
INFORMAZIO BULETINA 66. Zk.  
BIGARREN HIRUHILEKOA 2022

Hiruhileko honetan, Donostiako Udalak 2021eko deialdian
finantzatutako Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoaren programako jarduera ge-
hienak izan ditugu. 
Apirila: diagnostikoaren emaitzak aurkezteko saio birtuala, Donostialdean dau-
den Afrikako erakundeen mapaketa egiteko kontratatutako Jone Otero aholkula-
riaren eskutik.
Afrotopia argazki erakusketarekin ere jarraitu eta amaitu da, Afrikako 35 argazkilari 
gaztek egindako lanekin; erakusketa hau martxoaren amaieran jarri zen Aieten eta 
ekainaren 27ra arte bisitatu ahal izan da.
También ha continuado y finalizado la exposición fotográfica Afrotopía, con los 
trabajos realizados por 35 jóvenes fotógrafos/as africanos/as; esta exposición se 
instaló a finales de marzo en Aiete y se ha podido visitar hasta el 27 de junio. 
Donostiatopia: master class bat eta argazki parte-hartzaile tailer bat barne hartu 
zituen, 3 saiokoa, Hector Mediavillak zuzendua, eta 6 pertsonak parte hartu zuten. 
Parte-hartzaileek argazkiak egin zituzten, ondoren argazkiak aukeratu ziren eta ta-
maina handian inprimatu ziren espazio publikoan erakusketa efimerra bat egiteko, 
azalpen testu batzuekin batera. Udalari baimena eskatu ondoren, maiatzaren 27an 
jarri ziren argazkiak Kalkutako Teresa plazan, trenbidearen azpiko pasabidearen au-
rreko horman, eta bertan egon ziren ekainaren 9ra arte.
Irakurketa Kluba; Donostiako Liburu Etxean, Literafricas blogaren editore Sonia 
Fernández Quincocesek zuzendu zuen. Lehenengo saioan (apirila), Yaa Gyasiren 
(Ghana) «Itzuli etxera» lana aztertu zen. Bigarren saioan (maiatza), Kopano Maet-
laren (Hegoafrika) «lorezaintza» obra aztertu zen. Saio bakoitzean 20 pertsonak 
hartu zuten parte.
Maiatza: hilaren 19an solasaldia Donostiako Emakumeen Etxean, Agnes Agbotom 
(Beni) eta Ángela Nzambiren (Ekuatore Ginea) partaidetzarekin; Sonia Fernández 
Quincoces Literafricas blog ospetsuaren editoreak koordinatu zuen solasaldia. 25 
pertsonak parte hartu zuten.
Zineforuma Donostiako Trueba Zineman maiatzaren 26an. Keniako “The Letter” 
Dokumentala proiektatu zen. Horretarako, Beatriz Leal Riesco zine afrikarrean adi-
tuak aurkeztu eta solasaldia zuzendu zuen. 38 pertsona bertaratu ziren.
Ekaina: larunbatean, hilak 11, “Arantzazu Afrikarekiko topalekuaren” jardunaldia 
izan genuen. 35 lagunek hartu zuten parte, honako programarekin:
- Jardunaldiaren aurkezpena
- Film labur afrikarra: «Coachez» (Kenya, 2020)
- Hitzaldi-solasaldia: «Afrikako argazkigintzaren potentzial hezitzaile eta eraldat-
zailea» (Mamadou Gomis)
- Hitzaldia: “Saheleko krisiaren gakoak. DIFFA, aterpea”  (Javier Aisa)
- ACPP (Bakearen Aldeko Lankidetzarako Asanblada) elkartearen argazki-erakuske-

tara bisita gida-
tua
-  Bazkaria Arant-
zazuko Sindika 
jatetxean
- Afrikako zin-
eforuma: “Tales 
of the accidental 
city” (Kenya)

Ekainaren 6an, Iruñeko Civicanen 
egindako “Pertsona nagusiak eta 
partaidetza soziala” mahai-ingu-
ruan parte hartu genuen. Bertan, 
ONAY GGKEko Ines eta Antonio 
eta Emilio eta Yolanda ere izan 
ziren El Salvadorretik.

Tautik ibilbide bat egin genuen 
El Salvadorren 2013tik helduei 
ematen diegun babesaz, eta, ho-
rren ondorioz, loturak ezarri dira 
hemengo adineko pertsonekin 
(senidetzeak, “handitik handira” 
Donostiko proiektua eta “babe-
sean hartzeak”).

Apirilaren 29an, kolektiboko kide 
gisa, Arantzazuko Adiskideen Zu-
zendaritza Batzordearen aurrez 
aurreko bileran parte hartu ge-
nuen.

Ekainaren 10ean online bile-
ra bat egin zen taldearekin, eta 
ekainaren 25ean elkartearen ur-
teko batzarra egin zen Arantza-
zun, batzar mota horren ohiko 
edukiekin: azken Batzarraren 
akta onartzea; 2021eko jardue-
ren memoria; 2021eko kontuak 
onartzea; 2022rako aurrekontua 
eta proiektuak; bazkideen galde-
rak eta iradokizunak.

Maiatzaren 31n, Nafarroako 
egoitzan, topaketa bat izan ge-
nuen nazioarteko boluntarioak 
egiteko interesa zuen gazte bate-
kin. Bere osasun profilagatik hiru 
proiektutan ikusi genuen aukera: 
72-Babesetxea Mexikon eta Oa-
sunaren busa eta IPTK Ospitalea, 
biak Bolivian.
Ekainaren 10ean beste bi gazte-
rekin, bata gizarte-lana forma-
zioarekin eta bestea psikologia-
rekin.
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Baztertuak Donostia (Tabakalera)
Apirilaren 7an, Egiako On-do-ko adierazpen artistikoko 
taldearen (adinekoek osatua) performancea egin zen 
Euskadiko Gazte Orkestako (EGO) 3 musikarekin batera, 
eta Euskadiko eta El Salvadorreko adinekoen egoerari 
buruzko hausnarketa-mahai-ingurua. Mahai-inguru ho-
rretan, Marc Espín (kazetaria eta argazki-erakusketaren 
egilea, elkarrizketa moderatuz), Mari Luz Esteban (UPV-
EHUn Gizarte-antropologiako irakaslea eta erreferentzia 
handia Estatu espainiarrean antropologiaren eta akti-
bismo feministaren esparruan) eta Raquel Riba Rossyk 
(marrazkilari eta ilustratzaile espainiarra, emakumeen 
ikusezintasunaren aurkako kritika soziala egiten duen 
“Lola Vendetta” izeneko komiki-pertsonaia ospetsuaren 
sortzailea), parte hartu zuten.

Apirilaren 8an, Donostiako Easo Zentro Politeknikoko 
mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta ema-
teko LHko graduko ikasleak Marc Espinek argazki erakus-
ketara eta On-do-ko + EGOren Performancera egindako 
bisita gidatuan izan ziren. Ekitaldia, oro har, Iñigok aur-
keztu zien ikasleei.

Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa 
partzuergoa 
Maiatzaren 4an Partzuergoaren bilera egin genuen, eta 
bertan El Pájaro Azul Fundazioak partzuergoak literatu-
ra afrikarrak bultzatzeagatik Oviedon jasotako sariaren 
informazioa partekatu zen. Gainera, errepasoa egin zit-
zaien maiatzaren 25aren inguruan, Afrikaren Egunerako 
prestatuako ekitzei, aurtengo programatutako gainerako 
jarduerei (Ziudadelaren erakusketa, Sahel webinarra, 
programaren liburuxkak) eta Arantzazuko ekainaren 
11ko jardunaldiari. Maiatzaren 25ean, gurekin harrema-
netan jarri zen Erizaintzako Elkargoko Alicia Beguiristain, 
programarekin lankidetzan aritzeko.
Maiatzaren 28an Afrikaren Egunaren ospakizunera 
joan ginen Geltokira. Bertan, zenbait komunikatu iraku-

rri ziren, bai Afrikako elkarteenak, bai Afrika Behar Be-
harrezkoarenak. Artisautza, janari, musika eta dantza 
postuak ere izan ziren.

Ekainean Afrikaren Eguna ospatzen jarraitu genuen, 
hilaren 8an Nafarroako Filmategian “New voices in 
an old flower” dokumental musikala aurkeztuz Es-
pacio Redo eta Quino Piñero dokumentalaren zu-
zendariarekin batera. 
TAU berriro ere Partzuergoko burua gara, eta, beraz, 
Nafarroako Gobernuko eta Iruñeako udaleko sentzi-
bilizazio deialdien formularioak prestatzeaz ardu-
ratzen gara. Ekainaren 16an “Saharako Hegoaldean. 
Afrika Behar Beharrezkoa, 22. Edizioa” proiekturako 
8.000 euroko diru-laguntza eskaera erregistratu ge-
nuen.  Eta ekainaren 24an zuzenketa-errekerimen-
dua jaso genuen eta egun berean partzuergoaren 
buru den dokumentu baten zuzenketa erregistratu 
genuen.
Aipatu behar da, halaber, ekainean Nafarroako Go-
bernuak, 2022rako Sentsibilizazio deialdian (Part-
zuergo gisa aurkeztu gara), hogeita batgarren edizio 
honetarako aurkeztutako proiektuaren aldeko eba-
zpena jakinarazi digula. Emandako diru-laguntza 
35.000 €-koa izan da.

Pobreziaren aurka borrokatzeko ingurumen-
iraunkortasunaren sarea
Ekainaren 30ean Iñigo Zabalketako Gorka eta Donostiako 
Easo Ikastetxe Politeknikoko irakasleekin bildu zen kont-
sumo arduratsuari buruzko Zabalketak gidatu eta TAUk 
lagunduko duen Garapenerako Hezkuntzaren proiektu 
berriaren jarduerak prestatzeko. Ikastetxe honetan gara-
tuko dira 2022-23 kurtsoan
Zentro honekin duela urte batzuetatik ari gara lanean 
“Pobreziaren Aurkako Borrokan Ingurumen Jasangarri-
tasunaren Sarearen” proiektuaren barruan, GFAk finant-
zatuta.



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

Proiektuen formulazioa
Bigarren hiruhileko honetan, lankidetza-deialdi 
publiko gehienak prestatzen ditugu. Ikus dezake-
zuenez, asko izan dira.
Nafarroako Gobernua. Apirilaren 26an, aurtengo 
deialdia argitaratu zen, eta urte bateko iraupe-
na duten bi proiektu aurkeztu ditugu Bolivian: 
1) “Nekazari-familietan elikagai-segurtasuna 
indartzea genero-berdintasuna eta ingurumen-
iraunkortasuna kontuan hartuz, Peañako komu-
nitateetan, osasun- eta ingurumen-krisi garaian, 
II. Fasea (Bolivia). Tokiko bazkidea: IPTK; 2) “Via-
chako (Bolivia) inter-ikaskuntzako gune bate-
tik emakumeak eta gazteak beren ekoizpen eta 
elikadura osasuntsuan ahalduntzeko nekazarit-
zako elikagaien sistemak indartzea”. Tokiko baz-
kidea: Prodiasur.
Eta urte anitzeko bat El Salvadorren: “Aguilares-
ko udalerrian (El Salvador) genero-ikuspegia eta 
ingurumen-iraunkortasuna duten ur edangarri-
rako lau sistema modernizatzea”. Bertako bazki-
dea: Cordes, maiatzaren 16an eta 17an.
La Caixa Fundazioan: “San Borjan (Bolivia) 
emakume nekazarien ahalduntze ekonomikotik, 
ekosistema ekintzaileak indartzea” proiektua 
maiatzaren 4an erregistratu genuen online, CE-
CASEM da bertako tokiko bazkidea.
Udal hauetan: Iruñean, ekainaren 27an, “Indar-
keriarik gabeko sexu- eta ugalketa-eskubideak Ra-
velon eta Ocurín (Bolivia)” proiektua erregistratu 
genuen, IPTK bertako bazkide dela; Oñatin, be-
rriz, “Georges Duez Ospitaleko (HGD) barneratze- 
eta ebakuntza-gela zerbitzuetan Sucreko biztan-
leria kalteberaren arreta hobetzen”, IPTK tokiko 
bazkidearekin. Maiatzaren 24an erregistratu ge-
nuen; Bergaran, Oñatiri aurkeztutakoaren osa-
garria; Zarautzen, “Belengo (Palestina) Sociedad 
Antoniana adinekoentzako egoitzaren mendeko 
pertsonen eremua birgaitzea” proiektua, Pro 
Terra Sancta (LPS) tokiko bazkidearekin; Irunen, 
berriz, Donostira aurkeztutako proiektu honen 
osagarria: “Ocuriko Peaña herrialdeko quechua 
komunitateen elikadura segurtasuna eta tokiko 
garapen ekonomiko jasangarria sustatzea gene-
ro ikuspegia, ingururgiroa eta emakumeen parte-
hartzea kontuan izanik (Bolivia)” 
BFA “Genero indarkeriarik, eskola-indarkeriarik 
eta sexu-diskriminaziorik gabeko komunitateak 
sustatzen Pocoata, Macha eta Colquechaca uda-

lerrietan, Potosí-Bolivia (III. Fasea)”, IPTK tokiko 
bazkidearekin. Eskaera maiatzaren 2an erregis-
tratu genuen.
GFA “Turismo arduratsu eta jasangarria sus-
tatzea, Aguilares udalerrian berdintasunez eta 
modu inklusiboan parte hartuz, III. Fasea” (El Sal-
vador) CORDES tokiko bazkidearekin. Maiatzaren 
2an erregistratu genuen proiektua
Eusko Jaurlaritza, bi proiektu: 1) “Ignaziotarrak: 
indarkeriarik gabeko inguruneak, emakumeen 
ekosistema ekintzailea eta sinergia kolektiboak 
sustatuz, indarkeriarik gabeko bizitza bat gau-
zatzeko San Ignacio de Velasco udalerrian (San-
ta Cruz, Bolivia)”. Cecasem tokiko bazkideare-
kin aurkeztu genuen ekainaren 10ean, eta 2) 
“Ravelo herriko emakume nekazari indigena 
ahaldunduak eta antolatuak garapen sozial eta 
ekonomiko-produktiboan parte hartzen ari dira, 
elikadura-subiranotasuna bermatuz, nekazaritza 
ekologikoaren ikuspegitik (Potosí, Bolivia)” IPTK 
tokiko bazkidearekin. Ekainaren 9an erregistratu 
genuen.

Ebazpen positiboak 
Iraizoz Anaiak Fundazioa 2022. Apirilean, “Osa-
sunaren eta Bizi Onaren autobusa” proiekturako 
lankidetza-hitzarmena sinatu dugu, 40.000 eu-
roko diru-laguntzarekin. Boliviako Cochabamban 
garatzen da proiektua eta bertako bazkidea San 
Lucas Fundazioa da.
Bilboko udala. “El Paisnal eta San Pablo Tacachi-
co udalerrietako garapen komunaleko (ADESCOS) 
4 elkartetako 200 pertsonen (100 emakume eta 
100 gizon) genero-berdintasun ikuspegitik, an-
tolaketa-, partaidetza- eta ekonomia-gaitasunak 
indartuz” proiketurako ebazpen positiboa jaso 
genuen ekainean. El Salvadorren CORDES tokiko 
bazkideak garatuko du.
Justifikazio-txostenak
Santanderreko udala 2021 deialdia, apirilaren 
22an; Iruñeko Udala 2020 deialdia, ekainaren 
27an; Zarauzko udala 2021 deialdia, apirilaren 



HIRUGARREN SEKTOREA / SAREAK
Nafarroako GGKEen Koordinakundea
Eragin Politikoaren Batzordea

Hileko bilerak: apirilaren 5ean, maiatzaren 24an eta ekaina-
ren 14an, guztiak telematikoki.

Bilera Nafarroako Gobernuarekin

Apirilaren 12an aurrez aurreko bilera egin zen Nafarroako 
Gobernuarekin, 2022ko lankidetza deszentralizaturako diru-
laguntzen deialdiaren oinarriak aztertzeko. 

Esperientziak partekatuz

Apirilaren 7an bilera birtual batean parte hartu genuen, El 
Salvadorren garatzen ari den Cuna Nahuat proiektuari buruz 
hitz egiteko, El Salvador Elkartasunaren eskutik. El Salvado-
rren konkistaren garaian hitz egiten ziren zortzi hizkuntza 
desberdinetatik, náhuat edo pipila da gaurdaino bizirik iraun 
duen bakarra. Hiztun kopuru txikia zela eta, 2010ean náhuat 
hizkuntzan murgiltzeko proiektu bat jarri zen abian, Cuna 
Náhuat izenekoa.

Ohiko Batzar Orokorra

Apirilaren 28an, bi urtez ospakizun telematikoak egin ondo-
ren, 25 GGKE bazkiderekin batera ohiko batzar orokorrean 
parte hartu genuen. 

Bertan, 2021eko memoria eta auditoria, urteko plana eta 
2022ko aurrekontua onartu ziren. Lehen aldiz, 2021erako 
2021-25 Plan Estrategikoaren Emaitzen Txostena zabaldu 
zen, Koordinakundeak urte horretan garatutako inpaktuak 
eta jomugak jasotzen dituena.

Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eraldatzailearen Estra-
tegia onartu zen.

Koordinakundeko bazkideen altei eta bajei dagokienez, 
ONGD YOSLOCUENTO erakundean sartzea berretsi zen, be-
hin-behineko bazkide gisa urtebetez parte hartu ondoren, 
eta OCSIren borondatezko bajaren berri eman zen.

Gainera, Batzordeko bi kargu berritu ziren. Eta Nafarroako 
Lankidetza Kontseiluan ordezkari bat sartzea onartu zen, ze-
goen hutsunea betetzeko.

Euskadiko GGKEen Koordinakundea

Koordinakundearen ohiko batzar orokorra.
Maiatzaren 20an Zoom bidez (online) Koordinakundearen Bat-
zar Nagusian parte hartu zuen.
Afrikaren Aldeko Taldea.
Apirilaren 7an, kide garen komunikazio-taldearen bilera bir-
tuala. Maiatzean, Afrikaren Egunari dagokionez, TAUk irra-
tiko saio batean parte-hartu zuen (Cadena Ser, maiatzaren 
20a).
Talde gisa, artikulu propio bat prestatu genuen (“Afrikaren 
Eguna ospatzea Afrikako emakume eta gazteak ospatzea 
da”), tokiko hainbat hedabidetan (euskaraz -Naiz, Berria, 
Uriola, Koordinakundea- eta gaztelaniaz -Noticias de Nava-
rra, Deia, Koordinakundea-) oihartzuna izan zuena, eta 3 lu-
rraldeetan Afrikako egunaren eta Astearen inguruko jardue-
rak sareetan zabaltzen ere lagundu zen.

Ekainaren 16an taldearen hiru hileko bileran parte hartu ge-
nuen, Bilbon aurrez aurre izan zen.
Gai-zerrenda:
- Aurreko akta onartzea
- Komunikazio taldea: maiatzeko Afrikaren Egun eta Asteko 
jardueren norainokoaren ebaluazioa, zereginen jarraipena 
(RRSS, bloga, artikuluak)
- Erakundeen taldea: Irailerako “Afrikako ahotsek begiratu 
eta ebaluatuko gaituzten” Jardunaldien prestaketarekin ja-
rraitzen du talde honek.
- 2021eko memoria egitea.
- Espainiako Gobernuak Mendebaldeko Saharari buruz duen 
jarrerari eta herritarren erantzun eskasari buruzko hausnar-
keta.
- Kide berrien eskaerak: Mundubat, bilera egingo da eurekin.

Nafarroako REAS 
Ekainaren 10ean Nafarroako Ekonomia Alternatibo eta Soli-
darioaren Sarearen urteko batzarrean parte hartu genuen.
Gainera, ekainaren 14an, Nafarroako Reas Elkarteak eskatu 
bezala, Iruñeko sentsibilizazio-deialdira aurkeztuko duten 
“Ekonomia Solidarioaren 2023 Jardunaldiak” proiektuaren 
atxikimendu dokumentua bidali genien.


