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1. ELKARTEAREN AURKEZPENA. 
 

Bikarte Gallartan sortu zen  hondamendiak edo egoera sozial desfaboragarriak 

jasaten zituzten familia desegituratuetan eta baliabide ekonomiko urriekin bizi ziren 

Errusiar Federazioko haur eta neska-mutil nerabeak aldi baterako hartzeko ideiarekin 

ilusionatu zirenean.  

 

Ongintzazko helburuekin, arrisku edo egoera desfaboragarrian bizi den gazteria 

laguntzeko asmoz eratu zen eta 1997ko abenduaren 4an Eusko Jaurlaritzaren 

Elkarteen Erroldan izena eman zuen, 1. atalean, AS/B/07074/1997 zenbakiarekin. 

 

 Bere izaera juridikoari dagokionez Bikarte irabazi asmorik gabeko elkartea da, 

akonfesionala, ideia eta uste guztietara irekia.  I.F.K.: G.48941611.  

 

Herri onuradun bezala aitortua dago 2007ko Martxoaren 15eko Eusko 

Jaurlaritzako Aldizkari Ofizialean argitaratua dagoen bezala.  

 

Elkartea osatzen dugun kide guztiak, harrera familiak eta Zuzendaritza Batzordeko 

kideak barne, bolondresak gara eta proiektu eta ekimen guztiak aurrera eramateko 

gure astialdia erabiltzen dugu.  

 

Bikarte hasieratik honako jatorrizko herrialdeetako lankidetzarako bitartekariarekin 

aritzen da Errusiar Federazioan: 

 

•  Tatiana Nevmerzhiskaya Nazioarteko Ongintza Sozialerako Elkarte 

bitartekariarekin lan egiten dugu. Helbidea,  Moskuko Marshala Vasilevskogo  

kalea, 1-1-50. 123098 kodea, da.   

 

2012  urtean, Bikartek  Bielorrusiako Errepublikako umezurztegietako edota familia 

desegituratuetako haurrak bizi zuten  zaurgarritasun egoeraren berri eduki zuenean 

elkarteko Zuzendaritza Batzordeko kideek  herrialde horretara bidaiatu zuten gure 

harrera proiektuaren partaide izan zitezkeen ume eta familiak ezagutzera. Urte 

horretan etorri ziren, lehendabizi, udako kanpainan Bielorrusiako bost ume.  

 

Gure bitartekaria Bielorrusian honako hau da:  
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 Minskeko  “Anastasia” Nazioarteko Ongintza Elkarte Publikoa. Bielorrusiako 

Errepublikako Presidentearen Administrazioak igorritako 01012/024 zenbakidun 

lizentzia du. Horrek, ume bielorrusiarrak haien osasuna hobetze asmoz 

lurraldetik ateratzeko baimena ematen dio elkarteari.  Bere egoitza juridikoa  

Masherova etorbidea, 25-407, 220002 Minsk, Bielorrusiako Errepublika da. 

Bere zuzendaria Svetlana Ivanouskaya da.  

 

Bigarren bidai batean Zuzendaritza Batzordeko kide bik Minsk (Bielorrusiako 

hiriburua) bisitatu zuten Anastasia Elkarteko zuzendari eta zuzendariordearen 

laguntzarekin, herrialde horretan Bikartek dituen bitartekariekin batera, Bielorrusiako 

Ekintza Humanitarioen Zuzendari ordearekin elkarrizketatzeko.  

 

Anastasia Elkartearen bitartekaritzarekin umezurztegi, haurtzaindegi eta familia 

behartsuak bisitatu zituzten. Horren helburua gure harrera programan ekarri nahi 

ditugun haurrak bertatik bertara ezagutzea zen.  

 

2012ko urtean hasita Bikarte FEDASIB (Federación Española de Acción Social con 

la Infancia de Bielorrusia-  Bielorrusiako Haurtzaroarekin  Gizarte Ekintzako  Espainiar 

Federazioa) Elkarteko kide bihurtuko da. Federazio honekin edukitako batzarretan 

ezagutuko du Bikartek “Itxaropen Habiak” proiektua.  
 

Azkenik adierazi, helburu berdinak ditugun  beste 8 elkarterekin batera  o 

elkarlanean gaudela “Federación Niños del Mundo”  elkartean.  

Horren helbidea  El Sol kalea, 2. zenb., 1. 39500, Cabezón de la Sal, Kantabrian dago,  

942 701791 telefonoa dauka eta bere presidentea Eliona Linares Güemes anderea da.  
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2. BIELORRUSIAREN INGURUKO DATU INTERESGARRIAK 
 

Bielorrusia, Erdialdeko Europan kokatua, 207.600 Km2  azalera dauka eta gutxi 

gora behera,  10.000.000  biztanle. Hiriburua  Minsk da eta bere moneta bielorrusiar 

errubloa. 

 

Biztanleko BPG bizitza mailaren adierazle egokia da, eta Bielorrusiaren kasuan 

2016an, 4.509,00 eurokoa izan zen. Beraz, taularen 97. postuan dago.  Horrek esan 

nahi du, adierazle honi erreparatuz bertako biztanleek bizi maila oso baxua dutela  

biztanleko BPGaren rankingean dauden 196  herrialdeekin alderatuz.  

 

BGI edo Bizi Garapen Indizeari dagokionez, Nazio Batuen Erakundeak 

herrialdeen garapena eta bizi maila neurtzeko egiten duen adierazleari dagokionez, 

Bielorrusia  52. tokian dago.  

 

 

Bielorrusiako umeek dituzten arazo larrienak:  

 Pobrezia: Biztanleen laurdena baino gehiago pobreziaren atariaren azpitik bizi 

da. Haurrak, gizarteko  ahulenak, ez dira zorigaitz honetatik kanpo geratzen. 

Horregatik bere eskubide asko urratuak dira eta bere ongizatearen gaineko 

eragina handia da. Eskualde aldenduenetan bizi diren haurrak, eta romani 

etniakoak (ijitoak) dira kaltetuenak. 
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 Osasuna: Bielorrusiak aurrerakada handia eman du azken urteetan. Horrek 

haurren osasuna nabarmen hobetzea ekarri du. Adibidez,  haurren heriotza 

tasa izugarri jaitsi da. Baina, Bielorrusiako haurren osasun arazoek bertan 

jarraitzen dute Txernobyl-eko hondamendi nuklearraren ondorioengatik.   

Hori heriozko ezbeharra izan zen.  Baina Nazio Batuetako ordezkari batzuen 

esanetan “gizon-emakumeen  osasunari dagokionez, okerrena heltzear 

dago”. Milioi bat ume baino gehiago izan dira horren biktimak. Hondamendi 

horrek  haien osasunean kalte larriak eragiten ditu gaur egun ere: 

itxuragabetzeak, zahartze goiztiarra, pneumonia, minbizia eta abar.  

 

 Bereizkeria: Bereizkeria arazo larria da Bielorrusian eta asko eragiten die 

umeei. Sexu bereizkeria handia dago eta horregatik neskek ez dituzte mutilek 

bezalako eskubide eta askatasunak edukiko. Izan ere, legeak sexuen arteko 

bereizketarik egiten ez duen arren, haien aplikazioa oso desberdina da. 

Gainera, Bielorrusiarren pentsamoldea oso sexista da eta oraindik ez da 

orokorrean onartzen emakume emantzipatuaren ideia.  
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3. “ITXAROPEN HABIAK” PROIEKTUA  
 

3.1. Proiektuaren oinarriak eta hastapena  

 

1986ko apirilaren 26an gertatutako Ukrainiako Txernobyl-go Zentral 

Nuklearraren istripua Ukrainia, Bielorrusia eta Errusiako lurralde zabalen kutsadura 

erradiaktiboaren jatorria da.  

Txernobyl-go kutsadura ez zen aldameneko lurraldeetan berdin hedatu, 

eguraldiaren baldintzen arabera era irregularrean baizik. Sobietar eta mendebaldeko 

ikerlarien informeen arabera, antzinako Sobietar Batasunean eroritako kutsaduraren 

%60a Bielorrusiari eragin zion. Hondamendiaren ondorio berehalakoenak txosten 

ofizialeetako estatistiketan nabarmen ikus zitezkeen: istripuaren lehen 10 egunetan 

130.000 lagun ebakuatuak; Bielorrusia, Ukrainia eta Errusian 200.000 hildako; %40 

minbizi gehiago Bielorrusian bakarrik. Azken hori izan zelarik erradiaktibitateak 

gogorren jotako herrialdea.  
 

Zentrala hurbil egoteak eta haizearen norabideak honako ondorioa eduki zuen: 

kutsaduraren %70 Bielorrusiako lurraldean jauzi zen.  Herrialdeak oraindik pairatzen 

dituen ondorioak oso latzak dira: minbizi indize handiak, leuzemia, itxuragabetze 

fisikoak, eta erradiaktibitateak jotako esposizio luzeak. Honi, Txernobyl-ek edukitako 

ondorioen inguruan dagoen gizarte kontzientzia eta ardura politiko urria gehitu behar. 

Biztanleak egoera horretan bizitzen ohitu egin dira. Eskualde asko guztiz kutsatuta 

daudela jakinda ere, ez daukate nora joan eta beraien baratzeak lantzen jarraitzen 

dute haien familiak elikatu beharra dagoelako. Arriskua ezagutzen dute, baina kasu 

gehienetan ez dute beste aukerarik, haien lur kutsatuak landu eta bertan bizitzen 

jarraitzea baino. 

 

3.2. Antzemandako arazo nagusiak 

Hondamendia gertatu zenetik, igarotako 28 urte hauetan, osasun arazoak eta 

osasun arazoak ez direnak antzeman dira. 7.000.000 pertsonengan. Horietako 

3.000.000 haurrak dira, erradioaktibitatearekiko talde ahulena. Istripuaren ondorioz, 

jaiotze tasa jaitsi da eta lehen aipatutako minbizi mota desberdinen mailak areagotu 

dira, tiroide eta gaixotasun kardiobaskularrenak bereziki. Txernobyl-go 

hondamendiaren ondoren, gaixotasun onkologiko eta hematologikoak jasaten dituzten 

haurren kopurua asko handitu da (urteko 300-350 kasu) Bielorrusian. 
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3.3 Aukeren azterketa eta erabakitako esku-hartzearen justifikazioa 

 

Hondamendia gertatu eta 36 ordu beranduago, sobietar agintariak Txernobyl-go 

zentralaren inguruko biztanleria ebakuatzen hasi ziren. Baina, ebakuatutako zonaldea 

baino eremu askoz handiagoari eragin izan zion erradiaktibitateak. Istripuaz 

informatzean, hainbat naziok kaltetuei berehalako laguntza humanitarioa eskaintzeaz 

gain, epe luzerako laguntza humanitarioa hitzeman zien. 

 

Aipatu arrazoiak medio, 2010. Urtean, Dormundt-en (Alemanian), bertako 

Nazioarteko Ikasketa Institutuak IBB deituta bildutako nazioarteko erakunde 

desberdinek, Txernobyl Aldeko Plataforma Europarra sortzea erabaki zuten (TAP).  

FEDASIB (Bielorrusiako Haurrentzako Akzio Sozialeko Espainar Federakuntza 

plataforma horretako partaide da bazkide sortzaile bezala.  

 

Lehenengo bilera eratzaile horretan, eta eskasia ekonomikoa kontutan harturik, 

egun kaltetutako Bielorrusiako haurrei hobekien egokitutako elkarrekintzak adostu, 

ebaluatu eta planifikatzeko asmoz, urteetan Bielorrusian burutzeko Laguntza 

Humanitario oro aurkeztu eta aztertu zen. 

 

Minbiziak jotako haurrak tratatzeko, 1997ko urrian, Borovliany- n (Minsketik 7 

kilometrotara) Bielorrusiako Osasun Ministerioaren Onkologia eta Haur 

Hematologiako Ikerketa eta Praktikako Estatu Zentroa kokatu zen. Duela hamabost 

urte, barneko gaixoen departamentuan, ospitaleak 30 ohe bakarrik zituen. Gaur egun 

munduko hirugarren Haur Onkologiko ospitale handiena da (200 ohe), goi mailako 

mediku taldea dituelarik. Ospitalea tratamendu emaitza ikaragarri onak lortzen ari da, 

baina ostatu ezak haurrak tratatzeko ahalmena mugatzen du. Ondorioz, tratamendua 

behar duten haur guztiek, ez dute garaiz jasotzen. Gaixo kopurua handitzeko 

ekipamenduak eta pertsonala aski izanik, egun haur gehiago tratatzeko espaziorik ez 

dago. 

 

Txernobyl-go istripuaren ondorioak jasaten ari diren neska-mutil askoren arreta 

hobetzeko “Itxaropen habiak” europar proiekturako dirua lortzea litzateke laguntza 

humanitario aukera bat.  
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Proiektuaren helburua, ehunka gaixotasun onkologiko eta hematologikoak 

tratatzeko oheak ez dituen ospitale horren ahalmena handitzea litzateke. Aipatu 

espezialitatean munduko hirugarren handiena izanik ere,  ospitaleak ez zeukan  leku 

nahikorik material erradioaktiboen kontzentrazio handiek  gaixotutako ume guztiak 

tratatzeko. 

Osasun Ministerioak, europar eta bielorrusiar elkarte desberdinekin batera, 

ospitaleko lurraldeetan, 20 etxe txiki mugikor eraikitzeko proiektuari hasiera eman zion.  

Etxetxo hauek haien herrixketatik  joan behar duten haurrei ostatu emateko dira.  Ume 

horien jatorrizko herrixkak, ospitaletik urrun kokatzen dira eta beraz, haur horien 

familiek ez dute baliabide ekonomiko nahikorik tratamenduek irauten duten bitartean 

hiriburuan ostatu hartzeko.  Etxe bakoitza bi gaixo eta haur bakoitzeko ama edo aita 

batentzat dira. 
Bielorrusiara egindako bidai batean ikusi genituen genuen Borovliany-ko Haur 

Ospitale Onkologikoarekin elkarlanean egiten den  Itxaropen Habiak proiektuko etxeak. 

Ostatu- etxe hauen eraikuntza  europar GKE desberdinen elkartasunari esker 

egiten da. Une horretan Bikartek abiatua du  bere diru bilketa kanpaina proiektuarekin 

laguntzeko eta Ospitalearekin elkarlanean jarraitzea erabakitzen du. Bikarteko 

lehendakaria, Amaia Aretxaga, elkarteko beste batzordekide batekin, Begoña 

Caaballerorekin batera, Bielorrusiara bidaia egingo dute 2016ko otsailaren 17a eta 22a 

bitartean. Gomel eskualdea, biztanlez hustutako baztertze eremua, ikusiko dute eta 

Bolovlyani-ko Haur Onkologiako Ospitalearekin lehen kontaktuak edukiko dituzte.  

 

 

 

Bolovlyani-ko Haur Onkologiako Ospitalea 
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Ospitaleko zuzendaritzak honako egoera hau deskribatzen digu: ezin dute 

tratamendua jasotzeko ospitaleratzea behar duten haur guztiei ostatu eman, ezin 

dituzte kasu guztiak artatu, ostaturako pabilioiak eta medikuntza zerbitzu batzuk 

egoera oso txarrean daude, kimioterapia guztiei eskaintzeko arazoak dituzte... 

Horregatik Bikartek aipatutako pabilioietako bat berriztatzeko konpromisoa hartu 

zuen.     
 

 2016ko irailaren 3a eta 10a bitartean, Amaia Aretxagak, Bikarteko 

lehendakariak, eta Begoña Caballerok, Bikarteko batzordekideak, Bielorrusiara 

bigarren bidaia egingo dute “Itxaropen Habiak” proiektuaren aldeko lehen ekintzak 

egiteko.  

 

 

Argazkian Amaia Aretxaga eta Belen Carbalho 2016ko abenduan 

elkarkidetza kontratua sinatzen. 
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 Egoera berrikuntza aurretik Gela berrituetarako sarbidea 
 

 

 

Gela berrituetarako sarbidea 
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Gela berrituak 
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4. PROIEKTUAREN DIRU SARRERA ETA GASTUEN LABURPENA 

 

BOROVLYANI OSPITALEKO PABILIOIAREN BERRIKUNTZA 
 

 

 
 

IMPORTE 

SARRERAK SUBVENCIONADO 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS / ERAKUNDE PUBLIKOAK           8.490,00 €  

ARRAZUAKO UDALA               650,00 €  

ASTIGARRAGAKO UDALA            2.000,00 €  

ANDOAINGO UDALA            1.340,00 €  

DONOSTIAKO UDALA               500,00 €  

LAZKAOKO UDALA            1.500,00 €  

GERNIKAKO UDALA            1.500,00 €  

ORMAIZTEGIKO UDALA            1.000,00 €  

 INSTITUCIONES PRIVADAS/ ERAKUNDE PRIBATUAK   1.300,00 €  

PELUQUERIA HERMANOS LARRINAGA            1.000,00 €  

CONSTRUCCIONES VIRGILIO MARTIN               300,00 €  

 DOHAITZAK / DONACIONES     2.069,00 €  

IGNACIO MUGICA            1.000,00 €  

OTRAS SIN ESPECIFICAR DONANTE            1.069,00 €  

 INGRESOS PROPIOS /ELKARTEAREN DIRU SARRERAK  18.246,00 € 

APORTACIÓN DE BIKARTE      7.859,06 €  

AMURRIOKO MUSIKA ETA DANTZA IKUSKIZUNA   2.114,00 €  

DONOSTIAKO ORFEOIAREN KONTZERTUA (DONOSTIAN)   4.894,00 €  

TXAHAL PINTXOEN SALMENTA DONOSTIAN    1.120,10 €  

LAUDIOKO HERRI ABESBATZEN IKUSTALDIA   2.258,84 €  

DIRUSARRERAK GUZTIRA      30.105,00 €  

  
GASTUAK   

1ª TRANSFERENCIA AL HOSPITAL DE MINSK (22.12.2016)          20.000,00 €  

COMISIÓN BANCARIA POR 1ª TRANSFERENCIA (22.12.2016)                 55,00 €  

2ª TRANSFERENCIA AL HOSPITAL DE MINSK (01.03.2017)          10.000,00 €  

COMISIÓN BANCARIA POR 1ª TRANSFERENCIA (01.03.2017)                 50,00 €  

GASTUAK GUZTIRA      30.105,00 €  
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5. ESKER ONAK: ERAKUNDE ETA ELKARTE LAGUNTZAILEAK 

Bikarte Onura Elkarteak  gure esker onak eman nahi dizkizuegu  honako herri 

erakunde eta elkarte pribatuei proiektu hau ahalbidetu duzuelako: 

 

 ERAKUNDE PUBLIKOAK 

    

 

 

 ANDOAINGO UDALA   

 

 

   

 

 

ORMAIZEGIKO UDALA 
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 ERAKUNDE PRIBATUAK 

   

 

 BESTE ERAKUNDE LAGUNTZAILE BATZUK  

 

     
 
 

     
 
 

    
 

 
LA OREJA DE VAN GOGH 
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Pasaden Irailean, proiektu honetan lagundu duten guztien izenak jasotzen 

dituen plaka oroigarri bat jarri zen  Bolovlyani-ko Haur Ospitale Onkologikoan 

berritutako aldean.  
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6. BIKARTEK EGINDAKO BESTE JARDUERA BATZUK 

Donostian egin dira aurten, apirilaren 20 eta 23 bitartean,  Txernobyl eta 

Fukushiman etorkizunik gabeko Europar Ekintza Astearen azken ekintzak, 

hondamendi nuklearren eraginen inguruan hausnartzeko asmoz.  

  

Europar Ekintza Astea, besteak beste, Europar Batasuneko parlamentuak 

lagundua zegoen, eta  nazioartean Txernobylen aldeko Europar Plataformak bultzatu 

zuen, eta estatu mailan Bielorrusiako Haurtzaroarekin  Gizarte Ekintzako  Espainiar 

Federazioak (FEDASIB). Azken honetan Bikarte zuzendaritza batzordeko kide izanik.  

 Europar Ekintza Asteko  egitarauaren barnean argazki erakusketa bat, 

Aquariumean eta EHUan egindako hitzaldiak eta beste ekimen batzuk zeuden, 

garrantzitsuenak, “TXERNOBYL, IKUSTEZIN ETSAIA” BRUNO LÓPEZ 

zuzendariaren dokumentalaren aurkezpena izan zen. Baita, ITXAROPEN 

HABIAK –Minsk-eko Bolovlyani-ko haur ospitale onkologikoarekin kolaborazio-

proiektuarentzat laguntza ekonomikoa lortzeko egindakoak.  Aipatzeko, 

Donostiako Koruko Andre Mariaren Basilikan, Donostiako Orfeoiak emandako 

kontzertua eta egun berean egindako txahal pintxo dastatzea. (Ikus 1. 

eranskinean Europar Ekintza astearen egitaraua.) 
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 Ekainaren 25ean, Amurrioko antzokian, ITXAROPEN HABIAK, Bolovlyaniko 

haur ospitale onkologikoarekin kolaborazio proiektuarentzat laguntza 

ekonomikoa lortzearren Udal Musika eta Dantza Eskolak eta Aiara Dantza 

Taldeak emanaldi gozagarri bat eskaini zuten.  

 

 
 

 

 Azaroaren 19an, elkartasun kontzertu bat ospatu zen Laudion. Herriko 5 

taldek hartu zuten parte: ALDAIKO, CORAL ANDERE, LOS ARLOTES, ARTE 

ON ESCOLANIA eta CORAL SANTA LUCIA.  Arrakastatsua izan zen. Eliza 

gainezka zegoen, emanaldiak asko gustatu zitzaizkien bildutakoei eta 

“Itxaropen Habiak: Borvlyaniko haur ospitale onkologikoaren berritze lanak” 

proiektua bihotzetara iritsi zen eta hala adierazi zuten beraien dohaintzekin. 

Hemendik, eskerrak eman nahi dizkiegu talde bakoitzeko partaideei,  

Lamuzako San Pedro Parrokiari eta bertaratutako guztiei, taldeen partaidetza 

eskertzeko opariak dohaintza eman zuenari eta erreportaje grafikoa eta bideoa 

egin zutenei. 
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 “La Oreja de Van Gogh” musika talde donostiarrak, Donostiako Kursaalen 

emandako kontzertuan, abenduaren 27an, Bikartekin kolaboratu zuen. 

Bertan, Bikartek “Itxaropen Habiak” proiekturako diru laguntza lortzeko aukera 

izan zuen eta gure denboraldi baterako haurren harrera egitasmoa, ezagutzera 

emateko. Zozketa batean parte hartu nahi izan zuenak, taldeak zinatutako 

poster bat lortzeko aukera izan zuen.  
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7. LOTURA INTERESGARRIAK 

 

Hurrengo orrialdeetan Bielorrusiako errealitateari buruzko datu gehiago aurki 

daitezke. Baita Txernobyl-go istripu nuklearraren eta haren ondorioen inguruko 

informazioa. 

 
https://bikarte.com/ 
 
https://fedasib.wordpress.com/ 
 
http://reportajes.elcorreo.com/chernobil-fotos-actualidad-familias/ 
 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/infancia-kilometros-chernobil-20170713195410-nt.html 
 
https://www.humanium.org/es/bielorrusia/ 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/castillayleon/1300209992.html 
 
http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/120252-chernobil-icomo-fue-el-
accidente 
 
https://www.chernobylwel.com/ES/740/chernobil/ 
 
https://www.ecologiaverde.com/el-accidente-nuclear-de-chernobil/ 
 
https://www.elespanol.com/reportajes/20160415/117488600_0.html 
 
https://elpais.com/diario/2006/04/22/internacional/1145656813_850215.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6XsTSXeZDNg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wzv89EvzOEw 
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https://bikarte.com/
https://fedasib.wordpress.com/
http://reportajes.elcorreo.com/chernobil-fotos-actualidad-familias/
http://www.elcorreo.com/bizkaia/infancia-kilometros-chernobil-20170713195410-nt.html
https://www.humanium.org/es/bielorrusia/
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/castillayleon/1300209992.html
http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/120252-chernobil-icomo-fue-el-accidente
http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/120252-chernobil-icomo-fue-el-accidente
https://www.chernobylwel.com/ES/740/chernobil/
https://www.ecologiaverde.com/el-accidente-nuclear-de-chernobil/
https://www.elespanol.com/reportajes/20160415/117488600_0.html
https://elpais.com/diario/2006/04/22/internacional/1145656813_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=6XsTSXeZDNg
https://www.youtube.com/watch?v=Wzv89EvzOEw


8. ERANSKINAK 

 I eranskina: Txernobyl eta Fukushiman etorkizunik gabeko Europar 
Ekintza astearen egitaraua.  
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