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GAIXOTASUN GUZTIEI EGITEN DIEGU AURRE, BAITA INJUSTIZIARI ERE

Nor gara?

Urtearen analisia

kalteberekin, batez ere osasun-sistema
Munduko Medikuak nazioarteko erakundea da,
publikoan sartzeko zailtasunak dituztenekin.
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TESTUINGURU HUMANITARIOA

ARRETA ETA SALAKETA

Munduko Medikuen Nazioarteko Sareak 16
ordezkaritza biltzen ditu Alemanian, Argentinan,
Belgikan, Kanadan, Espainian, Estatu Batuetan,
Frantzian, Grezian, Japonian, Luxenburgon,
Holandan, Portugalen, Erresuma Batuan,
Suedian, Suitzan eta Turkian. Helburu bera
dute: talde ahulenei osasun-arreta eskaintzea
eta bidegabekerien arrazoiak eta erantzuleak
salatzea.

Eskubideak urratzen zaizkien pertsonei arreta
emateaz gain, bidegabekeriak eragiten dituzten
arrazoiak salatu eta gobernuei presio egiteko
ekintzak sustatzen ditugu, egoera horiek
konponbidera bideratzeko.

62

ELKARTEKIDE
(37 emakume eta 25 gizon)

Garapenerako Lankidetzan lan egiten dugu,
eta epe luzeko proiektuak egiten ditugu,
herrialdearen beraren osasun-egituran
integratzen direnak. Ekintza Humanitarioan,
premiaz jarduten dugu gerrak, gaixotasunak edo
hondamendi naturalek kaltetutako lekuetan.

148

BOLUNTARIO
(101 emakume eta 47 gizons)

10

KONTRATATU
(7 emakume eta 3 gizon)

1.261

EMAILE
FIDELIZATU

64

ERAKUNDE LAGUNTZAILE
(30 publiko eta 34 pribatu)

Munduko Medikuak erakundearen egoitzak
tokiko jarduerak ere egiten ditu talde
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MUNDUKO MEDIKUAK SOMOS

Munduko Medikuak erakundearentzat,
gizarte osoarentzat bezala, COVID-19aren
pandemiak markatu du urte hau. Martxoan,
konfinamenduaren hasierarekin, kezkarik
handiena pertsona ahulenen egoera izan
zen, talde osoaren segurtasunarekin
batera.
Urgentziaz eratu zen Krisi
Batzordea, eta denbora
horretan guztian gure
esku-hartzearen muina
gidatzen aritu da. Oso
egun gutxitan, aurrez
aurreko arreta gehienak bide
telematikora eraman ziren, programatutako
jarduera osoari eustea lortu zen, eta,
gainera, zabaldu egin zen, pandemiak
kolektibo ahulenengan eragindako
ondorioak murrizteko helburuarekin.
Ildo horretan, Bilboko Udalak prestatutako
osasun-dispositiboan parte hartu dugu,
etxerik gabeko pertsonentzako egoitzabaliabideetan, eta Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailarekin ere lan egin dugu,
osasun-sistema publikorako sarbiderik ez
duten pertsonei PCR probak egiten.
Munduko Medikuak erakundean lanean
jarraitzen dugu pertsona guztien
osasunerako eskubidea gauzatzeko. Aurten,
administrazio-egoera irregularrean dauden
eta osasun-sistematik kanpo dauden
pertsonak artatzen jarraitu da. 7/2018
Legegintzako Errege Dekretua garatuko
duen erregelamendu bat egiteko eskatzen
jarraitu dugu, eta espero dugu erakundeek,
adierazpenez gainera, osasun-laguntzaren
unibertsaltasunean aplikazio eraginkorra
ematea.

MUNDUKO MEDIKUAK
ERAKUNDEAREN URTEURRENA
2020an Munduko Medikuak Euskadi
erakundearen 25. urteurrena ospatu genuen,
pertsona guztiek osasun-laguntzarako duten
eskubide unibertsala aldarrikatuz. Urte hauetan
zehar, Munduko Medikuak erakundeak Bilboko
Bailengo “etxe- orratzean” duen
egoitzatik lan egin du –San
Frantzisko auzo ezagunerako
sarrera pribilegiatuko
atea–, osasun-sistemak
baztertutako pertsonei
laguntza eskainiz. Egoitza
95eko udan inauguratu zen;
doako kontsulta mediko bat zen
orduan, kezka sozialak zituen medikuntzako
profesional talde batek hasitakoa, eta,
gaur egun, erreferente solidario eta justizia
sozialaren aldeko ekintza da Euskadin.
Egindako ospakizun eta aldarrikapenak
urteurreneko protagonista guztiei egindako
omenaldi eta esker ona izan dira. Munduko
Medikuak Euskadi familia handi honetatik, gure
harrotasuna adierazten dugu lortutakoagatik,
bai eta oraindik ere egiteko dauden zereginekiko
konpromisoa ere.
Aurten, inoiz baino beharrezkoagoa da
prebentzioaren esparrua esku-hartze sozialean
sartzea, egungo testuinguruaren arabera. Hortik
abiatuta, diskriminazioaren, xenofobiaren eta
gorroto-diskurtsoen aurkako borroka funtsezkoa
da gizarte-eredu integratzailea eraikitzeko.
Sareko lanaren bidez, gizarte-eraldaketarako,
osasun komunitarioko eta eragineraldaketarako hezkuntza-prozesuen bidez,
Munduko Medikuak erakundean eredu-aldaketa
sustatu nahi dugu, eskubideen ikuspegian
oinarrituta.
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Gizarte-mobilizazioa
Munduko Medikuen (MM) ildo estrategikoen
artean, osasunerako eskubidearen
defentsaren aldeko herritartasun aktiboa
eraikitzen laguntzea nabarmentzen da; jarraitu
beharreko ekintza-ildo nagusiak, bestalde,
hauek dira: Giza Eskubideekiko kritikoak
diren herritarren sorrera sustatzea, bereziki
osasunerako eskubidea, eta aktibismoa eta
herritarren mobilizazioa sustatzea, gizartealdaketa bultzatzeko.
Munduko Medikuak Euskadik gizartemobilizazioaren bidez sustatzen duen
aldaketa da hori, eta honako ildo nagusi hauek
hartzen ditu barnean: elkarteen garapena,
sentsibilizazioa eta gizarte-eraldaketarako
hezkuntza.

GARAPEN ASOZIATIBOA
MM Euskadik ulertzen du boluntariotza
gizartearen eta herritarren partaidetzarako
bide bat dela, gizarte-eraldaketa lortzeko
beharrezkoa, betiere osasunerako
eskubidearen ikuspegitik, kulturarteko,
generoko eta sexu-aniztasuneko
ikuspegiarekin. Klasearteko, kulturarteko eta

[1]
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belaunaldiarteko boluntariotzaren kultura
sustatzen du, bai eta elkarte-sare dinamikoa
ere, euskal gizartean parte-hartze aktiboa
lortzeko behar diren tresnak eta baliabideak
emanez.

Gauza asko aldatu ziren, baina ez zen ezer
gelditu. MM Euskadiren 25. urteurreneko
ospakizuna ere ez; horretan, boluntarioak eta
elkarte kolaboratzaileak izan dira protagonista,
beren bideoekin eta oroimenezko ekitaldi
birtualean parte hartuz, babesa erakusteko
hainbeste denboran zehar “gaixotasun guztiei
aurre egiteagatik, bidegabekeriari barne”.

SENTSIBILIZAZIOA

Erakundeak ezinbestekotzat jotzen du
boluntarioak eta elkarteak integratzea, bai
eta gizartean parte hartzea bermatzea ere,
lanerako eta erabakiak hartzeko maila eta
espazio guztietan.

Gure sentsibilizazio-ekintzak eta -jarduerak askotariko gaiei buruzkoak dira, eta giza eskubideei
buruzko herritartasun kritikoa sortzera bideratuta
daude, bereziki osasunerako eskubideari eta
sexu- eta ugalketa-eskubideei dagokienez.

Ezin bestela izan, boluntarioei eta Munduko
Medikuak Euskadi erakundeari ere eragin
zien COVID-19ak sortutako pandemiak.
2020a, beraz, erakundean parte hartzeko
moduak birpentsatzeko urtea izan zen,
baina, batez ere, ez gelditzeko eta berritzeko
unea, aldaketa horietara egokituz, betiere
prebentzio-neurri zorrotzei jarraituz. Hala eta
guztiz ere, egoitza autonomikoan presentzia
fisiko txikiagoa izateak eta ekintza batzuk
aldi baterako bertan behera uzteak erronka
garrantzitsua planteatzen dute 2021erako:
aurten modu erregularrean parte hartu ezin
izan duten boluntarioekin lotura mantentzea.

2020an, azpimarratzekoa da emakumeen
aurkako indarkeriaren adierazpen giltzarriei
buruzko sentsibilizazioaren eta prebentzioaren
arloan egin dugun lana, hala nola: Emakumeen
Mutilazio Genitala (EMG), arlo soziosanitarioko profesionalei prestakuntza emanez, bai
eta gizon eta emakume migratzaileentzako
tailerrak ere, batez ere EMGaren prebalentzia
handia duten herrialdeetakoak, eta sentsibilizazio-jarduerak El Viaje animazio-bideoarekin:
nesken EMGa saihesteko funtsezko unea.
Pertsonen salerosketa, bereziki sexu-esplotaziora bideratutako emakume eta neskatoena, arlo

soziosanitarioko profesionalei eta, oro har, herritarrei aurrez aurreko eta online tailerrak eginez.
Gure helburuak lortzeko, funtsezkoa da sareko
lanarekin jarraitzea maila guztietan: tokiantokian, eskualdean, estatuan eta Europan.
2019. urtearen amaieran, EMG eta bestelako
indarkeria matxistarik gabeko estatuko sare
berria garatzeko lan-saioak egin ziren, eta
END FGM Europako Sareko parte-hartzaile gisa
lanean jarraitu da. Nabarmentzekoak dira, halaber, EMG eta bestelako indarkeria matxistarik
gabeko Estatuko Sarean, END FGM Europako
Sarean, Pertsonen Salerosketaren Aurkako
Espainiako Sarean eta sexu-esplotaziora
bideratutako emakumeen eta neskatoen Salerosketaren Aurkako Emakunderen Koordinazio
Mahaian parte hartu izana, bai eta Pobreziaren
eta Gizarte Bazterkeriaren aurkako Euskadiko Europako Sarean, Zurrumurruen Aurkako
Euskal Sarean, Harresiak Apurtuz Immigranteei
Laguntza Emateko GKEaren Euskadiko Koordinakundean eta Euskadiko GGKEen Koordinakundean ere, besteak beste.

[1] 25. urteurreneko mahai-ingurua: Ibilaldia
Munduko Medikuak Euskadiren historian barrena.
[2] EMGaren aurkako El Viaje animazio-bideoaren irudia. [3] Pertsonen Salerosketaren aurkako Nazioarteko Eguneko tailerra.

[2]

[3]
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Gizarte-eraldaketarako
hezkuntza
GEHa (Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza)
pentsamendu kritikoa indartzera bideratutako
prozesua da, gizarte-aldaketarekin
konprometitutako eta arduratsua den
gizarte zibila eraikitzeko, ahaldundutako eta
eskubideen urraketaz jabetutako pertsonak
sustatuz, justizia, ekitatea eta aniztasuna
oinarri hartuta.
GEHa hainbat dimentsiotatik lantzen dugu:
hezkuntza –eremu formalean, informalean
eta ez-formalean–, sentsibilizazioa eta eragin
politikoa, etengabeko ikaskuntza sustatuz,
gizarte-oinarriaren eta eskubideen titularren
gaitasunak sustatzeko, eskubideen ikuspegitik
gizartea eraldatzen laguntzen duten subjektu
protagonistak baitira. 2020an hainbat
proiekturen bidez inplementatu genuen:

[2]
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ALDAKETAK EHUNDUZ proiektuak –bere
hirugarren eta azken fasean– gogoeta
eragin nahi izan dio Otxarkoagako (Bilbo)
prestakuntza-zentroko hezkuntzakomunitateari giza eskubideei eta generoari
buruz, gizarte-eraldaketa lortzeko abiapuntu
gisa, ikasle nerabeen sexu- eta ugalketaeskubideen garrantziaz jabetuz, portaera
afektibo eta sexualean aldaketak sustatzeko
eta osasuna eta herritartasun globalaren
garapena bermatzeko.
GENDER, proiektua, bi fasetan banatua,
nerabezaroan eta gaztaroan indarkeria
matxisten aurrean tratu onak lantzeko
hezkuntza-proposamena da. Ikasleen
ahalduntzea sustatu nahi du, gizartean
duten parte-hartzea eta genero-

[3]
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desberdintasun, -estereotipo eta -rolen
aurrean duten eragin politikoa, arreta
berezia jarriz sare sozialen erabileran
eta berdintasunean oinarritutako eredu
sozioafektiboak baliatuz, tokiko indarkeria
matxista eta globala prebenitzeko.

interdependentziari eta existitzen diren
errealitateen arteko loturari buruzko
ikuspegia eskainiz.

MUNDU BAT MUGIMENDUAN, ESKUBIDE KONTUA
proiektuak migrazio-prozesuak eragiten
dituzten kausen fokua ireki nahi izan du,
aniztasuna, migrazioa eta babesa tratatzean
genero-ikuspegia eta giza eskubideak
txertatuz. Horretarako, migratzaileei eta
errefuxiatuei buruzko estereotipoei eta
aurreiritziei aurre egiteko tresnak eman
dizkiegu gazteei, hezitzaileei eta eremu
formaleko, ez-formaleko eta informaleko
begiraleei, kontzientzia kritikoa sortuz.

[1]

AFRIKA MURGILTZEN Hitzarmenak Afrikari
buruzko hezkuntza-materialak Euskadiko
hezkuntza-komunitatearen esku jartzea du
ardatz nagusi, kontinente horri begirada
berria eta positiboa emateko, haren
aniztasuna eta aberastasuna hobeto
ezagutzean oinarrituta, egungo munduaren

[1] Afrika Murgiltzen Hitzarmenaren irudia.
[2] Aldaketak Ehuntzen proiektua Otxarkoaga
ikastetxean gauzatzen da. [3] “Kolektibitate
digital kritikoa: sexualitateak, gorpuztasunak
eta tratu onak” online solasaldiaren logotipoa.
[4] Tailerra Galdakaoko HHIn “Kulturartekotasuna eta
Bizikidetza”.

[4]
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Gizarteratzea
Gizarteratze-arloaren helburua da egoera
ahulean dauden pertsonek osasunerako
sarbidea izatea. Alde horretatik, gure lanesparrua bi biztanleria-taldetan biltzen da:
gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan
dauden atzerritar jatorriko pertsonak eta
drogen erabiltzaileak.
IMMIGRAZIOAREN arloan, esku-hartze
komunitarioko eta immigrazioko programen
bidez, hainbat esku-hartze ildo lantzen
ditugu.
Batetik, HARRERAren ildoan, atzerritar
jatorriko pertsonak harrera-gizartean
integratzea sustatzen dugu, arreta
soziosanitarioko zentroaren (CASSIN),
prestakuntza-espazioen, informazioespazioen, laguntzaileen, banakako
arretaren eta abarren bidez. Era berean,
erantzukizunen titularrekin esku hartzen
dugu, atzerriko jatorriko biztanleekiko
pertzepzioak eta tratua aldatzeko.
Bigarrenik, BIZIKIDETZAaren ildoa lantzen
dugu, bertako eta atzerriko auzotarren
arteko bizikidetza errazteko eta sustatzeko,
kulturen arteko ezagutzan, ulermenean
eta errespetuan oinarrituta, bereziki
hezkuntzaren esparruan eta gazteen artean.
Halaber, osasun komunitarioa hobetzeko
ezagutzak eskuratzea sustatzen eta
indartzen dugu, osasunaren mugatzaile
sozialei helduz.
Era berean, GENEROaren ildoaren alde egiten
dugu, genero-berdintasuna eta sexuaniztasunarekiko errespetua sustatzeko.
Alde horretatik, bigarren hezkuntzako
inguruneetan lan egiten dugu, belaunaldi

8
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berri bidezkoago bat prestatzeko, gizon- eta
emakume-taldeekin zein talde mistoekin.
Beste lan-ildo bat BERDINTASUNA ETA
DISKRIMINAZIOAREN AURKAKO BORROKA
da, etorkinekiko jarrera eta pertzepzio
diskriminatzaileak murrizteko helburua duena.
Horretarako, hezkuntza-arloko prestakuntzajarduerak egiten dira gazteekin, elkar
ezagutzen dute eta gizartea sentsibilizatzen
da, zurrumurruak eta estereotipoak
hezkuntzaren esparrutik jorratuz, baina baita
erantzukizunen titularrekin ere.
PARTE-HARTZEaren ildoak atzerritar jatorriko
pertsonen elkartzea eta elkarte-bizitza
sustatu eta indartzea du helburu, batez ere
emakumeena, inklusio- eta gizarteratzedinamikak sortzeko.
Azkenik, GIB/HIESaren prebentzioan lan
egiten dugu, prestakuntza-tailerren bidez eta
proba azkarrak eginez.
Aurten, gainera, COVID-19aren pandemiak
eragindako larrialdiari ERANTZUNA ematen
lan egin dugu, eta osasun-sistemarako
sarbiderik ez duten pertsonentzako arretaren
erreferentziazko osasun-erakundea izan da,
“COVID-19ak eragindako alarma-egoerako
aldian etxerik gabeko pertsonei ostatu
emateko egokitutako guneei osasunlaguntza emateko dispositiboa”-ren bidez.
DROGAK direla-eta, esparru horretan
kontsumoari lotutako arriskuak eta kalteak
murrizteko lan egiten dugu, bai drogen
arloan lan egiten duten profesionalekin, bai
erabiltzaileekin, prestakuntza-espazioen
bidez.

2020ko
abuztua. Arreta
soziosanitarioa
Munduko
Medikuak
erakundean,
COVID-19aren
testuinguruan.

EUSKADI

2.304

ESKU-HARTZE SOZIAL ETA
SANITARIO EGINDA
(1.365 gizon eta 939 emakume).

11

LAGUNTZA OSASUN
ZENTROETARA.

67

URRAKETA OSASUNGINTZARAKO
SARBIDEAN jasoak eta salatuak.

1.230

PERTSONA ARTATUAK
(% 48,46 emakumeak) 60TIK
GORA NAZIONALITATEKOAK.

206

PRESTAKUNTZA osasunsistemarako sarbideari, sexu- eta
ugaltze-eskubideei, maskulinitate
berriei, aniztasun kulturalari,
kulturen arteko bizikidetzari,
osasun fisiko eta psikologikoaren
sustapenari eta abarri buruz.

48

ESPARRU SOZIOSANITARIOKO
48 PROFESIONALEK JASO
DURE PRESTAKUNTZA atzerriko
jatorria duten biztanleen
osasungintzarako sarbideari buruz.
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Nazioarteko lankidetza
Euskadiko egoitzaren lankidetza-arloaren
helburua da egoitza eta ingurua lotzea,
beste herrialde batzuetan garatutako
jarduerak hurbilduz, euskal herritarrak
sentsibilizatzeko eta erakundeetan
eragin politikoa izateko. Sareko lana
eta eragin politikoa helburu hartuta,
Bilboko Udaleko Lankidetza Kontseiluan
parte hartzen dugu, lehentasun
sektorialak eta geografikoak dituzten
lan-mahai espezifikoetan. Gainera,
bilerak egin ditugu finantza publikoekin,
deialdien betekizunak eta lehentasunak
ezagutzeko.

Lanean jarraitzen dugu Saharan prozesuak
lantzen ari diren euskal erakundeekin eta
erakunde publikoekin.
PROIEKTUAK SENEGALEN
“Senegalgo Pikine departamentuko
emakumeen eta talde ahulen osasunestaldura unibertsala sustatzea”. Proiektu
hau, 2020an inplementatua, Bizkaiko Foru
Aldundiak eta Bilboko Udalak finantzatutako
aurreko esku-hartzeen jarraipena da;
zehazki, Dakar eskualdeko talderik ahulenen,
gutxietsienen eta baztertuenen osasunerako
eskubidea sustatzeari buruzko proiektuak. Bi
aldietan, proiektuaren bestaldeko akordiokideek, RENAPOC eta KIRAAY, kideen artean
osasun-estaldura unibertsala sustatzeko
beharrari heldu zioten.
“Aukeratzeko, izateko eta bizitzeko
eskubidea. Senegalgo Dakar eskualdeko
kolektibo ahuletako emakumeen giza
eskubideen sustapena eta defentsa”.

[1]

PROIEKTUAK MEXIKON
“Migratzaileen eta errefuxiatuen osasunerako
sarbidea eta babesa hobetzea Mexikoko
Chiapasen, COVID-19aren larrialdiaren
testuinguruan” eproiektua babestu dugu,
MdM Frantziarekin lankidetzan. Proiektua
Erdialdeko Amerikako Eskualdeko Munduko
Medikuen Estrategiaren barruan dago (20172020), eta lan-ardatz estrategiko hauek ditu:
alde batetik, sexu- eta ugalketa-eskubideak,
genero-indarkeriaren prebentzioa, eta,
bestetik, pertsonak, migrazioa eta bortxazko
lekualdaketa. Garapenerako lankidetzako
ekintzak laguntza humanitarioko ekintzekin
artikulatzea aurreikusten du.

[2]
[1] Prestakuntza tailerra. Senegalgo Pikine
departamentuko emakumeen eta talde zaurgarrien
osasun-estaldura unibertsala sustatzeko proiektua.
[2] Pertsona migratzaileentzako arreta Tapachulan,
Chiapasen, Mexikon. [3] Saharako errefuxiatuen
kanpamentuak.

© Nacho Cosio

Sareko lana eta eragin politikoa helburu
hartuta, Bilboko Udaleko Lankidetza
Kontseiluan parte hartzen dugu,
lehentasun sektorialak eta geografikoak
dituzten lan-mahai espezifikoetan.
Gainera, bilerak egin ditugu finantzari
publikoekin, deialdien betekizunak eta
lehentasunak ezagutzeko.

PROIEKTUAK SAHARAN

Aldarterekin partzuergoan inplementatutako
proiektua. “Giltzarri diren populazioek” –
GIBarekiko esposizio handiena, osasunerako
eskubidearen urraketak, estigmatizazioa eta
eguneroko indarkeria jasaten dituztenak–
prostituzio-egoeran dauden pertsonak,
droga injektagarrien erabiltzaileak eta LGTBI
pertsonak biltzen dituzte. Proiektu honen
helburua da egoera horrek emakume ezheterosexualei nola eragiten dien aztertzea
eta haien oinarrizko eskubideen erabilera
eraginkorra defendatzea, jasaten dituzten
indarkeria espezifikoak murriztuz.

[3]
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Aliantzak erakundeekin
eta ekitaldiak
COVID-19ari aurre egiteko erakunde berriek
egindako dohaintzengatik.

Te invitamos
a un aniversario
muy especial
Médicos del Mundo Euskadi cumple 25 años.
Necesitamos tu ayuda para colaborar junt@s
por la Salud en Euskadi.

[1]

2020an, Euskadiko egoitzak bere 25.
urteurrena ospatu zuen eta Munduko
Medikuak erakundeak 30 urte bete zituen
Estatu mailan. Pertsona guztiek osasunerako
duten eskubidea lortzearekin ospatu nahiko
genukeen, baina azkenaldiko osasun-krisirik
handienarekin egin dugu topo.
Aurten, gure lan egiteko modua berrasmatu
dugu, premia handiena duten pertsonei
arreta eta laguntza emateko modu berriak
sortu ditugu, eta gure programak birformulatu
ditugu, kanpoko testuinguru zailera egokitzeko.
Desparekotasuna da oraindik ere osasunerako
arriskurik handiena munduan, eta pertsona
kalteberak inoiz baino gehiago dira orain.
MUNDUKO MEDIKUAK KRISIAREN AURREAN
Pandemia hasi zenetik, harremanetan egon
ginen Munduko Medikuak erakundearen
erakunde laguntzaileekin, guztioi eragiten
zigun egoera bati buruz galdetzeko, alarmaegoeran hartzen ari ginen neurrien berri
emateko eta haien babesa eskatzeko. Izan
ere, gure lana inoiz baino beharrezkoagoa
zen eta da, eta aliantzak ezarri eta mantendu
behar ditugu gure konpromiso solidarioa
betetzeko.
Eta erantzuna berehalakoa eta eskuzabala
izan zen, eta ekarpen ekonomikoetan
leialtasun-tasa handia lortu zen, gainera,
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MUNDUKO MEDIKUAK ERAKUNDEAREN
25. URTEURRENA
Baina aliantzak ez ziren krisiagatik soilik izan,
eta ez zituzten enpresa edo fundazioek bakarrik
egin. Aldi berean, Euskadiko Munduko Medikuak
erakundeak 25 urtez egindako lanaren
aintzatespenren emaitza izan ziren, eta hori
zenbait alderditan islatu zen: euskal gizartearen
ekarpen ekonomikoak, oroitzapenezko ekitaldia
ospatzeko produktu- eta zerbitzu-dohaintzak
eta urteurren hau dela eta jasotako maitasun-,
eskertza- eta zorion-mezuak.

[2]

[2]

Ekitaldi presentzialetan apenas parte hartu
ahal izan genuen urte honetan, baina
lankidetza-esparru berriak sortu ziren –
argitaletxea edo kiroletakoa, esaterako–, bai
eta ekimenak ere; horien bitartez, Euskadin
garatzen ditugun proiektuetarako dirubilketarako dugun helburuan laguntzeaz
gainera, herritarrak osasunerako eskubidearen
alde egiten dugun lanaren inguruan
sentsibilizatzen lagundu ziguten.

[1] Munduko Medikuaken kanpaina 25. urteurrena
dela-eta. [2] Aniztasun Kulturaleko tailerrak
Bilbao Exhibition Center-eko Joera Sortzaileen
Azokan, aurten Ker Fatou-ren lankidetzarekin.
[3] “Athleticzale baten konfinamenduaren egunkari
ilustratua” crowdfunding proiektua Tomás Ondarra
artistaren obrarekin; bildutako diruaren zati bat
Munduko Medikuak erakundeari eman zion BAO
Edicionesek. [4] Athletic Club eta Real Sociedad
futbol taldeek, beren fundazioek bultzatutako
ekimen batean, kamiseten enkante solidarioa
sustatu zuten, Ligako derbia San Mamesen jokatu
zenean, urtearen amaieran.

[3]

Combatimos todas las
enfermedades, incluida
la injusticia
Gaixotasun guztiei
egiten diegu aurre,
injustiziari berari ere
[4]
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Komunikazioa

Gure kontuak 2020
MUNDUKO MEDIKUAK EUSKADI

Munduko Medikuak erakundearen jarduera
guztia irizpide zorrotzekin ikuskatzen du
CONGDk, eta misioa eta helburuak, iturriak eta
funtsen erabilera betetzen diren aztertzen
du. Jarduerei eta finantzaketari buruzko
informazioa Lealtad Fundazioari ere helarazi
zaio. Gainera, erakunde pribatuek zein

25 ANIVERSARIO
MUNDUKO MEDIKUAK
EVENTO
CONMEMORATIVO
VIRTUAL

Emaitza 2020

25 AÑOS EN EUSKADI
COMBATIENDO TODAS LAS ENFERMEDADES
INCLUIDA LA INJUSTICIA

500.000

Munduko Medikuak erakundearentzat bi
gertakarik markatu dute, 2020. urtean, haren
Komunikazioaren norabidea.
MUNDUKO MEDIKUAK ERAKUNDEAREN
25. URTEURRENA
Munduko Medikuak 1995ean estreinatu zen
Euskadin, esku-hartzea ez ezik, salaketa ere
helburu zuen proiektu gisa. 2020an, Munduko
Medikuak erakundeak 25. urteurrena ospatu
zuen, eta pertsona guztiek osasun-laguntza
jasotzeko duten eskubidea aldarrikatu zuen.
Horretarako, komunikazio-kanpaina bat egin
zuen, helburu hauek lortzeko: ospea, eragin
politikoa eta boluntariotzaren, erakunde
laguntzaileen eta sareko lanaren aintzatespena.
Azaroan oroimenezko ekitaldi birtuala antolatu
zen. Ospakizun hunkigarria izan zen, baita
Osasun Unibertsalaren aldarrikapena ere, eta,
orain, inoiz baino gehiago, lehentasunezko
helburua izan behar du gure gizartearentzat
eta klase politiko guztiarentzat. Lehenik eta
behin, mahai-inguru interesgarri bat egin zen,
eta Munduko Medikuak erakundearen Euskadiko
historia errepasatu zen, eta, ondoren,
oroitzapenezko bideo bat eman zen, elkarteko
pertsona garrantzitsuen mezuen bilduma bat,
non boluntarioen testigantzak, beste egoitza,
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publikoek –eta geure balioek– kontuak ahalik
eta gardentasun handienarekin ematea
eskatzen digute.

elkarte, instituzio eta erakunde pribatu batzuen
zorion-adierazpenak ikusi ahal izan ziren;
halaber, musikako esku-hartzeez gozatzeko eta
pertsona guztien osasunaren alde topa egiteko
aukera ere egon zen.
OSASUN KRISIA
Munduko Medikuak erakundeak, 2020an,
COVID-19aren krisiak eragindako eraldaketa
digitalaren erronka garrantzitsu bat gainditu
zuen. Gure hedapen- eta esku-hartzeen
jarduerak garatzen jarraitzeko, inor atzean utzi
gabe, komunikazio-ahalegina areagotu egin
zen, bai informazio-bolumenari dagokionez,
bai kanalei eta aldizkakotasunari dagokienez.
Erabilitako kanalak, batez ere, hauek izan ziren:
WhatsAppen hedapen-zerrendak eta taldeak;
Facebook, YouTube eta Instagram sare sozialak;
zuzeneko emisioetarako plataforma berriak,
Zoom kasu, eta barneko eta kanpoko datubaseetara aldizka emailingak.
Lortutako inpaktuaren neurketak erakusten
du gorakada nabarmena izan dela jarraitzaileei
(komunitatea), hedapenari (irismena), loturari
(erreakzioak), audientziari eta parte-hartzeari
buruzko datuetan, eta, beraz, online tresna
horien erabilera baliozkotzen du.
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Eskerrak

¡Gracias! Eskerrik asko!

Nola lagundu
diezaiokezu Munduko
Medikuak erakundeari?
Munduko Medikuak pertsona guztien
osasunerako eskubidearen alde lan egiten
duen nazioarteko erakundea da. 1995az
geroztik, erakundearen Euskadiko ordezkaritza
da Munduko Medikuak, eta gizarteratzearen,
sentsibilizazioaren, gizarte-eraldaketarako
hezkuntzaren eta eragin politikoaren arloetan
lan egiten dugu.

ERAKUNDE PUBLIKOAK: Barakaldoko Udala
Beste BI Plataforma Bilboko Udala
Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabalako
Taldeen Koordinakundea Bizkaiko Foru
Aldundia Bizkaiko Gurutze Gorria Bolunta
(Boluntariotzarako eta Gizarte-partaidetzarako
Agentzia) Eibarko HHI Elkarri laguntzeko
San Frantziskoko auzotarren mugimenduak
Emakunde – Emakumearen Euskal Institutua
Eraldatzen Foroa Euskadiko GGKEen
Koordinakundea Eusko Jaurlaritzaren Enplegu
eta Gizarte Politika Saila Eusko Jaurlaritzaren
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
(Elankidetza) Eusko Jaurlaritzaren Hiesaren
Plana Eusko Jaurlaritzaren Migratzaileentzako
Erakunde Arteko Mahaia Eusko Jaurlaritzaren
Osasun eta Immigrazio Foroa Galdakaoko HHI
Harresiak Apurtuz (Immigranteei Laguntza
Emateko GKEen Euskadiko Koordinakundea) Irala
eta Ametzola Osasun Mahai Komunitarioa Irala,
San Adrián eta Miribillako Gizarte eta Hezkuntza
Mahaia Koordinazio Mahaia MigraCovid Sarea,
Eusko Jaurlaritza Osasunaren Aldeko Euskal

Foroa Otxarkoaga Ikastetxea Otxarkoagako
Gizarte eta Hezkuntza Mahaia Pertsonen
Salerosketaren Aurkako Emakunderen Mahaia
Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren Aurkako
Europar Sarea Euskadin (EAPN Euskadi) Red
Vasca Antirumores/Zurrumurruen Aurkako Sarea
San Adrián BHI San Inazioko HHI

Zure lankidetzak bizitzak aldatu ditzake.
Munduko Medikuak lagunduz, pertsona
ahulen, baztertuen edo hondamendi
naturalen, goseteen, gaixotasunen, gatazka
armatuen edo indarkeria politikoaren biktimen
osasuna hobetzen laguntzen ari zara.

ERAKUNDE PRIBATUAK: Aero-Ferr Alzola
Basque Water Arcos de Quejana Banaketa
Solidarioa Fundazioa Bao Bilbao Ediciones
eta Tomás Ondarra Basa Lore Bilbao
Exhibition Centre Cadvision Cafés Baqué
Cebek Cie Automotive Danobat Group EDE
Fundazioa eta BBK Fundazioa –BBK Indartu
Programa Eroski Artea Erreka Gernikako
Bakearen Museoa Gure Magalean Guraso
Elkartea Irizar Kaiku Konga Music Krean
La Caixa Fundazioa Maier Mikel Uriarte
Fundazioa Natra Orona Plastigaur San
Antonio de Iralabarri abesbatza Sareteknika
Signo Digital Susana Monsma Fundazioa
Ruaille – Buaille Ulma Fundazioa U.Z.

Munduko Medikuak boluntarioen erakunde bat
da, ekintzarako eta parte hartzeko gune bat,
non errealitate bidegabe bat aldatzen lagun
dezakezun. Boluntariotzak jardun eta mobilizatu
egiten du pertsona behartsuenen edo osasunsistema publikorako sarbidetik baztertuenen
eskubideak defendatzeko. Espiritu solidarioa
baduzu eta mundu justuago baten alde
borrokatu nahi izanez gero, jar zaitez gurekin
harremanetan egoitzan. Zure zain gaude!

¿Compartimos solidaridad?
Elkarrekin elkartasuna al dugu?
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ZURE DENBORAREKIN: BOLUNTARIO EGIN ZAITEZ!

KUTXABANK
ES15 2095 0368 8091 0040 4807

EKONOMIKOKI
Bat egin ezazu Munduko Medikuak
erakundearekin, ekonomikoki modu egonkor
edo puntualean lagunduz. Egoitzara txeke
izendun bat postaz bidaliz lagun diezagukezu,
bai eta banku-transferentzia bat eginez
gure kontura, Bizum bidez ordainketa bat
eginez, edo email bat bidaliz guri informazioa
emateko. Deitu eta hitz egingo dugu! Behean
utziko dizkizugu gure datu guztiak.
GURE PROIEKTUAK BABESTUZ ETA ZABALDUZ
Gure lana ezagutzera eta gure kanpainak
zure kontaktuen artean zabaltzera
gonbidatzen zaitugu. Zatoz Munduko
Medikuak erakundera Bilbon, bisitatu Munduko
Medikuak erakundearen webgunea eta gure
sare sozialak. Facebooken, Youtuben eta
Instagramen jarraitzera animatzen zaitugu;
parte hartzera, edukia partekatzera eta zure
iruzkinak edo iradokizunak bidaltzera.

facebook.com/mundukomedikuak
instagram.com/mdm.euskadi

BIZUM
00559 DERECHO A LA SALUD
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Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia
Gaixotasun guztiei egiten diegu aurre, injustiziari berari ere

Médicos del Mundo Euskadi
Bailén 1, bajo. 48003 Bilbao
944 790 322 • euskadi@medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org

