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TAU Partzuergo honetako egungo burua gara, eta dagoeneko 22. edizioa du Na-
farroako herritarrak sentsibilizatzeko lanean; jarduera-programa nagusia udazke-
nean ospatzen da.
Erakusketak:
1- “Barne-oihua. Genero-indarkeriak”, Afrikako Argazkigintza Artearen Fe-
derazioarekin.
2022ko azaroaren 3tik 2023ko urtarrilaren 15era. Zitadelako Mistoen Pabi-
loia (Iruñea)
2- Zer gertatzen da Ruandan? Galdetu bizikletei. Irailaren 14tik 27ra Nafa-
rroako Parlamentuan.
3- Nolakoa den eta nola ikusten dugun Senegal. Irailaren 19tik urriaren 9ra 
Burlatako Kultur Etxean.
Irakurketa-klubak:
Civicaneko Liburutegian (Iruñea), azaroaren 8an Lília Momplé-ren “Neigh-
bo Neighbours (bizilagunak) eta azaroaren 22an José Eduardo Agualusaren  
“Iraganeko zaltzailea” liburuekin. LiterAfricas eta Libros del Baobab-eko 
Sonia Fernándezekin.
Burlatako Liburutegian Agnes Agbotonoren “Hareazko itsasoaz haratago”, 
urriaren 27an, Kairabarekin.
Zinemak:
“New voices in an old flower” musika-dokumentala Burlatan, urriaren 19an, 
Kultur Etxean (Burlata).  Burlatako Aruarekin Solidarioak eta Zero Pobrezia 
Taldeekin.
Azaroaren 8, 9 eta 10ean. Moncayo zinema 
(Tutera). Ekintza Solidarioa Fundazioarekin, 
Muskaria Zinema Klubarekin eta Udalarekin. 
1) «LA NUIT DES ROIS» (Erregeen gaua) (Boli 
Kosta, 2020); 2) «GOOD MADAM» (Hegoa-
frika, 2021); 3) «THE RUMBA KINGS» (EE.
UU, 2021)
Azaroaren 4, 11, 18 eta 25ean. Nafarroako 
Filmoteka (Iruña). Lau film proiektatu ziren, 
aurreko hirurak Tuteran proiektatuak, eta 
laugarrena, “JUJU STORIES” (Nigeria, 2021).
Elkarrizketak:
“Klima aldaketa Afrikan”, azaroaren 14an 
Civicanen - Iruñean eta azaroaren 15ean Pa-
lacio Decanal - Tuteran.
“El Sahel: indarkeria, boterea, krisi klima-
tiko eta humanitarioa eta neokolonialis-
moa”, azaroaren 21ean Civicanen - Iruñea

Azaroaren 12an, larunbata, Iralan 
bildu ginen Bizkaia, Kantabria, Gi-
puzkoa eta Nafarroako ordezkarit-
zetan parte hartu eta lan egiten du-
gunok.
Gai-zerrenda 2021/2022 ikasturte-
ko ebaluazioa egitea eta 2022/2023 
ikasturteko berritasunen eta plan-
gintzaren berri ematea izan zen.

Azaroan, Iñaki San Pedrok, Palesti-
nako Sociedad Antoniana adineko 
pertsonen Egoitza birgaitzeko proie-
ktuari buruzko informazioa eskatu 
zuen, Abendu Kanpaina solidarioa 
egiteko. Kanpainan bildutako guztia 
proiektu honetara joango da, eta 
haren aurrekontua TAUren funts 
propioekin osatuko da.
Parrokian proiektuari buruzko infor-
mazio eta sentsibilizazio gune bat 
eskaini dute.

Abenduaren 17an, larunbata, Ira-
labarriko San Antonio Abesbatzak, 
TAUren Bizkaiko ordezkaritzaren la-
guntzarekin, kontzertu solidario bat 
antolatu zuen Parrokian. Kontzertu 
horretan 1.550 €bildu ziren, Bele-
nen kokatutako Sociedad Antoniana 
egoitzako mendeko pertsonen biga-
rren solairua birgaitzeko proiektu-
rako.

Abenduaren 1ean, egoitza honetako 
pertsona helduak grabatutako “Vo-
ces de Oro” diskoaren aurkezpen-
prentsaurrekoan izan ginen, eta TAUk 
adineko helduekin El Salvadorren eta 
Belenen dituen proiektuetarako izan-
go da. Abenduaren 22an taldeak Mi-
serikordia Etxean emango duen kont-
zertura joan ginen. Hunkigarria...

Sahararen hegoaldean: Nafarroako Behar Beha-
rrezkoa 22. Edizioa. 2022ko Udazkena.
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Abendu Kanpaina
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  e t a  G i z a r t e  E r a l d a k e t a

Hitzaldia NUPeko ikasleekin
Urriaren 28an, Nafarroako Unibertsitate Publikoko 
Javier Erro irakasleak eskatuta, hitzaldi bat eman ge-
nien Gizarte Laneko 4. mailako Garapen Lankidetza 
ikasgaiko ikasleei, garapenerako lankidetza proie-
ktuak lantzeko.

Hezkuntza-erronka EASO Ikastetxe Politek-
nikoarekin
Urrian eta azaroan, beste ikasturte batez, EASO PO-
LITEKINIKOAren Ingurumen Hezkuntzako eta Kontro-
leko Graduko bigarren mailako ikasleekin hezkuntza-
erronka bat egiten jarraitu dugu ikasturte honetan, 
Pobreziaren aurkako Borrokan Ingurumen Iraunkor-
tasuna Sarearen hezkuntza-proiektuari lotuta. TAUk, 
Zabalketarekin batera, azaroaren 4ko eta 9ko aurrez 
aurreko bi saioak dinamizatu genituen erronka hori 
lantzeko.
Hiru lantalde osatu ziren, talde bakoitzeko 12 ikasle-
rekin. Talde horiek iraunkortasunaren arloko aholku-
laritza baten rola jokatu zuten, ehungintzako, elek-
tronikako eta elikadurako (haragia) produktu baten 
katearen ingurumen- eta gizarte-inpaktuak aztertuz, 
eta katearen fase bakoitzean alternatibak planteatu 
zituzten.
Produktuen bizi-zikloa aztertzeko lanak aurkeztu zituz-
ten, eta 2022ko Europako Aste Berderako Ekonomia 
Zirkularrarekin lotutako hezkuntza-jardueren pro-
grama bat egin zuten, institutuan bertan, azaroaren 
21etik 25era bitartean. Modu positiboan baloratutako 
jarduerak izan dira: mahai-inguru bat Institutuko kan-
poko eta barruko ekonomia zirkularreko esperientzie-
kin, sormen-joskintzako tailer bat, hondartza baten 
garbiketa, 7 R-ei buruzko tailer bat eta aipatutako gaia-
ri buruzko Escape Room bat.

HUELLAS-AZTARNAK Zarautzen
Abenduaren 18an, larunbata, Zarauzko Udalak eta 
herriko GGKEen Koordinakundeak antolatuta, Hue-
llas-Aztarnak ikuskizuna eraman genuen herriko Mo-
delo zinemara. Proposamena 2021erako aurreikusita 
zegoen, baina azkenik pandemia dela eta, 2022an 
egin zen. Ikuskizun hau Iruñean estreinatu zen 
2021ean, Afrika Behar Beharrezkoaren 20. urteurre-
na ospatzeko.

TAU Zarauzko GGKEen Koordinakundeko kide ere 
bada, eta horregatik arduratu gara ikuskizun hau Za-
rautzera eramateko gestioez. Iruñeko estreinaldia-
rekin alderatuz konpainiako kideen artean aldaketa 
batzuek izan zituen ikuskizunak eta bertaratutako 
130 pertsonek gogo biziz hartu zuten txalo zaparrada 
luze batekin eskertuz. Iñigo izan zen aurkezlea Udala-
ren eta Koordinatzailearen izenean.

Hau Egia da! (Zurrumurruen aurkako taile-
rra).
Donostiako Atotxa-Egia auzoan kulturartekotasuna 
sustatzeko eta arrazakeriaren aurka borrokatzeko 
garatutako “Hau Egia da!” izeneko lankidetza-proie-
ktuaren barruan, TAUk Zurrumurruen Aurkako Tailer 
honetan parte hartu zuen, eta bi saio izan zituen ga-
ratzeko.
Lehenengoa irailaren 20an egin zen eta bigarrena 
urriaren 4an. Asier Gallasteguik eman zituen biak, 
zurrumurru arrazisten aurkako hainbat estrategia ga-
ratzean zentratuta.



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

Proiektuak formulatzea.
Iraizoz-Astiz Hermanos Fundazioaren deialdia 2023.

1) “Osasunaren eta Ongi Bizitzearen busa, Cochabam-
bako hegoaldeko 8 komunitaterentzat (Bolivia)” San Lu-
cas Fundazioarekin.

2) “Maiatzak 27 izeneko emakumeen erakundearen insti-
tuzioaren eta ekoizpenaren indartzea”, Cochabamba - Bo-
liviako hegoaldean (9. barrutia), Frantziskotarren JPICekin. 

Ebazpen positiboak 
Hiruhileko honetan ebatzi eta argitaratu dira 2022an egin-
dako eskaerei buruzko ebazpen gehienak.

Gipuzkoako Foru Aldundia. 99.994€ “Turismo arduratsua 
eta iraunkorra sustatzea Aguilares udalerrian parte-hart-
ze ekitatiboa eta inklusiboarekin, III. Fasea” (El Salvador) 
proiekturako. CORDES tokiko bazkidea.

Eusko Jaurlaritzak  369.531,51€ “Emakume indigena 
baserritar ahaldunduak eta antolatuak garapen sozial 
eta ekonomiko/produktiboan parte hartzen dute. Horre-
la, elikadura-subiranotasuna bermatzen dute ikuspegi 
agroekologikoarekin eta erresilentziarekin Raveloko Potosi 
udalerrian (Bolivia)” proiekturako. IPTK tokiko bazkidea.

Nafarroako Gobernua 110.000€ “Genero-ekitatea eta in-
gurumen-iraunkortasuna duten nekazari-familien elikadu-
ra-segurtasuna indartzea Peañako komunitateetan, osa-
sun- eta ingurumen-krisi garaian (Bolivia)” proiekturako. 
Tokiko bazkidea: IPTK.

Iruñeko Udala (sentsibilizazioa) 6.800€ “Sahararen He-
goaldea. Afrika Behar Beharrezkoa 22. Edizioa” proiektu-
rako. TAU Afrika Behar Beharrezko Partzuergoko burua.

 (Lankidetza) 33.250 €. Bolivian “Sexu eta Ugalketa Eskubi-
deak sustatzen”.  proiekturako. IPTK tokiko bazkidea.

Donostiako Udala 48.147,59€ “Elikagai-subiranotasuna-
rekin segurtasuna bultzatuz, tokiko garapen ekonomiko 
jasangarria Peañako kitxua-komunitateetan, genero-ikus-
pegiarekin, ingurumen-iraunkortasunarekin, emakumeen 
parte-hartzearekin eta tokiko aktoreekin (Bolivia)” proie-
kturako. IPTK tokiko bazkidea.

Irungo Udala 11.677,34€ Donostiako udaleko onartutako 
aurreko proiekturako.

Bergarako Udala  4.155,27€ “Sucreko biztanleria kaltebe-
raren arreta hobetzen Georges Duez Ospitaleko ebakuntza 
zerbitzuetan (Bolivia)”. IPTK tokiko bazkidea.

Justifikazio-txostenak
GLEA FOCAD (2021eko deialdia). EUrriaren 26an, “San 
Pablo Tacachicoko emakume ahaldunduak Antolamendu-, 
ekonomia-, eragin- eta partaidetza-eskubideak baliatzen 
dituzte, eta elikadura-subiranotasuna indartzen dute, ne-
kazaritza eta ekologiaren ikuspegitik” proiektuaren lehen 
txostena aurkeztu genuen. CORDES - El Salvador tokiko 
bazkidea. 143.290,12€ justifikatu dira

GLEA FOCAD (2019ko deialdia). Abenduaren 14an, 
“Emakume antolatuek eta ahaldunduek beren elikadura-
subiranotasuna ikuspegi agroekologikoarekin indartzen 
duten tokiko genero-politika publikoak egiten parte hart-
zen dute Aguilaresen, El Paisnalen eta San Pablo Tacachi-
con (El Salvador)” proiektuaren azken txostena aurkeztu 
genuen. CORDES tokiko bazkidea. Proiektuaren exekuzioa 
erakusten duen bideo bat ikus daiteke TAUren YouTube ka-
nalean.

Donostiako Udala 2021 “Nekazarien familien elikadura-
segurtasuna eta -subiranotasuna indartzea proiektua, 
ikuspegi komunitario, genero-ekitate eta ingurumen-ikus-
pegi batekin Ckochas udalerriko landa-komunitateetan, 
COVID-19 pandemiaren pobrezia, bazterketa eta ondo-
rioak gainditzeko (Bolivia)” proiektuaren amaierako txos-
tena.

GFA 2021. “Genero-indarkeriaren aurkako borroka pan-
demiaren testuinguruan, Ckochas udalerrian (Bolivia) 
genero-ikuspegia eta ingurumen-iraunkortasuna kontuan 
hartuta hezkuntza inklusiboa, osasuna eta udal-kudeaketa 
indartuz”. izeneko proiektuaren txosten partziala. IPTK to-
kiko bazkidea. Lehenengo 10 hilabeteak, 51.049,90€ justi-
fikatu dira.

Nafarroako Gobernua (2020ko deialdia). Abenduan, 
“Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico herrietako 
landa-gazteriak antolatzeko, parte hartzeko eta ekono-
miako gaitasunak indartzea” proiektuaren kanpo-ebalua-
zioaren txostena aurkeztu genuen. CORDES - El Salvador 
tokiko bazkidea.



Nafarroako GGKEen Koordinakundea.
Eragin politikoa - Legebiltzar-taldeen bilerak. Nafarroako 
Parlamentuan, urriaren 27an, TAU, koordinakundearen or-
dezkari gisa, EH Bildurekin izandako bileran izan zen, eta 
azaroaren 7an Geroa Bairekin, 2023ko lankidetza-aurrekon-
tuan eragiteko. Parlamentuko taldeari garrantzitsua iruditu 
zitzaion elkartasun globalaren eta abarren jarrera agerian 
uztea, eta Parlamentuko talde parlamentario guztiek sinatu-
tako lan-saio bat proposatu zuen.

Gogoeta-foroa. Urriaren 27an koordinadoraren honako 
gaiaren hausnarketa-foroan parte hartu genuen: “Garape-
nerako lankidetzatik bizikidetza globalerako lankidetzara”

Ezohiko batzarra 2022. Azaroaren 24an, gai hauek aztertu 
ziren ezohiko batzarrean parte hartu genuen: 1) Batzorde 
berrirako hautagaien aurkezpena eta bozketa; 2) Nafarroako 
GGKEen Koordinakundearen komunikazio-planaren aurkez-
pena eta analisia; eta 3) Komunikazio-planari buruzko par-
taidetza-dinamikak.

Euskadiko GGKEen Koordinakundea.
Hiruhileko honetan, hileroko lurralde-batzarretan eta Era-
gin Politikoko Taldean parte hartzeaz gain, abenduaren 19an, 
“Erdialdeko Amerika Taldean” parte hartu genuen. Helburua: 
Koordinakundearen 2023ko eragin-estrategia planifikatzea, Er-
dialdeko Amerikako Giza Eskubideen urraketa gero eta handia-
goa eta “elkartasunaren kriminalizazioari” lotutako lankidetza-
rako zailtasunak salatzeko lanean.
Afrikaren Aldeko Taldea.
Sare honen hiru hileko bilera Mundukideren egoitzan (Arrasa-
te) egin zen, urriaren 13an, ostegunean. 1) Aurreko akta onart-
zea; 2) Mundubaten sarrera berria; 3) Lantaldeen informazioa 
(erakundeak/komunikazioa):
1. “Afrikako ahotsek begiratu eta ebaluatu egiten gaituzte” ma-
hai ingurua.
2. Erakundeetan berrikuntzak partekatzea:

- Euskal Lankidetzaren Lege berriari egindako ekarpenen 
errepasoa.
- Zer berrikuntza dauden erakunde eta lurralde bakoit-
zean.

3. Argitalpenen egutegia berrikustea/plangintza komuna.

Zero Pobrezia Plataforma – Plataforma Pobre-
za 0.
Urriaren 17aren inguruan, pobrezia desagerrarazteko na-
zioarteko egunaren inguruan, Pobreziaren aurkako Astea 
antolatu zuen Donostiako Plataformak. 2022ko leloa “Asilo-
rako eskubidea pertsona guztientzat: Zu bai, Zu” izan zen.  
Errefuxiatuei harrera egiteko politiken arrasto bikoitza salat-
zeko. Muga batzuk hurbiltasun geografiko eta kulturalagatik 
malgutzen diren bitartean, beste batzuk bazterkeriarako, in-
darkeriarako eta are heriotzarako agertoki izaten jarraitzen 
dute. Hauek izan ziren astean zehar garatutako jarduerak:
17an: Prentsaurrekoa performancearekin

18an: Kresala zine-foruma Trueba zineman, “Le havre” pe-
likularekin eta solasaldirako SOS Arrazakeriako Mikel Mar-
quiarazekin
20an: Gerrillaren marketina komunikabideentzako inpaktu-
argazkiekin
22an: Pobreziaren aurkako bizimartxa Txita Sound System-
ekin

Arantzazuko Adiskideak.
Azaroaren 4an Adiskideak-eko Batzarraren bilera izan ge-
nuen. Bertan gai hauek jorratu genituen: 1) Aurreko bilerako 
akta onartzea; 2) Mikotopeoa prestatzea 2023; 3) Idazka-
ritzaren aldi baterako hutsunea; 4) Adiskideak eguneratzea 
(Hausnarketa); 5) Erregistroaren arazoa erakunde gisa.

Donostiako Udalaren Lankidetza Kontseilua.
Kontseiluaren urteko azken osoko bilkuran parte hartu ge-
nuen. Osoko bilkuren aretoan egin zen, abenduaren 15ean, 
16: 00etan. Gai-zerrenda hau izan zen: 1) Aurreko akta 
onartzea; 2) Kontseiluaren altei, bajei eta aldaketei buruzko 
txostenak egitea; 3) Politiken Koherentziari buruzko aurre-
rapenak; 4) Euskal lankidetza publikoaren ataria aurkeztea; 
5) Udalaren 2023rako aurrekontua; 6) Gizarte Kontseiluaren 
informazioa; 7) Dirulaguntzen deialdia: 2023; 8) Kontseiluak 
ebaluatzeko prozesua.
Zarauzko Udaleko Lankidetza Kontseilua.
Azaroaren 28an, Udaleko osoko bilkuren aretoan egindako 
Lankidetza Kontseiluan parte hartu genuen; gai hauek parte-
katu genituen: 1) Garapenerako Lankidetzako 2022ko dirula-
guntzen banaketa; 2) Larrialdietarako emandako dirulagunt-
zak; 3) Nazioarteko babesa eskatzen dutenen programaren 
egoera eta etorkizunerako aukerak; 4) Errefuxiatuentzako 
urrats humanitarioak eskatzen dituen Kontseiluaren idazkia.
Gainera, abenduaren 14an, Giza Eskubideen Eguna zela eta, 
Udaleko Osoko Bilkuren Aretoan ekitaldi bat izan genuen, 
non udalerriko GGKEek Udalak 2022an onartutako lankidet-
za, sentsibilizazio eta larrialdietako proiektuen aurkezpena 
egin genuen. Aurkezpen horiek tokiko telebistak grabatu 
zituen eta GGKEek aldez aurretik bidalitako irudiekin egin-
dako muntaia, abenduaren 23an igorri zen.

HIRUGARREN SEKTOREA/SAREAK


