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II..  GGEETTXXOOKKOO  UUDDAALLAARREENN  LLAANNKKIIDDEETTZZAARREENN  IIKKUUSSPPEEGGIIAA,,  

22001144AANN  
  

  

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 GGKE-en 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. 

� Genero-ikuspegia garapenerako 
lankidetzarako diru-laguntzak emateko 
irizpide gisa aintzat hartzea. 

� Sentsibilizazio-kanpainen bidez emakumeak 
munduan dauden egoera ezagutzera ematea. 
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11..22..  DDaattuu  oorrookkoorrrraakk  
 

 
2014an, Lankidetza Sailak betearazitako aurrekontu osoa 496.579,70 euro izan da. Egin dituen 
ekintza nagusiak hauek izan dira: 
� Diru-laguntzen deialdia: 308.000 euro, proiektuetarako diru-laguntzen urteroko deialdia: 

o 10 lankidetza-proiektu, guztira 260.000 euroko zuzkidurarekin 
o 3 sentsibilizazio-proiektu, guztira 43.000 euro. 
o Europako ekialdeko haurrak hartzeko 4 proiektu, 5.000 euro. 
o 80.000 pertsonak hobekuntzak izan dituzte osasunarekin, hezkuntzarekin, 

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

� 48.075 euro, Euskal Fondoarekiko hitzarmena. 
� 15.000 euro, Oporrak Bakean programa. 
� 15.000 euro, Sahararekiko Elkartasunezko Karabana. 
� 31.759 euro, XVI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
� 12.000 euro, Getxoko GGKEak indartzeko diru-laguntzen deialdia. 
� 13.441 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 esleipena, diru-laguntzen deialdien bidez, hitzarmenen bidez eta zuzenean betearaziz, 
hauxe da, lankidetza-sektoreen arabera banatuta: 
 
1. taula 
Sektorea Euroak 
Hegoaldeko lankidetza-proiektuak  308.075,70 € 

Sentsibilizatzeko eta garapenerako 
hezteko proiektuak  88.200,00 € 

Ekintza humanitarioa  15.000,00 € 

Harrera egitea  20.000,00 € 

Getxoko GGKEak indartzea  12.000,00 € 
Guztira  443.275,70 € 

 
 
Jarraian, 1. grafikoan, sektoreen araberako banaketa jaso dugu, ehunekotan duten ordezkaritzaren 
arabera. 2014ko datuak aurreko urtekoen oso antzekoak dira. 
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2. grafikoan, Lankidetza Sailak 2007tik 2014ra arte izan duen aurrekontu-bilakaera zehaztu da. Ikus 
daitekeenez, 2008 eta 2009 bitartean aurrekontua nabarmen hazi da, eta hurrengo 4 urteetan 
finkatuta geratu da. 2013an, joera aldatu egin da udal-sail guztietan gertatu diren aurrekontu-
doikuntzen ondorioz, nagusiki diru-laguntzei eragin baitiete. Egoera horrek bere horretan jarraitu du 
2014an. 
 
2. grafikoa 
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3. grafikoan, udalak lankidetza-proiektuei esleitzen dien aurrekontuaren ehunekoaren bilakaera 
azaldu da. 
 
3. grafikoa 
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3. grafikoan islatuta dagoen bezala, lankidetzari esleitutako aurrekontuaren ehunekoaren bilakaeran 
argi eta garbi ikusten da 2009an partida nabarmen handitu dela eta horrela geratu dela 2012ra arte. 
Dena den, 2013an esleitutako aurrekontuaren ehunekoak izandako beherakada aztertzean, partida 
2007. eta 2008. urteetakoen gainetik geratu da, baina ez da gauza bera gertatzen esleitutako 
kopuruaren guztizkoarekin; egoera hori azaltzeko, udal-sarreren murrizketara jo behar dugu. 
2014an, ehunekoa gutxitu egin da partida mantendu arren, diru-sarrerak pixka bat gehitu baitira 
2013. urtearen aldean; egoera hori 2014an errepikatu egin da. 
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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, 2014an finantzatutako proiektuak aurkeztuko ditugu, laburbilduta. 
 
22..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  uurrtteekkoo  ddeeiiaallddiiaa  
2014an, herrialde txirotuetako lankidetza-proiektuetara zuzendutako dirua, guztira, 260.000 euro 
izan dira, eta 10 proiektu finantzatu dira. Ondoren zehaztuko ditugu. 
Proiektua Telema Osasun Mentaleko Zentroa 
Herrialdea Kongoko Errepublika 

Demokratikoa 
GGKE ECCA Romo 

Laguntza 9.000,00 € Guztira 20.025,00 € 
Laburpena Proiektua Telema Osasun Mentaleko Zentroan kokatzen da, Kinshasan, Kongoko Errepublika 

Demokratikoan. 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 duten eta 
depresioak zein gaixotasun mentalak dituzten pertsonak dira. 2014rako 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 aldean eskolatzea 
Herrialdea Kongoko Errepublika Demokratikoa 
GGKE San Martín de Tours & Correo Misionero misio-taldea 
Laguntza 32.000,00 € Guztira 76.160,00 € 
Laburpena Proiektua Katanga probintzian kokatuta dago, 

Kansenia eskualdeko Kapiri herrian. Katangako 
hiriburua Lubumbashi da eta 1.700.000 biztanle ditu; 
Katangak 4 milioi pertsonako biztanleria dauka. 
Iraupeneko nekazaritza da ekonomia-jarduera 
nagusia. Herrialdearen egoerak umeen eskolatzea 
bermatzea galarazten du. 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. 2014an, honako arlo hauetan jardutea aurreikusita dago: 
1. Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan eskolatutako umeen bertaratzea 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 Afrikarren ondorengoak diren emakumeen herritar-eskubideak defendatzea eta sustatzea 
Chocóko Ozeano Bareko kostaldean 

Herrialdea Kolonbia GGKE Zabalketa 
Laguntza 28.500,00 € Guztira 45.795,00 € 
Laburpena Esku-hartzea Bahía Solano udalerrian garatzen da. 

Tokiko biztanleriaren % 75 jatorri afrikarrekoak dira, 
eta % 12 emberá indigenak dira. 80ko eta 90eko 
hamarkadetan, ekonomia-jarduera nekazaritzan eta 
arrantzan ardaztuta zegoen, baina narkotrafikoa sartu 
zenean biak alde batera utzi zituzten eta kanpoko 
produktuekiko mendekotasuna handitu egin zen. 
Gizarteari dagokionez, arazo nagusia gatazka 
armatua da; egoerak hobera egin duen arren, 
narkotrafikoari lotutako talde armatu berriak sortzea 
ekarri du berekin. Egoera horretan, emakumearen 
egoera da ahulduen dagoena. Egoera hori hobetze 

aldera, proiektuak emaitza hauek lortu nahi ditu: 
1. Ahultasun-egoeran dauden emakumeek beren eskubideen berri izatea eta horiek defendatzeko zer 
egin behar duten jakitea. 
2. Emakumeek merkataritzarako dituzten gaitasunak indartzea eta toki-garapenean parte hartzea. 
3. Udalerriaren sare ekonomikoa dinamizatzea, euskarri teknikoa emanez. 

 
 
Proiektua Concepción Chiquirichapako lau komunitate indigenaren ingurumen- eta osasun-egoera 

hobetzea; II. fasea, Quetzaltenango 
Herrialdea Guatemala GGKE Medicus Mundi Bizkaia 
Laguntza 28.500,00 € Guztira 36.056,34 € 
Laburpena Proiektu honek Quetzaltenangoko Concepción Chiquirichapa udalerriko bi komunitateren osasun- 

eta ingurumen-egoera osotasunean hobetzea du helburu. Horretarako, lau estrategia nagusi 
azpimarratu nahi ditu. 
Lehen estrategiak etxebizitzetako bizigarritasun- eta higiene-egoera 
hobetu nahi ditu, ur grisen urpetzearen ondoriozko kutsadura-fokuak 
ezabatuz. 
Bigarrenak osasunerako kaltegarriak diren agrokimikoen erabilera 
murriztean jartzen du arreta, lurzoruak kontserbatzeko ohitura berriak 
ezarriz. Hirugarrenik, ingurumenaren eta osasunaren inguruko 
komunitate-sentsibilizazioko estrategia bat burutu nahi da, bereziki 
emakumeekiko harremana azpimarratuz eta eskubideen ikuspegitik. Azkenik, antolatzeko 
gaitasunak eta komunitate-lidergoko teknikak indartzea proposatzen du proiektuak, ingurumen- eta 
osasun-arazoei tokian-tokian behar bezala heltzeko.  
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Proiektua Zaurgarriak diren eta muturreko pobreziako egoeran dauden haurren gizarte- eta 
hezkuntza-garapenerako prozesurako laguntza, Ruandako Hegoaldeko Probintzian, 
eskolatzearen bidez. 

Herrialdea Ruanda GGKE Perualde & ICLI 
Laguntza 20.000,00 € Guztira 26.097,00 € 
Laburpena  Esku-hartzea Kabgayin garatzen da, Ruandako 

Hegoaldeko Probintzian. Pobrezia-maila, herrialdeko 
gainerako eremuetan bezala, % 50 baino altuagoa da, 
hiesa % 3koa da, eta analfabetismo-tasa % 86 da 16-24 
urteko gazteen artean. 
Iraupeneko nekazaritza da ekonomia-bide nagusia. 
Esku-hartze hau hezkuntzan ardazten da, oinarrizko 
eskubidetzat jotzen baitu. Hauek dira lortu nahi diren 
emaitzak: 
1. 140 ikaslek lehen mailako ikasketak hastea edo 
horiekin jarraitzea. 

2. Muahnga, Kamonyi eta Ruhango barrutietako biztanleek hezkuntzarako eskubidearen aldeko 
konpromisoa hartzea. 

 
Proiektua Zaurgarritasun handiko egoeran dauden haurren eta nerabeen bizitza hobetzen Tacnan 
Herrialdea Peru GGKE Ayuda MAS 
Laguntza 20.300,00 € Guztira 28.808,00 € 
Laburpena Esku-hartzea Tacna udalerrian garatzen da, 

Peruko eskualde berean. Tacna probintziak 
262.731 biztanle ditu, eta horien % 30 
gizarteratzeko zailtasun kulturalak dauzkaten 
etorkinak dira. Haien gizarteratzea hezkuntza 
oso baten bidez hobetzeko asmoz, proiektuak 
emaitza hauek lortu nahi ditu: 
1. Bazterketa-arriskuan dauden adingabeek 
hezkuntza osoaren bidez beren gaitasunak 
hobetzea. 
2. Adingabeen senideek beren rolak behar 
bezala betetzea. 
3. Komunitatea adingabeen eskubideak defendatzeko antolatuta egotea.  

 
Proiektua Nekazaritza-ekoizpen iraunkorra, ekonomia solidarioa, genero-ekitatea eta antolaketa 

komunitarioa Jicalapa eta Teotepequen 
Herrialdea El Salvador GGKE Alboan 
Laguntza 28.000,00 € Guztira 49.872,46 € 
Laburpena Proiektua Jicalapa eta Teotepeque udalerrietan gauzatzen da, El 

Salvadorren. Bi udalerriok iraupeneko nekazaritzan oinarritzen 
dute beren ekonomia eta, beraz, elikadura eskasa eta ez oso 
orekatua lortzen dute. Hori dela-eta, esku-hartzearen helburua 
elikadurarako eskubidea bermatzea eta gizonen eta emakumeen 
garapen sozioekonomikoa ahalbidetzea da. Hauek dira lortu 
nahi diren emaitzak: 
1. 653 pertsonak beren dieta hobetzea, dieta dibertsifikatuz eta 
ekologian oinarritutako nekazaritza-ustiapena eginez. 

2. Etxeko buruak diren emakumeen diru-sarrerak % 5 handitzea. 
3. Emakumeak zuzendaritza-organoetan % 50eko proportzioan egotea. 
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Proiektua Edateko uretarako sarbidea hobetzea eta finkatzea Comune de Djedougu-n 
Herrialdea Mali GGKE Osalde 
Laguntza 28.300,00 € Guztira 42.439,25 € 
Laburpena Esku-hartzea Beleko udalerrian gauzatzen da, Maliko Koulikoro eskualdeko Comune de 

Dejedougou-n. Eskualdean dauzkaten arazo nagusietariko bat ur-hornikuntza da; emakumeak 
arduratzen dira hornidura bermatzeaz. Hornidura-iturri nagusia putzuak dira; egoera txarrean 
egoteaz eta arriskutsuak izateaz gain, beherakoak eragiten dituzte eta malariaren transmisio-bektore 
bat dira. Egoera horri aurre egiteko, emaitza hauek lortu 
nahi dira: 
1. Uraren kudeaketaren inguruko kezka indartzea. 
2. Ur-ponpen mantentzean autokudeaketarako gaitasunak 
sustatzea. 

 
 
 
Proiektua EduMayab: tradizioa eta hezkuntza alternatiboa lotzen 
Herrialdea Guatemala GGKE Mugarik Gabe 
Laguntza 28.700,00 € Guztira 47.331,78 € 
Laburpena Guatemalak 13 milioi biztanle ditu, eta horien % 60 indigenak dira; hain zuzen ere, horien artean lau 

herri daude: maia, garifuna, xinka eta mestizoak. Hezkuntza-esparruan, Guatemalak indize baxua 
dauka; esate baterako, 15 urte baino gehiagoko emakume indigenen % 65 analfabetoak dira. 
Guatemalan arrazakeriak eta bereizkeriak triskantza eragin dute, eta adingabe askok ez dute beren 
nortasuna ezagutzen eta ez daukate tokirik estatuko ikastetxeetan. Zentro maien sarea curriculum-
edukia haien nortasuna, historia, hizkuntza eta mundu-ikuskera kontuan hartuz egokitu duten 
gutxietako bat da. Esku-hartzeak emaitza hauek lortu nahi ditu: 
1. Irakasleak prestatzea. 
2. Ikastetxe elebidun eta kultura artekoa ezagutzera 
emateko kanpaina baten bidez indartzea. 
3. Elikadura-burujabetza hezkuntza-praktikatik 
baratze organikoen bidez sartzea. 
4. Ikastetxe elebidun eta kultura artekoan 
haurtzaindegi bat eraikitzea. 
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Proiektua Baliabide eskaseko haurrak eskolatzen laguntzea ikasgelak eta altzariak inplementatuz 
Herrialdea Txad GGKE Perualde & ICLI 
Laguntza 24.000,00 € Guztira 31.534,87 € 
Laburpena Esku-hartzea Dotouma udalerrian garatzen da. 

Tokiko ekonomia iraupeneko nekazaritzan eta 
arrantzan oinarritzen da. Hezkuntzari eta 
kulturari dagokienez, beti bigarren mailakoak 
izan dira, eta gaur egungo egiturak ez dira 
nahikoak dagoen eskaria asetzeko. Hori dela-
eta, proiektuak analfabetismoaren aurka 
borroka egitea eta ikaskuntzaren kalitatea 
hobetzea ditu helburu. Horretarako, hauek dira 
lortu nahi diren emaitzak: 
1. Eskola bat eraikitzea eta ekipamenduz 
hornitzea. 
2. Irakasleak kontratatzea. 
3. Familiak genero-berdintasunean 

sentsibilizatzea. 
4. Osasun- eta higiene-kanpaina bat egitea. 

  
 
 
22..22..  VVIIIIII..  BBiiggaarrrreenn  EEsskkuukkoo  LLiibbuurruu  AAzzookkaa  SSoolliiddaarriiooaa  
“IX. Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa” ekainaren 18tik 22ra egin zen. 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 Ostatuak Anekalen 
Herrialdea India GGKE Taldeka Lagunduz 
Bilduta 11.990,00 € 
Laburpena Proiektua Anekalen kokatzen da, Indian. Esku-hartzearen helburua dalit kastaren marjinazioa 

gainditzea da, dalit kastako haurrei lehen hezkuntzarako, bigarren 
hezkuntzarako eta unibertsitaterako sarbidea emanez. Zehatz-
mehatz, proiektua 72 umeri Anekaleko ostatuetan aterpea, 
mantenua eta ikasketak ematean ardazten da; bertan, 125 haur dalit 
inguru daude. 
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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. 
Getxon 2011ko urriaren 22an egindako ohiko batzarrean, Euskal Fondoak bere zuzendaritza-
batzordea berritu zuen eta Getxoko alkatea, Imanol Landa Jauregi, hautatu zuen presidente. 
 
2.3.1. 2014ko proiektua 
 
Proiektua Hiri-sektorean euri-drainatzea eta saneamendua eraikitzea, Tipitapa udalerriko Juan Castro eta 

Aleyda Delgado auzoetan. III. fasea 
Herrialdea Nikaragua Erakundea Euskal Fondoa 
Laguntza 42.457,00 € Guztira 134.408,60 € 
Laburpena Udalerria: Tipitapa. Managua departamendua. 

Tipitapa hiria hiriburutik, Managuatik, 22 km-ra kokatuta 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. 
Helburuak: Beherako eta arnas eritasunen intzidentzia 
murriztea haurrengan eta sektore zaurgarrietan / Ur-euriek 
eragindako kalteei aurrea hartzea / Bide-azpiegitura eta 
irisgarritasuna sendotzea. 
Laburpena: Hainbat urtetarako proiektu baten lehenengo 
fasea. Juan Castro eta Aleyda Delgado auzoetan 

860,09 ml-ko euri-drainatzea eraikitzean datza, euri-urek hiriguneko 6 azotan eragiten dituzten 
kalteak murrizteko helburuarekin. 
Biztanle onuradunak: 2.469 pertsona (% 55, emakumeak, eta % 45, gizonak) 
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22..44..  GGaarraappeenneerraakkoo  llaannkkiiddeettzzaa--pprrooiieekkttuueenn  ddiissttrriibbuuzziioo  ggeeooggrraaffiikkooaa  
Ondoren, 4. grafikoan, 2014an finantzatutako proiektuen distribuzioa ageri da, eremu geografikoen 
arabera1. 
 
4. grafikoa 
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Ikus daitekeen bezala, 2014ko proiektu gehienak Erdialdeko Amerikan garatzen dira nagusiki. 
Bigarrenik Afrikan gauzatzen diren proiektuak daude, eta Erdialdeko Amerikak lortutako 
finantzazioa ia berdintzen dute. Hirugarrenik, Hego Amerikako zona geografikoa ageri da, 
nabarmen behera egin baitu, eta Asia ez da kontabilitatean sartzen, onetsitako proiekturik ez 
dagoelako. 
 
Jarraian, 5. grafikoan ehuneko-adierazpidea aurkeztuko da, egindako esku-hartzeen esparru 
geografikoaren arabera. 
 
5. grafikoa 
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1 Garapenerako Lankidetzako Sailaren beraren aurrekontu-partidaren zenbatekoak baino ez da barne 

hartzen; beraz, Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioan bildutakoa ez da datuetan islatzen. 
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Ehunekoaren araberako distribuzioari dagokionez (5. grafikoko adierazpidea), Erdialdeko Amerikak 
Getxoko Udalaren laguntzaren % 43 baino gehiago biltzen du, eta atzetik Afrika dauka, % 40rekin. 
 
Aurreko urtearen aldean, Hego Amerika % 33tik % 15era pasatu da eta orain hirugarren tokian 
dago, Afrikaren atzetik, azken hori % 24tik % 40ra igaro baita. 
 
Zehaztasun gehiagoz begiratuta, Erdialdeko Amerikaren kasuan Nikaragua eta Guatemala dira 
baliabide-kopuru handiena biltzen duten herrialdeak. 
 
Afrikaren kasuan, Kongoko Errepublika Demokratikoak eskuratzen ditu baliabide gehien, 54.000 
euro baino gehiago lortzen ditu-eta. 
 
Azkenik, Asiak ez dauka diruz lagundutako proiekturik. 
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IIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  HHEEZZKKUUNNTTZZAARRAAKKOO  EEDDOOTTAA  

SSEENNTTSSIIBBIILLIIZZAAZZIIOORRAAKKOO  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 
Diru-laguntzen deialdiak eta XVII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren zuzeneko 
betearazpenak baldintzatzen dituzte nagusiki sentsibilizazio-proiektuak. 
 
33..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2014. urtean, hiru proiektu finantzatu dira diru-laguntzen urteko deialdiaren bidez. Zehazki, hauek 
dira finantzatutako proposamenak: 
 
 
Proiektua Ikasi eta parte hartu 
Herria Getxo GGKE Zabalketa 
Laguntza 16.300,00 € Guztira 24.478,00 € 
Laburpena Proiektuaren helburua Garapenerako Hezkuntza hezkuntza 

formalean lantzea da, horretarako material espezifikoa 
prestatuz. Ekimen honetan gutxienez udalerriko 500 ikaslek 
parte hartzea aurreikusten da. 

 
 
 
Proiektua Bidezko Merkataritza posiblea da Getxon 
Herria Getxo GGKE Emaus Gizarte Fundazioa 
Laguntza 16.700,00 € Guztira 23.279,18 € 
Laburpena  Proiektuak Bidezko Merkataritza Getxon sustatzea du helburu, Bidezko Merkataritzaren Aldeko 

Hiria programaren bidez lan eginez, Getxoko merkatariekin, hezkuntza-komunitatearekin eta 
elkarteekin batera. 

Ildo horretan, kontuan hartu behar da Getxo 2012tik 
dela Bidezko Merkataritzaren Aldeko Hiria. 
Horretarako, emaitza hauek lortu nahi dira: 
1. Getxon trakzio-taldearen ekintzak finkatzea. 
2. Getxon Bidezko Merkataritzaren salmentak 

indartzea. 
3. Getxoko hezkuntza-komunitateak Bidezko 

Merkataritzaren alde daukan konpromisoa 
sustatzea. 
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Proiektua Eman minutu bat Giza Eskubideen alde 
Herria Getxo GGKE UNESCO Etxea 
Laguntza 10.000,00 € Guztira 15.783,11 € 
Laburpena  Proiektuaren helburua getxotar biztanleak giza eskubideen urraketaren 

inguruan sentsibilizatzea da, horretarako horietaz gogoeta egitea errazten 
duten ikus-entzunezko euskarriak erabiliz. 
Besteak beste, jarduera hauek egitea aurreikusten da: 
1. Eman Minutu Bat Giza Eskubideen Alde nazioarteko bideo-lehiaketa. 
2. Getxon Giza Eskubideen Nazioarteko Egunaren oroitzapenezko ekitaldi 
bat egitea. 
3. Elikadurarako giza eskubidearen inguruan gogoeta egitea. 
4. Getxon “El gusto es mío” dokumentala, elikadurarako eskubidearen 
inguruan gogoeta egiten baitu, aurkeztea. 
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33..22..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
 
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2014 
Abenduaren 6tik 10era Getxotik Mundura Mundutik Getxora XVII. 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 
GGKE-en Azokan egindako berezko jarduerez gain, topaketak erakusketa bat eta zineforum-saio bi 
izan zituen. 
 
Proiektua Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2014. XVII. Topaketa 
Herria Getxo Laguntzaileak Getxoko Kultur Etxea eta BBK. 
Zenbatekoa 
guztira 

30.235,66 € 

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 lantzea ere da asmoa. Honako hauek dira 
helburu nagusiak: 
- Getxoko herritarrei udalerrian laguntzen duten 

GGKE-en berri ematea, jolaserako gune baten 
barruan. 

- Biztanleei Saharako herria dagoen egoera 
jakinaraztea. 

2014ko edizioak honako berrikuntza hauek eduki ditu: 
� Abenduaren 5etik 8ra arteko zubian Getxoko 35 

tabernak eta jatetxek Bidezko Merkataritzako 
kafea eta kakaoa eskaini zituzten; horrela, 
herritarrek produktu horiek ezagutzeko eta 

dastatzeko aukera eduki zuten. 
� Abenduaren 7an GGKE-en Azoka egin zen; bertan, zenbait lantegi egiteaz gain, Malagasy 

Gospelen emanaldia izan zen eta Bidezko Merkataritzako arropako desfilea egin zen. 
� 3an eta 5ean Guatemalako errealitateari heltzen zioten poesia-emanaldi bat eta dokumental 

bat ikusi ziren. 
� Abenduaren 19an, Euskal Fondoaren eskutik, Latinoamerikako errealitatea hurbildu genuen 

“Mi bicicleta no me pertenece” dokumentalaren bidez. 
� Bi erakusketa: “10 arrazoi ematen dizkizugu Bidezko Merkataritza kontsumitzeko” 

eta “Etorkizuna gaur hasten da”. 
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3.2.2. Filipinetako larrialdiari buruzko jardunaldia: “Hondamendiaren Bihotzetik” 
2013ko azaroan, Getxoko Udalak 5.000 euroko larrialdiko laguntza bat esleitu zien Filipinei 

Yolanda tifoiak eragindako katastrofearen ostean; 
Zabalketa getxotar GKEk egindako esku-hartze 
baten bitartez bideratu zen eta lehenengo ekinaldian 
1.000 pertsonari sorospena emateko balio izan 
zuen. Esku-hartze horren inguruan Zabalketak ere 
lagundu zuen, lehenengo eta behin, bai eta beste 
GKE getxotar batek, San Martín de Tours misio-
taldeak, Sikap filipinarren elkarteak berak eta Getxo 
Enpresak ere. 

2014ko maiatzaren 26an topaketa bat egin zen 
Getxo Elkartegian, eta bertan getxotarren laguntzaz 
burututako esku-hartzea zehatz-mehatz azaldu zen. 
100 pertsona baino gehiago bertaratu ziren. 
 
 
 
 
 
3.2.3. Hegoafrikako ikasleen harrera 

2014ko urriaren 1ean, udaletxeko 
batzar-aretoan hegoafrikar ikasle 
batzuei harrera egin zitzaien; 
Nuestra Señora de Europa 
ikastetxeko ikasleek urte-hasieran 
egin zuten bisita itzultzen ari 
ziren. Hegoafrikar ikasleak 
Bafokeng-eko komunitateko 
kideak dira, Lebone II ikastetxean 
ikasten dute eta bi aste pasatu 
zituzten Nuestra Señora de 
Europa ikastetxeko familietan. 
 
 
 
 

 
3.2.4. Bidezko Merkataritza 
2012ko azaroan Getxok Bidezko Merkataritzaren Aldeko Hiriaren ziurtapena jaso zuen; hortaz, 
Euskadiko lehena bihurtu zen, Bilborekin batera. Bidezko Merkataritzaren Aldeko Hiria izateak 
ekartzen du zenbait eragilek (gizarte-erakundeek, sektore publikoak eta pribatuak) Bidezko 
Merkataritzaren printzipioak bere egiten dituzten eta gainera hori bultzatzeko ekimenak egiten 
dituzten hiriaren eredua aitortzea. 
2014an, azpimarratu behar den lehen gauza Bidezko Merkataritzaren Aldeko Hiri estatusa berritu 
dela da, 2013an garatutako lanean oinarrituta. 
2014an egindako jarduera nagusiei dagokionez, honako hauek nabarmendu ditzakegu: 
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3.2.4.1. Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Egunaren ospakizuna 

2014ko ekainaren 11n, Mercadeco, Educo, Emaus, Perualde 
eta Schams-en partaidetzarekin, Bidezko Merkataritzaren 
Nazioarteko Eguna ospatu zen Algortako metroko plazan. Jai-
egun horretan zenbait lantegi egin ziren, Bidezko 
Merkataritzako produktuak dastatu ziren eta Bidezko 
Merkataritzako produktuak erosi ahal izan ziren. 
Jai-egunaz gain, maiatzaren 14tik maiatzaren 20ra arte 
Bidezko Merkataritzaren Aldeko Hirien Programari buruzko 
erakusketa ipinita egon zen Algortako metroko plazan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.4.2. Orientazio Ibilbidea 

Ekainaren 7an, Itxartu Taldeak orientazio-ibilbide bat antolatu 
zuen Getxo udalerrian. Ekitaldi horrek zabalkunde handia izan 
zuen. Izan ere, 250 pertsonak parte hartu zuten, eta Bidezko 
Merkataritzako kamisetez hornitzeko akordioa egin zen; 
kamisetek ekitaldiaren izena ez ezik Getxo Bidezko 
Merkataritzaren Aldeko Hiriaren logoa ere bazeramaten. Horren 
eragina ezin hobetzat jotzen da, Bidezko Merkataritzako beste 
produktu batzuk ezagutzea ahalbidetu zuelako eta eragina 
udalerri osoan lortu zelako, jarduera auzo guztietan zehar ibili 
baitzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.3. 3x3 ProTour Getxo txapelketa 

2014ko ekainaren 21ean, Bilbon Saskibaloiko Mundu 
Txapelketa egiten zela-eta, Getxoko saskibaloi-klubak, Getxo 
Saskibalioak eta Espainiako Saskibaloi Federazioak 3x3 
txapelketa bat antolatu zuten; 450 pertsona inguruk parte hartu 
zuten, bai helduek bai nerabeek. Ekitaldi horretan Bidezko 
Merkataritzako kamisetak eman ziren; udalerriko saskibaloi-
taldearen logoak eta Getxo Bidezko Merkataritzaren Aldeko 



  

                                                                                             

 
19 

Hiriarena zeramatzaten, bai eta goiburu hau ere: “Mete un triple con el Comercio Justo / Hirukoa 
sartu Bidezko Merkataritzarekin”. Horrez gai, jardunaldian Mercadeco egon zen eta Bidezko 
Merkataritzako produktuak zituen postu bat prestatu zuen. Parte-hartzaileen artean Bidezko 
Merkataritzako bi saski zozkatu ziren, eta egunean zehar Bidezko Merkataritza zer den azaltzen 
duten liburuxkak banatu ziren. 
 

 
3.2.4.4. San Laurendiko azoka 

Abuztuaren 10ean Algortako San Nikolas plazan San Laurendiko nekazaritza-azoka tradizionala 
egin zen. Guztira, azokak 62 postu eduki zituen, eta aurten lehenengo aldiz Bidezko Merkataritzako 

postu bat egon zen, Mercadeco fundazioaren ardurapean. Horrela, 
tokian-tokian ekoitzitako barazki eta fruituen artean, Ekuadorretik, 
Kolonbiatik eta Boliviatik etorritako kakaoa, kafea, txokolatea, 
gailetak eta likoreak erosi ahal izan ziren. 20.000 pertsona inguru 
joan ziren hitzordu tradizionalera. 

 
 
 
 

 
3.2.4.5. Sentsibilizazio-jarduera Romon 

Getxoko Udalak eta Bidezko Merkataritzaren Taldea osatzen 
duten elkarteek (Emaus, Educo, Emakumeon Ahotsa, Perualde 
eta Mercadeco erakundeek) Bidezko Merkataritzako zenbait 
jarduera antolatu zituzten Gobelondo kalean (Romo) 
larunbaterako, irailak 20. Programatutako jardueren artean, 
jolasak egin, produktuak dastatu eta Bidezko Merkataritzako 
produktuak zozkatu ziren; halaber, photocall batean argazkiak 
egiteko aukera egon zen. Jarduerak La Mona, Trokazulo, Arotza 
eta La Bodegilla tabernen laguntza eduki zuen; izan ere, asteburu 
horretan Bidezko Merkataritzako kafea dastatu ahal izan zen 
tabernotan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.4.6. “10 arrazoi ematen dizkizugu Bidezko 
Merkataritza kontsumitzeko” erakusketa 

Kultur Etxearekin elkarlanean eta Getxoko XIII. Komiki 
Azokaren barruan, azaroaren 14tik abenduaren 14ra arte 
Gobelako kiroldegian “10 arrazoi ematen dizkizugu Bidezko 
Merkataritza kontsumitzeko” erakusketa bisitatu ahal izan 
zen. Erakusketak artista ospetsuek (El Roto, Alfonso López, 
Forges, Mel…) egindako komikiez osatuta dago; Bidezko 
Merkataritzaren errealitatean sakontzen dute eta zergatik 
kontsumitu behar den azaltzen dute. 
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3.2.4.7. Perualderen Bidezko Merkataritzako denda solidarioa 

Abenduaren 9tik urtarrilaren 3ra arte Getxoko Udalak 
Bidezko Merkataritzako produktuak saltzeko denda bat 
laga zion Perualde GGKEri. 1.000 pertsona inguruk 
bisitatu zuten denda, eta 60 boluntario inguruk eman 
zieten arreta. Dendan Peruko eta Filipinetako artisautza 
eta Bidezko Merkataritzako elikagaiak eskaini ziren. 
Guztira 5.500 euro bildu ziren, eta dena Limako 
bazterreko auzo bateko artisauentzat izango da. 
 
 
3.2.4.8. Getxo Bidezko Merkataritzako kafearekin eta kakaoarekin esnatzen da 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimena dela-eta, Bidezko 
Merkataritzako kafea eta kakaoa bai ostalaritza-establezimenduen 
artean bai herritarren artean oro har ezagutzera emateko eta 
bultzatzeko ekimena egin zen, segidako bigarren urtean. 
Horretarako, Areetako metro-geltokiko plazaren alboko kaleak hartu 
ziren erreferentziatzat, han egin behar baitzen Getxotik Mundura 
Mundutik Getxora delako GGKE-en Azoka. Romoko eta Areetako 
35 tabernak eta jatetxek bat egin zuten ekimenarekin eta abenduko 
zubian (5etik 8ra, biak barne) Bidezko Merkataritzako kafea eta 
kakaoa eskaini zizkieten bezeroei. Ekimena burutzeko, 
establezimendu parte-hartzaileak identifikatu ziren eta tabernetako 
bezeroei txartel bana eman zieten; txartel horretan jakinarazi zieten 

hartzen ari ziren kafea edo kakaoa Bidezko Merkataritzakoa zela eta ekimena Getxo Bidezko 
Merkataritzaren Aldeko Hiriaren jardueren barruan kokatzen zela. 
 
3.2.4.9. Erosketa publiko arduratsua 

Garapenerako Lankidetzako Sailak Getxoko Udaletik erosketa publiko arduratsua bultzatzen 
saiatzen den lantaldean parte hartzen du. 
Taldea udal-sail batzuez osatuta dago, 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. 
Herri-administrazioak zenbait arlotan (hala nola, enplegua, berdintasuna, gizarteratzea, 
ingurumenaren babesa…) ekintza positiboak gauzatzeko kontratatzerakoan dauzkan tresnak dira 
gizarte-klausulak, Kontratuen Legeak ezartzen dituen baldintzen barruan. 
Lankidetza hori zenbait fasetan garatzen ari da: 2007-2012 aldian udalean sartu diren gizarte-
klausulak aztertzea, aipatutako klausulen ezarketa sistematizatzen duen instrukzio bat egitea, 
teknikariak trebatzea eta emaitzak zabaltzea. 
Kontratazio publikoko agirietan zenbait irizpide sartzeko urteko helburuak ezarriko dira, bazterketa-
arriskuan dauden pertsonen laneratzea, Bidezko Merkataritza eta abar sustatzeko. 
 
 
3.2.4.10. Trakzio-taldea 

Arestian aipaturiko jarduerak garatzeko, Getxon horiek bultzatzen dituen trakzio-talde bat dago, 
zenbait elkartez eta Lankidetza Sailaz osatua. 2014an honako erakunde hauek hartu dute parte 
bertan: Perualde, Educo, Schams, Emakumeon Ahotsa, Gazteen Gurutze Gorria, Mercadeco eta 
Emaus Gizarte Fundazioa. 
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Talde heterogeneoa da, lankidetzatik, gazteriatik, berdintasunetik eta immigraziotik etorritako 
erakundeak biltzen baititu, eta, horri esker, egiten diren proposamenak ahalik eta aberasgarrienak 
dira. 
 
3.2.5. Giza Garapenari buruzko Txostenaren aurkezpena: giza aurrerapenari eustea 

Getxo Elkartegiak Areetan daukan egoitzak, 
azaroaren 20an, 2014ko Giza Garapenari 
buruzko Txostenaren aurkezpena hartu zuen, 
Unesco Etxeak eta Getxoko Udalak 
antolatuta. Hauxe izan zen txostenaren gaia: 
“Giza garapenari eustea: zaurgarritasunak 
murriztea eta erresilentzia eraikitzea”. 
Txostenaren edukia aurkeztu ostean, 
garapenaren esparruan adituak diren 
pertsonen arteko debate bat egon zen. 
Getxoko Udaleko Garapenerako 
Lankidetzako zinegotzia, Kepa Miñambres 
Llona, Alfonso Dubois Garapen eta 

Pobrezian aditua, EDE Fundazioaren presidentea eta teologoa, Javier Vitoria, eta Unesco Etxearen 
programen koordinatzailea, Maider Maraña, izan ziren parte-hartzaileak. 
 
 
 
3.2.6. Jambo Amani? 
“Jambo Amani?” dokumentalak, UNESCO Etxeak finantzatuak eta Unai Aranzadi getxotarrak 
errealizatuak, bi sari entzutetsu jaso zituen 2014an: 

• Film Labur Dokumental Onenarentzako Zilarrezko Remi Saria, Houston (AEB). 
• Film Labur Onena Bartzelonako Zinema eta Giza Eskubideen XI. Jaialdian 

 
Nazioarteko jaialdi batzuetan ibiltzeaz 
gain, azpimarratu behar da “Jambo 
Amani?” dokumentalak Donostiako 
Giza Eskubideen XII. Zinemaldian eta 
Bilboko Film Sozialak VI. 
Nazioarteko Ikusezin Zinema Jaialdian 
modu nabarmenean parte hartu zuela. 
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3.2.7. VI. Nazioarteko Ikusezin Zinema Jaialdia, Film Sozialak 
Aixerrota eta Romo-Artaza institutuek Film Sozialak 
VI. Nazioarteko Ikusezin Zinema Jaialdiko zenbait 
proiekzio hartu zituzten. KCD, “Kultura, 
Communication y Desarrollo” GKEk antolatzen du, 
Lankidetzaren Euskal Agentziaren eta udal batzuen 
(besteak beste, Getxoko Udalaren) laguntzaz. 
Jaialdiaren helburua lankidetzari buruzko 
komunikazioa bultzatzea eta gogoeta egiteko eta 
komunikatzeko guneak ematea da; izan ere, ezkutuko 
errealitate asko, esate baterako, gerrak, gatazkak, giza 
eskubideen aldeko borrokak, garapen-esperientzia 
alternatiboak etab., azaleratzeko bidea ematen du. 
Horrez gain, pobreziaren egiturak ulertzea eta 
iparraldeko eta hegoaldeko eragileek elkar ezagutzea 
ahalbidetu zuen, eta getxotarrei munduko gizarte-
aldaketan parte hartzeko aukera eskaini zien. 
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IIVV..  HHAARRRREERRAA--PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 
Getxoko Udalaren harrera-proiektuak 1996an sortu ziren, “Oporrak Bakean Programarekin”, 
Saharako umeak uztailean eta abuztuan gure artean bizitzea ahalbidetzen baitu. 
2003tik, Getxoko familiek Saharako umeei ez ezik Europako ekialdeko haurrei ere egiten diete 
harrera udan. Ekialdeko haurrak bi arrazoi nagusi direla medio etortzen dira: batzuk 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, 2014an berriro ere 
erakutsi dute Getxon harrera oso errotuta dagoela. 
Ondoren, 6. grafikoan harrera-kopuruak 2007tik izan duen bilakaera aurkeztu da, bai Europako 
ekialdeari bai Saharari dagokionez. Ikus daitekeenez, adingabe-kopuru handiena 2008an etorri zen, 
eta uda gure udalerrian igaro zutenak 45 izatera heldu ziren. Azken urteotako batez bestekoa urteko 
28 adingabe baino pixka bat gehiago da; azken bi urteotan familia hartzaileen berreskurapena egon 
da, eta joera hori 2014an mantendu da. 
 
 
6. grafikoa 

Getxoko harrerak 2007-2014
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44..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2014ko deialdiaren bidez, ekialdeko umeak hartzeko zenbait proiektu finantzatu dira; kasu 
guztietan, diru-laguntza Getxon erroldatutako familientzat izan da. 
Oraingo honetan, Getxon uda pasatzera Europako ekialdetik etortzen diren umeen kopurua 
nabarmen murriztu da. 2008an 30 adingabe hartu ziren Getxon guztira. Hala ere, 2009an kopuru 
osoa 9 izan zen, eta egoera hori 2010ean areagotu egin zen, soilik 4 gazterentzako harrerak egiteko 
eskaerak aurkeztu baitziren udalean. Egoera hori 2011n errepikatu egin zen. 2014an, 14 adingabek 
udako bi hilabete eman zituzten Getxoko familiekin. 
  
Proiektua Txernobylgo erradiazioak ukitutako Bielorrusiako umeen harrera 
Herrialdea  Ukraina GGKE Ukrania Gaztea 
Laguntza 312,50 € Guztira 9.000,00 € 
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 kokatuta dago. 
Getxo udalerriko familia batek bi adingabe hartu ditu. 

 
Proiektua Errusiako eta Bielorrusiako umeen aldi baterako harrera 
Herrialdea  Errusia GGKE Bikarte 
Laguntza 625,00 € Guztira 142.950,00 € 
Laburpena Errusiako eskualde hauetatik datozen 86 ume eta 2 arduradun familietan hartzean datza 

proiektua: 
• Murmansk 
• Mendebaldeko Siberia. 
• Volgograd 
• Briansk. 
• Krasnoiarsk. 
Getxo udalerriko 2 familiak 2 adingabe hartu dituzte. 

 
Proiektua Txernobylgo hondamendiak ukitutako eremuan bizi diren umeen harrera 
Herrialdea  Ukraina GGKE Chernobil elkartea 
Laguntza 2.812,50 € Guztira 269.900,00 € 
Laburpena Ukrainatik datozen eta Txernobylgo zentral nuklearrean sortutako erradiazioek ukitu zituzten 88 

ume, 55 neska eta 33 mutil, familietan hartzean datza proiektua. Zehatz-mehatz, adingabeak Irpen 
eta Ivankiv eremutik datoz; herri hori zentraleko hormatik 7 kilometrora kokatuta dago. 
9 adingabe hartu dira Getxon. 

 
Proiektua Txernobilgo sindromea daukaten adingabeen harrera udan 
Herrialdea  Ukraina GGKE Chernobileko umeak 
Laguntza 1.250,00 € Guztira 269.900,00 € 
Laburpena Ukrainatik datozen eta Txernobylgo zentral nuklearrean sortutako erradiazioek ukitu zituzten 88 

ume, 55 neska eta 33 mutil, familietan hartzean datza proiektua. Zehatz-mehatz, adingabeak Irpen 
eta Ivankiv eremutik datoz; herri hori zentraleko hormatik 7 kilometrora kokatuta dago. 
4 adingabe hartu dira Getxon. 
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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 emandako 
laguntza eskertzekoa da, haurrak igerilekura laguntzaile batekin sartzea baimentzen baitu 
“abonamendu bigunen” bidez. Ekimen hori Europako ekialdetik datozen haurrei ere aplikatzen zaie. 
 
Azken urteotako datuak alderatuta, Getxora etorri diren adingabeen kopurua egonkor samar 
mantendu da, eta datuak hartutako 16 eta 10 adingaberen artean ibili dira. 
 
2014ko harrerari dagokionez, ondoren datu interesgarrienak laburbilduta aurkeztuko dira: 
Proiektua Oporrak Bakean Programa 
Herrialdea Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 
GGKE Getxo Pro-Sahara ATFAL 
Diru-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. 
Hauxe da programaren helburu espezifikoa: 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. 
2014an, getxotar familiek 4 neskatila eta 6 mutiko hartu zituzten. 
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44..33..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
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. 
 

 
Harrera Getxoko udaletxean, 2014 
 
Topaketa 2014ko uztailaren 8an egin zen, udaletxeko batzar-aretoan, eta alkatea (Imanol Landa), 
Lankidetzako arduraduna den zinegotzia (Kepa Miñambres) eta toki-korporazioko beste kide batzuk 
egon ziren han. Harrera Saharatik nahiz Europako ekialdetik datozen umeentzat egin zen aldi 
berean, kultura-artekotasuna bultzatzeko. 
 
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. 
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VV..  EEKKIINNTTZZAA  HHUUMMAANNIITTAARRIIOOAA  
 
2014an, ekintza humanitarioko esku-hartze bat egin da. 
 
55..11..  SSaahhaarraarreekkiikkoo  EEllkkaarrttaassuunneezzkkoo  EEuusskkaall  KKaarraabbaannaa  
 
Proiektua Sahararekiko Elkartasunezko Euskal Karabana 
Herrialdea  Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 
GGKE Getxo Pro-Sahara ATFAL 
Data 2014ko maiatza Diru-laguntza 15.000,00 € 
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 erkidegoko 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. 
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VVII..  GGEETTXXOOKKOO  GGKKEE--AAKK  SSEENNDDOOTTZZEEAA  
 
2014an, 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 GGKE-en 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 honetarako esleitutako kopurua 12.000,00 euro izan da, eta, besteak beste, 
gastu hauek ordaintzen laguntzeko erabiliko dira: pertsonal-gastuak, gastu arruntak, publizitate- eta 
propaganda-gastuak, prestakuntza-gastuak eta erakundeen kudeaketaren kalitatea hobetzeko 
gastuak. 
 
Guztira sei erakunde aurkeztu ziren deialdira, eta honako hau izan zen banaketa: 
 

GGKE / ONGD Diru-laguntza 
Zabalketa  2.584,62 €  
Educo 2.276,92 € 
Perualde  1.784,62 €  
Getxo Pro-Sahara ATFAL  1.969,23 €  
Taldeka Lagunduz 1.458,87 € 
San Martín de Tours  1.815,38 €  
Entreamigos – Lagun Artean  1.569,23 €  
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VVIIII..  BBEESSTTEELLAAKKOO  JJAARRDDUUEERRAAKK  
 
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: 

� Otsailean, udaletxean Saharako bandera ipintzea. 
� Maiatzean, “Sahararen Aldeko VIII. Herri Krossa”. 
� Maiatzean, lankidetzaren eta senidetzeari buruzko topaketa Zizurkilen. 
� Irailean, Getxo Folk, gune solidarioa. 
� Azaroan, Gizatiarrek Kongoko Errepublika Demokratikoaren alde antolatutako azoka 

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

solidarioan laguntzea. 
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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. 

2014an, 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, honako hauek azpimarra daitezke: 
� 2013ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren baterako ebaluazioa eta hobetzeko 

proposamenak. 
� 2014ko diru-laguntzen deialdia. 
� Getxo udalerrian egoitza operatiboa daukaten GGKE-en gastu arruntetarako diru-laguntzen 

deialdia. 
� Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XVII. edizioa, prestaketa. 
 
Guztira hiru bilera egin dira 2014an: 

Bileraren data Bertaratutako GGKEak Aztertutako gaien kopurua 
14/06/02 9 7 
14/09/04 10 6 
14/10/29 11 6 

GUZTIRA 3 bilera 30 19 gai aztertu ziren 
Batez 

bestekoa 
 10 (% 71,42) 6,33 

 
 
 


