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Gaur hasi eta urtarrilaren 9ra arte 

EROSKI-K KANPAINA BAT ABIATU DU EGUBERRI 
HAUETARAKO, HAURREI LAGUNTZEKO 

● Bezeroek dohaintza bat egin dezakete ordainlekuan  

● Ekarpenekin bildutakoa osorik emango zaie UNICEFi eta EROSKI 
Fundazioari haurrei laguntzeko, hura baita, bazkide-bezeroei ahotsa 
emanda, 3.000 lagunek baino gehiagok hautatu duten kausa 

● Kontsumitzaileek parte hartzen badute, postal bat jasoko dute trukean 
esker modura 

Elorrio, 2019ko abenduaren 5a.- EROSKI-k kanpaina bat abiatu du Eguberri 
hauetarako, haurrei laguntzeko. Gaur hasita urtarrilaren 9ra arte, kontsumitzaileek 
nahi duten dohaintza egin ahalko dute sare komertzialaren edozein supermerkatu 
eta hipermerkatuetako ordainlekuetan, eta esku-erakutsi gisa Eguberrietako postal 
bat jasoko dute. 

Ekarpenekin bildutako guztia haurrei laguntzeko izango da, hori baita on line 
galdetuta 3.000 bazkide-bezerok baino gehiagok nahiago izan dutena. 

EROSKIren bezeroei esker bildutakoa, zehazki, Siriako haurrentzat joango da 
batetik, UNICEF han ari baita nutrizio aldetik haur horiek dituzten beharrak 
estaltzen. Eta, bestetik, EROSKI Fundazioak haur gizentasunari aurre hartzeko 
duen programaren alde. 

"Sirian, gatazka piztu zela zortzi urte joan diren honetan, 5 urtetik beherako hiru 
milioi haurrek baino gehiagok laguntza behar dute elikadura aldetik, eta horietatik 
ia 20.000 desnutrizio larria sufritzen ari dira. Gainera, haur esperoan direnen eta 
edoskialdian direnen %20k desnutrizio apur bat dute. UNICEFek euro bakarrarekin 
egun osoko janari terapeutikoa eman diezaioke haur bati", azaldu du UNICEFek 
EAEn duen Batzordeko presidente eta Espainian duen Batzordeko patronoak, Isidro 
Elezgaraik. 

Honela esan du, berriz, Alejandro Martinez Berriochoa EROSKI Fundazioko 
zuzendariak: "Aurten ere, EROSKIko bazkide-bezeroek dirua haurrei laguntzeko 
proiektuetara bideratzea erabaki dute. Eta aurten ere, ziur gaude EROSKIko 
bezeroek aurreko Eguberrietako kanpaina guztietan bezala eginahal betea egingo 
dutela. Ekarpen horiekin, Elikadura Eskolatik urtero erakutsiko diegu 400.000 
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ikasleri baino gehiagori jateko ohitura osasungarriak hartzen, haur gizentasuna 
borrokatzeko". 

UNICEFi buruz 

UNICEF lanean ari da munduan dauden leku zailenetako batzuetan beharrik 
handiena duten haurrengana iristeko. 190 herrialdetan, egunero lan egiten dugu 
haur bakoitzarentzat, leku guztietan, guztiontzat etorkizun hobeago bat eraikitzeko. 

EROSKIri buruz 

Kooperatibaren helburuetariko bat da gizartea enpresaren jarduerarekin eraldatzea. 
Kontsumo kooperatiba den aldetik, proiektu kolektiboa da EROSKI, 
kontsumitzaileari eta gizarteari emana. Horregatik, lau eremutan lantzen du bere 
konpromiso soziala, eta eremu horiek erakusten dute zein den haren gizarte 
erantzukizuna: elikadura osasungarriaren sustapena, kontsumitzailearentzako 
informazioa, ingurumen iraunkortasuna eta elkartasuna. 

 


