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1. Desparekotasunak areagotzen ari dira
Biztanleria aberatsenaren % 10ek dauka planetako aberastasunaren % 76.

Mundu desorekatuagoa, horixe da pandemiaren berehalako ondarea. 

Aberatsenen eta pobreenen arteko desparekotasuna ez zen hain handia izan XX. men-
dearen hasieratik

El País artikulua, 2021eko abendua

Ekonomia-, arraza- eta genero-arrazoiengatiko desparekotasun gero eta handiago 
horiek, bai eta herrialdeen arteko desparekotasunak ere, ondorio larriak eragiten dituzte 
pertsonen bizitzan, maila guztietan: maila materialean, emozionalean eta sozialean.

Euskadiri dagokionez, 2018. eta 2020. urteen artean pobrezia murriztu eta ongizatea 
hobetu bazen ere, aldi horretan bertan modu kezkagarrian handitu zen desparekotasuna: 
Euskadin, egoera onenean dauden biztanleen % 20k egoera txarrenean dauden % 20k 
baino 4 aldiz errenta handiagoa du. Egoera horrek gehien eragiten dien gizarte-taldeak 
dira guraso bakarreko familiak eta beren ardurapean seme-alaba adingabeak dituzten 
familia atzerritarrak. 

Definizioaren arabera, desparekotasuna da biztanleriaren parte batek gizartearen 
baliabideak, eskubideak, betebeharrak edo onurak eskuratzeko duen ezintasuna. 
Beraz, desparekotasuna pobreziaren beraren adierazpena da azkenean. Pobrezia 
desparekotasun edo desoreka sozial baten ondorioa da, non biztanleriaren sektore 
batzuk oso baldintza eskasetan bizi baitira osasunari, elikadurari, hezkuntzari, 
etxebizitzari eta garapen afektiboari dagokienez.

Save the Children erakundeak pandemiaren lehenengo hilabeteetan egindako inkesta 
baten arabera, kalteberatasun-egoeran dauden eta adingabeak ardurapean dituzten 
familien egoerak okerrera egin du Euskadin. Izan ere, haurren pobrezia handitu egin 
da Euskal Autonomia Erkidegoan; 18 urtetik beherakoen % 26,7ri eragiten die. Egoera 
horrek bereziki eragiten dio janari proteinaduna eta frutak eta barazkiak eskuratzeko 
duten aukerari. 

2. Jatorria

Filipinetan 2013an lurrikara eta tifoia gertatu zirenean, Zabalketak larrialdietako laguntza 
kanpaina jarri zuen abian, eta Getxoko dendek orduan hartu zuten konpromisoaren 
eta eman zuten erantzun onaren ildotik sortu da SolidaridUP mugimendua. Hilabete 
inguru iraun zuen kanpaina horretan, udalerriko 100 dendak baino gehiagok hartu 
zuten parte. 

Kanpaina horretan parte hartuta, Giza Garapen Jasangarria sustatzen parte hartzeko 
beharra sentitu dute denda saltoki txikiek, bai herri mailan bai maila globalean, eta 
ohartu dira elkartasun-keinu txikiek markatzen dutela aldea pertsonen bizitzan.

Hain zuzen, kanpaina amaitu ondoren, denda haietako askok jakinarazi ziguten 
elkarrekin zerbait gehiago egiten jarraitu nahi zutela, arazoak konpontzeko eta pertsona 
kateberenei laguntzeko, baita gure ingurune hurbilekoei ere. Hemen eta han gertatzen 
ari denaren aurrean aldea markatzeko konpromiso eta erabakitasun horretatik sortu 
zen, hain zuzen ere, “SolidaridUP” proiektua.

Haiyan tifoiak kalte ikaragarriak eragin zituen herrialdearen zati handi batean, herriak eta hiriak suntsitu 
baitzituen.
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elkarlanari esker funtzionatzen duena. 5 €-ko kostuarekin, ile-mozketa bat ordainduta 
utzi daiteke, eta ile-apaindegiak jarriko du zerbitzuak dakarren gainerako kostua. 

Eta beste ekimen solidario garrantzitsu bat da “Haurrentzako oinetakoak” izenekoa. 
Haren helburua da bezeroen eta dendaren ekarpenen bidez haurrentzako oinetakoak 
ematea.

Bideo hau ikustera gonbidatzen zaituztegu, ekimen solidario horiek eta beste batzuk 

ezagutzeko:  

Une honetan, guztira 60 ekimen solidario daude martxan, eta guztiak kalteberatasun-
egoeran dauden pertsonentzako eta familientzako dira, egoera horrek beren arlo 
sozialean, emozionalean eta baliabide materialetan duen eragina murrizte aldera.

Webgune honetan zehaztasun handiagoz ezagutu dezakezue ekimen bakoitza:

https://solidaridup.org/iniciativas-solidarias/ 

Dendek eta herritarrek erakutsitako desparekotasunekin amaitzeko eta ekintzarako 
proposamenak sortzeko interes horri erantzun nahi dio mugimendu solidario honek, 

eta horretarako, elkarri laguntzen dioten komunitate inklusiboak sortu eta aldaketa 

ekosozialerako eragile bihurtuko diren pertsonak sustatu nahi dira. 

3. Sarea nola artikulatzen den

“SolidaridUP” mugimenduak sareko lana eta eragile publiko eta pribatuen arteko 

aliantzak sortzea ditu ezaugarri. Behar bezala funtziona dezan, beharrezkoa da eragileek 

parte hartzea, bai eta dagoeneko udalerrian dauden eta koordinatuta lan egiten dugun 

sareek ere: GGKEak; 3. sektoreko elkarteak; ikastetxeak; saltoki eta enpresa txikiak; eta 

parte hartzen duten udaletako hainbat arlo: lankidetza, gizarte-zerbitzuak, sustapen 

ekonomikoa eta kultura, besteak beste.

Horiek dira orain arte parte hartzen ari diren eragileak, baina sarea beti dago zabalik 

kide berriak hartzeko. Eragile bakoitza oso pieza garrantzitsua da sarean, eta ekarpena 

egiten du bere jakintza-arlotik eta esperientziatik. 

Sareak behar bezala funtziona dezan, ezinbestekoa da koordinazio- eta jarraipen-

lan handia egitea, udalerrian kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen, familien eta 

kolektiboen beharrei erantzuten dieten ekimen solidarioak sortzeko, abian jartzeko eta 

haien jarraipena egiteko. Koordinazio eta jarraipen hori aurrez aurre nahiz online egiten 

da, banaka nahiz taldeka.

4. Ekimen solidarioak

SolidaridUP mugimendua sortu zenetik, ekimenak sortu eta martxan jarri dira 

pixkanaka-pixkanaka, saltoki txikien eskutik betiere. Abian jarri zen lehen ekintza 

solidarioa “Kafe solidarioa” izan zen: taberna batean kafe bat ordainduta uztean datza, 

behar duen pertsona batek lasaitasun eta integrazio une batez gozatzeko aukera izan 

dezan. Ondoren, “Ile-mozketa solidarioa” bultzatu zen, ile-apaindegien eta bezeroen 

“Kafe solidarioa” ekimenak pertsonak gizarteratzen laguntzen du.

https://solidaridup.org/iniciativas-solidarias/
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5. Merkataritza sektoreak: 

Dagoeneko merkataritza-sektore ugarik hartzen dute sarean, eta haietako bakoitza 
ekimen solidario bat bultzatzen ari da. Sarea etengabe hazten ari da, eta, beraz, gehiago 
izatea nahi genuke. Lagunduko al diguzu sektore gehiago batzen? 

Ekimen solidarioak ondasunak nahiz zerbitzuak dira, eta sareari atxikitako gizarte-
erakundeek dituzten TXARTELEN bidez kudeatzen dira; esate baterako, Sortarazi, 
Integran Fundazioa eta Secretariado Gitano fundazioa, besteak beste, eta haiek 
arduratzen dira txartel horiek banatzeaz eta erabiltzaileei emateaz. 

Txartel horietan zerbitzua agertzen da (ile-mozketa, yoga klaseak, eskolako materiala, 
etab.), bai eta dendaren harremanetarako datuak ere (helbidea, telefonoa), pertsonak 
nora jo behar duen jakin dezan eta aldez aurretik hitzordua eskatu ahal izan dezan. 

Txartel baten irudia jarri

Ondasunak eta zerbitzuak txartelen bidez kudeatzeaz gain, zenbait ekimen ditugu. 
Bereziki eskolaz kanpoko jarduerekin eta kirolarekin, artearekin eta kulturarekin 
zerikusia dute, eta erabiltzaileek URTEKO BEKA batzuei esker hartu dezakete parte. 
Beka horren bidez, jarduera urte osoan egin ahal izango dute. 

Haurrak eta gazteak kirol- eta arte-jarduerez gozatzen.

Elikadura
Kirolak, musika, zinema, dantza.

Aisia eta kultura
Kirolak, musika, zinema, dantza.

Talde-tailerrak
Sukaldaritza, barnealdeen dekorazioa, arteterapia.

Osasuna eta ongizatea
Hortz-klinikak, optikak, fisioterapia-zentroak, 

masajeak, podologia, norberaren higienea, laguntza 
emozionala, yoga.

Haurrak
Jostailuak, haurrentzako arropa, oinetakoak, 

haurren elikagaiak, litxarreriak, haurren irakurketa.

Norberaren zaintza
Ile-apainketa, estetika-zentroak, irudi-aholkularitza, 

arropa eta oinetakoak.

Une bat zuretzat
Kafe solidarioa, opari bat. 
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6. Kalean

Ahal dugun guztietan, zapatilak jantzi eta kalera ateratzen gara. Urte hauetan zehar, 
zunba-musikaren erritmoan mugitu ditugu aldakak jaietan, eta martxa solidarioak 
antolatu ditugu. Ekimen solidarioetarako izan dira lortutako funts guztiak. 

Gainera, Mugikortasunaren Europako Astearekin bat egin dugu, “Ez bota, berrerabili 
zure bizikleta” bezalako ekimenei esker. Horren bidez, hirian autoa modu irrazionalean 
erabiltzeak osasun publikoarentzat nahiz ingurumenarentzat dituen ondorio kaltegarriei 
buruz sentsibilizatu nahi dugu, bai eta garraiobide jasangarriagoak erabiltzeak dakartzan 
onurak agerian utzi ere, hala nola garraio publikoa, bizikleta eta oinezko joan-etorriak. 

7. Herritar konprometituak 

Mugimendu honi esker, herritarrek aukera dute keinu solidario txiki batzuekin laguntzeko 
eta gizartea aldatzeko eragile aktibo bilakatzeko. Gizartea eraldatzeko eragile bihurtzen 
dira, eta ulertzen dute xehetasun txikietan dagoela elkartasuna. 

Zerbitzuen erabiltzaileen testigantzak

Kafe solidarioaren ekimenak etxetik 

ateratzen lagundu dit, ez bakartzen, 

pertsona sentiarazi nau berriro

Arropa zuri-beltzetik atera naiz, orain jantzi 

koloretsuagoak erabiltzen ditut, eta hobeto 

ikusten dut neure burua

Ni lasai joan nintzen ile-apaindegira, 

badakidalako ondo tratatuko nautela eta, 

gainera, beste pertsona batzuekin harremanak 

izaten laguntzen didate

Antsietate txikiagoa dut, yogak arnasa 

hartzen irakatsi dit. Lasaiago nago, erlaxatzen 

lagundu dit

Orain, nire neskatoak oinetako 

egokiak ditu, eta badakit oinak 

lehor dituela

Yoga klaseak, gure osasuna modu integralean hobetzen laguntzeko.
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Herritarrek ekimen solidario batean lagundu eta parte hartu dezakete sareari atxikitako 
establezimenduren batean dohaintza txiki bat eginez. Adibidez, kafe bat edo ile-mozketa 
bat ordainduta utz dezakete behar duen pertsona batentzat.  

Sarean parte hartzen dute, halaber, mugimendu solidario hau eraikitzen laguntzen 
duten boluntarioek, maila pertsonalean nahiz herri mailan eragin handia duten ekintza 
txikien bidez. 

Azken batean, gizarte zibil osoak zuzenean parte hartzea lortu nahi da, hau da, bere 
protagonismoa berreskuratzea eta ahalik eta jende gehien inplikatzea, herritarren sare 
handi honetan lagun dezaten. Horrela, bizikidetza eta gizarteratzea bultzatzen dira, eta, 
aldi berean, udalerri bakoitzeko aniztasun pertsonala, etnikoa eta kulturala ezagutzen 
eta baloratzen ikasten da. 

Zuzeneko parte-hartzearen adibide argi bat da Algortako Jai Batzordearen kasua; izan 
ere, 2020an jaiak ez baziren ospatu ere, zapiak salgai jarri zituzten eta bildutako diru 
guztia sarearen ekimen solidarioetara bideratu zen. 

Asko dira dagoeneko mugimendu solidario honekin bat egin duten 
pertsonak, eta beren udalerriko eragile aktiboak dira, baina hazten jarraitu 

nahi genuke eta herritarren parte-hartze handiagoa lortu. Lagunduko al 
diguzu? 

8. Bultzatzen dituen balioak

Justizia, elkartasuna, bizikidetza eta inklusioa dira parte hartzen duten pertsona guztiak 
biltzen dituzten balioak. Pertsona horien helburu nagusia da mundu bidezkoagoa eta 
jasangarriagoa eraikitzea eta sustatzea, eguneroko keinu txikien bidez, eta inpaktu eta 
balio eraldatzailea lortzea, bai ematen duen pertsonarentzat, bai jasotzen duenarentzat.

Elkartasun eta bizikidetza hori udalerritik eraikitzen dira, eta premian eta kalteberatasun-
egoeran dauden pertsona eta familia guztientzat da.

Udal jaietan ere presente dago SolidaridUP.

Denda eta saltoki txikiek hainbat tailer eskaintzen dituzte: sukaldaritza, moda, ile-apainketa, kontsumo 
jasangarria eta erlaxazioa. 
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9. Udalerri solidarioen sarea

“SolidaridUP” mugimendua ekimen berritzailea da, eta Getxon sortu zen 2015ean. 

Lehen 7 urte hauetan udalerri eta eragile berriak batu dira, eta, gaur egun, 3 udalerri, 

170 eragile eta 80 ekimen solidario ditu guztira.

SolidaridUP Getxo

2015. urtean ekin zion bere ibilbideari. Gaur egun tokiko 100 eragilek baino gehiagok 

hartzen dute parte, eta 50 ekimen solidario baino gehiago ari dira bultzatzen.

Sareak Getxoko Udalaren laguntza du eta udalerriko 8 GGKEk hartzen dute esku: 

“ATFAL” Sahararen aldeko Getxoko Elkartea; Tourseko San Martin Misio Taldea; Ayuda 

Mas; BILADI Palestina Elkartea; Ecca Romo; Entreamigos-Lagun Artean; Perualde, eta 

Taldeka Lagunduz. 

Era berean, udalerriko hainbat gizarte-erakundek ere parte hartzen dute sarean, hala 
nola atzerriko etorkinen integraziorako eta berdintasunerako Berdintasuna Elkarteak, 
Gurutze Gorriak, Fidias Fundazioak, Integrando Fundazioak, Gaude, San Nikolas 
Zabalik eta Sortarazi erakundeek.

SolidaridUP Sestao

Sestaon ekin zion bere ibilbideari 2018an. Gaur egun, udalerriko 32 establezimendu 
daude sare solidario honetan, eta 24 ekimen solidario bultzatzen ari dira.

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren, Antonio Menchaca de 
la Bodega Fundazioaren eta Sestaoko Udalaren laguntza du. Era berean, udalerriko 
5 gizarte-erakundek parte hartzen dute: Afises, Integrando Fundazioa, Secretariado 
Gitano Fundazioa, Hazbide eta Ongi Etorri Errefuxiatuak – Sestaoko Asanblada.

Elkarteen, denden eta udalaren topaketa Getxon. Elkarteen, denden eta udalaren topaketa Sestaon.
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SolidaridUP Leioa

2019ko abenduan ekin zion bere ibilbideari. Leioako Udaleko Gizarte Ekintza eta 
Berdintasun Arloaren laguntza du. Sareak 40 establezimendu baino gehiagoren babesa 
du, eta guztira 22 ekimen solidario bultzatzen ari dira.

Era berean, sarean parte hartzen dute udalerriko hainbat gizarte-erakundek, hala nola 
EISEk (Gizarte eta Hezkuntza arloko Esku Hartze Taldea), Fidias Fundazioak, Gaudek, 
SISPREDek (Esku-hartze Sozioedukatibo eta Psikosozialerako Zerbitzua) eta Sortarazik.

10. Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) betetzea

Garapen Jasangarrirako Helburuak Nazio Batuek sustatutako ekimena dira, eta gizadiak 
aurre egin beharreko 17 erronka biltzen dituzte, klima-aldaketa, desparekotasunak 
murriztea, kalitateko hezkuntza eta bakea eta justizia, besteak beste.

Garapen Jasangarriko 17 helburu horiek betetzea ez da garapen-bidean dauden 
herrialdeen erantzukizuna soilik, ez eta Nazio Batuen esparruan 2015. urtean sinatu 
zituzten gobernuen erantzukizuna ere. Helburu horiek lortzeko, batera lan egin behar 
dute gobernu horiek, gizarte zibilak eta sektore pribatuak, eskualde, herrialde, hiri eta 
udalerri guztietan elkarlanean arituz. 

Elkarteen, denden eta udalaren topaketa Leioan.
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SolidaridUP Sarearen lanari esker, honako GJH hauek lortzen laguntzen dugu: 

 
1. GJH: Pobrezia desagerraraztea

Pobrezia ez da soilik diru-sarrera ekonomikoen falta, diskriminazioa eta gizarte-
bazterkeria ere bada. Horregatik, SolidaridUPen ekimenen bidez, kalteberatasun-
egoeran dauden pertsonen duintasuna eta gizarteratzea hobetzeko lan egiten dugu. 
Ekimen desberdinei esker, pertsona horiek berriro integratzen eta harremanetan jartzen 
dira gizartean; hala, beren bizitza egiten duten lekuak eta tokiak zabaldu, eta harreman 
eta lagun berriak egiten dituzte. 

Hori da, adibidez, “Haur eta gazteentzako eskolaz kanpoko jarduerak” ekimenaren 
kasua. Ekimen horri esker, haurrek eta gazteek hainbat jarduera egiten dituzte eskola-
orduetatik kanpo, batez ere kirolaren eta arteen esparruan.

 
5. GJH: Genero-berdintasuna

Lehen esan dugun bezala, kalteberatasun handieneko gizarte-taldeetako bat da beste 
herrialde eta kultura batzuetatik etorritako guraso bakarra diren emakumeak. Hori horrela, 
abian jarritako hainbat ekimen emakumeentzat dira, esate baterako, itxura zaintzeko 
aholkularitzaren ekimena edo zaintza pertsonalizatuaren esperientzia. Proposamen 
horien bidez, hainbat kultura, jatorri edo estatus ekonomikotako emakumeen artean 
sororitate- eta senidetasun-espazio hori sortzea lortzen da, ahalduntze-lana egiteko, 
eta emakumeen autoestimua eta konfiantza hobetzeko, beren ongizate integralari 
lagunduko dioten erabakiak hartu ahal izan ditzaten.

 
10. GJH: Desberdintasunak murriztea 

Krisi ekonomiko eta sozial larriaren ondorioz, desparekotasunak izugarri handitu dira 
bai Hegoaldeko herrialdeetan bai Iparraldeko herrialdeetan. Horregatik, arrakala hori 

murrizteko, ekimen solidario guztiak kalteberatasun-egoeran dauden pertsonentzat 
eta familientzat dira, eta egoera horrek beren eremu sozialean, emozionalean eta 
materialean duen eragina murriztea dute helburu. 

Helburu horri erantzuten dioten ekimenen artean, aipatzekoak dira arrakala materiala 
eta oinarrizko baliabideen falta (esate baterako, fruta, barazkiak, haragia eta arraina) 
murriztea helburu dutenak.

 
11. GJH: Hiri eta komunitate jasangarriak

SolidaridUP ekimenari esker, garapen jasangarria lortzeko lan egiten dugu. Udalerria 
osatzen duten pertsona guztiek modu inklusibo eta parte-hartzailean laguntzen dute 
kudeaketan, eta horrela, eremu periferikoen marjinaltasuna ezabatzen da. 

Horretarako, kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen eta familien artean aisia-, kirol- 
eta arte-jarduerak bultzatzen eta sustatzen dituzten ekimenak jarri ditugu abian. 

 
13. GJH: Klima-aldaketaren aurkako borroka

Klima-aldaketaren aurreratzea edo larriagotzea murrizten duten ekintza asko eta 
askotarikoak daude. Proiektuak 13. GJHn ere jartzen du arreta, eta hasieratik diseinatu 
eta banatu dira oihalezko poltsak, plastikoen alferrikako eta gehiegizko erabilera 
saihesteko. 

 
17. GJH: Helburuak lortzeko aliantzak 

Beharrezkoa da elkarrekin eta modu koordinatuan lan egitea, jakintzak eta esperientziak 
batuz, baliabideak behar bezala erabiliz, eta aliantzak eta sareak sortuz garapen 
jasangarria lortzeko eta desparekotasunak desagerrarazteko.  
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Sareko lan horren adibide garbia da SolidaridUP sarea, non lorpenak eta hobekuntzak 
posible baitira eragile askoren ahalegin koordinatuei esker.

Eremu publikoan harremanetan gaude hainbat udal arlorekin, hala nola Garapenerako 
Lankidetza, Gizarte Ekintza, Sustapen Ekonomikoa, Komunikazioa, Immigrazioa, 
Kirolak eta Berdintasuna, besteak beste. 

Gizarte-arloan, udalerri bakoitzeko gizarte-erakundeekin eta GKEekin egiten dugu lan; 
eta eremu pribatuan, dendak daude, ekimen solidarioak egiten eta garatzen dituztenak. 
Ikastetxeak ere hor daude; ekimen solidarioak sortzen eta/edo hobetzen laguntzen dute. 

Azkenik, herritarrak egongo lirateke, eta haiek ekimen solidarioei emandako dohaintza 
solidarioen bidez laguntzen dute ekimenean.

11. Gure sareak

Bizkaiko udalerrietan egiten ditugun urrats eta ekintza guztien berri izateko, gure 
sareetan jarraitzera edo gure webgunea bisitatzera animatzen zaituztegu. 

SolidaridUP mugimenduan parte hartzen duten pertsona guztiek jaso eta eman egiten 
dute, ahal duten neurrian. 

Ez ezazu ezer galdu. Zu ere izan zaitezke mugimendu solidario honen parte! 

Kanal horien bidez, jende gehiagorengana iristea gustatuko litzaiguke, eta, pixkanaka-
pixkanaka, sarea handitzea.

www.solidaridup.org  

12. Nola har dezaket parte? 

Era askotan lagundu eta har dezakezu parte. Denda edo establezimenduren bat baldin 
baduzu, zure produktuari edo zerbitzuari egokitutako ekimen solidarioa bultza dezakezu. 

Kalteberatasun-egoeran dauden pertsonekin lan egiten duen gizarte-erakunde bateko 
kidea bazara, elkartu zaitezkete, erabiltzaile guztiek eskura dauden zerbitzu guztiez 
goza dezaten. 

Aurreko bietako bat ere ez bazara, eta mugimendu honetan bakarka lagundu nahi 
duen pertsona bazara, dohaintza txiki bat egin dezakezu dagoeneko martxan dauden 
ekimenetako edozeinetan, kalteberatasun-egoeran dagoen zure udalerriko pertsona 
batek hartaz gozatzeko aukera izan dezan. 

Egilea_ Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo and Instituto de Capacitación del Oriente-ICO 

Argazkiak_ BideOn, ICO and Zabalketa

Diseinua_ Seteseoito

Kofinantziazioa_ Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Dokumentu hau Zabalketaren web orrian dago: www.zabalketa.org erderaz eta ingelesez

Zabalketa Elkartea: 

Andres Larrazabal kalea 3, 2. ezkerra. 48930 Getxo (Bizkaia)  

Telefonoak: 94.464.36.94 – 94.608.98.04

Jarduerak planifikatzeko eta antolatzeko bilerak.

http://www.solidaridup.org
https://www.facebook.com/Zabalketa/
https://twitter.com/zabalketa
https://www.youtube.com/user/Zabalketa
https://www.instagram.com/ongd_zabalketa/
https://www.instagram.com/movimiento_solidaridup/
https://www.facebook.com/SolidaridUP
https://www.youtube.com/channel/UCsDzix4rdOI4dlujGV1Vx4w
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