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Ipar/Hego elkartasun eta lankidetzarako gure zereginean eta konpromisoan 
jarraitzen dugu, desberdintasuna garatzen duen garapenaren aurka lan egi-
ten ahaleginduz; gure hondar ale txikia eskaini nahi dugu mundu globalizatu 
honetan dagoen bidegabekeria  eta desberdintasun arraila apur bat labur-
tzeko, gure mendebaldeko gizarte neo-liberale  k bereganatu eta ez dago-
kiguna itzultzen lagundu nahi dugu; jus  ziaren eta berdintasunaren alde 
lan egiten jarraitu nahi dugu, familia bakarra garenez, dauden baliabideak 
partekatu behar ditugu berdintasun baldintzetan... eta oso jakitun gara ko-
rrontearen aurka egitea dela; izan ere, ez gara inozoak, eta globalizazio neo-
liberal hori planeta osoan zehar hedatuta dagoela ikusten dugu, dirua eta 
kapitala metatzeko prozesuak bizkortuz, eta, zehazki, integrazio ekonomikoa 
herrialde gutxi batzuetan lortuz. Horrek planetako biztanleentzat onura 
handiagorik izan gabe, aberastasunaren kontzentrazio kezkagarriarekin ba-
tera desberdintasunaren hazkunde handiagoa sortzen baita.
Eta zeregin hori botererik bilatu gabe egiten jarraitu nahi dugu, boteretsuek 
min egin badiezagukete ere, aberastasunik nahi ez duen eta miseriak meha-
txatzen ez duen frantziskotar xalotasunarekin. Ohorerik bilatu gabe, umilta-
sunez, inorekin alderatu gabe, eta mundu solidarioago, bidezkoago eta giza-
 arrago baten alde lan egiteko ahalegin honetan egin dezakeguna eta egin 

behar dugula uste duguna egiten dugula jakinda.
Tematuta gaude emaitzak ikusteko orduan presaz ez ibiltzea, eraginkorta-
sunaren esklabo izan gabe eraginkortasunaga  k, eta oso jakitun gara erein-
dako alea ernetzeko denbora eta pazientzia behar direla be  .
Mundu globalizatu honetan guz  on onerako lan egiten duten borondate 
oneko pertsona guz  ekiko koordinazioa eta lan arduratsu eta bateratua bi-
latzen dugu, edozein arraza, erlijio edo ideologia  k harago.
Gure ustez, garrantzitsuena konprome  tuta bizitzea da, eta, sakonean, bizi 
dugun sistema nagusiak eskaintzen diguna baino errealitate bidezkoago eta 
giza  arrago baten alde borrokatzen duen berdinen familia bakar bat osat-
zen dugun jakintza hori.
Ikus dezakezue jada www.taufundazioa.org webgunean TAU 2019 jardueren 
memoria; bertan aurkituko duzue, gure aukera eta muga txikieta  k abia-
tuta, Garapen Iraunkorrerantz ibiltzean egindakoa, pertsona guz  entzako 
desberdintasuna, gosea eta bazterketa sortzen jarraitzen duen globalizazio 
asimetriko baten erdian Ongizate Estatuaren aurka egiten duen ekonomia 
batean oinarritzen dena eta lurraren ondasun guz  ak guz  on zerbitzura 
jartzea eragozten duena. 
Oinarri gisa, egungo “sistemari buelta eman” nahi diogu, gako humaniste-
ta  k eta jus  zia eta berdintasuna bilatze  k, horizontaltasune  k eta eran-
tzunkidetasune  k abiatuta, aldaketa posiblearekin konprome  tutako herri-
tarrak sen  tuz.
Oso kontziente izanik pobrezia eta indarkeria egoerek sortzen duten mi-
gratzaileen egoeraz, bizi gaituen kontsumismoaz eta guz  ontzako garapen 
iraunkorra zailtzen duenaz; jakitun izanik ingurumena zaindu behar dugula 
eta pertsona eta familia bakar gisa zaindu behar garela. Baliabide nahikoak 
ditugula mundu honetako pobreziak eta desberdintasunak desagerraraz-
teko, guz  on arteko eta guz  ontzako bidezko elkartasuna eta lankidetza 
prak  katzen badugu.

Otsailean, Begoña Julián TAUren tal-
de teknikoan sartu da lanaldi erdian 
(astean 20 ordu), GLEAk 2019an 
onartutako honako proiektuari ja-
rraipena egiteko: “Emakume anto-
latuek eta ahaldunek parte hartzen 
dute beren elikadura-subiranotasu-
na indartzen duten genero-poli  ka 
publikoak egiten, ikuspegi agroeko-
logikoarekin, Aguilares, El Paisnal 
eta San Pablo Tacachico (El Salva-
dor)“ eta TAU Donos  a egoitzaren 
beste proiektu eta jarduera batzue-

Elenak, NUPeko Soziologia ikas-
lea, prak  kak egin zituen TAUren 
Iruñeko egoitzan otsailaren 17  k 
martxoaren 13ra, COVID-19ak sor-
tutako alarma egoeraren ondorioz 
eten behar izan ziren egunean. 
Lanak bide telema  koz jarraitu 
ditu, eta prak  ken helburua TAUk 
azken hamar urteetan Bolivian eta 
El Salvadorren abian jarri dituen 
esku-hartzeen eraginkortasuna eta 
eragina ebaluatzea da, herrialde 
horietako biztanle hartzaileen emai 
tzak hobetzeko eta esku-hartze era-
ginkorragoak bilatzeko.

Urtarrilean eta otsailean, 2019ko 
kontabilitate-itxiera egin on-
doren, bilerak egin ziren audi-
toretza-taldearekin, zegozkion 
txostenak egiteko beharrezko 
dokumentazioa emateko. Mar-
txoaren erdialdean jaso genuen 
2019ko ekitaldiko auditoria-txos-
tena eta urteko kontu laburtuak. 
Gure webgune berrituaren “kon-
tu argiak” atalean ikus dezakezue 
auditoria: www.taufundazioa.
org
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Nafarroako Afrika Behar Beharrezkoa 
partzuergoa
Urtarrilaren erdialdean, Afri Kara erakusketa Iruñe-
 k Berriozarrera eraman zen, eta bertan egon da 

ikusgai otsailaren erdialdera arte.
Otsailaren 4an Afrika Unitedekin bildu ginen, 
Partzuergoarekin elkarlanean diharduen erakunde 
afrikarrarekin, 2019an izan zuen parte-hartzearen 
balorazioa egiteko eta 2020koak planifi katzeko. 
Otsailaren 17an, Flor de Africako emakumeekin.
Martxoan, bilera bat izan genuen Partzuergoko 
gainerako erakundeekin. Bilera horretan, aurten-
go jarduera-programari buruz eztabaidatu genuen 
(Afrikaren Eguna, Burlata, Tutera, erakusketak, lite-
ratura eta musika, besteak beste), eta aurrekontua 
aztertu genuen. Azken puntu horri dagokionez, eta 
kontuan hartuta 2020an etengabeko sentsibiliza-
zioan hogei urte bete genituela, XX. urteurrenaren 
alde zerbait berezia egitea pentsatu genuen. Hau 
da, bi proiektu aurkeztuko ditugu Nafarroako Go-
bernuaren sentsibilizazio deialdira.
Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa 
partzuergoa
Urtarrilaren 22an bildu ginen TAU Donos  an Pro-
clade-ko Iñaki eta ACPPko Monikarekin, Gipuzkoan 
Afrika behar beharrezkoaren programa bat antolat-
zen jarraitzeko. Arantzazuko Afrikarekiko topaleku 
jardunaldia ere sartzen da. Proiektua Donos  ako 
Udalaren deialdian aurkeztuko da eta Arantzazuko 
Adiskideen babesa eskatzen jarraituko dugu.
Gipuzkoako Afrika Behar Beharrezkoa programa 
azkenik 24an amaitu zen Donos  ako udalaren “Gi-
zarte Eraldaketarako Hezkuntza” deialdira aurkeztu 
dugu.
TAU 2020 kanpaina
Otsailean TAU 2020 kanpainako material guz  ak 
berrikusi eta maketatu genituen (“Mugi zaitez Des-
berdintasunaren aurka”, GIHekin lotuta). Material 
hauek Arantzazuko probintziaren parrokoei eta 
anaidien arduradunei bidali diegu. Material horiek 
TAUfundazioa webgunean ere igota daude.
Aurten hautatutako laguntza-proiektua: “La 72- 
Hogar Refugio para personas migrantes en Teno-
sique, México”, “San Felipe de Jesús” probintzia 
frantziskotarrak bultzatua.
Materialak prestatzen eta maketatzen Esther Gi-
bert, Chicho Eguaras, Mikel San  ago eta Susana 
Moreno TAUko ohiko kolaboratzaileek egindako 
lana eskertzen dugu.
Bermeoko eta Atotxako Anaidiak, hitzal-

diak
Otsailean, hilaren 11n eta 18an, Bermeoko eta Ato-
txako frantziskotar anaidiak eskatuta, haien anai-
diko bileretara joan ginen, TAUk 2019an izan di-
tuen zeregin eta proiektu nagusien berri emateko, 
bai eta Elkartasunaren eta Lankidetzaren sektorean 
gaur egun dauden erronken berri emateko ere. Bi-
lera horietarako, Probintzia Kapituluari aurkeztu-
tako txostenaren za   bat eta TAU fundazioaren we-
bgune berriaren edukiak erabili genituen.
Lekaroz Ins  tutuko tailerrak
Martxoan, 12an eta 13an, “Kontsumismoa, Publi-
zitatea eta Solidaritatea” tailerra aurreikusita ge-
nuen. COVID-19 alerta dela eta, osteguneko lehen 
saioa  baino ezin izan genuen egin, 13an itxi baitzi-
ren Nafarroako ikastetxe guz  ak.
DBHko 4. mailako lau ikasgelak parte hartu zuten 
saioan, guz  ra 80 ikaslek jarrera irekia eta eraiki-
tzailearekin. Bigarren saioari ekitea espero dugu, 
osasun-alerta amaitzen denean.
Pobreziaren aurkako ingurumen iraunkor-
tasunaren sarea
• 7. Sarearen tailerra, TAU Donos  an, urtarrila-
ren 16an (osteguna); Zabalketa, IC/LI, Mundukide, 
Unesco Etxea, E  opia Utopia, Behar Bidasoa eta 
TAUko 9 lagunek parte hartu zuten.
• “Ingurumen iraunkorra pobreziaren aurkako bo-
rrokan” ikus-entzunezko erakusketa. Urtarrile  k 
otsailaren 8ra arte Donos  ako Okendoko Kultur 
Etxean. Eta martxoan erakusketa egin da Mondra-
goiko Unibertsitatean.
• 8. Sarearen tailerra, martxoaren 10ean, TAUn 
ere; Zabalketa, IC/Li, Egoaizia, Mundukide eta 
TAUko 7 lagunek parte hartu zuten.
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Proiektuen formulazioa
Hiruhileko honetan, proiektuak formulatu eta 
aurkeztu ditugu honako ins  tuzioen deialdietara: 
Kantabriako Gobernua, Bilbo, Donos  a eta Oña-
 ko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundia.

Kantabriako Gobernua. “El Paisnal-El Salvador 
udalerriko San Antonio komunitatean genero-ikus-
pegiarekin eta ingurumen-jasangarritasunarekin, 
saneamendurako eskubidea, osasuna eta parte 
hartzea indartzea” proiektua, San Antonio ko-
munitateko 420 pertsonaren (221 emakume, 199 
gizon) saneamendurako, osasunerako eta parte-
hartze sozialerako eskubideak erabat gauzatzen 
laguntzea helburu duena. Guz  ra 149.999,96 €-ko 
kostua du, eta 119.999,90 € eskatu dira.
Otsailaren 14an, modu telema  koan aurkeztu ge-
nuen Bilboko Udalera “Pocoata eta Colquechaca 
udalerrietan,  genero-indarkeriarik gabeko bizitza 
eta eskola-baketsuak sustatzeko eskubidea indart-
zeko 2. fasea” proiektua, eskolako indarkeria eta 
genero-indarkeria prebenitzen eta artatzen duen 
hezkuntzarako eskubidea gauzatzen laguntzeko 5 
hezkuntza-unitateren, nekazari indigenen erakun-
deen eta erakunde publiko eta pribatuen artean, 
genero-indarkeria prebenitzeko eta hari arreta 
emateko protokoloak aplikatzeko.
Bizkaiko Foru Aldundiari ere aurkeztu zaio, proie-
ktuaren fi nantzaketa osatzeko asmoz. Guz  zko 
aurrekontua: 216.490 €; 69.817 € eskatu zaizkio 
Bilboko Udalari eta 119.967 €BFAri.
Donos  ako Udalari “Sucre udalerriko 6. barru-
 ko emakume migratzaileen elikadura-segurta-

suna eta -babesa ekitatez eta ahalduntze eko-
nomikoarekin bultzatzea” proiektua. Gaur egun 
Donos  ako Udalaren diru-laguntzarekin Sucre 
udalerriko 6. barru  ko 8 erkidegotan gauzatzen ari 
den proiektua indartzeko eta zabaltzeko, lankidet-
za 9 erkidegotara zabalduz, 80 familia migratzai-
leren eskarian oinarrituta. Genero-berdintasuna, 
klima-aldaketaren aurreko erresilientzia eta ba-
razkiak ekoizten dituzten emakumeen ahalduntze 
ekonomikoa modu garbi eta iraunkorrean, merka-
turatzeko eta ekoizpen-ekimen berriak garatzeko 
estrategiak indartuz (lorezaintza), etab. Guz  zko 
aurrekontua 91.222 €-koa da, eta 49.222 € eskat-
zen zaizkio Udalari.
Oña  ko Udalaren deialdiari “Chagas gaixotasuna 
duten pazienteei arreta medikua eta kirurgikoa 
Georges Duez Ospitalean, Sucre (Bolivia)” izeneko 
proiektua aurkeztu diogu. Chagas, gaixotasun en-

demiko garrantzitsuenetako bat da Bolivian. Afe-
kzio kronikoak koloneko, hestegorriko eta bihotze-
ko kirurgiak eskatzen ditu. Proiektuaren helburua 
osasun publikoko arazo horri aurre egitea da, 
Georges Duez Ospitalearen gaitasun materialak 
eta profesionalak indartuz. Chagasekin haurdun 
dauden 15 emakumerentzat taupada-markagai-
luen ebakuntza kirurgikoak egin eta sentsibiliza-
zio, detekzio, prebentzio-programa bat martxan 
jartzea planteatzen dira.
Udalak eskatzen duenez erakunde eskatzaileak 
udalerrian izan dezala egoitza, Arantzazuko Adis-
kideak Elkarteak egiten du eskaera (TAU elkarte 
horretako kide garenez).
Proiektuaren kostua, guz  ra, 90.389 €-koa da, eta 
horieta  k 16.484 € eskatu zaizkio Oña  ko Udala-
ri. TAUk 28.516 euro jarriko lituzke eta IPTK tokiko 
bazkideak 45.389 euro.

Jus  fi kazio-txostenak
Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako proie-
ktuei buruzko 9 txosten tekniko eta ekonomiko 
(2018ko eta 2017ko deialdiak), Iruñeako udala 
(2018ko deialdia), Nafarroako Gobernua (Sentsi-
bilizazioa 2019), Donos  ako udala (2018ko deial-
dia), DAD Kutxa (2018ko deialdia), Iruñeako Uda-
la (Sentsibilizazioa 2019), Irungo Udala (2018ko 
deialdia) eta Iraizoz-As  z anai-arrebak Fundazioa 
(2019ko deialdia).
Ebazpenak
Nafarroako Kutxa Fundazioa “Saharako hegoal-
dean, Afrika behar beharrezkoa 20. edizioa “. 
Zenbatekoa: 9.790,76 €.
Iraizoz-As  z anai-arrebak fundazioa, Cochabam-
ba probintziako “El Bus de la Salud y el Buen vivir” 
proiekturako, zenbatekoa: 35.960,73 €.
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Nafarroako GGKEen koordinatzailea
• Nafarroako Gobernuaren 2020rako aurre-
kontua
Urtarrilaren 24an, Nafarroako Gobernuaren garapenerako 
lankidetzaren aurrekontuari buruzko informazio-bilera. 
2020an, % 0,37ra iritsi da (13.182.000 €), eta legegintzaldiko 
lehen urterako agindutako% 0,40 ez zen bete.
• Nazioarteko boluntariotza ikastaroa
Urtarrilaren 15ean, 2019ko udazkenean abian jarritako 
ikastaroaren ebaluazioa.
Oro har, giroa ona eta parte-hartzailea izan da, eta aniztasu-
na egon da. Parte-hartzaileek esan zuten pozik geratu zirela 
harekin. Jarraitzea eta beste edizio bat egitea planteatzen 
da.
• Nafarroako Gobernuaren III. Gida Planari 
buruzko eztabaida
Otsailaren 19an, koordinakundeko 30 pertsonak parte har-
tu genuen. Hilabete hauetan zehar horri buruzko informa-
zioa jaso dugu eta inkesta bat egin dugu tresna bakoitzaren 
ezaugarriei buruz dugun iritzia jasotzeko.
Inkestari emandako erantzunekin dokumentu bat egin zen, 
egindako eztabaidarako tresna izan zena.
• Eragin poli  koko komisioa
Martxoaren 11 izan da gure lehen bilera Batzordean. Bertan 
gai hauek jorratu ziren:
1. Nafarroako Gobernua: urtarrilaren 31ko Lankidetza 
Kontseilua. aurrekontuak. Nafarroako Gobernuaren deial-
diak. inprimakien luzapena.
2. Tresnak: eztabaidaren emaitza. Prozesuaren ebaluazioa. 
Eman beharreko hurrengo urratsak.
3. POA Intzidentzia Poli  koaren Arloa.
4. Iruñeako Udala: aurrekontuak eta Udal Kontseilua mar-
txoaren 5ean. Lankidetza-arloko langileak aldatzea.
5. Pobreziaren aurkako ituna: martxoaren 2ko bilera Nafa-
rroako Parlamentuan.
6. Koordinatzaile Autonomikoen Sarea: lankidetza deszen-
tralizatuaren aldeko lantaldea.

Euskadiko GGKEen koordinatzailea
• Eragin poli  koaren taldea
Urtarrilak 14 hileko bilera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren oina-
rrien irizpideak aldatzeari dagokionez posta elektronikoz aldez 
aurre  k lan asko eginda.
Otsailean, eragin poli  koko taldeko beste bi kiderekin, bilera 
Markel Olano diputatu nagusiarekin; helburua: Koordinakun-
dearen gaur egungo misioa eta zereginak aurkeztea, baita Gi-
puzkoako sektoreari lotutako aldarrikapen nagusiak ere.
Martxoa, Koordinakundean hileroko bilera, Gipuzkoako eragin 
poli  koarekin lotutako gaiak jorratzeko.

• Gipuzkoako Lurralde batzarra

Urtarrilaren 28a. Gai-zerrenda:

1.- Aurreko akta onartzea

2.- Taldeen informazioa

• Eragin poli  koa: GFA 2020 deialdia

• Hezkuntza-arloko aldaketak

3.- Mundu zabala, errealitate anitz - Otros mundos otros 
realidades

4.- Bestelakoak: arrazismoaren aurkako martxa/Euskara for-
makuntza data berria

Otsailaren 18an, “Mundu zabala, errealitate anitz” jardu-
naldia antolatzeko gaiak, baremazio-irizpideen aldaketak 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren oinarrien ikuspegiak jo-
rratu ziren, Mikel Díez zuzendariak eginak.

REAS Nafarroa: otsailak 7 REASeko batzarra Geltokin. 
Bazkide diren erakundeen altak eta bajak eta 2020rako lan-
plana

Zarauzko udalaren Lankidetza Kontseilua 
Urtarrilaren 28an, 18:00etan, Lankidetza Kontseilua udale-
txean. 2019ko jardueren memoria eta 2020ko lankidetza-
rako aurrekontua aurkeztea. Aipatu behar da 0,7 gainditzen 
duten udalerri gutxi batzuetako dela, udal-aurrekontu fi nka-
tuari dagokionez, Koordinakundeak eskatzen duen bezala.

Afrikaren Aldeko Taldea
Urtarrilean, AATaren Komunikazio taldeak bilera egin zuen 
Skypek, maiatzaren 25ean, Afrikaren Egunean, EHUrekin 
batera sentsibilizazio-jarduera nola antolatu ikusteko.

Donos  ako udaleko Lankidetza Kontseilua 
Urtarrilak 16 eta 24: Udalaren Gida Planaren ebaluazioa.
Otsailak 21: udal Poli  ken Koherentzia lantaldea.

Arantzazuko Adiskideak
Otsailaren 7an: Batzarraren bilera Arantzazun. Bertan, 
Plan Estrategikoa egiteko eta urteko jarduerak antolatzeko 
azken urratsak landu genituen (Aita Villasanteri omenal-
dia, Arantxen Eguna, etab.).


