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20.000 boluntario baino gehiago Euskadin, COVID-19k
eragindako pertsonei laguntzeko
◼ Gurutze Gorriak kudeatzen du boluntarioen bolumen handiena Euskadin, 20.294
pertsona guztira, eta 36 arreta-gune lurralde osoan. Horri esker, aurten 190.000
pertsonari baino gehiagori eman zaie arreta.
◼
Emakumea, 37 urtekoa eta goi-mailako ikasketak dituena, Gurutze Gorriko
boluntarioen gehiengoa da COVID-19ren aldean.
Gurutze Gorria munduko mugimendu humanitario, herritar eta independenterik handiena da, 156
urte daramatzana erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean, gizateria eta duintasuna edonon,
edozein unetan eta egoeratan, pertsona guztiengana irits dadin.
COVID-19ren krisia hasi zenetik, Gurutze Gorria bere historiako baliabide, gaitasun eta pertsona
gehien mobilizatzen ari da, biztanleria orokorraren pertsona ahulenen alde.
Euskadin, Gurutze Gorriarekin batera, 16.294 pertsona aritu dira boluntariotzan, eta 3.879
pertsona batu dira COVID-19ri aurre egiteko. "Erakundearen giharra dira, Gurutze Gorriaren
historiako operazio handienaren oinarria, baliabideak, gaitasunak eta pertsonak
mugitzeari dagokionez. Boluntariotza beren eta pertsona askoren bizitzak aldatu dituen
erabakia da. " azpimarratu du Estibaliz Arnaiz, Gurutze Gorriko Euskadiko presidenteak.
Boluntario horiek deialdi historiko batean parte hartzen dute. Gurutze Gorriaren Planak COVID19ren aurrean erantzuten du. Erakunde humanitarioak martxoan abiarazi zuen, pandemiaren
aurrean ahulenak diren pertsonei arreta emateko.
Orain arte, Euskadiko Gurutze Gorriak zaurgarritasun-egoeran zeuden 193.600 pertsona
artatu ditu dagoeneko, erantzun integral baten bidez larrialdietan, gizarteratzean, osasunean,
sorospenetan, hezkuntzan, enpleguan eta ingurumenean, eta urte amaierara arte jarraituko eta
areagotuko da.
Boluntariotzaren konpromiso hori ezinbestekoa da Gurutze Gorriaren laguntza jasotzen duten
pertsonentzat, eta gure garaiko erronka humanitarioei elkartasunaren bidez erantzutea
ahalbidetzen du. Hori dela eta, beharrezkoa da askoz pertsona gehiago inplikatzea solidarioak
izan daitezen eta mundu hau leku hobea izan dadin.
Euskadiko Gurutze Gorriko boluntarioak %51 dira emakumeak eta %49 gizonak. Adin-talde
ugariena 41 eta 50 urte bitartekoena da ( %29), eta ondoren, 31 eta 40 urte bitartekoena ( %26).
Ikasketa-mailari dagokionez, %46k goi-mailako ikasketak ditu. Okupazioari dagokionez,
boluntarioen %18,5 ikasleak dira eta %11 atzerritarrak.

Boluntarioen motibazioak eta itxaropenak
Gurutze Gorriak ikerketa nazional bat egin du arrazoiei, motibazioei eta itxaropenei buruz, eta,
horren ondorioz, 63.000 pertsonak baino gehiagok pandemiaren aurrean mobilizatu behar izan
dute, Erantzukizunpeko Gurutze Gorriaren Planaren esparruan. Interesgarria da ikustea Gurutze
Gorriaren Erantzukizun Planari laguntzeko arrazoi nagusia dela "Gurutze Gorria zerbait
praktikoa eta positiboa egiteko lekua dela", eta, ondoren, erakundearen kapilaritatea, "Leku
eta egoera mota guztietara iristeko gaitasuna" eta Gurutze Gorriak pertsonak helburu komun
batekin batzeko duen gaitasuna.
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Boluntariotza Gurutze Gorriaren funtsezko printzipioetako bat da, eta, horregatik, erakundeak
gizarteak ekintza boluntarioan modu malgu eta irekian parte hartzea sustatzen du, bitarteko
digitalen bidez – Gurutze Gorriaren web eta app – Eta bitarteko tradizionalen bidez – Telefonoa
eta aurrez aurrekoa – Sartzea erraztuz, eta pertsonen interesetara eta eskuragarritasunera
egokituz, lurralde osoan.

GURUTZE GORRIKO ERANTZUN PLANAREN
IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
https://www.flickr.com/photos/cruz_roja_esp/sets/72157713542649573/
https://www.flickr.com/photos/cruz_roja_esp/sets/72157713542504453/
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Boluntarioak funtsezkoak dira Gurutze Gorriak bere misioa aurrera eraman ahal izateko, Javier
Senent Erakunde Humanitarioko presidenteak azpimarratu duenez: "Eskerrak eman nahi
dizkiet boluntarioei, eta behar den tokian egoteko konpromisoa aitortu nahi diet, Gurutze
Gorriaren laguntza jasotzen dutenei, pandemia-garaian inoiz baino garrantzitsuagoa
delako. Gurutze Gorriko boluntarioek egunero erantzuten dute gizarte gisa ditugun
erronka humanitarioen aurrean, baita COVID-19 pandemiaren ondorioen aurrean ere.
Boluntariotza giza elkartasunaren adierazpen bat da, eta egoera horretan pertsona
gehiagok hartu behar dute konpromisoa mundu hau leku hobea izan dadin."
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