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Urtarrilean, Donostiako Udalak, CORDES-ARTErekin lankidetza zuzenaren bidez ga-
ratutako Baztertuak proiektua prestatzen jarraitu genuen, TAU, Lagunkoia eta Ku-
txa Kultur erakundeen parte-hartze garrantzitsuarekin ere. Honako lan hauek egin 
dira: aretoen erreserba, bilerak Begoña Calleja  eta Eva Salaberriarekin (Lagunkoia), 
zirriborro-aurrekontuaren berrikuspena eta zuzenketa, Emilio Espínen (CORDES-
ARTE) bidaia-agendaren plangintza, etab.
Otsailean hainbat bilera izan genituen horren inguruan: otsailaren 2an Elena San-
zekin (Donostiako Udalaren Lankidetza), otsailaren 14an Yajaira Kortabitarterekin 
(Deustuko Unibertsitatea), etab.; Emilio Espinen hitzaldia prestatzeko unibertsita-
tean, martxoaren 8an.
Proiektuan planteatutako jarduerak antolatzen jarraitu genuen, komunikazio mai-
lan adibidez sare desberdinetan ekintzak zabalduz, batez ere otsailaren 23an inau-
guratu zen argazki-erakusketa eta martxoaren 3an egin zen mahai-ingurua.
Martxoan, otsailean inauguratu eta apirilaren 24ra arte Tabakaleran egon zen Baz-
tertuak Argazki Erakusketari lotutako jarduera garrantzitsuenak ospatu genituen. 
Jarduera horiek Emilio Espinek Donostian eta Iruñean egindako bisitarekin lotu zi-
ren.
Hauek izan ziren jarduera garrantzitsuenak:
- Martxoak 3: inaugurazio-hitzaldia 18:30ean Kutxa Kultur Plazan (Tabakalera, 4. 
solairua). Parte-hartzaileak: 1) María Luisa Mendizabal, SII-ren (Gizarte Zerbitzu 
Integratuak kooperatiba, Zilargi saria 2017an) fundatzailea eta 20 urte baino gehia-
goko esperientzia duen emakume konprometitua, Euskal Autonomia Erkidegoan 
pertsonak zaintzen. 2) Emilio Espín 3) Marc espín, kazetaria eta elkarrizketa gidatu 
zuen erakusketaren egilea. Hitzaldira 70 lagun inguru joan ziren.
- Martxoak 4: bisita gidatuak Marc Espinen eskutik.
- Martxoak 8: goizean, Eneko Goia alkateak eta udalbatzak Emilio Espini harrera 
egin zioten udaletxean. Eguerdian, Baztertuak izeneko hitzaldia eman zien Donos-
tiako campuseko Deustuko Unibertsitateko ikasleei. Batez ere Gizarte Laneko ikas-
leek parte hartu zuten eta 60 pertsona inguru bertaratu ziren.
Emilioren bidaiak bisita eta bilera gehiago ekarri ditu. Izan ere, zortea izan genuen 
bere testigantza eta borroka hainbat jardueraren bidez partekatzeko; Begoña Ca-
llejak bultzatutako PAMeko Donostiako elkarteekin “handienetik handirako“ proie-
ktua indartzea lortu genuen, Donostiako Udalaren harrera eta errekonozimendua, 
eta bilera instituzionaletan parte hartu du (Elankidetza-Eusko Jaurlari-
tza eta Gipuzkoako Foru Aldundia).
Donostiara egindako bisitaren ondoren, Emilio Nafarroara joan zen, eta bertan 
hezkuntza-proiektuari lotutako jardueretan ere parte hartu zuen, ONAY GGKEak 
TAUfundazioarekin batera bultzatutako BAZTERTUEN inguruan.
“Baztertuak Tabakaleran” jardueren bideo-la-
burpenak ikus daitezke esteka hauetan: erda-
raz: https://youtu.be/Ns2QtGu4f-U eta euska-
raz: https://youtu.be/cjzqXFCpVFc

Urtarrilean egin genuen 2021eko 
kontabilitate-itxiera. Une horreta-
tik aurrera, auditoreek eskatutako 
dokumentazioa eman genuen, ze-
gozkien txostenak egin zitzaten. 
Martxoan jaso genuen 2021eko Au-
ditoretza Txostena eta Urteko Kontu 
Laburtuak, TAUren webgunean ikus 
dezakezuena, kontu argien atalean.

Lehen hiruhileko honetan TAU 2021 
memoria ere prestatu dugu, eta tau-
fundazioa.org webgunean kontsulta 
daiteke.

Martxoaren 17an, Garapenerako 
Lankidetzako Gradu Amaierako 
Praktika eta Lanari buruzko jardu-
naldi batean parte hartu genuen. 
Bertan, beste GGKE batzuekin eta 
EHUko Lankidetza Bulegoarekin ba-
tera, CERPIn eta Boliviako IPTK proie-
ktuetan praktikak egiteko aukera 
aurkeztu eta eskaini genuen.

Martxoaren 20an TAUk martxa ho-
nen XXV. edizioan parte hartu zuen. 
Aurtengo leloa “PASA” izan zen Irun-
Hendaia mugan egindako kontrol 
selektiboa salatzeko, dagoeneko 7 
pertsona migratzaile hil dira Bidasoa 
ibaian, “muga” hau igaro nahian.

2021eko kontuen kanpo-auditoria
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Afrika Behar Beharrezkoa Nafarroan
Urtarrilaren 12an bildu ginen partzuergoko erakun-
deak 2021ean egindako programa ebaluatzeko. Aurre-
tik, txosten ekonomikoa eta parte-hartzaile eta edukien 
laburpena bidali ziren. Ontzat eman da txosten ekono-
mikoa, eta bi doikuntza egin zaizkio Nafarroako Gober-
nuari egin beharreko justifikazioan sartzeko. Jarraian, 
jarduera bakoitzera joan den jende kopurua aztertu da, 
eta zehatz-mehatz azaldu dira proposamen bakoitzaren 
jarduerak eta gaiak.
Otsailaren 9an, Nafarroako Gobernuak deitutako bile-
ran izan ginen, NGk egin duen Afrika Behar Beharrezko 
20 urteko ebaluazioari buruzko azken dokumentua aur-
kezteko. Oro har, azken dokumentua oso positiboki balo-
ratu dute inplikatutako eragileek.
Otsailaren 23an, partzuergoaren bilera egin zen, eta 
bertan jakinarazi zuen Bakearen Aldeko Lankidetzarako 
Asanbladak 2022an taldeko buru izateari uko egiteko 
erabakia hartu zuela. Javier Aisa koordinatzaileak, hala-
ber, jakinarazi zuen zeregin hori egiteari utziko ziola, 21 
urte bete ondoren. Bi albiste horien ondoren, honako gai 
hauei buruzko eztabaida izan genuen: Par-tzuergoaren 
etorkizuna, partzuergoaren burua ordeztea, 2022rako 
aurkeztu beharreko programa, jarraitu beharreko profi-
la, eta abar.
Martxoaren 2an, partzuergoaren bilera izan genuen, 
eta, bertan, TAUfundazioak berriro hartu zuen taldearen 
buru kargua, Bakearen Aldeko Lankidetzarako Batzarrak 
uko egin ondoren. 2022rako programaren zirriborroa 
lantzen hasita, eta sentsibilizaziorako deialdi publikoeta-
ra aurkezteko dagokion aurrekontua lantzen hasita.

Afrika Behar Beharrezkoa Gipuzkoan
Urtarrilaren 18an bilera bat izan genuen partzuergo 
gisa, 2021eko proiektuaren exekuzioa ebaluatzeko eta 
2022ko deialdirako Donostiako Udalari aurkeztu beha-
rreko proiektuaren formulazioan aurrera egiteko.
Otsailaren 17an, 2022ko deialdian Donostiako Udalari 
aurkeztu beharreko proiektua formulatzeko lan-bilera.
Martxoaren 10ean, Gipuzkoako Afrika Behar Beha-
rrezkoa, 2022-23 Jardunaldiak proiekturako diru-lagunt-
za eskaera erregistratu genuen. Aurten partzuergoaren 
burua TAU izatetik BLB-ACPP izatera igaro da, eskatu-
tako diru-laguntza jasoz gero. 

Martxoaren 30ean Afrotopia Erakusketa antolatu ge-
nuen, Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiaren pro-
gramaren barruan dagoena. Afrotopia erakusketa kole-
ktibo bat da, eta Afrikako hogeita hamabost argazkilarik 
egindako lanen aukeraketa bat biltzen du, Hector Media-
villak Dakarren (Senegal), Niameyk (Niger) eta Bamakok 
(Mali) 2017ko azaroan diseinatu eta emandako hiru tai-
lerren emaitza. Erakusketa Aieteko Kultur Etxean dago 
kokatuta, ekainaren 26ra arte.
2022 TAU Kanpaina
Urte honetan TAU 2022 Kanpainak 16. GIH (bakea, justi-
zia eta erakunde sendoak) hartzen du erreferentziatzat, 
bakearen gaia ardatz hartuta, eta hurrengo urteetarako 
uzten ditu justizia eta instituzioen gaiak. “Bakearen eta 
indarkeriarik ezaren kulturaren alde” da leloa. Kanpai-
nak aurreko urteetako otoitz, gogoeta eta ekintza eske-
mari eusten dio, eta materialak www.taufundazioa.org 
webgunean daude eskegita. Otsailaren 17an Kanpaina-
ren mailinga egin genuen eta DVDko materialak bidali 
genituen anaidi eta parrokia bakoitzera.
Sentsibilizazioa Zarauzko Anaidian
Urtarrilaren 13an, Iñigok TAUfundaziotik egiten ari ga-
ren TAU Elkartasun eta Lankidetza motari buruzko komu-
nikazioa partekatu zuen Anaidiarekin.

Iruñako ainaidiarekin topaketa
Martxoaren 5ean, Marta eta Fausto anai-arrebekin bildu 
ginen TAU, eremu sekularrean, elkartasun eta lankidetza 
probintzialeko tresna gisa, zer den partekatzeko. Hauxe 
izan zen: 1- Anaia Txiki gisa, gure presentzia eta konpro-
misoa Gizarte Zibilean, Iparraldean eta Hegoaldean,. 
2-Egiten ditugun zereginak. 3- Elkartasuna eta Lankidet-
za TAUk 17 urte hauetan egindako lanari buruzko datuak.

El Salvadorreko Aguilaresen turismo 
iraunkorrari buruzko saioa, Deustuko Uni-
bertsitatean
Otsailaren 14an, Deustuko Unibertsitateko turismoko 
hirugarren mailako ikasleentzako hezkuntza eta sent-
sibilizazio-saioa izan genuen. Saioak Iñigo eta Marina 
Abad izan zituen lagun, eta 50 ikasle izan ziren bertan. 
Bertan, Aguilaresko (El Salvador) udalerriko turismo ar-
duratsu eta jasangarriaren proiektuaren kasua aurkeztu 
zen, CORDESen eskutik inplementatua; kontuan hartu-
ta proiektuaren helburu orokorra Aguilaresen turismo 
jasangarria eta arduratsua sustatzea dela, parte-hartze 
ekitatibo eta inklusiboarekin, ikasleei eskatu zitzaien, 
antzemandako problematiketatik abiatuta, proiektuak 
eta konponbideak proposa zitzatela, epe laburrean lortu 
beharreko lehentasunezko emaitza batekin edo birekin.
Aritz Aranok, Deustuko Unibertsitateko boluntariotza 
solidarioaren eta lankidetza-proiektuetako praktiken ar-
duradunak, saioaren azken ordu erdian aurkeztu zuen 
Aguilaresen, ikasleek praktikak egiteko aukera gisa.



G A R A P E N E R A K O 
L A N K I D E T Z A

Proiektuen formulazioa
Bilboko Udala 2022. Otsailaren 15ean, “El Pais-
nal eta San Pablo Tacachico (El Salvador) udale-
rrietako garapen komunaleko 4 elkartetako kide 
diren 200 pertsonak (100 emakume eta 100 gi-
zon) genero-berdintasuna lortzeko antolaketa, 
partaidetza eta ekonomia-gaitasunak indartze-
ko” proiekturako diru-laguntzaren eskaera erre-
gistratu genuen.
Santanderko Udala 2022. Martxoaren 3an, “Pa-
lestinako Belengo Antoniano Elkartea adineko 
pertsonentzako egoitzako pertsona helduen ere-
mua birgaitzeko proiektua” erregistratu genuen, 
Pro Terra Sancta bertako bazkide zela.
Nafarroako Gobernua 2022 (Sentsibilizazioa 
Nafarroan). Martxoaren 28an, “Sahararen He-
goaldean. Afrika Behar Beharrezkoa 22. edizioa” 
proiekturako 35.000€ko diru-laguntza eskaera 
aurkeztu genuen, partzuergoko buru gisa.
Helburua: Nafarroak ezagutzea eta ulertzea zein 
garrantzitsua den Afrikako errealitateaz, bertako 
arazoez eta konponbide posibleez kontzientziat-
zea, bere herri eta kulturen ikuspegitik, bai kon-
tinentean, bai diasporetan, funtsezko elementu 
gisa jarrerak aldatzeko eta elkartasun- eta lanki-
detza-ekintzak egiteko, horizontaltasunetik eta 
erantzunkidetasunetik abiatuta.
Egitaraua: Afrikaren Egunaren ospakizuna (maiat-
zaren 25aren inguruan, Afrikako komunitateekin 
elkartuz hemen), Dokumental musikalak, Irakur-
keta Kluba, Klima aldaketari buruzko hitzaldiak, 
Erakusketak (“Nola da eta nola ikusten dugu Se-
negal?”, “Barneko oihua. Genero-indarkeriak. 
Gaur egungo argazki afrikarrak”; “zer gertatzen 
da Ruandan? Galdetu bizikletei”, Afrikako zine-
mak Iruñean eta Tuteran, eta web garapena eta 
sare sozialak.
Kantabriako Gobernua 2022 Martxoaren 9an 
erregistro telematiko bidez aurkeztu genuen “Sa-

neamendurako, osasunerako eta 250 pertsonaren 
partaidetzarako eskubidea gauzatzen laguntzea, 
generoaren eta ingurumen-iraunkortasunaren 
ikuspegitik”, Los Lirios komunitatean, Aguilares 
udalerrian (El Salvador), CORDES tokiko bazkide 
dela. Proiektua honetan datza: familiako 33 on-
garri-komun lehor eraikitzea; erabakiak hartzeko 
organoetan gutxienez % 50 emakumeak izango 
dituen saneamendu-batzorde bat sortzea; eta 
oinarrizko saneamendua eta ohitura higienikoak, 
LASF erabilera eta mantentzea eta ingurumena 
sustatzeko gaikuntza-jardunaldiak egitea.
Donostiako Udala. Martxoaren 7an, telematikoki 
erregistratu genuen diru-laguntza eskaera proie-
ktu honetarako: “Elikadura Subiranotasunarekin 
Segurtasuna bultzatzea, tokiko garapen ekono-
miko jasangarria Peañako komunitate kitxuetan, 
genero-ikuspegiarekin, ingurumen-jasangarrita-
sunarekin eta emakumeen eta tokiko aktoreen 
parte-hartzearekin (Bolivia)”. IPTK da tokiko ba-
zkidea.
Ebazpen positiboak
Irungo udala 2021. 2022ko otsailean jaso genuen 
berri ona proiektu hau garatzeko:  “Ckochaseko 
landa-komunitateetan   nekazari-familientzako 
elikadura-segurtasuna eta subiranotasuna in-
dartzea ikuspegi komunitarioarekin, genero- eta 
ingurumen-ekitatearekin, pobrezia, bazterkeria 
eta pandemiaren ondorioak gainditzeko”, Boli-
vian, IPTK tokiko bazkidearekin batera.
Zuriketa txostenak
2022ko lehen hiruhileko honetan 4 txosten       te-
kniko eta ekonomiko egin ditugu Kantabriako 
Gobernuak diruz lagundutako proiektuei buruz 
(2019ko eta 2020ko deialdiak), Hnos Iraizoz Fun-
dazioa (2021eko deialdia) eta Nafarroako Go-
bernua (2020ko deialdia).



H i r u g a r r e n  s e k t o r e a /  S A R E A K
Nafarrokao GGKEen Koordinadora 

Nafarrako “Diario de Noticias”

Urtarrilaren 10ean, astelehena, TAUk, beste hiru erakunde-
rekin batera, Diario de Noticias-ek argitaratutako erreporta-
jearen protagonista izan zen. Erreportaje hori Koordinakun-
dearen 47 GGKEek eta haien erakunde bazkideek 2021ean 
egindako lanari buruzkoa da. Titularra honako hau izan zen: 
“Nafarroako GGKEek 150 proiektu baino gehiago egiten di-
tuzte 2021ean”, eta Nafarroako Gobernuak finantzatutako 
TAUren proiektuari buruzko informazioa jasotzen zen ber-
tan, “Boliviako Pocoata herriko ondasun natural komunen 
manipulazio jasangarriaren kudeaketa indartzea, arrisku 
klimatikoak gutxitzeko eta segurtasun elikadura hobetzeko”.

Eragin politikoa

Otsailaren 8an eta martxoaren 8an, lan-talde honen bi-
lera telematikoak, honako gai hauek jorratuz: Nafarroako 
Gobernua: 2022ko aurrekontua, AH deialdia, “Ikusi, Parte-
hartu...” buruzko ekarpenak, Ukrainiaren egoerari buruzko 
bilera, Lankidetza Kontseilua; Iruñeko Udala: aurrekontuak, 
Lankidetza Kontseilua, urteko plangintzaren  partaidetzaren 
banaketa, Eragin politikoa eta Sareak/Kronograma; 2021eko 
Batzordearen Ebaluazioa; Koordinadora Autonomikoen Sa-
rea.

Ibilbide Solidarioak eguneratzea

Koordinakundeak sentsibilizazioari buruzko bi argitalpen ditu, 
Ibilbide Solidarioak eta Toki entitateek errefuxiatuen harreran du-
ten zereginaren inguruko Gida. Argitalpen horiek PDF formatuan 
jasotzen dituzte GGKEek egiten dituzten sentsibilizazio-jarduerak. 
Orain biak argitalpen berean bateratu dira, Baliabideen Katalogo 
gisa, katalogo berri honetan jasotako gaietan sentsibilizazio-jar-
dueren arabera bilatzeko. TAUk Ibilbide Solidarioetan genituen 
jarduerak eguneratu ditugu, eta dagoeneko egiten ez ditugunak 
baztertu.

Euskadiko GGKEen Koordinadora
Eragin Politikoko taldea

Urtarrilaren 11n Zoom bidez ohiko bilera egin genuen, Koordinakun-
dearen Plan Estrategikoaren, Lankidetzaren Euskal Legearen, erakun-
deen aurrekontuen eta Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren gaiak jo-
rratzeko. Urtarrilaren 25ean, bilera Fernando San Martínekin (GFAko 

Lankidetza zuzendaria), Plan Zuzentzaile berriari lotutako deialdiaren 
oinarri berriak baloratzeko.

Otsailaren 16an bilera zoom bidez (Eragin Poltiko Erkidego mailan), 
gaiak: 1. Atzerapenak  FOCAD deialdian;   2. Elankidetzako Plan Estra-
tegikoa; 3. Beste batzuk.

Erdialdeko Amerikako taldea

Erdialdeko Amerikako egoera ezagutarazteko eta partekatzeko, bai 
eta eskualde horretako nazioarteko lankidetza indartu eta bermatze-
ko beharrarekin sortutako taldea. Azken urteotan, Erdialdeko Ame-
rikan murrizketa handia gertatzen ari da herrialde eta lurraldeetan 
antolatutako gizarte zibilaren parte-hartze sozial eta politikorako 
eskubideetan, autoritarismoranzko joera nabarmenarekin. Erreali-
tate hori ezagutarazteko eta azpimarratzeko, hainbat bilera egin dira 
taldearen barruan, bai eta hainbat erakunderekin ere. Nikaraguan, 
Palestinan, Kolonbian, El Salvadorren eta abarretan lan egiten dugun 
tokiko bazkide askok tokiko agintarien kriminalizazioa eta jazarpena 
jasaten ari dira. Prestigioa kentzeko kanpainak egiten dira (politikoak, 
juridikoak eta mediatikoak), eta nazioarteko lankidetzari eta elkarre-
kin egin dezakegun ekintza humanitarioari ere eragiten diete.

Donostiako Udaleko Garapen Kontseilua 
Martxoaren 17an ospatu zen eta parte-hartu genuen.

Afrikaren Aldeko taldea - GPA. 
GPAan esleituta ditugun aldizkako zereginen barruan, komunika-
zio-taldean gaude eta kanpo-argitalpenak egin ditugu (artikulu 
horiek ez dira GPA osatzen dugun erakundeenak, kanpoko iturrie-
nak baizik, eta interesgarriak iruditzen zaizkigu taldearen sareetan 
partekatzeko (Facebook eta twitter). 

Lehen hiruhilekoan egindakoak urtarrilaren 21ean eta otsailaren 
8an eta 18an egin ziren.

Zero Pobrezia Plataforma 
Otsailaren 15ean taldearen bileran parte hartu genuen, Koor-
dinakundearen egoitzan. Helburua: urriko Pobreziaren aurkako 
Asterako aldarrikapen-gaia adostea. Aukeratutako gaia: gatazka 
belikoen kausa-ondorioak eta lekuaren araberako desberdintasu-
nak (ahaztutako gatazkak, errefuxiatuen arteko desberdintasunak 
arrera egitego garaian)

Martxoaren 22an, Plataformaren hileroko bilera, urrian Pobrezia-
ren Aurkako Asteko jarduerak antolatzen jarraitzeko.


