
A L B I S T E  B U L E T I N A  4 9 .  Z k i a
2 0 1 8 ko  B i ga r re n  H i r u h i l e ko a

Dagoeneko argitaratu da 2017ko TAUren ekintzen Memoria. Jakin badakigu ezin dio-
gula erabateko konponbiderik eman munduaren egoera konplexuari, baina lanean ja-
rrai dezakegu, asmo eta ahaleginik handiena jarriz, Iparra eta Hegoaren arteko harre-
manak sendotu, sareak sortu eta harreman hauek giza  arragoak izan daitezen.
Honela, gure Elkartasun eta Lankidetza lana zibilizazio berri baten Hasiera  k plan-
teatzen dugu, Robert Müller NBEko funtzionarioak –“munduko hiritar” eta “hezkun-
tza globalaren aita” deituak- amesten zuen bezala. Hona hemen bere ametsa:
“Eta Jainkoak ikusi zuen Lurreko herri guz  ek, beltzek eta zuriek, pobreek eta abe-
ratsek, Iparraldekoek eta Hegoaldekoek, Ekialdekoek eta Mendebaldekoek, sineskera 
guz  etakoek, beren ordezkariak, Manhatan irlan, Eguzki Atera Berriaren ertzean da-
goen kristalezko eraikin haundi batera bidaltzen zituztela elkarrekin ikasteko, elka-
rrekin pentsatzeko eta elkarrekin mundua eta munduko herriak zaintzeko. Orduan 
Jainkoak esan zuen: “Hau ona da”. Eta hau Lurreko Garai Berriaren lehen eguna izan 
zen.
Eta Jainkoak ikusi zuen bakearen soldaduek gerran zeuden herrietako gudariak bo-
rroka  k banatzen zituztela, beraien arteko ezberdintasunak negoziazioaren eta arra-
zoiaren bidez konpontzen zituztela eta ez armen bidez, eta herrietako agintariak elka-
rrekin biltzen zirela, ideiak elkartrukatzen zituztela eta beren bihotzak eta buruak, 
arimak eta indarrak, gizateria guz  aren alde batzen zituztela. Orduan Jainkoak esan 
zuen: “Hau ona da”. Eta hau Bakearen Planetako bigarren eguna izan zen.
Eta Jainkoak ikusi zuen gizakiek Kreazio osoa maite zutela, izarrak eta Eguzkia, eguna 
eta gaua, airea eta ozeanoak, lurra eta urak, arrainak eta hegaz  ak, loreak eta landa-
reak, eta baita beren anai-arreba gizon-emakume guz  ak ere. Orduan Jainkoak esan 
zuen: “Hau ona da” Eta hau Zorionaren Planetako hirugarren eguna izan zen.
Eta Jainkoak ikusi zuen gizakiek gosea, gaisotasuna, ezjakintasuna eta sufrimendua 
suntsitzen zituztela mundu guz  an zehar, pertsona bakoitzari bizitza duina, kontzien-
tea eta zoriontsua eskainiz, eta gutxi batzuen diru-gosea, indarra eta aberastasuna 
txikiagotuz. Orduan Jainkoak esan zuen: “Hau ona da”. Eta hau Jus  ziaren Planetako 
laugarren eguna izan zen.
Eta Jainkoak ikusi zuen gizon-emakumeak armonian eta bakean bizi zirela beren pla-
netan, baliabideak jakinduriaz maneiatuz, alperrikako hondakinak ekidinez, gehie-
gikeriak geldituz, gorrotoa maitasunaz ordezkatuz, diru-gosea konformidadeaz, 
harrokeria apaltasunaz eta banaketa lankidetzaz ordezkatuz. Orduan Jainkoak esan 
zuen: “Hau ona da”. Eta hau Urrezko Planetaren bosgarren eguna izan zen.
Eta Jainkoak ikusi zuen herriek beren armak suntsitzen zituztela, baita bonbak, misi-
lak eta gerrarako itsasontziak ere, baseak indarga-
betzen zituztela eta ejerzitoak etxeratu, bakerako 
poliziak soilik mantenduz –eta hauek gizaki onak 
gaiztoengandik babesteko, normalak bere sene-
 k aterata daudenengandik babesteko-. Orduan 

Jainkoak esan zuen: “Hau ona da”. Eta hau Arrazoi-
menaren Planetako seigarren eguna izan zen.
Eta Jainkoak ikusi zuen gizakiek Jainkoa eta giza per-
tsona berreskuratzen zituztela, Alfa eta Omega beza-
la, erakundeak, sinesmenak, poli  kak, gobernuak 
eta giza erakunde guz  ak Jainkoaren eta herrien 
zerbitzura soil-soilik zuzenduz. Zure anai-arreba gi-
zakiak zeure burua bezala maiteko dituzu. Ez dago 
hau baino agindu handiagorik. Orduan Jainkoak 
esan zuen: “Hau ona da”. Eta hau Jainkoaren Plane-
tako zazpigarren eguna izan zen.”
Memoria hau dagoeneko gure web orrian dago: 
www.taufundazioa.org  Dokumentuak atalean.

fi a eta Antropologia Fakultatekoak hain 
zuzen, El Salvadorreko “Tecolucako 
heldu nagusien Alfabetatzea” proiek-
tua aukeratu dutela kurtso bukaerako 
prak  kak burutzeko. Nerea Fernandez 
Antropologia ikaslea eta Jon Zumala-
be Gizarte Hezkuntzako ikaslea dira. 
Hainbat alditan bildu gara beraiekin 
TAUren Donos  ako egoitzan datorren 
kurtsoko lehen lauhilekoan burutuko 
diren prak  kak antolatzen joateko.

bihurtu zen. Hala ere, TAUren koordi-
natzaile eta Patronatuko Diruzain izaten 
jarraitzen du. Bere jubilazioari esker 
pertsona berri bat kontratatu ahal izan 
da, lanaldi erdira, Nafarroako TAUren 
egoitzarako Iruñeako bulegoan.
Beraz, Lantalde Teknikoa hazi egin da. 
Orain hiru pertsona gara, bi lanaldi oso-
ra eta bat lanaldi erdira. Apirilaren 1e  k 
aurrera Marta Mañeru lantalde txiki 
honi batu zaio. Honela ilusioz jarraitzen 
dugu lanean mundu globalizatu ho-
netako Iparraren eta Hegoaren arteko 
Elkartasun eta Lankidetza modu berri 
baten alde.
Martak eskarmentua dauka mundu ho-
netan. Gainera Nafarroako Unibertsita-
te Publikoko irakasle elkartua da.
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GARAPENERAKO ETA GIZARTE GARAPENERAKO ETA GIZARTE 
ERALDAKETARAKO HEZIKETAERALDAKETARAKO HEZIKETA

Heziketarako ekintzak Zarauzko Antoniano Ikaste-
txean
Kurtso honetan guz  an zehar, DBHko hirugarren 
mailako ikasleek “Etorkizuneko Baloreak” izene-
ko programan hartu dute parte. BBVAk sustatu du 
programa hau eta ikasleek aurrezpen proiektu bat 
bultzatzea zuen helburu. Kasu honetan aurrezki 
horiek eta jasotako diruak TAUren proiektuak la-
guntzeko balio izan dute. Guz  ra 1.100€ jaso dira 
kurtsoan zehar antolatutako hainbat ekintzaren bi-
tartez. 
Espainiako ipar eremurako bederatzigarrenez anto-
latu den hezkuntza fi nantzariorako programa hone-
tan, Antoniano ikastetxea garailea izan da bigarren 
hezkuntzako mailan, eta hirugarrena estatu mailan. 
Hori dela-eta 1.000€ gehiago jaso ditu.

Horrega  k Antoniano ikastetxeak erabaki zuen 
TAUri leku bat eskaintzea garatzen ditugun lan eta 
proiektuak ikastetxeko ikasleei aurkezteko. Joan 
den apirilaren 11n Iñigo Odriozolak, TAUren ize-
nean, “Etorkizuneko Baloreak” programan parte 
hartu zuten hirugarren mailako ikasleen esku  k 
txeke sinboliko bat jaso zuen bildu eta TAUri eman-
dako diru kopuruarekin, 1.100€rekin hain zuzen 
ere.
Egun berean Iñigok DBHko lehen mailako bi kla-
seetako ikasleekin Tailer bat dinamizatu zuen, 
euskaraz, honako galderari erantzunez: Zerga  k 
eta zertarako Garapenerako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeak? 
Tailer honetan lankidetza eta elkartasun kontzep-
tuak jarri genituen balioan, gure esperientziaren 
bitartez TAUfundazioa ezagutzera eman genuen eta 
baita Garapenerako GKEen esparruak eta proiek 
tuak ere. Ekintza hau ongi baloratu zuten ikasleek 
eta hori dela-eta Tailer hauek gehitu egin nahiko li-

rateke, gutxienez klase bakoitzeko bi sesio emanaz 
datorren kurtsorako.
Maiatzak 25: Afrikaren Nazioarteko Eguna
Egun honetan Batasun Afrikarraren sorrera eguna 
gogoratzen da. Batasun hau Afrikako estatu eta na-
zioen arteko batasun poli  koa eta elkartasuna sus-
tatzeko sortu zen.
Afrikaren Aldeko Taldeak eta Nafarroako Afrika Be-
har Beharrezkoa Taldeak –bietan hartzen du parte 
TAUk-, urtero maiatzaren 25ean AFRIKA BIZI DELA 
ospatzen dugu. Hori herriek erakusten duten bizi-
tzan, kulturaniztasunean, nortasunean, aintzina  k 
datorren historian, eta hango eta hemengo gizar-
teetan duen presentzia ak  boan ikus dezakegu. 
Ospakizuna 24ean hasi genuen, Iruñeako CiviCan-
en, egun honen esanahia azaldu ziguten bi pert-
sona afrikarren aurkezpenarekin (Fa  ma Djarra 
Sani eta Aboubacar Diouf). Jarraian Africa Fashion 
afrikar modari buruzko ikusentzunezkoa eskaini zen 
eta ondoren Nafarroan bizi diren hainbat afrikarren 
esku  k moda desfi le bat burutu zen, afro ehunak 
jantzita, afrikar musikaz dantza eginez eta beraien 
kultura eta aldarrikapenak gurekin elkarbanatuz. 
Amaieran beraien eta publikoaren arteko mahain-
guru moduko bat burutu zen, afrikar musikaz eta 
dantzaz lagundurik.
Arantzazu Afrikarekiko Topaleku Jardunaldia
2018ko ekainaren 9an, larunbata, Jardunaldi ho-
nen zazpigarren edizioa izan genuen Gandiaga To-
pagunean, TAUfundazioak eta Arantzazuko Adis-
kideek antolaturik. 45 pertsona inguru izan ziren 
bertan, haueta  k dozena bat inguru jarraitzaile 
leial-leialak. Egitaraua on-
dokoa izan zen: Goizean 
TWAAGA laburmetraia 
(Burkina Faso eta Frantzia. 
2013), Judith Prat argazki 
kazetariarekin Hitzaldia 
eta ondoren bisita gida-
tua  Kongoko Errepublika 
Demokra  koko eta Nige-
riako egoerari buruzko 
“Espoliazioa” bere argaz-
ki erakusketara. Arratsal-
dean, Arantzazu Hotelean 
izandako bazkariaren on-
doren, zineforum afrikarra 
Green Whita Green fi lma-
rekin, Beatriz Leal Riescok 
dinamizatuta.Green dina-
mizado por Beatriz Leal 
Riesco.



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

Lankidetzarako proiektuen formulazioa
Hiruhilabete honetan zehar izaten dugu lanik han-
diena nazioarteko lankidetza proiektuak formulat-
zen eta deialdi publikoetara aurkezten.
Gure bertoko kideekin batera hainbat propo-
samen aurkeztu ditugu ondoko erakundeetan: 
Bergarako, Oña  ko, Santanderreko, Irungo eta 
Zarauzko Udaletan, Gipuzkoa eta Bizkaiko Foru Al-
dundietan eta baita Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziaren –Eusko Jaurlaritzakoa- Garape-
na eta Lankidetza sustatzeko Funtsak egiten duen 
deialdira ere. 
Aurkeztutako proiektueta  k sei Bolivian koka-
tzen dira eta onartuak izanez gero, ondoko arloak 
jasoko dituzte: Cochabamban urritasunen bat du-
ten herritarrei prebentzioa eta arreta; “haurtzaro-
gazteria indigena siriono” elkartearekin (Beniko 
zonalde amazonikoan) familia barruko indarkeria-
ren prebentzioa; Chayantako quechua indigena 
komunitateekin elikadura burujabetzaren hobe-
kuntza eta genero indarkeriaren prebentzioa. Bes-
te bi proiektu El Salvadorren kokatuko lirateke. 
Bat, Aguilares Udalerriaren garapena hobetzeko 
izango da, turismo jasangarri eta erantzukizu-
nezkoaren sustapenaren bidez. Bestea, zonalde 
berean, ACOMEDAGUA S.L. hestebeteak prozesa-
tzeko Koopera  ban bazkide diren emakumeen es-
kubide ekonomikoak bermatzeko proiektua izan-
go da, hain zuzen ere. 
Behin lan hau bukatuta eman beharreko ebazpe-
nen zain gaude, eta itxaropena daukagu proiektu 
hauetako askok jasoko dutela laguntza eta beraz 
martxan jarri ahal izango direla 2018. urtean ze-
har.
Proiektuak gainbegiratu eta jarraipena egiteko 
bidaia El Salvadorrera

Ongi dakizuenez urtero bisitatzen dugu  lankidetzan 
ari garen herrialdeetako bat. Kasu honetan El Salva-
dorren izan gara apirilaren 21e  k maiatzaren 6ra. 
CORDESekin izan gara. CORDESek 30 urte daramat-
za lankidetzan El Salvadorreko herriarekin. Guk da-
goeneko 10 urte daramatzagu elkarlanean bertoko 
Kide honekin.

CORDES herrialdeko bost zonaldetan dago hedatua, 
baina guk nagusiki IV Errejioko bulegoarekin egiten 
dugu lan. Honek Aguilares, San Pablo Tacachico eta 
El Paisnal (El Salvadorreko iparraldean) eta La Liber-
tad Udalerrietako landa-komunitateak jasotzen ditu. 
Alex Aguilar Bulego honetako kudeatzailea da eta 
Pucci, nekazaritza eta abeltzaintza programaren ku-
deatzailea eta Alexen eskuineko eskua. Lantaldean 
beste lau teknikari ere badaude, Mauricio, Natali, 
Mari eta Paco. Lanerako gaitasun handia duen lan-
taldea dugu, komunitateekin benetan konprome  -
tuta daude eta kudeaketa tekniko eta ekonomikoan 
oso eraginkorrak dira.
Bisitaldian oso ondo hartu gintuzten Planes de Ren-
deroseko (El Salvador) Frantziskotarrek. Beraiek 
eman ziguten ostatu han egin genituen hamabost 
egunetan. Laneko agenda oso estua izan zen, baina 
merezi izan zuen denbora ondo aprobetxatu eta lan-
kidetzan dihardugun proiektuak zuzenean ezagut-
zea. 

Hauetariko proiektu batzuk ur edangarria izateko 
eskubidea bermatzera zuzenduta daude, adibidez 
San  ago Torres Komunitatekoa. El Paisnaleko landa 
komunitate txiroena da, 35 familiak osatzen dute eta 
iraupen nekazaritza eta abeltzaintzari esker bizi dira 
familiako 10 eta 30 dolar bitarteko dirusarrerekin. 
Komunitate solidarioa eta ongi antolatua da, aurre-
ra ateratzeko borrokan sendo ari dena. Bertan aurki 
ditzakegu Braulio, komunitateko presidentea, Leo-
nardo edo Estebana anderea, uraren tankea eraikit-
zeko lursaila doan eman zuen emakumea. Guz  ak 
dira komunitatearen garapenerako talde-hobekunt-
za konpromisoaren eredu. 
Ekoizpenari dagokionez aipagarria da hestekiak pro-
zesatzeko ACOMADEGUA emakumeen koopera  ba 
elkartearen sorrera. Koopera  bak 55 emakume ba-
zkide ditu eta bere Administrazio Kontseiluarekin 
bildu ginen. Janeth Avilés da koordinatzailea (ez zaio 
asko gustatzen presidente deitzea). Koopera  ban 
lanean eta sustapenean jarraitzeko ilusio handia 
erakutsi zuen eta ekoizpenaren kudeaketan eman-
dako laguntza biziki eskertu zigun. Horren barruan 
aipatu zuen emakumeek Genero Giza Eskubideetan 
eta beraien bikoteek Maskulinitate Berrietan jaso-
tako formakuntza. Berak esan bezala “emakumeak 
Koopera  ban inplikatu daitezen eta bertan lanean 
aritzeko aukera izan dezaten behar-beharrezkoa da 
gizonek etxeko lanetan daukaten ardura beraien 
gain hartzea.”
Proiektu hauek bidaian ikusi dugun guz  aren erakus-
gai txiki bat baino ez dira. CORDES lan eta inbertsio 
bikaina burutzen ari da herritar gazteekin eta baita 
helduekin ere, ikusi ahal izan genuenez. Gainera, 
turismo jasangarria sustatzen ere lan ona egiten 
ari dira, Aguilareseko komunitateen garapenerako 
motorra hau izan dadin. Hau guz   hau Nazioarteko 
Elkartasunari esker egin daiteke eta honen barruan 
sartzen ditugu TAUk emandako nazioarteko lanki-
detza funtsaren diruak (1.022.356,72€ 16 proiektu-
tan lankidetzan aritu garen 10 urte hauetan zehar).



HIRUGARREN SEKTOREA / SAREAKHIRUGARREN SEKTOREA / SAREAK
Bigarren hiruhilabete honetan zehar ondoko sa-
reetan hartu dugu parte: 

Cantabriako, Euskadiko eta Nafarroako 
GGKEen Koordinakundeak,
Afrikaren aldeko Taldea,
Afrika Behar Beharrezkoa-Nafarroa,
0 Pobrezia Plataformak,
Arantzazuko Adiskideak,
Zarauzko Elkartasun Koordinakundea
Donos  ako Lankidetzarako Udal Kontseilua
Iruñeako Asisko San Frantzisko Parrokiaren Gi-
zarte Ekintzarako Taldea,
Iturrama Auzoko Gizarte Foroa – Iruñea

Garai honetan ahalegin handiago bat egitea su-
posatzen badigu ere, izan ere deialdi publikoeta-
ra aurkezteko nazioarteko lankidetza proiektuak 
prestatzen ari gara eta aurten gainera bigarren 
hiruhileko honetan konzentratu dira guz  ak, ga-
rrantzitsua iruditzen zaigu hirugarren sektoreko 
plataforma hauetan modu ak  boan parte har-
tzea. Apirilean, maiatzean eta ekainean, batez 
ere Euskadin eta Nafarroan, 20 asanblada eta lan 
bilera baino gehiagotan hartu dugu parte.  Hona 
hemen hauetariko batzuk:

Euskadiko GGKEen Koordinakundean, Ohiko Ba-
tzar Nagusian hartu genuen parte, ekainaren 29an 
Gasteizen. Bertan gai garrantzitsuak aurkeztu eta 
eztabaidatu ziren, esate baterako “sexu jazarpe-
naren aurkako protokoloa ar  kulatzeari buruzko 
bide orria”. Hau,  kide diren GGKE guz  ek derrigo-
rrez sinatu beharko dute.
TAUfundazioan badugu “jazarpenaren aurka nola 
jokatu jasotzen duen protokoloa”, TAUren patro-
natuko kide den Judith Peredak prestatutakoa 
Emakunderen ereduari jarraituz. Hala ere Koordi-
nakundeak egindako Protokolo berri honek tres-
na prak  ko interesgarriak eskainiko ditu, adibidez 
Batzorde bat sortuko da jazarpen salaketak berta-
ra eraman ahal izateko.

Bestalde, ekainaren 17an, igandea, Arantzazuko 
Adiskideak elkartearen urteroko  bazkide Batza-
rrean hartu genuen parte. Bertan 2017an burutu-
tako ekintzen berri eman zen (Arantzazu Afrikare-
kiko topaleku Jardunaldia barne, jardunaldi hori 
elkarte bion artean antolatu baitzen). Horrez gain 
2017ko kontuen Balantzea eta 2018rako Proiektu 
eta aurrekontuak onartu ziren.

Gainera Batzorde berriko kideen berrikuntza eta 
onarpena gertatu zen. Iñigo Odriozolak jarraituko 
du Idazkari eta TAUfundazioaren ordezkari gisa 
Kolek  bo hau osatzen duten talde ezberdinetan.

Nafarroako GGKEen Koordinakundean, Iruñeako 
Idazkaritzan, hainbat bilera izan genituen maila 
poli  koan Nafarroako Gobernuaren Lankidetza-
rako III Plan Zuzentzailearen inguruan.

Ekainaren 28an Iturramako CiviVoxen izan zen 
Ohiz Kanpoko Batzarrean ere hartu genuen parte. 
Gai monografi koa erabili zen bertan: zuzendaritza 
batzordeko karguen berritzea, GGKEetako inork 
ez baitzuen bere burua aurkezten hutsik geratu-
tako karguak betetzeko. Azkenean akordio bat lor-
tu zen Koordinakundeko 14 GGKEk aurkeztutako 
lan proposamenean oinarrituta. Honen arabera 
txandak egingo dira batzordean lehen egon dire-
nek eta egon ez direnek osatutako zerrenda ba   
jarraituz, eta parte hartzeko konpromisoa hartuz. 
Gaia ez zen erraza, baina Batzarra arina gertatu 
zen eta uste baino hobeto joan zen dena.

Iturramako CiviVoxen ere izan genituen ekintzak, 
Auzoko Gizarte Foroaren bidez eta Auzoko gaz-
teak gaitzat hartuz.



A L B I S T E  B U L E T I N A  5 0 .  Z k i a
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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

Inscrita en Registro Fundaciones del País Vasco con nº F-163

TAU 2013. urte  k ari da elkarlanean ARTE-CORDESekin, ARTE (Hirugarren Adineko 
landa-eremuko Elkartea) El Salvadorreko pertsona heldu nagusien eskubideak ga-
ratzeko egiten diharduen lana sendotzeko asmoz. Hau urtean behineko diru-emai 
tza baten bidez egiten dute (nazioarteko beste GGKE batzuekin batera) eta horri 
esker oso emaitza onak dituzten hainbat ekintza burutu ditzakete. Landa eremuko 
komunitateei eta herritar xumeenei 30 urtetan zehar lagundu ondoren CORDESek 
ikusi zuen pertsona heldu nagusien kopurua (guk hirugarren adina deritzoguna) eta 
beren zahartze prozesua oso azkar hazi zela azken 25 urteetan. Hori horrela, COR-
DESek ahalegin estrategiko hau garatzea erabaki zuen. Kolek  bo hau isil-isilik ari da 
hau guz   hau sufritzen, gizarteak eta erabakiak hartzen dituzten pertsonen alde  k 
guz  z ahaztuta, alboratuta eta baztertuta.
Pertsona heldu nagusiekin egindako lanean CORDESek izandako lorpenetako bat 
Hirugarren Adineko Landa Eremuko Elkartearen (ARTE) sorrera izan da. Pertsona 
nagusien antolakuntza, inplikazioa eta mobilizazioa ditu oinarri elkarte honek egi-
ten duen lanak.  Horrela, urte hauetan zehar ARTEk eta CORDESek burututako bo-
rroka eta eragite prozesuak emaitza onak izan ditu baita maila nazionalean ere. El 
Salvadorreko Gobernuak Osasun Ministeritza  k 2017. urtean Pertsona Nagusien 
lehen Poli  ka Nazionala onartu zuen eta 2018. urtean Pertsona nagusientzako osa-
sunaren arreta integralerako lehen Eredua.
Bestalde, TAUk, borroka hau guz   hau gure albiste bule  nen, web-aren, gizarte 
sareen eta Arantzazu aldizkariaren bidez jendartera zabalduz sentsibilizazioan eta 
lankidetza ekonomikoan laguntzeaz gain, CORDESek proposatuta zera eskaintzen 
du: Inolako pentsiorik ez duten El Salvadorreko Tecoluca Udalerriko Hirugarren Adi-
neko Landa Eremuko Elkartean (ARTE) dauden pertsona helduei modu zuzenean 
laguntzeko aukera. Honela hilero baliabide ekonomikoak jaso ahal izango dituzte 
eguneroko bizitza kalitatea hobetuz.
Bermioko Frantziskotar Anaidiak (Probintziako erizaindegia) pertsona heldu nagu-
si hauei diruz laguntzeko interesa erakutsi zuen. Hori dela-eta uztailean ARTE eta 
Bermioko Anaidiaren arteko senidetze proposamena prestatu genuen, hasieran ur-
tebeterako. Senidetze hau oso xumea da: anaidiak jubilatutako anaia ba   dagokion 
pentsioaren diru kopurua ipintzen du (9.100€). Honekin ondokoa lortzen da:

- 5 pertsona heldu nagusiri laguntzea hilero pertsona horietako bakoitzeko 100€ 
tako diru kopurua ipiniz urteko 14 
ordainketaren bidez (7.000€). Pert-
sona hauek CORDESek eta ARTEren 
Batzarrak aukeratzen ditu eta ez 
dute inongo pentsiorik izan behar 
aukeratuak izateko.
- Pertsona hauen bizi-esperientzia 
eta egoera konpar  tu eta ezagutzea.
- Diru kopuruaren za   bat ARTE 
elkartea mantentzeko eta bere 
ekintzak fi nantzatzeko erabiltzea.
- ARTEk eta CORDESek El Salvado-
rren pertsona helduen eskubideen alde egiten duten lanaren bidez daramaten 
borroka ezagutu eta laguntzea.

Honela senidetze hau pertsona hauenganako elkartasunaren eta hurbiltzearen 
adierazpen zehatza bihurtzen da, izan ere gizarteak guz  z baztertuta baitauzka, eta 
honen bidez beren borroka eta lorpenen protagonista bihurtzen dira.
Proposamen honetan guz  an TAU bitartekari eta kudeatzailea izango da CORDES 
eta Bermioko Anaidiaren artean, senidetzea eta aukeratutako pertsona helduen 
laguntza portu onera bideratzeko.

nos  ako Hezkuntza, Filosofi a eta An-
tropologia Fakultateko bi ikasle Salva-
dorrera abiatu ziren gradu bukaerako 
prak  kak bertan egitera. “Heldu nagu-
sien alfabetatzea Tecolucan” da har-
tuko dituen proiektuaren izena eta ber-
tako gure kide CORDESek gidatzen du. 
Nerea Fernandez antropologia ikaslea 
eta Jon Zumalabe, Gizarte Hezkuntza 
ikaslea, Tecolucaco Santa Ana kantoian 
hartu dituzte eta dagoeneko egokitze 
aldia hasi dute. Hiru hilabete emango 
dituzte bertan prak  kak egiten. Wa-
sapari eta posta elektronikoari esker 
harremanetan eta koordinatuta gaude 
bai beraiekin eta baita bertan beren 
prak  ken ardura duen Emilio Espinekin 
ere.

Bakearen Nazioarteko Eguna zela-eta, iraila-
ren 21ean Irungo Udalak Elkartasunaren eta 
Boluntariotzaren Azoka antolatu zuen. Ber-
tara Udalerriarekin lotuta dauden hainbat 
garapenerako lankidetza elkarte eta bolun-
tariotza sustatzen duten zenbait entitate 
gonbidatu zituzten.
Azoka Urdanibia Plazan burutu zen irailaren 
22an, larunbata, 16:00 etatik 20:00ak bi-
tartean, eta TAUk postu bat jarri zuen gure 
lana herritarrei ezaguterazi eta Udalak diruz 
lagunduriko eta dagoeneko burututako pro-
gramak azaltzeko. Izan ere, oraindik 2018ko 
deialdiaren ebazpenaren zain bagaude 
ere, azken urte hauetan Irungo Udalak 
33.230,79€ tako diru laguntzak eman diz-
kigu lankidetza arloko hiru proiektu kofinan 
tzatzeko, bi El Salvadorren eta bat Bolivian.

Hermanamiento solidario con la 
Asociación Rural de la Tercera Edad - ARTE 

(El Salvador)
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Sahararen Hegoaldean. Afrika Behar Be-
harrezkoa Nafarroa, 18. edizioa.
Ondo dakizuen moduan Nafarroako Afrika Behar 
Beharrezkoa elkartea sei GGKEren arteko Partzuer-
go bat da (Bakearen aldeko Lankidetza Batzarrea 
BLB-ACPP, Medicus Mundi, Oxfam-Intermon, Pro-
clade Yanapay, SED Elkartasuna, Hezkuntza eta Ga-
rapena eta TAUfundazioa).
Joan den urte  k Partzuergoaren buru gara eta on-
dorioz proiektuak formulatu, Erakunde publikoei 
aurkeztu eta behin bukatuta proiektuak zuritzeko 
ardura geurea da. 
Ekintzak maiatzean hasi ziren, Afrikaren nazioarte-
ko egunean, baina ekintza multzo handiena uda-
zkenean izaten da. Dena den, abuztuan Nafarroako 
Gobernuaren baiezko ebazpena jaso genuen, 
25.000€takoa, eta baita Iruñeako Udalarena ere, 
8.000€takoa. Gainera beste ekarpen txiki batzuk 
ere izan genituen, Barañaingo Udalarena, Nafar 
Ateneoarena, Nafar Filmotekarena, etab. honela 
40.000€ko aurrekontua osatuz. 
18 edizio izan dira dagoeneko elkarren segidan. Be-
roietan ekintza-programa zabal eta anitza izan da, 
gaurkotasuna, argazkigintza, komikigintza, Afrika 
Nafarroan, afrikar azoka, literatura eta hezkuntza 
bezalako gaiak jorratuz. Honekin kon  nente handi 
honek dituen aberastasun kultural eta sozialak, ba-
liabideak eta aukerak erakutsi nahi dira, goseteak, 
gatazkak, gerrak eta Afrikako herriek pairatzen di-
tuzten bestelako egoerak soilik azpimarratu gabe.
2018an hemezortzi urte beteko ditu afrikar kon-
 nentearekin lotutako ekintza programa honek. 

Afrikako errealitate ezberdinak erakutsi nahi dira, 
bai kon  nentekoak bai bertan bizi diren pertsona 
afrikarrenak ere. Ekintzak 2018ko urrian hasiko dira 
2019ko urtarrilera arte. 
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Proiektuen formulazioa
Hiruhilabete honetan, uda sasoia izanda lasaixe-
ago, Lankidetzarako deialdi Publiko ezberdineta-
rako proiektuak formulatzen eta aurkezten jarrai-
tu dugu.
Uztailean Iruñeako Udaleko Programen deialdi-
rako “Ura izateko eskubidearen sustapena eta 
834 pertsonen partaidetza El Salvadorreko San 
Pablo Tacachicon” proiektua aurkeztu genuen. 
Iraila hasieran berriz “Generoa dela-eta paira-
tutako indarkeriaren eta salerosketaren pre-
bentzioa Chayanta probintziako hezkuntza ko-
munitateetan, Bolivia” proiektua Garapenerako 
Nazioarteko Lankidetza Agentzia Espainiarraren 
(AECID) deialdira aurkeztu genuen.
Aldi berean denbora tarte honetan bazkide ditu-
gun El Salvadorreko CORDES eta Boliviako IPTKre-
kin gogor aritu gara Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia  k Garapenean Lankide izateko 
Fondora (FOCAD) aurkeztutako proiektuen in-
guruan egin dizkiguten eskaerei erantzuna ema-
ten. Egin dizkiguten eskaera gehienak aurrekon-
tuei buruzkoak izan dira. Balorizatutako par  dei 
buruzko argibideak eskatu dizkigute, baita kostu 
unitario bera duten kontabilitate kontuak batean 
biltzeari buruz, faktura proforma batzuk ere eska-
tu dizkigute, etab.
Deialdi publikoen ebazpenak
Hiruhilabete honetan zehar urteko lehen sei hi-
labeteetan aurkeztutako eskaerei erantzunez 
hainbat ebazpen argitaratu dira. Pozik gaude ora-
in arte lortutako emaitzekin, izan ere argitaratu 
diren bost ebazpeneta  k lauk baiezko erantzuna 
eman diete TAUk aurkeztutako proiektuei. Mo-
mentuz Bilboko Udala izan da ezezko erantzuna 
eman duen bakarra, aurrekonturik ez zeukala ar-
gudiatuta.
Beste erakundeek, hau de Bizkaiko eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiek eta Oña  ko eta Beragarako Uda-
lek deialdietara aurkeztutako proiektuak diruz la-
gundu dituzte, guz  ra 256.285,86€tako laguntza 
hain zuzen ere.
Bizkaiko Foru Aldundiak fi nantzatutako proektua-
ren izena ondokoa da: “Genero  k eta diskrimina-
zio  k eratorritako indarkeriaz libre biziko diren 
komunitateak sustatuz, Eskubideen ikuspegi  k, 
Chayanta probintzian, Potosí”. 119.999€tako di-
rulaguntza jaso du, bi urteko iraupena izango du 
eta Bolivian IPTK elkarteak eramango du aurrera.
Indarkeria matxista gaitzat hartuta preben-
tzioan eta arretan zentratuta eskainiko da hezike-
ta. Emakumeen lidergoan 80 emakumeri emango 
zaie heziketa; 400 ikaslerekin burutuko dira for-
makuntza ekintzak; SLIM-ak (Defentsoriak edo 
Udal lege-Zerbitzuak) indartzen lagunduko da 
arreta ereduak abian jartzerakoan,  eta osasun 
zentruak indartuko dira indarkeria kasuen arreta 
mediku eta psikologikorako; gainera mikroprogra-
ma erradialak ipiniko dira martxan indarkeriaren 

inguruan informazioa eman eta sentsibilizatzeko 
eta aldi berean azpian hartu eta emakumeei be-
ren balioa kentzen dieten estereo  po patriarkalak 
desegituratzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez aur-
keztutako 61 proiektuta  k 29 onartu ditu. “Tu-
rismo Jasangarriaren Sustapena Aguilaresen, El 
Salvador” proiektuak balorazio handia jaso du eta 
119.853,34€tako dirulaguntza izan du.
Proiektua CORDESek ipiniko du abian eta Agui-
lareseko udalerriaren garapena hobetu nahi du 
turismo arduratsu eta jasangarria sustatzearen bi-
dez eta gizarte zibilaren partaidetza ekita  bo eta 
inklusiboaren bidez. Zehazki 7 erakunde izango 
dira eta 443 pertsona (221 emakume eta 222 gi-
zonezko).
Proiektu honen ezaugarri bereizgarrietako bat, 
Deustuko Unibertsitatearen (Donos  ako Kanpu-
sa) Turismo Graduak ekintzetako batzuetan duen 
partaidetza da. Proiektuak iraungo duen bi urtee-
tan zehar Unibertsitatearen alde  k parte hartuko 
duten pertsonak Marina Abad, Turismo Graduko 
irakaslea eta Idoia Irigarai Deusto Campus eta 
Ikaslearen Arretarako Bulegoa koordinatzen di-
tuen pertsona izango dira. Turismo jasangarrirako 
Udal Plana egiteko aholkularitza lana edo Aguila-
resen martxan jarriko diren bi ibilbide turis  koen 
berrikuspena izango dituzte jorratzeko gai. Aukera 
ezin hobea da sinergia berriak sortu eta horrela 
unibertsitate mailan lankidetza teknikoa eta hu-
manis  koa bideratu ahal izateko.
Oña  ko Udalak 9.763,56€ ipiniko ditu 
22.787,25€ko aurrekontua duen hezkuntza proiek-
tu baterako. Proiektu honek haur eta nerabeak in-
darkeriarik gabeko bizitza osasungarria izan deza-
ten sustatzea jasotzen du bere baitan Sirionó de 
Ibiato eta Pata de Aguila komunitate indigenetan, 
Boliviako Amazonian. Caritas Benik darama aurre-
ra proiektu hau, urtebetekoa da bere iraupena eta 
aurtengo otsailean eman zitzaion hasiera, hilabe-
teko atzerapenez, bertan izan zituzten uholdeen-
ga  k.
Azkenik Bergarako Udalaren ebazpena aipatzea 
geratzen zaigu. 6.669,96€ko dirulaguntza eman 
du, erakunde ezberdinen artean fi nantzatutako 
aurrekontuaren %8a. TAUk aurrekontu horren 
%32a ipini du. Proiektu honek SOY CAPAZ (Gai naiz) 
izena darama eta San Lucas Fundazioak 2013an 
abian jarritako garapen prozesu baten jarraipen-
hedapena izango litzateke. Haurren ezgaitasunak 
garaiz saihestu, antzeman, diagnos  katu, artatu 
eta errehabilitzea indarzen ari dira ezgaitasuna 
duten haurrak babesteko sarean egindako lana-
ren bidez. Ezgaitasunen bat duten 48 neska  la eta 
52 mu  korekin egingo da lan eta baita beren se-
nideekin eta hezkuntza eta osasun zentroekin ere 
Cochabambako zonalde txirotuenean (Arbieto eta 
Cercado udalerrietan).
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Euskadiko GGKE-en Koordinakundearen 30. 
urteurrena

Irailaren 27an Euskadiko GGKE-en Koordinakundeak Bil-
boko Euskalduna Jauregian “30 urte aztarna uzten” eki-
mena autolatu zuen. Honekin lankidetza arloko euskal po-
li  ken eta Koordinakundearen sorreraren 30. urteurrena 
ospatu nahi ziren. 
Rosa Maria Calaf kazetariak eta Gorka Otxoa aktoreak 
aurkeztutako ekitaldian 435 pertsona izan ziren. TAU Fun-
dazioa ordezkatuz hiru pertsona joan ziren, izan ere TAU 
Fundazioa 2006  k da plataforma honetako kide eta modu 
ak  boan partehartzen du bertan.

Gala honek hausnarketari denbora eta tokia eskaini zion 
“Eraldaketarako lankidetza” mahainguruan. Bertan Arcadi 
Oliveres, ekonomista eta gizarte ak  bista, eta Yayo Herre-
ro, antropologoa eta ekofeminista, izan ziren. Solasaldian 
gaur egungo gaiak jorratu ziren, besteak beste pertsona 
errefuxiatuen egoera eta Europar Batasunaren papera, 
egungo garapen eredua eta bere ondorioak edota beste-
lako mundu justuago eta solidarioago bat eraikitzeko geu-
re esku dauden alterna  bak.
Ekimen hau hiru hamarkada hauetan euskal lankidetza 
poli  kak gauzatu dituzten eragileentzako elkargune eta 
ospatzeko gune bat ere izan zen; hauei gainera euren ekar-
penenga  k omenaldia egin zitzaien. Hainbat pertsonek 
jaso zuten esker on hau Erakunde Publikoen, Hegoaldeko 
GGKE-en, Euskal kooperante eta euren familien, hedabi-
deen, bolondresen eta euskal gizartearen izenean, izan ere 
euskal gizarteak lankidetza poli  ka hauen 30 urteak bete- 
tzea gauzatu du.
Baina iraganera begiratzeaz gain, etorkizunera joateko as-
 a ere izan zen. Gizartea eraldatzeko lanarekin bat egiteko 

lekuko sinboliko bat eman zitzaion haur talde ba  . Haur 
hauek gainera lehenengo erronka ba   ere aurre egin be-
har izan zioten: aretoan zegoen jendetzari 30. urteurrene-
ko kandelak itzaltzen laguntzea.
Dudarik gabe hitzordu ahaztezina izan zen atzerako ispilu-
 k begiratu eta lortutakoa balioan jartzeko. Honela lan-

kidetza arloan jadanik aurrean ditugun erronka eta lehia 
nagusiei ilusioz egin dakieke aurre.

Nafarroako GGKE-en Koordinakundearen 20. 
urteurrena 
Irailaren 8an, kooperantearen egunean, Geltoki aretoan 
(Iruñeako autobus geltoki zaharrean) Nafarroako GGKE-en 
Koordinakundeak jai giroan ospatu zuen bere 20. urtebe-
tetzea. Ekitaldian koordinakundea osatzen duten 46 GGKE-
etako ordezkariak, batera lanean aritzen garen beste GKE 
eta sare sozialetako kideak, Nafarroako Gobernuaren or-
dezkariak, Iruñeako Udaleko ordezkariak, Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioko ordezkariak, Felipe Rivaldi Fun-
dazioa, hedabideak eta elkarte guz  etako hainbat bolon-
dres izan ziren.
1998an lankidetzan eta garapenerako heziketan ziharduten 
23 elkartek beren indarrak bildu eta Nafarroako GGKE-en 
Koordinakundea sortu zuten. Helburu amankomun baten 
inguruan bildu ziren: ezberdintasunak gutxitu eta giza es-
kubideen errespetua sustatzea. Urte hauetan zehar jardue-
ra sendotu egin da hainbat elkarteren lanari esker. Hauetan 
Afrika, Amerika La  noa, Asia eta Europako erakundeekin 
elkarlanean diharduten milaka pertsona dira partaide. 
Pertsona hauek guz  ek Koordinakundea lankidetzan eta 
hezkuntza arloan Nafarroan erreferente izatea lortu dute 
eta gizarteak eta erakundeek horren aitorpen zabala egiten 
dute.
Ekitaldiak hauei guz  ei –Bolondresak, GGKEak, sareak, 
erakundeak eta hedabideak- urte hauetan zehar emandako 
babesa eskertzeko balio izan du.
Modu berean etorkizunari ere begiratu zaio. Honela, Koor-
dinakundeko kide diren elkarteek, lankidetzan eta modu 
iraunkorrean lan egiten, ezberdintasunak gutxitzen eta giza 
eskubideen errespetua sustatzen jarraitzeko apostu sendoa 
egin dute. Herrialde txirotuekin eta hemen beharrizan han-
diena duten pertsonekin konprome  tutako etorkizun bat, 
hain zuzen ere, sarean lan eginez, gizarte guz  a inplikatuz 
eta lankidetzarako po-
li  ka publiko egonkor 
bat egon dadin lagun-
duz, dagokion aurre-
kontua bermatuz.
Nafarroako GGKE-en 
lanarekin eta berauen 
beste aldeko elkartee-
narekin 2 milioi eta 
erdi pertsonarengana 
heltzen gara gaur egun 
Afrikan, Amerikan eta 
Asian.
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