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Hezkuntza-erronka Donostiako EASO Ikastetxe Politeknikoan
Urriaren 13tik 27ra bitartean, Donostiako EASO Ikastetxe Politeknikoko In-
gurumenaren Kontrol eta Hezkuntza Zikloko bigarren kurtsoak erronka bat 
garatu du Jasangarritasun sarearen “Gipuzkoako gizarte-eraldaketa po-
breziaren aurkako borrokan ingurumen-kudeaketako esperientzien bidez”  
izeneko hezkuntza-proiektuari lotuta, .
Erronkak 27 lan-saio izan ditu, eta guztira 162 ordu; horietan, Zabalketa 
eta TAUfundazioa GGKEetako kideak aktiboki inplikatuta egon gara zikloko 
irakasleekin dinamizazioan eta jarraipenean. Institutuan urriaren 14, 25 eta 
27an izan ginen.
Adierazi behar da, halaber, urriaren 13an ikasleek ARTATXIPI dendara irteera 
bat egin zutela, Saretuz Donostiako kontsumo arduratsuko sareak lagundu-
ta, gauden sareak egindako kontaktu eta gestioengatik.
Erronka horretan, ikasleak 4 lantaldetan banatu dira (3 ikasle talde bakoit-
zeko), eta lantalde horiek ingurumen eta gizarte-jasangarritasunari buruzko 
aholkularitza baten rola hartu dute. Aholkularitza hori enpresek kontratatu 
dute, eta produkzio-eredua aldatu nahi dute, irizpide etikoak eta jasangarri-
tasunerako neurriak ezarriz.
Rol hori jokatzeko, ikasleek lau produkturen (arropa, palma-olioa, mugikorra 
eta kinoa) ingurumen eta gizarte-inpaktuen bizi-zikloaren diagnostikoa egin 
dute, katearen fase bakoitzean alternatibak planteatuz.
Funtzionamendu-eredu berri bat aurkeztu behar izan dute. Honek, inguru-
men-inpaktuak murriztu eta Giza Eskubideak bermatzea ahalbidetuko duen  
egiturazko aldaketak beharko ditu; eko-etiketatzea, ekonomia zirkularra, 
eko-diseinua edo alderdi sozialen hobekuntza bezalako kontzeptuak barne 
(lan-eskubideak, lan-segurtasuna).
Pobreziaren aurkako Ingurumen saretik, positiboki baloratzen dugu erronken 
araberako lan-metodologia hori, lanbide-heziketako ikastetxeek hartutakoa, 
halako proiektuei esker genero-
ikuspegia, iraunkortasuna eta 
ikuspegi globala txertatu ahal iza-
teko.
Era horretako erronkei esker, bes-
te tresna batzuk ere ikas daitezke, 
hala nola arazoen eta helburuen 
zuhaitza egitea, lankidetza-proie-
ktuak identifikatzeko fasean era-
biltzen direnak.

Urriaren 23an, larunbata, bilera izan 
genuen Iralako Komentuan, Bilbon, 
Bizkaiko, Kantabriako, Gipuzkoako 
eta Nafarroako ordezkaritzetan par-
te hartzen dugun boluntarioek eta 
lantalde teknikoak.
2020/2021 ikasturterako aurreiku-
sitakoa eta programatutakoa eba-
luatu genuen, eta ordezkaritza 
bakoitzak 2021/2022 ikasturtean in-
dartu beharreko sentsibilizazio eta 
hezkuntza-proiektu eta ekimenak 
ere partekatu genituen.

Judith Pereda eta Oscar Miganjos 
bikoteak, Bizkaiko Ordezkaritzako 
TAU taldeko boluntarioek, Bizkaiko 
lankidetza-politiken 20 urteen os-
pakizunean parte hartu zuten; Bi-
zkaiko Foru Aldundiko Lankidetza 
Zuzendaritzak antolatu zuen, aben-
duaren 15ean.
Ekitaldi horren ospakizunean, hitzal-
di bat eman zen donuten ekonomia-
ri buruz, eta solasaldi bat egin zen, 
20 urte hauetan lortutako lorpenak 
eta egungo lankidetzaren errealita-
tean dauden erronkak aztertzeko.
Abenduak 4, Eguzkilore Donostiako 

Atotxako Frantziskotar Elizan. 18an 
Iralabarriko San Antonio Abesbatza 
Bilboko Frantziskotar Elizan.
Abenduaren 10ean, Giza Eskubi-

deen Nazioarteko Egunean, Erlo Te-
lebistak 2021an Zarauzko Udalak la-
gundutako 18 lankidetza proiektuen 
informazioaren aurkezpena eskeini 
zuen, TAU-Frantziskotarrena barne
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20 urteko Lankidetza Bizkaian

 Kontzertu solidarioak
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Turismo birsortzaile eta arduratsuari 
buruzko topaketa birtuala, honako lankidet-
za-proiektutik abiatuta: “Turismo arduratsu 
eta iraunkorra sustatzea, parte-hartze zuzen 
eta inklusiboarekin Aguilares udalerrian (El 
Salvador)”.
Ostiralean, urriak 22, El Salvadorren eta Gipuzkoaren ar-
teko topaketa egin genuen, turismo arduratsu eta birsort-
zailearekin lotutako teoria eta esperientziak partekatzeko.
Bertan izan ginen TAU, CORDES, Aguilaresen Garapen 
Turistikorako Batzordea (COMITURA) eta Marina Abad, 
Deustuko Unibertsitateko Turismo irakaslea.
Marinak “Turismo (Re) generatiboa: beste turismo bat 
posible da” ponentzia partekatu zigun, eta horrek kont-
zeptuak argitzeko eta turismo birsortzaileak gizarte-eral-
daketako sektore gisa duen garrantziari buruz argudiat-
zeko balio izan zuen. Turismo komunitario, iraunkor eta 
birsortzaileari buruzko adibide eta esperientzia zehatzak 
ere partekatu zituen.
Ondoren, denbora luzea izan genuen COMITURA eta COR-
DES erakundeak Aguilaresen turismo arduratsu eta komu-
nitarioa bultzatzen ari diren esperientziak, zailtasunak eta 
erronkak partekatzeko. Esan zuten ahalegin handia egiten 
ari direla tokiko kultura-nortasuna berreskuratzeko, maien 
pilota-jokoa erreskatatuz edo azpiegitura turistikoetan in-
bertituz (pilota-jokoko Cancha, Hartze plaza); horiei esker, 
aguilararrek eurek gozatzeko espazioak berreskura dit-
zakete.
Pandemiak sortutako zailtasunekin ere bat gatoz; izan ere, 
kultura-jaialdi artistikoak gelditu egin dira, sortutako bi 
ibilbide turistikoak egiteko eskaririk ez dago, eta, horrekin 
batera, trebatutako gida turistikoen lana murriztu egin da, 
etab. Balorazio positiboa eman zitzaion teknologia hori 
eduki ahal izateari. Teknologiak distantziak murrizteko, tu-
rismo birsortzaileari buruzko ezagutzak eta esperientziak 
partekatzeko, harremanak estutzeko eta proiektu interes-
garri horretan inplikatuta dauden eragileen arteko lanki-
detzarako motibazioa indartzeko, ematen duen aukera 
azpimarratu zen.

Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa
Partzuergoaren honen jarduera gehienak udazke-
nean egiten dira, urteko azken hiruhilekoan, batez 
ere azaroan eta abenduan.
Afrika Behar Beharrezkoaren 21. edizio honetan jar-
duera asko izan ditugu.
Ziudadelako Mistoen Pabiloian egon zen “Telen hi-
zkuntza”, Kim Manresaren argazkiekin eta Afrikako 
Mamah komisarioarekin Ghana, Mali eta Boli Kostako 
jatorrizko ehunekin.

Zinema afrikarra Nafarroako Filmategian azaroko 4 
ostiraletan: nazioartean saritutako filmekin eta jato-
rrizko bertsioan azpitituluekin. Lehenengoa hilaren 
5ean izan zen, “20 urterekin hilgo zara” (Sudan-Qa-
tar); hurrengoa 12an, “Sally bilatuz (Etiopia-Kanada); 
19an, “Knuckle City” (Hegoafrika); eta 26an, “Coa-
chez” film labur bat (Kenia), eta 2Tales of the acciden-
tal city” (Kenya), Maimouna Jallow zuzendaria bertan 
zela.
Topaketa Civicaneko Iruñeko Auditorioan Afro-ondo-
rengoak eta Afro-aktibismo sozialari buruz. Bertan 
izan ziren Yeison García López afro kolombiarra eta 
afro espaniarra, politologoa eta poeta, Marisol Saelo 
Riokó ekuoginearra eta afro espainiarra, Fuenlabra-
dako Udaleko Feminismo eta Aniztasunaren Zinego-
tzigoko gizarte-langilea.
Irakurketa kluba Civicaneko Liburutegian eta beste 
bat Nafarroako Liburutegian
Kapsula (podcast): Radio Africa Magazineko “Espai-
niako Diasporako soinuak”
Mahai-ingurua: Afrika eta COVID19a Civican Audito-
rioan
Afro-kontzientzia Nafarroan. Black Powerrek, Kairabak eta 
Afrikako Loreak parte hartu zuten.
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Proiektuen formulazioa
Iraizoz-Aztiz Anaiak Fundazioa 2022ko deialdirako, 2 
proiektu:

“Osasunaren Busa eta Bizitza Ona”, Cochabambako he-
goaldeko 8 komunitaterentzat. Bolivian, San Lucas Fun-
dazioarekin.

“Al-Majus Entzun Zentroa, Belengo pertsona kalteberen-
gandik gertu”  Tokiko bazkidea: Pro Terra Sancta Elkartea. 
Helburua: Belengo biztanleria zaurgarriari osasun eta 
gizarte-arloetatik laguntzea, gizarte-eragileen sare baten 
bidez, larrialdiko arreta medikorako sarbidea errazteko 
eta prestakuntza arautua amaitu ez duten gazteei eta 
emakumeei laguntzeko, lan-merkatuan sartzea erraztuko 
dien prestakuntza espezifikoaren bidez.

Ebazpen positiboak 
GFA, 99.999,81€ “Ckochasen (Bolivia), pandemiaren tes-
tuinguruan, genero-indarkeriari aurre egiteko proiektua-
rentzat”. IPTK tokiko bazkidea.

Eusko Jaurlaritzak, 532.330,59€ honako proiektuari:  “San 
Pablo Tacachicoren emakume ahaldunei, eta bere anto-
laketa, ekonomia, eragin eta partaidetza-eskubideak 
hobvetuz, elikadura-subiranotasuna sendotuz (El Salva-
dor)”.  Cordes tokiko bazkidea.

Nafarroako Gobernuak, 110.000€: “Ckochasen (Bolivia) 
nekazarien familia indigena kalteberen elikadura-segur-
tasuna indartzeko proiektua, genero-ikuspegi integrala-
rekin eta ingurumenaren babesarekin”. IPTK tokiko baz-
kidea.

99.083 €: “Emakumeen eta gazteen ahalduntze ekono-
miko eta sozialerako, Viacha eta Laja udalerrietan (Bo-
livia) dituzten eskubideak sustatuz eta nekazaritzako 
elikagaien sistemak indartuz”. Tokiko bazkide berria: Pro-
diasur.

Iruñako Udala, 41.983€: “Eko-birziklapen zerbitzuen koo-
peratiba: ingurumenaren defendatzaileak. Ekologia inte-
graleko ekintza Cochabamban (Bolivia)”. Tokiko Bazkidea: 
Frantziskotarrak - JPIC

Irungo Udala, 11.788€: “Ckochas udalerriko (Bolivia) lan-
da-komunitateetan nekazari-familien elikadura-segurta-
suna, ikuspegi komunitarioarekin, genero-berdintasuna-
rekin eta ingurumenarekin, COVID-19 pandemia egoeran 
pobrezia eta bazterketa ondorioak gainditzeko.”  IPTK 
tokiko bazkidea.

Santanderko  Udala, 7.150,13€: “Belengo Sociedad Anto-
niana adinekoentzako egoitza birgaitzea”. Pro Terra Sanc-
ta tokiko bazkidea.

Zuriketa txostenak
Zarauzko Udala (2020) amaierakoa, “Bonaoko Frantzisko 
Asisko haurtzaindegia handitzea (sukaldea eta jangela 
eraikitzea)”. Aurrekontua handitu egin zen eraikuntzako 
materialen gorakadengatik; hasierako aurrekontutik 
(40.000€) 50.750,16€-ra igaro da. Kanpoko ekarpena: 
27.057,72 € TAUk eta 17.942,28 €Udalaren diru-laguntzak 
eta gainerako tokiko bazkidearen ekarpena.

Irungo Udala (2020) amaierakoa, “Pocoata eta Colque-
chacako udalerrietan genero eta eskola mailako indar-
keriarik gabeko bizitza izateko eskubidea bultzatuz”. 2. 
Fasea - Bolivia.

Donostiako Udala (2020), amaierakoa, “Elikadura-segur-
tasuna eta subirotasuna bultzatzea, ekitatez, Sucre - Bo-
liviako 6. barrutiko emakume migratzaileen ahalduntze 
ekonomikoarekin».

Oñatiko (9.280,27 €) eta Bergarako Udalak (4.948,25 €) 
(2021), amaierakoa, “Sucreko George Duez IPTK Ospita-
learen arreta eta errehabilitazio-gaitasunak indartzea , 
COVID19-k sortutako eraginen aurrean”

Iruñako  Laguntza humanitarioa (2021). “Etxe kalteberak 
birgaitzea Belenen”.



Garapenerako Lankidetzarako Udal 
Kontseiluak
Donostiako Udala

Abenduaren 16an, urteko azken osoko bilkura izan genuen 
aurrez aurre, Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan. Bertan, 
Mundu Bakean GGKEan sartzea onartu zen, Kontseiluko kide 
gisa. 2022ko diru-laguntzen deialdiari eta Lankidetzarako 
aurrekontuari buruzko informazioa partekatu zen, azken ur-
teetatik %0,45ean mantendu baita. Eta Kontseiluko hiru lan-
taldeei buruzko informazioa ere eman zen (Diru-laguntzak, 
Politiken Koherentzia eta Aurrekontuak).

Zarauzko Udala

Abenduaren 14an, Lankidetzarako Udal Kontseiluan par-
te hartu genuen, Udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Ber-
tan, aurreko osoko bilkuraren akta onartu zen, eta SAHARA 
GARA 2021 udal-programa, urtean bideratutako larrialdi-
laguntzak eta 2022rako lankidetza-aurrekontuak baloratu 
genituen. Nabarmentzekoa da Udalak lankidetza-politike-
tan duen konpromisoa, berriz ere % 0,71 bideratuko baitu 
2022rako. Aipatzekoa da, halaber, Euskadiko eta Estatuko 
udalerri bakanetakoa dela, urte askoan lortu nahi izan den 
%0,7ko konpromisoa betetzen duena. Urtean zehar egin-
dako beste ekimen solidario batzuk ere baloratu genituen, 
bereziki Azoka Alternatibo Solidarioa edo Hotz Zarauzko 
errefuxiatuentzako materiala biltzeko kanpaina.

Bilboko Udala

Abenduaren 14an Bilboko Lankidetza Kontseiluaren Osoko 
Bilkura ere egin zen; bertan Felix Askasibarrek parte hartu 
zuen TAUko kide eta ordezkari gisa. 2022ko Lankidetzaren 
aurrekontua aurkeztu zen, %0,49an geldituta dagoena, 
eta 2021eko Garapenerako Lankidetzarako Diru-laguntzen 
Deialdiaren ebazpenaren berri eman zen. Azkenik, Garapen 
Lankidetzarako III. Gida Planaren ebaluazioa partekatu zen, 
eta Lankidetzaren Euskal Lege berriari buruz eztabaidatu 
zen, gaur egun izapidetzen ari dena.

Euskadiko eta Nafarroako GGKE  koordinakun-
deak
El Salvadorreko taldea
El Salvadorreko egoeraz arduratuta gaude. Nayib Bukele pre-
sidente berriak atzerriko agenteen lege bat ezarri eta aplikatu 
nahi du irabazi-asmorik gabeko erakundeak kontrolatzeko eta 
atzerriko lankidetzarako diru-laguntzei % 40ko zerga planteat-
zeko. Honengatik, bi koordinakundeetan El Salvador Taldeak 
sortu dira, Erdialdeko Amerikako herrialde honetan lankidetzan 
ari garen erakundeez osatuak. TAUk bi koordinatzaile horien 
bi taldeetan parte hartzen du. Bi talde horiek El Salvadorreko 
tokiko bazkideekin harremanetan ari dira lanean, eta hainbat 
ekintza garatzen ari dira tokiko administrazioei egoera horren 
berri emateko, nazioarteko presioarekin bat egiteko eta lege 
horren edo, gutxienez, proposatzen duen % 40ko zergaren tra-
mitazioa geldiarazteko.
Euskadiko Koordinakundean, Nazioarteko Lankidetzaren lanari 
jartzen ari zaizkion oztopoak ikusita, eta Erdialdeko Amerikako 

herrialdeetan giza eskubideen urraketa gero eta handiagoa 
dela ikusita, Amerikako erdialdeko eskualde osora zabaltzeko 
erabakia hartu da, El Salvadorreko eta Nikaraguako egungo bi 
taldeak bateratuz.
Euskadiko GGKE koordinakundea
Plan Estrategikoa
Azaroaren 11n Koordinakundearen hausnarketa estrategiko-
rako jardunaldi bat izan genuen Eginon (Araba), hurrengo Plan 
Estrategikoari begira sargaiak sortzeko. Taldeka lan handia egi-
ten dugu, aurreko plangintzan zehaztutako lan-eremuetatik eta 
helburu estrategikoetatik abiatuta: a) Sektorea indartzea eta 
Euskadiko GGKEa; b) Kalitatezko Lankidetzarako Euskal Politika; 
c) Gizarte-eraldaketa.
Arlo horietan oinarrituta, Koordinakunde gisa datozen 4 urtee-
tarako ditugun erronkak identifikattu genituen, administrazio 
publikoei, herritarrei eta koordinakundeari dagokienez (barne-
maila).
Donostiako Zero Pobrezia Plataforma 
Urriak 17: Pobreziaren aurkako Nazioarteko eguna
Pobreziaren aurkako Astean, urriaren 17an, Pobreziaren 
eta Bazterkeriaren aurkako Nazioarteko Egunean, Platafor-
mak aukeratu duen leloa honako hau izan da: “ZURE TXER-
TOAK EZ NAU BABESTEN: osasunerako eskubidea pertsona 
guztientzat”, txertoak eskuratzeko orduan dagoen despare-
kotasun globala salatuz» 

Antolatutako jarduerak:
• Urriak 13: prentsaurrekoa Nautikoan.
• Urriak 15: gerrillaren marketina (Donostiako erdigunean 
kartelak jartzea, “Zure txertoak ez nau babesten” eta prent-
sa-oharra leloekin).
• Urriak 17: bizikleta martxa aldarrikatzailea, Haizeen Orra-
zitik Donostiako Bulebarrera, Txita Sound Systemek girotua. 
60 pertsonak parte hartu dugu.
• Urriak 19: zine-foruma Kresala zine-klubean, “La mujer del 
chatarrero” filmarekin, Inmaculada Vilak, Gipuzkoako Medi-
cus Mundiko lehendakariak moderatua.
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