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Ekainaren 5ean, larunbatean, “Arantzazu Afrikarekiko topaleku 2021” jardunaldia-
ren hamargarren edizioa ospatu genuen Gandiaga topagunean. Aurten, berriz ere 
presentzialki, topaketa birtualek eta distantzia sozialek markatutako 2020aren on-
doren. 
Jardunaldi hau Arantzazuko Adiskideak eta Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa 
GGKE partzuergoak (ACPP, Proclade Yanapay eta TAUfundazioa) antolatu dute. 55 
pertsona baino gehiago bertaratu ziren jardunaldira, eta horietako asko jarrai-tzaile 
leialak dira dagoeneko. Adierazi zutenez, jende gehiena Donostialdetik  eta Deba 
Garaitik etorri zen, Nafarroako ordezkaritza txiki batekin batera.
Eguna “Emakumeek zeruari eusten diote” film labur afrikarrarekin hasi genuen.  
Honen aurkezpenerako eta arratsaldeko film luzearen solasaldirako ere, Beatriz 
Leal Riesco aditu eta zinema kritikaria izan genuen lagun.
Film laburraren ondoren, Porto-Novon herrian (Beni) jaiotako Agnès Agboton 
afrikarra izan genuen. Idazlea da eta Filologia Hispanikoan lizentziaduna Bartze-
lonako Unibertsitatean, non 1978tik bizi baita. Haurtzarotik du interesa ahozko 
tradizioko kulturetan eta gastronomian, batez ere Mendebaldeko Afrikako sukal-
daritzan. Bere ohiko zereginaren zati bat hainbat erakundetan ahozko narratzailea 
izatea da, bere herriko eta afrikar kontinenteko elezahar eta ipuin tradizionalak eza-
gutzera emateko. Agnesek “Hareazko itsasotik haratago, emakume afrikar bat Es-
painian” hitzaldiaren bidez, bere ibilbidea eta bizitzako pasarte garrantzi- tsuenak 
partekatu zituen. Solasaldiaren ondoren, bertaratutakoen eta hizlariaren artean 
iritziak trukatu ziren.
Hitzaldia amaitu ondoren, Gandiagaren sarrerako hallean kokatuta zegoen “Afroto-
pia” argazki erakusketa gidatuaren bisitan parte-hartzera joan ginen, Hector Me-
diavilla komisarioaren eskutik. Erakusketa 35 argazkilari gazte afrikarrek egindako 
lanen hautaketa batek osatzen dute, Hector Mediavillak diseinatutako eta eman-
dako hiru tailerretan, Dakarren (Senegal), Niameyn (Niger) eta Bamakon (Mali), 
2017ko azaroan, Bamakoko Argazki Biurtekoaren esparruan. Tailer hauek “Acerca/
AECID” programaren laguntzarekin aurrera eraman ziren. Héctor Mediavillak ar-
gazki hauek gogoeta bat dakartela azaldu zigun; ingurumenari, iraunkortasunari, 
globalizazioari, emakumeek gizartean duten eginkizunari, gazteen amets eta na-
hiei, tradizioari... Berriro ere, elkarrizketa atsegina izan zen bere eta bertaratutako 
publikoaren artean, eta bi aldeek gogoetak, galderak eta erantzunak egin zituzten.
Arratsaldean, jardunaldian parte-hartu geneuenn 32 lagunek Sindika jatetxean ba-
zkari atsegin bat egin ondoren, “Supa Modo” filma ikusi genuen, Likarion Wainaina 
kenyarrak zuzendua. Sinopsia: “Jo, bederatzi urteko neska bat, akziozko filmengatik 
erotuta dago eta super heroina izatearekin amesten du. Bere desiorik handiena 
film bat filmatzea eta protagonista izatea da. Bere 
irudimenari esker, gaixotasun larri baten fase termi-
nalean dagoela ahazten du “. Horrek ondorengo sola-
saldi bat ahalbidetu zigun, eta horri guztiari buruzko 
gogoeta egin genuen Beatriz Lealen dinamizazioare-
kin, eztabaida aberastu eta beste begirada batzuk 
ematen baititu.
Beste jardunaldi zoragarri bat, dagoeneko hamar, 
Afrikako kontinente zabal eta aberatsarekin informa-
zioa, hausnarketa eta emozioa zabaltzeko.

Maiatzaren 7an, Arantzazuko 
Adiskideen Batzardoaren bileran 
parte hartu genuen, telematiko-
ki. Bilearren gai-zrrenda: 1. Au-
rreko bileraren akta onar-tzea. 
2. Iñaki Beristainen ondarea. 3. 
Arantzazuko Adiskideak: gogoe-
tarako I. Jardunaldiak. 4. Arant-
zazu, Afrikako Topaketa 2021, 
ekainak 5 eta bestelakoak.

Ekainaren 15ean, arratsaldean, 
Egia auzoko elkarteen topaketan 
parte hartu genuen, Hau Egia Da! 
proiektua ezagutzeko.
Proiektu honek Egiak duen kultu-
ra eta elkarte-aniztasunaren abe-
rastasuna aprobetxatu nahi du, 
kulturen arteko bizikide-tzarako 
eta auzotarren arteko inklusio-
rako eredu izan dadin. EHUk eta 
inplikatutako elkarte talde batek 
auzoari buruzko diagnostiko bat 
egin dute.
Frantziskotarren presentzia dugu 
Atotxako parrokian eta komen-
tuan. 

Horregatik, TAUk, topaketan par-
te hartzeaz gain, bideo-kollage 
baterako grabazio txiki bat egin 
du, beste erakunde ba tzuekin 
batera. Grabazio hori komu-
nikabideetan zabalduko da, Egia 
auzoko kulturen arteko bizikidet-
zari eta inklusioari buruz sentsi-
bilizatzeko.
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Argazki erakusketa eta Webinarra Kanta-
brian: “Emakumeen eskubideak sustatuz”
Apirilaren 16an Kantabriako Parlamentuan, San-
tanderren, “Cooperación cántabro-boliviana para la 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres” 
izeneko argazki-erakusketa inauguratu genuen, 
Kantabriako Gobernuak 2019an finantzatutako 
proiektuarekin lotuta. Ramon del Castillo TAUk 
Kantabrian duen ordezkariak aurkezpena egin zuen 
erakunde eta hedabideetan. Erakusketa maiatzaren 
14ra arte egon zen ikusgai, eta Torrelavegako Besa-
ya BHIra eraman zuten. Bertan, bisita gidatuak egin 
dituzte ikastetxeko ikasleekin, maiatzaren 28ra arte.

Eta apirilaren 22an erakusketa eta proiektu honekin 
lotutako Webinarra izan genuen, TAUren Youtube 
kanalaren bidez ere jarraitu ahal izan zena. Bertan, 
Silvia Abascalek (Kantabriako Gobernuko Garape-
nerako Lankidetzako zuzendari nagusia), Teodora 
Mamanik (IPTK Bolivia arduraduna), María Astetek 
(Buruzagi indigena eta Boliviako garapen proie-
ktuan parte hartzen duena), Consuelo Gutierrezek 
(Kantabriako Gobernuko Berdintasunerako zuzen-
dari nagusia) eta Rosa Sainzek (Diagrama Cantabria 
Fundazioa) parte hartu zuten.
Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa:  
maiatzaren 25a, Afrikaren Eguna
Partzuergoak hainbat jarduera egin ditu Afrika-
ren Eguna ospatzeko Nafarroan; Flor de Africako 
emakumeek Geltokian antolatutako “Fatiliku 
Demb” erakusketaren inaugurazioan parte hartu 
genuen. Emakumeak eta Afrikako berdintasuna ba-
lioesten dituen argazki-erakusketa, Nafarroan bizi 
diren emakume afrikarren erretratu batzuen bidez, 
beren familietan eta lanbideetan erabiltzen zituzten 
tresna tradizionalekin. Memoria seme-alabei trans-
mititzeko eta emakumeek indartsuak eta solida-
rioak izaten nola ikasi zuten erakusteko.

Ekainaren 9an, Partzuergoaren ordezkari gisa, Con-
tradict dokumentala aurkeztu genuen Nafarroako 
Filmategian, Espacio Redo eta Maguette Diengekin 
batera. Partzuergoak ekainean antolatutako bes-
te bi jarduerak ere bultzatu ditugu: “Resonancias 
Negras” ikuskizuna ekainaren 10ean Civicanen eta 
“Gurumbé: canciones de tu memoria negra” doku-
mentala ekainaren 16an Nafarroako Filmategian.
Eta Afrikaren Aldeko taldearen kide bezala, Afrikaren 
egunaren maiatzaren 25aren inguruko ospakizun-
testuinguru honetan, Angela Nzambiren “Afrikako 
Eguna, ospakizun eta gogoeta artean” artikulua 
bultzatu eta zabaldu dugu. Honako esteka honetan 
aurki dezakezue: https://grupoproafrica.wordpress.
com/2021/05/25/dia-de-africa-2021-entre-cele-
bracion-reflexion /

Pobreziaren aurkako ingurumen iraunkorta-
suneko Sarea
Apirilaren 12tik maiatzaren 31ra bitartean, Deus-
tuko Unibertsitateak, Gipuzkoako campusean, “In-
gurumen iraunkorra pobreziaren aurkako borrokan” 
erakusketa ibiltaria hartu du, sarea osatzen dugun 
GGKEen esperientzia-panelekin.
Gainera, ekainaren 30ean sare honen 13. tailerra 
egin genuen. Tailerraren edukia, duela gutxi Boli-
viako IPTK eta ICO eta Peruko CIPCA sarean sartu 
diren hiru erakundeak lan egiten duten testuingu-
ruan, ingurumena kudeatzeko lantzen dituzten es-
trategiak ezagutzea eta partekatzea izan zen, .

Deustuko Unibertsitateko (Donostiako Cam-
pusa) Turismo Sailarekin lankidetza
El Salvadorren CORDES erakundearekin garatzen ari 
garen  “Aguilaresko turismo jasangarria sustatzea” lan-
kidetza-proiektua indartzeari dagokionez, Marina Abad 
Deustuko Turismo irakaslearekin koordinatuta egiten di-
tugu jarduerak desberdinak. Apirilaren 14an, asteazke-
na, bi orduko lan-saio batean parte hartu genuen Turis-
moko 2. mailako ikasleekin. Saio horretan, El Salvadorko 
testuinguru turistikoa eta Aguilaresen helmuga turistiko 
gisa egiten ari den lana aurkeztu eta aztertu genituen. 
Errealitate hori eta graduan ikertu eta aztertu ohi dute-
na guztiz desberdinak dira. Helburua da ikasleek ezagut-
zea eta gogoeta egitea turismo komunitario batek duen 
garrantziaz, benetako giza beharretan eta ingurumen-
iraunkortasunean oinarritutako tokiko garapenerako 
modu gisa. Saioan 50 ikaslek baino gehiagok hartu zuten 
parte modu aktiboan eta interes handiz.

PROYECTO
PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE MUJERES INDIGENAS Y
ESTUDIANTES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN
LOS MUNICIPIOS DE RAVELO Y OCURI.

Responsable de Proyecto: Teodora Mamani Pacheco 



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

Proiektuak eta deialdiak prestatzea
Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala: “ACO-
MADEGUA emakumeen kooperatibaren kudeake-
ta indartzea (El Salvador)” 2. Fasea “
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia: 
“San Pablo Tacachico udalerrian ahaldundutako 
emakumeek beren antolaketa, ekonomia eta 
partaidetza eskubideak gauzatzen dituzte, be-
ren elikadura-subiranotasuna nekazaritza ekolo-
gikoaren ikuspegitik indartuz. El Salvador “
“Emakume indigena baserritar ahaldundu eta 
antolatuek garapen sozial eta ekonomiko/pro-
duktiboan parte hartzen dute, eta elikagaien 
segurtasuna/subiranotasuna indartzen dute ne-
kazaritza ekologikoaren ikuspegitik, Ravelo uda-
lerrian, Potosin (Bolivia)”
Nafarroako Gobernuak: Proiektu honen bigarren 
fase bat aurkeztu dugu, “Nekazari familia indi-
genen elikadura-segurtasuna indartzea, Ckochas 
udalerrian genero-ikuspegia eta ingurumena 
babesteko ikuspegi integral batekin, Covid-19ko 
(Bolivia) pandemia-testuinguru baten aurrean (2. 
fasea)”.
La Pazen egoitza duen PRODIASUR tokiko baz-
kide berriarekin, “Emakume eta gazteen ahal-
duntze ekonomiko eta soziala, beren eskubideak 
gauzatzeko eta nekazaritzako elikagaien siste-
mak indartzeko Viacha eta Lajako udalerrietan 
(Bolivia)”.
Gipuzkoako Foru Aldundia: “Pandemiaren 
testuinguruan genero-indarkeriaren aurka 
borrokatzea, Ckochasko udalerrian (Bolivia) 
hezkuntza inklusiboa, osasuna indartuz, inguru-
men-iraunkortasuna aintzat hartuta”.
Iruñako udala: “Eko-birziklatze zerbitzuen koope-
ratiba: ingurumenaren defendatzaileak. Cocha-
bambako ekologia integraleko ekintza “.
Laguntza humanitarioa: “Belengo etxe ahulak 
birgaitzea”

Ebazpen positiboak
Kantabriako Gobernuak 105.909,29€ eman diz-
kio, “Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachi-
co udalerrietako 8 ADESCOko kide diren 300 pert-
sonaren antolaketa- parte-hartze eta ekonomia 
gaitasunak indartuz. II fasea. El Salvador” proie-
ktuari

Bergarak 4.948 € eman dizkio “Boliviako Sucreko 
George Duez Ospitalearen arreta eta errehabili-
tazio gaitasunak indartzea Covid-19k sortutako 
ondorioei” proiektuari.

Bilboko udalak 69.997,86 € eman dizkio “ACO-
MADEGUA Emakumeen kooperatiba (El Salva-
dor) 2. Fasea” proiektuari. 

Justifikazio-txostenak
Nafarroako Gobernua. 2017ko “Urte Anitzaren” 
deialdiko proiektuaren amaierako justifikazioa 
Bolivian (erregistro elektronikoaren bidez, apiri-
laren 7an).
Nafarroako Gobernua. Apirilaren 9an aurkeztu 
genuen, “Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa, 
20 urteko sentsibilizazio jarraitua” sentsibiliza-
zio-proiektuaren amaierako txosten teknikoa eta 
ekonomikoa.
Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala: Azken 
txostena (2019ko deialdia), El Salvador.
Zarauzko eta Irungo udalak. Azken txostena 
(2019ko deialdia), Beniko (Bolivia) proiektua.
Kantabriako Gobernuak. 2018ko deialdiaren 
azken txostena (ekainaren 30eko erregistro ele-
ktronikoa) El Salvador.



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 GGKE Koordinakundea.
Ohiko Batzar Nagusia

Maiatzaren 27an telematikoki parte hartu genuen 2021eko 
Ohiko Batzar Nagusian. Honako gai hauek landu ziren:

• Ohiko eta ezohiko batzarretako aktak onartzea 2020

• 2020ko jardueren memoria

• Memoria ekonomikoa eta auditoretza 2020

• Lan-plangintzaren aurkezpena eta 2021eko aurrekontua

• Koordinakundean sartzea eskatu duen erakundearen aur-
kezpena

• Batzordeko kide berria hautatzea

• 2021-25 Plan Estrategikoa

PFEZ kanpaina

Apirilaren 13an, “Ez utzi biharko, markatu dezakezuna gaur” 
kanpaina aurkeztu zen. Horren bidez, Nafarroako herritarrak 
helburu sozialen laukitxoa markatzera animatzen dira erren-
ta aitorpenean.

Aurten, kanpaina laukia hutsik uzten duten deklarazio 
guztietan zentratzen da berriro, deklaratzaile guztien % 
21,53 baitira. Guztira 107.750 pertsona dira, % 1,3ko igoera 
aurreko urtearekin alderatuta.

Euskadiko GGKE Koordinakundea.
Koordinatzailearen ohiko batzar orokorra.
Hilaren 23an modu telematikoan egin zen bilkura, eta honako 
hau izan zen aztergaien zerrenda:
9:50: parte-hartzaileen akreditazioak. 1. deialdia
10:05: mahaia eratzea. 2. deialdia.
10:10: jardunaldiaren aurkezpena. Gai-zerrenda eta aurreko 
akta irakurtzea eta onartzea
10:15: kudeaketa txostena. Txosten ekonomikoa. (2020)/Kuo-
tak onartzea
10:30: 2019-2020 Lan Planaren luzapena. 2021eko aurrekon-
tua
10:45: Gizarte Trasformaziorako Hezkuntzako Esparru Doku-
mentuaren aurkezpena eta bozketa, baita Lurraldeaz gaindiko 

taldearen sorrera ere
11:15: Gobernu Batzordeko karguak berrestea eta/edo berri 
tzea
11:30: Lankidetzaren Euskal Kontseilurako hautagaitzen aur-
kezpena eta bozketa
11:45: Koherentzia Batzorde berrirako hautagaitzen aurkezpe-
na eta bozketa
12:00: GGKEei buruzko informazioa: bajak eta sartzeko proze-
suak
12:15: galderak eta eskaerak
Afrikaren aldeko Taldea. 
Hiru hilean behingo bilera

Ekainaren 24an, osteguna, GPAren bilera orokor honetan 
parte hartu genuen, berriz ere modu birtualean, eta honako 
gai hauek jorratu genituen:
10: 00-10: 30 Erakundeen taldea, laburpen laburra eta hu-
rrengo urratsak. Plan Zuzentzaileak: ekarpenak
10: 30-11: 00 Komunikazio taldea, laburpen laburra eta hu-
rrengo urratsak
11: 00-11: 45 Afrikaren eguna: ebaluazioa eta eraginak. 
2022rako esperientziak
11: 45-12: 00 Erreleboa idazkari teknikoan eta taldeetan 
2021eko ekainerako
12:05 Hainbat galdera eta eskaera
Nafarroako REAS. 
Ekainaren 18an, telematikoki parte hartu genuen Nafa-
rroako REASen ohiko batzarrean. Hona hemen gai-zerrenda:
• Ongi etorri.
• Aurreko akta onartzea.
• Batzarra berritzea.
• Erakunde bazkideen altak eta bajak.
• 2020ko kontuak onartzea.
• 2021eko aurrekontua.
• Lanaren laburpena, batzordeka eta ordezkaritza-guneka.
• Eskubide osoko bazkideei eta laguntza-bazkideei buruzko 
hausnarketa.


