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I. 2018an GETXOKO UDALAK EGINDAKO LANKIDETZA
EKIMENAK
1.1. Helburuak
2012-2015eko Legealdi Planean jasota dagoen moduan, Garapenerako Lankidetzako
Sailaren helburu estrategikoa Getxoko Garapenerako Lankidetzako programa indartzea
eta bultzatzea da. Horretarako, ekimen hauek gauzatzen 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 Lantaldetik koordinazioa eta aholkularitza
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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1.2. Datu orokorrak
2018an, 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 320.00 euroko zuzkidurarekin.
o 4 sentsibilizazio-proiektu, guztira 58.137 euro.
o Europa Ekialdeko haurrak hartzeko 3 proiektu, 1.600 euro.
o Larrialdi humanitarioko proiektu 1, Sirian, 12.000 euro.
o 81.522 pertsonak (horietariko 73.274 emakumeak izan direlarik) 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.
 29.171 euro XXI. 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

Hegoaldeko lankidetza-proiektuak
Sentsibilizatzeko eta garapenean
hezteko proiektuak
Ekintza Humanitarioa
Harrera egitea
Getxoko GGKEak indartzea
Guztira

Euroak
376.618,00 €.
96.308,00 €.
30.000,00 €.
19.600,00 €.
18.720,00 €.
541.246,00 €.

Jarraian, 1. grafikoan, sektoreen araberako banaketa jaso dugu, ehunekotan duten
ordezkaritzaren arabera. 2018ko datuak aurreko urtekoen oso antzekoak dira.
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1. grafikoa

2. grafikoan Lankidetza Sailaren 2008tik 2018rako aurrekontu-bilakaera dago. Krisi
urteen ondoren legegintzaldi berriarekin ataleko aurrekontua 600.000 eurokoa izan da eta
zenbateko horretan egonkortu da.
2. grafikoa

3. grafikoan, udalak lankidetza-proiektuei esleitzen dien aurrekontuaren ehunekoaren
bilakaera azaldu da.

4

3. grafikoa

3. grafikoan islatzen denez, Lankidetzarako aurrekontuaren bilakaeran hazkunde
nabarmena ikusten da 2009ko partidan eta 2012ra arte mantendu da. Baina 2013an
zenbateko hori gutxitu egin zen, hala ere, 2008ko partida baino handiagoa izan zen
ehunekoari begiratuz gero, baina ez bideratutako kopuru osoari begiratuz gero; udalsarrerak gutxitu zirelako gertatu zen hori. 2015ean, ehunekoa arin handitu zen, partidaren
zenbatekoari eutsi arren, diru-sarrera murriztu egin baitzen. 2016an partida hazi eta
% 0,7ra iritsi zen; ehuneko bera mantendu da 2018an.
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II. LANKIDETZA-PROIEKTUAK
Kooperazio-proiektuak bi modutan esleitzen dira. Lehenengoa diru-laguntzen urteko
deialdia da. Bigarren bidea, aldiz, horretarako kooperazio-eragileekin sinatutako
hitzarmenak dira.
Jarraian, 2018an finantzatutako proiektuak aurkeztuko ditugu, labur-labur.
2.1. Diru-laguntzen urteko deialdia
2018an, herrialde txirotuetako lankidetza-proiektuetara 320.000 euro zuzendu dira guztira
eta jarraian zehaztutako 12 proiektu finantzatu dira.
Proiektua

Telema Osasun Mentaleko Zentroa

Herrialdea Kongoko E. D.

Emakumeak 20.000.
GGKE ECCA Romo
9.000,00 €.
Laguntza
Guztira 21.000,00 €.
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 harrerazentro bat dauka; horren helburua kalean
abandonatuta dauden eta gaixotasun mentalak dituzten emakumeei laguntzea da.
Gaixotasun mentala duena babesgabe dago, animismoa nagusi delako, eta, beraz, egoera
negatiboen errudunak dira. Gainera, zentroko pazienteek gatazka armatu bat pairatu dute
eta depresioak zein gaixotasun mentalak dituzte. 2018rako emaitza hauek lortu nahi dira:
1. Gaixotasun mentala dutenei 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
eskolatzea
Emakumeak 1.605.
46.000,00 €.
Laguntza
Laburpena

Kapiri

sektorean

Herrialdea Kongoko E. D.

GGKE Toursko San Martin misio-taldea
Guztira 74.410,00 €.

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 ekonomiajarduera 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. Biztanleriaren bizi-kalitatea hobetuko da, eskola-adineko pertsonak lehen
hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta unibertsitate-hezkuntzan eskolatzea erraztuz.
2018an, honako arlo hauetan jardutea aurreikusita dago:
1. Lehen 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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Oinarrizko osasuna eta saneamendua Nigerian II. Herrialdea Nigeria
fasea
Emakumeak 500.
GGKE Zabalketa
29.000,00 €.
Laguntza
Guztira 41.448,00 €.
Proiektu honetan Nigeriako biztanle
Laburpena
Proiektua

zaurgarrienek oinarrizko eskubideak
egikaritzea oztopatzen duten arazoak
konpondu nahi dira. Zehazki, neskatoen
eta gazteen hezkuntzaren inguruko
oinarrizko baldintzak hobetu nahi dira
hala haien babesa eta osasuna
bermatzeko, ez bakarrik azpiegituretan
jardunez, baita inguruko jarduera guztian
ere. Ondorioz, proposamenak irismen
mugatua eta zehatza duen arren, hau da, ikastetxe batera eta oinarrizko azpiegituretara
mugatzen den arren, egiturazko beste gai batzuetan aurrera egin daiteke.

Kosmobisioa eta emakume maiak genero indarkeria Herrialdea Guatemala
prebenitzeko
Emakumeak 500.
GGKE Entreamigos – Lagun Artean
29.000,00 €.
Laguntza
Guztira 72.777,64 €.
Proiektu honen bitartez indarkeria bizi
Laburpena
Proiektua

izan duten emakumeei arreta eta
laguntza integrala eman nahi zaie maien
kosmobisioan oinarrituz. Hala, maien
ehunen inguruko prestakuntza ematen
zaie
emakumeak
ekonomikoki
ahalduntzeko, eta horrez gain, ikasteko
bekak ere ematen zaizkie. Gainera,
Sololá udalerriko oinarrizko zikloko
irakasleak sentsibilizatzeko lana egingo
da, hala irakasle horiek emakumeen
aurkako indarkeriaren aurka egiteko prestatzaile bihurtuko direlarik eta lan egiten
duten ikastetxeetako ikasleekin lan berdina gauzatuko dutelarik.

Zaurgarritasun handiko egoeran dauden haurren Herrialdea Peru
eta nerabeen bizitza hobetzen Tacnan
Emakumeak 310.
GGKE Ayuda MAS
22.500,00 €.
Laguntza
Guztira 30.032,77 €.
Laburpena Getxoko Udalak 2014an eta 2016an
Proiektua

lagundutako proiektuen jarraipena da eta
garapenean detektatutako behar eta
erronketatik sortu zen. Tacnako inguru
marjinaletako
umeen,
nerabeen,
emakumeen
eta
familien
bizitza
baldintzak hobetuko dira. Emakume eta
aita
liderrak
prestatuko
ditu.
Komunitateko eragileek umeen eta
emakumeen eskubideak sustatzeko eta
defendatzeko izango duten parte-hartzea,
prestakuntza eta ekintza sustatuko ditu. Azken helburua antolatutako komunitatea
protagonista izatea da.
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Ekipamendua, lantaldea eta gosariak hornitzea Herrialdea Gambia
Komunitate Garapeneko Zentro Ikastetxean
Emakumeak 399.
GGKE Sunu Buga Buga
23.400,00 €.
Laguntza
Guztira 36.719,00 €.
Proiektuaren xedea da komunitateko hezkuntza zentro
Laburpena
Proiektua

bati ekipamendua eta baliabideak ematea Bijilon,
Gambian. Zentroan Haur eta Lehen Hezkuntza emango
lirateke goizez eta ludoteka, topagunea eta tailerrak
emateko tokia izango litzateke arratsaldez; era berean,
zine emanaldiak egongo lirateke larunbat arratsaldeetan
komunitate osoarentzat.
Hauek izango lirateke jarduketa arloak: hezkuntza,
osasuna eta adingabeen alfabetizazioa hobetzea eta
generoarekin lotura duten gaiak lantzea indarkeria kasuak
murrizteko.

Indigenen komunikazioa hobetzea Bolivia ekialdean Herrialdea Bolivia
askotariko nazio estatua eraikitzeko ekarpen gisa
eskubideak guztiz hedatzeko eta indarrean jartzeko
Emakumeak 60.
GGKE Mugarik Gabe
29.000,00 €.
Laguntza
Guztira 36.594,66 €.
Laburpena Proiektuaren helburua Boliviako beheko
Proiektua

aldeko lurretako indigenen bi erakundetan
politika eta komunikazio arloak sendotzea
da. Horretarako, erakundeen egoera
aztertzeko, horri buruz hausnartzeko eta
proposamenak
egiteko
trebetasunak
hobetuko dira eskubideak oinarri hartuz,
eta bereziki emakumeen eskubideen eta
genero indarkeriaren alorrean, baita herri
indigenek hezkuntza deskolonizatzailea
izateko duten eskubidea ere. Gainera, ikusentzunezko tresnak eta kazetaritzakoak erabiltzeko prestakuntza emango da mezuak eta
komunikazio produktuen proposamenak helarazteko, eta horiek guztiak nazioko eta
tokiko telebista kateetan, Interneten eta Nazio Anitzeko Komunikazio Indigenako
sisteman jarriko dira.

Bizi librea sustatzea emakumeen eta gizonen parte- Herrialdea Peru
hartzearen bitartez
Emakumeak 9.533.
GGKE Farmamundi
29.000,00
€.
Laguntza
Guztira 39.217,87 €.
Helburua indarkeria jasan duten emakumeek
Laburpena
Proiektua

arreta eta prebentzioko zerbitzu publikoak
eskuratzeko dituzten oztopoak kentzea da.
Horretarako, tokiko eragileak inplikatuko
dira, legezkoak eta osasunekoak, baita
hezkuntza
zentroetako
eta
gazteen
zentroetako
erakundeak
ere.
Beraz,
entzunaldi sozialak egingo dira zerbitzuak
arrazionalizatzeko eta hobetzeko, hala,
3.000 emakumeri arreta emango zaie eta
emakumeen kontrako indarkeriari buruzko
komunikazio eta sentsibilizazio planaren bidez 10.000 pertsonari laguntza emango zaie.
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Umeak eskolaratzea eta hezkuntza baliabideak Herrialdea Peru
hobetzea Twinza giza kokagunean pobrezia egoeran
dauden umeentzat
Emakumeak 688.
GGKE Perualde & IC-LI
43.700,00 €.
Laguntza
Guztira 61.642,00 €.
Laburpena Hezkuntzarako sarbidea ahalbidetzea eta
Proiektua

Callao distrituan pobrezia eta zaurgarritasun
egoeran dauden Lehen Hezkuntzako umeek
jasotzen duten hezkuntza kalitatea hobetzea.
Hori guztia Twinzako giza kokagunean
daudenen beharrak eta eskariak betetzeko.
San Miguel ikastetxeko instalakuntzak
handituko ditugu, eta horretarako, lau gela
eraikiko ditugu paraleloan eta aldi berean.
Horrez gain, irakasleen prestakuntza eta eguneratzea hobetuko dugu, baita gurasoen
heziketa ere.

Proiektua
Gaueko ikasketa zentroa Anekal-en
Emakumeak 964.
9.400,00 €.
Laguntza
Laburpena

Herrialdea India
GGKE Taldeka Lagunduz
Guztira 11.827,02 €.

Gaueko ikasketa zentroaren proiektu hau
proiektu zabalago baten barruan dago; Landa
inguruko osoko ongizaterako Zentroaren
(CIRW) proiektua da eta dalit kastako
emakume eta gizonak ahaldundu nahi ditu
beren eskubideak aldarrikatu ditzaten.
Zentroan jada lanean ari dira zenbait
herrixkatan, heziketa eskainiz eta kalitatezko
oinarrizko
hezkuntzaren
garrantzia
azpimarratuz, ume horiek komunitateko
liderrak bihurtu daitezen, ondo prestatuak, informatuak eta konprometituak.

Coatepeque-ko landa-komunitateetan amaren eta Herrialdea Guatemala
jaioberriaren osasuna sustatzea eta elikadura
hobetzea, II. fasea
Emakumeak 300.
GGKE Medicus Mundi Bizkaia
28.900,00 €.
Laguntza
Guztira 37.237,61 €.
Laburpena Proiektu hau osasuneko lehen mailako
Proiektua

arretaren proiektuaren barne dago. Orain
urte askotik Coatepeque udalerriko landa
inguruko 10 komunitateetan lanean ari dira.
Esku-hartze horri esker inguru horretan
eragin eta lehentasun handia duten bi arazo
soziosanitario murriztuko dira:
- Umeen desnutrizioa, bereziki 5 urte baino
gutxiago dituztenena.
- Nerabeen haurdunaldiak.
Kasu bietan ezinbestekoa izango da
prebentzioan eta komunitatea sustatzen lan egitea, eta horretarako, komunitateko
sustatzaileek eta proiektuko hiru komunitate hauetako liderrek lan egingo dute:
Montecristo, La Felicidad eta San Vicente Pacayá.
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17 emakumeri eta beren familiei saneamendu egokia Herrialdea India
duen etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzea.
Emakumeak 23.
GGKE Vicente Ferrer Fundazioa
21.100,00 €.
Laguntza
Guztira 40.420,09 €.
Bizigarritasun-baldintza
duinak
Laburpena
Proiektua

eta
oinarrizko saneamendua izateko eskubideak
betetzea lortu nahi da; kasu horretan,
Indiako gizarteko kasta baxueneko 17
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, K. Byadigerelanda-komunitatean 17 etxebizitza duin
eraikiko dira, familia buru diren 17 emakumeen jabetzakoak –ez beste baten jabetzakoak–
izango direla ziurtatuta.

2.2. XII. Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa
"XII. Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa” ekainaren 20tik 24ra egin zen;
Liburutegi Zerbitzuak antolatu zuen, Garapenerako Lankidetza Sailarekin elkarlanean.
Egun horietan, gutxi gorabehera 14.000 liburu saldu ziren, eta guztira 3.700 pertsona
inguru bertaratu ziren. Argitalpenek askotariko gaiak jorratzen zituzten eta partikularrek
liburutegiei egindako dohaintzetatik zetozen. Liburuak prezio sinbolikoan, gutxi
gorabehera euro batean, jarri ziren salgai.
Eskolako materiala Huasquicha, Jauja-ko (Peru) Herrialdea Peru
nekazaritza komunitateetako umeentzat
Emakumeak 175.
GGKE Ayuda MAS
12.221,00 €.
Bilduta
Proiektuaren helburua Colegio Fe y Alegria
Laburpena
Proiektua

ikastetxeko ikasleen prestakuntza eta
heziketarako ezinbestekoa den material
didaktikoa hobetzea da. Proiektuaren bitartez
323 ikasleek eta 15 irakaslek heziketarako
duten eskubidea sustatuko da.
Azoka Solidarioa ekainaren 20 eta 24 artean
egin zen Villamonteko Kultur Etxean,
Algortan.
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2.3. Euskal Fondoarekiko hitzarmena
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. 2018ko proiektua
Euri-urak drainatzeko 400ml-ko eraikuntza egitea, Herrialdea Nikaragua
sendotutako
hormigoiz
egindako
hoditeria
trapezoidalarekin Solidaridad. Tipitapa. Nikaragua I. fasea
Emakumeak 3.521.
Erakundea Euskal Fondoa
51.000,00 €.
Laguntza
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.
2018ko helburua umeen eta sektore zaurgarrienen
artean gaixotasun diarreikoak eta arnasakoak
murriztea da, auzoko emakumeek identifikatutako
lehentasuna jorratuz. Euri urek herritarrei eta
inguruko eraikinei sortu dakizkiekeen kalteak
prebenitzea eta oinezkoen mugikortasuna, garraiobide publikoak eta aukerazko
garraiobideak hobetzea eta hondakin solidoak maneiatzea eta garraiatzea hobetzea dira
ezarritako helburuak.
Zehazki, Villa Solidaridad auzoko ibilgu kaleko uholdeak prebenituko dira eta horretarako,
drainatze obra bat egingo da. Horren bitartez hodi trapezoidaleko 400 metro lineal eraikiko
dira hormigoi sendotuarekin eta burdinazko parrila malgua 3/8”-koa izango da. Etxeetan
huste loturak eta sarrera hodiak egongo dira baita ere hoditeri ondoko kaleetako isurketak
jasotzeko.
6.890 onuradun egongo dira guztira, eta horietatik 3.521 emakumeak izango dira
(% 51.10) eta 3.369 gizonak (% 48.90).
Eskuragarri dagoen bideoa: https://vimeo.com/121137619)

Proiektua
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2.4. Garapenerako lankidetza-proiektuen banaketa geografikoa
Ondoren, 4. grafikoan, 2018an finantzatutako proiektuen banaketa ageri da, eremu
geografikoen1 arabera.
4. grafikoa

2018an joera aldatu zen eta Hego Amerika udal lankidetzako lehenengo esku-hartze
eremua bilakatu zen. Aldaketa hori nagusiki Peruko proiektu askotan oinarrituz gertatu
zen. Hala ere, oreka dago Hego Amerikaren, Erdialdeko Amerikaren eta Afrikaren artean.
Asian gorakada txiki bat egon da, Indian bi proiektu finantzatu baitira.
Jarraian, 5. grafikoan, ehuneko-adierazpidea aurkeztuko da, egindako esku-hartzeen
esparru geografikoaren arabera.
5. grafikoa

1

Garapenerako Lankidetzako Sailaren beraren aurrekontu-partidaren zenbatekoak baino ez dira
sartu; beraz, Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioan bildutakoa ez da datuetan islatzen.

12

Ehunekoen banaketari dagokionez, % 65 baino gehiago Erdialdeko eta Hegoaldeko
Amerikan kontzentratzen dira, eta gainerakoa Asia eta Afrikaren artean banatuta dago.
Ehunekoetan hazkunderik handiena Hegoaldeko Amerikan izan da, bere pisu erlatiboa ia
bikoiztu egin baitu.
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III. GARAPENERAKO HEZKUNTZARAKO ETA/EDO
SENTSIBILIZAZIORAKO PROIEKTUAK
Sentsibilizazio-proiektuen baldintzatzaile nagusiak diru-laguntzen deialdiak eta zuzeneko
betearazpenak dira, batez ere XXI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
3.1. Diru-laguntzen deialdia
2018. urtean, hiru proiektu finantzatu dira diru-laguntzen urteko deialdiaren bidez.
Zehazki, hauek dira finantzatutako proposamenak:
Proiektua
Herria
Laguntza
Laburpena

SolidaridUp – IV. fasea
Getxo
23.740,00 €.

Proiektua

Herritar aktiboak sustatzea Getxon garapen jasangarria bultzatzeko euskaraz eta
gaztelaniaz egindako zinema sozialaren bitartez
Getxo
GGKE KCD
17.999,42 €.
Guztira 48.950,70 €.

Herria
Laguntza
Laburpena

GGKE Zabalketa & Toursko San Martin
Guztira 30.909,08 €.

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, hemen http://zabalketa.org/actuaciones-especiales/solidaridup/

Proiektu horrek nazioarteko zinema
sozialeko jarduerak hartzen ditu barnean,
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. Getxon 800 ikaslek parte hartu zuten X. edizioan.
Informazio gehiago hemen: https://vimeo.com/299392202
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Proiektua
Herria
Laguntza
Laburpena

Eman Interkultura minutu 1
Getxo
16.397,58 €.

GGKE UNESCO Etxea
Guztira 22.890,86 €.

Aniztasunean
eta
kulturartekotasunean
oinarritutako bizikidetza izateko eskubide
unibertsalaren inguruko kontzientziazioa
egingo da (tolerantzia eta berdintasuna). Hori
guztia, balioetan hezteko proposamena
izango da, pertsonek ulertzeko zeintzuk diren
desberdintasunen egitura arrazoiak eta Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalarekin
bat datorren mundua defendatzeko. Kultura
eskubideak giza eskubideen barnekoak
direlako, eta gainerako eskubideak bezala
unibertsalak, ikusezinak eta elkarrekiko menpekoak direlako. Horiek sustatzea eta
errespetatzea ezinbestekoa da gizakien duintasuna mantentzeko eta gizabanakoak eta
komunitateak modu positiboan elkarrekintzan aritzeko, aniztasunean eta kultura
ugaritasunean oinarritutako munduan.
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3.2. Zuzeneko betearazpena
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2018

Urriaren 27tik urtarrilaren 12ra artean Getxotik Mundura Mundutik Getxora XXI.
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 jarduerez gain, topaketetan jarduera ezberdinak egin ziren .
Proiektua
Herria
Guztira
Laburpena

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2018. XXI. Topaketak
Getxo
Laguntzaileak Getxoko Kultur Etxea
29.171,00 €
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 GGKE-en berri ematea, jolaserako
gune baten barruan.
- Biztanleei Saharako herria dagoen egoera
jakinaraztea.
2018ko edizioak honako berrikuntza hauek eduki
ditu:
 Azaroaren 8an, European Days of Local
Solidarity-ren 3. edizioa izan zen Getxon;

Paris, Erroma, Bartzelona, Vizdeme eta Getxon antolatu zen egun hau.
Jardunaldi hau Euskal Fondoarekin eta Platfoma europar sarearekin batera antolatu zen.
 Azaroaren 27tik abenduaren 2ra artean Getxoko tabernek eta jatetxeek Bidezko
Merkataritzako kafea eta kakaoa eskaini zituzten; horrela, herritarrek produktu horiek
ezagutzeko eta dastatzeko aukera eduki zuten.
 Abenduaren 2an GGKE-en Azoka egin zen; bertan, zenbait lantegi egiteaz
gain,GGKE-ek egiten duten lanaren berri eman zen. https://youtu.be/WUsjdNJgNWg
Topaketen informazio zehatzagoa hemen: https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-aldesarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura
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3.2.2. Getxotik Mundura jokoa

Getxotik Mundura bideo jokoa
2016an
sortu
zuten
eta
http://getxotik.org
webgunean
eskuragarri dago. Jokoan elkartasun
proiektu batean parte hartzeko
aukera eskaintzen da. Jokalariek
elementu batzuk bildu behar dituzte
eta
elementu
horiek
guztiak
beharrezkoak dira premiazko giza
laguntzako pakete bat osatzeko.
Aurrera egin ahala, munduko
osasunerako, hezkuntzarako, osasunarretarako... eskubideen egoerari
buruzko informazioa emango da, udalerriko GGKE-ek lana egiten duten arloei buruzko
informazioaz gain. Jokoak euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak ditu.
Lantaldeko GGKE-en lankidetzari esker egin da jokoa, talde horiek parte hartze aktiboa
izan baitute.
3.2.3. Lolita Chavez-ekin hizketaldia: “Indigenen komunitateak lur planeta
defendatzen”

Getxo Elkartegian urtarrilaren
19an Guatemalari buruzko
hizketaldia izan zen izenburu
honekin:
“Indigenen
komunitateak lur planeta
defendatzen”. Hitzaldia Aura
Lolita
Chavez
Ixcaquic
andreak eman zuen, giza
eskubideen defendatzailea eta
Ignacio Ellacuria 2017ko
sariduna denak. Ekimena
Ibaiondoko Ikasketa Zentroak
antolatu zuen Getxoko Udalaren Lankidetza Atalaren laguntzarekin, eta 90 pertsona izan
ziren bertan.
Aura Lolita Chavez Ixcaquic andrea Ki'che´ Herrietako Batzordearen (CPK) erakundeko
kidea da. Erakunde horrek baliabide naturalak eta giza eskubideak babesten lan egiten du
lurraldean meatzaritzak, egurgintzak, sektore hidroelektrikoak eta nekazaritzak eta
industriak izan duten hazkundea ikusirik. Hitzaldian azaldu zuen zein lan egin zituzten
meatzaritza eta estatuz gaindiko enpresen aurka eta herri indigenen alde, eta esan zuen
baita ere hainbat mehatxu jaso izan dituztela horregatik, eta hori dela-eta Guatemalatik
joan behar izan dela.
Lolita Chavezek 2017an Ignacio Ellacuria saria jaso zuen. Sari hori Eusko Jaurlaritzak
ematen du, eta 2017an Sájarov sariko finalistetako bat izan zen, Europako Parlamentuak
ematen duena hain zuzen ere.
3.2.4. Bidezko Merkataritza

2012ko azaroan, Getxok Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriaren ziurtagiria 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
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eragileek (gizarte erakundeek, sektore publikoak eta pribatuak) beraienak egiten dituztela
Bidezko Merkataritzako printzipioak eta gainera, zenbait ekimen egiten dituztela hori
sustatzeko.
2018an egindako jarduera nagusiei dagokienez, honako hauek nabarmendu ditzakegu:
3.2.4.1. Orientazio Ibilbidea

Maiatzaren 12an, Itxartu Taldeak antolatuta, orientazio ibilbide bat egin zen Getxon.
Ekitaldiak arrakasta 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 zeramatenak. 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.
3.2.4.2. Sukaldaritza tailerra bidezko merkataritzako produktuekin

Maiatzaren
12an
Bidezko
Merkataritzaren Nazioarteko Eguna
zela-eta Artalde elkarteak antolatutako
tailerra egin zen. Bertan, plater
ezberdinak prestatu zituzten bidezko
merkataritzako produktuekin, eta 20
parte-hartzaile izan ziren Algortako
Adi Espazioan. Hauxe izan zen
programa:
 Bidezko Merkataritzako kafearekin
eta janaurrekoekin ongi etorria.
 Arroza prestatu zuten bidezko
merkataritzako produktuekin
(arroza, kokozko esnea, espezieak).
 Prestatutako errezetak jatea.
 Agurra bidezko merkataritzako infusioarekin.
3.2.4.3. 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 GGKE-en
azoka). Algorta, Romo eta Areetako 60
taberna eta jatetxek egin zuten bat
ekimenarekin, eta, hartara, azaroaren 29tik
abenduaren 2ra arte (biak barne), Bidezko
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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.
3.2.4.4. 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. Gobela Tabernan egin zen saskia
emateko ekitaldia: Irantzu Uriarte
lankidetzako ardura duen zinegotziak
edizio honetako irabazleei eman zien.

3.2.5. European Days of Local Solidarity: “Genero berdintasunaren eta sexu
dibertsitatearen aldeko politika publikoak sendotzea”

Azaroaren 8an Getxon European
Days
of
Local
Solidarity
ekimenaren hirugarren edizioa
antolatu zuten, eta ekimen
horretan parte hartu zuten baita
ere
Erromak,
Parisek,
Bartzelonak, Nantesek eta beste
hiri batzuk. 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 5etik 18ra egin ziren jarduerak.
Getxoren kasuan Garapen Iraunkorreko 5. helburua azpimarratu zen, Genero
Berdintasunari buruzkoa hain zuzen ere. Getxoko Udalak, Euskal Fondoak eta Platformak
antolatu zuten jardunaldia. Hizlarien artean egon ziren Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziako ordezkariak, Zabalketa GGKEkoak eta Guatemalako INCIDE
fundaziokoak.
50 lagunek hartu zuten parte jardunaldian.
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3.2.6. Fusilak edo pintadak: Saharar herriaren borroka baketsua

Apirilaren 27an Algortako Kultur Etxean “ Fusilak edo pintadak: Saharar herriaren
borroka baketsua” izeneko dokumentala aurkeztu zuten. Horrez gain, Sahararen egoerari
buruzko mahai ingurua egin zuten, eta ekimen biak Getxoko Udalak eta ATFAL
Sahararen aldeko Getxoko elkarteak antolatu
zituzten, Cantabria por el Sahara elkartearen
eta Equipe Media Saharako ikus-entzunezko
kolektiboaren laguntzarekin.
Bertan egon ziren baita ere dokumentalaren
zuzendaria, Jordi Oriola, Equipe Media
(dokumentala egin duena) ekoiztetxearen
presidentea, Ahmed Ettanji, eta Saharako
aktibista
den
Hassanna
AAlia.
Dokumentalaren
helburua
Marokok
okupatutako lurralde guztietan indarkeriarik
gabeko borroka gauzatzea aukeratu duten aktibista guztien lana azpimarratzea da, eta era
berean, giza eskubideen aldeko mugimendu honek gatazkaren aurrean proposatutako
irtenbideak aurkezten ditu.
Dokumentalean, Equipe Media kolektiboko kazetari aktibistek sahararrek sufritzen
dituzten gehiegikeria guztiak azaltzen dituzte, NBEk agindutako autodeterminaziorako
erreferendumaren zain dauden bitartean, horren bitartez Marokok orain dela 40 urtetik
gauzatutako Sahara Mendebaldeko okupazioa bukatuko baita.
Dokumentala ikusten eta mahai inguruan parte hartzen 50 pertsona egon ziren.

3.2.7. Guatemalari eta feminismoari buruzko hitzaldia Areetan

“Guatemala ikuspuntu feministatik” izan
zen urriaren 24an Getxo Elkartegian,
Areetan,
antolatutako
hitzaldiaren
izenburua. Entre Amigos-Lagun Artean
elkarteak
antolatu
zuen
Getxoko
Udalaren laguntzarekin, eta hizlaria
feminismoan,
parte-hartzean
eta
osasunean aditua den Isabel Saenz
Solares izan zen.
Guztira 40 pertsonak hartu zuten parte.
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3.2.8. Getxo Elika Hizketaldi Osasuntsuak

Ekainaren 22an, Getxo Elika ekimenaren
barnean gai honi buruzko jardunaldian
parte hartu genuen: “Eraberritzeko
jasangarritasuna
elikadura
osasungarriaren oinarri gisa”. Bertan
parte hartu zuten Fernando Canales-ek
(Etxanobe jatetxea), Leire Escajedo-k
(Urban Elika), Amaia Arregui-k (“La
colmena de Andra Mari”) eta Unai
Garcia-k (Getxoko Udaleko lankidetza).
Lankidetza
Atalekoek
garapen
jasangarriko helburuei eta horiek
bidezko merkataritzarekin duten loturei
buruz hitz egin zuten, baita bidezko
merkataritzako
produktuen
kontsumoaren garapenari buruz ere.
Jardunaldiari
buruzko
laburpena
https://youtu.be/ALCD6Ojkg5c

3.2.9. Herritarrentzako
erakundeetan

hezkuntza

YouTube-n

eta

GSH

ikusi

Extremadurako

daiteke:

tokiko

Jardunaldia
FEMPEX
(Extremadurako udalerrien eta
probintzien federazioa) izeneko
federazioak antolatu zuen eta
azaroaren 26an izan zen Meridan.
Bertan izan zen getxoko Udaleko
Garapen
Lankidetza
Ataleko
ordezkaria eta Garapenerako eta
herritarrentzako
hezkuntzari
buruzko esperientzia azaldu zuen.
Jarduera Extremaduran lan egiten
duten tokiko kargudun hautatuei,
udaleko teknikariei eta GKEko
langileei zuzenduta zegoen. Helburua Nazioarteko Lankidetzak garapenerako dituen
helburu eta aukerei buruz sentsibilizatzea eta prestakuntza ematea izan zen. INCIDEX
proiektua da esparrua, eta baterako finantzaketa gauzatzen du Garapenerako Nazioarteko
Lankidetzako Extremadurako Agentziak (AEXCID).
Jardunaldia bi agertokitan egin zen. Alde batetik, Cinesa zinemetako areto batean “NIRE
HERRIA MUNDUAN” dokumentala ikusteko foroa egin zen, FEMPEX-ek ekoiztu
duena, eta sentsibilizazio tresna dena Extremadurako tokiko erakunde guztientzat. Eta
beste alde batetik, Tryp Medea Hotelean Extremadurako eta kanpoko udalerriek
herritarren hezkuntzarako egiten dituzten proposamen eraginkorrak aurkeztu ziren,
udalerrietarako eta lankidetzarako proposatzen dituzten lanak azaldu zirelarik.
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IV. HARRERA
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, 2015az geroztik Europa Ekialdeko eta Saharako haurren harreran
izandako bilakaera adierazi da. Getxon izandako adingabeen bilakaera ez da erregularra
izan; 2018an gorakada nabaria izan zen eta udalerrian uda pasatu zuten 14 adingabe etorri
ziren.

6. grafikoa
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4.1. Diru-laguntzen deialdia
2018ko deialdiaren bidez, diru-laguntza eskatu duten erakundeak finantzatu dira, kasu
honetan, Ukraina Gaztea, Txernobylgo Umeak eta Bikarte.
Proiektua
Herrialdea
Laguntza
Laburpena

Txernobylgo adingabeen aldi baterako harrera 2018an
Ukraina
GGKE Ukraina Gaztea
400 €.
Guztira 7.700,00 €.

Proiektua
Herrialdea
Laguntza
Laburpena

Errusiako eta Bielorrusiako umeen aldi baterako harrera
Bielorrusia
GGKE Bikarte
400,00 €.
Guztira 97.520,00 €

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.

Bizitza baldintza oso gogorrak dituzten adingabeak hartzea. Baliabide ekonomikorik eta
aukerarik ez izateak, klima gogorra egoteak eta ingurumenaren kutsadurak ondorio oso
negatiboak sortzen dituzte helduetan eta adingabeetan. Desegituratutako familien tasa oso
altua da, familia horiek ez dute baliabide ekonomiko nahikorik eta askotan alkoholismo,
familiako deserrotze eta umeen abandonuak gertatzen dira, estatuko umezurztegietan edo
barnetegietan uzten dituztelarik.

Proiektua Txernobylgo haurrei harrera ematea
Herrialdea Ukraina
Laguntza 800,00 €.

GGKE Acobi
Guztira 55.000,00 €.

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.

Getxo udalerriko familia bik bi adingabe hartu dituzte.
4.2. Getxo Pro Sahara ATFAL elkartearekiko hitzarmena
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 ProSahara 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
baimentzen baitu “abonamendu bigunen” bidez. Ekimen hori Europako ekialdetik datozen
haurrei ere aplikatzen zaie.
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Azken urteotako datuak konparatuta, Getxora etorritako adingabeen kopurua pixkanakapixkanaka jaitsiz joan da, batez ere, gurean uda pasatzera etortzeko aukera kopurua
murriztu delako, eta errefuxiatu eremuetatik ateratzen diren adingabeen kopurua, oro har,
murriztu delako. Hala ere, 2018an Getxoko harrera familiak gehitzea lortu genuen.
2018ko harrerari dagokionez, ondoren datu interesgarrienak laburbilduta aurkeztuko dira:
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Dirulaguntza
Laburpena

Oporrak Bakean Programa
Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria
Getxo Pro Sahara ATFAL
15.000,00 €.
Zenbatekoa, guztira 20.000,00 €.
Oporrak Bakean programa EAE osoan egiten da. Hori dela eta, 452 ume inguru etortzen
dira Euskadira.
Programaren berariazko xedea da Saharako ume-talde baten kultura zabaltzea eta haien
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.
2018an, familia getxotarrek 10 adingabe hartu zituzten: 4 neskatila eta 6 mutiko.

4.3. Zuzeneko betearazpena
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 2018ko uztailaren
13an egin zen udaletxeko
osoko bilkuren aretoan, eta alkatea eta Udalbatza eratzen duten alderdi politiko guztietako
ordezkariak izan ziren bertan.
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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

Urriaren 27an, Getxoko RKEn,
Getxoko Udalak Euskal Fondoaren
Sahara Koordinazio Unitatearekin eta
Euskadiko
Fronte
Polisarioko
delegazioarekin
batera,
topaketa
antolatu zuen, Oporrak Bakean
programan parte hartzen duten EAEko
eragile guztiak biltzeko.
Hizlarien artean, gainera, elkarteak,
erakunde
publikoak,
Fronte
Polisarioko ordezkariak eta horren
delegatua, Abdulah Arabi izan ziren.
Getxoren aldetik, jardunaldian parte
hartu zuen Getxo Pro Sahara ATFAL
elkarteak eta Getxoko Udaleko Lankidetzako Sailak.
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V. EKINTZA HUMANITARIOA
2018an, ekintza humanitarioko bi esku-hartze egin dira.
5.1. Sahararekiko Elkartasunezko Euskal Karabana
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Data
Laburpena

Sahararekiko Elkartasunezko Euskal Karabana
Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria
Getxo Pro Sahara ATFAL
2018ko maiatza
Diru-laguntza 18.000,00 €.
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.

5.1. Siriako krisia
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Data
Laburpena

Siriako gatazkako umeei larrialdiko laguntza ematea, sanitaterako sarbidea
izatea
Siria
Unicef
2018ko ekaina
Diru-laguntza 12.000 €.
Siriako krisia orain dela zazpi urte
hasi zen, eta denbora horretan zehar
garapeneko
adierazleek
lau
hamarkadako atzerapena izan dute.
Nazio Batuen datuen arabera, 13
milioi
pertsonek
laguntza
humanitarioa
behar
dute,
eta
horietatik 5,3 milioi adingabeak dira
(19.000 adingabek desnutrizio arazo
larriak sufritzen dituzte). Gerrak
oinarrizko
zerbitzuak,
gizarte
zerbitzuak eta osasun zerbitzuak
gogor astindu ditu. Egoera horretan, Unicefen helburua zerbitzu sanitarioak eskaintzea
da 10.905 pertsonei; horietatik erdiak adingabeak dira. Horrez gain, emakumeei ere
lagundu nahi diete. Zehazki, osasun zentroei eta pertsonei laguntza emango diete, eta
horretarako, medikuak, farmazeutikoak eta klinika mugikorrak emango dituzte.
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VI. GETXOKO GGKE-AK SENDOTZEA
2018an, 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 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 sei erakunde aurkeztu ziren deialdira, eta honako hau izan zen banaketa:
GGKE / ONGD
Zabalketa
Perualde
Getxo Pro Sahara ATFAL
Toursko San Martin
Entreamigos – Lagun Artean
Biladi
GUZTIRA

Diru-laguntza
5.617,81 €.
1.682,50 €.
4.280,24 €.
1.254,12 €.
4.079,60 €.
1.805,73 €.
18.720,00 €.
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VII. BESTE JARDUERA BATZUK
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.
7.1. Egin diren bestelako jarduerak
Kronologikoki, Lankidetza Sailak jarduera hauetan parte hartu du edo laguntza eman du
zuzenean:
 Otsaila, udaletxean Saharako bandera jartzea.
 Iraila, Getxo Folk, gune solidarioa.
 Urria, Sinope Kultura Elkartea, “Milurtekoko helburuak: Garapen jasangarrikoak,
non gaude garapenari dagokionez?”
 Azaroa, Gizatiarrek Kongoko Errepublika Demokratikoaren alde antolatutako
azoka solidarioan laguntzea.
 Abendua, Toursko San Martin misio-taldeak Kanseniaren alde antolatutako azoka
solidarioan laguntzea.
7.2. Beste udal ekimen batzuetan parte-hartzea
Gehiegi luzatu gabe, 2018an, 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 hemen: http://www.getxoelika.eus/
 BentaraNoa: Herritarren Partaidetzak bultzatutako ekimena, Bentako esparrua
berreskuratzeko. Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/
 Thinking Fadura: Fadura Parkea herritar guztientzat irekitzeko aukerari buruzko
hausnarketa gunea. Informazio gehiago: http://thinkingfadura.eus/es/
 Wanted: gazteen ekimenen lehiaketa, Gazteria eta Ekonomia Sustatzeko arloak
bultzatutakoa. Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/es/juventud/premiosconcursos-y-becas/wanted
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VIII. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO LANTALDEA
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, herriadministrazioak maila guztietan gai horretan gauzatzen dituen ekintzak, hala nola ekimen
solidarioak eta/edo 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.

2018an, 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,
Tourseko San Martin misio-taldea, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz, Zabalketa; beraz,
taldea 14 GGKEk osatu dute.
Jorratutako gaien artean, hauek azpimarratu daitezke:
 2017ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren baterako ebaluazioa eta
hobetzeko proposamenak.
 2018ko diru-laguntzen deialdia.
 Getxo udalerrian egoitza operatiboa daukaten GGKE-en gastu arruntetarako dirulaguntzen deialdia.
 Larrialdiko laguntza Kolonbian.
 Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa antolatzen laguntzea.
 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XXI. edizioa, prestaketak.
Guztira hiru bilera egin dira 2018an:
Bileraren data
Bertaratutako GGKEak
2018-02-26
2018-09-25
2018-11-12
3 bilera
GUZTIRA
Batez bestekoa

9
12
12
33
11 (% 78,57)

Aztertutako gaien
kopurua
5
5
3
13 gai aztertu ziren
4,33

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