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Amaitu dugu datozen lau urteetarako Plan estrategikoa. Plan honekin, orain 
arte egiten ari garen lanaren erdian, Elkartasuna eta Lankidetza indartzeko 
eta kokatzeko zereginean sakontzen jarraitzeko ibilbide-orria dugu, eta, ho-
rrekin batera, lan egiten dugun erakunde publikoen eta erakundeen agen-
dak ere kontuan hartuz.
Elkartasun eta lankidetza sendoa garatzen jarraitu nahi dugu, pertsona 
guz  en ongizatearekin konprome  tua, batez ere babesik gabe eta zaurga-
rrienekin, tokiko eta mundu mailako dimentsio bikoitzean.
Elkartasun bat guz  on ongiarentzat eta giza garapen iraunkorrarentzat.
Giza garapen jasangarri horrek gizakiaren aukerak zabaltzen ditu eta baliabi-
deak birbanatzea dakar berekin, etorkizuneko belaunaldientzat unibertsala 
eta iraunkorra izan dadin; aldi berean, jakin badakigu lankidetzak ez duela 
izan behar soilik baliabideak eta laguntza teknikoa iparralde  k hegoalde-
ra transferitzea, baizik eta etengabeko lankidetza, iparraldeko beherapena 
prak  kan jartzeko, alterna  ba zehatzak eraikitzeko, NBEak ere planteatzen 
dituen ekitate, inklusio, jasangarritasun eta elkartasuneko irizpideeta  k 
abiatuta.
Guretzat oso argi dago Garapena ez dela soilik estatuen eta/edo nazioarte-
ko komunitatearen erantzukizuna, baizik eta beste eragile eta eragile sozial 
guz  ena, herritar guz  ena eta gizarte zibilarena.
Erantzukizun horrek planetaren baliabideak maila globalean modu bi-
dezkoago eta bidezkoago batean banatzearen alde lan egitera bultzatzen 
gaitu, hainbat ikuspegita  k: berdintasuna eta erantzunkidetasuna oinarri 
dituen lankidetza sustatzea, batez ere Iparraldeko eta Hegoaldeko kolek  -
bo baztertuak eta pobretuak kontuan hartuta, hezkuntza eta sentsibilizazio 
eraldatzailea, gure balioen eta prak  ka sozialen eskala aldatzen lagunduko 
duena, eredu globalari, elkartasunari eta gizarteratze neoliberalari alterna  -
ba prak  koak proposatzeko eta emateko, be  ere iraunkortasun eta irizpide 
horiek oinarri hartuta.
2021-2024 ALDIRAKO LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK:
1.- Elkartasuna eta lankidetza, Ondasun Komunaren eta tokiko-global ikus-
pegieta  k, hainbat herrialdetan giza garapen jasangarriko prozesuak bul-
tzatuz.
2.- Gizarte-eraldaketarako hezkuntza, eta Herritartasun globalaren eraikun-
tzan boluntariotza eta parte-hartzea ahalbidetuko duena.
3.- Eragin soziopoli  koa ikuspegi lokal-globale  k, bizi dugun aldaketa-tes-
tuingurua kontuan hartuta.
4.- Giza baliabideen eta baliabide materialen kudeaketa eraginkorra eta 
gardena Ditugunak edo etorkizunean 
izan ditzazkegunak.
Lehentasun bakoitzerako, bi urtez be-
hingo Jardueren Plan Opera  boa (POA) 
proposatu dugu. Plan horretan, Patrona-
tuak eta talde teknikoak egin beharreko 
ekintza nagusiak adierazi ditugu, TAU-
fundazioan ditugun boluntarioak kon-
tuan hartuta.

rrezkoa Partzuergoaren sentsibi-
lizazio jarraituaren 20. urteurre-
nean (TAU partzuergoko burua 
da gaur egun), urtero Onda O 
Irra  ak hainbat jarduera-eremu-
tan aitortzen duen lankidetza sa-
ria eman zaigu.

Saria eta errekonozimendua, 
prestazio ekonomikorik ez duena 
baina “elkartasun lokarria” ja-
sotzen duena; sari hori edukiera 
txikiko ekitaldi batean eman zen 
– Pandemia egoeraga  k – Iruñe-
ko Carlos III.a etorbideko Caixa-
banken bulegoetan, beste arlo 
eta esparru solidario batzuetan 
saritutako gainerako erakundee-
kin batera.

Abenduan, baita ere edukiera mu-
gatuarekin, Ortzian Taldearen kon-
tzertu solidarioa izan zen Atotxako 
Frantziskotarren parrokian, bere 
kantu eta antzinako musikarekin, 
euskaraz eta gaztelaniaz.
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Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa
Urrian Partzuergo gisa programatutako jarduerak 
izan genituen: Burlatan “Kedougou: Inbes  gazioa 
eta musika hezkuntza Afrika indartzeko” izeneko 
Polo Vallejoren Konferentziarekin hasi zen, eta Tu-
teran, berriz, “Hondakinen oinordekoak” erakuske-
tarekin eta zinema afrikarraren zikloarekin, Monca-
yo Zineman hiru fi lmekin: 13an Talking about Trees 
(Zuhaitzei buruz hitz egiten), 14ean The Le  er  
(Esku  tza) eta 15ean The Ghost and the house of 
truth (Mamua eta egiaren etxea).
Azaroan, Iruñeko Afrika Behar Berrazkoaren 20. 
edizioko gainerako ekitaldiak. Asko dira, eta ho-
rien artean azpimarratzekoak dira AFROTOPIA ar-
gazki-erakusketa, 2021eko urtarrilaren 15era arte 
Ziudadelako mistoen pabiloian, eta “Haiek eraba-
kitzen dute. Afrika emakumeen ahotsarekin” eta 
“Afrikako emakumeak, iden  tate anitzak” solasal-
dia azaroaren 4an Civicanen; Afrikako zinemak XXI. 
mendean zikloa, os  raletan Nafarroako Filmategian 
lau fi lm proiektatuz.

Donostia: Proiektuen formulazioari 
buruzko tailerra.
Gipuzkoako Misio eta Caritas Lankidetzako ardu-
radunak eskatuta, TAU egoitzako Iñigok, tailer hau 
prestatu eta dinamizatu zuen erakunde horretako 
talde teknikoarentzat eta boluntarioarentzat, batez 
ere garapenerako lankidetza-proiektuen kudeaketa 
eta formulazioa azpimarratuz. Horretarako, bi saio 
egin ziren azaroaren 19an eta abenduaren 3an, eta 
honako gai hauek jorratu ziren: Garapenerako Lan-
kidetzaren oinarriak, proiektu baten bizi-zikloa, Ara-
zoen eta Helburuen Zuhaitza egitea, eta abar, TAU 
proiektuaren kasu prak  ko  k abiatuta, komunitate 
kitxuekin Colquechaca-Bolivian.

Zarautz: Zinema eta Giza Eskubideak.
Zarauzko Elkartasun Koordinakundeak GGKEen 
lankidetza-proiektuei (Ojos del Mundo, Calcuta On-
doan…) eta giza eskubideen defentsari lotutako fi lm 
laburren emanaldia antolatu zuen urriaren 20an he-
rriko Modelo zineman. Koordinakundeko kide garen 
alde  k, jarduera honetan parte hartu genuen. Film 
laburren emanaldien ondoren, solasaldi interesga-
rria izan genuen fi lm laburren errealizatzaileetako 
batzuekin eta GGKEetako ordezkariekin.

“Pobreziaren aurkako Ingurumen Iraunkor-
tasunerako sarearen” hezkuntza-proiektua
Eibar: “Ingurumen iraunkorra pobreziaren aurkako 
borrokan” erakusketa Bioterra Azokan, urriaren 
9  k 12ra.
“Ingurumen iraunkorra Pobreziaren aurkako bo-
rrokan” hitzaldia igandean, urriaren 11n, Zabalke-
tako Gorka Cubero eta TAUko Iñigo Odriozolak 
eskainia. Azoka amaituta, erakusketa Eibarko Jubi-
letxe Zentrora eraman zen, eta han egon zen ikusgai 
urriaren 18  k azaroaren 14ra. Horretaz arduratu 
dena
Egoaizia GGKE eibartarra, Sareko kide ere badena.

Hezkuntza-erronka Donos  ako Easo Politeknikoan 
Urrian eta azaroan hezkuntza-erronka berri bat garatu 
genuen Sare  k, Easo Politeknikoko ingurumen kontrol 
eta hezkuntzako goi-mailako graduaren bigarren mai-
lako ikasleekin.
Erronka hau, Graduko irakasleek eskatutakoa, lau pro-
dukturen (teknologia mugikorra, arropa, palma olioa 
eta kinoa) kate ekonomikoan gizarte eta ingurumen 
inpaktuak aztertzea izan zen, baita gure kontsumoare-
kin duten lotura eta Giza Garapen Iraunkorraren eredu 
baterantz aurrera egingo duten irtenbide eta alterna-
 bak ere. Lanbide Heziketan garatzen den ETHAZI me-

todologia berritzailearen arabera egina dago. Ikasleak 
lau taldetan banatu ziren, eta bi astez aritu ziren Za-
balketa eta TAUko GGKEetako teknikariek dinamizatu-
ta eta gainbegiratuta.
Balorazioa oso posi  boa izan zen, sortutako interes-
mailaga  k, inplikazioaga  k eta aurkeztutako lanenga-
 k.
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Proiektuak formulatzea
Iraizoz-As  z Fundazioaren deialdia 2021. 
Urrian “Somos Capaces” proiektua aurkeztu 
genuen Iraizoz-As  z Fundazioaren deialdian. 
39.687,39€ eskatzen dira Cochabambako hegoal-
dean (Bolivia), desgaitasunen bat duten haurren 
eta haien amen parte-hartze integral handiagoa 
sustatuko duten jarduerak garatzeko, trebetasu-
nak garatuz, familia-ahalduntzea eginez eta ingu-
runea gaituz.
Kutxa Fundazioa 2020 deialdia. Urriaren 20an, 
San Lucas Fundazioak proposatutako “El Bus de la 
Salud y el Buen vivir (Bolivia)” proiekturako diru-
laguntza eskaera aurkeztu genuen; haren helburua 
Cochabamba hiri-inguruko auzoetan herritarren 
osasuna eta gizarte-ongizatea sustatzeko zerbit-
zuari jarraipena ematea da, prebentzioko, arreta 
mediko eta odontologikoko, gaikuntzako eta herri-
tarren partaidetzako jarduerekin. 20.000€ eskatu 
dira proiektuaren aurrekontu oso  k beharrezkoak 
diren kanpo-funtsen erdia estaltzeko.
Urte anitzeko FNMC 2020-2022 deialdia Nafa-
rroan. Azaroan, proiekturako eskabidea aurkeztu 
genuen.”Elikagaien Soberania indartzea, arriskuaren ku-
deaketa integralaren, ingurumen-jasangarritasunaren, 
erresilientziaren, generoaren eta eskubideen ikuspe-
gi  k, Chayrapata barru  ko (Colquechaca udalerria) 18 
komunitatetako familia indigena pobreentzat. (Bolivia)”. 
396.960 € eskatu dira, hiru urtetan gauzatzeko. Bertako 
bazkidea IPTK da.
Santanderreko udala 2020 deaildia. Abenduan, 
“COVID-19ko osasun-krisiari aurre egiteko ospi-
tale-zerbitzu medikoak ematea Sucreko (Bolivia) 
Georges Duez Ospitalean” proiekturako eskaera 
aurkeztu genuen. Aurrekontua osatzeko, 20.100€ 
eskatu dira, jadanik IPTK garatzen ari den proiek-
tu hau, Oña  ko Udalak emandako 11.250 euroko 
diru-laguntzarekin. Helburua: osasunerako es-
kubidea sustatzea, COVID-19 pazienteak artatuz 
Georges Duez ospitalean.

Ebazpen posi  boak Urteko azken hiruhilekoan, 
deialdietara aurkeztutako proiektuei buruzko eba-
zpen dezente argitaratu dira. Hauek izan dira na-
gusiak.
Nafarroako Gobernua. Urrian, ebazpen posi  boa 
“Sahararen hegoaldera. Afrika Behar Beharrezkoa 
20. edizioa“ (25.000 €) eta “Afrika Behar Beha-
rrezkoa Nafarroan, 20 urteko sentsibilizazio jarrai-
tua” proiekturako (8.660€). Nafarroa.

Azaroan, “Emakumeen elkarte ekonomiko-pro-
duk  boen eta mistoen merkataritza-ar  kulazioa 
indartzea” programaren (3 urte) ebazpen po-
si  boa jaso genuen, Sucreko (Bolivia) D6 eta 7 
delakoetan, elikadura-subiranotasunerako eta 
emakumeen ahalduntze ekonomikorako. II. Fa-
sea” IPTKrekin. Programak 2017-2020ko lehenen-
go fasea sendotu nahi du, COVID-19ren garaian 
subiranotasunaren eta genero-ekitatearen ikus-
pegi  k (597.764€).
Eta urteko bi proiektueta  k. IPTKrekin: “Elikagaien 
subiranotasuna, alterna  bak eta erresilientzia 
hobetzea klima-aldaketaren ondorioei dagokie-
nez Peañako komunitateetan, Ocuriko udalerrian 
(Bolivia)” 119.991€. 
CORDESekin “Landa-inguruneko gazteen an-
tolamendu, partaidetza eta ekonomia gaitasu-
na indartzea, landa-inguruneko kalteberatasun 
egoeran daudenentzat (Covid-19aren ondorioz). 
Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico uda-
lerrietan (El Salvador)” (102.000€).
Iruñeko Udala. “Ingurumena defendatzen duten 
eko-biltzaileen elkartea indartzea. Ekologia inte-
graleko ekintza Cochabamban (Bolivia)”. Bertako 
bazkidea Boliviako Frantziskotarren Jus  zia eta 
Bakearen Mugimendua (JPIC) da. Emandako diru-
laguntza: 22.192€.
Gipuzkoako Foru Aldundia (GFA) “Turismo ardu-
ratsua eta jasangarria sustatzeko II. fasea, parte-
hartze ekita  bo eta inklusiboarekin Aguilaresen 
- El Salvador” proiekturako ebazpen posi  boa. 
Fase berri honetan ere Deustuko Unibertsitateko 
Turismo Graduarekin lankidetzan jarraituko dugu 
(119.965€).
Zarauzko Udala “Bonaoko (Dominikar Errepu-
blika) San Frantzisko haurtzaindegiaren sukaldea 
eta jantokia handitzea” proiekturako (17.942€). 
Tokiko bazkidea: Fundación Nuestra Señora de 
Guadalupe.
Irungo Udala. Abenduan, “Pocoatan eta Colque-
chaca 2. fasean (Bolivia) genero-indarkeriarik 
eta eskola-indarkeriarik gabeko bizitza-eskubidea 
bultzatuz” proiekturako, 11.568 euroko fi nan-
tzaketa, BFAak emandako diru-laguntza osatzeko. 
IPTK tokiko bazkidea.
Jus  fi kazioak Hiruhileko bizia, ezarritako epee-
tan kontuak emateko. El Salvadorreko proiektua 
(1) FOCAD-GLEAri egindako txosten partziala, eta 
azkenak Bolivian (1), El Salvadorren (1) eta Nafa-
rroan (1) 
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Nafarroako GGKEen koordinakundea.
Parte-hartzeari eta herritartasun globalari buruzko topake-
ta telema  koa. Azaroaren 17an on line parte hartu genuen 
Nafarroako GGKEen Koordinakundeak eta Iruñako Udalak 
antolatutako topaketa honetan. Helburua: hiritartasun glo-
balaren garrantzia erakustea. Honetarako, Boliviako Bartolina 
Sisa Eskualde Federazioa eta  Zaska Zurrumurruen aurkako 
sarea garapen komunitarioko eta partaidetzako esperientzia 
garrantzitsuak balion jarri eta azaleratu ziren. “Mahai-ingu-
rua” Amaia Otazu Ser irra  -kateko kazetariak moderatu zuen.
Ezohiko batzarra. Azaroaren 26an zoom bidez parte hartu 
genuen, Estatutuen eta Barne Diziplina Araubidearen Erre-
gelamenduaren aldaketa aurkezteko, eztabaidatzeko eta bo-
zkatzeko. Batzordean hutsik dauden lanpostuak berritzea. 
2021-24 Plan Estrategikoaren ildoak eta helburuak balioz-
tatzea.

Euskadiko GGKEen koordinakundea.
“Lankidetzaren balioa nabarmentzeko” jardunaldiak, koordi-
nakundeak antolatuak, lankidetza pandemiaren eta zalantza-
zko egungo testuinguruan kokatzeko. 1. jardunaldia GGKEen 
arteko barne-lana izan zen, eta azaroaren 26an egin zen on 
line. 2. jardunaldia Bilbo-Rocken egin zen abenduaren 2an, bi 
mahai-ingururekin. Lehenengoan, gizarte zibil antolatuak Eus-
kadiko gizarte-lankidetzako eta eraldaketako poli  ketan izan 
duen zeregina aztertu zen, ikuspegi orokorra kontuan hartuta. 
Eta aurre egin beharreko erronkak ikusita. EHUko eta Zumala-
be Fundazioko, REAS Euskadiko eta Real Ins  tuto Elcanoko per-
tsonek hartu zuten parte, eta Bego Yebra kazetariak moderatu 
zuen. Bigarren jardunaldian, Xabier Madariaga kazetariak mo-
deratua, EAEko zazpi erakunde publikotako lankidetza-ardura-
dunek parte hartu zuten, gai hauei erantzunez: Zer eginkizun 
izan behar dute GGKEek euskal lankidetza deszentralizatuaren 
etorkizunean? Zeintzuk dira erronka nagusiak? Jardunaldia zer 
izan zen ikus daiteke youtuben: h  ps://youtu.be/Bu  JMsw8A8
Generoari buruzko prestakuntza. Urtero, Garapenerako Lanki-
detzaren Euskal Agentziak eta Euskadiko GGKEen Koordinakun-
deak generoa erakunde barruan lantzeko ikastaro bat eskain-
tzen diete GGKEei. Aurten online egin zen abenduaren 16an, 
eta bertan koordinakundeko kide gisa parte hartu genuen. Ikas-
turte honetan, GGKE bakoitzaren barruan genero-ikuspegia du-
ten aurrekontuei buruz eztabaidatu genuen, eta hainbat tresna 
partekatu genituen, baita arlo horretan egindako aurrerapenak 
eta etorkizunerako erronkak ere.

Zarauzko Udaleko Garapenerako Kontseilua. 
Kontseilu honetan kide garen alde  k, urriaren 7an, aste-
azkena, udaletxean egin zen bileran parte hartu genuen. Bi-
lera horretan, 2020ko deialdiaren ebazpenaren berri eman 
zitzaigun. Gainera Udalak datorren urterako garapenerako 
lankidetzaren arloko aurrekontuari eusteko duen boronda-
te poli  koa azaldu zitzaigun (beste gizarte-poli  ka bat dela 
onartuz), pandemiaren ondorioz bizi dugun gizarte-egoera 
gorabehera.

Donos  ako Udaleko Lankidetza Kontseilua. Ur-
teko azken hiruhileko honetan bi pleno egin ditugu, urriaren 
1ean eta abenduaren 15ean, lehena presentziala eta bigarre-
na online. Gaiak: 2021-2025 aldirako Lankidetza Plan Zuzen-
tzaile berria, eta Kontseilu honetako poli  ken koherentzia-
rako eta GIHerako taldeak egindako lana, non TAUk ere parte 
hartzen duen.

Zero Pobrezia Plataforma Donos  a. Urrian Po-
breziaren Aurkako Astea eta Plataformaren 15. urteurrena 
ospatu ditugu pandemiak baldintzatutako jarduera-progra-
ma batekin, baina oso media  kakoa eta komunika  boa sare 
sozialetan eta beste hedabide batzuetan.

Urriaren 17an, larunbata, Bizi-martxa tradizionala, eta 16an, 
os  rala, “Marke  ng de guerrilla”, 5 pankarta jarrita po-
breziaren aurkako leloekin Donos  ako leku estrategikoetan 
(An  guako tunela, Boulevarreko kioskoa, Easo enparantza, 
Sagues eta Tabakalera). Asteazkenean emandako prentsau-
rrekoarekin eta os  raleko prentsa-oharrarekin (pankartak 
jartzeari buruzkoa), dozena bat esku-hartze eta elkarrizke-
ta baino gehiago lortu genituen prentsako, irra  ko eta te-
lebistako hedabide nagusietan. Gainera, jai-aldarrikapen 
kutsu batekin, garai hauetako segurtasun-neurriak ahaztu 
gabe. Plataformaren 15. urteurrena dela eta, bideo bat za-
baldu genuen sare sozialetan, Plataformaren urte hauetako 
lana eta mezuak erakutsiz. Bideoa youtuben ikus daiteke: 
h  ps://youtu.be/-SF9mwmZEK0.


