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Ongi dakizuenez ez da Euskal Herriko Unibertsitateko PRAKTICUM Programan parte hart-
zen dugun lehen aldia. Programa honen bidez ikasleek unibertsitate ikasketen azken urtean 
praktikak egin ditzakete Unibertsitatea ez den beste entitate baten eta Hegoaldeko herrialde 
batean.
Abuztuaren bukaeran Gizarte Hezkuntzako lau ikasle Sucrera (Bolivia) abiatu ziren hiru urte-
ko praktikak egitera IPTK-ko CERPI (Osoko Heziketa Baliabide Zentrua) proiektuan.
Taldea hiru neskak (Jaione Balza, Miren Arricibita eta Sara Carcavilla) eta mutil batek (Gaizka 
Larrañaga) osatu dute, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoatik. Guztiek lortu dute Hegoaldeko he-
rrialde batera unibertsitate praktikak egitera joateko PRACTICUM programaren beka. TAUk 
hitzarmen bat dauka sinatuta EHUrekin unibertsitateko ikasleek gure Hegoaldeko kideeta-
riko batekin beraien praktikak egin ahal ditzaten.
Aurtengoa EHUrekin dugun hitzarmenaren bigarren urtea da eta beraz IPTK-rekin beraien 
praktikak egiten dituzten ikasleen bigarren promozioa. Joan den urteko esperientzia oso ona 
izan zen Maialen eta Yolandarekin. Hauek, beraien praktikak bukatu eta Gizarte Hezitzaile 
titulua lortu ondoren beraien lan egonaldiari eta Boliviarekin burutzen ari ziren lankidetzari 
luzapena ematea erabaki zuten, hasierako hiru hilabeteetatik urtebetera.
Jaione, Miren eta Sara Osoko Heziketa Baliabide Zentruak (CERPI) eskaintzen dituen baliabi-
de ezberdinetan ari dira beraien praktikak egi-
ten (3 eta 6 urte bitarteko umeei zuzendutako 
haur-ludotekan, estimulazio goiztiarra eskaint-
zen, irakurtzen eta idazten irakasten, edo Su-
creko kanpoaldeko auzoetan zehar kalean lan 
egiten duten haurrengana heltzeko dabilen 
eskolatxo mugikorrean).
Baloreetan hezteko hainbat Tailer ari dira disei-
natzen eta abian jartzen, haur-musikoterapia, 
haurrentzako arte-terapia, heziketa afektibo-
sexuala… eta baita familiako kideen arteko ha-
rremanak osasuntsuak izateko Tailerra, Osoko 
Heziketa Baliabide Zentruan (CERPI) dauden 
haurren gurasoei zuzendua azken hau.
Gaizka IPTK-k kudeatutako Haurren Osoko Zentru Komunitarioetan (CICOMS) ari da bere 
praktikak burutzen; lau Sucreko kanpokaldeko eremuan eta bost Chuquisaca departamen-
tuko landa eremuan. Zentru bakoitzeko heziketa taldeari bere laguntza emateaz gain Gaizka 
beste lan batzuetan ere ari da, esate baterako familia barruko indarkeriaren, bullying-aren 
edo gatazkak konpontzeko arloaren inguruan aurrehartzea eta sentsibilizazioa lantzeko Tai-
lerrak ematen.
Haurren Osoko Zentru Komunarioetako (CICOMS) baratzeen Proiektuaren arduradunari ere 
bere laguntza eskaintzen ari zaio eta landa eremuko auzoetako familiei elikadura ohitura 
onak lantzeko Tailerra ematen ari zaie.

Hiru hilabeteroko hirugarren buletin hau udako sasoiari dagokio. Ga-
rai horretan erritmoa eta lana jaisten direla dirudien arren, guk hemen 
jarraitzen dugu beti jo ta ke lanean…
Iñigok oporrak hartzen ditu abuztuan, baina beti geratzen da talde 
teknikoko norbait lanari eutsi eta udan zehar sor daitezkeen eskaera 
edo bestelakoei aurre egiteko.
Horregatik ikusiko zenuten gure ohiko jarduerarekin jarraitu dugula, 
berformulaketan, proiektuen jarraipen eta zuritze lanetan, bolondre-
sei harrera egiten, aldizkarietarako artikuluak idazten, Sare eta Part-
zuergoetan parte hartzen etab. Proiektu batzuk onartu dizkigutela 
eta beste batzuk atzera bota…

Joan den irailean Deustuko Unibertsita-
teko Komunikazio Graduaren bigarren 
kurtsoko sei ikasle (Juan Arriaga, Lide 
Mendiaraz, Paulo Ostolaza, Jone Lakun-
za, Ibon Galparsoro eta Olatz Iriarte) 
TAUrekin harremanetan jarri ziren. Arra-
zoia, ikasgai baten irabazi asmorik gabe-
ko erakunderen batean praktikak egitea 
eta bertako komunikazio eta hedapen 
arloa hobetzeko ekarpenak egitea eska-
tu zietela. Urteko azken hiruhilabetean 
burutu beharreko ekintzen hedapen 
lanean laguntzea proposatu zitzaien, 
hau da, Irungo Bakearen Azokan edo 
Egiako Pintxo Solidarioan. Aldi berean 
beraiekin talde sentsibilizazio lana egin 
da TAUn egiten dugun lana zuzen zuze-
nean ezagutu dezaten eta elkartasune-
rako konpromisoan motibatzeko.

Iralako Komentuko lanak bukatu on-
doren, Bilboko TAUren Bulegoa leku 
berri, argitsu eta eroso batean ego-
kitu ahal izan dugu, Bizkaian egiten 
dihardugun harrera-lan eta beste la-
netarako. Bertan biltzen da Bilboko 
Egoitzako bolondres taldea, lau 
Egoitzetako bilera batzuk ere bertan 
egiten dira, etab.
Altzari xumeak jarri dira bulegoan 
eta lana modu eraginkorrean buru-
tu ahal izateko ordenagailu “bir-
ziklatuak” ekarri dira. Komentuan 
bizi diren Toño eta Felix anaiei ere 
gure esker ona helarazi nahi diegu 
bulegoa prest izateko lan guztietan 
eskaini ziguten laguntzagatik.

Deustu-Donostiako Unibertsita-
teko ikasleen praktikak
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- Irungo eta Bergarako Udalak: “San Andres Udalerriko (Beni-Bolivia) bost 
komunitate indigenatan nekazal eta baso laborantza iraunkorra (zurgaiak eta 
hosto iraunkorreko fruta-arbolak) inplementatzea” 
- Oñatiko Udala:  “Trinidad Udalerriaren inguruko hiru landa komunitatetan 
eta sei auzotan emakumeen indarkeriaren aurkako prebentziorako sustat-
zaileen eta komunitate sareen formakuntza (3. Fasea)”munidades indígenas 
amazónicas del Beni-Bolivia” 
- Portugaleteko Udala:  “Beni-Boliviako Amazoniako hiru komunitate indige-
natan pacú arrainaren hazkuntza ekoizpena”

- Nafarroako Gobernua-ezezkoa: “Hainbat urtetarako 
Programa: R.L.-El Salvadorreko ACOMADEGUA Koop. Elkartearen enpresa eta 
ekoizpen kudeaketaren indartzea” 
- Bizkaiko Foru Aldundia-baiezkoa: “Ocuriko Udalerrian, 2. Fasea-Bolivia, 
elikadura segurtasuna hobetzeko emakumeen antolaketarako eta ekoizpene-
rako gaitasunak indartzea”  Dirulaguntza: 119.990€
- Gipuzkoako Foru Aldundia-ezezkoa: “Emakumeek beren eskubide ekono-
mikoa eta partehartze eskubidea erabiltzen dute, gizarte, kultur eta ekonomi 
prozesuetan txertatuz, Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico Udalerrie-
tan. El Salvador” 
- Donostiako Udala-baiezkoa “Colquechaca Udalerriko emakume ne-
kazarien Antolakuntzaren eta Ekoizpenaren indartzea. 2. Fasea.”  Diru-
laguntza: 47.490,50€
- KOP (Atzerriratuentzako euskal lankidetza)-baiezkoa: “Monte Largoko 
(Dominikar Errepublika) emakume eta gazteen partehartzearen hobekuntza 
eta antolakuntzaren indartzea”.  Dirulaguntza: 7.522,89€
- Nafarroako Gobernua-baiezkoa: “Natur baliabideen kudeaketa eta 
erabilera jasangarria aldaketa klimatikoaren arriskuak gutxitu eta in-
gurumena gordetzeko Pocoatan”  Dirulaguntza: 84.978€
- Zarauzko Udala-baiezkoa: “Basoberritze proiektua Beni-Bolivian”  Di-
rulaguntza: 7.925,49€ “Afari solidarioen proiektua Zarautzen” Dirulagun-
tza: 1.020€
- Bilboko Udala-ezezkoa: 

Gipuzkoako Foru Aldundia:“Emakumeek gaitasunak indartzen dituzte eta eko-
nomia herrikoia sustatzen dute San Pablo Tacachicon, Aguilaresen eta El Pais-
nalen, El Salvador” proiektuaren  1. Txosten partziala. Zuritutako dirulagun-
tza: 46.723,55€
Santanderreko eta Oñatiko Udalak: “Baliabiderik gabeko autistei arreta psiko-
pedagogikoa eskaintzea Bonaoko anbulategian (Dominikar Errepublika) (2. Fa-
sea)” proiektuaren Azken Txostena. Zuritutako dirulaguntza: 7.214,58€ (San-
tander), 4.367,50 (Oñati)
Ay. Donostiako Udala: Azken Txostena “Afrika zor bizia, bizia zor” Zuritutakoa: 26.691,53€

Afrikaren aldeko Taldea
TAUfundazioa modu aktiboan ari da lanean Afrikaren alde-
ko Taldea Sarean. Bertan Afrikako egoera modu objetiboa-
go baten ikusarazteko eta lankidetza politiken hobekuntzan 
Erakundeak inplikatzeko ekintzak burutzen ditugu, eragi-
tea eta sentsibilizatzea helburu hartuta. Irailean “Azken 
urteotan piztu edo berpiztu diren hamabost gatazketatik 
zortzi Afrikan daude” artikulua prestatu genuen TAUkook 
eta GGKE-en Koordinakundeko Ahotsa aldizkariaren 70. 
zenbakian argitaratu zen. Hona hemen zati bat:  “ACNUR 
agentziak argitaratutako Gerra mundua. Munduko joerak. 
2014ko behartutako lekualdatzeak txostenean agertzen de-
nez, Saharaz Hegoaldeko Afrikan gora egin zuen bosgarren 
urtez errefuxiatuen kopuruak; hala, 3,7 milioi ziren 2014. 
urte amaieran. Azken urteotan gutxienez piztu edo berpiztu 
diren hamabost gatazketatik zortzi Afrikan daude: Boli Kos-
ta, Kongo Errepublika Demokratikoa, Libia, Afrika Erdiko 
Errepublika, Nigeriako ipar-ekialdea, Hegoaldeko Sudan eta 
Burundi. 
Gatazka eta behartutako lekualdatze horietako asko Afrikan 
hain ugariak diren baliabide naturalak kontrolatzeko eta 
ustiatzeko borrokek eragin dituzte. Borrokak esaten dugu, 
lehengai horiek ezinbestekoak direlako gure energia- eta 
ekonomia-segurtasun politiketarako… 
Horrez gain, Europak mugak itxi dizkie behartutako lekual-
datzeen biktima izan direnei, xenofobia eta arrazismoa 
gorantz doaz, Afrikako egungo gatazkek ez dute interesik 
pizten, ez dago migrazio-politikarik eta garapenerako lan-
kidetzan murrizketak izan dira. Egoera horren aurrean, 
genero-ikuspegia duten eta pertsonak ardatz dituzten poli-
tika inklusiboak eskatzen ditugu, giza eskubideak eta ingu-
rumena errespetatuko dituzten politikak, Afrika askotarikoa 
babesteko. Dagoeneko Euskadin bizi eta bertako sentitzen 
den Afrika bat. Hori dela eta, harreraren lurraldea izan nahi 
dugu, Afrikako pertsonekin eta kolektiboekin biltzea pertso-
na eta komunitate gisa aberasteko aukera dela uste dugu 
eta….
Proposamen eraginkorrak eta borondate politikoa ezinbes-
tekoak dira Afrika gatazkarik gabeko kontinente bat izan 
dadin eta, giza eskubideak buruan, bere giza ahalmen eta 
ahalmen sozial eta ekonomiko erraldoia garatu ahal izan 
dezan. Afrikako nazioak bizirik daude, eta oztopoak oztopo, 
lanean ari dira, aurrera egiten dute eta haien etorkizuna 
eraiki eta garatzen ari dira.”

Afrika zor bi-
zia, bizia zor
Bide batez 
esan, maiat-
zean izandako 
J a r d u n a l d i e -
tako ponen-
tziak TAUren 
Youtube-ra igo 
ditugula:

“Espoliazioaren eragina Saharaz Hegoaldeko Afrikan, kont-
sumo arduratsuaren alternatibak eta gizarte mobiliza-
zioaren ekimenak” Deustuko Unibertsitatean-Donostiako 
Campus-ean.
Bertan ikus daiteke Jesús García Luengos-en partehartzea 
oso-osorik (Saharaz Hegoaldeko Afrikako erauzketa indus-
triaren gizarte eta ingurumen inpaktuak), Josep Maria Ro-
yorena (Afrikako baliabide naturalen espoliazioaren eta ga-
tazka armatuaren arteko harremana) edo Sophie Kasongo 
eta Elisabeth Wassa-ren testigantzak Afrikako emakumea-
rengan espoliazioak izandako eraginaren inguruan. Bertara 
sartzeko esteka: https://www.youtube.com/user/TAUfun-
dazioa edo gure Web orritik: www.taufundazioa.org
Leku honetan sartu eta merezi du bideo hauek ikustea edo 
TAUren lanari buruz dauden beste edozein bideo begirat-
zea.

Euskadiko GGKE-en Koordinakundea
IPS Batzordea  (Eragin politiko eta soziala). Iñigok irailaren 6an batzorde hone-
tan hartu zuen parte. Bertan erabili zituzten gaien artean bat legealdiko lehe-
nengo zatiari buruz Gipuzkoako Foru Aldundiari balorazio idatzi bat bidaltzea 
izan zen eta beste bat Lankidetza sektorearen egoerari buruz hitzegiteko eta 
bertaratzeko Gipuzkoako Batzar Nagusiek egindako gonbidapena izan zen.
Herrialde Batzarra Donostian. Hilabeteko azken asteartean izaten da beti, irai-
lean berri emate eta partehartze txanda izan zen Eragin Politikorako eta Komu-
nikazioa eta Kanpainak batzordeetako lanaren edukinen inguruan. Koordinakun-
dearen Gobernu Batzordeak egindako lanari eta hartutako erabakiei buruzko 
berriak ere ematen dira, baita beste talde batzuenak ere, adibidez Zero Pobrezia 
Plataformarenak eta Fiarerenak.
Donostiako Udaleko Lankidetzarako Kontseilua
Irailean Kontseiluaren kurtso berriari eman zitzaion hasiera osoko Bilkurarekin;  ber-
tan parte hartzen dute Lankidetzarako Zinegotziak, Lankidetza arloko teknikoek, ar-
derdietako ordezkari politikoek eta Donostiako GGKE-en ordezkariek. TAUtik bertan 
izan ginen gure GGKE-aren ordezkari gisa eta Euskadiko GGKE-en Koordinakundearen 
ordezkari moduan. Gai hauetaz aritu ginen: 2016-2019 Lankidetzarako eta Garape-
nerako Heziketarako Udal Plan berriari ekarpenak egiteko prozesu partehartzailearen 
diseinua, Lankidetzarako 2017 aurrekontua, dirulaguntzei buruzko informazioa…
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Nafarroako 5 GGKE-k osatzen duten Partzuergoa da, 16 urte daramatza dagoeneko la-
nean eta TAU ere badago erakunde hauen artean. Kultura, artea, gizartea eta poli  ka 
arloak aztertuz Afrikar kon  nente handiko errealitateak eta jendea ikusarazi nahi ditu 
Partzuergoak, batez ere beraien balio handiak eta aberastasunak nabarmenduz, bai be-
raientzat eta baita guretzat ere, pairatzen dituzten arazo handietan (kolonizazioa etab…) 
soilik geratu gabe; horrega  k guz  aga  k uste dugu Afrika behar beharrezko dugula.
Urteko azken hiruhilabetean burutzen den progamazioa zabala da eta gai ezberdinez 
osatua, esate baterako gaurkotasuna duten gaiak, Literatura, Zinema, Musika eta Arga-
zkigintza arloak jorratu dira.
Hitzaldiak eta eztabaidak izan dira Iruñeako CiviCan-en.  “Musika afrikarra: Dibertsioa 
eta Gizarte Mobilizazioa” gaia erabiliz Chema Caballerok eman zuen hitzaldietako bat. 
Afrikako musikaren egungo egoera azaldu zuen independentzien garaieta  k hasita, eta,  
munduan izandako eragina eta musika honi eskubideak, askatasunak eta kon  nentean 
aldaketa poli  koak aldarrikatzeko eman zaion erabilpena ere aipatu zituen. Horretarako 
musika bideoak eta hainbat irudi erabili zituen.
CiviCan-eko beste hitzaldi batek “Afrikaren kontalari berriak” gaia erabili zuen. Sonia 
Fernandez Quincoces izan zen hizlaria eta Afrikako literaturaren ikuspegi zabala eskai-
ni zuen, ironia fi na, irudimena eta narrazio tekniken domeinu handia erakusten zuten 
idazle gazteak ezagutzera emanez. Idazle hauek protagonista bihurtzen dira orain arte 
kanpo  k kontatu den historia bakarraren aurrean, eta literatura askotarikoa, modernoa 
eta mundura zabalik dagoena, diasporakoa barne, defendatzen dute.
Bi argazki erakusketa ere antolatu ziren: “Afrika: Gerra eta Bakea” Gervasio Sanchez-
ena, Iruñeako Ziudadelako Mistoen Eraikinean hilabete eta erdiz, eta “Ebolaz harata-
goko Ebola”, Alfons Rodriguez-ena CiviCan-en hiru astez.
Azaroan zehar Iruñeako Filmotekan, os  ralero eta azpi  tuluzko bertsio orijinalean, lau 
fi lme afrikar eman ziren, edukin ezberdinekoak, “Zine afrikarrak XXI mendearen au-
rrean. Emakumeak giltzarri” markoaren barruan, eta ondoren solasaldia burutuz.
Azaroaren 4ean “Le boneur de Elza” (Frantzia/Guadalupe) fi lma eman zen eta zuzenda-
ria izan zen bertan solasaldirako; azaroaren 11n “B for Boy” (Nigeria) fi lma; azaroaren 
18an “Price of Love” (E  opia) eta azaroaren 25ean “While you weren´t looking” (Hego-
afrika). 
Azaroaren 12an, Burlatan, Tanzaniako Nzani herrixkako WaGoogo Taldearen “Afrikako 
polifonia eta instrumentuak kontzertua” izan ge-
nuen. Nafarroako bolondres talde handi batek izan 
genuen Burlatako Kultur Etxeko ekitaldi aretoan iza-
teko aukera.
Honetaz guz  az gain Hitzaldiak eta Solasaldiak izan 
ziren Iruñeako eskola Zentruetan Gervasio Sanchez 
argazki-kazetariarekin, Burlatan argazki erakusketa 
eta mahaingurua “Ebola Afrikan eta Europan: ikasi-
tako ikasgaiak” gaiaren inguruan eta zine afrikarra 
Tuteran (2 fi lma: “Ayanda” eta “Material”, biak hego-
afrikarrak)

2016ko azken hiruhileko buletin honetan Nafarroako Afrika Behar-Be-
harrezkoa Partzuergoan izan dugun partaidetza azpimarratu nahi dugu. 
Aurtengo 2016 urtean 16 urte bete ditu eta programazio zabala eta anto-
latzen dituen ekintzetan kalitate handikoa izaten jarraitzen du, batez ere 
urria, azaroa eta abendua bitartean.
Esan dezakegu Iruñeako Filmotekaren Afrikako Zinemaren Zikloa, kali-
tatezko argazki erakusketak eta Iruñean, Tuteran eta Burlatan izandako 
Hitzaldi, Mahainguru eta Eztabaidak sendotu egin direla. Afrikar konti-
nenteak duen errealitate zabala ongi ezagutzen zuten pertsonak aritu 
dira azken hauetan.
Gainera, lankidetza lanean modu aktiboan dihardugun beste sektoreen 
berri ere ematen jarraitzen dugu ale honetan.

Urriaren 15ean, larunbata, Iralako TAU-
ren Egoitza eta Komentuan bildu ginen 
lau egoitzetako kideak, Talde teknikoa eta 
bolondresak. Leku bakoitzean burututako 
ekintzen eta egiteko daudenen ebaluazioa 
egiteaz gain, Plan Estrategiko berria pres-
tatzeari eskaini genion denbora dexente. 
Horretarako aurreko Planaren balorazio 
txostena aurkeztu genuen eta posta elektro-
nikoz bidalitako DAFO eta CREA txostenak 
abiapuntu hartuta egin beharreko lan pert-
sonala planteatu genuen. Bakoitzak egin 
beharreko lan honi azaroaren bukaerara bi-
tarteko epea ezarri zitzaion, ondoren Talde 
teknikoak jasotakoa sistema  zatu eta orde-
natu dezan 2017-2020 Plan berria prestatu 
ahal izateko. Plan berri honek ahalbidetuko 
du TAUren Elkartasun eta Lankidetza lanari 
jarraipena eman ahal izatea gauden leku 
guz  etan.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agen-
tzia  k eta Euskadiko GGKEen Koordi-
nakunde  k egin zitzaigun Jardunaldi haue-
tara joateko gonbidapena. Bilboko Eusko 
Jaurlaritzaren Egoitzan burutu ziren eta ge-
nero-berdintasunaren aldeko prozesuetan 
antolakuntza-kulturak izandako aldaketen 
esanahiari eta ondorioei buruzkoak izan 
ziren. Faustok eta Judithek TAUren Patro-
natuko kide gisa hartu zuten parte urriaren 
26an eta 27an 16:30  k 20:00etara bitar-
tean burututako Jardunaldi hauetan

Abenduaren 2an, bilera eta solasal-
dia izan genuen Koodinakundearen 
egoitzan hemen lanean dihardugun 
elkarteek, El Salvadorreko enbaxadore 
Bartzelonan izandakoarekin. El Salva-
dorreko Gobernuaren nazioarteko lan-
kidetzaren ordezkari gisa aritu zen bile-
ran eta han lan egiten dugun GGKEekin 
egoteko etorri zen Nafarroara. 

Nafarroako 5 GGKE kk osatzen dduten Partzuergoa da 16 urte daramatza ddagoeneko la
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- Santanderreko Udala: “Emakumeen aurkako indarkeriari aurre hartzeko sus-
tatzaileak eta sare komunitarioak sortzea hiru landa eremuko komunitatetan 
eta Trinidad udalerriaren kanpoaldeko sei auzotan (3. Fasea)”
- Cantabriako Gobernua: “Edateko ur Sistema El Salvadorreko San  ago Torrel 
komunitatearentzat” 
- Caja Navarra Fundazioa: “Bi Proiektu: Bat lankidetzaren sektorean eta bes-
tea kulturan: Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa, 2017ko deialdirako”

- Bergarako Udala – baiezkoa: “100 hektarea lurretan Beniko (amazonia 
boliviarra) bost indígena komunitatetan basoberritzea burutzeko Proiektua” 
Dirulaguntza: 10.338,73€
- Oña  ko Udala – ezezkoa: “Emakumeen aurkako indarkeriari aurre 
hartzeko sustatzaileak eta sare komunitarioak sortzea hiru landa ere-
muko komunitatetan eta Trinidad udalerriaren kanpoaldeko sei auzotan 
(3. Fasea)”

Bizkaiko Foru Aldundia: 2º Txosten partziala Proiektua “Emakumeen 
gaitasunak indartu eta ekonomia herrikoia sustatzea San Pablo Taca-
chico, Aguilares eta El Paisnalen, El Salvador” Zuritutako dirulaguntza: 
93.094,68€
Bergarako Udala: Azken txostena Proiektua “Gazteria bere garapen so-
zial eta ekonomikoaren protagonista, Aguilares, El Paisnal eta San Pa-
blo Tacachico udalerrietan”. Zuritutako dirulaguntza: 8.214,99€ 
Kutxa Fundazioa: Azken txostena “Monte Largoko emakumeen eta gaz-
teen antolakuntza indartzea eta partehartzea hobetzea (D.M. El Carril, 
Hainako Udalerria, Dominikar Errepublika) Zuritutako dirulaguntza: 12.300€ 

Bakearen Azokan partehartzea (Irun)
Irungo Udalaren Garapenerako Lankidetza, Balore eta Giza 
Eskubideen sailak gonbidatuta urriaren 15ean Azoka hone-
tan hartu genuen parte. Hamargarren aldia zuen (guretzat 
lehenengoa) eta Garapenerako Lankidetzaren, Babesaren, 
Giza Eskubideen eta Garapenerako Heziketaren arloko 17 
elkarte izan ginen bertan.
Egun horretan Stand bat izan genuen guretzat eta berta  k 
eman genituen ezagutzera TAUren lanak, batez ere azken 
urteetan Irungo Udalak diruz lagundu dituen Boliviako eta 
El Salvadorreko proiektuak. TAUren partaidetza honetarako 
gurekin bolondres prak  kak burutzen diharduten Deustuko 
Unibertsitateko Komunikazio graduko 6 ikasle izan genituen 
lanean. Gazteek Irungo Udalak Bolivian eta El Salvadorren 
lagundutako proiektuei buruzko eskuorriak prestatu zituz-
ten eta standean bertan burutu zen txapa Tailerrean erabi-
litako irudiak eta logoak egin zituzten.
Azoka erdiguneko Zabaltza Plazan egin zen, jende asko ber-
taratu zen eta oso giro ona izan zen bertan. Gure kasuan 
txapa Tailerra zela-eta familia asko hurbildu ziren gurera. 
TAU ezagutzera eman eta informazioa eskaini genien Lan-
kidetzan eta Garapenerako Heziketan egiten dugun lanaren 
inguruan. Bestalde, adierazi beharra dago Proyde-Proega 
eta FISC-ekin koordinatu ginela “Emakume afrikarrak” arga-
zki-erakusketa batera egiteko, hau da, “Afrika zor bizia, bizia 
zor-Africa cues  ón de vida, cues  ón debida” Garapenerako 
Heziketa proiektuan Partzuergo gisa prestatuta daukagun 
argazki-erakusketa, hain zuzen ere.

Pobreziaren aurkako Astea (Urria)
Hil honetan era ak  boan hartu dugu parte Iruñeako, Do-
nos  ako eta Santanderreko Pobreziaren aurkako Platafor-
mek Pobreziaren aurkako Astearen barruan antolatutako 
ekintza ezberdinetan.
Iruñean “Pobretzen duen aberastasunaren aurka ekin. Ez 
dezagun inor atzean utz!” izan zen lema; Donos  an: “Bizi 
ala irentsi, ¿Te lo vas a tragar?” eta Santanderren “Ez de-
zagun inor atzean utz, eskubideetan oinarritutako kon-
ponbidea”.

Ekonomia Alterna  bo eta Solidarioaren III 
Azoka (Zarauzko Solidaritate Koordinadora)
Urriaren 17a zela-eta, Pobreziaren aurkako nazioarteko 
eguna, Zarauzko Solidaritate Koordinadorak –azken bi ur-
teetako dinamikari jarraituz- Ekonomia Alterna  bo eta 
Solidarioaren III. Azoka antolatu zuen, Zarauzko Udalaren 
laguntzarekin. Zarauzko Solidaritate Koordinadoraren par-
te ere bada TAU, Zarauzko TAUren bolondres diren Simon, 
Arantza eta Jexuxen bidez. Hauek elkartasunaren inguruko 
informazio eta sentsibilizazio lan ona egiten dute benetan.
Azoka urriaren 8an burutu zen, Lege Zaharren enparantzan, 
eta Zarautz eta inguruetako  GKE-k postuak izan zituzten 
bertan. Ekonomia alterna  bo eta solidarioaren esparruko 
elkarteei buruzko argibide ugari eman zen eta jende ugari 
hurbildu zen bertara.

“Planeta zaindu, pobreziaren aurka egiteko” kanpaina
Azaroaren 17an, osteguna, Donos  ako Elizbarru  ko “Misio eta Lankidetza Zer-
bitzuko” koordinatzaile berria den Koldo Murok gonbidatuta, “Planeta zaindu, 
pobreziaren aurka egiteko” kanpainaren aurkezpenean parte hartu genuen; 
kanpaina hau “Lotu zaitez Jus  ziaren alde” Partzuergoak jarri du abian eta 
ondoko kideek osatzen dute: CONFER, Caritas, Jus  zia eta Bakea, eta Redes. 
Kanpaina “Laudato Si” Aita Santuaren Entziklikan dago oinarrituta. Kanpainaren 
eta materialen aurkezpenaz gain gonbidapena luzatu zitzaigun 2017an zehar 
burutuko diren ekintzei zabalpena eman eta berauetan parte hartzeko.
Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Gipuzkoako Lurralde Asanblada eta Bilera Gipuzkoako Foru Aldundiko Lan-
kidetzarako zuzendariarekin. Abenduaren 29an, asteartea, arratsaldeko 
16:00etan Gipuzkoako GGKEen asanbladan hartu genuen parte.
Oraingoan Asanblada solasaldian eta gaien eztabaidan aritu zen Gipuzkoako 
Foru Aldundiko lankidetza zuzendari den Fernando San Mar  nekin. Interesga-
rria eta posi  boa izan zen islatuta ikustea legealdiko lehenengo urtean zehar 
egindako lana eta izandako harremana, bai eta Gipuzkoako lankidetza-poli  ka 
hobetzeko hartu nahi diren erronkak eta konpromisoak elkarbanatzea. Badirudi 
Zuzendaria prest dagoela maiztasun handiagoz era honetako topaketetan parte 
hartzeko, edo gutxienez Koordinakundea ordezkatzen duen batzorde batekin.
Manifestazioa eta Prentsaurrekoa Nafarroako GGKEen Koordinakundea
Azaroaren 30ean Manifestazio-prentsaurrekoa izan genuen Nafarroako Parlamen-
tuaren aurrean (Sarasate Pasealekua) Nafarroako Gobernuak onartutako aurre-
kontuen aurka, izan ere lankidetzari laguntza txikia ematen jarraitzen baitute.
Fiare-Banka E  koa Asanblada Iruñean
Abenduaren 13an, arratsaldean, Fiareko bazkideen Asanblada izan genuen Iru-
ñean; bertan izan ziren Bilboko bulegoko langileak eta Nafarroako GIT-a. Egun 
martxan diren zerbitzu guz  ak azaldu zituzten.

GARAPENERAKO  GARAPENERAKO  
H E Z I K E T AH E Z I K E T A

L A N K I D E T Z A L A N K I D E T Z A 
P R O I E K T U A KP R O I E K T U A K

K o n t u  e m a t e a

4. hiruhilekoan aurkeztuak

D e i a l d i e n  e b a z p e n a k

Hirugarren Sektoreairugarren Sektorea 
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