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Mundu guz  a bezala, hiruhileko honetan gu ere konfi natuta egon gara, baina ez 
geldirik; talde gisa, bakoitzaren etxeeta  k (Donos  an eta Iruñean) lanean jarrai-
tu dugu, nahiz eta administra  boki, ia dena geldituta zegoen COVID19k sortutako 
alerta sanitarioarenga  k.
Ikuspegi horreta  k, egokia iruditu zitzaigun apirilean informazio-bule  n gehigarri 
bat prestatzea, “COVID19 krisiaren aurrean TAU solidaritatea: pertsona eta herri 
ahulenak atzean ez uztea” izenburua duena. Hemen ikus dezakezue: www.taufun-
dazioa.org. Zalantzarik gabe, gure gizarte hurbilenarekiko Elkartasunerako uneak 
dira, bereziki kolek  bo eta pertsona ahulenekin, hala nola indarkeria jasaten du-
ten emakumeekin, bakarrik bizi diren adinekoekin edo etxerik gabeko pertsonekin. 
Baita osasun, elikadura, zaintza eta garbitasunean aritzen diren kolek  boen lana 
aitortzeko eta baloratzeko ere, bizitza erdian jartzen dutelako. Bizitzako lehenta-
sunak birpentsatzeko, gure interdependentzia globala aitortzeko eta naturarekiko 
harreman harmoniatsu eta errespetuzkoaren aldeko apustu irmoa egiteko uneak; 
izan ere, gizakiok ez gara lurraren jabe.
Bestalde, egoera honek gure gizartean sortzen dituen ondorio sozial eta ekono-
miko larriekin sen  korrak eta erantzunkideak izanik, ezin dugu pentsatu gabe utzi, 
pandemia beste eskualde eta herri pobretu eta ahulago batzuetara zabaltzen bada, 
ondorio lazgarriagoak izan ditzakeela Europan jada bizitzen ari garenak baino. Bes-
te batzuei gehituko zaien arazo larria da, hala nola elikagaien segurtasunik eza, 
edateko urik eta saneamendurik eza edo osasun sistema oso prekarioak izatea.
Hainbeste larrialdi eta zereginen testuinguru honetan, TAUk, Garapenerako GKE 
gisa, zazpi gogoeta partekatu nahi ditu, horietako asko gure lankidetzaren sekto-
rekoak:
1.Munduko pandemia honek gizarte klase, muga edo harresiez arduratzen ez den 
egoera guz  z ezezagun ba   egiten dio aurre. Mundu osoan milioika pertsonak bizi 
ohi duten zaurgarritasunera eta hauskortasunera hurbiltzen gaituen krisia da, no-
labait.
2.Gaur egungo osasun krisiak ezin du ezabatu atzo arte munduan bidegabe gertat-
zen zena. Gizarte askotan Giza Eskubideak behin eta berriz urratzeari osasun-krisia 
gehitzen zaio, eta krisi horrek egoera larriagotu egingo du, eta ezberdintasun eta 
prekarietate handiagoa sortuko du pertsona eta herri ahulenetan.
3.Elkartasuna eta aberastasuna pertsonen eta herrien artean banatzea eta poli  ka 
publikoak indartzea funtsezkoa da inor atzean utziko ez duten gizarteak lortzeko.
4.Beste behin ere, nabarmendu behar dugu Giza Eskubideak (bereziki, egun haue-
tan, osasunerako eskubidea) direla sistema sozial eta ekonomiko justu, iraunkor eta 
erresilientea eraikitzeko lehentasunezko zutabea.
5.“Pentsatu globalki, ekin lokalki” leloa indartu behar da. Arazo globalak, konponbi-
de globalak behar dituzte, baina komunitate bakoitzaren eraldaketa pertsonale  k 
eta kolek  bo  k abiatuta, guz  on ongian pentsatuz. 
6.Lurra zaintzea eta gure arteko zaintzak: Jus  zia soziala, trantsizio ekologikoa eta 
zaintzak, gure gizarteen jarduera sozial eta ekonomikoaren erdigunean jartzeko ga-
raia da, giza garapen iraunkorra lortzeko.
7.Konfi namenduaren esperientziak gure bizi-esperientziak as  ntzen ditu. Beha-
rrezkoa da funtsezkoenera itzultzea, umilagoak eta apalagoak izatea, gutxiagorekin 
hobeto bizitzen ikastea, garrantzitsua dena alferrikako  k bereizten jakinda, azken 
batean bizitzaren eta naturaren iraunkortasunaren aldeko apustua eginez.

TAUfundazioa “Laudato si Revo-
lu  on” kanpainaren sustapena-
rekin bat egin du, frantziskota-
rren familiak urtebetez, 2020ko 
maiatzaren 24  k 2021eko  
maiatzaren 24ra, argitaratu ze-
ne  k bost urte igaro direla os-
patzeko eta hain frantziskotarra 
den “Laudato Si” Entziklikaren 
gomendioak prak  kan jartzeko.
45 erakundek egin dugu bat 
kanpainarekin, eta helburua 
eraldaketa ekologiko integra-
la bultzatzea eta sustatzea da, 
hau da, ingurumen, ekonomia 
eta gizarte-ekologia sustatzea. 
Maiatzaren 24an jarri zen abian 
kanpaina h  ps://www.laudato-
sirevolution.org/es/webgunea-
ren bidez.
Kanpaina honetan, daramagun 
bizimodua aldatzeko proze-
suetan parte hartu nahi duten      
pertsona, talde eta parrokiek  
egin beharreko hainbat pres-
takuntza-jarduera eta konpromi-
so erraz proposatzen dira.

“Beroketa horri aurre egiteko, 
edo beroketa hori eragiten edo 
areagotzen duten giza kausei au-
rre egiteko, bizitzeko, ekoizteko 
eta kontsumitzeko es  loak aldat-
zeko beharraz jabetu behar du 
gizateriak. Bizimodu kontsumista 
batekiko obsesioak, batez ere gu-
txi batzuek bakarrik eusten dio-
tenean, elkarrekiko indarkeria 
eta suntsipena baino ezingo du 
eragin”.
(Frantzisko aita santua, ls. 8. 23. 
204)
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Áfrika Behar Beharrezko Gipuzkoa                 
partzuergoa (Webinar)
COVID19ak eragindako konfi namenduaren ondo-
rioz, bertan behera utzi ziren aurrez antolatutako 
jarduera guz  ak, hala nola ekainaren 6an, larunba-
tean ospatu beharreko Arantzazu Afrikarekiko 
2020ko topaketa jardunaldia. Horrega  k, estreina-
tu berria zen Afrika Gipuzkoa Partzuergo  k (hiru 
erakundek osatua: ABB-ACPP, Proclade Yanapay 
eta TAU) Afrika Erdiko Errepublikari buruzko webi-
nar bat antolatzea erabaki genuen.
Arantzazuko aurrez aurreko topaketarako aurreiku-
sitako programaren za   bat berreskuratu nahian, 
Mikel Mendizabal (Bangassou Fundazioa) eta Alfre-
do Torrescallesekin jarri ginen harremanetan “on 
line” mintegia prestatzeko, argot informa  koan 
“Webinar” deitzen dena. Ekainaren 25ean ospatu 
genuen, izenburu honekin: “Afrikara begira COVID-
19ren testuinguruan. Afrika Erdiko Errepublikaren 
kasua “; horrela, Gipuzkoako Partzuergoaren lehen 
jarduera izanik. Hauek izan ziren Webinar horretan 
parte hartu zuten pertsonak:

Vie de Dieu Ngoko-Zenguet 
Farmako Epidemiologian eta 
Osasun Publikoan doktorea.
AEOko Sendagile eta Farma-
zialarien Elkargoko lehen-
dakariordea eta AEOko Osa-
sun Ministerioko COVID-19 
Koordinazio Zelulako kontsei-
laria.

Berta Mendiguren Medikunt-
zaren Antropologian dokto-
rea, Nazioarteko Lankidetzan 
Masterra eta Gizarte Lanean 
diplomatua. Afrikako Ikaske-
ten Taldea; SACUDA Nazioar-
teko Sarea (Osasuna, kultu-
rak eta garapena Afrikan) eta 
ANESVAD Fundazioaren Pa-
tronatua. 

 
Itziar Ruiz-Gimenez. Na-
zioarteko Harremanetan do-
ktorea. Afrikako Ikasketen 
Taldeko eta Nazioarteko Ikas-
keten Taldeko (GERI) koordi-
natzailea eta Unibertsitateko 
irakaslea. Madrilgo Autono-
mia Erkidegoa.

Alfredo Torrescalles (Ma-
haiko MODERATZAILEA). Ka-
zetaria, ekoizlea eta zinema 
dokumentalaren zuzenda-
ria. Fascina Producciones-en 
sortzailea eta RCAren egungo 
errealitateari buruzko bi do-
kumentalen egilea.

Zoom plataformak egindako jarduera honek (soli-
darioki Erromako JPIC-OFM eman zigun) 73 pertso-
nak eman zuten izena, baina azkenean 47 pertsona 
konektatu ziren.
Bizitzea dagokigun denbora kontuan hartuta, 
“On line” jarduera mota hau ohikoagoa izango da 
gure programazioetan; TAUrentzat, telema  ko-
ki egindako ekitaldiaren balorazioa posi  boa izan 
da, ikaskuntzaga  k, horizontea irekitzeaga  k eta 
Arantzazuko ohiko publikoa ez den beste pertsona 
batzuengana iristeaga  k, etab. Esku-hartzeen kali-
tateaga  k, adituen eta herrialde ahantzi eta haus-
kor baten errealitatea ezagutzen dutenen ikuspun-
tu osagarriak ikusaraztea ahalbidetu baitzuen.
Afrika Erdiko Errepublika bezalako herrialdeen 
egoera galderak egiteko etemgabeko deia da, eta 
hurbileko errealitatea aztertzen saiatzeko, hain be-
rekoia eta eurozentrikoa ez den begirada batekin. 
Pertsona guz  ok familia eta planeta bera osatzen 
dugu, eta egungo pandemiak gogorarazten digun 
bezala, interdependentzia eta ekomendekotasun 
globala gero eta nabariagoa da, eta “salba bedi 
ahal duena” ez da erantzun egokia premiazko arazo 
globalen aurrean.

Afrika Behar Beharrezko Nafarroa: 2020ko 
Iruñako Udalaren sentsibilizaio deaildia:
Ekainean, TAU, “Afrika Behar Beharrezko Nafarroa” 
partzuergoko buru gisa, “Sahararen hegoaldean, 
Afrika behar Beharrezko 20. edizioa” proiekturako 
diru-laguntza eskaera aurkeztu dugu; 8.000 €.
Sentsibilizazio-proiektu honek hainbat jarduera ga-
ratu nahi ditu, hala nola Afrikaren deia (Afrikako 
komunitateen topaketa), Afrikako literaturen 
soinu-banda (literatura eta musikaren topaketa), 
Erakusketak: “Afrika emakume ahotsarekin. Niger 
eta Senegal” eta “Afrotopía“, Iruñako fi lmotekako 
Afrikako fi lmak,  web orria eta sare sozialetako ga-
rapena.
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Proiektuak formulatzea
Administrazioaren geldialdia eta konfi namenduak 
eragindako zailtasunak gorabehera, Bolivian eta El 
Salvadorren, proiektuak formulatzen jarraitu dugu, 
alarma-egoera amaitu ondoren argitaratu beharreko 
deialdietarako. 
Hauek izan dira aurkeztutako eskaerak:

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa 
(FNMC). Maiatzean, telema  koki aurkeztu genuen 
“Bonao-Dominikar Errepublikako San Frantzisko  
haurtzaindegia handitzea” proiektua, nutrizio-arretan 
kalitate handiagoa lortzeko eta haurtzaindegi hone-
tan arreta jasotzen duten haurren kopurua handitzea 
ahalbidetzeko. Bonaoko bi auzo ahul eta baztertue-
tako 87 mu  l eta 80 neskato, 80 ama eta 58 aita dira      
proiektuaren onuradunak.
FOCAD. Ekainaren 22an, IPTK tokiko bazkideare-
kin batera egindako proposamena aurkeztu genuen: 
“Emakume nekazarien eta ikasle gazteen ahalduntzea 
bultzatzea, haien eskubideak defendatzeko, Ravelo 
udalerrian (Bolivia)”. Emakumeen lan sarbidea  hobe 
tzea eta haien eskubideak (DESC, indarkeriarik gabe-
ko bizitza izateko eskubidea) gauzatzea helburu duen 
proiektua da. EGEAri 458.135,38 € eskatu dizkiogu, 
hau da, aurrekontu osoaren % 79,60

Gipuzkoako Foru Aldundia. Ekainean, halaber, 
telema  koki erregistratu genuen “Turismo ardura 
tsua eta jasangarria sustatzea, Aguilares udalerrian  
parte-hartze ekita  bo eta inklusiboarekin, II. fasea”                    
proiekturako eskaera. Bigarren fase honetan nabar-
mendu behar da Deustuko Unibertsitateko Turismo 
Graduarekin lankidetzan jarraitu ahal izan dela eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Zuzendaritzaren 
lankidetza lortu dela. Proiektuan 7 erakundek eta 443 
pertsonak parte hartzen dute (221 emakume eta 222 
gizon), eta, bigarren fase honetan, ekintza berritzaile 
gisa nabarmentzen dira tokiko kultura-nortasuna be-
rreskuratzea, Maya Pilota Jokoko kantxa bat errepro-
duzituz eta, gutxienez, maien pilota jokurako 8 talde 
prestatuz, genero-ekitatearekin eta udalerriko 4 ikas-
tetxeren parte-hartzearekin. Proiektuaren aurrekon-
tua, guz  ra, 146.513,50 eurokoa da, eta horieta  k 
119.965,23 euro eskatzen zaizkio Gipuzkoako Foru Al-
dundiari.

Iruñeko Udala.  Ekainaren 26an aurkeztu genuen 
“Ingurumena defendatzen duten eko-berziklatzaileen 
Elkartea indartzea. Ekologia integraleko ekintza Co-
chabamban (Bolivia) “, familia onuradunei bildutako 
materiala zuzenean enpresa eraldatzaileei saltzeko 
aukera emango dien makineria erosteko. Bertako ba-
zkidea Boliviako Jus  zia, Bakea eta Ekologiaren aldeko 
Frantziskotarren Mugimendua da.

COVID19 

Pandemia egoera dela eta, doikuntzak egin dizkiegu 
gauzatzen ari diren proiektuei, eta tokiko bazkideen 
ekimen eta eskaera batzuk babestu ditugu:

IPTKren kanpaina, “Artorik gabe ez dago herrial-
derik”. Bederatzi udalerritako 1.000 familiari lagunt-
zeko; Sucre izanik hiri bakarra eta gainerakoak landa 
eremukoak. Elikagaien segurtasunerako, osasunerako, 
hezkuntzarako eta emakumeen indarkeriaren aurkako 
borrokarako neurriak martxan jarriz; elikagaien eta 
biosegurtasuneko materialaren oinarrizko saskiak ba-
natuz (maskarak eta gelak) edo baliabiderik ez duten 
gaixoei IPTKren “George Duez” Herri Ospitalera sar bi-
dea erraztuz. Artorik gabe ez dago herrialderik. Elkar-
tasun globalik eta lankidetzarik gabe Nola eraiki pan-
demia osteko gizarte justuagoa eta kohesionatuagoa?

IPTK “George Duez” Ospitale herrikoia IPTK-k pro-
posatuta, ospitalean Chagas gaixotasuna artatzeko 
proiekturako diru-laguntza (45.000 €), larrialdia dela 
eta, COVID pandemiaren aurrean Hospitala gune se-
guru gisa prestatzeko bideratuko dira.

Biosegurtasunerako materialak. Cochabambako 
eko-berzikltzailentzako seguratasun ekipamenduak 
(batez ere maskarillak eta gelak) erosteko laguntza 
ekonomikoa ere eman dugu. Horrela, familia horiek 
birziklatzeko materiala biltzen eta saltzen jarraitu ahal 
izan dute, babes-neurri egokiekin.

Gauzatzen ari diren proiektuen luzapenak GFAri 
eta Bilboko Udalari egin zaizkie. Beste batzuek auto-
ma  koki luzatu dituzte (BFA, Kantabriako Gobernua...)

Ebazpenak
Bizkaiko Foru Aldundia. 119.967 euroko diru-
laguntza, “Pocoata eta Colquechaca udalerrietan 
genero-indarkeriarik eta eskola-indarkeriarik ga-
beko bizitza izateko eskubidea bultzatuz. 2. fasea”           
proiektua abian jarri eta garatzeko. Bertako bazki-
dea IPTK da.
Kantabriako Gobernua 115.106,09 euroko diru-
laguntza eman da “El Salvador udalerriko San 
Antonio komunitatean saneamendurako, osasu-
nerako eta genero-ikuspegiarekin parte hartzeko 
eskubidea indartzea eta ingurumen-jasangarrita-
suna sustatzea” proiektua fi nantzatzeko. Bertako 
bazkidea CORDES da.
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Nafarroako GGKEren Koordinakundea 
• “COVID Hegoaldean” proiektua
Koordinakundeak “COVID hegoaldean” proiektua jarri du 
martxan hilabete honetan, “Lekuko” GGKEen parte-har- 
tzearekin prestatzen ari dena. Helburua: lehen eskuko infor-
mazioa izatea GGKEak parte hartzen ari garen Hegoaldeko 
herrialdeei COVID krisiak nola eragiten dien jakiteko. Maia- 
tzaren 19an prentsaurrekoa eman zen txostena aurkezteko. 
Nafarroako Gobernuaren eta AAEren erantzunak jaso ziren. 
Iruñea eta Nafarroako Kutxa Fundazioa, ekimenaga  k zorio-
nak emanez.
• Ohiko batzar orokorra
Koordinakundeko kide gisa, ekainaren 25ean, Iruñeko Ka-
takrak liburudendan parte hartu genuen. Aukera ona izan 
zen konfi namendu hilabete hauen ondoren berriro elkar 
ikusteko. Landutako gaiak ohikoak izan ziren: 2019ko jar-
dueren eta ekonomiaren memoria aurkeztea eta onartzea, 
2020ko lan-plana eta aurrekontua, Batzarrerako lehendaka-
ritza aukeratzea.

• #LaFuerzaDeLaSolidaridad izeneko kanpaina
TAU  k, sare sozialen bidez, nazioarteko elkartasunaren al-
deko kanpaina txiki honetan parte hartu dugu, osasun-krisi 
globala gainditzeko formula gisa, inor atzean utzi gabe. Da-
goeneko hasi dira lehen murrizketak eta doikuntzak egiten 
aurtengo lankidetzarako aurrekontuetan, eta gehiago espero 
dira datorren urterako. Hori da, hain zuzen ere, Nafarroako 
eta Euskadiko koordinakundeek egiten duten kanpainaren 
eta eragin poli  koaren arrazoia; izan ere, lantaldeen, alder-
di poli  koen eta abarren arteko topaketa eta bilera birtualak 
ere izan dira.

Euskadiko GGKEren Koordinakundea
Ohiko batzar orokorra
Maiatzaren 20an, telema  koki egin genuen Batzar Nagusia 
(Zoom plataforma  k). Dagokion akreditazio birtualaren ondo-
ren, 43 erakunde konektatu ginen gai hauek jorratuz: 2019ko 
kudeaketa eta ekonomiari buruzko txostenaren onarpena, 
2020ko plangintza eta aurrekontua (eta pandemiak aurreiku-
sitako egokitzapenak), Arabako ordezkariak Gobernu Batzor-
dean izandako aldaketa eta garu egungo egoerari buruzko 
hausnarketa laburra.
Beste mundu, errealitate anitz
Euskadiko Koordinakundeak antolatutako sentsibilizazio jar-
duera hau urtero errepikatzen da, hainbat eduki eta forma-
turekin, eta oraingoan Webinar formatuan egin da, izenbu-
ru honekin: “Elkartasuneko eta elkarrekiko laguntzako 
prak  kak osasun-alertan: lorpenak, erronkak, ikaskuntzak 
eta hurrengo urratsak Gipuzkoan elkartasunaren kultura 
ak  boki mantentzeko”.
Web honen barruan Salvadorreko ARTE Elkartearen espe-
rientzia sartu da, Emilio Espinek San Salvadorren grabatu-
tako 5 minutuko bideo bat barne. TAUk zubi lana egin du 
Koordinakundearen eta Emilioren artean, edukia zehazteko, 
bideoa editatzeko, etab. Webinar hau eta ARTE-esperientzia 
komunikabideen bidez ere zabaldu ditugu.

REAS Nafarroa: Ohiko batzar orokorra 
Ekainaren 26an, Batzar Nagusian parte-hartu genuen, eta 
modu presentzialean egin zen, Geltokin (Iruñea). Bertan, 
gai hauek jorratu ziren: Batzarra berritzea, bazkide diren 
erakundeen altak eta bajak, 2019ko kontuen onarpena eta 
2020ko aurrekontua eta lan-plana.

Grupo Pro África - Afrikaren Alde
Ekainaren 9an, Afrikaren Aldeko Taldearen hiru hileko be-
hingo bileran parte hartu genuen. Bilera horretan, egungo 
egoerari buruz hausnartzeaz gain, Afrikaren Egunaren ba-
lantzea egin genuen, eta karguak berritu ziren idazkaritza 
teknikoarentzat (FISC), komunikazioarentzat (Mundukide) 
eta erakundeentzat (Ayuda en Acción).
Begoñak, TAUren GPA-Afrikarewn Aldeko egungo ordezka-
riak, “Pedaleando en África” ar  kulu interesgarri eta bitxia 
idatzi du, ekainean GPAren blogean argitaratua: h  ps://
grupoproafrica.wordpress.com/2020/06/08/pedaleando-
en-africa /

Arantzazuko Adiskideak
Ekainaren 19a: beharrezko segurtasun-neurriak hartuta, 
Batzarraren bilera presentziala izan genuen Arantzazuko 
Gandiaga topagunean. Gai-zerrenda honakoa izan zen: 1) 
Aurreko akta onartzea, 2) 2019-2020 aldirako proiektuak, 
Koronabirusaren ondorioz gauzatu gabe, 3) Arantzazuko 
Plan Estrategikoa, 4) Batzarra egiteko data berria, ekai-
nean bertan behera utzia.


