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Larunbatean, ekainaren 10ean, “Arantzazu, Afrikarekiko topaleku 2017“ jardunaldiaren seigarren 
edizioa ospatu genuen Gandiaga Topagunean, TAUfundazioak eta Arantzazuko Adiskideak an-
tolatuta. 
Jardunaldietan 50 pertsona inguru bildu ziren, horieta  k dozena bat baino gehiago jarraitzaile leia-
lak direnak. Denetariko perfi lak ikus zitezkeen: TAUko kolaboratzaileak, Adiskideak-eko bazkideak, 
fededunak eta Afrikan lanean aritzen diren kooperatzaileak, ikasleak, zinema zaleak etab.  Guz  ak 
sentsibilizazio handiarekin eta Afrikako jende, kultura, errealitate… ezberdinak ezagutzeko prest.
Jardunaldia Ekwa Msangi zuzendariaren “Soko Sonko”  izeneko keniar film laburrarekin hasi ge-
nuen; bertan Keniako afrikarren eguneroko ekintzetan genero bakoitzaren rola zein den kontatzen 
da, umorezko tonuan. Zine afrikarrean aditua den Beatriz Leal Riesco izan zen aurkezpena eta fi lm 
laburrari buruzko elkarrizketa egin zuena. 
Film laburraren ondoren, Guinea Bissauko Fa  ma Djarra Saniren erakusketa izan genuen; bera 
Emakumeen Genitalen Mu  lazioaren aurkako ak  bista da baina gaur egun  Munduko Medikuen 
Nafarroa-ko kulturarteko bitartekaria ere bada eta Nafarroako Afrikar populazioaren Emakumeen 
Genitalen Mu  lazioaren aurkako proiektuan lan egiten du. Fa  mak “Ablazio  k bizitzara” izeneko 
hitzaldi-elkarrizketa moduko bat eman zuen eta bertan emakumeen oinarrizko eskubideak urrat-
zen dituen prak  ka izugarri honen inguruan informatu eta sentsibilizatu gintuen; bere herrialdean 
populazioaren erdiak baino gehiagok sufritzen du. Herrialde askotan aurrerapen handiak eman 
diren arren, oraindik ere tema tabu bat dela onartu zuen; berak esan bezala, toki horietan norbait 
hitz egiten hastean emango dira aldaketarako pausuak.

Bazkal aurre  k, “Walking Africa” izeneko argazki erakusketara 
bisita gidatua izan genuen Fernando Egiluz egilearekin eta ber-
tan bere argazkiak erakutsi zizkigun bestelako errealitate afrikar 
bat erakustearekin batera. Erakusketa 32 argazkiz osatua zegoen; 
bertako jende arruntaren egunerokotasuneko eszenak ikus zi-
tezkeen argazkietan, aurreiritziak alde batera utzi eta ohiko po-
breziaren estereo  po  k urruntzen zirenak, hain zuzen.
Bost herrialdeeta  k jasotako argazkiak zeuden: Burkina Faso, 
E  opia, Benin, Mali eta Uganda. Argazki koloretsuak ziren guz  ak 
eta Afrikako pertsona arruntek beren eguneroko zereginetan egi-
ten zutena erakusten zuten. Jardunaldietan parte hartu zutenek 
asko eskertu zuten albistegietan ateratzen ez den Afrika ezezagun 
hori ezagutzeko aukera ematea.

Arratsaldean, bazkaldu ondoren, zine fórum afrikarrarekin  amai-
tu genuen jardunaldia, Hermon Hailay zuzendari e  opiarraren 
Price of love (maitasunaren prezioa) pelikularekin, hain zuzen. 
Film bikaina bezain gogorra da. Taxista gazte baten eta pros  tuta 
baten arteko gorabeherak kontatzen dira non Addis Abeba kaleetan bizirauteko borrokan dabilt-
zan bitartean maitemindu egiten diren. Elkarrizketaren bitartean Beatriz Leal ezagutza zabal eta 
azalpen didak  koak izan genituen.
Zalantzarik gabe, jardunaldi bikainak izan ziren seigarren edizio honetakoak; gainera, Afrikar kon  -
nente zabal eta aberatsari buruzko informazioa, hausnarketa eta emozioak ere tartean izan ziren.

Uda hasi bezain laster badugu hiruhileko honetako bigarren bu-
letina, bero handiko egun hauetan, zuetariko asko oporretan 
egongo zaretela jakinik… ez dugu, ordea, hiruhileko bakoitzeko 
ohiko zita hau pasatzen utzi nahi.
Seigarren edizio honetan, ohiko atalak mantendu eta azalean 
“Arantzazu, Afrikarekiko topaleku” nabarmendu dugu; horrez 
gain, Hirugarren Sektorearen barnean egindako ekintza eta la-
nen albisteak ere ageri dira, baita Gizarte Aldaketarako Sent-
sibilizazioa eta Hezkuntza edo deialdi publikoetan aurkezteko 
dugun Lankidetzarako proiektuen aurkezpena ere.

Donos  ako TAU ofi zinan egin zen, apiri-
laren 29an, 2016ko ekintza eta balantze 
ekonomikoaren Memoriaren aurkezpe-
narekin eta hurrengo lau urtetako TAU 
Plan Estrategikoarekin batera, besteak 
beste. Patronatuko bi bokal falta izan 
ziren arrazoi pertsonalenga  k: Bilboko 
Judith eta Santurtziko Felipe.

Arantzazun Paskua Astean ospatu zen Ka-
pitulorako azken urteetako balantzearen 
txostena egin zen TAUren etorkizuneko 
erronkak zein diren ikustearekin batera; 
izan ere, jakin badakizuenez, TAUfundazioa 
Arantzazu Frantziskotar Probintziako eki-
men zibila dela. Probintziako Kapitulu hone-
tan Iñigo Odriozolak, TAUko langile eta Pro-
bintziako laiko konprome  tua den heinean, 
bere tes  gantza ere eman zuen; hori horre-
la, Frantziskotar fraileen eta laikoen artean 
partekatutako misioaren esperientziaren 
alderdi batzuk azpimarratu zituen.

Asteazkenean, maiatzaren 17an, Iñi-
gok Pedagogia, Antropologia, Gizarte 
Hezkuntza, eta Haur eta Lehen Hezkunt-
zako EHUko ikasleekin izandako elkarre-
taratzean parte hartu zuen, Sucre-Boli-
vian egindako IPTK-ko CERPI proiektua 
ezagutzera emateko.  
Gradu amaierako lanaren prak  kak He-
goaldeko herrialderen batean egiteko 
aukera ematen da. 50 gazte baino gehia-
go egon ziren Maggie Bullen unibertsita-
teko arduradunaren batera Hegoaldean 
prak  kak egiten.  
Geroz  k, 3 izan dira hurrengo ikastur-
tean CERPIn prak  kak egiteko inte-
resa erakutsi duten ikasleak; prak  ka 
hauek duela hiru urteta  k eskaintzen 
dira; IPTKri izugarri laguntzen diete eta 
prak  kak egiten dituzten ikasleentzat 
ere esperientzia izugarria izaten da. 
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- Iruñeako Udala: 
• “Monte Largo-ko erakundeen indartzea eta emakume nahiz gazteen 
parte hartzea sustatzea-2. Fasea, Dominikar Errepublikan”
• “Nafarroako Afrika behar beharrezkoa, 17. edizioa”

- Oña   eta Santanderreko Udalak: 
“Sirionó indigenen gazteentzat eta haurrentzat indarkeriarik gabeko 
bizitza osasuntsua sustatu beraien eskubideak bermatuz, Ibiato komu-
nitatean (Beni - Bolivia)”  

- Nafarroako Gobernua: 
• Urteko proiektua: “Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico (El 
Salvador) udalerrietako emakumeen hiru erakundeen antolaketa, par-
te-hartze eta ekintza ekonomikoak indartzea” 
• Programak (Hiru urtekoak): “Sucre (Bolivia) udalerriko 6 eta 7 barru-
 etako emakumeen Eskubideak ezagutu eta parte-hartzearekin bate-

ra, beraien tokiko garapen ekonomia indartu, elikadura segurtasuna 
izan dezaten”

- Zarauzko Udala: 
• Lankidetza: “Beni (Bolivia)-ko hiru komunitate indigena amazonia-
rretan arrain-hazkuntzaren produkzioaren proiektua” 
• Sentsibilizazioa: “Zarauzko Afari Solidarioak 2017”

- Nafarroako Federazio, udalerri eta udaletxeak eta Kantabriako Go-
bernua: 

“Avenida komunitatean, El Paisnal (El Salvador) udalerrian ur hedan-
garriaren hornikuntza”  

- Eusko Jaurlaritza - FOCAD: 
•1-(IPTK)“Colquechacako (Bolivia) landako komunitate pobreetan 
elikaduraren segurtasuna bermatzeko ekoizpen eta antolaketa gaita-
sunak indartzea, genero berdintasunarekin-2. Fasea” 
•2-“Prebentzioa eta arreta emakumeek indarkeriarik gabeko bizitza 
librea izan dezaten Potosín (Bolivia), Chayanta Probintzian”
•3-”Guz  en hobe beharrari begira, aldaketa Klima  koaren arriskua 
gutxitzeko eta elikaduraren segurtasuna bermatzeko errekurtsoen ku-
deaketa jasangarria indartzea, Pocoatan (Bolivia)”
•4-”(CORDES) “Erakundearen ges  o enpresariala eta produkzioaren ka-
teatzea indartzea” ACOMADEGUA de R.L. (El Salvador) koopera  ba”

- Bizkaiko Foru Aldundia: 
• “Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico (El Salvador) udalerrie-
tan emakumeek eskubide sozial, poli  ko eta ekonomikoak baliatzen 
dituzte” 

I.E.S Lekaroz-Nafarroan Sentsibilizaziorako tai-
lerrak 
Aurreko ikasturteetan bezala, Nafarroako Bigarren Hezkunt-
zako Ins  tutuekin elkarlanean jarraitzen dugu. Apirilaren 
25ean eta 26an “Kontsumismoa, Publizitatea eta Solidarita-
tea” izeneko tailerra egin genuen Lekarozko ins  tutuko DBH 
4ko ikasleekin. 
60 ikaslek parte hartu zuten, jarrera ireki eta eraikitzailearekin. 
Beste behin ere, balorazioa oso posi  boa izan zen eta horrega-
 k, beraiekin elkarlanean jarraitzea espero dugu; hainbat urte-

tan egin dugun moduan, TAUk bere Zentroan Tailerrak eskaint-
zen jarraituko du Manu Filosofi a Departamentuko irakasle eta 
proiektu honetan interesa handia erakutsi duenarekin.

Gonzalo Soruco-ren bi-
sita, IPTK Bolivia
Maiatzaren 28  k ekainaren 
9ra IPTK proiektuko kudeat-
zailearen bisita izan ge-
nuen, 2007  k lanean dihar-
dugun tokiko bazkidea da 
bera. Helburua, Donos  ako 

Udalak 2016an emandako diru laguntzekin antolatu 
genuenaren arabera, Iparralde-Hegoaldeko esperien-
tziak elkarbanatzea izan da, ins  tuzio publikoez gain 
Euskadi eta Nafarroako koordinakundeekin izandako 
bilera eta bisitez osatutako programa bidez.
Bisita honen bidez lortu da:
- Gaur egun Bolivian dagoen egoera sozial, ekonomiko 
eta poli  koaren berri eman eta azken urteetan Evo 
Moralesen Gobernuarekin batera egin diren poli  kak 
zeintzuk diren jakinaraztea. 
- 4.000 metro baino gehiagoko al  tudean bizi diren 
ketxuar komunitateetako bizi egoera gogor eta kon-
plikatua ezagutaraztea; baita IPTKrekin lan egiten du-
ten eta Sucren bizi diren landako populazio emigrat-
zailearena ere (bereziki emakume eta haurrena).
- Ins  tuzio Nafar eta euskaldunetako fi nantzazio 
proiektuetan parte hartzen duten landako familia eta 
emigratzaileek lortutako aldaketez ohartu eta ikusa-
raztea, nazioarteko lankidetzari garrantzia emanez.  
- Komunitateen egituraketa indartzeko balio izan du-
ten ezagutza eta esperientziak, generoaren berdinta-
sunean egin diren aurrerapenak, elikaduraren buruja-
betzan eman diren hobekuntzak… jakinaraztea.
Agenda bizia eta emankorra izan da. Lankidetzan arit-
zen garen Iruñeako, Donos  ko, Bilboko eta Zarauzko 
Udaletako arduradun poli  ko eta teknikoekin elka-
rretaratzeak egin dira; baita Gipuzkoako eta Bizkaiko 
Aldundiarekin eta Gasteizen dagoen Eusko Jaurlaritza-
ren FOCAD-ekin ere. Horrez gain, elkarretaratzeak egin 
dira GGKE Nafarroa koordinakundearekin, Zarauzko 
Antoniano Ikastetxeko Ikasleekin, EHUko Prak  ketako 
ikasle eta arduradunarekin, Zarautzen egin diren afa-
ri solidarioetako parte hartzaileekin, Deustu-Bilboko 
Pedro Arrupe Giza Eskubideen ins  tutuko Programa 
Indigenetako ikasleekin, Irala, Iruñea eta Gasteizko 
Probintzia nahiz anaitasun Frantziskotarrekin etab. 
Mario Benede   k esaten ziguna ikusarazi behar 
dugu:“Mundu guz  ak jakin dezala Hegoaldea ere 
exis  tzen dela… badaudela beren bizitza aurrera 
atera ezinik dabiltzan pertsonak… ezinezkoa dirudie-
na lortu nahian”

Afrikaren Eguna (Maiatzak 25)
Afrikaren Aldeko Taldeak eta Afrika behar beharrezkoak egun hau 

modu baikorrean ospatzen dugu afrikar emakume ak  bisten papela 
aldarrikatzeko eta gure inguruko Afrikarren Aldeko Taldeak beren jato-
rrizko herrialdeetan egindako kulturartekotasun, elkartasun eta lanki-
detza lanaren garrantzia aitortzeko.
Egun honek ospakizunerako, aldarrikapenerako eta egindako lanaren 

aitormena egiteko helburu hirukoitza duenez, ekintza desberdinak an-
tolatzen ditugu leku hauetan: Iruñean, Burlatan, Gasteizen eta Donos-
 an, maiatzaren 19  k ekainaren 3ra bitartean.
GGKE Euskadi koordinakundea
Gipuzkoako ohiko bilera eta eragin poli  koko taldean parte hartzeaz 

gain, TAU, Bilboko La Bolsa Eraikinean izandako Batzar Nagusian ere 
izan zen larunbatean, maiatzak 27an. Bertan 2016ko Ges  oaren Txos-
tena eta 2017ko Lanerako Plana onartu ziren. 
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Ondo dakizuen moduan Nafarroako sei GGKEk osatzen dugun Partzuergoko 
kide gara eta aurten gainera TAU Partzuergo horretako burua da. Hori dela-
eta GGKE guz  on artean plangintza prestatu beharra daukagu, ondoren TAUk, 
partzuergoko buru moduan, edizio bakoitzeko proiektuak aurkeztu, ekintzak 
kontrolatu eta Nafarroako Gobernurako, Iruñeako Udalerako edo Caja Nava-
rra Fundaziorako zuritze lanak eta txosten tekniko eta ekonomikoak egin ahal 
izateko.  
Partzuergo honetan hasiera-hasiera  k Afrika behar-beharrezkoa dela ikusa-
razten ahalegindu gara eta saiatu gara azaltzen Kon  nente zabal horretan 
dauden askotariko errealitateetara hurbiltzen jarraitu beharra daukagula. 
Hurbiltze saio hau ez dugu Afrikako jendeak pairatzen dituen ezberdintasun 
eta arazo egoereta  k bakarrik egiten. Batez ere beraien giza aberastasune  k 
eta aberastasun materiale  k, eguneroko bizimodu  k eta jendearen protago-
nismo  k, beraien sormene  k, eskaereta  k, jairako duten bizitasune  k eta 
beren adierazpen ar  s  koeta  k abiatuta egin dugu hurbilketa saio hori.
Aurten, 2017an, Saharaz Hegoaldera: Afrika Behar Beharrezkoa programa-
zioaren 17. edizioa da, beraz, ikus daiteke 2000. urte  k, hasi zen urte  k, eten-
gabe egin dela ekintza programazio bat.
Normalean Programa bakoitzak elementu ezberdinak jasotzen ditu: Hitzal-
diak, Zinema, Tailerrak, Musika, Ospea duten Argazki Erakusketak, eta  To-
paketak Nafarroan bizi diren Afrikako pertsona ezberdinekin.
Bule  n hau heltzen zaizuenerako Programa ia guz  a beteta egongo da, Judith 
Prat-en “Espolioa” argazki erakusketa izan ezik. Erakusketa hau Iruñeako Ziu-
dadelako erakusketa gelan inauguratuko da abenduaren 15ean eta 2018ko 
otsailera arte egongo da ikusgai.
Hala ere, 2017. urterako izan dugun Programazioa labur diezazuekegu:
Maiatzaren 25ean Afrikako Eguna ospatu genuen lehen aldiz. Nafarroan 
bizi diren Afrikako Pertsonekin topaketa-eztabaida saio bat egin genuen eta 
Afrikako musika tradizional eta modernoarekin eman genion amaiera Iru-
ñeako CiviCan Auditoriumean.
Urrian Burlatako Kultur Etxean Manu Bravoren (argazkigintzako Pulitzer sa-
riduna) HEGOALDETIK: SENEGAL argazki erakusketa izan genuen; gainera 
mahainguru bat eta ikus-entzunezko bat izan genituen. Tuteran Moncayo 
Zineman: ZINEMA AFRIKARRAK XXI. MENDEAREN AURREAN (3 fi lma) eta 

UNEDen HEGOALDETIK: SENEGAL 
erakusketa. Azaroan: Iruñean, 
CiviCan Auditoriumean: argazki 
erakusketa, Hitzaldiak eta ezta-
baidak (Afrikako Lorea Elkarteko 
emakumeekin, AfroEmprende) eta 
BENATION talde senegaldarraren 
kontzertua. NILOKO SEME-ALABAK 
(Xavier Aldekoa); BOKO HARAM: 
INDARKERIA NIGERIAN, AFRIKAKO 
BIHOTZ EKONOMIKOAN (Judith 
Prat). Larraona Ikastetxe nagusian 
HONDARTZA, HILOBIA ETA ERRE-
GEAK (Gemma Parellada). ZINEMA 

AFRIKARRAK XXI. MENDEAREN AURREAN Nafarroa Filmotekan (4 os  rale-
tan). IRAKURKETA KLUBA CiviCanen. HEZIKETA TAILERRA: ILOMBEREN BI-
DAIA (Maristen Ikastetxean eta CiviCanen). MUSIKA AFRIKARRA, Nakany 
Kanterekin ZENTRAL Aretoan.

gramaren barruan, EHUko Hezkuntza, 
Filosofi a eta Antropologia Fakultateko 
hiru ikasle izan dira gradu amaierako 
prak  kak TAUn egitea erabaki dute-
nak. Prak  kak Hezkuntza Baliabide 
Zentruan (CERPI) izan dira. Zentru hau 
IPTK  GGKEak kudeatzen du Sucre-Bo-
livian. GGKE honekin 2008.urte  k ari 
gara elkarlanean. Ikasleak Unai Suspe-
rregi Lehen Hezkuntzako ikaslea, eta 
Iraia Labaka eta Ana Nieto Pedagogia 
ikasleak dira. Lehen biek kurtsoaren 
bigarren lau hilabetean zehar egingo 
dituzte prak  kak eta Ana Nietok berriz 
aurtengo iraila eta abendua bitartean. 
Gainera, uztaila eta iraila bitartean Uni-
bertsitatean jasotzen duten Garapene-
rako Lankidetzarako heziketa ikastaroaz 
gain, Donos  ako TAUren egoitzan bile-
rak izan ditugu eta IPTK erakundearekin 
harremanetan izan gara erakunde bion 
lana ezagutzeko, Boliviako egoera sozio-
ekonomikoaren berri izateko eta CERPI-
ren bitartez burutzen den lan zehatza 
ezagutzeko.

Bilera hauetako batean Gaizka Larraña-
ga izan zen. Honek joan zen ikasturtean 
CERPIn burutu zituen prak  kak eta han 
egindako lanari buruzko bere lekukot-
za eta esperientzia eskaini zizkien. Ho-
rretaz gain bidaiari, hango egonaldiari, 
bisatuari, txertoari eta abarri buruzko 
zenbait argibide eman zizkien.

Udan zehar, Olatz Leturiaga Euskal Filo-
logia ikasle zarauztarrak 150 ordutako 
prak  kak egin ditu itzultzaile gisa EHU-
rekin sinatutako hitzarmenaren baitan. 
Berak egindako lanak laguntza handia 
suposatu du TAUk gaztelaniaz presta-
tutako zenbait material eta edukin eus-
karara itzuli ahal izateko; bestalde, bide 
batez berak asko ikasteko aukera izan 
du eta gainera kreditu kopuru polita lor-
tu du. Euskarara itzultzen eman dituen 
ordu horiek 2016ko memoria, TAUren 
Plan estrategikoa eta web orriaren edu-
kiak itzultzeko izan dira, besteak beste. 
Lankidetza honen emaitza alde bient-
zako onuragarria izan da eta Olatzek, 
prak  kak bukatutakoan, bolondres mo-
duan lanean jarraitzeko asmoa adierazi 
du.
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GARAPENERAKO HEZIKETA 
ETA GIZARTE ERALDAKUNTZA

Hona hemen Saharaz Hegoaldera: Afrika Behar 
Beharrezkoa Nafarroa Programan burututako 
ekintzen argazki batzuk, irudi baten balioa mila hit-
zen balioa baino handiagoa baita. Gainera orain, 
A4a erabiltzen genuenean baino leku gehiago dugu 
edukin berberekin letra  po handiago eta irakurga-
rriagoa erabiltzeko.

Maiatzaren 25a: Afrikako Eguna

Azaroaren 2a: NILOKO SEME ALABAK Hitzaldia

Zinema Zikloa Filmotekan

Irakurketa Kluba CiviCanen

Argazki Erakusketak



G A R A P E N E R A K O G A R A P E N E R A K O 
L A N K I D E T Z AL A N K I D E T Z A

Hiruhileko honetan garapenerako lankidetza 
proiektuen baiezko ebazpen batzuk jaso ditugu. 
Donos  ako Udalak 48.643,50 € eman ditu Chayan-
tako Probintziako Pocoata udalerriko 150 familia 
indigena kitxuaren (150 gizonezko eta 125 emaku-
me) elikadura segurtasuna hobetzeko proiektua-
ren bigarren za  rako. Bertako bizi itxaropena ez 
de 51 urtera iristen. 
Zarauzko Udale  k 14.000 € ko diru-laguntza jaso 
da Pacuko 3 Komunitate indigenatan arrain ekoiz-
pena bultzatzeko Proiekturako, bertan dauden 
77 familien elikadura segurtasuna handiagotu 
eta Amazonian diru-sarrerak hobetzeko asmoz. 
Proiektu hau San Andres nekazal Udalerrian (Beni 
Departamentuan, Bolivian) kokatzen da.
Modu berean, Talde tekniko gisa, bertako Bazki-
deekin Lankidetza lantzen jarraitu dugu egiten di-
zkiguten proposamenak eta proiektuak hobetze-
ko eta beraientzako fi nantziazioa lortzeko. Irungo 
udalari El Salvadorreko CORDES Proiekturako diru-
laguntza eskatu zaio (11.875 € ) hiru emakume-
elkarteren antolakuntza eta ekonomia indart-
zeko. Eskaera hau Nafarroako Gobernuak aurten 
proiektu honi emandako 84.974 € -en osagarria 
da.

Hiruhilabete honetan, online aurkeztu dugu di-
ru-laguntza eskaera AECID-ek (Garapenerako 
Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentzia) 
egiten duen nazioarteko lankidetzarako diru-
laguntzen deialdirako. Oinarriak eta lehentasun 
geografi ko eta sektorialak aztertu genituen eta 
bertan ikusi genuen Bolivian genero indarkeriari 
aurre hartzeko proiektuak lehenesten zirela; gure 
bazkide den IPTK lan arlo sektorial hau bultzatzen 
ari dela ikusita ondoko proiektua egin dugu: “Ne-
rabeek eta emakumeek biolentziarik eta diskri-
minaziorik gabe bizitzeko duten Eskubidea Sus-
tatuz Chayanta probintzian, Potosin”. 
Orain arte Garapenerako Lankidetzaren Espai-
niako Agentziaren alde  k fi nantzaziorik inoiz lortu 

ez dugunez, guk eska dezakegun diru kopururik 
handiena 80.000 € takoa da; azkenean eskatu du-
gun diru kopurua 79.991 € izan da.
Gardentasunari eta Kontu emateari dagokionez, 
hiruhilabete honetan, 2015ean eta 2016an fi -
nantziazioa izan zuten proiektuen hainbat zuritze 
txosten egin dugu.
Hiruhilabete honetan “Transmisio sexualeko in-
fekzioen aurrehartzea eta tratamendua, berezi-
ki GIB/HIESArena, Bonaon (Errepublika Domi-
nikarra)” proiektuaren bigarren eta azken zuritze 
txostena jaso eta baloratu ditugu. Proiektu honek 
ondokoa ahalbidetu du, beste gauza batzuen ar-
tean: 21 hitzaldi egin dira sentsibilizatzeko eta 
aurrehartzeko; 995 pertsona izan dira guz  ra, 
eta haueta  k 380, 15 eta 25 urte bitartekoak izan  
dira; infektatutako 30 pertsona seroposi  bo aur-
kitu dira. Gainera, gaixo hauentzako arreta sozio 
sanitariorako zerbitzua jarri da abian (psikologia 
barne) Bonaoko Guadalupeko Andre Maria anbu-
lategian.
Aipagarria da, modu berean, Lorena Miguelekin 
hilabete hauetan zehar burututako kontu emate 
lana. Lorena borondatezko lankide erbesteratua 
da Errepublika Dominikarrean eta ondoko proie-
ktuaren koordinazio eta exekuzio lanak garat-
zen ari da bertako Bazkide den FUCDEMOLekin: 
“Monte Largoko emakumeen eta gazteen anto-
lakuntzaren indartzea eta partehartzearen hobe-
kuntza”.
Prestatu eta aurkeztu diren txostenak ondoko En-
 tateentzat izan dira:

- Irizar: 1.500€ FUCDEMOLen eskolatxoko pa-
 oaren zorua hobetzeko. Pa  oa proiektuan parte 

hartzen duten haur eta gazteen aisialdia ekintzak 
egiteko erabiltzen da.
- Kutxa: 6.000€ Kutxako langileen Funtse  k Lore-
naren nominaren za   bat ordaintzeko eta baita ai-
sialdirako begiraleen formakuntza ikastarora joan 
diren gazteei eman zaien janaria ordaintzeko
- KOOP deialdia (Eusko Jaurlaritzako kooperante 
profesionalentzat): 7.522,89 € Lorenaren nomina-
ren za   bat ordaintzeko FUCDEMOL bertoko ba-
zkidearen proiektuaren exekuzioan eta indartze 
teknikoan egin duen lanaga  k. 



HIRUGARREN SEKTOREA ETA SAREAKHIRUGARREN SEKTOREA ETA SAREAK
Donos  ako Udalaren Lankidetzarako udal 
Aholku Kontseilua
Ondo dakizuenez, TAUk Euskadiko GGKEen Koor-
dinakundean parte hartzen du eta ordezkari mo-
duan dago bertan, bai Osoko Bilkuran, partaide 
diren erakunde guz  ak hiru hilabetero biltzen di-
renean, baita Batzordean ere.

Iraunkorra; Duñike Arrizabalaga zinegotziarekin 
eta udaleko lankidetza Teknikariekin Osoko Bilku-
rak prestatzen dituen organua da. Irailaren 21ean 
burutu zen Osoko Bilkura, eta Iraunkorrak aurre-
 k egiten duen bilera irailaren 7an izan zen. Erabi-

li zituzten gaien artean aipagarriak dira Batzorde 
Iraunkorreko batzordekide batzuen berrikuntza 
partziala, 2018ko diru-laguntzen oinarriei ekar-
penak egiteko osatutako Lantaldeen egoera edo 
Udalak bultzatutako laguntza eta emergentzia 
lana gidatzeko irizpideen analisia.

Modu berean Osoko Bilkuran euskal lankidetza 
publikoan Eusko Jaurlaritzak bultzatuta sortutako 
Gardentasun atari berria aurkeztu zen; zer plan-
teatzen duen jakin nahi duenak ondoko esteka 
erabil dezake bertan sartzeko: 

h  p://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/es/site

Afrika behar beharrezkoa Partzuergoa Nafa-
rroa
Uztaila eta abuztuaren erdialdea bitartean, uda-
zkenean burutu beharreko ekintzen Programa-
ri eta beronen zehaztasunei akabera emateko 
hainbat bilera izan ditugu. Judith Prat argazki 
kazetariarekin egon gara eta Ziudadelako Erakus-
keta Gelan izandako erakusketaren diseinuan la-
gundu diogu, Filmotekako zinema programa itxi 
dugu, etab.

Ondoko esteken bidez bideo, argazki, heziketa gi-
dak, eta abar ikus ditzakezue:

h  p://africaesimprescindible.org/

h  ps://www.facebook.com/áfrica.imprescindible

h  ps://www.fl ickr.com/people/africaimprescin-
dible/

https://es.scribd.com/user/178374125/Al-Sur-
del-Sahara-Africa-Imprescindible

h  ps://vimeo.com/africaimprescindible

h  ps://twi  er.com/africa_impres
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2006. urtetik “Goazen Elkarrekin” hiru hileroko buletina egiten dihardugu 
TAU fundazioaren lantalde teknikoak burutzen duen lanaren eta misioaren 
inguruan zabiltzaten guztiokin komunikatzeko.
Lan hau atsegin handiz egiten dugu, garrantzitsua baita zuek ondo eza-
gutzea esku artean darabiltzagun gaietan gure eguneroko lanean nondik 
nora gabiltzan. Une honetan ondoko arloetan gabiltza murgilduta: Gara-
penerako Heziketa eta Sentsibilizazioa, Gizarte Eraldakuntza, Elkartasuna 
eta Lankidetza Hegoaldeko herrialdeetako jendearekin eta bertan ditugun 
bazkideekin.
Orain arte paperean egin dugu eta posta bidez bidali dizuegu zuen helbi-
deetara; zuetariko gehienon helbide postala besterik ez dugu eta zuetako 
gutxi batzuen posta elektronikoa…
Asko eskatzea litzateke zuen posta elektroniko helbidea guri helaraztea 
bidalketa paperean egin beharrean modu digitalean egin dezagun? Ho-
rrela modu ekologikoagoan arituko gara, paper eta tinta dexente aurreztuz, 
posta bidezko bidalketak balio duenaz gain.
Horretarako egin behar duzuen bakarra ondokoa da: posta elektronikoa 
baldin badaukazue, bidal ezazue mezu bat tau_na@taufundazioa.org   
helbidera (Nafarroako egoitzakoa, bertan maketatzen baitugu buletina eta 
postaz bidali) buletina modu digitalean jaso nahi duzuela adieraziz; mese-
dez zuen izen-abizenak zehaztu, honela posta elektroniko helbidea bertan 
daukagun zuen lankide-fitxan sartu ahal izateko.
Tramite erraz honek bidalketak arintzen lagunduko digu, ekologikoagoak 
izango gara eta paper gutxiago erabiliko dugu. Gainera horrela, TAUfun-
dazioa osatzen dugun guztion arteko komunikazio tresna hau mantentzen 
jarraituko dugu. Aldez aurretik mila esker lantxo honengatik. Espero dugu 
honela gero eta txikiagoa izango dela “Goazen Elkarrekin” buletinaren pa-
perezko edizioa eta  gero eta haundiagoa digitala (gaur egun alderantzizkoa 
gertatzen da).
Buletin honetaz gain, esan beharra daukagu, urtarriletik, Bilboko, Iruñeako, 
Donostiako eta Valladolid-eko Frantziskotar Parrokientzako “Solidarioak 
gara” hileroko sentsibilizazio buletina jarri dugula abian. Hileroko buletin 
hau posta elektronikoz bidaltzen dugu Parrokia bakoitzaren direktoriora eta 
bertan 100 ale inprimatzen dira posta elektronikoen zerrendan ez daude-
nek ere irakurri ahal izan dezaten.
Ohiko edukia ondokoa da: Hilabeteko proposamena, Gai nagusia, Haus-
narketa, bertako ekintzen Agenda eta Otoitz laburra. 

Ikasturte hasiera guztietan bezala, aur-
ten ere TAUren ordezkaritza ezberdinak 
urriaren 21ean bildu ginen Iralan. Ber-
tan ondokoak izan ginen: Josu, Felix, 
Toño, Judith eta Oscar Bilbotik; Ramon 
Santanderretik, Fausto eta Miguel Iru-
ñeatik, Mikel Gasteiztik eta Iñigo Donos-
tiatik. Ez zuten etortzerik izan Elederrek 
eta Asierrek Bilbotik, Jorgek eta Txemak 
Santanderretik eta Simonek Zarauztik. 
Leku bakoitzean burututako eta egite-
ko dauden ekintzen ebaluazioa egiteaz 
gain, kurtso berriko ekintzen plangintza 
egiten eman genuen bileraren zati han-
di bat.

Hiruhileko honetan bi aldiz parte 
hartu dugu. Horietako lehenengoa 
azaroaren 6an ospatzen den in-
gurumenaren esplotazioari gerra 
egoeran eta gatazka armatuetan 
aurrea hartzeko  Nazioarteko Eguna 
dela-eta.
Bigarrena, berriz, abenduaren 
10ean “Erosotasun esparruaz kan-
poko ikasketa” ri buruz. Bertan 
Boliviako CERPI proiektuan EHUko 
ikasleek burutzen dituzten praktikei 
buruz mintzatu ginen.

Abenduan Patronatuak 2018rako 
aurrekontua berrikusi eta onartu 
zuen ondoren Euskal Autonomia Er-
kidegoko Fundazioen Babeslaritzan 
aurkezteko. Ondoko dokumentuak 
aurkeztu dira: TAUfundazioaren 
2018rako Aurrekontua, Aurrekon-
tua azaltzen duen Memoria  eta 
Onarpen Akta, Idazkariak sinatua 
(Adela Bezunartea) eta Presidentea-
ren Oniritziarekin (J.M. Ilarduia).

TAU Egoitzetako Lantaldeen Bi-
lera Irala-Bilbon

“Goazen Elkarrekin” hiru hileroko buletin digitala

Radio Euskadiko “Hága-
se la luz” (Argia egin bedi) 
Programan parte hartzea

T A U - B I Z K A I A
c/ Irala 8 - Franciscanos

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

T A U - G I P U Z K O A
Av. Ategorrieta 23, 1º D

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

T A U - N A V A R R A
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

T A U - C A N T A B R I A
c/ Perines 5 - Franciscanos

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654
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2018rako TAUren Aurrekontua-
ren onarpena eta berauen aur-
kezpena Eusko Jaurlaritzako 

Fundazioen  Babeslaritzan



Educación Desarrollo   
Transformación Social

Eguzki-Lore Kontzertua
Abenduaren 9an, larunbata, Donostiako Atotxako 
Frantziskoarren Elizan Eguzki-Lore Zortzikotearen 
kontzertu solidarioa izan zen. Aurtengoa, Zortziko-
te honek kontzertu solidarioa eskaintzen duen bede-

ratzigarren aldia izan da. Kontzertu honen helburua 
TAUfundazioak Boliviako Amazonian garatzen di-
tuen proiektuetarako dirua jasotzea izan zen.
Zarauzko Solidaritate Koordinadora
Urriaren 17aren inguruan, Pobreziaren aurkako 
nazioarteko eguna dela-eta, Zarauzko Solidaritate 
Koordinadorak (bertan aktiboki ari dira Zarauzko 
TAUren bolondres diren Simon, Arantza eta 
Jexus) realiza una gran actividad de información y 
sensibilización solidaria. 
elkartasunaren inguruko informazio eta sentsibiliza-
zio ekimen handiak burutzen ditu. Aurten, azken ur-
teetako dinamikari jarraituz, Ekonomia Alternatibo 
eta Solidarioaren IV. Azoka antolatu du, Zarauzko 
Udalaren laguntzarekin. Urriaren 7an burutu zen 
Lege Zaharren enparantzan Zarauzko eta ingu-
ruko herrietako GGKEren hainbat posturekin eta  
Ekonomia alternatibo eta solidarioaren inguruko 
taldeei buruzko informazioa eskainiz.

Afrika behar-beharrezkoa Nafarroa
Hiruhileko honetan Udazken eta Negu aldirako pro-
gramatutako ekintza guztiak burutu dira. Ondokoak 
izan dira:
Manu Bravoren “Hegoaldetik: Senegal” argazki 
erakusketa, Iruñeako CiviCan-en. Judith Prat-en 
“Espolioa” Erakusketa Ziudadelan.
Hitzaldiak eta topaketak Nafarroan bizi diren ko-
lektibo afrikarrekin (Afrikako Lorea-ko emaku-
meak, AfroEmprende eta Benation musika tal-
dea), Xavier Aldekoarekin (Niloko Seme-Alabak), 
Judith Pratt-ekin (Boko Haram: Indarkeria Nige-
rian, Afrikako bihotz ekonomikoan), eta Gemma 
Perelladarekin (Hondartza, hilobia eta erregeak).

Zinema afrikarrak XXI. mendearen aurrean, Na-
farroako Filmotekan; azaroan zehar lau ostirale-
tan arratsaldeko 20:00etan eta emanaldi bikoitza 
(17:30etan eta 20:00etan) azaroak 3an (ostirala) eta 
azaroak 17an.
Irakurketa Kluba CiviCan-eko Liburutegian eta 
Ilomberen Bidaia heziketa Tailerra Maristen Ikas-
tetxean eta CiviCan-en.
Musika afrikarra, Iruñeako Zentral aretoko Kont-
zertuan Nakany Kantérekin eta Dj Flororekin.

GARAPENERAKO HEZIKETA 
 GIZARTE ERALDAKUNTZA



GGKE bezala Nazioarteko Lankidetzan egiten du-
gun lanaren arlo garrantzitsu bat burutu diren 
proiektuen zuritze-lana da. Gardenak izan beharra 
daukagu eta erakundeei kontu eman, publiko zein 
pribatuei, proiektuen finantzazioan laguntzen bai-
tigute. Gainera, proiektua burutu den lekuan lor-
tutako emaitzen eta eraginen ebaluazioa ere egin 
beharra dago.
Urteko azken hiruhilabetea ohikoena izaten da 
zuritze txosten hauek aurkezteko. Txosten hauek 
egindako ekintzen deskripzio tekniko bat jasotzen 
dute eta baita zati ekonomiko bat ere (betetze 
balantzea, gastuen fakturak, egiaztatze iturriak… 
aurkeztuz).
Urrian “Colquechaca Udalerriko Emakume Ne-
kazarien Antolakuntza eta ekoizpenaren Indart-
zea, II. Fasea” proiektuaren azken txostena; aur-
keztu genuen; Donostiako Udalak finantzatu zuen 
2016an. Azken txosten honetan Eranskinak ere 
jasotzen dira egindako guztiaren egiaztatze itu-
rriekin: bertan txosten grafikoak, bileren aktak eta 
haziak ematearen aktak, lanabesak eta eraikunt-
zarako materialeak, partaideen zerrenda eta erre-
jistroak, gaitze materialeak, etab jasotzen dira.

KOOP-ek (Eusko Jaurlaritza) atzerriratutako koo-
peranteentzat emandako diru-laguntzaren zurit-
ze txosten tekniko eta ekonomikoa, ere telemáti-
ca, bukatu eta aurkeztu dugu modu telematikoan. 
Emandako diru-laguntza 7.522,89 € takoa izan zen, 
baina proiektu osoaren kostu osoa zuritu behar 
da, hau da, 24.913,03 €. Atzerriratutako pertso-
na Lorena Miguel izan da, Donostiako kooperan-
tea Errepublika Dominikarrean. Lorenak “Monte 
Largoko emakumeen eta gazteen partaidetza-
ren antolakuntzaren indartzea eta hobekuntza” 
proiektuaren koordinazioan eta ejekuzioan egin 
du lan FUCDEMOL bertako bazkidearekin.
Proiektu honi dagokionez Kutxako langileen 
Elkartearen (DAD) aldetik jasotako 6.000 € ko 
diru-laguntzaren zuritze. txostena ere aurkeztu 
dugu. Egiaztatze iturrietako bat bertsko on-line 
plataforman aurkeztutako bideoa dugu, proiektu 
horretan egindako ekintzen irudiak eta bideoak 

jasotzen dituelarik. TAUk youtube-n daukan ka-
nalean ikus dezakezue ondoko loturan: https://
youtu.be/-t2Nlb5DZ0k
Gardentasunarekin eta kontu ematearekin jarrai-
tuz, hiruhileko honetan Bizkaiko Foru Aldundiak 
2016ko deialdian finantzatutako “Ocuriko Udale-
rrian elikadura-segurtasuna hobetzeko emaku-
meen antolakuntza- eta ekoizpen-gaitasunak in-
dartzen, 2. Fasea”  proiektuaren erdiko txostena 
ere burutu dugu. Proiektu hau Bolivian kokatzen 
da, bi urtetarako da eta zatiko txosten bat eskat-
zen zaigu urtebete abian daramanean. Oraingoz 
esan dezakegu programatutakoarekiko ez dagoela 
gorabehera haundirik. 
Bolivian ere, urrian, “Basoberritze” Proiektua-
ren ejekuzioa, bukatu zen. Proiektu honek ne-
kazal- eta basa-labore jasangarriak (zurgai eta 
fruta-arbola iraunkorrak) inplementatzea ahalbi-
detu du San Andres Udalerriko (Beni-Bolivia) bost 
komunitate indigenatan. Proiektu hau Zarauzko 
(7.925,49€) eta Bergarako (10.338,73€) Udale-
rrietako diru-laguntzei esker burutu ahal izan da. 
Honi TAUk emandako dirua (20.468,91€) gehituta 
aurrekontu osoa lortu da. Zarauzko Udalak proie-
ktuaren %100a zuritzea eskatzen du, San Andres 
Udalerriko Caritasek emandako dirua barne eta 
parte hartu duen jendeak egindako aportazio ba-
lorizatua barne. Bergarako Udalean berriz faktu-
ra originalak edo konpultsatuak eskatzen dituzte 
diru-laguntza zuritzeko. Faktura hauek abendu 
bukaeran jaso ditugu.
Bestalde, abendu bukaeran, Egues Bailarako (Na-
farroa) Udalerriak “El Salvadorreko Aguilares 
Udalerria dagoen Avenida Komunitateko 309 
pertsonentzako edateko ura hornitzea” proie-
ktua hartu du berriro esku artean, eskatutako 
diru-laguntzaren kopuru osoarekin (23.918€). 
NUKFk (Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federa-
zioak) azkenean ez zuen diru-laguntzarik eman, 
izan ere, aurretik zeuden lau proiektuekin aurre-
kontua bukatu zitzaien eta gure proiektua hurren-
goa zen puntuazioz. Zuritzea Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioari  aurkeztu behar diogu, 
Eguesekoek ez baitute nahikoa langile tekniko Na-
zioarteko Lankidetza kontuei erantzun ahal izate-
ko.

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



T E R C E R  S E C T O R  /  R E D E S
Zero Pobrezia Plataforma: Pobreziaren 
aurkako Astea
Ondo dakizuenez TAUfundazioa Zero Pobrezia 
Plataformako partaidea da eta urrian modu akti-
boagoan aritu gara Iruñeako, Donostiako eta San-
tanderreko Pobreziaren aurkako Asteen barruan 
antolatutako ekintzetan.
Ondoko ekintzetan izan gara parte hartzen: txi-
rrindu martxak, konzentrazioak, hitzaldiak, ant-
zerkia, erakusketa eta zine forumak; bestalde, 
derrigorrezko migrazioetan zentratu gara, ezber-
dintasun lotsagarria direnez gero. Gogor salatu 
dugu migrazio krisi deiturikoaren atzean gure sis-
tema sozioekonomikoak sortutako zibilizazio kri-
si bat dagoela. Sistema honek munduko milioika 
pertsona behartzen ditu derrigorrez migratzera.
ACNUR-en arabera, 68 milioi pertsona baino ge-
hiago bizi dira beren etxeetatik kanpo gerraren, 
indarkeriaren eta giza eskubideen urratze larrien 
ondorioz. Honek bereziki emakumeei eta haurrei 
(batez ere neskei) eragiten die. Inoiz errejistratu 
den kopururik handiena da. 2016an, 5.098 pert-
sona hil ziren Mediterraneoan Europako kostal-
dera iristeko ahaleginetan. Orain arte jasotako 
kopururik handiena da. Bitartean, Espainiar es-
tatuak, 2017ko irailerako harreran hartzeko kon-
prometitutako errefuxiatuen %11,44a besterik ez 
ditu hartu (17.337tik 1.983 pertsona, hain zuzen 
ere).
Horregatik guztiagatik presazkoa da baliabideen 
kontrol geoestrategikoari begira gerra sustatzen 
duen, natura suntsitzen duen eta gizarte ezber-
dintasunak areagotzen dituen sistema hau aldat-
zea.
Ekintza hauekin ondokoa aldarrikatu nahi dugu: 
1) Eredu sozioekonomiko berri bat eta politika 
koherenteak, lehentasun moduan giza eskubi-
deen errespetua, ingurumenaren babesa eta po-
breziaren eta ezberdintasunen desagertzea izan-
go dituztenak; 2)Migrazio, asilo eta Europako 
mugen kontrolerako politika justuak hau da, 
Turkia, Libia eta Marokorekin dauden lotsa-akor-
dioei bukaera emango dieten politikak, izan ere 
mugetan ematen diren giza eskubideen urraketak 
babesten baitituzte, zehazki Hegoaldeko mugan; 
3)Asilo eskubidea eta gizarteratze eta elkarbizit-
za politikak bazterkeriarik gabekoak; bermatuko 
dituzten Erakunde eta Gobernuak; 4) Merkatuen 
ez-erregulazio neurrigabekoa gelditzea, honek 
ezberdintasunak, pobretzea eta derrigorrezko 
migrazioak areagotzen ditu. Hau lortzeko, merka-
taritza librerako tratatuak eta gerraren negozioa 
bezalakoak geldiarazi behar dira, eta aberastasu-
nen banaketa ekitatiboaren aldeko eta ekonomia 
sozial, solidario eta feministaren aldeko apustu 
argia egin beharra dago.

Afrikaren aldeko Taldea
Abenduaren 14ean Afrikaren aldeko Taldearen 
ohiko bilera egin genuen, TAU Donostian. Bertan 
14 erakunderen ordezkaritza izan zen. Munduko 
Begiak-i ongietorria eman genion eta Sare gisa 
antolatuta gauden Erakunde eta Sentsibilizazio 
taldeetan 2018ko ekainera arte ditugun lanei eta 
erronkei errepasoa eman genien.

Afrika Ezinbestekoa Partzuergoa Nafarroa
Urria, azaroa eta abendua biltzen dituen hiruhi-
lekoan, hainbat ekintza ezberdin izan ditugu: Hit-
zaldiak / Eztabaidak, Argazki Erakusketak, Zine 
afrikarraren zikloa Iruñean, Burlatan, Barañainen 
eta Tuteran. Guztietan hartu dugu parte bai la-
guntzen, ekitaldiak aurkezten, hizlariei harrera 
egiten, etab.
Argibide gehiago nahi izanez gero eta ekintzak 
ikusi ahal izateko ondoko loturetara jo dezakezue:
http://africaesimprescindible.org/
https://www.facebook.com/áfrica.imprescindible
https://www.flickr.com/people/africaimprescin-
dible/
https://es.scribd.com/user/178374125/Al-Sur-
del-Sahara-Africa-Imprescindible
https://vimeo.com/africaimprescindible
https://twitter.com/africa_impres

HIRUGARREN SEKTOREA ETA SAREAK
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