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Urteko lehen hiruhilekoan, normalean, amaitutako aurreko urteko TAU memoria 
prestatzen dugu; kasu honetan, 2020koa aurkezten dizuegu; urte hori argi eta garbi 
markatu du COVIDek, eta egokitze neurri asko egin behar izan ditugu Ipar/Hego 
Elkartasun eta Lankidetzarako TAU Misioarekin leial izaten jarraitzeko. Hala ere, tal-
de teknikoa handitu egin da, eta Begoña Julián Fuentes gehitu zaio (otsailean sartu 
zen), eta, batez ere, Eusko Jaurlaritzaren FOCADek 2019ko amaieran onartutako 
proiektua garatzen eta haren jarraipena egiten aritu da.
Murrizketa eta zahartze-testuinguru batean gaude, planeta osoan COVIDek sortu 
duen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoan murgilduta. Egoera horiek larrialdi eta 
erronka berriak ekarri dizkigute, jakina, nazioarteari eta gure inguruko gizarteari 
begira. Egoera horien ondorioz, hobeto jabetu gara Elkartasunerako eta Garapene-
rako Lankidetzarako GKE gisa ditugun aukerez eta mugez. Horrek ez digu eragotzi 
gure aletxoa ahalik eta eraginkortasun eta ilusio handienarekin ematen jarraitzea.
Pandemia bizi izan dugun urte honetako errealitateak, gaur egun oraindik ere 
murgilduta jarraitzen dugunak, arazo globalak dituen mundu globalizatu batean 
gaudela gogorarazi digu; horregatik, elkartasun-harremanak sendotzeko ahalegi-
nean jarraitu behar dugu, batez ere pertsona eta herri txiroenekin. Eta, era berean, 
sentiberagoak eta erantzunkideagoak izaten jarraitzea, gure gizartean eta mundu 
globalizatuan eragiten dituen ondorio sozial eta ekonomiko larriekin.
2020an pandemiak eragin are dramatikoagoak izan ditu eta ditu planetako herri 
ahul eta pobretuetan. Arazo larria da, eta gainera aurretik sustraituta dituzten 
hainbat Giza Eskubideen urraketa gehitzen zaie: elikagaien segurtasunik eza, edate-
ko urik eta saneamendurik eza, osasun-sistema oso prekarioak egotea, milaka mi-
gratzailek eta errefuxiatuk bizi duten larrialdi humanitarioko egoera ahaztu gabe, 
etab.
Beraz, lankidetzan jarraitu dugu, ez soilik iparraldetik hegoaldera baliabideen trans-
feritzea eta laguntza teknikoa ematen jarraitzeko, baizik eta lankidetza eta erant-
zunkidetasuna sustatuz, Iparraldeko Dezazkundea praktikan jartzeko; hegoaldeko 
pertsona eta herriekin dugun hazkunde-zorra konpentsatzeko eta 
itzultzeko kontzientzia zabalduz eta tresna eta baliabideak martxan jarriz.
Nabarmentzeko datuak: 
31 lankidetza-proiektu hegoaldean:
8, garapen ekonomikokoak; 7, gizarte zibila indartzekoak; 2, laguntza humani-
tariokoak; 6, generokoak; 7, osasunekoak; eta 3, 
hezkuntza-prestakuntzakoak). Biztanleria protagonis-
ta: 56.385 zuzenean eta 36.582 zeharka
Iparraldeko jarduerak: 
Sentsibilizazioa (7.590 pertsona); Gizarte Eraldaketa-
rako Hezkuntza (141 pertsona) eta Mobilizazioa (105 
pertsona)
Diru-sarrerak: Dohaintza partikularren % 14 eta diru-
laguntza publikoen % 86.
Gastuak: lankidetza-proiektuak % 92; langileak % 6 
eta kanpo-zerbitzuak % 2. 
Emaitza positiboa: 2.082 €
Memoria osoa ikus dezakezue www.taufundazioa.
org webgunea bisitatuz.

Kontabilitate-itxiera egin ondo-
ren, otsailean urteko kanpo-au-
ditoria izan genuen Auditabere-
kin. Auditoria hori 2011tik egiten 
ari gara kudeaketa-gardentasu-
nagatik, baina ez gaude horreta-
ra behartuta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Babesla-
ritzaren araudiaren arabera.

Babeslaritzaren araudiaren ara-
bera, eta Bittor Garamendiren 
laguntzarekin, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Babesla-
ritzan Estatutuak eguneratu ditu-
gu, 2016tik indarrean dagoen Le-
gera eguneratuta egon daitezen.

Gipuzkoako Ser irrati kateak ha-
mabostean behin programa bat 
du GGKEei ahotsa emateko, egi-
ten ari garen jarduerak eta proie-
ktuak jakinarazteko.
Martxoaren 5ean, Iñigo Odrio-
zolak, Fernando San Martín Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Lan-
kidetza zuzendariak eskatuta, 
“Aguilaresen Turismo Iraunkorra 
Sustatzea” proiektuari buruzko 
errealitatea  partekatu zuen.
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Irrati bidezko elkarrizke-
ta  Gipuzkoako Ser Irratian



G a r a p e n e r a k o  e t a  g i z a r t e 
e r a l d a k e t a r a k o  h e z k u n t z a

Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa
Urtarrilean, Partzuergoko buru gisa, 2020an gara-
tutako programaren azken justifikazioa aurkeztu 
genuen; 2021 honetan, Bakerako Lankidetzarako 
Batzarrak (BLB/ACPP) partzuergoko buru gisa hartu 
du lekukoa.
Martxoaren 10ean, Partzuergoko GGKE guztiek bile-
ra egin genuen on line, aurtengo programa zehazte-
ko. Maiatzean, Afrikako Egunaren inguruko jardue-
rak (maiatzaren 25a) eta udazkenerako gainerako 
jarduerak egingo dira.
Martxoaren 26an, azkenik, “Huellas-Aztarnak” mu-
sika eta dantza ikuskizuna estreinatu ahal izan ge-
nuen, arrakasta handiz, “Afrika Behar Beharrezkoa” 
bezalako sentsibilizazio jarraituaren XX. urteurrena 
ospatzeko; 236 pertsona bertaratu ziren, publiko 
(edukiera mugatua) eta artisten artean. Sarrerak 
salgai jarri eta berehala agortu ziren

Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa
Urtarrilean, Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa 
partzuergo gisa, Expolio argazki erakusketa ekarri 
dugu Gipuzkoako Argazkilari Elkartera (Donostia). 
Erakusketa honek Kongoko Errep. Dem. eta Nige-
riako, natura-baliabideen kontrolerako lehian sort-
zen dituen gatazken sorrera eta ondorioetara hur-
biltzen gaitu. Urtarrilaren 15etik otsailaren 4ra egon 
da ikusgai, eta 191 pertsonak bisitatu dute.
Urtarrilaren 15ean, egileak, Judith Prat fotokazeta-
riak, aurrez aurreko hitzaldi bat eman zuen erakus-
ketaren inguruan, eta, aldi berean, “Zuzenean”  iku-
si ahal izan zen TAUfundazioko Youtubeko kanalean. 
Guztira 45 pertsonak parte hartu zuten.

2021 TAU Kanpaina.
Otsailean TAU 2021 kanpainako material guztiak be-
rrikusi eta maketatu genituen, aurten JGHekin lotutako 
osasunaren gaiari dagokionez. Beste urte batzuetan be-
zala, DVDetan grabatutako materialak eta filmak Arant-
zazuko Probintzia Frantziskotarreko parrokietara eta 
Anaidietara bidali dira. Aurtengo leloa: “Osasuna pert-
sona guztientzat leku guztietan”.
Martxoan, Kanpaina zabaldu da Probintziako parrokia 
batzuetan (Iruñea, Zarautz, Tolosa, Valladolid eta Donos-
tia). Eta horietako batzuetan, Garizumako domeka-ospa-
kizunak baliatu dira kanpainaren gaiaren inguruan sent-
sibilizatzeko eta “Ospitale-zerbitzu medikoak ematea 
COVID-19ko osasun-krisiaren aurrean Sucreko Georges 
Duez Ospitalean” proiektuari buruzko informazioa ema-
teko, kolekta bidez laguntza ekonomikoa emateko auke-
rarekin. Zarautzen 4.400 €jaso ziren, Donostian 2.040 €s 
eta Iruñean 6.970 €.

Pobreziaren aurkako Ingurumen Iraunkorta-
suneko Sarea
Bilera GFAko Lankidetza eta Ingurumen Zuzendarit-
zarekin. Martxoaren 3an, hiru erakundek (Zabalke-
ta, Etiopia-Utopía eta TAU), sarearen ordezkari gisa, 
bilera izan genuen Fernando San Martín Lankidet-
za zuzendariarekin eta Enrique Ramós GFAko In-
gurumen Salikeo Obra Hidrauliko zuzendariarekin, 
sarearen helburuei eta lanari buruzko informazio 
eguneratua emateko eta elkarlanean aritzeko auke-
rak ikusteko. GFA sare honen bidez garatzen dugun 
hezkuntza-proiektuaren hiru fase finantzatzen ari 
den erakunde publikoa da. 

TAU Bizkaia delegazioko
“Hitzetatik zuhaitzetara” ekintza
Barakaldoko Ekuzkiren ekimenez sortu zen Zuhaitz 
Eguna. Bizkaiko TAUren ordezkaritzako Elederrek 
parte hartzen du talde ekologista honetan, eta jar-
duera TAU edo beste parte-hartzaile gehiagori ire-
kitzea planteatu zuen.  Jarduera martxoaren 6an, 
larunbatean, egin zen. 37 zuhaitz landatu ziren 
(haritzak, haltzak eta lizarrak) eta ibilaldi didaktikoa 
egin zen Castaños ibaian, “Equinoccio Natura” 
erakundeak zuzenduta. TAUtik Eleder, Judith eta 
Oskarrek parte hartu zuten, beti ere “auzolanean” 
hondar aletxo bat emateko helburuarekin, herrita-
rrak kontzientziatzeko eta Lurra sendatzen lagunt-
zeko.



G a r a p e n e r a k o 
L a n k i d e t z a

Proiektuen formulazioa
Urtarrila. Kantabriako Gobernuko proiektueta-
rako deialdirako. “Aguilaresen, El Paisnalen eta 
San Pablo Tacachikon (El Salvador), garapen ko-
munerako 8 elkartetako (ADESCOS) kide diren 
150 emakume eta 150 gizonentzako antolaketa, 
parte-hartzea eta ekonomia gaitasunak indar-
tuz. II. fasea”. Kantabriako Gobernuak 2018an 
finantzatutako proiektuaren jarraipena da, 
2021eko martxoan amaitzen dena.
Otsaila. Bilboko Udala  “El Salvadorreko ACO-
MADEGUA R.L. emakumeen Kooperatibaren 
enpresa eta ekoizpen kudeaketa indartzea, II. 
fasea”. Emakumeen Kooperatibari lotutako 110 
emakumek eta 60 gizonek parte hartuko lukete
Martxoa. Donostiako Udala. “Nekazarien fa-
milien elikadura-segurtasuna eta burujabetza 
indartzea, ikuspegi komunitarioarekin, genero- 
eta ingurumen-ekitatearekin, Bolivia Ckochas 
udalerriko landa-komunitateetan, COVID-19 
pandemiaren pobrezia, bazterketa eta ondo-
rioak gainditzeko”.
Oñati.ko udala “George Duez IPTK Ospitalaren 
gaitasunak, arreta eta errehabilitazioa indar 
tzea, COVID-19k sortutako ondorioei lotuta”. 
Udalak Oñatiko udalerrian eskuordetzea eska 
tzen duenez, Arantzazuko Adiskideen izenean 
egin dugu eskaera hau

Ebazpen positiboak
Santanderko Udala Martxoan, Udalak “COVID-
19ko osasun-krisiari aurre egiteko ospitale-zer-
bitzu medikoak ematea Boliviako Sucreko Geor-
ges Duez Ospitalean” proiektuari emandako 
diru-laguntza jakinarazi ziguten, 2020rako deial-
dia. Emandako diru-laguntza: 14.472 €.

Justifikazio txostenak
2021eko lehen hiruhileko honetan, ohikoa de-
nez, proiektuak justifikatzeko txosten tekniko eta 
ekonomiko asko egin ditugu; hau da, 10 guztira:
Nafarroako Gobernuak diruz lagundutakoak: 
2017ko Programaren deialdia Bolivian, 2019ko 
Urteko Proiektuak 1 Bolivian eta 1 El Salvadorren 
eta 2020ko Afrika Behar Beharrezkoa par tzuer-
goarena.
Kutxa Fundazioa (2019ko deialdia) Bolivian
Bergarako Udala (2020ko deialdia) Bolivian,
Iruñeko Udala (2020kjo deialdia) Afrika Behar 
Beharrezkoa par tzuergoarena.
Hnos. Iraizoz Fundazioa (2020ko deialdia) 
Bolivian,
Santanderko Udala (2019ko deialdia) Bolivian,
Kantabriako Gobernua (2019ko deialdiaren tar-
teko txostena) Bolivian.



H I R U G A R R E N  S E K T O R E A  /  S A R E A K 
Nafarroako GGKEen koordinatzailea
Eragin politikoa
Otsailaren 9an eta martxoaren 9an, TAUk parte hartzen 
duen batzordearen bilera telematikoen bidez, landutako 
gaiak: aurrekontuak, GNafarroaren 2021 tresnaren arabe-
rako banaketa; 2020ko POA  eta 2021ko POAren ebaluazioa; 
PES-Pobreziaren aurkako Nafarroako ituna; Koordinatzaile 
Autonomikoen Sarea: autonomiako AOD txostena.
Nafarroako Pobreziaren Aurkako Ituna
Otsailaren 20an, Justizia Sozialaren aldeko Nazioarteko 
Egunean, “2021-2030 Pobreziaren eta Desberdintasunaren 
aurkako Nafarroako Ituna” sinatu zen Nafarroako Parlamen-
tuan. Parlamentu-taldeek eta Gizarte Erakundeen Platafor-
mak (EPE) parte hartu zuten, eta bertako kide gara Nafa-
rroako GGKEen Koordinakundea.
Dokumentu hori mugarri izan da, eta izango da, Nafarroak 
2030 Agenda eta Garapen Iraunkorreko 17 Helburuak lor 
tzeko. Hemendik aurrera, Plataformaren zeregina ituna be-
tetzen dela zaintzea izango da, “Inor atzean ez uzteko”.
GLO txostena
Martxoaren 18an, Garapenerako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeetako Koordinatzaile Autonomikoen Sareak egin-
dako Autonomia Garapenerako Laguntza Ofizialari buruzko 
Txostenaren online aurkezpena. Autonomia erkidegoek lan-
kidetzarekin duten konpromisoari buruzko argazki bat es-
kaintzen duen txostena. 2019an garapenerako lankidetzara 
bideratutako aurrekontu autonomikoen % 0,11ko batez bes-
tekoak erakusten digu konpromiso hori oso urrun dagoela 
% 0,7tik.
III. Plan Zuzentzailea
Nafarroako Parlamentuko Eskubide Sozialen Batzordeak 
martxoaren 25ean onartu zuen, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren 
aurkako botoarekin, 2021-24 Nafarroako Lankidetzaren III. 
Plan Zuzentzailea; aurrekontu orokorra 67,66 milioi eurokoa 
da, 13,66 milioi urte honetarako, 16 2022rako, 18 2023rako 
eta 20 milioi 2024rako. Garapenerako Lankidetzaren Nafa-
rroako Kontseiluak aho batez berretsi zuen dokumentua, eta 
gai horrekin zerikusia duten erakundeak biltzen ditu, hala 
nola Nafarroako GGKE Koordinakundea.

Euskadiko GGKEen koordinatzailea
Eragin politikoa: urtarrilaren 19an eta otsailaren 23an, TAU 
taldearen hileroko bileretan parte hartzea.
Hileroko lurralde-batzarra. Otsailaren 23an eta martxoaren 
30ean, “Beste mundu batzuk eta errealitate anitz” 2021ko 
jardunaldiari buruzko informazioa.  Aurten, “Begira Tú” ize-
neko Online sentsibilizazio-jokoa izango da, Donostiako Giza 
Eskubideen eta Zinemaldiaren laguntzarekin garatuko dena.
Zarauzko Udalaren Lankidetza Kontseilua
Martxoaren 30ean bilera. Iñigo Odriozola, Donostiako TAU-
ren teknikariak parte-hartu zuen
Donostiako Uadlaren Lankidetza Kontseilua. 
Politiken koherentzien taldeako bilera:  otsailaren 5ean
Kontseiluaren plenoa: martxoaren 29an
Donostiako Zero Pobrezia Plataforma. Mar-
txoaren 25ean, Pobreziaren aurkako urriko Astearen 
edukiak lantzen jarraitzeko, egungo osasun-krisia eta po-
breziaren eta desberdintasunaren gorakada ardatz hartu-
ta.

Arantzazuko Adiskideak. Martxoaren 12an, Batzor-
dearen on line bileran parte-hartu genuen. Arantzazuren 
egoera aztertu zen Pandemiako errealitatean, eta Adis-
kideak elkarteak eskaini beharreko ekimen berriak ere 
planteatu ziren: Pandemiaren ondorioei, isiltasunaren ga-
rrantziari, introspekzioari eta abarri heltzeko asteburuko 
topaketak, aurtengo uztailetik aurrera hiru astebururako 
mahai-inguruak. Dena oraingoz zirriborroan. Ekainaren 
5ean, ahal izanez gero, Gandiagan ospatuko den Afrikako 
topaketan, TAUrekin batera Arantzazuko Jardunaldia an-
tolatzen jarraitzea ere aipatu genuen.
Grupo Pro África-Afrikaren Aldeko taldea
Komunikazio Taldea, martxoaren 5ean, hileko bilera, modu 
telematikoan egina. Landutako gaiak: iritzi-artikuluak, 2020 
Memoria eta sare sozialak eguneratzeko protokolo berria, 
eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko.
Martxoaren 16a, Erakunde eta Komunikazio Taldeak egin-
dako lana partekatzeko hiruhileko bilera. Eta Afrikar Konti-
nentearen Eguna prestatzen ere hasi ginen.


