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Aurkezpena
Misioa
Balioak
Irizpideak
Lehentasunak
HEGrekiko lankidetza
•	 Bolivia
•	 Ecuador
•	 El	Salvador	(C.A)
•	 República	Dominicana
•	 Marruecos
•	 México	
•	 Palestina

Iparraldeko jarduerak
•	 Sentsibilizazioa
•	 Gizarte	Eraldaketarako	eta	Garapenerako	
Hezkuntza	(EpTsD)

•	 Mobilizazioa
•	 Sareetan	parte	hartzea
•	 Komunikazioa	-	Informazioa
•	 Boluntarioak

2021eko txosten ekonomikoa
•	 TAUfundazioaren	egitura
•	 LankidetzakA
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Iragandako 2021ean Elkartasun eta Lankidetzan egindako bidea aurkeztera gatozkizue. Azal-
pen hauek ematen hastean, konbentzituta gaude gai garela familia bakar gisa lan egiteko, 
hala nahi eta itxaro dugu, mundu globalizatu honetan Ipar eta Hegoaren arteko zatiketak, 
injustiziazko arrakalak eta desberdintasunak gainditzen ahalegintzeko unean. 

Aldi berean jabetzen gara hau eguneroko lana dela, etsi eta utzi gabe egin beharreko bidea; 
herri guztientzako ongia, maitasuna, zuzentasuna eta elkartasuna ez dela behin betiko lort-
zen. Izan ere hor diraute gatazkek, nazionalismo itxiek, egoismoek eta elkarte-zentzuaren ga-
lerak nazio-interesen ustezko defentsaren mozorro pean. 

Jabetzen gara “mundura zabaltzen” jarraitu beharra daukagula eta kontsumitzaile huts edo 
historiaren ikusle izateari utzi beharrean gaudela; ezin dugula indibidualismo porrokatua gi-
zentzen jarraitu, “giza familia bakarra garela” ahazten duena; munduko beste herri eta kultu-
ren kolonizatzaile izateari utzi beharra daukagula. 

Jabetzen gara harremanean eta hurkoari irekitzen gatzaizkionean egiten garela gizaki eta, ho-
rregatik, pertsonak eta herriak direla errespetatu, hartu eta besarkatu beharreko lehen ba-
lioa, bereziki pobrezia eta ahultasun egoeran aurkitzen badira.

Jabetzen gara denontzako Giza Garapen Osoa eta Guztion Ongia ahalbidetzeko gogotik saiatu 
behar dugula lanean. Kontuan izanik Giza Eskubideak oraindik ez direla behar adina zabaldu 
mundu guztian; gizaki guztien duintasuna, NBEak duela 70 urte aldarrikatua, oraindik ez dela 
erabat aitortua, errespetatua, onartua, babestua eta sustatua egoera guztietan. Ohartzen 
gara gaur egun injustizia era asko dagoela giza ikusmolde murriztaileen eraginez, eta inda-
rrean den eredu ekonomikoa etekin hutsean eta ahalik eta gehien irabaztean oinarritzen dela 
batez ere; eta eredu horri ez zaiola axola gizakia era batera edo bestera lehertzea, bazter 
uztea eta hiltzea.

Jabetzen gara ez garela ahalguztidunak eta ez dugula ahaztu behar itsasontzi berean goazela; 
inor ez dela bakarrik salbatzen, harremanean eta elkartean egiten garelako gizaki, lurrean 

“Heriotzaren izurriak jotako mundu honek, gosea akabatu 
ordez goseak jandakoak akabatzen dituenak, gizadi osoari 
jaten emateko lain eta gehiago ekoizten du. Batzuk, ordea, 
goseak hiltzen dira eta beste batzuk betekadaz. Ogi-lapurreta 
ahalbidetzeko, 25 miloi soldadu gehiago dago munduan me-
dikuak baino. 1980tik, herrialde txiroek handitu egin dituzte 
gastu militarrak eta erdira jaitsi osasun publikoko gastuak.” 

Eduardo Galeano (Ser como ellos)

“Mundua guztiontzako da, gizaki guztiok duintasun berberaz sortzen garelako lurrean. 
Ezin dira lehenetsi edo erabili azal desberdintasuna, erlijio, gaitasun, sorterri, bizileku eta 
beste hainbat desberdintasun, batzuen pribilegioak guztion eskubideen gainetik jartzea 
zuritzeko. Beraz, elkarte gisa bermatu beharra daukagu pertsona oro duin biziko dela eta 
osotoro garatzeko aukerak izango dituela.

Esan liteke gizadiaren zati batzuk sakrifikatzen direla aukeraketa baten mesedetan, zeinak 
mugarik gabe bizitzeko duin den gizalde bat hobesten duen. Funtsean “pertsonak ez dira 
jada oinarrizko baliotzat hartzen, begirunea eta babesa zor zaienak, bereziki pobreak edo 
ezinduak badira. Bihozgogorrak bihurtu gara edozein xahutzeren aurrean, elikagaienetik 
hasita, hori da izan ere xahutze lotsagarrienetako bat.”

         Fratelli Tutti entziklika
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familia bat eta bera garela jakinik.

Geure mugez eta errealitateez jabetzeak, adibidez, 
pandemia honetaz edo gure amaieraz jabetzeak, be-
rriro pentsarazi behar digute gure bizimodua, gizar-
teen antolaketa eta bizitzaren beraren zentzua. Kon-
turatzen gara horretaz.

Horregatik, gure txikian eta ahuldadean ere, elkarta-
suna eta lankidetza egiten dugunean oinarriak hauek 
hartzen ditugu: partekatzea, tokiko bazkideei entzu-
tea, beraiek baitakite ze egoera eta behar dituzten, 
elkarrekiko arduraz jokatzea … jakitun garelarik ja-
rrera eta konpromiso honek eragin egin behar dio-
la gure bizimoduari, eta hala egiten duela, eraldatuz 
eragiten duela. Alegia, guk des-hazkundera jo behar 
dugu, Asisko Frantziskoren antzera, Herrien Giza Ga-
rapenerako beharrezko berdintasun eta kidetasuna 
ahalbidetzeko.

Bizi dugun itxaropenak bultzatuta saiatzen gara hau 
guztia egiten, denontzat bizi betea bilatu nahirik, ez 
guretzat bakarrik; bizitza bete eta duinari atea ixten 
dioten geure erosotasunaren gainetik edo segurta-
sun txiki eta ordainez harago joaten ahalegindu nahi-
rik; oso ondo jabetuta gizakiak ez garela irlak. 

Laburbilduz, egiten ari garen elkartasun eta lankidet-
za era hau da, gure iritziz, egiten jarraitu behar dugun 
bidea, sortzen dituen loturengatik, gure zilborrari be-
giratzeari uzten laguntzen digulako eta gizarte-ehuna 
eta gure arteko eta kanpokoekiko harremanak za-
baltzen dituelako.

Horrela, izan ere, laguntza eta ongintza hutsa baino 
haratago goaz eta urrats zehatzak ematen jarraitzen 
dugu senidetasun unibertsala eraikitzen laguntzeko, 
mundura irekia, zailtasunak zailtasun, arraza, gizarte 
eta kultura desberdinak gorabehera, guztion helmu-
ga bera partekatzeko, pertsona guztiak barneratzen 
dituzten gizarte eta herriak izatera iristeko oinarri-
zko ekitate-, berdintasun- eta askatasun-klabeetatik 
abiatuz, horrela, bazkide hutsak garela pentsatzeari 
uzteko, guri dagokigunez, tokian tokiko bazkideak 
besterik ez ditugula. 

Berriz diogu, guretzat pertsona ororen giza duinta-
sun eta balioa da beti garrantzitsuena, egoera eta in-
guruabarrak direnak direla ere; baliabide edo aukera 
gutxiagoko leku batean jaio izanak ez bitza zuritu bi-
degabekeria pairatu beharra ezta ere giza eta herri 
duintasuna ukatzea.

Beraz ba, elkartasun eta lankidetza honetan saiatzen 
jarraitu nahi dugu gurea ez dena eta benetako jabeei 
kendu dieguna “itzultzeko” akuilu izan dadin. “Era-
gin politikoa” egin nahi dugu hemendik aurrera ere 
Estatu eta gizarteko erakunde mailan, sistema eko-

nomiko, politiko eta ideologikoak pertsonei eta guz-
tion onari begira diezaieten lehenik; pobrezia sortzen 
duten arrazoien aurka borrokan jarraitu nahi dugu, 
desberdintasun, bidegabekeria, giza eskubideen eta 
gizarte nahiz lan eskubideen ukapenaren kausen aur-
kako borrokan.

Agur bero eta solidarioak

TAUfundazioa taldea
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TAU Fundazioa frantziskotarren konpromisoa da Iparraldeko 
eta Hegoaldeko Elkartasun eta Lankidetzaren alde. Mundu bi-
dezkoago eta anaiago bat eraikitzeko ahalegin komuna.

Hainbat herrialdetan gaude, eta bidegabekeria eta desberdin-
tasun errealitateen aurrean sentikorrak diren beste pertsona 
batzuekin elkarlanean ari gara. Kolaboratzaile guztiek dute erre-
ferentziatzat Asisko Frantziskoren izateko eta egoteko estiloa, 
batez ere botererik eta baliabiderik gabeko gizonei eta emaku-
meei elkartasuna eta lankidetza praktikatzeko orduan.Nahi dugu …

DENOK FAMILIA ETA BERDI-
NAK GARELA IKUSARAZTEA; 
ESKUBIDE BERBEREKIN, 
ARRAZA, HIZKUNTZA, ERLIJIO 
EDO IDEOLOGIA ANIZTASUNETIK 
HARATAGO.

DAUDEN BIDEGABEKERIA-EGOE-
RAK HOBETZEKO ETA ALDATZEKO 
EKINTZAK ETA PROIEKTUAK 
GARATZEA.

JUSTIZIA SOLIDARIOA LORTZEKO 
ERANTZUNKIDEAK IZATEA BORON-
DATE ONEKO PERTSONA OROREKIN 
BATERA. GURE HONDAR ALEA ERE 
EKARRI NAHI DUGU FRANTZISKOTA-
RREN BIZITZA AUKERATIK.

GIZA GARAPENAK GURE GARAIAN 
PLANTEATZEN JARRAITZEN 
DITUEN ERRONKEI ERANTZUTEA, 
BETIERE GURE GAITASUNEN 
ARABERA.

Misioa
Gure misioa lau ardatzetan oinarritzen da, eta ardatz ho-
riek biltzen dituzte egiten ditugun jarduerak.

Horizonte zabal baten pean, gure lana bertan gauden 
tokietan bizi diren pertsona eta errealitateetara egokitzen 
saiatzen gara. Gauza txikiek aurrera egiteko, dinamika 
berriak sortzeko eta eguneroko egoerak aldatzeko aukera 
ematen dutela uste dugu.

Lan egiten dugu …
PERTSONEN ETA HE-
RRIEN AURRERABIDE-
RAKO ELKARTASUNA 
ETA LANKIDETZA 
GARATZEA, GIZARTEEN 
ETA KOMUNITATEEN 
ARTEAN ERREALITATE 
BIDEZKOAGOAK ETA 
GIZATIARRAGOAK ERAI-
KITZEKO.

POBREZIAREN ETA BAZ-
TERKETAREN AURKAKO 
SENTSIBILIZAZIOA ETA 
KONPROMISO SOZIALA 
SUSTATZEA, HORIEK 
SORTZEN DITUZTEN 
ARRAZOIEN AURKA ETA 
HORIEN ONDORIOEN 
AURKA EGITEN SAIA-
TUZ.

BIZIMODU DUINAK 
SUSTATZEA PERTSONEN 
ETA HERRIEN ARTEKO 
ELKARREKIKOTASUN, 
BERDINTASUN ETA 
ANAITASUN ARDURAT-
SUAN, ASISKO FRANT-
ZISKOREN EREDUAN 
OINARRITUTA.

GARAPEN IRAUNKORRA 
BULTZATZEA, HERRIEN 
ETA HERRITARREN NOR-
TASUNA ETA KULTURA 
ERRESPETATUKO DITUE-
NA, DIMENTSIO EKOLO-
GIKOA ETA INGURUME-
NAREKIKO ERRESPETUA 
BULTZATUZ.
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Tau Fundazioa

NON LAN EGITEN DUGU?

Desde nuestros comien-
zos, en 2004, en que 
comenzamos a trabajar 
en Bolivia, seguimos 
con Paraguay, República 
Dominicana, Marruecos, 
Palestina, R.D. Congo, 
Burkina Faso, El Salva-
dor… y, actualmente, 
tenemos proyectos acti-
vos en Bolivia, República 
Dominicana, Marruecos, 
El Salvador, México, 
Ecuador y Palestina.
HEGOALDEKO PROIEK-
TUAK

Sentsibilizazioa

Hegoaldean jardu-
ten dugun bitartean, 
iparraldean lan egiten 
dugu gure anai-arreba 
pobretuenen beha-
rren inguruan sent-
sibilizatzeko, mundu 
globalizatu honetan 
familia bakar bat sen-
titzeagatik.

IPARRALDEKO PROIEK 
TUAK

URTEKO KANPAINA 

2021- Pertsona guz-
tientzako osasuna 
leku guztietan

MATERIALAK
 OSPAKIZUNA
HAUSNARKETA
 ETA EKINTZA

Beste jarduera 
batzuk

Eraldaketarako 
hezkuntza
Soziala
Eta garapena

MOBILIZAZIOA
HEZKUNTZA

Gure mundu globalizatuak aurre egin behar dion erronkarik handiena desberdintasunei 
aurre egitea eta horiek desagerraraztea da.

Horregatik, eragin politikoaren bideetatik ibili nahi dugu, ekonomia justuagoak bultza-
tuko dituena, topaketaren eta elkartasunaren kulturaren alde lan egingo duena, justi-
ziaren, bakearen, guztien ongiaren, edertasunaren eta anaitasun humanizatuaren alde. 
Indibidualismotik, kontsumismotik eta pertsona pobretuenen ahanzturara bultzatzen 
gaituzten filosofia materialistetatik atera nahi dugu. Gure Desazkundearen alde lan egin 
nahi dugu, herrialde pobretuak hazi eta garatu ahal izan daitezen, eta, horrela, herrialde 
garatuen eta garatu gabeen arteko arrakala murrizteko …



8

Criterios
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2021ean ere aurreko urtean aritutako herrialde beretan garatu dugu gure lankidetza Hegoarekin, 
eta gainera Palestina eta Mexiko gehitu ditugu.

Herrialde bakoitzean egitasmo berriak hasi dira urtean zehar eta 2019 eta 2020tik zetozenekin ere 
jarraitu da (Egitaraua Nafarroako Gobernuarekin).

2019 eta 2020an hasitako egitasmoak eta 2021ean jarraitzen edo amaitu direnak: Bolivian 
ekoizpeneko 4, gizarte zibila indartzeko 2, generoko 2; Marokon hezkuntza-prestaketako 1; El 
Salvadorren ekoizpeneko 2, gizarte zibila indartzeko 2, generoko 1; Errepublika Dominikarrean 
osasuneko 1.

2021ean hasitako egitasmo berriak: Bolivian 10 egitasmo (4 garapen ekonomikokoak, 
3 gizarte zibila indartzeko, 2 generokoak eta 3 osasun arlokoak), El Salvadorren: 6 egi-
tasmo (1 garapen ekonomikokoa, 2 gizarte zibila indartzeko, 2 generokoak eta 1 osasun 
arlokoa), Marokon: egitasmo 1 (hezkuntza-prestakuntza). Palestina: 2 egitasmo (1 la-
guntza humanitariokoa eta 1 osasunekoa). Adieraztekoa da baita ere Ekuadorreko 
Kaputxinoen Aguaricoko (Amazonia) Franklin Tello ospitalearentzako diru-laguntza eki-
pamendua erosteko, hango zuzendaria Guzman Bernabeu delarik, Arantzazuko Probint-
ziako frantziskotarra; Mexikon egitasmo 1 (laguntza humanitarioa) “La 72, pertsona mi-
gratzaileentzako aterpetxea”, frantziskotarrek daramatena; eta Cochabamba-Boliviako 
Hogar Creamos-entzako laguntza ekonomikoa. JPIC-El Salvador/Honduraskoari laguntza 
ekonomikoa.

Aurreko urteetan bezala, NBGP programaren datuak ematen ditugu baita ere baina urte 
honetan herrialde bakoitzean Covid-19aren egoerarekin lotuta eta tokiko bazkideei hitza 
emanez pandemia honek nola eragin dien adieraz dezaten lankidetza egitasmoak garat-
zeko orduan edo hastean; geografikoki kokatzeko, herrialdeko mapa txiki bat ipini dugu 
orrialdearen goialdeko ertzean. Asko dira, izan ere, beren bizitza eta errealitatea hobetzen 
saiatzen diren pertsonak eta taldeak, egoera aldatu eta bidezkoagoa eta gizakoiagoa izan 
dadin.

Gero era laburrean aurkeztuko ditugu egitasmoak arloz arlo (Laguntza Humanitarioa, Ga-
rapen Ekonomikoa, Gizarte Zibila Indartzea, Generoa eta Osasuna) eta herrialdez herrial-
de; amaieran 2021ean egitekotan geratu garen egitasmo guztien laburpen-taula, zenbat 
pertsona diren azalduz laguntza eta lankidetza honetako protagonista eta onuradun zuze-
nak. 
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NBGP – Politika berritzaileen kudeaketa-
rantz Beniko garapen arrakalak ixteko 

Beniko Departamenduko lurraldean ekint-
za bateratuak sustatzeko, Departamen-
duko Gobernu Autonomoak eta Bolivian 
Garapenerako Nazio Batuen Programak 
(NBGP), otsailaren 25ean, ostirala, aliant-
za estrategiko bat izenpetu zuten hurren-
go bi urteetan era koordinatuan lan egi-
teko.

Beniko Departamenduko lurraldean ekint-
za bateratuak sustatzeko, Departamen-
duko Gobernu Autonomoak eta Bolivian 
Garapenerako Nazio Batuen Programak 
(NBGP), otsailaren 25ean, ostirala, aliant-
za estrategiko bat izenpetu zuten hurren-

go bi urteetan era koordinatuan lan egiteko.

Identifikatutako lan esparruei dagokie Departamentuko basoak, hezegune eta ur 
baliabideak babestea, zeinei erauzketa-industriak eta inguru hartan jarduera eko-
nomikoa kontrolatzeko erakundeen ahuldadeak eragiten dieten; halaber, infor-
mazio teknologiak erabiliko dira baliabide naturalak hobeto kudeatzeko; lurralde 
hartako finantza publikoak hornitzeko sortu beharko liratekeen baliabideen az-
terketa bat egingo da; eta Gobernuko talde teknikoen gaitasunak sendotzen lan 
egingo da politika publikoak kudeatzeko, gobernantza eraginkorra antolatuz eta 
erakunde eta gobernu arteko koordinazioaren ondorioz ere sortzen direnak.

Akordioa sinatu zeneko ekitaldi ofizialean, Bolivian bizi den NBGPko Ordezkariak, 
Luciana Mermet-ek, azpimarratu zuen garrantzitsua dela herriko gobernua da-
ramaten erakundeekin aliantzak eraikitzea giza garapenaren esparrua jorratzeko 
eta pobreziaren aurkako borrokarako, eta elkarren artean zehaztutako lehenta-
sunak nabarmendu zituen, eskualdeko nahiz, oro har, herrialdeko gai garrantzit-
suei erantzuten dieten konponbide adierazgarriak direla eta. Halaber, Beniko Jn. 
Gobernadoreak azaldutako berrikuntzarako eta lan jatorrerako borondatea gorai-
patu zuen. 

“Beniko Departamenduan zuen garapen-ekintzak indartu nahi ditugu, garapena 
ulertzen duzuen era sendotzen laguntzeko, departamentu-gobernuari jarritako le-
hentasun eta eskumenen bidez, erakundeen ahalmenak indartzea bilatuz; gober-
nantza mekanismo eraginkorrak sortuz eta ekonomia jasotzea sustatuz esperient-
zian oinarritutako konponbideetatik abiatuta. NBGP gisa ekimen honen jarduera 
arrakastatsua izan dadin gogotik ahaleginduko gara, hori da gure konpromisoa. 
Helburu honetarako jarriko ditugu lankidetzako arloetan dugun ezagutza eta tre-
betasun guztia eta gure giza baliabideak”, adierazi zuen Ordezkariak. 

Beniko gobernadoreak, Jose Alejandro Unzueta Shiriquik, berriz, nabarmendu 
zuen bere ardurapean dagoen gobernatze-egitura tekniko guztia indartuko duela 
Boliviako NBGParekin hitzartutakoak, eskualde hartako politika publikoak garatu 
eta gauzatzeko.

Aurreko kudeaketan, lehorteei eta suteei aurre egiteko egitasmoak lagundu zituen 
NBGPk eta elkarte indigenetara eta hiri-auzoetara ura hobeto iristeko proiektuak; 
honetaz gain, basoetako ekosistema iraunkorrak eta malariari eta tuberkulosiari 
aurre egiteko lana ere babestu zuen, Osasun Ministerioarekin elkar hartuta.

17. GIH: helburuak lortzeko aliantzak
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Bidalitako funtsak, guztira: 656.873€
G a r a p e n  e k o n o m i k o a

Biztanleria
Protagonista

150 emakume eta 
150 gizon

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

114.664€

Finantzaketa
TAU
Nafarroako Gober-
nua
(99.083€)

Justifikazioa
Viacha eta Laja udalerrietan, La Paz-Bolivia 
metropoli-eskualdearen zati batean, egoera 
sozial eta ekonomikoa konplexua eta kritikoa 
da; biztanleriaren % 80 ekonomia informalean 
bizi da, eta diru-sarrera gehienak elikadurara 
bideratzen ditu. Pandemiaren ondorioz, gora 
egin dute familia barruko indarkeriak, eskubi-
deen urraketek, elikadura-segurtasunik ezak 
eta malnutrizioak.

Tokiko bazkidea: Prodiasur
Helburu orokorra: Viacha udalerriko 7. ba-
rrutiko eta Laja udalerriko 2. barrutiko hiri-in-
guruko auzoetako emakumeak eta gazteak, 
Covid garaiko ahaldundu sozial eta ekonomi-
koak.
Helburu espezifikoa: elikagai osasuntsuak 
ekologikoki ekoizteko, eraldatzeko, kontsumit-
zeko eta merkaturatzeko ekimenak sustatzea, 
indarkeriarik gabeko bizitzaren esparruan.

Biztanleria
Protagonista

170 emakume eta 
165 gizon

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

82.538€

Finantzaketa

TAU, Ay. Donos-
tia (50.000€) Irún 
(17.778,44€)

Nekazarien familia indigena kalte-
beren elikadura-subiranotasuna in-
dartzea, genero-ikuspegiarekin eta 
ingurumena babestuz Ckochasen, 
COVID testuinguruan, II. fasea

Justifikazioa
Duela 6 urte baino gehiagotik, IPTK Cko-
chasen ari da lanean, baina, hala eta guz-
tiz ere, nekazarien familiek arazoak dituzte 
agroekologiako teknologien erabileran, elika-
gaien segurtasunean, ur eskasian eta tokiko 
garapenerako gaitasunetan, beren eskubi-
deak baliatuz, batez ere emakumeek, familia 
barruko indarkeria jasaten baitute eskolatze, 
autoestimu eta garapen pertsonal txikia du-
telako.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: Ckochaseko biztanleria 
indigena ahulean pobrezia-egoera eta gizar-
te-bazterkeria murriztea, Garapen Iraunkor 
Erresilientearen bidez.
Helburu espezifikoa: elikagaien segurtasuna 
hobetzea genero-berdintasunaren, eskubi-
deen eta ingurumen-iraunkortasunaren bi-
dez, Ckochas udalerriko familia indigena kal-
teberen bidez, COVID-19aren testuinguruan.

Biztanleria
Protagonista

310 emakume eta 
306 gizon

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

154.443€

Finantzaketa

TAU,Nafarroako 
G o b e r n u a 
(110.000€)

Familia indigena kalteberen elikadu-
ra-subiranotasuna, genero-ikuspe-
gi integralarekin eta ingurumenaren 
babesarekin, Ckochas udalerrian.

Justifikazioa
Duela 6 urte baino gehiagotik, IPTK Ckochasen ari 
da lanean, baina, hala eta guztiz ere, nekazarien 
familiek arazo handiak dituzte oraindik agroeko-
logiako teknologien, elikagaien segurtasunaren, 
ur eskasiaren eta tokiko garapenerako gaitasu-
nen erabileran, beren eskubideak baliatuz, batez 
ere emakumeak, indarkeria jasaten dutenak, 
eskolatze maila baxua dutenak eta gizartean 
arrakala sortzen duten autoestimua dutenak.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: nekazari indigena kalte-
beren pobreziako eta gizarte-bazterketako 
egoera murrizten laguntzea.

Helburu espezifikoa: segurtasuna hobetzea 
elikadura-subiranotasunarekin, genero-ber-
dintasunaren, eskubideen eta ingurumen-ja-
sangarritasunaren ikuspegiaren bidez, neka-
zarien familia indigena kalteberen ikuspegitik.

Emakumeen eta gazteen ahalduntze 
ekonomikoa eta soziala, Viacha eta 
Laja udalerrietan dituzten eskubi-
deak baliatuz eta nekazaritzako eli-
kagaien sistemak indartuz
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G a r a p e n  e k o n o m i k o a

Biztanleria
Protagonista

637 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

36 hilabete

Aurrekontua

759.746€   

Finantzaketa
TAU
Nafarroako Gober-
nua (597.764€)

Sukreko elikadura-subiranotasune-
rako eta ahalduntzerako emakumeen 
ekonomia-elkarte produktiboen eta 
mistoen merkataritza sendotzea. II. 
fasea.

Justifikazioa
2017tik 2020ra bitartean gauzatutako Pro-
grama sendotzeko, bigarren fase honetako 
nekazarien familien eskaera sortu da, Sucre-
ko 6. eta 7. barrutietako produkzio-elkartee-
tan emakumeen ahalduntzea eta autonomia 
ekonomikoa indartzeko, COVID-19 garaiko 
subiranotasunaren eta genero-ekitatearen 
ikuspegitik.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: emakumeen ahalduntze 
ekonomiko eta politikoa, elikadurarako eta 
osasunerako giza eskubidea, genero-ekita-
tearekin eta ingurumen-iraunkortasunarekin 
Sucreko 6. eta 7. barrutietan.

Helburu espezifikoa: Sucreko 6. eta 7. landa-ba-
rrutietan produkzio-elkarteetako emakumeen 
ekoizpen- eta merkataritza-sarea sendotzea.

Biztanleria
Protagonista

316 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

159.233€

Finantzaketa
TAU, 
Nafarroako Gober-
nua (119.991€)

Peaña-Ocuriko komunitateetan elika-
dura-subiranotasuna, alternatibak eta 
klima-aldaketaren ondorioekiko erre-
silientzia dituen segurtasuna hobetzea

Justifikazioa
Proposamenak elikadura-subiranotasuna sus-
tatzen du klima-aldaketaren aurrean alternati-
bak eta erresilientzia garatuta eta ingurumena 
zainduta Peañako azpizentraliako komunitate 
pobreetan, aukera berdinekin, eskubideekin eta 
ingurumen-iraunkortasunarekin COVID-19ren 
pandemiaren testuinguruan. Horri esker, be-
harrezko elikagai osasungarriak eduki daitezke 
pandemiaren krisi berri honetan.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: Peañako azpizentraliako 
landa-biztanleriaren garapen jasangarria eta 
pobreziako eta gizarte-bazterketako egoera 
murrizten laguntzea.
Helburu espezifikoa: familia indigenen 
elikadura-subiranotasuna hobetzea, kli-
ma-aldaketaren aurkako alternatiba erre-
silienteekin, eta ingurumena babestea, in-
gurumen-eskubide eta -iraunkortasunarekin.

Biztanleria
Protagonista

80 familia

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

91.222€

Finantzaketa

TAU, Ay. Donosti 
(48.477€)

Familia migratzaileen ekitatezko 
elikadura-segurtasuna eta -subi-
ranotasuna sustatzea Sucreko 6. 
barrutia

Justifikazioa
2019an, “Elikadura Segurtasuna eta subiranota-
suna Ekitatez Bultzatzea” proiektua gauzatzen 
hasi zen, Ayk finantzatutako SUCRE-KO 6. barru-
tiko familia migratzaileena. Donostian, 60 fami-
lia migratzaileri egin die mesede, genero-ikuspe-
gia, klima-aldaketaren aurkako erresilientzia eta 
ingurumen-jasangarritasuna aintzat hartuta. 60 
familien eta herri-agintarien bileretatik abiatu-
ta, 20 familia gehiagori zabaltzea eskatu dute.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: Sucreko udalerriko familia 
migratzaileen elikadurarako giza eskubidea 
benetan gauzatzen laguntzea, genero-ekita-
tearekin.
Helburu espezifikoa: elikadura-segurtasun 
nutrizionala sendotzea Sucre udalerriko fa-
milia migratzaileen subiranotasunaren, gene-
ro-ekitatearen eta ingurumen-jasangarrita-
sunaren ikuspegitik.
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G e n e r o a

Biztanleria
Protagonista

899 emakume eta 
809 gizon

Proiektuaren irau-
pena

24 hilabete

Aurrekontua

126.103€

Finantzaketa

TAU, Gipuzkoako 
Foru Aldundia 
(99.999€)

Genero-indarkeriaren aurkako bo-
rroka Ckochaseko pandemia-tes-
tuinguruan.

Justifikazioa
Xede-biztanleriak hiru arazo identifikatu zituen 
udalerrian: tresnen eta baliabideen hutsunea 
Hezkuntza Unitateetan (EB); indarkeriarik ga-
beko bizitza bat bizitzeko komunitateetan par-
te hartzeko baliabiderik ez duten emakume 
nekazari indigenen erakundeen ahulezia; eta 
Ckochas udalerriaren barruan erakundeen ar-
teko koordinazio-maila txikia edo nulua.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: emakumeen eta haurren 
aurkako indarkeria mota oro murriztea eta 
genero-ekitatea kontuan hartuko duen gizar-
te baketsuagoa eraikitzea.

Helburu espezifikoa: ingurumen-jasanga-
rritasuna duen hezkuntzarako eta osasune-
rako eskubidea sustatzea, genero-indarkeria 
prebenitzeko eta artatzeko, hainbat eragile 
publikoren eta Ckochako gizarte zibilaren par-
te-hartzearekin.

Biztanleria
Protagonista

510 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

24 hilabete

Aurrekontua

150.000€

Finantzaketa
TAU,  
Kantabriako Gober-
nua (120.000€)

Emakume indigenek eta ikasleek in-
darkeriarik eta diskriminaziorik gabe-
ko bizitza izateko dituzten eskubideak 
sustatuz, Ravelo eta Ocuri udalerrie-
tan

Justifikazioa
Ravelo eta Ocuri udalerrien errealitatearen 
ezaugarrietako bat emakume izateagatik, 
indigena izateagatik eta pobrea izateagatik 
familiaren, komunitatearen eta gizarteko 
gainerako erakunde pribatu eta publikoen 
(eskola, eliza, osasun-zentroak eta komuni-
kabideak) barruan emakumeak diskriminat-
zea da.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: generoen arteko berdin-
tasuna eta haur, nerabe eta emakumeen 
indarkeriaren murrizketa, hezkuntza inklusi-
boaren/ekitatiboaren eta emakume-erakun-
deen parte-hartzearen bidez
Helburu espezifikoa: emakumeen eta haurren 
indarkeriarik gabeko bizitzarako eskubidea gau-
zatzea, hezkuntzaren eta mantenuaren bidez, 
Raveloko eta Ocuriko tokiko aktoreen par-
te-hartzearekin.

Biztanleria
Protagonista

6.026 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

20 hilabete

Aurrekontua

216.490€

Finantzaketa
TAU, Bizkaiko 
Foru Aldundia 
(119.967€)

Pocoata eta Colquechaca udalerrie-
tan generoan oinarritutako indar-
keriarik eta eskola-indarkeriarik 
gabeko bizitzarako eskubidea sus-
tatuz. II. fasea

Justifikazioa
Emakumeen aurkako indarkeria prebenitze-
ko, artatzeko eta babesteko araudia gauzatzen 
lagundu nahi du proiektuak, batez ere esko-
la-eremuan; lehen fasean, bigarren hezkunt-
zako azken mailetako ikasleen prestakuntza 
landu da. II. fase honetan proiektua lehen eta 
bigarren hezkuntzara zabaldu nahi da, zuzen-
daritzarekin eta irakasleekin lan eginez.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: emakumeen, haurren eta 
nerabeen aurkako indarkeria eta gizarte-baz-
terketa murriztea, gizarte baketsuak, inklusi-
boak eta jasangarriak eraikiz Pocoata eta Col-
quechaca udalerrietan.
Helburu espezifikoa: emakumeek eta EBko 
ikasleek indarkeriarik gabe bizitzeko duten es-
kubidea gauzatzea, tokiko eragile publiko eta 
pribatuekin modu antolatuan.

Biztanleria
Protagonista

1.530 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

112.997€

Finantzaketa
TAU, 
Nafarroako Gober-
nua (90.000€)

Pertsonen salerosketaren aurka 
borrokatzeko estrategia digitalak, 
indarkeria digitalak La Paz, El Alto, 
Santa Cruz, San Borja udalerrietan

Justifikazioa
Drogaren eta Delituaren aurkako Nazio Ba-
tuen Bulegoak (UNODC) 2020 argitaratutako 
pertsonen salerosketari buruzko txostenaren 
arabera, salerosketaren biktimen arteko nes-
ka-mutilen kopurua hirukoiztu egin da azken 
15 urteetan; bortxazko lanetarako erabilitako 
mutilak eta sexu-esplotaziorako tratatutako 
neskak dira. Koronabirusaren pandemiak era-
gindako atzeraldi ekonomikoak delitu-arris-
kua dakar zuzenean.

Tokiko bazkidea: Cecasem
Helburu orokorra: salerosketa murriztea, 
emakumeen indarkeria digitala, NNAJ, ge-
nero-ekitatea kontuan hartuko duten gizarte 
inklusiboak, baketsuak eta bidezkoak eraikiz.

Helburu espezifikoa: emakumeek, haurrek, 
nerabeek eta gazteek Internet seguruan, in-
darkeria digitaletik kanpo eta pertsonen sale-
rosketan sartzeko duten eskubidea baliatzea.
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Osasuna

Biztanleria
Protagonista
2.700 emakume 
eta 2.300 gizon

Proiektuaren irau-
pena

7 hilabete

Aurrekontua

19.949€

Finantzaketa

TAU, Ay. Santander 
(7.48€)

Bitarteko Terapia Unitatea indart-
zea, George Dúez Ospitalea, Sucre 
udalerria

Justifikazioa
La crisis sanitaria por la pandemia del CO-
VID-19 está golpeando a muchas familias de 
escasos recursos y condiciones socioeconó-
micas precarias de las áreas periurbanas de 
las ciudades como es la gente migrante asen-
tada en Sucre y su área rural. Por ello, se plan-
tea el derecho a la salud de la población de 
Sucre desde la atención de casos COVID en el 
hospital George Duez

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: heriotza-tasa murrizten 
laguntzea COVID-19 pandemiaren ondorioz 
Sucre udalerrian.

Helburu espezifikoa: osasun-eskubidea sus-
tatzea, COVID-19 pazienteen arretarekin, 
George Duez Ospitalean, eta herritarrak pan-
demiaren aurrean sentsibilizatzea

Biztanleria
Protagonista
2.700 emakume 
eta 2.300 gizon

Proiektuaren irau-
pena

7 hilabete

Aurrekontua

19.949€

Finantzaketa
TAU, Ay. Oñati 
(9.280€) y Ay. Ber-
gara (4.948€)

Bitarteko Terapia Unitatea indart-
zea, George Dúez Ospitalea, Sucre 
udalerria

Justifikazioa
COVID-19ren pandemiaren ondoriozko 
osasun-krisiak hirien inguruko eremuetako 
baliabide eta baldintza sozioekonomiko es-
kasak dituzten familia asko kolpatzen ditu, 
hala nola Sukren eta haren landa-eremuan 
kokatutako migratzaileak. Horregatik, Sucreko 
biztanleen osasunerako eskubidea planteat-
zen da, COVID kasuak George Duez ospitalean 
artatuz.

Tokiko bazkidea: IPTK
Helburu orokorra: heriotza-tasa murrizten 
laguntzea COVID-19 pandemiaren ondorioz 
Sucre udalerrian.

Helburu espezifikoa: osasun-eskubidea sus-
tatzea, COVID-19 pazienteen arretarekin, 
George Duez Ospitalean, eta herritarrak pan-
demiaren aurrean sentsibilizatzea

Biztanleria
Protagonist

3.045 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

72.55,355€

Finantzaketa

TAU, Astiz Iraizoz 
Hnos Fundazioa 
(39.687,39€)

Osasunaren busa eta Bizitza Ona Justifikazioa
Eremu horretan ez dago osasun-sistema pu-
blikoko mediku espezialistarik, eta horiek 
eremu pribatuetan artatzen dute. Gainera, 
osasun publikoko sistemak 5 urte arteko hau-
rrekin lan egiten du, eta ez du gizarte zibile-
ko erakundeekin lankidetzan aritzen. Urte 
hauetan, eta San Lucas Fundazioaren Ospitale 
Mugikorraren lanari esker, zero heriotza-tasa 
duten komunitateak izatea lortu da.

Tokiko bazkidea: Fundación San Lucas
Helburu orokorra: Cochabambako hiri-in-
guruko auzoetako biztanleen osasuna eta gi-
zarte-ongizatea, prebentzioa, arreta medikoa 
eta odontologikoa, gaikuntza eta herritarren 
parte-hartzea barne.

Helburu espezifikoa: biztanleriaren morbi-
mortalitatea murriztea, osasun publikoaren 
(kudeaketa), osasun prebentiboaren eta 
osasun sendagarriaren bidez.
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Gizarte zibila indartzea

Biztanleria
Protagonista

40 perstona

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

26.185€

Finantzaketa

TAU, Ay. Zarautz 
(17.994,67€)

Sirionó komunitate indigenen lider-
go-gaitasunak, parte-hartzea eta 
eragina indartzea, haien eskubideak 
exijitzeko

Justifikazioa
Aldez aurreko proiektuetatik, harreman ona 
dago Sirionó Kontseiluko erakundeen eta Cári-
tas Beni tokiko bazkidearen artean. Elkarrekin 
ikusi zuten beharrezkoa zela harremana indart-
zea eta aliantza bat ezartzea komunitate horien 
garapena eta bizi-kalitatea hobetzeko; izan ere, 
komunitate horiek askotariko arazoak dituzte 
eta gertueneko instantzia publikoak eta eraba-
ki-hartzaileak ahaztuta daude.

Tokiko bazkidea: Pastoral Social Caritas-Beni

Helburu espezifikoa: Sirionó komunitate indi-
genen antolaketa-, lidergo-, partaidetza- eta 
eragin-gaitasunak ekitatez indartzea, eskubi-
de ekonomikoak, sozialak, kulturalak eta in-
gurumenekoak aldarrikatzeko eta benetan 
defendatzeko.

Biztanleria
Protagonista

30 familia

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

81.519€

Finantzaketa

TAU, Ay Iruña 
(41.983€)

Ingurumenaren aldeko ekobiltzaile 
Elkartea indartzea. Ekologia inte-
graleko ekintza Cochabamban inte-
graleko-ekintza.

Justifikazioa
Elkartearen diru-sarrerak gehiago optimiza 
daitezke birziklatze-kateko bitartekariak sai-
hesten badira eta materialaren balio komert-
ziala handitzeko tratamendu primarioa egiten 
bada. Elkartea legezko aitorpena duen koope-
ratiba bihurtzeko eta antolaketa- eta enpre-
sa-egitura garatzeko arrazoiak, birziklatutako 
materiala tratatzeko eta hondakin organikoak 
aprobetxatzeko gaitasuna indartuz.

Tokiko bazkidea: Mov. Franciscano JPIC
Helburu orokorra: komunitate kotxabandia-
rraren garapen sozioekonomikoa sustatzea, 
haren parte-hartze aktiboa sustatuz inguru-
mena babesteko, ekologia integralaren ikus-
pegitik.

Helburu espezifikoa: eko-birziklatze zerbit-
zuen kooperatiba eratzea: Cochabamba hiriko 
birziklapen katearen barruan eko-biltzaileen 
gaitasun lehiakorrak dituzten ingurumenaren 
defendatzaileak.

Biztanleria
Protagonista

30 familia

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

41.992€

Finantzaketa

TAU, Ay Iruña 
(22.192€)

Ingurumenaren defendatzaileak 
diren eko-biltzaileen elkartea. Eko-
logia integraleko ekintza Cocha-
bamban.

Justifikazioa
Aurreko proiektu bat gauzatzearen ondorioz, 
«Esperantza-kolektoreak», hiriaren erdigu-
nean birziklatzen diharduten 30 familia indar-
tu ziren sistemikoki.
«Itxaropenaren aliatuek» ekintza praktikoak 
egin nahi dituzte hezkuntza eta gizarte siner-
giak sortzeko, hiriko erdiguneko familia bilt-
zaileak indartzen laguntzeko eta, aldi berean, 
hiriko ingurumena zaintzen laguntzeko.

Tokiko bazkidea: Mov. Franciscano JPIC
Helburu orokorra: Kotxabino komunitatearen 
garapen sozioekonomikoa sustatzea, inguru-
menaren babeserako partaidetza aktiboa sus-
tatuz, ekologia integralaren ikuspegitik

Helburu espezifikoa: ingurumenaren defen-
datzaile eko-biltzaileen elkartearen antolake-
ta eta parte-hartze aktiboa indartzea hiriko 
birziklatze-katearen barruan
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Nazio Batuetako Erakundea (NBE) 193 
Estatuk osatutako nazioarteko erakun-
dea da, eta sortu zenetik haren kidea 
da Ekuador, 1945 urtetik. Nazio Batuen 
Erakundeak giza eskubideen, bakearen 
eta garapenaren alde lan egiten du eta 
Estatuari laguntzen dioten agentzia, funts 
eta programen bidez dago Ekuadorren, 
2030 Agendan eta  bertako 17 Garapen 
Iraunkorreko Helburuetan (GHI) ageri di-
ren egiteko nazionalak eta konpromiso 
internazionalak lortzeko.

2017tik, Antonio Guterres NBEko idazka-
ri nagusiaren gidaritza pean, erakundea 

eraberritzeko prozesua hasi da, bere misioa hobeto bete dezan. Hori horrela, 
NBGP-k, NBEko parte izanik eta garapen zutabearen buru, rol garrantzitsua du 
Nazio Batuen Sisteman eta erakundeak Garapen Iraunkorra ezartzeko daukan 
Laguntza Antolakuntzan. 

GHI-ak bateratzeko, ezartzeko eta jarraipena egiteko eragilea da NBGP-a, Go-
bernuarekin, sektore pribatu, elkarte akademiko, gizarte zibileko antolakunde 
eta alde askotariko  taldeekin ados jarrita. Era berean, zerbitzuak errazten 
ditu eta Nazio Batuetako beste agentzia, funts eta programetako proiektu ba-
teratuak aurrera eramaten laguntzen du. 

NBGP-aren 2018-2021 Plan Estrategikoak sei programa instituzional adieraz-
garri ditu ardatz, pobrezia gutxitzeko esparruan, gobernantzan, erresilient-
zian, naturan, energian eta genero berdintasunean oinarritutako irtenbidee-
tan. Dauzkan bazkide estrategikoen arabera, bere aginte zabala, erantzuteko 
gaitasuna, testuinguru nazionalera egokitzea eta gora jotzeko ahalmena dira 
NBGP-aren abantaila konparatiboak Ekuadorren. Kalitatezko laguntza teknikoa 
ematen duen bazkidetzat hartua dago Ekuador, baliabideak bizkortzen eta ho-
beto erabiltzen dituen bazkidetzat, garapen-prozesuak errazteko aliatu egokia 
bihurtzen delarik. 

2020a GHI-ak betetzeko Hamarkadako Ekintza aldiaren hasiera izan zen. Aldi 
berean, Covid-19aren pandemia zabaldu zen munduan, garapen agendei era-
ginez eta gauzak errotik aldatuz. Mundua inoiz ezagutu ez bezalako atzeraldi 
ekonomikoari aurre egin beharrean aurkitu zen, eta desberdintasun sakonak 
daude, ahuldade ekologikoa eta gero eta mesfidantza handiagoa gizarteetan 
eta gizarteen artean. 

NBE-aren erantzun sozio-ekonomikoaren buru tekniko gisa eta Osasunaren 
Erakunde Panamerikarrarekin / Osasunaren Mundu Erakundearekin (OEP-
OME) eta Gai Humanitarioetarako Goi Mandatariaren Bulegoarekin koordina-
zio estuan jardunez, NBGP-a Ekuadorri laguntzen ari zaio Covid-19ari aurre 
egiteko nola prestatu, nola erantzun eta pertsonak nola sendatu.

NBGP-ak erantzun inklusibo eta alde askotarikoa emateko lan egin du popula-
zio zaurgarrienei arreta jarriz eta hainbat arlo jorratuz, adibidez osasuna, ura, 
elikadura-segurtasuna eta errekuperazioa. 

NBGP-ak, bazkide estrategiko dituen Munduko Bankuarekin eta Europar Ba-
tasunarekin, Covid-19aren PDNA Azterketa Sozio-ekonomikoa egiten lagundu 
zion Ekuadorreko gobernuari, pandemiaren lehen hiru hilabeteek herri har-
tako gizartean eta ekonomian izan dituen eraginak, sortu dituen premiak eta 
beharko diren estrategiak jakiteko. 

Babes pertsonalerako ekipamendua ere eman zaie Amazoniako elkarte indige-
nei (Cofan, Sionas, Kichwa, Shuar eta Achuar elkarteei) eta kloroa ura tratat-
zeko eta osasun guneetako garbitasun eta desinfekziorako.E
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Bidalitako funtsak, guztira: 10.000€

 Osasun laguntza humanitarioa

Biztanleria
Protagonista

300 pertsona

Proiektuaren iraupena

12 hilabete

Aurrekontua

91.075€

Finantzaketa

TAU (10.000€)

Franklin Tello Ospitalerako 

gasometria ekipoa

COVID-19 pandemiagatik 

Roca Forte - Aguarico

Justifikazioa
COVID-19ren egungo egoera pandemikoan, Franklin 
Tello ospitaleak espero du 6.500 biztanle inguru di-
tuela, eta % 40ko afekzioa kalkulatu du: 842 kaltetu 
arin, 145 gaixo pneumonia larriekin (biriken % 50en 
baino gehiagoren afekzioa) eta 52 aireztapen meka-
nikoaren premiarekin. Ospitaleak 2 pazienteri baino 
ez die oxigenoterapiarekin arreta emateko bitar-
tekorik, eta gaixo horiei arreta emateko jarraibide 
nazionaletan Cocan dagoen erreferentziazko ospita-
lera bideratu beharko liratekeen arren, osasun-zer-
bitzuek gainezka egiten dute, eta ezinezkoa izango 
da. Gaur egun, oxigeno-tangak Cocan kargatzen dira 
eta 15 egun atzeratzen dira. Eta orain, zerbitzuen es-
kariarekin eta ibaiko komunikazio-murrizketekin (2 
garraio astean), epea luzatu egingo da. Pneumonia 
larria duen paziente batek 2 oxigeno-tanga beharko 
ditu egunean, eta, beraz, ezin zaio arretarik eman. 
Horregatik, ospitaleak gutxieneko oxigenotera-
pia-zerbitzu horiek izan behar ditu 10-20 paziente-
rentzat, eta larrialdia in situ tratatu ahal izan behar 
du.

Tokiko bazkidea: Vicariato Apostólico de Aguarico
(Kaputxinoak)

Helburu orokorra: 
Ospitalea operatibo mantentzea pandemiaren au-
rrean; izan ere, oxigenoterapiarik ez badu, ez du 
zentzurik pazienteak ospitaleratzea eta ez dira ospi-
talera joango. Horrek eragina izango du herritarren 
gaineko prebentzio-ekintzetan eta kasuen kopurua-
ren murrizketan.

Helburu espezifikoa: 
Oxigenoterapia ematea Franklin Ospitalean artatu-
tako paziente guztiei. Tello.
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Hondamendi osteko errekuperaziorako gida 
markoa El Salvadorrerako.

Bitarteko honek herrialdeari hobeto prestatu-
ta egoten lagunduko dio eta modu eraginko-
rrago, ordenatu eta antolatuagoan zuzentzen 
prozesu hau, lehentasun nazionalak sartuz, 
finantzatzeko mekanismoak ziurtatuz eta ba-
zkide guztien ahaleginak bateratuz, garapen 
iraunkor bat sustatzeko.

Estatuko 15 ministeriok esku hartu zuten gida 
lantzen, bitarteko hori El Salvadorreko errea-
litatera egokitzeko. Esperientzia nazionala 
eta internazionala aztertzean, gaur egungo 

erakunde antolaketan eta Gobernuaren lehentasunetan oinarritu zen metodologia zati bat; 
gainera, “Hondamendien Errekuperazio Markoa” (DRF siglak, ingelesez) izeneko agiriaren ildo 
orokorrak jarraitu ziren, Munduko Bankuak (MB), Europar Batasunak (EB) eta Nazio Batuek 
(NBE) elkar hartuta.

Bertan bizi den NBGP-aren Ordezkariak, Georgiana Braga-Orillard-ek, gogorarazi zuen “Biga-
rren Mendeurreneko Giza Garapenari buruzko Txosten Berezia. El Salvador 2021” agiriaren 
arabera, erabakigarria gertatuko dela herrialdearentzat erresilientzia indartzea klima aldake-
taren aurrean, krisi hau izango delako eragin handiena izango duena hurrengo hogeita bost, 
berrogeita hamar eta ehun urtetan, eta horregatik errekuperazio mekanismo bat izatea mese-
dea dela El Salvadorrerako.

“2020an, Covid-19aren pandemian geundela, Amanda eta Kristobal ekaitzek jo gintuzten. Eu-
ropar Batasunarekin, Munduko Bankuarekin eta Sistemako beste agentziekin bi astinaldiek 
batera ze galera eta kalte ekarri zizkiguten aztertu genuen Post Disaster Needs Assessment 
(PDNA) ebaluaketa eginez. Esperientzia honetan oinarrituta, El Salvadorreko Gobernuak la-
guntza eskatu zuen erantzunaren antolaketa sendotzeko eta errekuperatze esparru bat garat-
zeko”, esan zuen NBGP-ko Ordezkariak. 

Gainera, adierazi zuenez, “El Salvadorrek bazuen hondamendiei bat-batean erantzun azkarra 
emateko antolaketa” baina beharrezkoa zen berehalako errekuperazioa garatzeko fase hori. 
“Hondamendi-gertakari baten ondorioz izandako kalte eta galerak aztertzetik sortzen da Erre-
kuperatze Esparrua eta ekintzak koordinatuz garapenak irauteko moduko errekuperazio fisiko, 
ekonomiko sozial eta ingurumenekoa eragitea da bere helburua”, azpimarratu zuen.

Errekuperatze Esparruak hiru zutabe nagusi ditu: (1) Errekuperaziorako Erakunde Esparrua 
zehaztea; (2) izan daitezkeen finantzabideak zehaztea; eta (3) gauzatzeko aukerak zehaztea, 
begiratuz eta jarraipena eginez.

Azkeneko hiru hamarkadetan jatorri sozio-naturaleko hondamendiak ugaldu egin dira Amerika 
Erdialdeko lurraldean, eta ekimen honek erresilientzia sustatzeko politika publikoa indartzen 
du  herrialdeko ekonomia, gizarte eta ingurumen jardueretarako. El Salvador da Latin Ameri-
kako lehen herrialdea bere baldintzen arabera moldatutako gida hau sortzen eta eredu gerta-
tuko da inguru hartako beste herrialdeetan esperientzia hau errepikatzeko.

Merkataritza eta Inbertsio idazkariak, Miguel Kattan-ek, adierazi zuen, pandemiarekin 2020an 
izandako esperientzia ostean, egoera zailean aurkitzen zela El Salvador, “ez geneukan batere 
mekanismorik egoera honi erantzuteko. Orain lortu da beharrezkoak diren instantziak eratzea 
krisiari erantzuteko”.

Erantsi zuen  errekuperazioak integrala izan behar duela eta alderdi ekonomikoa eta soziala 
hartu behar dituela eraginkorra eta iraunkorra izateko, eta gainera, osasun, hezkuntza eta 
sistema nazional guztiak sendotzea eragin behar duela krisiei erantzuteko. “Bide-orria eta 
errekuperatze esparrua erabakitzeko bitarteko egokiak finkatuko ditugu, besteak beste, ildo 
estrategikoak eta ekintza plana zehaztuz”, azaldu zuen. 

NBPG-k 2030 Agendan eta Garapen Iraunkorreko Helburuetan (GIH) aurrera egiten laguntzen 
dio herrialdeari, lehentasun nazionalekin bat eginda.E
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Bidalitako funtsak, guztira: 653.640€
Garapen ekonomikoa

Biztanleria
Protagonista

115 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

24 hilabete

Aurrekontua

297.873€

Finantzaketa
TAU, DFBizkaia 
(119.935,00), 
Ay. Bilbao 
(69.979,00€)

ACOMADEGUA emakumeen elkarte 
kooperatiboaren enpresa-kudeake-
ta eta produkzio-kateamendua in-
dartzea.

Justifikazioa
Aguilaresen, El Paísnalen eta San Pablo Ta-
cachikon kalteberatasun handia dagoenez, 
herritarrak, oro har, eta, bereziki, emaku-
meak, beren oinarrizko eskubideak urratzen 
dituzten gizarte- eta ekonomia-arazoetan 
daude. Horregatik, emakumeen gaitasunak, 
antolaketa eta parte-hartzea indartu behar 
dira, oinarrizko giza eskubideak eskatzeko eta 
aplikatzeko.

Tokiko bazkidea: CORDES
Helburu orokorra: laneko Arriskuen ACOMA-
DEGUA Emakume Kooperatiben Elkartearen 
enpresa-kudeaketa, antolaketa-kudeaketa 
eta produkzio-kateatzea indartzea, udale-
rrietako baliabideen bidezko inklusioarekin 
eta erabilera eraginkor eta jasangarriarekin, 
udalerriok beren garapenaren eragile izan 
daitezen.

Biztanleria
Protagonista

443 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

18 hilabete

Aurrekontua

146.513€

Finantzaketa
TAU, Gipuzkoako 
Foru Aldundia 
(119.965€)

Turismo arduratsu eta iraunkorra 
sustatzea, Aguilares udalerrian 
berdintasunez eta modu inklusiboan 
parte hartuz, II. fasea.

Justifikazioa
Proiektuaren bigarren fase horri esker, Aguila-
resko jaialdi artistiko kulturaletan parte hart-
zen duten emakume ekintzaileei eta tokiko 
artista-taldeei laguntzen jarraitu ahal izango 
dugu; izan ere, COVID 19 pandemiaren on-
doriozko konfinamenduarekin batera, haien 
jarduera sozio-ekonomikoa kaltetu dute eta 
kalteberatasun- eta pobrezia-arrisku handia-
goa dute. COVID 19 pandemiari, halaber, due-
la gutxi izandako Amanda ekaitzak 2020ko 
maiatzaren 31n eragin zituen ondorioak ge-
hitu behar dizkiogu, 7 mila pertsona baino 
gehiago kaltetuta, 15 hildako, 7 desagertu, 
erorketa eta edateko uraren sistemak kaltetu-
ta, 18 mila familia inguru ere kaltetuak izan zi-
relarik. Hori dela eta, Larrialdietarako Egoera 
Dekretua onartu zuen gobernuak 15 egunez.

Tokiko bazkidea: CORDES

Helburu orokorra:
Turismo arduratsu eta iraunkorra sustatzea 
Aguilares udalerrian, gizarte zibilaren par-
te-hartze ekitatibo eta inklusiboarekin. Bertan 
7 erakundek parte hartzen dute, 443 pertso-
nak (221 emakume eta 222 gizon), udalerrian 
dauden baliabideak eraginkortasunez erabiliz.

Biztanleria
Protagonista
110 emakume
Eta 60 gizon

Proiektuaren irau-
pena

16 hilabete

Aurrekontua

297.873€

Finantzaketa
TAU, Ay. Bilbao 
(69.997€), DFBi-
zkaia (119.722€)

Enpresa-kudeaketa indartzea eta 
ACOMADEGUA emakumeen elkarte 
kooperatiboaren produkzio-kateat-
zea (II. fasea)

Justifikazioa
COVID-19ak testuingurua aldatu du El Sal-
vadorren; Aguilares, El Paísnal eta San Pablo 
Tacachico udalerrietan kalteberatasun sozioe-
konomikoa nabariagoa eta sentituagoa da 
erakunde komunaletan, emakumeen erakun-
deetan, kooperatiba-elkarteetan, biztanlerian 
oro har eta, batez ere, arazo larriak dituzten 
emakumeetan.

Tokiko bazkidea: CORDES

Helburu orokorra: Aguilares eta El Paisnal 
udalerrietako biztanleriaren garapen sozioe-
konomikoa.

Helburu espezifikoa: laneko Arriskuen ACO-
MADEGUA Emakume Kooperatiben Elkartea-
ren enpresa-kudeaketa, antolaketa-kudeake-
ta eta produkzio-kateamendua indartzea.



20

G i z a r t e  z i b i l a  i n d a r t z e a

Biztanleria
Protagonista

210 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

11.000€

Finantzaketa

TAU

Artea - Eragin politikoa (Hirugarren 
Adineko Landa Elkartea) CORDES I 
eskualdean, El Salvadorren

Justifikazioa
Cordesek gaur arte lagundu dituen Salva-
dorreko gizarteko gainerako sektoreak alde 
batera utzi gabe, Hirugarren Adinekoentzako 
Arreta Integralaren proiektua lehentasunezko 
apustu estrategiko lokal, nazional eta global 
bihurtu dugu orainaldian eta etorkizun hurbi-
lean, Hirugarren Adineko Landa Elkarte (ARTE) 
ESPERIENTZIA POSITIBOAREN ondoren.

Tokiko bazkidea: CORDES
Helburu orokorra: arriskuak kudeatzeko pres-
takuntza, adinekoak eta desgaituak sartzeko, 
Erdialdeko Amerikan, Mexikon eta Kariben 
iragarritako eta betetako hondamendien ira-
garpenetatik abiatuta.

Helburu espezifikoa: eragin politikoa DES-
KARTATUAK eta tresna osagarriak liburutik; 
erakusketa ibiltaria, webgunea, sare sozialak.

Biztanleria
Protagonista

420 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

147.221€

Finantzaketa
TAU, Kanta-
briako Gobernua 
(115.106€)

Saneamendurako, osasunerako eta 
partaidetzarako eskubidea indartzea, 
generoaren eta ingurumen-jasanga-
rritasunaren ikuspegitik, San Antonio 
etorbidean, El Paisnal udalerrian.

Justifikazioa
Saneamenduari eta higieneari buruzko sentsi-
bilizazio-programarik ez izatea, saneamenduan 
inbertsio nahikorik ez egitea (komunak), par-
te-hartzea sustatu eta sustatzea, haur gaixoen 
zaintza hobetzea, emakumearen lan-karga jais-
tea, gaixotasunen garapenarekiko babesa handit-
zea, eta herritarren eskubideak aitortzea, tokiko 
agintariekin koordinatuta.

Tokiko bazkidea: CORDES
Helburu orokorra: El Paisnaleko emakumeen 
eta gizonen bizitza duinerako, saneamendu-
rako, osasunerako eta partaidetzarako eskubi-
dea erabat gauzatzen laguntzea.
Helburu espezifikoa: saneamendurako, 
osasunerako eta 420 pertsonaren partaidet-
zarako eskubidea gauzatzea, genero-ikuspe-
giarekin eta ingurumen-iraunkortasunarekin, 
komunitatean familiako 80 ongarri-komun 
lehor eraikitzea.

Biztanleria
Protagonista
800 pertsona

Proiektuaren irau-
pena
24 hilabete

Aurrekontua

142.890€

Finantzaketa
TAU, Kanta-
briako Gobernua 
(150.909,29€)

Garapen Komunaleko 8 Elkartetako 
(ADESCOS) kide diren 300 pertso-
naren genero-berdintasuneko gai-
tasunak indartuz, II. fasea

Justifikazioa
Aguilares, El Paísnal eta San Pablo Tacachico 
udalerrietako kalteberatasun handiaren on-
dorioz, biztanleria, oro har, eta emakumeak, 
hainbat arazoren eraginpean daude, hala nola 
identitatea galtzea, autoestimu baxua, ba-
rruko edo kanpoko migrazioa, taldeetan sart-
zea, alkoholismoa edo droga-mendekotasuna, 
amatasun edo aitatasun goiztiarra, gaixota-
sunak. Horregatik da garrantzitsua biztanleria-
ren/emakumeen gaitasunak indartzea.

Tokiko bazkidea: CORDES
Helburu orokorra: Aguilares, El Paisnal eta 
San Pablo Tacachico udalerrietako biztanleen 
garapen sozioekonomiko jasangarrian lagunt-
zea.

Berariazko helburua: 300 pertsonaren anto-
laketa-, partaidetza- eta ekonomia-gaitasunak 
indartzea, ADESCOren parte direnak; baliabi-
de erabilgarriak ekitatez eta eraginkortasunez 
erabilita.

Biztanleria
Protagonista

439 pertsona

Proiektuaren irau-
pena

12 hilabete

Aurrekontua

151.713€

Finantzaketa
TAU, 
Nafarroako Gober-
nua (102.000€)

Aguilares, El Paisnal eta San Pablo 
Tacachico hirietan kalteberak diren 
landa-eremuko gazteen gaitasunak 
indartzea, Covid-19 dela eta.

Justifikazioa
Gazteen arazo nagusietako bat da ekonomi-
koki gizarteratzeko aukerarik ez izatea, eta 
larriagoa da landa-eremuko emakume gaz-
teentzat. Proiektu honek Aguilares, El Pais-
nal eta San Pablo Tacachico udalerrietako 
landa-eremuko gazteen antolakuntza-, par-
taidetza- eta ekonomia-gaitasunak indartuko 
ditu, Covid-19ak larriagotutako kalteberata-
sun-egoeran daudenak.

Tokiko bazkidea: CORDES
Helburu orokorra: COVID-19agatik kaltebe-
rak diren gazteen garapen sozioekonomikoa, 
udalerrietako baliabideak ekitatiboki txerta-
tuz eta eraginkortasunez erabiliz.

Helburu espezifikoa: Aguilares, El Paisnal eta 
San Pablo Tacachico udalerrietako landa-ere-
muko gazteen antolaketa-, partaidetza- eta 
ekonomia-gaitasunak indartzea.
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G e n e r o a

Biztanleria
Protagonista

500 mujeres y 200 
varones

Proiektuaren irau-
pena

24 hilabete

Aurrekontua

738.801€              

Finantzaketa

TAU, FOCAD Eus-
ko Jaurlaritza 
(590.904€)

Emakume antolatuek eta ahaldunek 
tokiko genero-politika publikoak egi-
ten parte hartzen dute, beren elika-
dura-subiranotasuna nekazaritza- 
eta ekologia-ikuspegitik indartzeko, 
Aguilares, El Paisnal eta San Pablo 
Tacachico udalerrietan.

Justifikazioa
Proiektu hau Aguilaresen, El Paísnalen eta San 
Pablo Tacachicon, El Salvadorren, gauzatuko 
da, eta 500 emakumerekin eta 200 gizonekin 
lan egingo da: emakumeen ahalduntze-proze-
su bat, gaitasun estrategiko-politikoak sen-
dotuz, espazio komunaletan eta udaletan 
antolaketa eta parte-hartze aktiboa sustatuz, 
eta nekazaritza eta abeltzaintzako 200 ekoi-
zpen-sistema jasangarri eta agroekologikoren 
inplementazioa, emakumeen kontsumo eta 
kontrol kopuru berdinarekin.

Tokiko bazkidea: CORDES

Helburu orokorra: Aguilares, El Paísnal eta 
San Pablo Tacachico hirietan emakumeen 
antolaketa, bizi-kalitatea, ongizatea, segurta-
suna eta elikadura-subiranotasuna hobetzea.

Helburu espezifikoa: Aguilares, El Paísnal eta 
San Pablo Tacachico enpresetan emakume 
ahaldunduen elikadura segurtasuna eta su-
biranotasuna hobetzea, ekoizpen agroeko-
logikoko sistemak ezartzea eta emakumeen 
parte-hartzea barne hartzen duten tokiko 
politika publikoak eguneratzea/abian jartzea.

Biztanleria
Protagonista
400 mujeres y 200 
hombres

Proiektuaren irau-
pena

24 hilabete

Aurrekontua

665.430€

Finantzaketa
TAU, FOCAD 
Eusko Jaurlaritza 
(532.330,59€)

Emakume ahaldunduek tokiko ge-
nero-politika publikoak egiten parte 
hartzen dute, elikadura-subiranota-
suna nekazaritza-ikuspegi ekologikotik 
indartzeko.

Justifikazioa
500 emakumek eta 200 gizonek lan egingo 
dute emakumeen ahalduntze-prozesuetan, 
beren gaitasun estrategiko-politikoak indar-
tuz, antolatuz eta gune komunaletan eta 
udaletan parte-hartze aktiboa izanez, beren 
eskubideak defendatzeko tokiko genero-po-
litikak bultzatuz, eta familiaren ekonomiari 
eta elikadura-segurtasun eta -subiranota-
sunari egiten dizkieten ekarpenak ikusaraziz, 
ikuspegi agroekologikotik.

Tokiko bazkidea: CORDES
Helburu orokorra: Aguilares, El Paísnal eta 
San Pablo Tacachico hirietan emakumeen 
antolaketa, bizi-kalitatea, ongizatea, segurta-
suna eta elikadura-subiranotasuna hobetzea, 
tokiko politika publiko bidezkoak eta iraunko-
rrak indartuz.
Helburu espezifikoa: elikadura-segurtasuna 
eta -subiranotasuna, ahaldundutako emaku-
meen esku, nekazaritza-ekologiako ikuspegia 
duten nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoi-
zpen-sistemak ezarriz.
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S a l u d

Biztanleria Protagonista

5 pertsona

Proiektuaren iraupena

12 hilabete

Aurrekontua

7.000€

Finantzaketa

TAU

Jarraitutasuna
Senidetzea
Baztertuak

Justifikazioa
El Salvadorreko adineko pertsonak baztertuta dau-
de. Gerra garaian eta bakea eta demokrazia erai-
kitzeko prozesuan zehar familia, komunitatea, 
udalerria eta herrialdearen alde dena eman arren, 
adineko gehienak Estatuak abandonatuta daude. 
Duela gutxiko entziklika batean, Frantzisko aita san-
tuak munduko zaharrei ere “baztertuak” esan zien.

El Salvadorren 60 urtetik gorako 825 mila pertsona 
daude. Horietatik, 200 mila pentsiok bakarrik dute 
hilean US $50 eta US $350 artean mugitzen den 
pentsioa, salbuespenak salbuespen. Gainerako 
625 milek ez dute inolako diru-sarrerarik jasotzen 
Estatutik, gose-soldatengatik bizitza osoan lan egin 
arren, gizarte-segurantzako eta pentsioetako koti-
zaziorik gabe.

Tokiko bazkidea: CORDES

Helburu orokorra:

Tecolucan kokatutako Hirugarren Adinekoen Landa 
Elkartearen (ARTE) adinekoen bizi-kalitatea hobetu 
da
Helburu espezifikoa:
ARTEko baliabiderik ez duten 5 helduri laguntza eko-
nomikoa ematen jarraitzea, CORDES bidez
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Bank al Maghrib (BAM) banku zentral ma-

rokoarrak iragarri du herrialdeak BPG-

aren %6’7ko hazkundea izango duela 

2021a amaitzean nekazaritza urte onari 

eta ekonomiaren errekuperazioari esker, 

hala nola defizit publikoa %6’9 igoz.

Banku zentralaren gobernadoreak, Abde-

latif Juahri-k, prentsaurrekoan adierazi 

zuen jarduera ekonomikoa onbideratzea, besteak beste, txertaketa kanpainaren 

aurrerakadari zor zaiola, biztanleriaren %63k hartua baitu bigarren dosia.

Baina zehaztu zuen munduan zeharreko pandemiaren olatu berriek “ziurgabeta-

suna” eragiten ditela aurreikuspen ekonomikoei.

Nekazaritzaren BPG-a %18’8 hazi delako gertatu da Marokoko hazkunde tasa, 

non alekien ekoizpena 10’3 miloi kintaletik gorakoa izan zen, Juahri-k esan zue-

nez, eta iragarri zuen 2022an eta 2023an %2’9 eta %3’4ko hazkundeak izango 

direla, Marokon eta nazioartean osasun egoeraren bilakaeragatik eta herrialde-

ko agintariek erabakiko dituzten murrizketen eraginez.

Defizit publikoari dagokionez, banku zentralak aurreikusten du 2021ean %6’9koa 

izango dela, 2022an %6’3koa eta 2023an %5’8ra jaitsiko dela.

Banku zentralaren gobernadoreak azpimarratu zuen atzerrian bizi diren etor-

kinen diru bidalketak 94.700 miloi dirhamera iritsi zirela (9.000 miloi euro) 

2021ean, aurreko urtearen aldean baino %38’9 gehiago. 

Bestetik, banku zentraleko gobernadoreak elikagaien eta errekaien prezioen 

igoera nabarmena aipatu zuen, urte honetan inflazioan agertuko dena, 2021ean 

%1’4koa izango delarik (2020an %0’7koa izan zen), baina erantsi zuen inflazio 

mailak, bai aurtengoa bai 2022rako aurreikusten dena (%2’1), kontrolatzeko mo-

duko mailatan daudela.

Gainera, Juahrik adierazi zuen moneta politikaren orientazioa erosoa dela fi-

nantzabideen baldintza egokiekin, eta horregatik erabaki zela interes tasa ez 

aldatzea eta %1’5ean mantentzea.M
a

r
o

k
o



25

Bidalitako funtsak, guztira: 15.000€

Hezkuntza - Prestakuntza
2021-2022 ikasturtea

Biztanleria
Protagonista

12 adingabe

Proiektuaren iraupena

12 hilabete

Aurrekontua

15.000€

Finantzaketa

TAU

Harrera,
Laguntza

Eta inoren kargura ez 
dauden adingabeen pres-

takuntza
Saharaz hegoaldeko Juk 
Spel de los Salesianos de 

Kenitra eskolan

Justifikazioa
Marokok Afrikako ikasle asko jasotzen ditu, modu 
erregularrean, herrialdeetako unibertsitate-zen-
troetan ikasteko, baina, aldi berean, Europara joate-
ko emigrazio handia dago.
Saharaz hegoaldeko zenbait emigrante herrialdean 
gelditu ziren, eta lanean hasi ziren. Pertsona horien 
profilaren artean familia asko daude, baita inoren 
kargura ez dauden haur edo nerabe asko ere.

Tokiko bazkidea: Salesianos de Kenitra

Helburu orokorra: kalteberatasun-egoeran dauden 
Saharaz azpiko adingabe etorkinei laguntzea

Helburu espezifikoa: etxebizitzarako eta hezkuntza-
rako oinarrizko eskubideak bermatzea, gizarteratzea 
lortzeko.



26

M
é

x
i

c
o Giza mugimendua Mexikoko hegoaldeko 

mugan: jazarpenaren eta itxaropenaren 
artean

• Pertsona defendatzaileen ikustaldia Tenosique-
ra, Tabascon: migrazio agintariek giza eskubi-

deen urraketak bildu dituzte.
• Elkarte-defendatzaileek, familia solidarioek eta migratzaileentzako aterpetxeek batera eta 
bestera dabiltzan ehunka pertsonen bizia eta integritatea babesten dute.

2021eko azaroaren 04a
Mexikoko hegoaldeko mugan indarkeria eta segurtasun eza gero eta handiagoa dela eta, urria-
ren 11n eta 12an, giza eskubideak defenditzen dituzten pertsona talde batek agirietan jaso zuen 
Guatemalatik Tabascoko Tenosique hirira eta beste leku batzuetara doazen zenbait migra-
zio-ibilbideetan jakindakoa, migratzaileek herrialdeko beste eskualdetara joateko egiten dituz-
ten bideetan barrena ibiliz.

2021eko azaroaren 04a
Mexikoko hegoaldeko mugan indarkeria eta segurtasun eza gero eta handiagoa dela eta, urria-
ren 11n eta 12an, giza eskubideak defenditzen dituzten pertsona talde batek agirietan jaso zuen 
Guatemalatik Tabascoko Tenosique hirira eta beste leku batzuetara doazen zenbait migra-
zio-ibilbideetan jakindakoa, migratzaileek herrialdeko beste eskualdetara joateko egiten dituz-
ten bideetan barrena ibiliz.

Kezkagarria da zer segurtasun eza eta indarkeria dagoen oraindik migratzaileen bideetan. Na-
hiz eta Covid-19ak aldatu egin zituen migrazioaren emanak, hargatik ez ziren gutxitu batetik 
bestera dabilen jendearen arriskuak; alderantziz, pandemiak desberdindu egin zituen eta larria-
gotu, pandemian migratzen duten pertsonen osasun eta elikadura krisia areagotuz.

Egoera honen adierazle batzuk argi geratu ziren ibilaldietan, pertsonan migratzaileek esanda 
delituak jasan edo ikusi zituztela, edota beren giza eskubideen urraketen biktima edo lekuko 
izan zirela, adibidez, estortsioa, egurtzea, bahitzea, pertsonen salerosketa, zerbitzu mediku eta 
humanitarioetara iritsi ezina, asilo eskaerak ukatzea eta deportazioak, bide haietan zihoaze-
nean.

Bestetik, laguntza humanitarioa eskaintzen dutenek nabarmendu zuten Maya Trenaren erai-
kuntza-lanen ondorioz eta orain migrazio-politikak gogortu egin direlako jende gutxiagok mi-
gratzen duela baina, hala ere, hauek, bidean, delituak eta beren eskubideen urraketak jasaten 
dituztela, eta askotan ez dituztela salatzen ez direlako erakundeez fidatzen eta instituzioak mo-
telak izaten direlako ikertzen. Gainera, pandemiarekin indartu egin dira sare kriminalak eta zi-
gor beldurrik gabe ibiltzen dira migratzaileei lapurtzen, estortsio egiten, bahitzen eta mehatxu 
egiten.
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Bidalitako funtsak, guztira: 30.000€

Laguntza  humani ta r ioa

Biztanleria
Protagonista
529 gizon
Eta 324 emakume

Proiektuaren iraupena

12 hilabete

Aurrekontua

124.708€

Finantzaketa

TAUfundazioa (30.000€)

72-Migratzaileentzako 

babes-etxea

Justifikazioa
Erdialdeko Amerika desberdintasunek zigortutako 
eskualdea da, non hamarkada askoan gatazka ar-
matuek eta interbentzionismo ekonomikoak biz-
tanleria izugarri pobretu duten. Ezegonkortasun 
sozioekonomikoak, ustelkeria politikoak eta indar-
keria-maila handiek gizakien mugimendu masiboak 
eragin dituzte. Mexikon, Guatemalako mugatik 64 
kilometrora, La 72 dago, Mexikoko hego-ekialdeko 
mugan dagoen Migratzailearen lehenengo etxea. 
Gainera, Tabako estatuko bakarra da migratzaileak, 
errefuxiatuak eta asilo-eskatzaileak hartzen eta ar-
tatzen dituena. 72a Karga-trenetik metro gutxira 
dago, “La Bestia” izenaz ezagutzen den trenbidetik 
metro gutxira.

Tokiko bazkidea: Pies Descalzos A.C. (Frantziskota-
rrak)
Helburu orokorra: Mexikoko hegoaldeko mugatik 
Guatemalatik igarotzen ari diren migratzaileei la-
guntza integrala ematea, haien giza eskubideak sus-
tatzeko eta defendatzeko.
Helburu espezifikoa:
1- Laguntza soziosanitarioa eta juridikoa eskaintzea 
migratzaileei eta talde kalteberenei (inoren kargura 
ez dauden adingabeak, emakumeak eta LGTBI kole-
ktiboa).
2- Gizartean eta erakundeetan eragina izatea Tabas-
co Estatuko biztanleengan, eta migratzaileei lagunt-
zeko Estatuko eta nazioarteko sareetan parte hart-
zea.
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Herrialdean gizon eta emakumeen arteko sol-
data arrakala %18.6koa [3] da. Lan merkatuan 
emakumeen parte hartzea %52.7koa da [4]; gi-
zonezkoena, aldiz, %78.7koa eta langabezia tasa, 
emakumeetan %8.6koa da [5] eta gizonezkoetan 
%3.9koa, alegia, lanik lortzen ez duten emaku-
meak gizonezkoak baino halako bi eta gehixea-
go dira. Hori da egoera, nahiz eta emakumeek 
hezkuntza maila handiagoa lortu eta unibertsi-
tatean hirugarren mailako ikasketetan graduat-
zen direnen %63 izan.
Okupatutako emakumeen %78 ekoizpen baxuko 
sektoreetan aritzen dira [7], horrek esan nahi du 

beren diru-sarrerak baxuagoak direla eta gutxiago iristen direla berrikuntzara eta informazio 
teknologietara.
Hala eta guztiz ere, emakumeek jasaten dute gehien, izan ere beraien bizkar baitaude ia etxe-
ko lan eta zainketa guztiak. Herrialdean gizonek baino hiru aldiz ordu gehiago sartzen dituzte 
etxeko lanetan eta zaintzan: emakumeek 31.2 ordu astean eta gizonek, ostera, 9.6 [10].
Era berean, emakumeek lanean aurre egin behar izaten dioten baldintza gogorrena indarke-
ria eta sexu jazarpena da, eta era desberdinean azaltzen da. Emakume batek lanpostua gal 
dezake lanera ez joateagatik edo lankide duen gizon baten jazarpena salatzeagatik, eta hala, 
emakumeak prest egoten dira indarkeria jasatea eramateko, lanpostuan jarraitzeko.
Errepublikar Dominikarreko emakumeen %15.7k sexu indarkeria jasan du lanean bere bizitan 
zehar, eta %12.5 indarkeria psikologikoaren biktima izan da.
Hauetatik, %97.3k ez du salatzen, “Elkartean eta Lanean Emakumeen eta Neskatilen aurkako 
indarkeria” azterketa egin berriaren arabera. Laneko genero indarkeriaz gain, etxeko indar-
keriak ere ondorioak izan ditzake lan esparruan, lanera joan gabe aldi luzeak edo lanari sarri 
uztea eraginez, eta lanari arreta gutxiago jartzea eta ekoizpen maila jaistea ere ekartzen du 
emakumeen artean. 
Oso garrantzitsua da genero ikuspegia lanean txertatzea, bai soldata gabeko etxeko lanak gi-
zon eta emakumeen artean egiteko bai ordaindutako lanean berdintasunez jarduteko. Horre-
gatik zeresan handikoa da emakumeei aukeratzeko, aurrera egiteko eta giro onean lan egiteko 
bidea emango dieten politikak eta ekintzak sustatzea.
Horren adibide bat da Genero Berdintasuneko Zigiluen programa, NBGP-n ekimen globala, 
Errepublika Dominikarrean IGUALANDO RD bidez gauzatzen dena, Emakumearen Ministe-
rioak gidatuta, berdintasun aukerak sortzeko eta langile emakumezkoen eta gizonezkoen 
artean bereizkeriak ezabatzeko. Ereduak, besteak beste, helburu hauek lortzeko ekintzak 
jasotzen ditu: enplegu eta soldata aukera berdintasuna; sexu jazarpenaren eta genero in-
darkeriaren aurka borrokatzeko programak; amatasunerako eta aitatasunerako erraztasunak 
eskaintzea; zainketen erantzukidetasuna sustatzea eta lana eta etxeko bizitza egoki uztartzea. 
Ekimenari 30 enpresa baino gehiago dago atxikita gaur egun eta 51.000 bat langilerengan du 
eragina, emakume nahiz gizon, %45 emakumezkoak direlarik eta %55 gizonezkoak.
Emakumeak beldurra pasa gabe lan egin behar du eta gizonezkoaren antzeko edo pareko 
baldintzekin jarduteko moduko aukera-berdintasuna edukiz; honek horrela behar du izan, 
eskubide eta gizarte-zuzentasun kontua da, eta hala agertzen da 2030 Agendako genero ber-
dintasunaren 5.helburuan, lan duinaren 8.ean eta desberdintasunak gutxitzeko 10.ean.  
Halaber, enpresek ikusi dute gizon-emakumeen artean zenbat eta oreka gehiago orduan eta 
diru-sarrera handiagoa lortzen dela, laneko txandakatzea eta absentismoa gutxituz, eta era as-
koko ikuspegiak biltzen ditu azterketa osoagoekin eta erabaki hobeak hartuz. Latin Amerika 
eta Kariberako Batzorde Ekonomikoko (CEPAL) idazkari exekutiboa den Elena Barcenasek 
dioen bezala: “Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun handiagoa duten herriek gehiago 
ekoizten dute, ekonomia hazkunde handiagoak dituzte, erakundeen ordezkaritza zuzenagoa 
eta hurrengo belaunaldientzako garapen emaitza hobeak. Mezua argia da: genero berdintasuna 
–giza eskubidea izateaz eta garapen helburu bat izateaz gain– politika ekonomiko burutsua 
da”.Er
re
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Bidalitako funtsak, guztira: 0,00 €

O s a s u n a

Biztanleria
Protagonista

345 pertsona

Proiektuaren iraupena

18 hilabete

Aurrekontua  

54.887€

Finantzaketa

TAUfundazioa (45.000€)

Sukaldea handitzea

Eta San Frantziskoko 

haur-egonaldiko jantokia

Justifikazioa
San Frantzisko haurren egonaldia Brisas del Yuna de 
Bonao auzoan dago, maila soziokultural eta ekono-
miko baxuko eremuan. Egonaldia Ordena Franciska-
noaren ekimenez sortu zen, lan egiten duten amek 
seme-alabak uzteko leku fidagarri eta seguru bat 
sortu behar zelako, istripuak, abusuak eta desnu-
trizioa prebenitzeko. Artatutako haurren kopuruak 
gora egin duenez, sukalde eta jangela zabalagoak 
behar dira; izan ere, gaur egungoak 50 haur estalt-
zeko eraiki ziren, eta gaur egun 117 haur artatzen 
dira. Gainera, eraikuntza horren bidez, auzoko ko-
munitateko 50 haur gehiago hartu ahal izango dira.

Tokiko bazkidea: Guadalupeko Andre Maria Funda-
zioa

Helburu orokorra:
Sukaldea hartuko duen azpiegitura bat eraikitzea/
handitzea, jantokia egitura eta beharrezko ekipoak 
izango dituena.
 
Berariazko helburua:
Proiektuaren hartzaile nagusiei kalitatezko elikadu-
ra-zerbitzua eskaintzea.
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Okupatutako Lurra lde Palest inarrean 
(Z is jordania,  Gazako Zerrenda eta  Je -
rusalem Ekia ldea)  b iztanleen ia  laurde-
nak pobrez iaren ata lasearen azpit ik  b iz i 
d i ra .  I sraelgo okupazioaren pean oso 
mugatuak d ira  laneko aurrerabideak 
eta  b iz i tza  seguru eta  osasuntsua izate-
ko aurreikuspenak.

Sei  eguneko Gerrat ik  berrogeita  hamar 
urtera,  I sraelen okupazioak zuzen-zuze-

nean eragiten d io  Z is jordanian,  Jerusalem Ekia ldean eta  Gazako Zerrendan 
biz i  d i ren 4,8  mi lo i  g izon-emakume palest inarren eguneroko biz imoduar i .

Palest inar  Lurra ldeko biztanler iaren %50 laguntzen arabera b iz i  da  eta  ia 
2 mi lo i  pertsona Gazan dago ez  atzera  ez  aurrera,  apenas  duten oinarr izko 
g izarte  zerbitzur ik  apenas  eta  aukerar ik  ere  eskuratu ez in ik .  Mi l io ika  palest i -
nar,  g izon eta  emakume,  batet ik  bestera  ib i l tzeko eskubider ik  gabe aurk i tzen 
da eta  beren fami l ietat ik  banatuta  b iz i  da.

Oxfamek zenbait  antolakunde a l iaturekin  lan egiten du e lkarteei  b iz i - i rau-
teko edo biz i tzeko bitartekoak eskuratzeko laguntzen eta  ura  eta  e l ikagaiak 
izatea bermatzen,  hala  nola  hezkuntza izan dezaten.  Oxfamek erantzun egi -
ten d io  kr is i  humanitar io  honi  eta  g izarte  z ib i l  sendo bat  era ik i tzen lagunt-
zen du g iza  eskubideak errespetatzeko eta  e lkarteek dagozkien erabakietan 
esku hartzeko. 

Larr ia ldi  humanitar ioa Gazan 

I s raelgo b lokeo i legalak  hamar urte  baino gehiago dirau.  Ondor ioak ikara-
garr iak  d ira:  Gazako ekonomia b irr indu du,  sunts iketa  handia  eraginez  eta 
b iztanler iaren gehiengoa kanpoko mundut ik  i so latuz.

Behar  humanitar ioak ere berebiz ikoak d ira .  Populaz ioak za i l tasun handiak 
ditu  ur  garbia ,  e l ikagaiak,  osasun laguntza,  hezkuntza eta  etxeak berrera i -
k i tzeko mater ia lak  eskuratzeko.  Gainera,  b lokeoak gehienei  ez  d ie  uzten 
Gazat ik  a lde egiten edo Z is jordaniako nahiz  atzerr iko merkatuekin  tratuan 
ar i tzen,  eta  berrera ikuntzarako behar-beharrezkoak d iren mater ia lak  sart-
zea mugatzen du.  Errekaia  oso eskasa da eta  horrek 20 ordu arteko energia 
mozketak eragin  d i tu,  lanean porrokatzen diren ospita leak,  ikastetxeak eta 
enpresa tx ik iak  arg i  indarr ik  gabe utz iz .  Ur  eta  saneamendu s istemek asko-
tan huts  egiten dute.

Biztanler iaren %80k laguntza humanitar ioa behar  du biz iko bada.  Industr ia  nagu-
s iak oso urr i tuta daude eta gazteen %60 baino gehiago lanik  gabe dago:  gazteen 
munduko langabezia  tasa handiena.P

a
l

e
s

t
i

n
a



31

Bidalitako funtsak, guztira: 40.061€
L a g u n t z a  h u m a n i t a r i o a

Biztanleria
Protagonista

6 familia

Proiektuaren iraupena

6 hilabete

Aurrekontua

18.000€

Finantzaketa

TAU, Ay. Iruña 
(15.000,00€)

Belengo etxe kalteberak 

birgaitzea. Gizarte-babesa 

hobetuz, enplegua sortuz

Justifikazioa
Belen, Beit Jala eta Beit Sahour hiriek muga handiak di-
tuzte agintari okupatzaileen aldetik. Izan ere, Israelgo 
Estatuaren eta Palestinako Lurraldeen artean dagoen 
gatazkak modu askotan eragiten du tokiko biztanleriaren 
bizi-kalitatean; egoera ekonomiko larri honetan, pertso-
nek ia ezin dituzte beren familien oinarrizko premiak ase 
eta, are gutxiago, beren etxekoen unitateen mantentzea-
ri edo birgaitzeari arreta eman.
. 

Tokiko bazkidea: ATS – Pro Terra Sancta
Helburu orokorra: Belengo biztanleria palestinarraren 
bizi-baldintzak hobetzea eta lan-aukera berriak sortzea.
Helburu espezifikoa: Belengo biztanle kalteberei etxe-
bizitza duina eta osasungarria bermatzea. Belengo biz-
tanleen higiene- eta osasun-baldintzak hobetzea. Gaixo-
tasun-arriskua murriztea. Lan-aukera berriak sortzea 
egoera ahulean dauden eta gaikuntzarik ez duten gazte 
langabeentzat.

Belengo Antoniar Elkartea 

adinekoentzako egoitza 

birgaitzea

Justifikazioa
El proyecto consiste en rehabilitar el primer piso de la 
residencia de personas mayores Sociedad Antoniana. 
Fortalecerá la estructura y mejorará la situación de la 
población destinataria y el personal que les atiende. 
Contribuirá  a la consecución del ODS 3: Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades.

Tokiko bazkideal: ATS – Pro Terra Sancta

Helburu orokorra: Belengo adinekoen bizi-baldintzak 
hobetzea eta lan-aukerak sortzea

Helburu espezifikoa: Belengo adinekoei etxe duina eta 
osasungarria bermatzea.

O s a s u n a

Biztanleria
Protagonista

69 pertsona

Proiektuaren iraupena

12 hilabete

Aurrekontua

37.447€

Finantzaketa

TAU, Ay. Zarautz 
(17.911,15€)
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2021 Ecuador Bolivia Rep.Dom Palestina Marruecos México El Salvador total

TOTAL por País 1 15 1 2 1 1 10 31
Desarrollo económico 0 6 0 0 0 0 3 9
Fortalecimiento asociaciones productivas de mujeres en distritos 6 y 7 Sucre 
(Programa 3 años)

1 2021

Fortalecimiento de gestión empresarial y encadenamiento productivo de Aso-
ciación Cooperativa de mujeres ACOMADEGUA de R.L. 

1 2020

Empoderamiento  de mujeres y jovenes y fortalecimiento de sus sistemas agro 
alimentarios en municipios de Viacha y Loja

1 2021

ACOMADEGUA Fase II 1 2021
Fortalecimiento seguridad alimentaria  familias campesinas   con  equidad  de  genero y medio am-
biente en Ckochas 

1 2021

Ampliación Seguridad y Soberanía alimentaria con equidad de familias migrantes 
del Distrito 6 Municipio de Sucre

1 2020

Fomento de turismo sostenible y responsable en Aguilares fase II 1 2020

Seguridad alimentaria con equidad de género en comunidades de Ckochas para 
superar efectos COVID19

1 2021

Mejorando Seguridad con soberanía alimentaria, alternativas y resiliencia a 
efectos del cambio climático en comunidades de Peaña-Ocuri

1 2020

Fortalecimiento Sociedad Civil 0 3 0 0 0 0 4 7
Fortalecimiento con equidad de capacidades de liderazgo, participación e inci-
dencia de dos Comunidades indígenas Sirionó, para la exigibilidad de sus De-
rechos

1 2019

Incidencia política de ARTE 1 2021

Cooperativa servicios agro-reciclaje defensores medio ambiente. Ecología in-
tegral

1 2021

Fortalecimiento capacidad organizativa con equidad de género de 300 personas de 
8 ADESCOS (Fase II)

1 2021

Fortalecimiento capacidad organizativa, participativa y económica de juventud ru-
ral en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico, en situación vulnerable por Co-
vid-19

1 2020

Fortalecimiento derecho a saneamiento, salud y participación con enfoque de gé-
nero y sostenibilidad ambiental en comunidad San Antonio, municipio El Paisnal

1 2020

Fortalecimiento Asociación Eco-recolectores Defensores del Medio Ambiente. Ac-
ción de ecología integral

1 2020

Ayuda Humanitaria 1 0 0 1 0 1 0 3
“Rehabilitación hogares vulnerables de Belén” creando empleo en la población 1 2019
La 72 - Hogar Refugio para personas migrantes 1 2021

Equipo gasometria Hospital Franklin Tello 1 2021

Género 0 4 0 0 0 2 6
Mujeres empoderadas de S.Pablo Tacachico ejercen sus derechos y fortalecen 
soberanía alimentaria con enfoque agro ecológicoa

1 2021

Promoviendo Derechos de mujeres indígenas y estudiantes a una vida vida 
libre de violencia y discriminación en Ravelo y Ocurí

1 2019

Estrategias digitales de lucha contra trata de personas y violencias digitales en 
la Paz, El alto, Santa Cruz y San Borja

1 2021

Lucha contra violencia de genero en contexto de pandemia en municipio de 
Ckochas

1 2021

Mujeres empoderadas y organizadas participan en elaboración políticas públi-
cas locales de género que fortalecen su soberanía alimentaría agro ecológica 
en Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico

1 2021

Impulsando el Derecho a una vida libre de violencia en razón de género y 
violencia escolar en los municipios de Pocoata y Colquechaca. Fase 2 

1 2020

Salud 2 1 1 0 0 1 5
Hermanamientos DESCARTADOS 1 2021
Rehabilitación Residencia mujeres mayores en Belén 1 2020
El bus de la salud 1 2021
Fortalecimiento Unidad Terapia Intermedia en Hospital Georges Duez - Sucre 1 2021
Cocina comedor Bonao 1 2020

Educación - Formación 0 0 0 0 1 0 0 1
Formación MENAS en Kenitra  Caritas-Rabat (curso 2021-22) 1 2021

POBLACIÓN PROTAGONISTA DIRECTA 300 24.150 345 109 12 15.732 3.824

Indirecta 56.191 400 5.900
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SENTSIBILIZATU eta HEZI (gaitezen) Gizarte Eraldaketarako 
MUGITU (gaitezen) eta ESKU HARTU SAREETAN
Urteko	Memoria	honetan	TAUren	 Iparraldeko	Jarduera	“Sailka”	azaltzen	ari	gara.	
2021ean,	pandemian	eta	bertaratuen	aforoak	mugatuta,	bitariko	jarduerekin	jarraitu	
dugu	(bertaratuak	eta	on	line),	aurreko	urtean	bezala.	Askoz	gehiago	izan	da	on	line	
bidez	esku	hartu	duen	jendea	ekitaldi	lekuetara	bertara	joandakoak	baino.

1. Sentsibilizazioa: batez	 ere,	 hitzaldiak	 eta	 jardunaldiak. Aurten 
7.926 lagunera iritsi gara.

2. Gizarte Eraldaketarako	Heziketa:	batez	ere,	 tailerrak,	 ikastaroak,	
mintegiak	edota	zine	forumak. Aurten 765 lagunera iritsi gara

3. Mobilizazioa: pertsonak	era	desberdinetan	“mugiarazten”	di-
tuzten	jarduerak	(hau	da,	ibilaldietan,	kalejiretan,	eta	abarretan	
esku	hartzea),	hirietako	kaleetan	zehar. Aurten 690 lagunera 
iritsi gara. 

4. Aliantzak eta sareetako partaidetza: hainbat	 plataforma	 eta	
GGKEetako	 koordinadora	 eta	 abarrekin	 dugun	 parte-hartzea	 eta	
konpromisoa.	

Lehenbiziko hiru Sailetan esku hartu duten pertsonak (bertaratuz 
eta on line bidez) 9.381 izan dira guztira.
Era	bateko	eta	besteko	 jarduera	honekin	eten	gabe	hezitzen	 jarraitu	nahi	dugu	 in-
guruan	 ditugun	 desberdintasun	 eta	 bidegabekeriazko	 errealitateekiko	 sentiberago	
izateko,	 eta	 gure	 alea	 jarriz	 gehixeago	 konprometitzeko	 egoera	 hauetako	 batzuk	
eraldatzen	eta	gutxitzen	ahaleginduz,	eta,	horrela,	sufritzen	ari	direnen	aurrean	gure	
konformismoa,	erosotasuna	eta	elkartasun	eza	gainditzen	joateko.	
Bestetik,	Iparraldeko	gure	beste	lanetako	bat	da	TAUren	webgunea,	Facebooka	eta	
Youtubea	“elikatzea”,	egiten	dugun	elkartasuna	eta	lankidetza	erakusten	duten	albis-
te	eta	bideoekin,	geuk	 jorratua	edo	tokiko	bazkideek	nahiz	beste	antolakunde	bat-
zuek	ere	egina.
Dakizuenez,	www.taufundazioa.org	webetik	sar	daiteke	Youtuben,	https://www.you-
tube.com/user/TAUfundazioa,	eta	Facebooken,	https://es-es.facebook.com/TAUfun-
dazioa/	Ip
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Sentsibilizazioa 7.926 pertsona
BIZKAIA
Barakaldo: “Zuhaitz Eguna: Hitzetatik zuhaitzetara”. (Se realizó una plantación de 37 árboles (robles, 
alisos y fresnos) dando un paseo didáctico y reivindicativo por el río Castaños con la ayuda de Equinoccio 
Natura. En colaboración con Eguzki Barakaldo, Club de atletismo Korrikazaleak y Agharas. 6 de marzo. 
Barakaldo.

GIPUZKOA
- Donostia: Exposición EXPOLIO Del 15 de enero al 4 de febrero. Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. 
- Donostia: Charla de presentación de la exposición EXPOLIO a cargo de la fotoperiodista Judith Prat. 15 de enero.  
Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. (Presencial y por streaming)
- Arantzazu-Oñati: “Arantzazu al encuentro de África 2021”. Afrika Imprescindible Gipuzkoa y Arantzazuko Adiski-
deak. 5 de junio. Gandiaga Topagunea
- Donostia. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ”Desde el Sur: Senegal, una mirada de Manu Bravo” El viernes 10 de di-
ciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consorcio Africa Imprescindible Gipuzkoa, inauguramos en 
la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa esta exposición durante un mes.
- Donostia. CHARLA “Senegal: mirada de una mujer feminista africana afincada en Donostia”. Con Jeanne-Rolande 
Dacougna  a las 19:00 horas de la tarde. El viernes 10 de diciembre
- Zarautz. Zinema eta Giza Eskubideak. Organizado por la Koordinadora  de ONGD de Zarautz. 20 de octubre a las 
19;30 en el Cine Modelo

NAVARRA
- Pamplona. Exposición de fotografía “Afrotopía”. De 3 de noviembre de 2020 a 18 de enero de 2021. Pabellón de 
Mixtos de la Ciudadela (Consorcio AIN)
- Burlada. Espectáculo celebración 20 aniversario África Imprescindible “Huellas-Aztarnak” 26 de marzo. Casa de 
Cultura (Consorcio AIN)
- Pamplona. Exposición fotográfica “Fatiliku Demb” de Mikel Romeo. De 25 a 30 de mayo. Geltoki (Consorcio AIN)
- Pamplona. Visita guiada exposición “Fatiliku Demb” con Mikel Romeo y Flor de África. 25 de mayo. Geltoki (Con-
sorcio AIN)
- Pamplona. Cine y música en resistencia, documental “Contradict” con Maguette Dieng. 9 de junio. Filmoteca de 
Navarra (Consorcio AIN)
- Pamplona. Espectáculo “Resonancias Negras” con Maguette Dieng. 10 de junio. Civican (Consorcio AIN)
- Pamplona. Cine y música en resistencia, documental “Gurumbé: canciones de tu memoria negra” con Miguel 
Ángel Rosales. 16 de junio. Filmoteca de Navarra (Consorcio AIN)
- Pamplona. Cines africanos s. XXI Filmoteca de Navarra.4 viernes de noviembre.
- Burlada. Exposición: Afrotopia (Hector Mediavilla) en Casa de Cultura. 1 al 31 de octubre (Consorcio AIN)
- Burlada. Cine coloquio “Gurumbe. Canciones de tu memoria negra”.. Casa de cultura. 20 de octubre
- Pamplona. Exposición “El lenguaje de la telas” en Pabellon de Mixtos de la Ciudadela. 4 noviembre 2021 a 16 de 
enero 2022
- Pamplona. Exposición “En Niger como en el resto del mundo: ellas deciden”. en Geltoki. 29 de noviembre a 9 
diciembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Club de lectura en CiviCan “Violencia política, Violencia religiosa. 2 y 9 noviembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Encuentro sobre Afrodescendencia y activismo social en CiviCan. 11 noviembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Dialogo: Cines africanos. Conversaciones, Desafíos y críticas en Biblioteca de Navarra. 19 noviembre 
(Consorcio AIN)
- Tudela. Cines africanos en Cine Moncayo. 2, 3 y 4 de noviembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Mesa redonda en CiviCan: Africa y la COVID19. 16 de diciembre (Consorcio AIN)
- Pamplona. Encuentro en CiviCan: Afroconciencia en Navarra. 17 diciembre (Consorcio AIN)
Tudela. Exposición “Miradas sobre el Nilo occidental” en la UNED.. 29 octubre a 21 noviembre

CANTABRIA
Santander. Exposición fotográfica “Cooperación cántabro-boliviana para la promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres”. Santander. Exposición fotográfica “Cooperación cántabro-boliviana para la pro-
moción y defensa de los derechos de las mujeres”.
Santander. Webinar “Mujeres por una vida libre de violencia de género. Cooperación cántabro-bolivia-
na” 22 de abril
Torrelavega. Exposición fotográfica “Cooperación cántabro-boliviana para la promoción y defensa de 
los derechos de las mujeres”. De 14 a 28 de mayo. IES Besaya.
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Hezkuntza/gizarte-eraldaketa
765 pertsona

NAVARRA
Pamplona. Talleres educativos “Aya de Yopougon”. 1, 2 y 3 de junio. Colegio Sagrado Corazón (Consorcio AIN)
Elizondo. Exposición Descartados en Arizkuenea de Elizondo. En consorcio con ONAY. Mes de octubre.

GIPUZKOA
- Donostia. Taller 12 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza) (En Gizalde. 24 de marzo (15:00-18:00)
- Donostia. Exposición”Un medioambiente sostenible en la lucha contra la pobreza”, con paneles de experiencias 
de las ONGD de la Red de Sostenibilidad ambiental en lucha contra la pobreza Universidad de Deusto (campus de 
Donostia). Del 12 de abril al 31 de mayo.
- Donostia. Sesión de trabajo con alumnado del Grado de Turismo de la Universidad de Deusto en relación al pro-
yecto “Fomento de turismo sostenible en Aguilares, EL Salvador”. 14 de abril. Universidad de Deusto.
- Donostia. Taller 13 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Gizalde. 30 de marzo (15:00-18:00)
- Donostia. Jornada Turismo Regenerativo. Universidad de Deusto (campus de Donostia). 27 de septiembre
Donostia. Taller “Sostenibilidad turística en la lucha contra el cambio climático”. Universidad de Deusto (campus 
de Donostia). 28 de septiembre
- Donostia. Taller 14 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Gizalde. 4 de octubre (15:00-18:00)
- Donostia. Reto Educativo: “Asesoría en sostenibilidad ambiental y social contratada por empresas que quieren 
cambiar su modelo de producción implantando criterios éticos y de sostenibilidad” en el Instituto Politécnico EASO 
Presencialmente los días 14, 25 y 27 de octubre, con 2º curso del Ciclo de Control y Educación ambiental.
- Donostia. Jornada de aprendizajes: “LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO como herramienta 
educativa en la educación superior”. 2 de diciembre de 11:00 a 13:30 horas.
- Donostia. Taller 15 de la Red de Sostenibilidad Ambiental en Lucha contra la Pobreza (Proyecto educativo de 
experiencias de gestión ambiental en la lucha contra la pobreza). Gizalde. 13 de noviembre (15:00-18:00)

TAU 2021 kanpaina

Otsailetik abendura
• Urteko leloa: pertsona guztientzako osasuna leku guztietan

Sarrera eta gogoetarako baliabideak
1. gaia. 3. GIH: osasuna eta ongizatea
2. gaia. Munduko osasun-krisia Hegoaldeko herrialdeetan 
3. gaia. Osasuna eta desberdintasuna 
4. gaia. Osasuna eta generoa 

Hausnarketarako, ekintzarako eta ospakizunerako materialak

Biztanleria protagonista:
Arantzazuko Frantziskotar Probintziako Fraternitateak eta parrokiak
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690 pertsona mobilizatzea

GIPUZKOA
- Donostia. Adhesión  y colaboración en la marcha antiracista 
organizada por SOS racismo Gipuzkoa: “Tu papel es importan-
te”  21 de marzo
- Donostia. Semana contra la Pobreza.” Marketing de guerrilla” 

Pancartas contra la Pobreza el 16 de octubre. 
Bizi Martxa contra la Pobreza el 17 de octubre. 
Portavocías y estrategia comunicativa junto a otras ONG 

- Donostia. Concierto de la coral Eguzkilore en la Iglesia de 
Franciscanos de Atotxa. 26 diciembre.

NAVARRA 

- Campaña global  “Laudato si Revolution” de la familia francis-
cana. Desde 24 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo 2021.

https://www.laudatosirevolution.org/es/. 

BIZKAIA

- Bilbao. Concierto de la Coral San Antonio de Iralabarri en la Iglesia franciscana de Iralabarri.
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Aliantzak eta sareetan parte hartzea
BESTE GGKE BATZUEKIN ETA GIZARTE-MUGI-
MENDUEKIN:

Coordinadoras de ONGD (Euskadi, Navarra y 
Cantabria)
Plataformas Pobreza 0 (Gipuzkoa, Navarra y 
Cantabria)
Zarauzko Solidaritate Koordinadora (Zarautz)
Red de Sostenibilidad ambiental y lucha con-
tra la pobreza
Foro Social Barrio Iturrama (Pamplona)Con-
sorcio “Egian Elkarlanean” (Donostia)

FRANTZISKOTARREN ERAKUNDEEKIN:

Secretariado Social Provincia Franciscana de 
Arantzazu
Arantzazuko Adiskideak - Red Social Arant-
zazu
Grupo Social y Cuidado Creación Parroquia S. 
Francisco de Asís (Pamplona)
Comedor Social S. Antonio de Irala (Bilbao)

AFRIKAREKIN:

Grupo Pro Africa - Afrikaren alde (Euskadi y 
Navarra)
Consorcio “Africa Imprescindible - Afrika Be-
kar Beharrezkoa (Navarra y Gipuzkoa)

EKONOMIA SOLIDARIO ETA ALTERNATIBOARE-
KIN

FIARE Banca Ética (accionistas)
GIT FIARE Pamplona
REAS Navarra
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Urteotan erabiltzen ditugun komunikazio 
eta informazio tresnak eta baliabideak 
eguneratzen jarraitzen dugu. Tresneria 
honen bidez lankide ditugun pertsonekin 
eta TAU Elkartasun eta Lankidetzarekin in-
teresatuta dagoen jendearekin harrema-
nean izaten gara.
Hona bitartekoak:

Webgunea: www.taufunda-
zioa.org Hiru hizkuntzatan: gaztelaniaz, 
euskaraz, ingelesez. Horren barruan dauzka-
gu Facebook eta Youtubeko estekak. Ikustera 
gonbidatzen zaituztegu, erabat berritu eta 
eguneratu baitugu webgunea. 

TAU Fundazioa Facebooka 
Taufundazioa.org webguneari lotua; ber-
tara maiz samar igotzen dira albisteak, ar-
gazkiak eta abar.

TAUren hiruhileko buleti-
nak: “Goazen Elkarrekin” 
paperezkoa eta digitala; Ur-
tean lau prestatzen dira Arantzazuko 
Frantziskotar Probintziako lankide guztiei, 
elkarteei eta parrokiei posta elektronikoz 
bidaltzeko. Buletinak TAUren webgunera 
ere igotzen dira.

Arantzazu Aldizkaria: 
“Elkartasuna bilatzen du-
tenentzat” Aldizkarian gordetzen 
dizkiguten lau orrialdeetan elkartasun eta 
lankidetzari buruzko artikuluak eskaintzen 

ditugu hilero, “Munduan” atalean. 

“Bake eta On” Aldizkaria:  Iruñe-
ko Iturrama auzoko Asisko San Frantzisko 
parrokiaren argitalpena. TAUren Elkar-
tasun eta Lankidetzari buruzko atalean 
ere idazten dugu bi hilean behin. Iruñe-
ko egoitza Anaiarte eta Parrokia honetan 
dago.

Urteko Memoria  Gizarte eralda-
ketarako eta garapenerako egiten diren 
lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntza 
proiektuen jarduera guztia jasotzen da 
txosten horretan, eta baita informazio 
ekonomikoa eta dauzkagun baliabideen 
kudeaketa ere.

Irratia Nafarroako GGKEren Koordi-
nakundeak Foru Erkidegoko bi irratitan 
egiten dituen euskarazko saioetan esku 
hartzen da hilero.

Garapenerako Hezkuntza kata-
logoa – Elkartasun Ibilbideak  Na-
farroako GGKE-arenak, urtero eguner-
atzen dena Garapenerako Hezkuntza 
ekintzak eskainiz. Nafarroako Bigarren 
Hezkuntzako hainbat Institututatik de-
itzen digute tailerrak emateko.

Baliabide Gida: Elkartasuna eta 
Lankidetza  Urtero	eguneratzen	da	Eu-
skadiko	Koordinakundeko	GGKE-ek	erabilt-
zen	dituzten	tresnak	gizartearekin	partekat-
zeko.Ko
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B o l u n t a r i o a k
2021ean ere Covid-19ak ekarritako osasun eta gizarte krisiaren eragin pean, TAU-ko boluntarioen partaidetza 
izan dugu, baina komunikazio teknologiak gehiago erabiliz bileretan jendea elkartu ordez.
Eskertzen diegu boluntarioei prest egotea eta egiten duten lana, lantalde teknikoari ematen dioten laguntza 
misioa betetzen jarraitzeko eta TAU Fundazioaren eguneroko lana aurrera ateratzeko gure lurraldeko leku 
desberdinetan eta lau egoitzak dauzkagun hirietan. Urtez urte, opari galanta dira lantalde teknikoarentzat eta 
indarrak berritzeko laguntza bikaina ohiko lana egiteko.
Berriro aipatu behar dugu Bilboko TAU egoitzako taldea (Bizkaia) zazpi lagun boluntariok osatzen duela gaur 
egun ere (Toño, Felix, Judith, Oskar, Eleder, Asier Portugaletekoa, Josu) eta gure lantaldeari laguntzen jarrait-
zen dutela Bizkaian Lankidetza Proiektuak aurkeztuz; halaber, beraiek antolatzen dituzte sentsibilizazio jardu-
naldiak (hitzaldiak, erakusketak, etab.) frantziskotar parrokiarekin eta Iralako jantoki sozialarekin batera eta 
elkar hartuta. Beraiek esku hartzen dute Bizkaiko GGKEren batzarretan, beraiek joaten dira herri erakundeek 
egiten dituzten lankidetzarako deialdien oinarriak aurkezteko bileretara, eta abar.
Kantabrian, Santanderreko TAU egoitzako lantaldea ari da, hauek ere boluntarioak (Ramon, Olalla, Jose Ma-
ria Lucas, Jorge Gainza …), Kantabriako GGKEren Koordinakundeko kide eta eragile dira, Kantabrian, Santan-
derren eta inguruko beste tokietan izaten diren lankidetza deialdietara aurkeztuko diren egitasmoak kudeat-
zen dituzte, sentsibilizazio jardunaldiak, erakusketak … antolatzen dituzte.
Nafarroan boluntario talde eder askoa daukagu (Esther, Florentino, Adela, Robert Kinball, Miguel Etxevert...), 
eta ongi bai ongi laguntzen digute Iruñeko bulego teknikoari TAUren urteroko kanpainak prestatzen, webgu-
nea ingelesera itzultzen, TAUren izenean hainbat tokitan jarduten eta elkartea ordezkatzen GGKEren anto-
lakunde eta batzordeetan, Fiaren, REAS bestelako ekonomia solidario baterako Sarean, eta abarretan. 
Iturramako frantziskotar parrokiak “Garizumako elkartasun keinua” eginez esku hartzen du eta laguntzen dio 
TAUri, hala nola Sentsibilizazio Tailerren bidez eta parrokiko Gizarte Taldeak, Iturrama Auzoko Foro Sozialak, 
“Kreazioa zaindu-Laudato Si” Taldeak eta abarrek  proposatzen dituzten ekintzen bitartez.
Gipuzkoan Donostiako egoitzari laguntzen dioten zenbait boluntario dauzkagu bulego jarduerak egiteko, 
webgunea euskarara itzultzeko, materialak maketatzeko, ekitaldietan esku hartzeko, etab.; Atotxako frantzis-
kotar parrokian, elizan kontzertu eskaintza bideratzeko, Egia auzoko taldeen Kontsortzioarekin …
Zarautzen TAUri laguntzen dion talde bat daukagu herrian hainbat ekintza egiteko bertako elkarte eta plata-
formekin; bost lagun dira engaiatuenak (Arantxa, Simon, Jesus, Aitor, Mikel), gainera Frantziskotar Anaiartea-
ri lagunduz eta Udalaren aurrean ordezkatzen dutenak.
Tolosan Frantziskotar Anaiarteak eta parrokiak laguntzen digute Garizumako kanpainetan, etab.
Valladoliden eta Madrilen ere laguntzen digute parrokiek “Elkartasun Txokoa” ekimenaren bidez eta Hegoal-
dean daramatzagun lankidetza proiektuetarako dirua bilduz.
Gure esker ona adierazi nahi diegu berriz ere era batera edo bestera eta aldi batean edo bestean laguntzen 
diguten gizon-emakume guztiei, orain 17 urtez geroztik, Iparraldean eta Hegoaldean egiten saiatzen garen 
Elkartasun eta Lankidetza ibilbidean aurrera jarraitzeko; zuen laguntza gabe ez ginen iritsiko gure elkartasun 
zereginean eta lantalde teknikoan heldu garen lekuraino. 
Eskerrik asko bene-benetan!
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Donostia eta Iruñeko bulegoetako taldeen 
lan agendak egunean eraman ohi ditugu 
eta urtean zehar arlo eta jarduera desber-
dinetan zenbat denbora lan egin dugun ze-
hazten dugu.

2021ean, Begoña Julianek Donostiako 
bulegoko taldean jarraitzen du lanegun 
erdia eginez, Iñigo Odriozolari lagunduz, 
honek lanegun osoa egiten duelarik Eus-
ko Jaurlaritzaren Lankidetza eta Garapen 
Funtsak El Salvadorreko proiektu batentzat 
emandako diru-laguntzari esker; Iruñean 
bi lagun ari gara: Fausto Yudego lanegun 
osoan boluntario gisa, 2018ko martxoar-
en 1etik daraman TAU Fundazioko lantalde 
teknikoaren koordinazioaz arduratzeko, eta 
Marta Mañeru, lanegunaren %75a eginez.

Grafikoan ikus dezakezue TAUko lantalde 
teknikoa osatzen dugun lau lagunen orduak 
banakatuta eta zertan ematen ditugun gure 
lanorduak Iruñean eta Donostian; egoitzen 
kudeaketan %31 sartzen dugu eta lankide-
tza proiektuetan (txosten atalak eratzen 

eta aurkezten, argibideak zehazten, etab.) 
%42, honi eskaintzen diogu denok denbora 
gehien; 2021ean bertan behera utzi behar 
izan genituen Hegoaldera egitekotan ginen 
bidaia guztiak pandemia zela eta. 

Ondoren, komunikazioari eskainitakoa 
dago (webgunea, sare sozialak, buletinak, 
etab.), denboraren %14. Segidan datoz 
sare eta kontsortzioetan parte-hartzeak 
eramaten digun denbora, %5, GGKE-aren 
koordinakundeetakoa, %2, eta gizarte eral-
daketarako hezkuntzan sartutako denbora, 
%7; eta ordu apur batzuk boluntariotza eta 
formazio propioa egiteko, horregatik ageri 
da %0 grafikoan. 

Ikusten	 duzuenez,	 lantalde	 teknikoko	
denok	 lan	 desberdin	 eta	 balio	 anitze-
koak	egiten	ditugu	TAU	Elkartasun	eta	
Lankidetza	 jardueran,	 lantaldearen	
koordinazioa	izan	ezik	...

PROYECTOS 
COOPERACIÓN

42%

Movilización 
(campañas/eventos)

1%

Sensibilización
1%

Educación x Desarrollo / 
Transformación Social

7%

Coordinadoras
2%

Redes Sociales
5%

Comunicación
8%

Coordinación entre 
Sedes Donosti-Iruña

3%

Gestión de Sedes
31%

Tiempo dedicado por áreas en Oficinas 
de Donosti (1/jornada completa y 1/2 jornada) e 

Iruña (1/jornada completa y 1/75% jornada)
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E g i t u r a 

ACCIONES
Cooperación al Desarrollo sostenible

Sensibilización para la Solidaridad
Educación para la Transformación Social

Participación en Redes
Alianzas y Consorcios con otras ONGD

Informacion
Comunicación

a través de 
web, radio, televisión...

EQUIPO TÉCNICO
CONTRATADO

Sedes
Donostia-Pamplona

EQUIPOS
VOLUNTARIADO

Sedes
Bilbao-Santander

PATRONATO

Presidencia
Vicepresidencia

Tesorería
Secretaría

Vocales

VOLUNTARIADO

250 personas

COLABORADORAS 
ECONOMICAS
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Ay. Pamplona 
(Navarra)

4%

Ay. Donostia 
(Gipuzkoa)

6%

Ay. Irún 
(Gipuzkoa)

1%

Ay. Zarautz 
(Gipuzkoa)

1%
Ay. Bergara 
(Gipuzkoa)

0%
Ay. Oñati 

(Gipuzkoa)
1%

Ay. Santander 
(Cantabria)

2%
Ay. Bilbao 
(Bizkaia)

5%

Gobierno Vasco-
FOCAD

40%

Diputación Foral 
de Bizkaia

9%

Diputación 
Foral de 

Gipuzkoa
7%

Gobierno de 
Cantabria

8%

Gobierno de 
Navarra

16%

REPARTO SUBVENCIONES

DONACIONES 
PARTICULARES

16%

SUBVENCIONES 
PUBLICAS

84%

INGRESOS 2021

PERSONAL
5%

SERVICIOS 
EXTERIORES

2%

AMORTIZACIONES
0%

PROYECTOS 
DE 

COOPERACIÓN
93%

DISTRIBUCION GASTOS 2021
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INGRESOS 2021 % TOTAL 2020
DONACIONES PARTICULARES 260.640,00 16,29 197.011,00
Monetarias 252.640,00 96,93
En	especie 8.000,00 3,07

SUBVENCIONES PUBLICAS 1.338.834,00 83,71 1.168.801,43
Ay.	Pamplona	(Navarra) 56.983,00 4,25
Ay.	Donostia	(Gipuzkoa) 79.269,00 5,92
Ay.	Irún	(Gipuzkoa) 11.778,00 0,87
Ay.	Zarautz	(Gipuzkoa) 17.911,00 1,33
Ay.	Bergara	(Gipuzkoa) 4.948,00 0,36
Ay.	Oñati	(Gipuzkoa) 9.280,00 0,69
Ay.	Santander	(Cantabria) 21.622,00 1,61
Ay.	Bilbao	(Bizkaia) 69.998,00 5,22
Gobierno	Vasco-FOCAD 532.331,00 39,76
Diputación	Foral	de	Bizkaia 119.722,00 8,94
Diputación	Foral	de	Gipuzkoa 100.000,00 7,46
Gobierno	de	Cantabria 105.909,00 7,91
Gobierno	de	Navarra 209.083,00 15,61

INGRESOS FINANCIEROS 49,00 80,00
TOTAL INGRESOS 1.599.523,00 100 1.365.892,43  

GASTOS
PERSONAL 79.948,00 5,02 81.108,21
Salarios	personas	contratadas 59.530,00 74,47
Seguridad	Social	a	cargo	Entidad 19.953,00 24,95
Otros	gastos	sociales 465,00 0,58
SERVICIOS EXTERIORES 32.340,00 2,02 27.928,00
Arrendamientos	y	cánones 8.000,00 24,74
Servicios	profesionales	independientes 8.284,00 25,62
Servicios	bancarios	y	similares 1.410,00 4,36
Material	de	oficina 5.733,00 17,73
Suministros 1.535,00 4,74
Cuotas	Organizaciones 1.789,00 5,53
Mensajeria-correos 2.634,00 8,14
Teléfono	/	Internet 2.722,00 8,42
Gastos	viajes	(Norte	y	Sur) 233,00 0,72
AMORTIZACIONES 276,00 0,01 1.042,00
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 1.482.574,00 92,95 1.253.732,00
Norte 6.750,00 0,45
Sur 1.475.824,00 99,55
TOTAL GASTOS 1.595.138,00 100 1.363.810,21

RESULTADO 4.385,00 2.082,22

T x o s t e n  e k o n o m i k o a
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L a g u n t z e n  d u t e
Ayuntamientos

Diputaciones

Gobiernos

Otras entidades
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T A U - B I Z K A I A
c/ Irala 8 - Franciscanos

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

T A U - G I P U Z K O A
Av. Ategorrieta 23, 1º D

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

T A U - N A V A R R A
c/ Fuente del Hierro 27, 1º C

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

T A U - C A N T A B R I A
c/ Perines 5 - Franciscanos

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654

Inscrita en Registro Fundaciones del País Vasco con nº F-163


