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II..  GGEETTXXOOKKOO  UUDDAALLAARREENN  LLAANNKKIIDDEETTZZAARREENN  IIKKUUSSPPEEGGIIAA  

22001177AANN  
  

  

11..11..  HHeellbbuurruuaakk  
 
2012-2015eko Legealdi Planean jasota dagoen moduan, Garapenerako Lankidetzako 
Sailaren helburu estrategikoa Getxoko Garapenerako Lankidetzako programa indartzea 
eta bultzatzea da. Horretarako, ekimen hauek garatzen dira: 
 

� Udal-aurrekontuko diru-sarreren % 0,7 Garapenerako 
Lankidetzari esleitzea. 

� Herrialde txirotuak, ekintza humanitarioa eta 
garapenerako hezkuntza xede dituzten proiektuei diruz 
laguntzea. 

� Bidezko Merkataritza eta Erosketa Etikoa bultzatzea. 
� Getxoko GGKEen sarea indartzea. 
� Lankidetza Laneko Lantaldetik koordinazio- eta 

aholkularitza-egitekoa bultzatzea. 
� Kultura-eskubideekin zuzeneko harremana daukaten 

kooperazio-politika berritzaileak bultzatzea. 
� Euskal Fondoan parte hartzea, proiektuak finantzatuz eta 

haren zuzendaritza-batzordean parte hartuz. 
� Saharako herriaren aldeko politikak bultzatzea eta Oporrak Bakean programa 

garatzen jarraitzea.  
� Jarraipen-lanak egitea eta proiektuak ebaluatzea. 
� Herritarrei Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren bidez lankidetzan 

egindako lanaren berri ematea. 
� Sentsibilizazioko eta garapenerako lankidetzako proiektuetan genero-ikuspegia 

bultzatzen jarraitzea. 
� Garapenerako lankidetza arloan diru-laguntzak ematerakoan genero-ikuspegia 

irizpide gisa aintzat hartzea. 
� Sentsibilizazio-kanpainen bidez emakumeen munduko egoerak ezagutzera ematea. 

 
2016an onartu da 2016-2019 Legealdi Plan berria eta aurrekoak baino soilagoa den arren, 
Lankidetza arloan zedarri nagusi hau du: 

 
� % 0,7 lortzeko bidean aurrera 

egiteko konpromisoa, herrialde 
txiroenekin dauden garapenerako 
lankidetza programetara 
bideratutako aurrekontu adjudikazio 
modura. 
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11..22..  DDaattuu  oorrookkoorrrraakk 

 
2017an, Lankidetza Sailak betearazitako aurrekontu osoa 600.777,70 euro izan da. Egin 
dituen ekintza nagusiak hauek izan dira: 
� Diru-laguntzen deialdia: 391.737 euro, proiektuetarako diru-laguntzen urteroko 

deialdia: 
o 12 lankidetza-proiektu, guztira 320.000 euroko zuzkidurarekin 
o 4 sentsibilizazio-proiektu, guztira 60.137 euro. 
o Europa Ekialdeko haurrak hartzeko 3 proiektu, 1.600 euro. 
o Larrialdi humanitarioko proiektu 1, Kolonbian, 10.000 euro. 
o 52.727 pertsonak (45.016 emakumeak) hobekuntzak izan dituzte osasunarekin, 

hezkuntzarekin, emakumearekin eta garapenarekin, urarekin, hezkuntzarekin 
eta nekazaritzarekin zerikusia daukaten gaietan.  

� 56.618 euro, Euskal Fondoarekiko hitzarmena. 
� 36.000 euro, Saharako errefuxiatuentzako laguntza. 
� 34.400 euro, XX. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
� 18.720 euro, Getxoko GGKEak indartzeko diru-laguntzen deialdikoak. 
� 9.200 euro, beste sentsibilizazio-ekintza batzuk. 
 
Hala ere, Udaleko beste sail batzuekin eginiko elkarlanak ere kontuan izan behar dira. 
Ekintza horiei esker, lankidetzari esleitutako baliabideak nabarmen gehitu dira. 
Gainerako sailak, lankidetzarekin elkarlanean aritu diren Udaleko erakunde autonomoak, 
honako hauek izan dira: Aukera Berdintasuneko Saila, Getxo Kirolak, Getxoko Kultur 
Etxea, Getxolan, Komunikazio eta Kontratazio Saila. 
Sail horiek esleitutako baliabideak ez dira bakarrik ekonomikoak; aitzitik, sail horietako 
langileek proiektu horietan eman duten denbora ere aintzat hartu beharko litzateke. 
 
Baliabideen adjudikazioa, diru-laguntza deialdien bidez, hitzarmenen bidez eta zuzenean 
betearaziz, hauxe da, lankidetza-sektoreen arabera banatuta: 
 
1. taula 
Sektorea Euroak 
Hegoaldeko lankidetza-proiektuak  376.618,00 €  
Sentsibilizatzeko eta garapenean 
hezteko proiektuak 

 103.737,00 €  
Ekintza Humanitarioa 

   28.000,00 €  
Harrera egitea    19.600,00 €  
Getxoko GGKEak indartzea  18.720,00 € 
Guztira   

546.675,00 € 

 
 
Jarraian, 1. grafikoan, sektoreen araberako banaketa jaso dugu, ehunekotan duten 
ordezkaritzaren arabera. 2017ko datuak aurreko urtekoen oso antzekoak dira. 
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1. grafikoa 

 
 
2. grafikoan Lankidetza Sailaren 2008tik 2017rako aurrekontu-bilakaera dago. Ikus 
daitekeenez, 2008 eta 2009 bitartean aurrekontua nabarmen hazi zen, eta hurrengo 4 
urteetan finkatuta geratu zen. 2013an, joera aldatu egin zen udal-sail guztietan gertatu 
ziren aurrekontu-doikuntzen ondorioz, nagusiki diru-laguntzei eragin baitzieten. Egoera 
horrek bere horretan jarraitu zuen 2015ean. 2016an aurrekontua hazi eta 600.000 eurora 
iritsi zen; 2017ko zenbatekoa berdina izan da, aurrekontu luzatuak izan direlako. 
  
2. grafikoa 

 
3. grafikoan, udalak lankidetza-proiektuei esleitzen dien aurrekontuaren ehunekoaren 
bilakaera azaldu da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. grafikoa 
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3. grafikoan islatzen denez, Lankidetzarako aurrekontuaren bilakaeran hazkunde 
nabarmena ikusten da 2009ko partidan eta 2012ra mantendu da. Baina 2013an zenbateko 
hori txikitu egin zen, hala ere, 2008ko partida baino handiagoa izan zen ehunekoari 
begiratuz gero, baina ez bideratutako kopuru osoari begiratuz gero; udal-sarrerak txikitu 
zirelako gertatu zen hori. 2015ean, ehunekoa arin handitu zen, kontu-sailaren zenbatekoari 
eutsi arren, diru-sarrera murriztu egin baitzen. 2016an partida hazi eta % 0,7ra iritsi zen; 
ehuneko bera mantendu da 2017an. 
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IIII..  LLAANNKKIIDDEETTZZAA--PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
Kooperazio-proiektuak bi modutan esleitzen dira. Lehenengoa diru-laguntzen urteko 
deialdia da. Bigarren bidea, aldiz, horretarako kooperazio-eragileekin sinatutako 
hitzarmenak dira. 
Jarraian, 2017an finantzatutako proiektuak aurkeztuko ditugu, labur-labur. 
 
22..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  uurrtteekkoo  ddeeiiaallddiiaa  
2017an, herrialde txirotuetako lankidetza-proiektuetara 320.000 euro zuzendu dira guztira 
eta jarraian zehaztutako 12 proiektu finantzatu dira. 
 
Proiektua Telema Osasun Mentaleko 

Zentroa 
Herrialdea Kongoko Errepublika 

Demokratikoa 
Emakumeak 20.000 GGKE ECCA Romo 
Laguntza 9.000,00 € Guztira 21.000,00 € 

Laburpena Proiektua Telema Osasun Mentaleko Zentroan kokatzen da, Kinshasan. Zentroak osasun-
arreta ematen die buru-nahasmenduak 
dauzkaten pertsonei, eta prestakuntza ematen 
die haien familiei eta osasun-agentziei. Horrez 
gain, lantegi bat dauka patologia larriagoak 
dituzten pertsonek eskulanak egiteko. Eguneko 
zentro oso batek bezala funtzionatzen du, 
prestatutako janaria hantxe bertan eskainiz. 
Era berean, emakumeentzako harrera-zentro 
bat dauka; horren helburua kalean 
abandonatuta dauden emakume buru-gaixoei 
laguntzea da. Buru-gaixoa babesgabe dago, 
animismoa nagusi delako, eta, beraz, egoera negatiboen errudunak dira. Gainera, zentroko 
pazienteak gatazka armatu bat pairatu dute eta depresioak zein gaixotasun mentalak dituzte. 
2017rako emaitza hauek lortu nahi dira: 
1. Buru-gaixoei arreta, diagnostikoa eta tratamendua ematea eta haien jarraipena egitea. 
2. Familiei eta osasun-eragileei prestakuntza ematea gaixotasun mentalak dauzkaten 

pertsonak detektatzeko eta haien jarraipena egiteko. 
 
Proiektua Kanseniako Kapiri sektorean eskolatzea. Herrialdea Kongoko Errepublika 

Demokratikoa 
Emakumeak 1.605 GGKE San Martín de Tours misio-taldea 
Laguntza 46.000,00 € Guztira 92.261,20 € 
Laburpena Proiektua Katanga probintzian kokatuta dago, 

Kansenia eskualdeko Kapiri herrian. Katangak 4 
milioi pertsonako biztanleria dauka. Iraupeneko 
nekazaritza da ekonomia-jarduera nagusia. 
Herrialdeko egoeraren ondorioz, ezin da bermatu 
umeen eskolatzea. Estatuak ez du dirurik 
inbertitzen eskolak eraikitzeko, batez ere oihanetan, 
eta irakasleek ez dute soldatarik jasotzen. 
Proiektuak biztanleriaren bizi-kalitatea hobetuko 

du, eskola-adineko pertsonak lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta unibertsitate-
hezkuntzan eskolatzea erraztuz. 2017an, honako arlo hauetan jardutea aurreikusita dago: 
1. Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan eskolatutako umeen presentzia mantentzea. 
2. Bi sexuetako gazteek unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasketetara sarbidea 

edukitzea. 
Onuradunak eskola-adineko 2.200 neska-mutil dira. 
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Proiektua Laguntza osoa Peruko Amazoniako basoan 
abandonu-egoeran dauden neskentzat 

Herrialdea Peru 

Emakumeak 1.500 GGKE Zabalketa 
Laguntza 29.000,00 € Guztira 37.308,00 € 
Laburpena Egitasmoa Iquitoseko nesken (kolektiborik 

desabantailatsuena) hezkuntzari eta garapen 
psikosozialari loturiko premiak betetzen 
laguntzea helburu duen proiektu gisa planteatu 
da. Tratu txarrak, familia abandonatzeak, 
neskentzako aukerarik eza..., testuinguru 
horretan, alde batetik, hezkuntza-
inguruneko baldintzak hobetzea, eta 

bestetik, nesken familietan osasuna eta higienea sustatzeko heziketa maila 
hobetzeko lan egitea proposatu da.  

 

 
Proiektua Coatepeque-ko landa-komunitateetan amaren eta 

jaioberriaren osasuna sustatzea eta elikadura 
hobetzea 

Herrialdea Guatemala 

Emakumeak 300 GGKE Medicus Mundi Bizkaia 
Laguntza 29.000,00 € Guztira 36.305,87 € 
Laburpena Proiektuaren helburua, alde batetik, 5 

urteko adingabeen eta haurdun dauden 
emakumeen osasun-baldintzak eta 
elikadura hobetzea da, eta bestetik, 
elikadura-ohitura osasuntsuak sustatzea, 
tokiko dietari kalitatea gehitzen dioten 
produktuen kontsumoa bultzatuz, horrela, 
Coatepeque-ko udalerriko hiru 
komunitatetan elikadura-segurtasunaren 
adierazleak hobetzeko. Era berean, 
udalerri bereko 10 komunitatetan aritzen 
diren eta komunitate mailan osasun eta elikadurari buruzko programa ezarriko 
duten osasun-animatzaileen gaitasunak indartzen dira.  

 

 
Proiektua Nikaraguako bi departamendutan, gazte eta nerabe 

taldeetan indarkeriarik gabe –batez ere emakumeen 
aurkako indarkeriarik gabe– bizitzeko eskubidea 
defendatzeko gaitasuna hobetzea 

Herrialdea Nikaragua 

Emakumeak 355 GGKE KCD 
Laguntza 28.700,00 € Guztira 53.388,59 € 
Laburpena Proiektuaren helburua hauxe da: 

Nikaraguako bi udalerritan, indarkeriarik 
gabe –batez ere emakumeen aurkako 
indarkeriarik gabe– bizitzeko eskubidea 
defendatzeko gazte eta nerabeek duten 
gaitasuna hobetzea. Horretarako, hezkuntza 
kanpaina bat garatzeko eta sentsibilizatzeko 
ikus-entzunezko tresna bat prestatu da, 
indarkeriarik gabeko bizitzarako eskubidea 
sustatu eta defendatzeko. Hezitzaile gazteen 
taldeak dira kanpainaren protagonistak.  
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Proiektua Mantako bazter auzoetan bizi-baldintzak hobetzen, 

III. etapa 
Herrialdea Peru 

Emakumeak 1.188 GGKE Ayuda MAS 
Laguntza 28.900,00 € Guztira 50.151,74 € 
Laburpena Proiektua bazterkeria eta ahultasun 

handiko Mantako bi gunetan garatuko 
da. Osasun, ingurumen eta 
generoarekin zerikusia duten arazo 
larriak, lurrikarak larriagotuak, baita 
herritarren antolakuntzarik eta parte 
hartzeko gogorik ezak eragiten dituen 
arazo larriak landuko dira. Eskubideen 
Sustatzaileekin, tokiko antolakunde eta 
erakundeekin elkarlanean, herritarrak –
batez ere, emakumeak– indartzea lortu 
nahi da, dituzten eskubideak ezagutu eta eska ditzaten, eta komunitatea garatzeko 
prozesuak abian jar ditzaten, genero-indarkeriarik gabeko inguru osasuntsuetan. 

 

 
Proiektua Genero-ikuspegiko hezkuntza inklusiboa 

desgaitasuna duten haur eta nerabeentzat, La Paz-
eko Cotahuma Makrodistrituan 

Herrialdea Bolivia 

Emakumeak 150 GGKE Educo 
Laguntza 10.400,00 € Guztira 111.375,12 € 
Laburpena La Paz-eko Cotahuma Makrodistrituan bizi 

diren eta desgaitasuna duten haur eta nerabeei 
begira, genero-ikuspegiko hezkuntza 
inklusiboa sustatzeko proiektua da. Jarduketa-
eremuak 4 hezkuntza-unitate hartzen ditu 
barnean; horietan, hezkuntza inklusiboko 
ingurunea sendotuko da, desgaitasuna duten 
haur eta nerabeen egoerari buruzko ikerketa 
abiapuntu hartuta; horrekin batera, abian 

jarriko dira eskubide-titularrentzat, gurasoentzat eta irakasleentzat pentsatutako 
prestakuntza-jarduerak, baita desgaitasuna duten adingabeen eskubide eta premiei buruzko 
sentsibilizazio-kanpaina bat ere, haur, nerabe eta komunitateari zuzendutakoa. 

 
Proiektua Sexu- eta ugalketa-osasunari loturiko arreta 

zerbitzuak hobetzea, komunitateari begira eta 
osasunaren arloko eskubideak kontuan hartuta 

Herrialdea Mali 

Emakumeak 4.260 GGKE Farmamundi 
Laguntza 27.400,00 € Guztira 34.349,80 € 
Laburpena Proiektuaren helburua osasun-sistema eta 

komunitatearen parte-hartzea bultzatzea da, sexu- 
eta ugalketa-osasunerako arreta hobetzeko eta 
Groumerako (Diema) emakumeen eta nesken 
osasun-eskubide horiek sustatzeko. Ekintzak 
oinarrizko zerbitzuak sendotzeko estrategia bat 
ezarri du, eta gainera, komunitatearen gaitasunak 
areagotu ditu, gizarte eta politikan eragiteko 
ekintzak bultzatuz, sentsibilizatzeko eta sexu- eta 
ugalketa-eskubideak maila indibidualean eta 
kolektiboan gauzatzearen sustapenean parte hartzeko tresna direlako. 
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Proiektua Gorputza, lurra, lurraldea: emakume maia 

kaqchikelak, Sololako emakumeen ahalduntze osoa 
finkatuz 

Herrialdea Guatemala 

Emakumeak 120 GGKE Entreamigos – Lagun Artean 
Laguntza 29.000,00 € Guztira 39.257,59 € 
Laburpena Proiektuak jarraitzen du Maia Kaqchikel 

herriko emakumeak politika, ekonomia eta 
gizarte mailan indartzen; izan ere, arlo 
horietan, prestakuntzaren eta esperientzia-
trukeen bitartez eta eskuratutako ezagutza eta 
tresnak praktikan jarriz, emakumeek aukera 
izan dezakete beren gaitasunak hobetzeko eta 
elikadura-burujabetza eta emakumeei 
emakume izateagatik dagozkien eskubideak 
aldarrikatzean eta bultzatzean eskuratutako 
tresnak finkatzeko, beren komunitateetan 
lortutako eragin politikoa erabiliz. 

 
Proiektua Emakumeak bere osotasunean indartuz, kultura 

patriarkala eraldatzen laguntzen dugu 
Herrialdea Nikaragua 

Emakumeak 30 GGKE Mugarik Gabe 
Laguntza 28.900,00 € Guztira 37.145,02 € 
Laburpena Gizonen eta emakumeen arteko 

desberdintasunak murriztea da proiektuaren 
helburua; horretarako, batetik, komunitateak 
defendatzen ari diren emakumeak 
ahalduntzea lortu nahi da –ideologiaren eta 
prestakuntzaren aldetik–, emakumeenganako 
indarkeria ezabatzeko eta feminizidioak 
saihesteko lanetan aurrera egiteko; eta 
bestetik, 10 emakumeren gaitasunak 
sendotuz, eta familiako baratzeak eta oinarrizko azpiegiturak hobetuz, ekonomia mailan 
ahalduntzea eta beren familien elikadura-burujabetza lortu nahi da. 

 
Proiektua Tamjimat Pujut: Alto Nievako Awajun indigena 

familien ekoizpen-garapena eta merkataritza-
antolakuntza indartzea, II. fasea. 

Herrialdea Peru 

Emakumeak 58 GGKE Alboan 
Laguntza 24.800,00 € Guztira 42.231,00 € 
Laburpena Proiektuaren helburua da Getxoko Udalak 

lehenago lagundutako prozesuari jarraipena 
ematea; horretarako, Nievako Distrituko 
Awajun indigena familien ekoizpen-garapena 
eta merkataritza-antolakuntza indartzen ari da, 
pertsonei zein kolektibo osoari lagunduz, batez 
ere, honako hauetan:  
a) Bananak hazteko teknikak hobetzea eta 
arrain-hazkuntza suspertzea.  
b) Merkaturatze ekimenak laguntzea (bananak 
eta tradiziozko produktuak), toki mailan eta 
eskualde mailan.  



  

                                                                                                                             

 
10

 
 
Proiektua 23 emakumeri eta beren familiei saneamendu egokia 

duen etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzea. 
Herrialdea India 

Emakumeak 23 GGKE Vicente Ferrer Fundazioa 
Laguntza 29.000,00 € Guztira 57.683,71 € 
Laburpena Bizigarritasun-baldintza duinak eta 

oinarrizko saneamendua izateko eskubideak 
betetzea lortu nahi da; kasu horretan, Indiako 
gizarteko kasta baxueneko 23 familia 
lagundu nahi dira, landa-eremu pobretuan, 
hondatutako txaboletan, baldintza 
osasungaitzetan eta ez-seguruetan bizi 
direlako; egoera horrek, gainera, familia 
horien ahultasuna iraunarazten du, batez ere 
emakumeen kasuan, sabela hustera kanpora 
joan beharraren ondoriozko arriskuak direla 

eta. Hori dela eta, B.Kothapalli landa-komunitatean 23 etxebizitza duin eraikiko dira, 
familia buru diren 23 emakumeen jabetzakoak –ez beste baten jabetzakoak– izango direla 
ziurtatuta.  

 
 
22..22..  XXIIII..  BBiiggaarrrreenn  EEsskkuukkoo  LLiibbuurruu  AAzzookkaa  SSoolliiddaarriiooaa  
"XII. Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa” ekainaren 21etik 25era egin zen; 
Liburutegi Zerbitzuak antolatu zuen, Garapenerako Lankidetza Sailarekin elkarlanean. 
Egun horietan, gutxi gorabehera 14.000 liburu saldu ziren, eta guztira 3.700 inguru 
pertsona bertaratu ziren. Argitalpenek askotariko gaiak jorratzen zituzten eta partikularrek 
liburutegiei egindako dohaintzetatik zetozen. Liburuak prezio sinbolikoan, gutxi 
gorabehera euro batean, jarri ziren salgai. 
 
Proiektua Palestinan, adimen urritasuna duten haurren 

hezkuntza inklusiboa sustatzea 
Herrialdea Palestina 

Emakumeak 300 GGKE Biladi 
Bilduta 11.526,06 € 
Laburpena Azoka Solidarioan bildutako diruari esker, 

adimen-desgaitasuna duten Zisjordaniako 
adingabeentzat hiru ikasgela egokitu eta 
ikasmateriala erosi ahal izango da.  
Proiektuaren bidez, Zisjordaniako iparraldeko 
herri baztertuetan (Al-Nassariyyah eta Askarreko 
errefuxiatu eremua) gizarte-heziketarako 
ingurune egokia sortzen lagundu nahi da, adimen-
urritasuna duten haurrentzako hezkuntza 
inklusiboa sustatzeko. 
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22..33..  EEuusskkaall  FFoonnddooaarreekkiikkoo  hhiittzzaarrmmeennaa  
Euskal Fondoa (Euskadiko Toki Erakunde Lankideen Elkartea) 1995ean eratu zen eta 
gaur egun 111 toki-erakunde biltzen ditu; Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 
% 80 baino gehiago ordezkatzen dute, eta indar politiko guztietako ordezkariek hartzen 
dute parte. 
Euskal Fondoaren helburuak honako hauek dira: 

� Garapenerako lankidetza bultzatzea. 
� Herritarren sentsibilizazioa. 
� Erakunde-koordinazioa nazioarteko lankidetzan. 

 
Getxoko udalbatzak, 2001eko maiatzaren 25ean egindako bilkuran, Euskal Fondoari 
atxikitzea onetsi zuen. Getxok biztanle-kopuruaren arabera dagokion kuota ordaintzen du, 
eta udaleko lankidetza-aurrekontuaren % 10 ematen du proiektuak finantzatzeko. 
2015az geroztik Irantzu Uriarte dago Euskal Fondoko zuzendaritza batzordean. 
 
 
 
2.3.1. 2017ko proiektua 
 
Proiektua Tipitapako bi auzotan ibai-urak biltzeko sistema hobetzea Herrialdea Nikaragua 
Emakumeak 3.480 Erakundea Euskal Fondoa 
Laguntza 51.000,00 € Guztira 268.817,20 € 
Laburpena Udalerria: Tipitapa. Managua departamendua. 

Tipitapa hiria hiriburutik, Managuatik, 22 kilometrotara dago. Haren lurralde-hedadura 
721,50 hektarea dira, San Rafael eta Ciudadela hiri-inguruko herriguneak barne hartuta. 

Tipitapa udalerriak guztira 134.880 biztanle ditu; 
horietatik, % 38,1 landa-sektorean biltzen dira, eta 
% 61,9 hiri-sektoreari dagozkio. Tipitapa 
udalerriko biztanle guztietatik % 49,6 emakumeak 
dira, eta % 50,4, aldiz, gizonak; beraz, 
maskulinitate-indizea hauxe da: 1,01 gizon 
emakume bakoitzeko. 
2017ko esku-hartzea drainatze-sistema bat 
eraikitzean datza; Colonia San Francisco, el 
Chaparral, Omar Torrijos, Buenos Aires, Barrio 
Méjico, Villa Victoria de Julio, Rubén Ulloa, Ana 
Virginia 1 eta Roberto Vargas auzoetako jariatze-

ur osoa biltzeko ahalmena izango du sistema horrek. 
 Horretarako, Ricbloc hodiak erabiliz 1.028 ml-ko drainatze-sistema egingo da, eta 
ikusketarako euri-uren putzuak eta irenspideak dituen bigarren mailako drainatze-
sistemarekin lotuko da. 
Bideoa hemen ikus daiteke: https://vimeo.com/121137619 
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22..44..  GGaarraappeenneerraakkoo  llaannkkiiddeettzzaa--pprrooiieekkttuueenn  ddiissttrriibbuuzziioo  ggeeooggrraaffiikkooaa  
Ondoren, 4. grafikoan, 2016an finantzatutako proiektuen banaketa ageri da, eremu 
geografikoen1 arabera. 
 
4. grafikoa 

 
 
Ikus daitekeen moduan, 2017ko proiektu gehienak Erdialdeko Amerikan garatu dira, 
zehazki, Nikaraguan eta Guatemalan. Jarraian, Hegoaldeko Amerikako proiektuak daude, 
neurri handi batean, Perun egindako esku-hartzeen kopuruak gora egin duelako. Gero 
Afrika dago, ia-ia Hegoaldeko Amerikaren berdinkide, Kongoko Errepublika 
Demokratikoan egindako esku-hartzeak finkatzeari esker. Azkenik, Asia dago esku-hartze 
bakar batekin (India). 
Jarraian, 5. grafikoan, ehuneko-adierazpidea aurkeztuko da, egindako esku-hartzeen 
esparru geografikoaren arabera. 
 
5. grafikoa 

 
 
Ehunekoen banaketari dagokionez, % 70 baino gehiago Erdialdeko eta Hegoaldeko 
Amerikan kontzentratzen dira, eta gainerakoa banatuta dago Asia eta Afrikaren artean. 
Ehunekoetan hazkunderik handiena Hegoaldeko Amerikan izan da, bere pisu erlatiboa ia 
bikoiztu egin baitu. 

                                                 
1Garapenerako Lankidetzako Sailaren beraren aurrekontu-partidaren zenbatekoak baino ez dira 

sartu; beraz, Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioan bildutakoa ez da datuetan islatzen. 
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IIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  HHEEZZKKUUNNTTZZAARRAAKKOO  EEDDOOTTAA  

SSEENNTTSSIIBBIILLIIZZAAZZIIOORRAAKKOO  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 
Sentsibilizazio-proiektuen baldintzatzaile nagusiak diru-laguntzen deialdiak eta zuzeneko 
betearazpenak dira, batez ere XX. Getxotik Mundura Mundutik Getxora bidez 
egindakoak. 
 
33..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2017an, lau proiektu finantzatu dira, diru-laguntzen urteko deialdiaren bidez. Zehazki, 
hauek dira finantzatutako proposamenak: 
 
Proiektua SolidaridUp: III. fasea 
Herria Getxo GGKE Zabalketa & San Martín de Tours 
Laguntza 20.000,00 € Guztira 27.393,00 € 
Laburpena Proiektuaren asmoa da Getxoko enpresa- eta 

merkataritza-sektorearen prestakuntza eta parte-hartze 
aktiboa bultzatzea, elkartasunaren balioaren eta 
garapenerako lankidetzaren mesedetan, bi estrategia 
hauen bidez:  
• Udalaren, GGKEen eta saltokien artean 

prestakuntzarako eta lanerako topaketak egitea. 
• Garapenerako lankidetzaren alde Udalak egiten 

duen lana zabaldu eta jendarteratzea, saltokien eta Getxo Moda lehiaketaren bidez.  
• Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/noticias/124  
2017ko uztailean, SolidaridUp egitasmoari buruzko bideoak bigarren saria jaso zuen 
"SOStenibles" tokiko ekimenen II. Lehiaketan2. UNESCO Etxeak –Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzaz– sustatutako lehiaketak Garapen 
Iraunkorrerako Munduko 2030 Agenda lortzen tokitik laguntzen duten ekimenak saritzen 
ditu. 
Bideoa: https://youtu.be/Du0mF9pSy94  

 
Proiektua Zinema Soziala euskaraz eta gaztelaniaz, Getxotik mundura elkartasuna eta 

giza eskubideak zabaltzeko estrategia gisa 
Herria Getxo GGKE KCD 
Laguntza 16.900,00 € Guztira 33.276,57 € 
Laburpena Proiektu horrek zinema sozialeko 

jarduerak hartzen ditu barnean, 
nazioartekoak, esate baterako “Film 
Sozialak” Zinema Ikusezinaren 
Jaialdia. Helburua da getxotarrak 
gizarte aktibo, konprometitu gisa 
sendotzea, giza garapen iraunkor eta 
bidezkorako gaitasun kritikoa duena 
izatea lortzeko. Garapenerako 
komunikazioa herritartasun kritikoa 
eta politikoki aktiboa eraikitzeko 
estrategietan gero eta gehiago sartzen 

den tresna da. Zinema sozialak zentzu horretan lan egiteko bidea ematen du, arlo 
guztietan: sentsibilizazioan, garapenerako heziketan eta trebakuntzan. 
Informazio gehiago: https://vimeo.com/240138566  

                                                 
2 Informazio gehiago: http://sostenibles.tv/?lang=eu  
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Proiektua Eman minutu 1 Hezkuntza inklusibo eta ekitatiboaren alde 
Herria Getxo GGKE UNESCO Etxea 
Laguntza 16.600,00 € Guztira 22.890,86 € 
Laburpena Hezkuntzarako eskubidea sustatzeak 

eta defendatzeak beste 
eskubideetarako ateak irekitzen ditu, 
beste eskubide horiek ezagutzeko –eta 
horrela defendatzeko– aukera emanez; 
hezkuntzarako eskubidea ukatzeak, 
berriz, beste giza eskubide batzuk 
ukatzea, eta, ondorioz, txirotasuna 
betikotzea eta giza garapenaren 
indizeak murriztea dakartza.  
Nazio Batuen arabera, hezkuntzarako 
eskubidea bermatzeko, hezkuntzak lau 
baldintza bete behar ditu:  
1. Eskuragarria izatea: oinarrizko hezkuntzak doan eta derrigorrezkoa izan behar du pertsona 
guzti-guztientzat.  
2. Denontzat irekia izatea: hezkuntza jasotzea oztopatzen duten diskriminazio-arrazoi guztiak 
ezabatu behar dira.  
3. Egokitua izatea: hezkuntzak ikasle guztietara egokitua izan behar du.  
4. Kalitate onekoa: hezkuntzak kalitate onekoa izan behar du, irakaskuntza- eta ikaskuntza-
prozesu osoan.  
Eman Minutu Bat Lehiaketaren bidez, eskubidean sakondu eta horren inguruko hausnarketa 
bultzatu nahi da. 
“Eman minutu bat Hezkuntza inklusibo eta ekitatiboaren alde” lehiaketako bideoak hemen eskura 
daitezke: https://youtu.be/5O4FAZBFd5g?list=PLVpRlgPG0eJmBuuP5dfMBHcclpDSKJ8Mz  

 
  
Proiektua Nire Gorputza, nire erabakia II 
Herria Getxo GGKE Medicus Mundi Bizkaia 
Laguntza 6.637,00 € Guztira 17.283,55 € 
Laburpena Proiektuak jarraipena ematen dio 2012-2013 urteetan hasitako egitasmoari; helburua 

Getxoko gazteei zuzendutako sektore arteko estrategia bat antolatzea da, emakumeen 
kontrako indarkeria-kasuak saihesteko eta, komikiaren bidez, haien arteko indarkeria 
sinbolikoa azaleratzeko, bai Getxon, bai beste testuinguru edo errealitate batzuetan, hala nola 
Hegoaldeko herrialdeetan. 
Fase berri honetan, emakumeen kontrako indarkeria egoeren arrazoiak eta ondorioak sakonki 
aztertu nahi da, komikiari loturiko jardueren bidez. Horretarako, 14-18 urte bitarteko ikasle 
getxotarrei zuzendutako prebentzio-tailerrak antolatuko dira, baita –gazteentzat– komiki 
lehiaketa bat ere; horrez gain, hausnarketarako eta esperientziak trukatzeko guneak sortuko 
dira, non emakumeen/feministen elkarteak eta/edo emakume etorkinak eta Getxoko zein 
Hegoaldeko artisten kolektiboak bilduko diren, emakumeen kontrako indarkeria mota 
desberdinak eta komikiak aztertu, horien inguruan eztabaidatu eta baterako ekintzen agenda 
bat zehazteko. Kanpaina bat egingo du, dokumental bat egiteko eta hainbat festibaletan 
aurkezteko asmoa barnean hartzen duena; halaber, erakusketa ibiltari bat sortu nahi da, baita 
gai horiei buruzko artikuluak, elkarrizketak eta edukiak argitaratu ere. Kanpaina sozial eta 
mediatiko horren bidez, herritarrek, oro har, elkarteen ordezkariek, GGKEek eta erakunde 
publikoek parte hartzea lortu nahi izango da. 
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33..22..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
 
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2017 
Azaroaren 9a eta abenduaren 21a artean Getxotik Mundura Mundutik Getxora XX. 
Lankidetza Topaketa egin zen. Edizio honen ardatz nagusia Getxo Bidezko 
Merkataritzaren Aldeko Hiri gisa onartzearen ospakizuna izan zen; beraz, Bidezko 
Merkataritzaren inguruko jarduerak izan ziren nagusi. Igandeko GGKEen Azokan 
egindako berezko jarduerez gain, topaketak erakusketa bat eta zinema-forum saio bi izan 
zituen. 
 
Proiektua Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2017. XX. Topaketak 
Herria Getxo Laguntzaileak Getxoko Kultur Etxea 
Zenbatekoa 34.400,00 € 
Laburpena Getxo udalerrian gizarte-gaien inguruko jai-eremu 

bat sortzea da helburua. Bertan, lankidetza-arloan 
lan egiten duten tokiko erakundeek parte hartuko 
dute, batez ere umeentzako jarduerekin, 
garapenerako lankidetzako proiektuetara 
bideratutako funtsen erabilera hurbilagotik 
erakusteko herritar guztiei. Elkartasunaren 
inguruko jarduerak garatzen diren guneak sortzen 
jarraitu ez ezik, generoen arteko ekitatean eta 
garapenerako lankidetzan eragiten duen ikuspegi 
bat lantzeko asmoa ere bada. Honako hauek dira 
helburu nagusiak: 
- Getxoko herritarrei udalerrian laguntzen duten 

GGKEen berri ematea, jolaserako gune baten 
barruan. 

- Biztanleei Saharako herria dagoen egoera 
jakinaraztea. 

2017ko edizioak honako berrikuntza hauek eduki 
ditu: 
� Azaroaren 16an, European Days of Local 

Solidarity-ren 2. edizioa izan zen Getxon; 
Paris, Erroma, Bartzelona, Vizdeme eta Getxon ospatu zen egun hau. Jardunaldi hau 
Euskal Fondoarekin eta Platfoma europar sarearekin batera antolatu zen. 

� Azaroaren 9tik 11ra arteko zubian Getxoko 60 tabernak eta jatetxek Bidezko 
Merkataritzako kafea eta kakaoa eskaini zituzten; horrela, herritarrek produktu horiek 
ezagutzeko eta dastatzeko aukera izan zuten. 

� Azaroaren 11n, GGKE-en Azoka egin zen; bertan, zenbait lantegi egiteaz gain, Gani 
Mirzoren emanaldia antolatu zen, hain zuzen ere, Siriako egoera hobeto ezagutzeko 
aukera: 
https://youtu.be/_ad9HJ0p9xo?list=PLYAP1nG4E4el35LWpPgxv_wLRzL8O65kO  

� Azaroaren 20an, Carlos Martín Beristaínek eta Paco Etxeberriak azken ikerketaren berri 
eman ziguten: giza eskubideen urraketak Mendebaldeko Saharan. 

� Azaroaren 16an, "Eman minutu bat Hezkuntza inklusibo eta ekitatiboaren alde" 
izenburuko lehiaketa antolatu zen, Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna zela eta. 

Topaketen informazio zehatzagoa hemen: http://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-
desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura  
XX. urteurrena ospatzeko, bideoak egin ziren erakunde parte-hartzaileekin eta jarduketetako 
kide batzuekin: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYAP1nG4E4el35LWpPgxv_wLRzL8O65kO 
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3.2.2. Getxotik Mundura jokoa 
 
 Getxotik Mundura bideko-jokoak 
elkartasunezko proiektu batean parte 
hartzeko aukera eskaintzen du. 
Jokalariek elementu batzuk bildu 
behar dituzte eta elementu horiek 
guztiak beharrezkoak dira premiazko 
giza-laguntzako pakete bat osatzeko. 
Aurrera egin ahala, munduko 
osasunerako, hezkuntzarako, osasun-
arretarako... eskubideen egoerari 
buruzko informazioa emango da, 
udalerriko GGKEek lana egiten 
duten arloei buruzko informazioaz 

gain. http://getxotik.org sar daiteke jokoan, eta ordenagailuan, tabletan zein telefono 
mugikorrean joka daiteke. Jokoak euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak 
ditu. 
Lantaldeko GGKEen lankidetzari esker egin da jokoa, talde horiek parte hartze aktiboa 
izan baitute. 
2017ko urtarrilean sareen sareko Europa mailako lankidetza arloko aldizkari elektroniko 
erreferenteak, Platformak, bere interesa adierazi du. Erakunde honetan lankidetzako 
euskal erakundeak daude, Euskal Fondoa eta herrialde horien parekideak daude. 
Bestalde, udalerriko KZguneek ere erabiliko dute, Interneti buruzko prestakuntza-
saioetan. 
 
 
 
3.2.3. Bidezko Merkataritza 
2012ko azaroan, Getxok Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriaren sinestamendua jaso 
zuen. Hain zuzen, Bilborekin batera, Euskadiko lehenengoa izan zen. Bidezko 
Merkataritzaren aldeko hiria izateak esan nahi du hiri eredu jakin bat aitortzen dela eta hiri 
horretan eragileek (gizarte erakundeek, sektore publikoak eta pribatuak) beren egiten 
dituztela Bidezko Merkataritzako printzipioak eta gainera zenbait ekimen egiten dituztela 
hori sustatzeko. 
2017an egindako jarduera nagusiei dagokionez, honako hauek nabarmendu ditzakegu: 
 
 
3.2.3.1. Orientazio Ibilbidea 

Irailaren 30ean, Itxartu Taldeak antolatuta, orientazio ibilbide bat egin zen Getxo 
udalerrian. Ekitaldiak zabalkunde handia izan zuen eta 250 
lagunek parte hartu zuten. Bidezko merkataritzako elastiko 
ekologikoak ematea erabaki zen, ekitaldiaren izenaz gain 
Getxo Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriaren logotipoa 
zeramaten. Ibilbidearen eragina optimotzat jo zen, bidezko 
merkataritzako beste produktu batzuk ezagutarazteko 
aukera eman baitzuen eta eragina udalerri osora zabaldu 
baitzen, auzo guztietan egin baitzen jarduera. Halaber, 
ibilbideak SolidaridUp ekimenean parte hartzen duten 
saltokiak ezagutzeko balio izan zuen. 
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3.2.3.2. Getxo Bidezko Merkataritzako kafearekin eta kakaoarekin esnatzen da 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora zela 
eta, 2013tik jarraian, bidezko merkataritzako 
kafea eta kakaoa bai ostalaritzako 
establezimenduetan bai herritar ororen artean 
ere ezagutarazteko ekimena egin zen. 
Horretarako, erreferentzia moduan hartu ziren 
Areetako Metro Geltokia plazaren alboko 
kaleak (plaza horretan zen egitekoa Getxotik 
Mundura Mundutik Getxora GGKEen azoka). 
Algorta, Romo eta Areetako 60 taberna eta 
jatetxek egin zuten bat ekimenarekin, eta, 

hartara, azaroko zubian (9a eta 11 barne), Bidezko Merkataritzako kafea eta kakaoa 
eskaini zizkieten bezeroei. Ekimena gauzatzeko, parte hartu zuten establezimenduak 
identifikatu ziren, eta tabernetako bezeroei txartel bat eman zitzaien informazioa emateko. 
Zehazki, jakinarazi zitzaien hartzen ari ziren kafea edo kakaoa bidezko merkataritzakoa 
zela, eta ekimena Getxo Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriaren jardueren barnean 
zegoela.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.3.3. Bidezko Merkataritzako saskia banatzea 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora zela eta, 
“Getxo Bidezko Merkataritzako kafearekin eta 
kakaoarekin esnatzen da” kanpainari atxiki 
zitzaizkion tabernetan kontsumitu zutenen 
artean Bidezko Merkataritzako eta bertan 
ekoitzitako produktuak zituen saski bat 
zozkatu zen. Amaya tabernan egin zen saskia 
emateko ekitaldia: Irantzu Uriarte lankidetzako 
ardura duen zinegotziak eman zuen saria edizio 
honetako irabazleari. 
 
 
 
 
 
3.2.3.4. Erosketa publiko arduratsua 

Garapenerako Lankidetzako Sailak Getxoko Udaletik erosketa publiko arduratsua 
bultzatzen saiatzen den lantaldean parte hartzen du. 
Talde horretan udalerriko zenbait alor daude, hala nola: Berdintasuna, Kontratazioa, 
Getxolan, Getxo-Kirolak eta Lankidetza. 
2013an egindako lanaren emaitza izan zen REAS Euskadirekin (Euskadiko Ekonomia 
Alternatibo eta Solidarioaren Sarea) hitzarmen bat sinatzea, ekonomia solidarioa 
bultzatzeko eta erosketa publiko arduratsua sustatzeko. 
Batez ere Bidezko Merkataritzarekin loturikoak sustatzen ari dira Lankidetzako Sailetik. 
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3.2.3.5. Herritar jardunaldiak: Garapen iraunkorraren helburuak betetzen 
lagunduz, Valladolid 

2017ko martxoaren 15ean, Valladoliden, Getxoko 
Udala “Agintari publikoak kontsumitzaile arduratsu 
gisa: Erosketa publiko etikoa eta Bidezko 
Merkataritzarekin bat datorrena egiteko gakoak” 
izenburuko mahai-inguru inspiratzailean hizlari gisa 
parte hartzeko gonbidapena jaso zuen. Mahai-
inguruan Getxoko esperientzia azaldu zen, hain 
zuzen ere, erosketa publiko etikoaren eta Bidezko 
Merkataritzaren inguruan, zailtasunak, arriskuak, 
indarguneak eta aukerak aztertuz. Mahai-inguruan 
Zaragozako Udalaren esperientziak ere partekatu da. 
Azken jardunaldian, gainera, honako hauek hartu 
dute parte: Gaztela eta Leongo Junta, Ideas, 
Madrilgo Udala, Valladolideko Udala, Sodepaz, 
Valladolideko Bidezko Merkataritzarako Plataforma, 
Gaztela eta Leongo GGKEen Koordinatzailea. 
 
 

 
 
 
 
3.2.3.6. Bidezko Merkataritzaren aldeko Hirien IV. Topaketa, Madril 

2017ko urriaren 26an, Madrilen, Bidezko 
Merkataritzaren aldeko Hirien IV. Topaketa ospatu 
zen, eta Getxoko Udalak jardunbide egokiei buruzko 
mahaian parte hartzeko gonbidapena jaso zuen, 
"Hiriak bidezko merkataritzaren alde" programaren 
baitan. Mahai-inguru berean parte hartu zuten 
Madrilgo Udalak, Leongo Lantaldeak, Kordobako 
Udalak eta Lugoko Udalak. 
Topaketak lau urtean behin antolatzen dira eta 
programarekin bat egin duten hiriek eta horretan 
interesatuta dauden edo programarekin bat egiteko 
prozesuan dauden beste hiri batzuek egindako lana 
bateratzeko balio dute. 
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3.2.4. European Days of Local Solidarity: Garapen iraunkorraren aldeko tokiko 
aliantzak: Nazioarteko lankidetzaren babesa, garatzeko bidean dauden 
herrialdetan gaitasun eraginkorrak eta xede zehatzak sustatzeko 

Azaroaren 16an, European Days of 
Local Solidarity-ren 2. edizioa antolatu 
zen Getxon; besteak beste, Erroma, 
Paris, Bartzelona eta Nantes hiriak hartu 
zuten parte. EDLS eskualde eta nazio 
mailako jardueren kanpaina da, modu 
autonomoan antolatutako jarduerak 
izaten dira eta lankidetza 
deszentralizatuak agenda globalean 
zeresan handia izan behar duela uste 

dute, herritarrak informatu eta hitzeman beharra baitago, tokiko erronkak eta helburu 
globalak lotzeko. Azaroaren 12tik 24ra egin ziren jarduerak. Getxoren kasuan 17. Garapen 
Iraunkorraren Helburua azpimarratu zen (Helburuak lortzeko aliantzak). Getxoko Udalak, 
Euskal Fondoak eta Platformak antolatu zuten jardunaldia. 
Jardunaldiko parte hartzeen bideo-laburpena hemen ikus daiteke: 
https://vimeo.com/250433054  
50 lagunek hartu zuten parte jardunaldian. 
 
 
 
3.2.5. Peruko futbola, Cusco. 
Getxoko Futbol Eskolako koordinatzaileak, 
Asier Garcíak, Perura bidaiatu zuen 
Getxoko Udaleko Garapenerako 
Lankidetzako Sailaren, Getxo Kirolak eta 
Zabalketa GKEren arteko elkarlanaren 
ondoriozko lankidetza-egitasmo batean 
parte hartzeko.  
Proiektuaren baitan, Cuscora bidaiatu da, 
uztailaren 1etik 23ra, entrenamenduen 
metodologia hobetzeko asmoz. Futbol 
arloko xedeaz gain, motibazioa landu da, baita elkartasuna, talde lana eta nekea bezalako 
balioak ere, ezin baitira ahaztu inguruneko zailtasunak: 3.500 metroko altueran dagoen 
gunea da, itsasoaren mailaren gainetik. 
Hain zuzen ere, entrenatzaile getxotarrak hainbat komunitatetako irakasleei 
entrenamenduetan erabiltzen den metodologiari buruzko 40 orduko prestakuntza eskaini 
zien. Gainera, lehenengo astean zehar, Peruko klubik historikoenetako bat, bigarren 
mailan aritzen den Cuscoko Club Ciencianoko haur taldearen entrenamenduak landu 
zituen. Gero, Asier Garcíak inguruko komunitateak bisitatu zituen, entrenatzaileekin eta 
beren jokalariekin entrenatzeko. Azkenean, azken astean zehar, lehiaketa txiki bat antolatu 
zen Cuscon, ikasitakoa praktikan jartzeko asmoz, eta, batez ere, bertako gazteak 
motibatzeko asmoz. 
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3.2.6. Giza eskubideak urratzea Mendebaldeko Saharan 
Azaroaren 20an, Mendebaldeko 
Saharan giza eskubideak urratzeari 
buruzko hitzaldi bat egin zen Getxon. 
Garapenerako sailak antolatu zuen 
hitzaldia, Euskal Fondoa, Hegoa, 
Aranzadi Zientzia elkartea eta Getxo 
Pro Sahara ATFAL erakundeen 
laguntzarekin. 
Hitzaldian parte hartu zuten Carlos 
Martín Beristainek eta Paco 
Etxeberriak; beren ibilbide luzeari 
esker, Mendebaldeko Sahararen 
egoerari buruzko xehetasun osoz azaldu 
zuten. 
Guztira 60 pertsonak hartu dute parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                             

 
21

IIVV..  HHAARRRREERRAA  
 
Getxoko Udalaren harrera-proiektuak 1996an sortu ziren, Saharako umeak uztailean eta 
abuztuan gure artean egotea ahalbidetzen duen “Oporrak Bakean Programarekin”. 
2003tik, Getxoko familiek Saharako umeei ez ezik Europa Ekialdeko haurrei ere egiten 
diete harrera udan. Ekialdeko haurrak bi arrazoi nagusigatik etortzen dira, batez ere: 
batzuek Txernobylgo tragedia jasan dute (eta hein handian oraindik jasaten ari dira), eta 
besteak nagusiki Errusiako umezurztegietatik datozen gaztetxoak dira. 
Kasu biak Getxoko herritarren elkartasunaren adibide argia dira; hain zuzen ere, 2017an 
berriro ere erakutsi dute Getxon harrera oso errotuta dagoela. 
Jarraian, 6. grafikoan, 2014az geroztik Europa Ekialdeko eta Saharako haurren harreran 
izandako bilakaera adierazi da. Ikusten denez, haurrik gehien 2014an etorri ziren, 26 
gaztek igaro baitzuten uda gure artean. Azken urteotan pixkanaka gutxituz joan zen 
hartutako gazteen kopurua, eta 2017an 9 adingabe hartu dira: 5 saharar eta Ekialdeko 
Europako 4 gazte. 
 
 
6. grafikoa 
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44..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2017ko deialdiaren bidez, diru-laguntza eskatu duten erakundeak finantzatu dira, kasu 
honetan, Ucrania Gaztea, Chernobileko Umeak eta Bikarte. 
  
Proiektua Txernobylgo adingabeen aldi baterako harrera 2017an 
Herrialdea  Ukraina GGKE Ucrania Gaztea 
Laguntza 400 € Guztira 11.500,00 € 
Laburpena Ukrainatik datozen eta Txernobylgo zentral nuklearrean sortutako erradiazioek 

ukitu zituzten 16 ume familietan hartzean datza proiektua. Zehatz-mehatz, 
adingabeak Irpen eta Ivankiv eremutik datoz; herri hori zentraleko hormatik 7 
kilometrora dago. 
Getxo udalerriko familia batek adingabe bat hartu du. 

 
Proiektua Errusiako eta Bielorrusiako haurren aldi baterako harrera 
Herrialdea  Bielorrusia GGKE Bikarte 
Laguntza 800,00 € Guztira 3.729,00 € 
Laburpena Errusiako eskualde hauetatik datozen 45 haur eta 2 arduradun familietan hartzean 

datza proiektua: 
• Murmansk. 
• Mendebaldeko Siberia. 
• Volgograd. 
• Briansk. 
• Krasnoyarsk. 
Getxoko 2 familiek 2 adingabe hartu dituzte. 

 
Proiektua Txernobylgo haurrei harrera ematea 
Herrialdea  Ukraina GGKE Chernobileko umeak 
Laguntza 400,00 € Guztira 65.000,00 € 
Laburpena Aspalditik garatzen hasi zen programa da, Ukrainako haurren harrerak antolatzen dituena; 

hain zuzen ere, Txernobyl eskualdeko (Kiev eskualdea barne) haurrak hartzen dira, 
Txernobylgo hondamendi nuklearrak kutsatutako ingurunetik kanpo aldi baterako 
egonaldien bidez haien osasun egoera hobetzeko. Euskadiko familietan egoteak beste 
gizarte-errealitate desberdina, berdintasuna, tolerantzia eta errespetua bezalako balioak 
aintzat hartzen eta garatzen dituen gizartea, alegia, ezagutzeko aukera ematen die. 
2017an familia batek egin dio harrera adingabe bati. 

 
 
44..22..  GGeettxxoo  PPrroo  SSaahhaarraa  AATTFFAALL  eellkkaarrtteeaarreekkiikkoo  hhiittzzaarrmmeennaa  
Lehenik eta behin, esan behar da 1994tik aurrera Getxoko Udala Bir Ganduz dairarekin 
senidetuta dagoela. Erabakia 1994ko ekainaren 24an hartu zen. Beraz, Getxok 
Sahararekin duen lehentasunezko harremana senidetze horren bidez erabaki zen. 
 
1996tik hona, Getxo udalerriko familietan saharar umeen oporren programa egiten da 
(1998. urtean soilik eten zen, erreferenduma egingo zutelakoan). Aitzitik, 1999an, 
proiektuak jarraipena izan zuenez, lankidetza-hitzarmena formalizatu zuten Getxo Pro-
Sahara ATFAL elkarteak eta Getxoko Udalak. Elkarteak programa kudeatzeko eta 
antolatzeko ardura hartu zuen. 
 
Programak udaleko beste sail eta erakunde batzuen laguntza dauka; Getxo Kirolak-ek 
emandako laguntza eskertzekoa da, haurrak igerilekura laguntzaile batekin sartzea 
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baimentzen baitu “abonamendu bigunen” bidez. Ekimen hori Europako ekialdetik datozen 
haurrei ere aplikatzen zaie. 
 
Azken urteotako datuak konparatuta, Getxora etorritako adingabeen kopurua pixkanaka-
pixkanaka jaitsiz joan da, batez ere, gurean uda pasatzera etortzeko aukeren kopurua 
murriztu delako, eta errefuxiatu eremuetatik ateratzen diren adingabeen kopurua, oro har, 
murriztu delako. 
 
2017ko harrerari dagokionez, ondoren datu interesgarrienak laburbilduta aurkeztuko dira: 
 
Proiektua Oporrak Bakean Programa 
Herrialdea Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 
GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 
Laguntza 15.000,00 € Zenbatekoa, guztira 20.000,00 € 
Laburpena Oporrak Bakean programa EAE osoan egiten da. Hori dela eta, 452 ume inguru 

etortzen dira Euskadira. 
Programaren berariazko xedea hauxe da: Saharako ume-talde baten kultura zabaltzea 
eta osasuna hobetzea, Saharako herriaren egoeraren berri ematea eta kultura-trukea 

egitea, ume horiek Getxoko familietan hartuz. Hauek 
dira lortu nahi diren emaitzak: 
1. Saharar umeak aukeratu diren getxotar 

familietan biziko dira uztailean eta abuztuan. 
2. Saharar umeek orain arte liburuetan baino ikusi 

ez dutena (itsasoa, mendia, belarra, eraikinak, 
txorrotak, teknologiak, itsasoan edo igerilekuan 
bainatzea) ezagutuko dute, gaztelaniara zein 
euskarara hurbilduko dira eta hizkuntza horietan 
sakonduko dute. 

3. Osasun-arazoak detektatu eta tratatu ahalko dira. 
4. Gure kulturaren eta sahararren kulturaren artean elkarrekintza gertatuko da. 
2017an, familia getxotarrek 5 adingabe hartu zituzten: 2 neskatila eta 3 mutiko. 

 
 

44..33..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
 
4.3.1. Udalaren harrera 

 
Saharako eta Europako ekialdeko umeen harrera dela-eta eta getxotar familiek haiekin 
euren denbora eta oporrak partekatzeko udako bi hiletan (uztailean eta abuztuan) egiten 

duten ahalegina eskertzeko 
helburuarekin, udaletxean 
harrera bat egin zitzaien umeei 
eta familia hartzaileei. 
 
Topaketa 2017ko uztailaren 
7an egin zen, udaletxeko 
osoko bilkuren aretoan, eta 
alkatea eta Udalbatza eratzen 
duten alderdi politiko 
guztietako ordezkariak izan 
ziren. 
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Ekitaldiaren ebaluazioa positiboa izan zen. Izan ere, batetik uda gure artean ematen duten 
umeak hobeto ezagutzea eta haiengana gehiago hurbiltzea lortu zen, eta, bestetik, umeok 
etxean hartzen dituzten familiei egiten duten lan solidarioa eskertu zitzaien. 
 
 
4.3.2. Oporrak Bakean Programari buruzko hausnarketa jardunaldia 

Azaroaren 25ean, Donostiako 
Udalak, Sahara Koordinazio 
Unitatearekin eta Euskal 
Fondoarekin batera, topaketa 
antolatu zuen, Oporrak Bakean 
programan parte hartzen duten 
EAEko eragile guztiak biltzeko. 
Bertaratu ziren, gainera, elkarteak, 
erakunde publikoak, Fronte 
Polisarioko ordezkariak eta horren 
delegatua, Abdulah Arabi. 
Getxoren aldetik, jardunaldian parte 
hartu zuen Getxo Pro Sahara 
ATFAL elkarteak eta Getxoko Udaleko Lankidetzako Sailak. 
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VV..  EEKKIINNTTZZAA  HHUUMMAANNIITTAARRIIOOAA  
 
2017an, ekintza humanitarioko bi esku-hartze egin dira. 
 
55..11..  SSaahhaarraarreekkiikkoo  EEllkkaarrttaassuunneezzkkoo  EEuusskkaall  KKaarraabbaannaa  
 
Proiektua Sahararekiko Elkartasunezko Euskal Karabana 
Herrialdea  Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 
GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 
Data 2017ko maiatza Laguntza 21.000,00 € 
Laburpena Karabanak saharar errefuxiatuen elikadura-

segurtasuna indartzea du helburu, 
errefuxiatuen osasunerako eta ongizaterako 
giltzarria baita.  
Aldi berean, barne-helburu bat dauka: 
Euskadiko biztanleek karabana solidarioan 
lagundu dezatela, elikagaiak eta osasun-
produktuak emanez. Batez ere, umeak eta nerabeak sartu dira eta, horretarako, gure 
udalerriko ikastetxe publiko eta pribatuetan elikagaiak biltzea proposatzen da. 
Hauek dira karabanatik lortu nahi diren emaitzak: 

• Saharako nutrizio-arloko prebentzio-egitura indartzea. 
• Saharako Ilargi Gorriaren ibilgailuak osatzea. 

Getxoko Udalaren laguntza humanitarioaren bidez, Tindufeko errefuxiatuen 
kanpamentuetara elikagaiak eta higiene-produktuak helarazteko garraio-kostuak 
finantzatzen dira. 

 
 
55..11..  KKoolloonnbbiiaakkoo  kkrriissiiaa  
 
Proiektua Solano badian gertatutako larrialdia 
Herrialdea  Kolonbia 
GGKE Zabalketa 
Data 2017ko uztaila Laguntza 10.000 € 
Laburpena Bahía Solano-Chocó herrian 

(Kolonbia), pasa den ekainean 
izandako uholde larrien 
ondorioz. Esku-hartze honetan, 
ekarpena egiten da 3.000 
familia laguntzeko, hain zuzen 
ere, oinarrizko beharrak 
betetzeko, hau da, elikagaiak, 
berokiak eta babeslekua, 
sendagaiak eta gauzak. Biztanle 
ahulenei lagunduko zaie, hala 
nola familia buru diren 
emakumeak, adingabeak 

ardurapean dituzten emakumeak, desgaitasuna duten haurren amak eta adinekoak.  
Eremu horretan gertatutako azken uholdeek 15.000 pertsona kaltetu zituzten; eremu hori 
urte osoan larritasun egoeran egoten da. 
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VVII..  GGEETTXXOOKKOO  GGGGKKEE--AAKK  SSEENNDDOOTTZZEEAA  
 
2017an, garapenerako lankidetzako esparruan lan egiten duen Getxoko elkarte-sarearen 
premiak ikusita, udaleko Lankidetza Sailak bosgarren aldiz diru-laguntza deialdi bat 
antolatu zuen udaleko elkarte-sarea indartzeko asmoz. 
Helburua Getxoko GGKEen funtzionamendu-gastuak eta kudeaketa hobetzeko gastuak 
zati batean finantzatzea da, modu horretan udaleko elkarte-sarea sendotzeko. 
Diru-laguntza ildo horri onura ateratzeko betekizunen artean honako hauek daude: 
udalerrian egoitza operatibo bat edukitzea eta getxotarrek horretarako sarbidea edukitzea. 
Diru-laguntzen deialdi honetan 18.720 euro eman dira honelako gastuak estaltzeko: 
langileenak, ohiko gastuak, publizitate eta propaganda gastuak, prestakuntza gastuak eta 
erakundeen kudeaketaren kalitatea hobetzeko gastuak. 
 
Guztira bost erakunde aurkeztu ziren deialdira, eta honako hau izan zen banaketa: 
 

GGKE / ONGD Diru-laguntza 
Zabalketa 6.664,16 €  
Perualde                  2.140,00 €  
Getxo Pro Sahara ATFAL                 2.085,00 €  
Toursko San Martin                 1.008,00 €  
Entreamigos – Lagun Artean 6.822,84 €  
GUZTIRA 18.720,00 € 
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VVIIII..  BBEESSTTEE  JJAARRDDUUEERRAA  BBAATTZZUUKK  
 
Lehen aipatutako proiektuez gain, Lankidetza Sailak jarduera batzuetan lagundu edo 
zuzenean esku hartu du edo lankidetza-politikak koordinatzeko zenbait forotan parte hartu 
du. 
 
Egindako jardueren artean, Getxoko Udalarekin azken urteetan elkarlanean aritu diren 
aurkako alderdiek egin dituzten bisitak azpimarratu behar dira, bai eta hegoaldeko beste 
erakunde batzuek egindakoak ere, hain zuzen, Euskadin daudela aprobetxatuz egokia 
iruditu baitzaie Lankidetza Sailarekin biltzea egiten ari diren lana ezagutzera emateko. 
 
 
77..11..  EEggiinn  ddiirreenn  bbeesstteellaakkoo  jjaarrdduueerraakk  
 
Kronologikoki, Lankidetza Sailak jarduera hauetan parte hartu du edo laguntza eman du 
zuzenean: 

� Otsaila, udaletxean Saharako bandera jartzea. 
� Ekaina, Perualde Getxoko GKEren 20. urteurrena. 
� Ekaina, "Habibi" pelikularen emanaldiak, Biladi elkartearen eskutik; Jaldía 

Abubakra aktibistak ere horretan partu zuen. 
� Iraila, Getxo Folk, gune solidarioa. 
� Urria, Zabalketaren eskutik, mahai-ingurua Boliviako landa-eremuetako liderrak 

diren emakumeekin. 
� Azaroa, Gizatiarrek Kongoko Errepublika Demokratikoaren alde antolatutako 

azoka solidarioan laguntzea. 
� Abendua, San Martín de Tours misio-taldeak Kanseniaren alde antolatutako azoka 

solidarioan laguntzea. 
 
 
77..22..  BBeessttee  uuddaall  eekkiimmeenn  bbaattzzuueettaann  ppaarrttee--hhaarrttzzeeaa  
 
Gehiegi luzatu gabe, 2017an, Lankidetza Sailak modu aktiboan parte hartu du udal 
ekimen edo proiektuetan; izan ere, azken horietan, beste arlo batzuek lankidetzan aritzeko 
eskatu diote. 
Honako hauek nabarmen behar dira: 

• Getxo Elika. Ekonomia Sustapenak eta Getxo Kirolak-ek bultzatutako ekimena da. 
Informazio gehiago: http://www.getxoelika.eus/  

• BentaraNoa: Herritarren Partaidetzak bultzatutako ekimena, La Ventako esparrua 
berreskuratzeko. Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/eu/bentaranoa/ 

• Thinking Fadura: Parkea herritar guztientzat irekitzeko aukerari buruzko 
hausnarketa gunea. Informazio gehiago: http://thinkingfadura.eus/eu/ 

• Wanted: gazteen ekimenen lehiaketa, Gazteria eta Ekonomia Sustatzeko arloak 
bultzatuta. Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/eu/juventud/premios-
concursos-y-becas/wanted 
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VVIIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  LLAANNKKIIDDEETTZZAAKKOO  LLAANNTTAALLDDEEAA  
 
Getxoko Udalak 2004tik Garapenerako Lankidetzako Lantaldea dauka sortuta, eta aldian 
behin harekin biltzen da. 
 
Lantaldea kontsultarako organoa da. Bertan, garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten 
gizarte-zerbitzuen sentsibilizazioa eta konpromisoa bilatzen dira. Gainera, herri-
administrazioak maila guztietan gai horretan burutzen dituen ekintzak, hala nola ekimen 
solidarioak edota herritarrek oro har egiten dituzten ekimenak, koordinatzen ditu: 

Lantaldeak funtzio hauek ditu: 

• Udalerrian dauden erakundeak ordezkatzea. 

• Lankidetza Sailari gai horretan udalerrian esku hartzean izan behar dituen 
lehentasunei eta egon daitezkeen premiei buruzko aholkuak ematea eta 
administrazioak gai horretan aztertu ditzakeen beste kontu batzuen inguruan ere 
aholkatzea. 

• Egoki irizten dieten txostenak, iradokizunak, azterlanak eta proposamenak egitea. 

• Lankidetzari buruz udalerrian sortzen diren ekimenen arteko koordinaziorako bide 
izatea.  

2017an, Garapenerako Lankidetzako Sailak ez ezik honako erakunde hauek parte hartu 
dute lantaldean: 
Getxo Pro-Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Educo, Entreamigos - Lagun 
Artean, Mary Ward fundazioa, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, San 
Martín de Tours misio-taldea, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz, Zabalketa; beraz, 
taldea 14 GGKEk osatu dute. 
 
Jorratutako gaien artean, hauek azpimarra daitezke: 
� 2016ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren baterako ebaluazioa eta 

hobetzeko proposamenak. 
� 2017ko diru-laguntzen deialdia. 
� Getxo udalerrian egoitza operatiboa daukaten GGKE-en gastu arruntetarako diru-

laguntzen deialdia. 
� Larrialdiko laguntza Kolonbian 
� Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa antolatzen laguntzea 
� Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XX. edizioa, prestaketak. 
 
Guztira hiru bilera egin dira 2017an: 

Bileraren data Bertaratutako GGKEak Aztertutako gaien 
kopurua 

2017-02-17 10 7 
2017-09-25 13 6 

GUZTIRA 2 bilera 23 13 gai aztertu ziren 
Batezbestekoa 11,5 (82,14%) 6,5 

 
Lantaldearen akta guztiak: http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/agentes-de-
cooperacion/ongs-cooperacion 
 
 


