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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.
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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.
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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).
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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.
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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.

B a z t e r t u a k  N a f a r r o a
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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.
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Viachan (El Alto - Bolivia), irailaren 20an, Bolivian lankidetzan 
ari garen hainbat proiektu eta eremutara egin genuen bisitan; 
Andrea O. Coaquira Mamani andreak -bere etxea bisitatzen, 
etxeko baratzea duen tokian- gutun bat irakurri zigun, TAUtik 
jasotako babesagatik, zuten amets polit bat egia bihurtzeagatik.

Partekatzen eta lankidetza egiten dugun  pertsonekin ahotsa eta 
aitortza emateko modu gisa transkribatzen dugu, haien errealita-
tea hobetzeko eta solidarioak izaten jarraitzeko, elkarrengandik 
urrun egon arren.

Erref.: Eskerrak
Gutun honen bidez, agurtu eta Fundazioaren eguneroko zeregi-
netan arrakasta opa dizuet.
Nire izena Andrea Coaquira Mamani da, nire familian zortzi kidek 
osatzen dute, 6 seme-alabaren ama naiz eta Bolivian bizi gara, La 
Paz departamendua, El Alto, Viacha.
Gutun honen bidez eskerrak eman nahi dizkizuegu eskaintzen ari 
zaizkigun baldintzarik gabeko laguntzagatik; bai nire pertsonari, 
bai nire familiari esaten diogu etxean dugun baratzeak gure bi-
zitza erabat aldatu duela; gure elikadura dezente hobetu da, eta 
baratzean sartzen garen bakoitzean ere bihotzeko lasaitasuna 
ematen digu, eta estresa kentzeko modu bat da. Maitasunez eta 

bihotzez zaintzen dut.
Horrela, eskerrak eman nahi diz-
kiet TAUko kolaboratzaile anaiei, 
eta familia gehiagori laguntzen 
jarrai dezatela, proiektu hone-
tan zehar guri lagundu diguten 
bezala.
Agur esaten dizuet, beti eskat-
zen Jainkoari bedeinka zaitzate-
la eta bedeinkazioz bete zaitza-
tela.

Jakin ezazue gure otoitzetan 
zaudetela. Maitasunez.

Sinadura

Andrea Coaquira Mamani.
Familia-baratzearen onuradu-
na.

Irailaren 27an, Marina Abadek Deus-
tuko Unibertsitateko Turismo irakas-
leak gonbidatuta, eta Turismoaren 
Munduko Eguna dela eta, “Turis-
moa birpentsatzea: Gipuzkoako os-
tatuak klima-aldaketaren aurkako 
borrokan” topaketan izan ginen, se-
ktoreko profesional eta ikasleentzat 
antolatua, Donostiako campusean. 
Gonbidapena eta parte-hartzea 
Aguilareseko (El Salvador) Turismo 
Jasangarriaren Sustapenaren proie-
ktuari lotutako lankidetzagatik izan 
zen.

Lankidetza-proiektua, Donostiako 
Atotxa-Egia auzoan garatua, kultu-
rartekotasuna eta arrazakeriaren 
aurkako borroka sustatzeko; bi saio 
izan zituen tailer honetan parte har-
tu genuen. Lehena irailaren 20an, 
tresnak partekatzeko eta kulturar-
tekotasuna sustatzeko; bigarrena, 
urriaren 4an, zurrumurru arrazisten 
aurkako estrategia posibleetan zen-
tratu zena.

Uztailean, Zabalketa babestu ge-
nuen, kontsumo arduratsuari 
buruzko proiektu berrirako berme 
gutun batekin, Easoko Ikastetxe 
Politeknikoarekin lankidetzan. Za-
balketa eta Easo Institutuarekin la-
nean ari gara, azken urteotan, GFAk 
finantzatutako Pobreziaren Aurkako 
Ingurumen Jasangarritasuneko Sa-
rearen barruan Hezkuntzako proie-
ktu batean.

Turismoa birpentsatzeko 
jardunaldia B e r e  f a m i l i a - b a r a t z e a g a t i k  e s k e r t z a  g u t u n a
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Arantzazuko Hau Egia da 
(Zurrumurruen aurkako 

tai lerra)

Zabalketari bidalitako abal 
gutuna
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Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa Part-
zuergoa
Gaur egun TAU Partzuergoko burua gara, eta horrek lan 
handiagoa eskatzen du programa formulatu, garatu eta 
justifikatzeko orduan; uztailean Madrilera joan ginen ar-
tista afrikarrarekin harremanetan jartzeko, eta 2023an 
Iruñeko Ziudadelako Mistoen Pabiloiko aretoan erakut-
siko du erakusketa.
Irailaren 8an Partzuergoaren bilera izan genuen, udazke-
nerako aurreikusitako jarduerak errepasatzeko eta horiek 
gauzatzeko zereginak Partzuergoko zazpi GGKEen artean 
banatzeko.
Gainera, hilabete horretan prestatu eta inprimategira era-
man zen 2022ko programaren liburuxka, Tuterako kartela 
eta Iruñerako roll up-ak; Iruñeko CiviCan Elkarrizketetan 
eta Tuterako Gizarte Eskolan parte hartu zutenekin ere ja-
rri zen harremanetan.
Era berean, irailean, bi erakusketa inauguratu ziren: 
“¿Qué pasa en Ruanda? Pregúntaselo a las bicicletas” Na-
farroako Parlamentuan (Iruñea), irailaren 14tik 27ra; eta 
“Cómo es y cómo vemos Senegal”  Burlatako Kultur Etxe-
ko Erakusketa Aretoan, irailaren 19tik urriaren 9ra.

Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa 
Partzuergoa
Uztailean, Donostiako TAU bulegoan, Donostiako Uda-
lak finantzatutako Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa 
proiektuaren (2021-2022 ikasturtea) justifikazio tekniko 
eta ekonomikoaren txostena egiteko lan egin zen.
Justifikazioa Udaleko Erregistro elektronikoaren bidez 
aurkeztu zen abuztuaren 31n.

Boliviako Ckochas Hezkuntza Unitateak eta 
EGK/CJE topaketa birtualak.

Topaketa horiek proiektu honi lotuta daude “Pandemia-
ren testuinguruan genero-indarkeriari aurre egiteko, 
hezkuntza inklusiboa, osasuna eta genero-ikuspegitik 
udal-kudeaketa indartzea Ckochas udalerrian (Bolivia)”. 
Udalerri horretako tokiko bazkidea IPTK da, eta GFAk fi-
nantzatzen du 2021etik. Proiektuan ikuspegi lokal-globala 
lantzeko, Boliviako 8 hezkuntza-unitate indartzeko estra-
tegia bat garatu da, eta EGK-CJEk (Euskadiko Gazteriaren 
Kontseilua) parte hartu du Euskal Herriko hezkuntza-ere-
muan hezkidetzan eta indarkeriaren prebentzioan duen 
lan-esperientzia partekatzeko. Azken hau “BerdinHezi: 
hezkidetzarako lehen urratsak” ikerketarekin eta “Indar-
keria matxistaren aurkako protokoloarekin” lotuta daude.
Irailean egin genuen lehenengo topaketa. Boliviatik Tam-
billos eta Melena Alta ikastetxeetako hezkuntza-komuni-
tateetako ordezkariek (zuzendaritza, irakasleak, ikasleak 
eta guraso-elkarteak) eta IPTKko Ana Cervantes eta Edwin 
Morejón  teknikariek parte-hartu zuten. Euskal Herritik 
Iratik eta Leirek, CJE/EGKko hezkuntza eta berdintasun te-
knikariak parte hartu zuten.  Baita ere TAUko Iñigok Zoom 
plataformaren moderazio eta laguntza teknikoa egiteko. 
Saioa, uneren batean Interneten estaldura ahulagatik ara-
zo tekniko txiki batzuk izan arren, oso positiboa izan zen.

  

PAMPLONA
IRUÑEA
NOVIEMBRE 2022ko AZAROA

Pabellón de Mixtos de la Ciudadela 
Ziudadelako Mistoen Eraikineko 
Aretoa 
EXPOSICIÓN EL GRITO INTERIOR 
BARNEKO GARRASIA ERAKUSKETA
Violencias de Género.  
Fotografías africanas contemporáneas.
Genero-Bortizkeriak.  
Afrikako gaur egungo argazkiak.
De 3 de noviembre de 2022 a 15 de enero de 2023.
Presentación y visita guiada  
3 de noviembre, jueves, 19:00 h.

Filmoteca de Navarra 
Nafarroako Filmoteka 
CINES AFRICANOS ANTE EL SIGLO XXI 
AFRIKAKO ZINEMAK XXI. MENDEAREN 
AURREAN
Proyecciones a las 19:30 h. y coloquio posterior.
Proiekzioak 19:30ean eta ondoren solasaldia.
4, 11, 18 y 25 de noviembre, viernes. 

Civican
CLUB DE LECTURA. Biblioteca de Civican
IRAKURKETA - KLUBA. Civicaneko Liburutegia
LITERATURAS LUSO - AFRICANAS.
LUSITANIAR - AFRIKAR LITERATURAK.
8 y 22 de noviembre, martes, de 18:00 a 19:30 h.

DIÁLOGOS ELKARRIZKETAK
14 de noviembre, lunes, 19:00 h. 
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁFRICA.
KLIMA-ALDAKETA AFRIKAN.

21 de noviembre, lunes, 19.00 h.
SAHEL: UN CONFLICTO TOTAL. 
Crisis climática; yihadismo; disputas políticas  
e injerencias extranjeras
SAHEL: ERABATEKO GATAZKA. 
Krisi klimatikoa; jihadismoa; eztabaida  
politikoak eta atzerriko esku-sartzeak.

22ª EDICIÓN 

2 2 .  E D I Z I O A 

www.africaesimprescindible.org

ORGANIZAN: FINANCIAN:

COLABORAN:



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

Proiektuen formulazioa 
AECID 2022 deialdia. Uztailaren 1ean aurkeztu genuen 
Erregistro elektroniko bidez Pertsonen salerosketaren eta 
indarkeria digitalen aurka borrokatzeko estrategia digitalak 
La Paz, El Alto, Santa Cruz eta San Borja udalerrietan (Boli-
via), Cecasem tokiko bazkide zela.
Helburu orokorra emakumeen, haurren, nerabeen eta gaz-
teen salerosketa eta indarkeria digitala murrizten lagunt-
zea da, gizarte inklusiboak lortzeko.

Ebazpen positiboak 2022
Kantabriako Gobernua. 110.494,78€ Saneamendurako, 
osasunerako eta 250 pertsonaren partaidetzarako eskubi-
dea gauzatzen laguntzea proiekturako, generoaren eta in-
gurumen-jasangarritasunaren ikuspegitik, Aguilaresko Los 
Lirios komunitatean (El Salvador, CORDES).
BFAizkaia 119.995,12€, Pocoata, Macha eta Colquechaca 
de Potosí-III. Fasea udalerrietan (Bolivia) genero-indarke-
riarik, eskola-indarkeriarik eta sexu-diskriminaziorik gabe-
ko komunitateak sustatuz IPTKrekin.
Ai. Zarautz 18.000€, Sociedad Antoniana (Palestina) adine-
koen egoitzako mendekoen eremua birgaitzeko proiektu-
rako. Tokiko bazkidea ATS-ProTerra Sancta.

Justifikazio-txostenak
GLEAren II. justifikazioa (Eusko Jaurlaritza 2019). Emaku-
me antolatuek eta ahaldunduek parte hartzen dute elika-
gaien subiranotasuna ikuspegi agroekologikoarekin in-
dartzen duten tokiko genero-politika publikoak egiten, 
Aguilaresen, El Paisnalen eta San Pablo Tacachico El Salva-
dorren, 2019/12/30etik 2021/06/30era.
Gob. Nafarroa Programa. Abuztuaren 25ean, Erregistro 
telematiko bidez, honako hau justifikatzeko bi txostenak 
aurkeztu ziren: Sucre (Bolivia) udalerriko 6. eta 7. barrutie-
tako (II-IPTK FASEA) emakumeen elkarte ekonomiko pro-
duktiboen eta mistoen artikulazio komertziala indartzea 
eta sendotzea, elikadura-burujabetzarako eta emakumeen 
ahalduntze ekonomikorako.
Lehen urteko (2020ko azarotik 2021eko azarora) eta bi-
garren urteko (2021eko azarotik 2022ko abuztura) azken 
txosten teknikoa eta ekonomikoa, 2023an amaitzen den 
programaren hirugarren eta azken ordainketa jaso ahal 
izateko.
Gob. Navarra 2020 Abuztuaren 26an, Covid-19 dela eta 
kalteberatasun-egoeran dauden Aguilares, El Paisnal eta 
San Pablo Tacachico udalerrietako landa-inguruneko gaz-
teen antolamendu-, partaidetza- eta ekonomia-gaitasunak 
indartzea proiektuaren azken txostena aurkeztu genuen (El 
Salvador).

Bizkaiko Foru Aldundia Abuztuaren 31n, R.L. Fase II-ko (El 
Salvador) ACOMADEGUA Emakumeen Kooperatiba Elkar-
tearen enpresa-kudeaketa eta ekoizpen-kateatzea indart-
zeko proiektuaren txosten partziala aurkeztu zen. 2021ean 
hasita
Bizkaiko Foru Aldundia Irailaren 22an, Pocoata eta Col-
quechaca udalerrietan genero-indarkeriarik eta eskola-
indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea sustatzeko 
proiektuaren azken txostena aurkeztu genuen. IPTKk Boli-
vian gauzatutako II. fasea
Hnos Fundazioa. Iraizoz Irailaren 30ean, Cochabambako 
(Bolivia) hiri inguruko auzoetan Osasunaren eta Bizimodu 
Onaren Autobusa proiektuaren 2022ko ekainaren 30eko 
gauzatze-mailari buruzko Tarteko Txostena aurkeztu ge-
nuen, San Lucas Fundazioaren bidez.

Hegoaldera bisitak
El Salvadorren, uztailaren 4tik 13ra, Iñigo eta Marta 
elkarlanean ari garen proiektuak bisitatzen aritu ziren. 
Han bilera instituzionalak izan zituzten eskualdeko IV. 
CORDES talde teknikoarekin, CORDESeko Zuzendarit-
za Batzordearekin, Aguilaresko Alkatetzarekin eta San 
Pablo Tacachicorekin. Halaber, topaketak izan zituzten 
ACOMADEGUA kooperatibako emakumeekin, oinarri-
zko pikorrekin lan egiten duten Artzain Onaren komu-
nitateetako, Garzitetako eta San Antonioko emaku-
meekin, Tacachhico-La Hacienda kooperatibako 
emakume eta gizonekin, Husisilipa, El Verdío, Rutilio 
Grande, Las Delicias eta Santiago Torreseko gazteekin, 
ADCMA Aguilaresko Emakumeen Elkarteko Batzor-
dearekin, La Coalicioko ordezkariekin eta Suchitotoko 
adineko pertsona helduen Eguneko Etxeko.
Bolivia. Badakizue 2020an derrigorrezko geldialdia 
izan genuela pandemiagatik, eta horregatik, aurten, 
bisitei ekin diegu berriro. Ekainean Palestinan izan 
zen Fausto eta irailaren 7tik 23ra. Guztira 15 egun 
igaro ziren bertako sei bazkideei bisita eta jarduera 
ugari eskainiz: IPTK Sucren, JPIC Frantziskotar Mugi-
mendua San Antonio probintzian eta San Lucas Fun-
dazioa Cochabamban, Caritas Beni Trinidad-Benin eta 
bi erakunde La Pazen, Prodiasur eta CECASEM.
Bertan, Faustok TAUfundazioak egiten dituen elkarta-
sunaren eta lankidetzaren aldeko 11 proiektu aktiboei 
lotutako komunitateak, familiak eta ekoizpen- eta 
hezkuntza-erakundeak bisitatu eta partekatu zituen.



Nafarroako GGKEen Koordinadora 
Eragin Politikoko Batzordea

Martak irailaren 21ean parte hartu zuen Batzorde honetan. 
Telematikoki egin zen bilera, eta honako puntu hauek jorra-
tu ziren: 1- Batzordearen informazioa. 2- POA berrikustea. 
3- Nafarroako Gobernua: lankidetza-agentzia. Sare-tailerra. 
4- Sareak eta aliantzak aztertzea. 5- Iruñeko Udala: GGKEen 
errekerimendua. 6- Gizarte Erakundeen Plataforma. 7- Au-
tonomia Erkidegoetako Koordinazio Sarea: Lankidetzaren 
Lege Sarearen tailerra. GN ekarpenak. 8- NUKF.

Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Politikan Eragiteko Gipuzkoako Batzordea
Iñigok Batzordearen hileroko bileran parte hartu zuen irailaren 
22an, gai hauek aztertzeko:
1.- 2023ko aurrekontuak
2.- Eragina Ay-n. Donostia eta Gipuzkoako Foru Aldundia
3.- Udal eta foru hauteskundeak...
Gipuzkoako Lurralde Batzarra
Irailaren 27an, Iñigok lurralde-batzar horretan parte hartu zuen, 
eta honako gai-zerrenda hau izan zuen:
0.- Aurreko akta onartzea.
1.- Generoa: koordinatzailearen sexu-jazarpeneko protoko-
loaren jarraipena (dinamika)
2.- Eragin politikoa:
- Testuingurua: Lankidetza Legeak
- Donostiako Udalaren koherentzia-taldea
- Bilera teknikoa LEArekin
3.- Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza
- EpTS/-BegiraTu, KonturaTu, KontzientziaTu/-Zero Pobrezia/-
UKS (UPMS) jardunaldiak
4.- Beste labur batzuk- beste labur batzuk:
- Ordezkariaren aldaketa: Hurrengo batzar orokorrean Gi-
puzkoako ordezkariaren kargua berritu behar da Koordinakun-
dearen Batzordean. TAUk Iñigoren hautagaitza aurkeztu du, gai-
zerrendako puntu honetan azaldu zen bezala.
- Enpresen eta hornitzaileen zerrenda eguneratzea

Gobernu Batzordea

Gobernu Batzorde honetan Gipuzkoak izango duen hurren-
go ordezkaria Iñigo izango denez, bere bileretan entzule gisa 
parte hartzea eskaini zioten, lantzen ari diren gaietan egu-
nean jartzeko. Lehenengo aldiz irailaren 13an hartu zuen 
parte Batzarrean.
Koordinakundearen Hezkuntza Jardunaldia

Ay-ren Lankidetza Kontseilua. Donostia
CDPDH taldea
Irailaren 12an, Kontseiluari lotutako politiken koherentziari 
buruzko lantalde honetan parte hartu genuen. Bertan, Kua-
litate aholkularitza-enpresak lankidetza-zinegotzigoaren sai-
letan politiken koherentzia diagnostikatzeko prozesuari ha-
siera emango diola adierazi zen, lantalde horretako bi kidek 
parte hartuko duten Talde Eragile bat ezarriz. Era berean, 
Politiken Koherentziari buruzko Gizarte Kontseiluaren saio 
monografiko bat agintzea erabaki zen.
Kontseiluaren osoko bilkura
Irailaren 22an Lankidetza Kontseiluaren Osoko Bilkura izan 
zen, eta honako gai hauek jorratu ziren bertan: 1 Aurkez-
pen Erronda. 2 Aurreko bilkurako akta onartzea. 3 Erakun-
de kideen errepasoa eta bajak. 4 Politiken koherentzia az-
tertzen hastea Hezkuntza eta Gizarte Sustapen Zerbitzuan. 
5 Dirulaguntzen deialdia 2022. 6 2023ko udal aurrekontua 
egiteko prozesua.
Zero Pobrezia plataforma
Irailaren 20an, Sare honen hileroko bileran parte hartu 
genuen. Bere lana Pobreziaren aurkako Asteko jarduerak 
prestatzea da. Aurtengo leloa honako hau da: Asilorako es-
kubidea pertsona guztientzat. Zu bai, zu ez.
Afrikaren Aldeko Taldea
Irailaren 16an, ostirala, Voces africanas nos evalualiquen 
topaketan parte hartu genuen, taldeak antolatuta eta Gas-
teizen, honako hizlari hauekin:
• Makhtar Ndiaye, senegaldarra eta espainiarra. Kébémer-
en bizi da, Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Interna-
cional erakundeko kooperante erbesteratu gisa
• Nogaye Niang Mbengue. Senegaldarra, garapen komuni-
tarioan eta genero-gaietan aditua. Kebémerreko Garapen 
Ekonomiko Komunitarioko Elkarteen Federazioko genero-
arduraduna.
• Mariama Badji. Kazetaria. Migrazioetan espezialista. Afri-
ca Feliz Senegal GGKEaren abiarazlea eta presidentea, Coo-
peraren tokiko bazkidea.
• Ousmane Ngaide, mauritaniarra. 15 urte baino gehiago 
daramatza garapenerako lankidetzaren eta laguntza huma-
nitarioaren munduan lanean; 2020ko otsailetik Burundiko 
eta Tanzaniako Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuko Zu-
zendari Nazionala da, Alboan elkartearen tokiko bazkidea.

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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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.

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

48012 Bilbao
T: 944 211 936

taubilbao@taufundazioa.org

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

20013 San Sebastián
T: 943 289 956

tau_ss@taufundazioa.org

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

31007 Pamplona
T: 948 246 624

tau_na@taufundazioa.org

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

39007 Santander
T: 942 231 584

tausantander@taufundazioa.org

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654
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T A U r e n  o r d e z k a r i t z e n 
b i l e r a

Val lado l ideko parrok iako 
Abendu Kanpaina

TAUren aldeko Gabonetako 
Kontzertua Iralako Parrokian

I r u ñ e k o  E r r u k i  E t x e a
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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


	Boletin TAU 64 1º 22eusk
	Boletin TAU 65 2º 22eusk
	Boletin TAU 66 3º 22eusk
	Boletin TAU 67 4º 22eusk

