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Urteko lehen hiruhilekoan, normalean, amaitutako aurreko urteko TAU memoria 
prestatzen dugu; kasu honetan, 2020koa aurkezten dizuegu; urte hori argi eta garbi 
markatu du COVIDek, eta egokitze neurri asko egin behar izan ditugu Ipar/Hego 
Elkartasun eta Lankidetzarako TAU Misioarekin leial izaten jarraitzeko. Hala ere, tal-
de teknikoa handitu egin da, eta Begoña Julián Fuentes gehitu zaio (otsailean sartu 
zen), eta, batez ere, Eusko Jaurlaritzaren FOCADek 2019ko amaieran onartutako 
proiektua garatzen eta haren jarraipena egiten aritu da.
Murrizketa eta zahartze-testuinguru batean gaude, planeta osoan COVIDek sortu 
duen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoan murgilduta. Egoera horiek larrialdi eta 
erronka berriak ekarri dizkigute, jakina, nazioarteari eta gure inguruko gizarteari 
begira. Egoera horien ondorioz, hobeto jabetu gara Elkartasunerako eta Garapene-
rako Lankidetzarako GKE gisa ditugun aukerez eta mugez. Horrek ez digu eragotzi 
gure aletxoa ahalik eta eraginkortasun eta ilusio handienarekin ematen jarraitzea.
Pandemia bizi izan dugun urte honetako errealitateak, gaur egun oraindik ere 
murgilduta jarraitzen dugunak, arazo globalak dituen mundu globalizatu batean 
gaudela gogorarazi digu; horregatik, elkartasun-harremanak sendotzeko ahalegi-
nean jarraitu behar dugu, batez ere pertsona eta herri txiroenekin. Eta, era berean, 
sentiberagoak eta erantzunkideagoak izaten jarraitzea, gure gizartean eta mundu 
globalizatuan eragiten dituen ondorio sozial eta ekonomiko larriekin.
2020an pandemiak eragin are dramatikoagoak izan ditu eta ditu planetako herri 
ahul eta pobretuetan. Arazo larria da, eta gainera aurretik sustraituta dituzten 
hainbat Giza Eskubideen urraketa gehitzen zaie: elikagaien segurtasunik eza, edate-
ko urik eta saneamendurik eza, osasun-sistema oso prekarioak egotea, milaka mi-
gratzailek eta errefuxiatuk bizi duten larrialdi humanitarioko egoera ahaztu gabe, 
etab.
Beraz, lankidetzan jarraitu dugu, ez soilik iparraldetik hegoaldera baliabideen trans-
feritzea eta laguntza teknikoa ematen jarraitzeko, baizik eta lankidetza eta erant-
zunkidetasuna sustatuz, Iparraldeko Dezazkundea praktikan jartzeko; hegoaldeko 
pertsona eta herriekin dugun hazkunde-zorra konpentsatzeko eta 
itzultzeko kontzientzia zabalduz eta tresna eta baliabideak martxan jarriz.
Nabarmentzeko datuak: 
31 lankidetza-proiektu hegoaldean:
8, garapen ekonomikokoak; 7, gizarte zibila indartzekoak; 2, laguntza humani-
tariokoak; 6, generokoak; 7, osasunekoak; eta 3, 
hezkuntza-prestakuntzakoak). Biztanleria protagonis-
ta: 56.385 zuzenean eta 36.582 zeharka
Iparraldeko jarduerak: 
Sentsibilizazioa (7.590 pertsona); Gizarte Eraldaketa-
rako Hezkuntza (141 pertsona) eta Mobilizazioa (105 
pertsona)
Diru-sarrerak: Dohaintza partikularren % 14 eta diru-
laguntza publikoen % 86.
Gastuak: lankidetza-proiektuak % 92; langileak % 6 
eta kanpo-zerbitzuak % 2. 
Emaitza positiboa: 2.082 €
Memoria osoa ikus dezakezue www.taufundazioa.
org webgunea bisitatuz.

Kontabilitate-itxiera egin ondo-
ren, otsailean urteko kanpo-au-
ditoria izan genuen Auditabere-
kin. Auditoria hori 2011tik egiten 
ari gara kudeaketa-gardentasu-
nagatik, baina ez gaude horreta-
ra behartuta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Babesla-
ritzaren araudiaren arabera.

Babeslaritzaren araudiaren ara-
bera, eta Bittor Garamendiren 
laguntzarekin, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Babesla-
ritzan Estatutuak eguneratu ditu-
gu, 2016tik indarrean dagoen Le-
gera eguneratuta egon daitezen.

Gipuzkoako Ser irrati kateak ha-
mabostean behin programa bat 
du GGKEei ahotsa emateko, egi-
ten ari garen jarduerak eta proie-
ktuak jakinarazteko.
Martxoaren 5ean, Iñigo Odrio-
zolak, Fernando San Martín Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Lan-
kidetza zuzendariak eskatuta, 
“Aguilaresen Turismo Iraunkorra 
Sustatzea” proiektuari buruzko 
errealitatea  partekatu zuen.
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Irrati bidezko elkarrizke-
ta  Gipuzkoako Ser Irratian
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Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa
Urtarrilean, Partzuergoko buru gisa, 2020an gara-
tutako programaren azken justifikazioa aurkeztu 
genuen; 2021 honetan, Bakerako Lankidetzarako 
Batzarrak (BLB/ACPP) partzuergoko buru gisa hartu 
du lekukoa.
Martxoaren 10ean, Partzuergoko GGKE guztiek bile-
ra egin genuen on line, aurtengo programa zehazte-
ko. Maiatzean, Afrikako Egunaren inguruko jardue-
rak (maiatzaren 25a) eta udazkenerako gainerako 
jarduerak egingo dira.
Martxoaren 26an, azkenik, “Huellas-Aztarnak” mu-
sika eta dantza ikuskizuna estreinatu ahal izan ge-
nuen, arrakasta handiz, “Afrika Behar Beharrezkoa” 
bezalako sentsibilizazio jarraituaren XX. urteurrena 
ospatzeko; 236 pertsona bertaratu ziren, publiko 
(edukiera mugatua) eta artisten artean. Sarrerak 
salgai jarri eta berehala agortu ziren

Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa
Urtarrilean, Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa 
partzuergo gisa, Expolio argazki erakusketa ekarri 
dugu Gipuzkoako Argazkilari Elkartera (Donostia). 
Erakusketa honek Kongoko Errep. Dem. eta Nige-
riako, natura-baliabideen kontrolerako lehian sort-
zen dituen gatazken sorrera eta ondorioetara hur-
biltzen gaitu. Urtarrilaren 15etik otsailaren 4ra egon 
da ikusgai, eta 191 pertsonak bisitatu dute.
Urtarrilaren 15ean, egileak, Judith Prat fotokazeta-
riak, aurrez aurreko hitzaldi bat eman zuen erakus-
ketaren inguruan, eta, aldi berean, “Zuzenean”  iku-
si ahal izan zen TAUfundazioko Youtubeko kanalean. 
Guztira 45 pertsonak parte hartu zuten.

2021 TAU Kanpaina.
Otsailean TAU 2021 kanpainako material guztiak be-
rrikusi eta maketatu genituen, aurten JGHekin lotutako 
osasunaren gaiari dagokionez. Beste urte batzuetan be-
zala, DVDetan grabatutako materialak eta filmak Arant-
zazuko Probintzia Frantziskotarreko parrokietara eta 
Anaidietara bidali dira. Aurtengo leloa: “Osasuna pert-
sona guztientzat leku guztietan”.
Martxoan, Kanpaina zabaldu da Probintziako parrokia 
batzuetan (Iruñea, Zarautz, Tolosa, Valladolid eta Donos-
tia). Eta horietako batzuetan, Garizumako domeka-ospa-
kizunak baliatu dira kanpainaren gaiaren inguruan sent-
sibilizatzeko eta “Ospitale-zerbitzu medikoak ematea 
COVID-19ko osasun-krisiaren aurrean Sucreko Georges 
Duez Ospitalean” proiektuari buruzko informazioa ema-
teko, kolekta bidez laguntza ekonomikoa emateko auke-
rarekin. Zarautzen 4.400 €jaso ziren, Donostian 2.040 €s 
eta Iruñean 6.970 €.

Pobreziaren aurkako Ingurumen Iraunkorta-
suneko Sarea
Bilera GFAko Lankidetza eta Ingurumen Zuzendarit-
zarekin. Martxoaren 3an, hiru erakundek (Zabalke-
ta, Etiopia-Utopía eta TAU), sarearen ordezkari gisa, 
bilera izan genuen Fernando San Martín Lankidet-
za zuzendariarekin eta Enrique Ramós GFAko In-
gurumen Salikeo Obra Hidrauliko zuzendariarekin, 
sarearen helburuei eta lanari buruzko informazio 
eguneratua emateko eta elkarlanean aritzeko auke-
rak ikusteko. GFA sare honen bidez garatzen dugun 
hezkuntza-proiektuaren hiru fase finantzatzen ari 
den erakunde publikoa da. 

TAU Bizkaia delegazioko
“Hitzetatik zuhaitzetara” ekintza
Barakaldoko Ekuzkiren ekimenez sortu zen Zuhaitz 
Eguna. Bizkaiko TAUren ordezkaritzako Elederrek 
parte hartzen du talde ekologista honetan, eta jar-
duera TAU edo beste parte-hartzaile gehiagori ire-
kitzea planteatu zuen.  Jarduera martxoaren 6an, 
larunbatean, egin zen. 37 zuhaitz landatu ziren 
(haritzak, haltzak eta lizarrak) eta ibilaldi didaktikoa 
egin zen Castaños ibaian, “Equinoccio Natura” 
erakundeak zuzenduta. TAUtik Eleder, Judith eta 
Oskarrek parte hartu zuten, beti ere “auzolanean” 
hondar aletxo bat emateko helburuarekin, herrita-
rrak kontzientziatzeko eta Lurra sendatzen lagunt-
zeko.



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

Proiektuen formulazioa
Urtarrila. Kantabriako Gobernuko proiektueta-
rako deialdirako. “Aguilaresen, El Paisnalen eta 
San Pablo Tacachikon (El Salvador), garapen ko-
munerako 8 elkartetako (ADESCOS) kide diren 
150 emakume eta 150 gizonentzako antolaketa, 
parte-hartzea eta ekonomia gaitasunak indar-
tuz. II. fasea”. Kantabriako Gobernuak 2018an 
finantzatutako proiektuaren jarraipena da, 
2021eko martxoan amaitzen dena.
Otsaila. Bilboko Udala  “El Salvadorreko ACO-
MADEGUA R.L. emakumeen Kooperatibaren 
enpresa eta ekoizpen kudeaketa indartzea, II. 
fasea”. Emakumeen Kooperatibari lotutako 110 
emakumek eta 60 gizonek parte hartuko lukete
Martxoa. Donostiako Udala. “Nekazarien fa-
milien elikadura-segurtasuna eta burujabetza 
indartzea, ikuspegi komunitarioarekin, genero- 
eta ingurumen-ekitatearekin, Bolivia Ckochas 
udalerriko landa-komunitateetan, COVID-19 
pandemiaren pobrezia, bazterketa eta ondo-
rioak gainditzeko”.
Oñati.ko udala “George Duez IPTK Ospitalaren 
gaitasunak, arreta eta errehabilitazioa indar 
tzea, COVID-19k sortutako ondorioei lotuta”. 
Udalak Oñatiko udalerrian eskuordetzea eska 
tzen duenez, Arantzazuko Adiskideen izenean 
egin dugu eskaera hau

Ebazpen positiboak
Santanderko Udala Martxoan, Udalak “COVID-
19ko osasun-krisiari aurre egiteko ospitale-zer-
bitzu medikoak ematea Boliviako Sucreko Geor-
ges Duez Ospitalean” proiektuari emandako 
diru-laguntza jakinarazi ziguten, 2020rako deial-
dia. Emandako diru-laguntza: 14.472 €.

Justifikazio txostenak
2021eko lehen hiruhileko honetan, ohikoa de-
nez, proiektuak justifikatzeko txosten tekniko eta 
ekonomiko asko egin ditugu; hau da, 10 guztira:
Nafarroako Gobernuak diruz lagundutakoak: 
2017ko Programaren deialdia Bolivian, 2019ko 
Urteko Proiektuak 1 Bolivian eta 1 El Salvadorren 
eta 2020ko Afrika Behar Beharrezkoa par tzuer-
goarena.
Kutxa Fundazioa (2019ko deialdia) Bolivian
Bergarako Udala (2020ko deialdia) Bolivian,
Iruñeko Udala (2020kjo deialdia) Afrika Behar 
Beharrezkoa par tzuergoarena.
Hnos. Iraizoz Fundazioa (2020ko deialdia) 
Bolivian,
Santanderko Udala (2019ko deialdia) Bolivian,
Kantabriako Gobernua (2019ko deialdiaren tar-
teko txostena) Bolivian.
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Nafarroako GGKEen koordinatzailea
Eragin politikoa
Otsailaren 9an eta martxoaren 9an, TAUk parte hartzen 
duen batzordearen bilera telematikoen bidez, landutako 
gaiak: aurrekontuak, GNafarroaren 2021 tresnaren arabe-
rako banaketa; 2020ko POA  eta 2021ko POAren ebaluazioa; 
PES-Pobreziaren aurkako Nafarroako ituna; Koordinatzaile 
Autonomikoen Sarea: autonomiako AOD txostena.
Nafarroako Pobreziaren Aurkako Ituna
Otsailaren 20an, Justizia Sozialaren aldeko Nazioarteko 
Egunean, “2021-2030 Pobreziaren eta Desberdintasunaren 
aurkako Nafarroako Ituna” sinatu zen Nafarroako Parlamen-
tuan. Parlamentu-taldeek eta Gizarte Erakundeen Platafor-
mak (EPE) parte hartu zuten, eta bertako kide gara Nafa-
rroako GGKEen Koordinakundea.
Dokumentu hori mugarri izan da, eta izango da, Nafarroak 
2030 Agenda eta Garapen Iraunkorreko 17 Helburuak lor 
tzeko. Hemendik aurrera, Plataformaren zeregina ituna be-
tetzen dela zaintzea izango da, “Inor atzean ez uzteko”.
GLO txostena
Martxoaren 18an, Garapenerako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeetako Koordinatzaile Autonomikoen Sareak egin-
dako Autonomia Garapenerako Laguntza Ofizialari buruzko 
Txostenaren online aurkezpena. Autonomia erkidegoek lan-
kidetzarekin duten konpromisoari buruzko argazki bat es-
kaintzen duen txostena. 2019an garapenerako lankidetzara 
bideratutako aurrekontu autonomikoen % 0,11ko batez bes-
tekoak erakusten digu konpromiso hori oso urrun dagoela 
% 0,7tik.
III. Plan Zuzentzailea
Nafarroako Parlamentuko Eskubide Sozialen Batzordeak 
martxoaren 25ean onartu zuen, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos eta I-Eren aldeko botoekin eta Navarra Sumaren 
aurkako botoarekin, 2021-24 Nafarroako Lankidetzaren III. 
Plan Zuzentzailea; aurrekontu orokorra 67,66 milioi eurokoa 
da, 13,66 milioi urte honetarako, 16 2022rako, 18 2023rako 
eta 20 milioi 2024rako. Garapenerako Lankidetzaren Nafa-
rroako Kontseiluak aho batez berretsi zuen dokumentua, eta 
gai horrekin zerikusia duten erakundeak biltzen ditu, hala 
nola Nafarroako GGKE Koordinakundea.

Euskadiko GGKEen koordinatzailea
Eragin politikoa: urtarrilaren 19an eta otsailaren 23an, TAU 
taldearen hileroko bileretan parte hartzea.
Hileroko lurralde-batzarra. Otsailaren 23an eta martxoaren 
30ean, “Beste mundu batzuk eta errealitate anitz” 2021ko 
jardunaldiari buruzko informazioa.  Aurten, “Begira Tú” ize-
neko Online sentsibilizazio-jokoa izango da, Donostiako Giza 
Eskubideen eta Zinemaldiaren laguntzarekin garatuko dena.
Zarauzko Udalaren Lankidetza Kontseilua
Martxoaren 30ean bilera. Iñigo Odriozola, Donostiako TAU-
ren teknikariak parte-hartu zuen
Donostiako Uadlaren Lankidetza Kontseilua. 
Politiken koherentzien taldeako bilera:  otsailaren 5ean
Kontseiluaren plenoa: martxoaren 29an
Donostiako Zero Pobrezia Plataforma. Mar-
txoaren 25ean, Pobreziaren aurkako urriko Astearen 
edukiak lantzen jarraitzeko, egungo osasun-krisia eta po-
breziaren eta desberdintasunaren gorakada ardatz hartu-
ta.

Arantzazuko Adiskideak. Martxoaren 12an, Batzor-
dearen on line bileran parte-hartu genuen. Arantzazuren 
egoera aztertu zen Pandemiako errealitatean, eta Adis-
kideak elkarteak eskaini beharreko ekimen berriak ere 
planteatu ziren: Pandemiaren ondorioei, isiltasunaren ga-
rrantziari, introspekzioari eta abarri heltzeko asteburuko 
topaketak, aurtengo uztailetik aurrera hiru astebururako 
mahai-inguruak. Dena oraingoz zirriborroan. Ekainaren 
5ean, ahal izanez gero, Gandiagan ospatuko den Afrikako 
topaketan, TAUrekin batera Arantzazuko Jardunaldia an-
tolatzen jarraitzea ere aipatu genuen.
Grupo Pro África-Afrikaren Aldeko taldea
Komunikazio Taldea, martxoaren 5ean, hileko bilera, modu 
telematikoan egina. Landutako gaiak: iritzi-artikuluak, 2020 
Memoria eta sare sozialak eguneratzeko protokolo berria, 
eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko.
Martxoaren 16a, Erakunde eta Komunikazio Taldeak egin-
dako lana partekatzeko hiruhileko bilera. Eta Afrikar Konti-
nentearen Eguna prestatzen ere hasi ginen.
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Ekainaren 5ean, larunbatean, “Arantzazu Afrikarekiko topaleku 2021” jardunaldia-
ren hamargarren edizioa ospatu genuen Gandiaga topagunean. Aurten, berriz ere 
presentzialki, topaketa birtualek eta distantzia sozialek markatutako 2020aren on-
doren. 
Jardunaldi hau Arantzazuko Adiskideak eta Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa 
GGKE partzuergoak (ACPP, Proclade Yanapay eta TAUfundazioa) antolatu dute. 55 
pertsona baino gehiago bertaratu ziren jardunaldira, eta horietako asko jarrai-tzaile 
leialak dira dagoeneko. Adierazi zutenez, jende gehiena Donostialdetik  eta Deba 
Garaitik etorri zen, Nafarroako ordezkaritza txiki batekin batera.
Eguna “Emakumeek zeruari eusten diote” film labur afrikarrarekin hasi genuen.  
Honen aurkezpenerako eta arratsaldeko film luzearen solasaldirako ere, Beatriz 
Leal Riesco aditu eta zinema kritikaria izan genuen lagun.
Film laburraren ondoren, Porto-Novon herrian (Beni) jaiotako Agnès Agboton 
afrikarra izan genuen. Idazlea da eta Filologia Hispanikoan lizentziaduna Bartze-
lonako Unibertsitatean, non 1978tik bizi baita. Haurtzarotik du interesa ahozko 
tradizioko kulturetan eta gastronomian, batez ere Mendebaldeko Afrikako sukal-
daritzan. Bere ohiko zereginaren zati bat hainbat erakundetan ahozko narratzailea 
izatea da, bere herriko eta afrikar kontinenteko elezahar eta ipuin tradizionalak eza-
gutzera emateko. Agnesek “Hareazko itsasotik haratago, emakume afrikar bat Es-
painian” hitzaldiaren bidez, bere ibilbidea eta bizitzako pasarte garrantzi- tsuenak 
partekatu zituen. Solasaldiaren ondoren, bertaratutakoen eta hizlariaren artean 
iritziak trukatu ziren.
Hitzaldia amaitu ondoren, Gandiagaren sarrerako hallean kokatuta zegoen “Afroto-
pia” argazki erakusketa gidatuaren bisitan parte-hartzera joan ginen, Hector Me-
diavilla komisarioaren eskutik. Erakusketa 35 argazkilari gazte afrikarrek egindako 
lanen hautaketa batek osatzen dute, Hector Mediavillak diseinatutako eta eman-
dako hiru tailerretan, Dakarren (Senegal), Niameyn (Niger) eta Bamakon (Mali), 
2017ko azaroan, Bamakoko Argazki Biurtekoaren esparruan. Tailer hauek “Acerca/
AECID” programaren laguntzarekin aurrera eraman ziren. Héctor Mediavillak ar-
gazki hauek gogoeta bat dakartela azaldu zigun; ingurumenari, iraunkortasunari, 
globalizazioari, emakumeek gizartean duten eginkizunari, gazteen amets eta na-
hiei, tradizioari... Berriro ere, elkarrizketa atsegina izan zen bere eta bertaratutako 
publikoaren artean, eta bi aldeek gogoetak, galderak eta erantzunak egin zituzten.
Arratsaldean, jardunaldian parte-hartu geneuenn 32 lagunek Sindika jatetxean ba-
zkari atsegin bat egin ondoren, “Supa Modo” filma ikusi genuen, Likarion Wainaina 
kenyarrak zuzendua. Sinopsia: “Jo, bederatzi urteko neska bat, akziozko filmengatik 
erotuta dago eta super heroina izatearekin amesten du. Bere desiorik handiena 
film bat filmatzea eta protagonista izatea da. Bere 
irudimenari esker, gaixotasun larri baten fase termi-
nalean dagoela ahazten du “. Horrek ondorengo sola-
saldi bat ahalbidetu zigun, eta horri guztiari buruzko 
gogoeta egin genuen Beatriz Lealen dinamizazioare-
kin, eztabaida aberastu eta beste begirada batzuk 
ematen baititu.
Beste jardunaldi zoragarri bat, dagoeneko hamar, 
Afrikako kontinente zabal eta aberatsarekin informa-
zioa, hausnarketa eta emozioa zabaltzeko.

Maiatzaren 7an, Arantzazuko 
Adiskideen Batzardoaren bileran 
parte hartu genuen, telematiko-
ki. Bilearren gai-zrrenda: 1. Au-
rreko bileraren akta onar-tzea. 
2. Iñaki Beristainen ondarea. 3. 
Arantzazuko Adiskideak: gogoe-
tarako I. Jardunaldiak. 4. Arant-
zazu, Afrikako Topaketa 2021, 
ekainak 5 eta bestelakoak.

Ekainaren 15ean, arratsaldean, 
Egia auzoko elkarteen topaketan 
parte hartu genuen, Hau Egia Da! 
proiektua ezagutzeko.
Proiektu honek Egiak duen kultu-
ra eta elkarte-aniztasunaren abe-
rastasuna aprobetxatu nahi du, 
kulturen arteko bizikide-tzarako 
eta auzotarren arteko inklusio-
rako eredu izan dadin. EHUk eta 
inplikatutako elkarte talde batek 
auzoari buruzko diagnostiko bat 
egin dute.
Frantziskotarren presentzia dugu 
Atotxako parrokian eta komen-
tuan. 

Horregatik, TAUk, topaketan par-
te hartzeaz gain, bideo-kollage 
baterako grabazio txiki bat egin 
du, beste erakunde ba tzuekin 
batera. Grabazio hori komu-
nikabideetan zabalduko da, Egia 
auzoko kulturen arteko bizikidet-
zari eta inklusioari buruz sentsi-
bilizatzeko.
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e r a l d a k e t a r a k o  h e z k u n t z a

Argazki erakusketa eta Webinarra Kanta-
brian: “Emakumeen eskubideak sustatuz”
Apirilaren 16an Kantabriako Parlamentuan, San-
tanderren, “Cooperación cántabro-boliviana para la 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres” 
izeneko argazki-erakusketa inauguratu genuen, 
Kantabriako Gobernuak 2019an finantzatutako 
proiektuarekin lotuta. Ramon del Castillo TAUk 
Kantabrian duen ordezkariak aurkezpena egin zuen 
erakunde eta hedabideetan. Erakusketa maiatzaren 
14ra arte egon zen ikusgai, eta Torrelavegako Besa-
ya BHIra eraman zuten. Bertan, bisita gidatuak egin 
dituzte ikastetxeko ikasleekin, maiatzaren 28ra arte.

Eta apirilaren 22an erakusketa eta proiektu honekin 
lotutako Webinarra izan genuen, TAUren Youtube 
kanalaren bidez ere jarraitu ahal izan zena. Bertan, 
Silvia Abascalek (Kantabriako Gobernuko Garape-
nerako Lankidetzako zuzendari nagusia), Teodora 
Mamanik (IPTK Bolivia arduraduna), María Astetek 
(Buruzagi indigena eta Boliviako garapen proie-
ktuan parte hartzen duena), Consuelo Gutierrezek 
(Kantabriako Gobernuko Berdintasunerako zuzen-
dari nagusia) eta Rosa Sainzek (Diagrama Cantabria 
Fundazioa) parte hartu zuten.
Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa:  
maiatzaren 25a, Afrikaren Eguna
Partzuergoak hainbat jarduera egin ditu Afrika-
ren Eguna ospatzeko Nafarroan; Flor de Africako 
emakumeek Geltokian antolatutako “Fatiliku 
Demb” erakusketaren inaugurazioan parte hartu 
genuen. Emakumeak eta Afrikako berdintasuna ba-
lioesten dituen argazki-erakusketa, Nafarroan bizi 
diren emakume afrikarren erretratu batzuen bidez, 
beren familietan eta lanbideetan erabiltzen zituzten 
tresna tradizionalekin. Memoria seme-alabei trans-
mititzeko eta emakumeek indartsuak eta solida-
rioak izaten nola ikasi zuten erakusteko.

Ekainaren 9an, Partzuergoaren ordezkari gisa, Con-
tradict dokumentala aurkeztu genuen Nafarroako 
Filmategian, Espacio Redo eta Maguette Diengekin 
batera. Partzuergoak ekainean antolatutako bes-
te bi jarduerak ere bultzatu ditugu: “Resonancias 
Negras” ikuskizuna ekainaren 10ean Civicanen eta 
“Gurumbé: canciones de tu memoria negra” doku-
mentala ekainaren 16an Nafarroako Filmategian.
Eta Afrikaren Aldeko taldearen kide bezala, Afrikaren 
egunaren maiatzaren 25aren inguruko ospakizun-
testuinguru honetan, Angela Nzambiren “Afrikako 
Eguna, ospakizun eta gogoeta artean” artikulua 
bultzatu eta zabaldu dugu. Honako esteka honetan 
aurki dezakezue: https://grupoproafrica.wordpress.
com/2021/05/25/dia-de-africa-2021-entre-cele-
bracion-reflexion /

Pobreziaren aurkako ingurumen iraunkorta-
suneko Sarea
Apirilaren 12tik maiatzaren 31ra bitartean, Deus-
tuko Unibertsitateak, Gipuzkoako campusean, “In-
gurumen iraunkorra pobreziaren aurkako borrokan” 
erakusketa ibiltaria hartu du, sarea osatzen dugun 
GGKEen esperientzia-panelekin.
Gainera, ekainaren 30ean sare honen 13. tailerra 
egin genuen. Tailerraren edukia, duela gutxi Boli-
viako IPTK eta ICO eta Peruko CIPCA sarean sartu 
diren hiru erakundeak lan egiten duten testuingu-
ruan, ingurumena kudeatzeko lantzen dituzten es-
trategiak ezagutzea eta partekatzea izan zen, .

Deustuko Unibertsitateko (Donostiako Cam-
pusa) Turismo Sailarekin lankidetza
El Salvadorren CORDES erakundearekin garatzen ari 
garen  “Aguilaresko turismo jasangarria sustatzea” lan-
kidetza-proiektua indartzeari dagokionez, Marina Abad 
Deustuko Turismo irakaslearekin koordinatuta egiten di-
tugu jarduerak desberdinak. Apirilaren 14an, asteazke-
na, bi orduko lan-saio batean parte hartu genuen Turis-
moko 2. mailako ikasleekin. Saio horretan, El Salvadorko 
testuinguru turistikoa eta Aguilaresen helmuga turistiko 
gisa egiten ari den lana aurkeztu eta aztertu genituen. 
Errealitate hori eta graduan ikertu eta aztertu ohi dute-
na guztiz desberdinak dira. Helburua da ikasleek ezagut-
zea eta gogoeta egitea turismo komunitario batek duen 
garrantziaz, benetako giza beharretan eta ingurumen-
iraunkortasunean oinarritutako tokiko garapenerako 
modu gisa. Saioan 50 ikaslek baino gehiagok hartu zuten 
parte modu aktiboan eta interes handiz.

PROYECTO
PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE MUJERES INDIGENAS Y
ESTUDIANTES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN
LOS MUNICIPIOS DE RAVELO Y OCURI.

Responsable de Proyecto: Teodora Mamani Pacheco 



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

Proiektuak eta deialdiak prestatzea
Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala: “ACO-
MADEGUA emakumeen kooperatibaren kudeake-
ta indartzea (El Salvador)” 2. Fasea “
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia: 
“San Pablo Tacachico udalerrian ahaldundutako 
emakumeek beren antolaketa, ekonomia eta 
partaidetza eskubideak gauzatzen dituzte, be-
ren elikadura-subiranotasuna nekazaritza ekolo-
gikoaren ikuspegitik indartuz. El Salvador “
“Emakume indigena baserritar ahaldundu eta 
antolatuek garapen sozial eta ekonomiko/pro-
duktiboan parte hartzen dute, eta elikagaien 
segurtasuna/subiranotasuna indartzen dute ne-
kazaritza ekologikoaren ikuspegitik, Ravelo uda-
lerrian, Potosin (Bolivia)”
Nafarroako Gobernuak: Proiektu honen bigarren 
fase bat aurkeztu dugu, “Nekazari familia indi-
genen elikadura-segurtasuna indartzea, Ckochas 
udalerrian genero-ikuspegia eta ingurumena 
babesteko ikuspegi integral batekin, Covid-19ko 
(Bolivia) pandemia-testuinguru baten aurrean (2. 
fasea)”.
La Pazen egoitza duen PRODIASUR tokiko baz-
kide berriarekin, “Emakume eta gazteen ahal-
duntze ekonomiko eta soziala, beren eskubideak 
gauzatzeko eta nekazaritzako elikagaien siste-
mak indartzeko Viacha eta Lajako udalerrietan 
(Bolivia)”.
Gipuzkoako Foru Aldundia: “Pandemiaren 
testuinguruan genero-indarkeriaren aurka 
borrokatzea, Ckochasko udalerrian (Bolivia) 
hezkuntza inklusiboa, osasuna indartuz, inguru-
men-iraunkortasuna aintzat hartuta”.
Iruñako udala: “Eko-birziklatze zerbitzuen koope-
ratiba: ingurumenaren defendatzaileak. Cocha-
bambako ekologia integraleko ekintza “.
Laguntza humanitarioa: “Belengo etxe ahulak 
birgaitzea”

Ebazpen positiboak
Kantabriako Gobernuak 105.909,29€ eman diz-
kio, “Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachi-
co udalerrietako 8 ADESCOko kide diren 300 pert-
sonaren antolaketa- parte-hartze eta ekonomia 
gaitasunak indartuz. II fasea. El Salvador” proie-
ktuari

Bergarak 4.948 € eman dizkio “Boliviako Sucreko 
George Duez Ospitalearen arreta eta errehabili-
tazio gaitasunak indartzea Covid-19k sortutako 
ondorioei” proiektuari.

Bilboko udalak 69.997,86 € eman dizkio “ACO-
MADEGUA Emakumeen kooperatiba (El Salva-
dor) 2. Fasea” proiektuari. 

Justifikazio-txostenak
Nafarroako Gobernua. 2017ko “Urte Anitzaren” 
deialdiko proiektuaren amaierako justifikazioa 
Bolivian (erregistro elektronikoaren bidez, apiri-
laren 7an).
Nafarroako Gobernua. Apirilaren 9an aurkeztu 
genuen, “Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa, 
20 urteko sentsibilizazio jarraitua” sentsibiliza-
zio-proiektuaren amaierako txosten teknikoa eta 
ekonomikoa.
Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala: Azken 
txostena (2019ko deialdia), El Salvador.
Zarauzko eta Irungo udalak. Azken txostena 
(2019ko deialdia), Beniko (Bolivia) proiektua.
Kantabriako Gobernuak. 2018ko deialdiaren 
azken txostena (ekainaren 30eko erregistro ele-
ktronikoa) El Salvador.



H I R U G A R R E N  S E K T O R E A - S A R E A K
Nafarroako GGKE Koordinakundea.
Ohiko Batzar Nagusia

Maiatzaren 27an telematikoki parte hartu genuen 2021eko 
Ohiko Batzar Nagusian. Honako gai hauek landu ziren:

• Ohiko eta ezohiko batzarretako aktak onartzea 2020

• 2020ko jardueren memoria

• Memoria ekonomikoa eta auditoretza 2020

• Lan-plangintzaren aurkezpena eta 2021eko aurrekontua

• Koordinakundean sartzea eskatu duen erakundearen aur-
kezpena

• Batzordeko kide berria hautatzea

• 2021-25 Plan Estrategikoa

PFEZ kanpaina

Apirilaren 13an, “Ez utzi biharko, markatu dezakezuna gaur” 
kanpaina aurkeztu zen. Horren bidez, Nafarroako herritarrak 
helburu sozialen laukitxoa markatzera animatzen dira erren-
ta aitorpenean.

Aurten, kanpaina laukia hutsik uzten duten deklarazio 
guztietan zentratzen da berriro, deklaratzaile guztien % 
21,53 baitira. Guztira 107.750 pertsona dira, % 1,3ko igoera 
aurreko urtearekin alderatuta.

Euskadiko GGKE Koordinakundea.
Koordinatzailearen ohiko batzar orokorra.
Hilaren 23an modu telematikoan egin zen bilkura, eta honako 
hau izan zen aztergaien zerrenda:
9:50: parte-hartzaileen akreditazioak. 1. deialdia
10:05: mahaia eratzea. 2. deialdia.
10:10: jardunaldiaren aurkezpena. Gai-zerrenda eta aurreko 
akta irakurtzea eta onartzea
10:15: kudeaketa txostena. Txosten ekonomikoa. (2020)/Kuo-
tak onartzea
10:30: 2019-2020 Lan Planaren luzapena. 2021eko aurrekon-
tua
10:45: Gizarte Trasformaziorako Hezkuntzako Esparru Doku-
mentuaren aurkezpena eta bozketa, baita Lurraldeaz gaindiko 

taldearen sorrera ere
11:15: Gobernu Batzordeko karguak berrestea eta/edo berri 
tzea
11:30: Lankidetzaren Euskal Kontseilurako hautagaitzen aur-
kezpena eta bozketa
11:45: Koherentzia Batzorde berrirako hautagaitzen aurkezpe-
na eta bozketa
12:00: GGKEei buruzko informazioa: bajak eta sartzeko proze-
suak
12:15: galderak eta eskaerak
Afrikaren aldeko Taldea. 
Hiru hilean behingo bilera

Ekainaren 24an, osteguna, GPAren bilera orokor honetan 
parte hartu genuen, berriz ere modu birtualean, eta honako 
gai hauek jorratu genituen:
10: 00-10: 30 Erakundeen taldea, laburpen laburra eta hu-
rrengo urratsak. Plan Zuzentzaileak: ekarpenak
10: 30-11: 00 Komunikazio taldea, laburpen laburra eta hu-
rrengo urratsak
11: 00-11: 45 Afrikaren eguna: ebaluazioa eta eraginak. 
2022rako esperientziak
11: 45-12: 00 Erreleboa idazkari teknikoan eta taldeetan 
2021eko ekainerako
12:05 Hainbat galdera eta eskaera
Nafarroako REAS. 
Ekainaren 18an, telematikoki parte hartu genuen Nafa-
rroako REASen ohiko batzarrean. Hona hemen gai-zerrenda:
• Ongi etorri.
• Aurreko akta onartzea.
• Batzarra berritzea.
• Erakunde bazkideen altak eta bajak.
• 2020ko kontuak onartzea.
• 2021eko aurrekontua.
• Lanaren laburpena, batzordeka eta ordezkaritza-guneka.
• Eskubide osoko bazkideei eta laguntza-bazkideei buruzko 
hausnarketa.
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Donos  ako Deustuko Unibertsitatearen campusean irailaren 27a ain zuze 
Turismoaren Nazioarteko egunean, Turismo Birsortzaileari buruzko jardu-
naldi bat antolatu eta ospatun genuen. Jardunaldi hori TAUfundazioak eta 
Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Turismo Departamentuak antolatu 
genuen, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lankidetza eta Turismo Zuzendari tza-
ren laguntzarekin. Ekimen hau TAU, CORDES eta Deustuko Unibertsitatearen 
arteko lankidetza  k sortu da, Turismo arduratsu eta iraunkorra sustatzeko 
proiektuaren esparruan, Aguilares udalerrian (El Salvador) bertako hirita-
rren parte-hartze ekita  bo eta inklusiboarekin.
Urtero Turismoaren Munduko Eguna ospatzen da, 2021ean irailaren 27an, 
turismoaren balio sozial, kultural, poli  ko eta ekonomikoari eta sektoreak 
Garapen Iraunkorraren Helburuei egin diezaiekeen ekarpenari buruzko sent-
sibilizazioa sustatzeko helburuarekin. Ekitaldia aurrez aurre eta streaming 
bidez egin zen, eta Bilboko eta Donos  ako campuseko Turismoko ikasleek 
online jarraitu ahal izan zuten jardunaldia unibertsitateko hainbat gela eta 
guneta  k. Aurrez aurre 18 lagunek parte hartu genuen, eta hogei bat lagun 
konektatu ziren (nahiz eta ekitaldian izena eman zuten pertsonen kopurua 
handiagoa izan), Donos  ako eta Bilboko  ikasgeleta  k    konektatu ziren 60 
ikasleez gain.
Javier Arellanok, Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko de-
kanoak, aurkezpen ins  tuzionala egin ondoren, Aguilaresko Turismo Birsort-
zaileari buruzko proiektuaren bideo bat ikusi zen, Alex Aguilar CORDES IV 
Eskualdeko gerenteak aurkeztua, eta, ondoren, BEGIKA Gipuzkoako Turismo 
Plan Estrategikoaren aurkezpen labur bat egin zen, Iker Goiria Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Turismo zuzendariaren esku  k.
Alicia Fajardo Be  er Tourism Turismo Garapenerako aholkulari eta #Turis-
moReset fundatzailearen esku egon zen hitzaldi nagusia, “#TurismoReset  
Sektore turis  koa birsortzeko bidean” . Ikasgai horren ondoren, turismo bir-
sortzaileari buruzko ekimenei buruzko mahai-inguru bat izan genuen, Ma-
rina Abad Deustuko Unibertsitateko Turismo Saileko irakasleak moderatua. 
Parte-hartzaileak hauek izan ziren: Susana Conde, Genuinespaingo zuzenda-
ri eta fundatzailea; “Turismo rural abulense” erakundearen Isabel Sánchez; 
Ernes  na Rubio, Planet4peopleko Europako bulegoko lehendakaria eta zu-
zendaria; eta Izaskun Suberbiola, Eco Museo ak  boko zuzendaria.
Asteartean, hilak 28, Deustuko Unibertsitateko Donos  ako campusean, Tu-
rismoaren iraunkortasuna klima-aldaketaren aurkako borrokan tailerra an-
tolatu eta parte hartu genuen. Tailerra Genuinespaingo Susana Conde dina-
mizatu zuen eta Gipuzkoako turismo sektoreari lotutako 17 pertsonak parte 
hartu zuten, beste turismo posible, iraunkor eta arduratsu baterantz joateko 
interesa zutenak.
Jasangarritasunarekin konprome  tu-
tako turismo berri baten aldeko mani-
festua ezagutzea gomendatzen dizue-
gu. h  ps://www.turismoreset.org/
Gainera, hilaren 27ko jardunaldiaren 
eduki osoa ikus dezakezue gure you-
tube kanaleko bideo honetan: h  ps://
youtu.be/4HxcdrmJQjA.

Uztailaren 26an Zarauzko 
Kontseiluan parte hartu genuen, 
Udaletxeko osoko bilkuren are-
toan bilduta. Gai hauek jorratu 
ziren, besteak beste: 2021eko 
diru-laguntzen deialdia: proie-
ktuak eta banaketa ekonomikoa 
, SAHARA GARA 2021 larrialdie-
tarako eta jardueretarako lagunt-
zak, gehi Auzolan Programaren 
datuak eguneratzea.

 

Kontseiluaren batzarra irailaren 
16an modu birtualean egin zen, 
eta honako gai hauek jorratu 
ziren: Batzorde iraunkorraren 
osaera, Poli  ken Koherentziako 
Lantaldea eta GJH suspertzea, 
Diru-laguntzen 2021eko deialdia, 
2022ko udal-aurrekontua egite-
ko prozesua eta Kontseiluaren 
eragina.

Irailaren 18an, larunbata, Elkar-
tearen Batzar Nagusia egin ge-
nuen Arantzazun, honako gai 
hauekin: azken Batzarreko akta 
onartzea, 2020ko jardueren me-
moria, 2020ko kontuen onarpe-
na, proiektuak eta 2021erako 
aurrekontua.

Irailaren 3an, os  ralean, Adiski-
deen batzordearen aurrez aurre-
ko bileran parte-hartu genuean 
Arantzazun (pandemiaren on-
dorengo lehena), irailaren 18ko 
Batzar Nagusia antolatzeko.
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Pobreziaren aurkako borrokarako Inguru-
men Iraunkortasunaren Sarea
Irailaren 22an, sareko kide gisa eta Zabalketa GGKEko 
Gorkarekin batera, bilera bat izan genuen EASO Ikastetxe 
Politeknikoko Kontrol eta Ingurumen Hezkuntzako Mo-
duluko irakasleekin, urrian lehen mailako ikasleekin egin 
beharreko hezkuntza-erronkaren edukia eta programa 
prestatzeko. Hiru pertsonako taldeka lan egingo duten 
Erronkako enuntziatu-objek  boa honako hau da: enpresa 
batek aholkularitza-enpresa espezializatu gisa kontratat-
zen zaituzte, zuen enpresaren inpaktuen errealitatea aur-
kez diezazuen, horretarako, ingurumen-aztarna korpora  -
boa neurtuz, eta, hura oinarri hartuta, aldaketa-proiektu 
bat aurkez dezazuen, zure enpresari ingurumen-iraunkor-
tasunaren eta jus  zia sozialaren aldeko eredu izan dadin, 
ekonomia zirkularra, eko- e  keta eta eko-diseinua kont-
zeptuak txertatuz.
Erronkak 27 lan-saio izango ditu, eta guz  ra 162 ordu. Za-
balketa-TAUk eduki teorikoak prestatu eta emango ditu 4 
saiotan; gainerako saioetan, hainbat lan eta zeregin egin-
go dira, irakasleek gainbegiratuta eta dinamizatuta.
Lehen saioa, berriz, landa-eremukoa izango da, ikasleek 
kontsumo arduratsuaren eta bidezko merkataritzaren il-
doan lan egiten duten zenbait esperientzia edo saltoki 
berta  k bertara ezagutu ahal izan ditzaten.

Deustuko Unibertsitatearekin lankidetza
Yajaira Kortabitarte Deustuko Campusekoak bilera birtual 
baterako deia egin zigun uztailaren 21ean. Bertan, dato-
rren ikasturtean elkarlanean jarraitzeko interesa azaldu 
zigun, eta, beraz, informazio-trukea egin genuen, Donos-
 ako Campusean elkarrekin egin beharreko jarduerak pla-

nifi katzeko.
Proposatutako jardueretako batzuk, ikastaroaren bigarren 
seihilekorako bideragarriak iruditu zitzaizkigunak, Boli-
viako genero-indarkeria prebenitzeko lanari buruzko ar-
gazki-erakusketa bat izango litzateke (Kantabriako Gober-
nuak fi nantzatua). Erakusketa horrekin batera, hitzaldi bat 
emango litzateke Lehen Hezkuntzako Graduko ikasleekin, 
Hezkuntza Formaleko hezkidetzaren eta genero-indarke-

riaren prebentzioaren kontzeptuari buruz. CJE-EGK hau 
dena lantzen ari denez, erakunde honekin harremanetan 
jarri gara GFAri aurkeztutako proiektuan parte hartzeko. 
Yajairari ere irailean egin ditugun Turismo Birsortzaileari 
buruzko Jardunaldien berri eman genion

Afrika Behar Beharrezkoa partzuergoa
Abuztuaren 11n Nafarroako Gobernuak “Sahararen 
Hegoaldera: Afrika Behar Beharrezkoa. 21. edizioa”             
proiekturako emandako aldeko ebazpena jakinarazi       zi-
guten. : 35.000 euro.
Irailaren 8an jakinarazi ziguten programa honen 20 urtean 
zehar eginiko ibilbidearen ebaluazioa egingo dutela. Eba-
luazioa OLINKAk egingo du (gizarte-garapenerako aholku-
laritza) eta Maite Láinez izango da arduraduna. Urteko 
azken hilabete hauetan Partzuergoa osatzen dugun GGKE 
guz  ekin jarriko dira harremanetan, ebaluazio eta txos-
ten hau egiten lagundu eta lagundu dezagun, ahalik eta 
aberatsena izan dadin eta ondorioak ateratzen, arrakastak 
aitortzen eta hobetu daitekeena hobetzen lagun dezan.
Abuztuaren 23an eta irailaren 20an Partzuergoaren bi bi-
lera egin genituen TAUren egoitzan. Bilera horietan Almu-
dena aurkeztu genuen, ACPPko arduradun berria, egungo 
Partzuergoko burua, eta bera izango da bileretan parte 
hartuko duena. Horrez gain, hainbat akordio lortu ziren 
urri  k aurrera hasiko diren jardueren barne-antolaketari 
dagokionez (erakusketak, hitzaldiak, zinemak).

Descartados-Baztertuak
Abuztuan, Nafarroako Gobernuak honako Sentsibiliza-
zio              proiektua onetsi zuela jakinarazi zigun. “BAZTER-
TUAK. Ahanztura  k ak  bismora. El Salvadorreko helduek 
beren eskubideen alde egiten duten borroka”.  Proiketu 
hau TONAY GGKE nafarrak aurkeztu zuen TAUrekin batera 
partzuergoan..
Sentsibilizazio-proiektua Salvadorko elkarteen aliantza ba-
tek 2016an sortutako liburu eta argazki-erakusketaz baliat-
zen da, besteak beste, CORDES (TAU eta ONAYko tokiko ba-
zkidea), El Salvadorreko adineko pertsonen bizi-baldintza 
gogorren inguruan sentsibilizatzea eta haien eskubideen 
alde lan egitea helburu duena.
Helburua: Nafarroako herritarrei egoera horiek ezaguta-
raztea, eta, batez ere, duela urte askota  k egiten duten 
lana. Erakusketa Iruñe  k, Tafalla  k eta Elizondo  k pasako 
da, liburua berrargitaratuko da euskarara ere itzuliz eta 
erakusketa berri bat egingo da, tamaina txikikoa, adineko 
emakumeen egoera salatzen duena. Erakusketa hau  ikas-
tetxeentzat eta adineko elkarteentzat bereziki egingo da.



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

Proiektuen formulazioa 
Irungo udalak Uztailaren 9an, Ckochas udalerriko lan-
da-komunitateetan nekazari-familien segurtasuna eta 
elikadura-subiranotasuna indartzeko proiekturako diru-
laguntzaren eskaera telema  koki erregistratu genuen, 
ikuspegi komunitarioarekin, genero-ekitatearekin eta 
ingurumenarekin, COVID-19aren pandemiaren (Bolivia) 
pobrezia, bazterketa eta ondorioak gainditzeko. IPTK da 
tokiko bazkidea.

AECID 2021 deialdia. Abuztuaren 4an, “La Paz, El Alto, 
Santa Cruz eta San Borja (Bolivia) udalerrietan pertsonen 
salerosketaren aurka borrokatzeko estrategia digitalak”, 
proiekturako diru-laguntza eskaera erregistratu genuen. 
CECASEM boliviako tokiko erakunde berriarekin batera.

Santanderreko Udala 2021. Abuztuaren 20an honako 
diru-laguntza eskaera telema  koki erregistratu genuen: 
“Belengo (Pales  na) «Sociedad Antoniana» adineko    
pertsonentzako erresidentzia birgaitzeko proiektua”. To-
kiko bazkidea ATS-Pro Terra Sancta da. Uztailean jada 
onartu zuen Zarauzko udalak proiektu honetarako diru-
laguntza za   bat. Deialdi honetan eskatutakoa onartzen 
badigute, egoitza birgaitzeko obrak egiteko behar den au-
rrekontu osoa osatuko genuke funts publikoekin.

2021eko Lankidetzarako Euskal Agentziara 
aurkeztutako proiektuen zuzenketak
Uztailean, FOCAD deialdira aurkeztutako bi            proie-
ktuei Elankidetzak eskatutako zuzenketak erantzun 
eta erregistratu ditugu.
1. Proiektua: “San Pablo Tacachicoko emakume 
ahaldunduek beren antolaketa, ekonomia, eragin 
eta partaidetza-eskubideak gauzatzen dituzte, be-
ren elikadura-subiranotasuna sendotuz ikuspegi 
agroekologiko  k (El Salvador)”, CORDESekin.
2. Proiektua: “Ahaldundutako eta antolatutako 
emakume indigena nekazariek garapen sozial eta 
ekonomikoan/produk  boan parte hartzen dute be-
ren segurtasuna/elikadura-subiranotasuna indartuz 
ikuspegi agroekologiko  k Raveloko udalerrian, Poto-
sin (Bolivia), COVID-19aren pandemiaren testuingu-
ruan”, IPTKrekin.
Eskakizun guz  ak teknikoak eta aurkeztutako aurre-
kontuekin lotutakoak izan dira. Hau da, balorizazioei 
eta proformei dagokiena, unitateko kostuak dituzten 
kontzeptuak elkartzea edo kontratatutako langileei 
buruzko azalpenak ematea.
Ebazpen posi  boak
Santanderko Udala (2020) 14.472 €, “Georges Duez Ospi-
talean, erdiko terapiarako unitatea sendotzeko proiektua 

Sucreko udalerrian (Bolivia)”, IPTKrekin.

Bizkaiko Foru Aldundiak 69.997,86€ , “ACOMADEGUA koo-
pera  ba indartzeko proiektua Aguilaresen (El Salvador) II. 
fasea”,  CORDESekin.

Zarauzko Udala 17.911,15€, Belengo (Pales  na) adinekoen 
etxea ProTerraSanctarekin birgaitzeko proiekturako.

Kantabriako Gobernuak 105.909,29 €, “Aguilares, El Paisnal 
eta San Pablo Tacachico (El Salvador) udalerrietako Gara-
pen Komunaleko 8 Elkartetako (ADESCOS) 300   pertsonen 
genero-berdintasuna antolaketa eta ekonomia-gaitasunak 
indartzeko proiektua”

Donos  ako Udalak 50.000€, “Ckochas udalerriko landa-ko-
munitateetan nekazari-familien segurtasuna eta elikadu-
ra-subiranotasuna indartzea ikuspegi komunitarioarekin, 
genero-berdintasunarekin eta ingurumenarekin, pobrezia, 
bazterketa eta pandemiaren ondorioak gainditzeko  (Boli-
via)”,  IPTKrekin batera.

Donos  ako Udala 29.269,42€ ,“Gipuzkoako Afrika Behar 
Beharrezkoa, 2021-22 jardunaldiak (Afrotopia-Donos  ato-
pia)” , Procalde Yanapay eta BLBrekin partzuergoan.

Zuriketa txostenak
Elankidetzarako II. txosten jus  fi kazioa (2019). “Antola-
tutako eta ahaldundutako emakumeek elikadura-subi-
ranotasuna ikuspegi agroekologiko  k indartzen duten 
tokiko genero-poli  ka publikoak lantzen parte hartzen 
dute Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico  udale-
rrietan“ El Salvador, 19-30-12  k 2021-30-26ra.

Nafarroako Gobernuaren programa  “Sucre (Bolivia) 6 eta 
7 barru  etan emakumeen elikadura-subiranotasunerako 
eta emakumeen ahalduntze ekonomikorako elkarte eko-
nomiko produk  bo eta mistoen merkataritza-ar  kula-
zioa sendotzea”. Jus  fi kazioa abuztuaren 30ean erregis-
tratu zen.

GFA, “Turismo arduratsu eta jasangarria sustatzeko Agui-
lares udalerrian parte-hartze zuzen eta inklusiboa duena, 
II. fasea (El Salvador)” proiektuaren tarteko txostena. 
2020ko abendu  k 202eko uztailera.

Santanderreko udala, irailaren 6a, azken txostena, “CO-
VID-19aren osasun-krisiari aurre egiteko Sucreko (Boli-
via) Gerges Duez ospitale-zerbitzu medikoak hobetzeko 
proiektua”



Nafarroako GGKEen Koordinadora 
Eragin poli  koa

Irailaren 21ean, Batzordearen bilera telema  koa, gai hauek 
aztertzeko: Batzordearen informazioa. 2. seihileko plangint-
za (Plangintza estrategikoa. Planaren aurkezpen sektoriala. 
Txertaketa). Nafarroako Gobernuaren eta Iruñeko udalaren 
aurrekontuak (Eragina 2022. GNren bilakaera 2011-2021). 
Koordinatzaile autonomikoen sarea (irailaren 18ko bilera. 
AOD txostena, autonomia-erkidegoak. Azaroko topaketa). 
PES (urriaren 17ko ekitaldiak. Desberdintasunaren aurkako 
Nafarroako Ituna. Jarraipena). Batzuk (Hegoaldeko tes  guak 
Dosierra).

#eshoradecooperar kanpaina

Irailaren 6  k 12ra Nafarroan kanpaina bat egin zen komu-
nikabide eta sare sozialetan #EsHoraDeCooperar

Nazioarteko Lankidetzarako Estatu Idazkaritzak, AECIDek 
eta Estatuko GGKEen Koordinakundeak egin dute kanpai-
na, eta, Nafarroan, Nafarroako Gobernuak, Iruñako Udalak, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa eta Nafarroako 
GGKEen Koordinakundea.

Helburua: planetako txoko guz  etan bizitzari eusten dioten 
ekimen solidarioak balioan jartzea. Herritarrek proposatu-
takoaz gain, beharrezkoa da fokua jartzea lankidetzako po-
li  ka nazionaletan eta nazioartekoetan, krisi  k ateratzeko 
funtsezko motorrak bai  ra. Hori indartzea funtsezkoa da 
krisiak milioika pertsonaren bizitzan dituen ondorio larriek 
markatutako testuinguru batean; halaber, ezinbestekoa da 
antzeko pandemia bat errepikatzea eragotziko duten al-
daketak sortzeko motor gisa.

Nafarroako GGKEen eta haien tokiko bazkideen laguntzare-
kin, hedabideetako eta sare sozialetako garapenerako lanki-
detzari buruzko dibulgazio-edukiak sortu dira, hurbilene  k 
globalera iristen saiatzen diren ekimenei argia emanez. Edu-
kiek gai hauek jorratu dituzte: klima-aldaketa eta gosearen 
gorakadarekin duen lotura, emakumeak giza eskubideen 
eta ingurumenaren defendatzaile gisa, nazioarteko gata-
zkak, errefuxiatuen kanpalekuak, haurren egoera, ekintza 
humanitarioa, herritartasun globalerako eta osasunerako 
hezkuntza...

Euskadiko GGKEen Koordinadora
El Salvador Taldea
El Salvadorren lan egiten dugun GGKEen lan talde berri bat, he-
rrialde honetan bizitzen ari den egoera poli  koaga  k kezkatuta. 
Horrek lankidetza-poli  kan eta herrialdeko gobernua gizarte 
zibilean egiten ari den zalantza eta isolamenduan ondorioak 
ditu. Uztailaren 2an bilera bat izan genuen egoera hori aztert-
zeko eta Euskadiko GGKEen Koordinakundeak euskal erakun-
deetan nolabaiteko eragin poli  koa koordinatzeko.
Honako hau adostu genuen: Komunikatu bat egitea Koordi-
nakundeko GGKEekin partekatzeko, atxikimendu formatuare-
kin. Atxikipena lortu ondoren, euskal erakundeekin (agentzia, 
aldundiak eta udalak) bilera eskatzea, komunikatua helarazteko 
eta egoera haiekin alderatzeko.
II Eraldatzeko Lankidetza Jardunaldia
Uztailaren 6an, telema  koki, “Garapenerako lankidetza berri 
bat etengabe eraldatzen ari den mundu batean” izeneko jar-
dunaldi honetan parte hartu genuen, honako programarekin: 
10:00 Aurkezpena: Euskadiko GGKEen Koordinakundea; Ma-
hai-ingurua: atzera begiratzeari utzi gabe aurrera begiratzea: 
Euskal garapenerako lankidetza berri baterako gakoak.
11:35 Atsedena 12:00 Mahai-ingurua: alderdi poli  koen jarre-
rak Eusko Legebiltzarrak izapidetuko duen lankidetzarako eus-
kal lege berriaren aurrean. 13:15 Ondorioak eta itxiera.
Koordinakundearen genero-diagnos  koa
Koordinakundean Generoari buruzko barne-diagnos  koa egi-
ten ari dira Oreka Sarea aholkularitza-enpresarekin, eta TAU 
gisa, Koordinakundean parte hartzen duten GGKEetako beste 
gizon batzuekin batera, lan-tailer batera deitu gintuzten uztaila-
ren 13an, Donos  ako Koordinakundearen egoitzan.
Eragin poli  koa
Irailaren 2an bilera bat izan genuen Donos  ako Udalarekin ba-
tera Poli  ken Koherentziari buruzko jardunaldi baten edukia 
prestatzeko. Donos  ako Lankidetzarako Kontseiluak datozen 
hilabeteetan antolatu nahi du.
Plataforma Pobreza 0 - Zero Pobrezia Plata-
forma 
Ekainaren 29an, Plataformaren guerrilla-marke  nari 
buruzko barne-prestakuntzako tailer batean parte hartu ge-
nuen, kanpo-dinamizazioarekin. Uztailaren 8an, beste bile-
ra bat izan genuen, ARTIVISIMOren ekintza prestatzeko eta 
aurtengo kanpainaren leloa zehazteko, bai eta Manifestua 
lantzen joateko ere.
Irailaren 13an bilera telema  ko bat izan genuen urriko Po-
breziaren aurkako Asteko jarduerak zehazteko: zineforuma 
Kresala aretoan, Bizimartxa, gerrillaren marke  na kanpaina, 
Dbus-erako kartelak, manifestuaren edukia eta abar.

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

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

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

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

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

Pobreziaren Aurkako Ingurumen Iraunkortasunaren 
Nazioarteko Sarea
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20 urteko Lankidetza Bizkaian

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

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

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



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

Proiektuen formulazioa
Iraizoz-Aztiz Anaiak Fundazioa 2022ko deialdirako, 2 
proiektu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Garapenerako Lankidetzarako Udal 
Kontseiluak
Donostiako Udala

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

Zarauzko Udala

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

Bilboko Udala

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

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

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

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

H I R U G A R R E N  S E K T O R E A 
/  S A R E A K
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