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I. GETXOKO UDALAREN LANKIDETZAREN IKUSPEGIA,
2008AN
1.1. Helburuak
2008-2011ko Legegintzako Planean ezarrita dagoenaren arabera, Garapenerako Lankidetzaren
Arloaren helburu estrategikoa Getxoko Garapenerako Lankidetzako egitaraua finkatzea eta
bultzatzea da. Horretarako, ekimen hauek garatu dira:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9

Garapenerako Lankidetzarako erabiltzea udal aurrekontuen sarreren %0,7.
Getxotarrak garapenaz jabearaztea eta heztea.
Bidezko merkataritza bultzatzea, Udalaren barruan zein getxotarren artean.
Koordinazio eta aholkularitza lanak bultzatzea lan-taldetik udalerriko GKEekin.
Herrialde pobreetako pertsonen bizi kalitatea hobetzeko proiektuetarako diru-laguntzak
ematea.
Larrialdi edo diru-laguntza humanitarioa arintzeko proiektuetarako diru-laguntzak ematea.
Genero-ikuspegia irizpide gisa balioestea garapenaren lankidetzarako diru-laguntzak
ematean.
Genero-adierazleen eranskina diru-laguntzen urteko deialdian.
EUSKAL FONDOAN parte hartzea, proiektuak finantzatuz eta Zuzendari Batzan parte
hartuz.
OPORRAK BAKEAN, haurren
harrera eta Europako ekialdeko
haurrak hartzeko programak
bultzatzea.
Diruz lagundutako proiektuak
jarraitzeko eta ebaluatzeko lanak
egitea.
Lankidetzaren arloan lan egiten
duten udal elkarteen sarea
indartzea.
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1.2. Datu orokorrak
2008an, Lankidetza Arloaren guztizko aurrekontua 520.617 eurokoa izan zen, eta hauexek dira
buruturiko jarduera nagusiak:
• 344.851,00 euro, diru-laguntzen urteroko deialditik:
o 12 lankidetza proiektu, guztira 278.262,11 euroko zuzkidurarekin.
o 3 sentsibilizazio proiektu, guztira 39.588,49 euro.
o 5 harrera proiektu, 9.000 euro.
o laguntza edota larrialdi humanitario bat, 18.000 euro.
• 10.254 euro, “Liburuaren I. Merkatu Solidariotik”, Kultur Etxeak antolatua.1
• 53.459 euro, hitzarmena Euskal Fondoarekin.
• 14.960 euro, Oporrak Bakean programa.
• 35.000 euro XI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
• 5.559,41 euro, sentsibilizazioko beste ekintza batzuk2.
Aitzitik, udaleko beste arlo batzuekin eginiko lankidetza ere kontuan izan behar da. Ekintza horiei
esker, lankidetzara bideratutako baliabideak nabarmen gehitu dira.
Gainerako arloak, lankidetzarako laguntza ematen duten erakunde autonomoak, ondoko hauek izan
dira: Aukera Berdintasunaren Arloa, Getxo Kirolak, Getxoko Kultur Etxea, Behargintza (Ekonomi
eta Garapen Zentroa), Komunikazio Arloa eta Kontratazio Arloa.
Arlo horietako baliabideak ez dira bakarrik ekonomikoak. Arloetako langileek proiektu hauetan
eman duten denbora ere zenbatu beharko litzateke.
Hauexek dira diru-laguntzen deialdien bidez, hitzarmenen bidez eta zuzenean emanez esleituriko
baliabideak, lankidetza sektoreen arabera banatuta:
1. taula
Sektorea

Hegoko lankidetza proiektuak3
Garapenerako sentsibilizazio eta
hezkuntza proiektuak
Laguntza humanitarioa edo
larrialdietakoa
Harrera
Getxoko GGKEak indartzea
Guztira

Eurotan
331.218,56 €
77.968,13 €
18.000,00 €
23.960.00 €
18.000,00 €
469.146,69 €

Jarraian, I. grafikoan, sektoreen araberako banaketa bildu dugu, ehunekotan. 2008. urtean,
luzaturiko aurrekontua dagoenez gero, guztizko kopuruak ez dira aldatzen aurreko urtearekiko,
baina diru-laguntzen beste deialdi bat ezarri beharra nabarmendu behar da, udalerriko elkarte-sarea
indartzeko helburua duena.

1. Kultur Etxeak eginiko ekarpen ekonomikoa, azokan liburuak saldu ondoren.
2. Feminizidioari buruzko tailerra, Bizitza Lehertuak.
3. Hegoan eginiko proiektuen diru-zenbatekoan ez da kontuan izan Kultur Etxeak eginiko ekarpena, ez baitagokio
Lankidetza Arloaren aurrekontu partidari.
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2. grafikoan, Lankidetza Arloak 1992tik 2008. urtera arteko aurrekontuetan izan duen bilakaera
zehaztu da. Ikus daitekeenez, Arloaren bilakaera goranzkoa izan da harrezkero.
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II. LANKIDETZA PROIEKTUAK

Bi bidetatik esleitzen dira lankidetza proiektuak. Batetik, diru-laguntzen urteko deialdiaren bidez.
Bestetik, lankidetzako eragileekin izenpeturiko beren beregiko hitzarmenak egiten dira.
Jarraian, 2008an finantzaturiko proiektuak emango dira laburbilduta.

2.1. Diru-laguntzen urteko deialdia
2008an, garapen bidean diren herrialdeetako lankidetza proiektuetarako guztizko zenbatekoa
278.262,11 eurokoa da, eta guztira 12 proiektu finantzatu dira, ondoren zehazturikoaren arabera.
Proiektua Hobeturiko berogailuak eta ingurumen osasuna, II. Fasea, La Felicidad herrixkan
Herrialdea Guatemala
Medicus Mundi Bizkaia
GGKE
Laguntza 29.000,00 €
41.886,45 €
Guztira
Proiektua
Quetzaltenango
Laburpena

Departamentuko
Coatepeque
udalerriko la Felicidad herrixkan dago
kokatuta.
Coatepequek 123.000 biztanle ditu
(%51
emakumezkoak).
Maya
indigenak dira, Kìchè eta Mam
taldekoak.
Eremu zabaleko eskualdea da, eta
nekazaritzako esportazioko alorrak
ekoizten
dira:
kotoia,
azukrekanabera…
La
Felicidad
herrixka
landa
komunitate bat da, 3.492 biztanlekoa
(1.754 emakume eta 1.738 gizon). 3.
sektorean kokatzen da jarduketa, 106 familia biltzen diren sektorean hain zuzen ere.
Osasunaren arloan, ez dago osasun etxe komunitariorik; kontsultategi bat dago, baina kasu
larriak direnean, Coatepequeko udal ospitalera eramaten dira gaixoak.
Osasunari dagokionez, datu kezkagarriak daude: jaiotzen diren 1.000 umetatik 63 hiltzen dira
lehen urtea bete baino lehen, eta arnasaren gaitzak dira heriotzen eragile nagusietako bat.
Oinarrizko saneamenduaren arloan, zaborrak etxebizitzetatik hurbil erretzen dira. Landaguneetan, kalitatezko etxebizitza gutxi dago, banbuz, kanaberaz eta zurez eginda baitaude eta
zoladurarik gabeko etxeak baitira. Janaria etxe barruan prestatzen dute eta egurra erabiltzen
dute horretarako; beraz, errekuntzak eragindako kea arnasten dute emakumeek.
Hori dela-eta, proiektuaren xedea osasuna eta higienea hobetzea da hobetutako berogailuak
jarrita, eta horretarako, egitura komunitarioa eta emakumeek herri guneetan parte hartzea
bultzatzen dira.
Eremu hauetan biltzen dira burutu beharreko ekintzak:
1. Hobeturiko 105 berogailu jartzea.
2. Keak osasunari eragiten dion kalteaz jabearaztea herritarrak.
3. Antolaketa komunitarioa eta emakumeen partaidetza indartzea.
4. Tokiko eragileek El Reparo Baserriko eta La Felicidad herrixkako osasun
esperientzien berri izatea. Horretarako, euren metodologia sortu dute esperientzia hori
jarraitzeko eta beste komunitate batzuetan ezarri ahal izateko.
El Reparo Baserriaren esperientziari esker, osasunerako onurez gain, ia bi heren murriztu da
egur kontsumoa sukalde hobeak jarri izanaren ondorioz. Gainera, ingurunearen deforestazioa
saihesten da, eta hondamendi naturalak gertatuz gero, kalteak txikiagoak izango dira.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Saharar Emakumeen Batasun Nazionala indartzea: jabetze-prozesuan laguntzea
Saharar Errefuxiatuen Tindoufeko kanpalekua (Aljeria)
Getxo Pro Sahara ATFAL
19.400,00 €
37.028,51 €
Marokok, orain dela 30 urte, Mendebaldeko Sahara okupatu zuen eta, ondorioz, milaka
sahararrek ihes egin behar izan zuten Aljeriako hamadara (basamortua). Tindouf-eko
kanpalekuan 150.000 saharar errefuxiatu bizi dira gutxi gorabehera. Gaur egun, konpontzeke
dago gatazka politikoa Nazio Batuek babesturiko erreferenduma noiz egingo zain.
Saharar Emakumeen Batasun Nazionalak 2007-2011ko aldirako eginda duen estrategiaren
barruan dago proiektua, non emakume gisa dituzten interesen alde egiteko eta errespetarazteko
tresnak, ezagutza eta estrategiak dituztela nabarmentzen den.
Emakumeen Etxeak deritzenak bitartekotzat jotzen dira eta ez helburutzat berez, zeren
emakumeen erreferentzia gune bihurtu nahi baitute baterako lana ahalbideratu ahal izateko.
Proiektuaren xedea Emakumeen Etxeetan egiten den lana bultzatzen eta ahalbideratzen
jarraitzea da; horretarako, Saharar Emakumeen Batasun Nazionala eta Smara eta Ausserd-eko
Wilaya deritzenetan, barne trebakuntzako prozesuak indartu nahi dira.
Hauexek dira burutu beharreko jarduerak:
• Emakumearen Etxeetan trebakuntza ikastaroak ematea, topaketarako gune dinamikoak
diren aldetik.
• Saharar
Emakumeen
Batasun
Nazionalarekin
abiarazitako
esperientzia
sistematizatzeko gidariak sortzea.
• Saharar Emakumeen Batasun Nazionalari laguntzeko euskal mugimendua sendotzea
Saharar Emakumeen Batasun Nazionalari laguntzeko Euskal Sarearen lanaren bidez.
• Ausserd-eko Emakumearen Etxea behar bezala hornitzea.

Smarako Emakumearen Etxearen inaugurazioa, iturria: Getxo Pro Sahara ATFAL

Etorkizunean trebatu egingo diren 20 emakume izango dira proiektuaren onuradunak, baita
Emakumearen Etxeak izango dituzten Smarako Wilaya eta Ausserd-eko emakumeak ere.
Jarduera hauek eskaintzen dituzte Emakumearen Etxeek:
• Trebakuntza: feminismoan, emakumeen eskubideetan, partaidetza politikoan.
• Kultur baliabideak: liburutegia, bideoteka, saharar kulturaren sustapena.
• Kooperatibentzako aholkularitza teknikoa eta haiei produktuak saltzea.
• Norberaren gorputza eta osasuna zaintzea: kirola, higienea…
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Proiektua

La Joyako ehungintzako emakume eskulangileen ekoizpen eta mikroenpresen
ahalmena indartzea
Herrialdea Bolivia
Izan Elkartea
GGKE
Laguntza 29.000,00 €
43.278,14 €
Guztira
Laburpena Proiektua Boliviako Oruro departamentuan burutzen ari da, Cercado probintzian, hain zuzen

ere Caracollo udal sekzioko La Joya komunitatean.
Oruro 3.076 metrora dago itsasoaren mailatik; ondorioz, lurra malkartsua da eta leiak
etengabeak dira. Hala, goi-ordokiko ohiko klima du.
Errepide biozenikoa da La Joya komunitaterako sarrera, eta oinarrizko zerbitzuak ditu: ura,
argindarra, uraren tratamendua eta zaborrak biltzeko zerbitzua.
Jarduera ekonomikoari dagokionez, nekazaritza da nagusi, baina bizirik irauteko ekoizpena da,
lurraren kalitate txarra eta klima direla-eta.
1983an, La Joya komunitateak meategien kooperatiba bat antolatu zuen, urrearen erauzketan
jarduteko. Ondoren, Inti Raymi enpresa La Joyatik hurbil kokatu zen, eta La Joya ustiatzeko
interesa agertu zuen; horretarako eskubideak lortu zituen. Komunitateak enpresa auzitegira
eraman zuen, baina galdu egin zuen. Hala eta guztiz ere, haientzako ehunen mikroenpresa bat
sortzea lortu zuten emakumeek enpresarekin hitzarmen bat eginda. Tailerrak eta makineria
izan arren, behar-beharrezkoa da kapitala jartzea mikroenpresa horrek zabalkundea izan dezan.
Proiektuak bi helburu ditu: alde batetik, komertzializazioa eta ekoizpenak bultzatzea eta,
bestetik, migrazioa komunitatearen gizarte estrategia izateari uztea.
Horretarako, La Joyako ehungintzako 20 emakume eskulangileek ekoizteko duten ahalmena
handitu nahi da.
Proiektua burututa, ondoko emaitza hauek lortzea espero da:
• Wayrako emakume ehuleen elkartea indartzea instituzio mailan.
• Nahikoa material ematea tailerrari.
• Komertzializaziorako hiru kanal zabaltzea, toki, eskualde eta nazio mailakoak.
Hauexek dira planteaturiko jarduerak:
1. Prozesuaren plangintza.
2. Wayrako ehungailuetako 20 emakume ehuleen antolaketa.
3. Emakume ehuleen elkartea legez eratzea.
4. Wayra Elkarteko jardueren plana.
5. Publizitate dosier bat egitea.
6. Mikroenpresak sortzeko ikastaroak.
7. Merkatuari buruzko azterlana, komertzializazio bide berriak irekitzeko.
8. Komertzializazioa.
9. Proiektuan eginiko argazkiak eta materialak erakustea Getxotik Mundura Mundutik
Getxora erakusketan.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Kanseniako Kapiri sektorea eskolaratzea.
Kongoko Errepublika Demokratikoa
Tourseko San Martin eta Elizbarrutiko Misioak

35.000,00 €
91.732,00 €
Proiektua Katanga probintziako (lehengo Shaba) Kapiri herrian dago kokatuta, Kansenia
eskualdean.
Katangako hiriburua Lubumbashi da, eta guztira 1.700.000 biztanle ditu; Espainiaren
eremuaren antzekoa da Katango azalera; orotara, 4 milioi lagun bizi dira.
Bertako jarduera ekonomiko nagusia nekazaritza da, baina biziraupenerako nekazaritza da eta
nekez atera daiteke onura handiagoa, lur pobrea baita.
Kongoko Errepublika Demokratikoaren egoera sozio-politikoaren ondorioz, ezin da bermatu
umeak eskolaratzea. Estatuak ez du dirurik inbertitzen eskolak eraikitzeko, batez ere
oihanetan, eta irakasleek ez dute soldatarik jasotzen.
Azaldutako egoera horren aurrean, honako proiektu hau planteatzen da, inguru hartan aurretik
Getxoko Udalak diruz lagunduta eginiko jardueren ondorioz, herritarren bizi-kalitatea
hobetzeko asmoz. Horretarako, lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko

eskolaratzea errazten da, eskolan ikasteko adinekoak betiere.
Ikasleak eskolako materiala jasotzen Kansenian, iturria: Tourseko San Martin.

2008ko proiekturako, eremu hauetan dago aurreikusita jardutea:
• Lehen eta bigarren hezkuntzetan ikasten duten haurrentzako laguntzari eustea.
• Bi sexuko gazteek unibertsitate eta lanbide heziketako ikasketak egiteko modua izatea.
• Lehen eta bigarren hezkuntzako irasleak gaitzea.
• Mangi, Kalulu eta Mutoboko eskolak birgaitzea.
• Kapiriko Pedagogiako Bigarren Hezkuntzako eskolarako ikasteko mahaiak erostea.
Proiektua burutzeko prozesuan, zuzenean hartzen du parte Irakaskuntza Bultzatzeko
Batzordeak, eta proiektuaren burutzapenaren kontrolaz eta jarraipenaz arduratzen da.
2.100 neska-mutilek proiektuaren ondorioak nabarituko dituzte zuzenean, baldintza egokietan
ikasteko aukera izango baitute.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Tindouf-eko errefuxiatuen kanpalekuetako ezindu sahararrei laguntzea
Saharar Errefuxiatuen Tindouf-eko kanpalekua (Aljeria)
Getxo Pro Sahara ATFAL
9.000,00 €
24.275,00 €
Marok, orain dela 30 urte, Mendebaldeko Sahara okupatu zuen eta, ondorioz, milaka
sahararrek ihes egin behar izan zuten Aljeriako hamadara (basamortua). Tindouf-eko
kanpalekuetan 150.000 saharar errefuxiatu bizi dira gutxi gorabehera. Gaur egun, konpontzeke
dago gatazka politikoa Nazio Batuek babesturiko erreferenduma noiz egingo zain.
Errefuxiatuen egoera horretan, bertara iristean izan zuten lehen beharra sahararren heriotzatasa handia geldiaraztea izan zen. Denboraren poderioz eta nazioarteko erakundeetatik
jasotako laguntzari esker eta sahararrek kanpalekuak antolatzeko lanari esker, heriotza-tasa
hori parametro normaletara murriztu zen. Testuinguru horretantxe bihurtzen da funtsezkoa
ezinduei laguntzea. Gaur egun, urritasunak dituzten pertsonak (epilepsia, buruko paralisia,
poliomielitisa, Down-en sindromea, gorreria, itsutasuna, aurpegiko paralisia, nanismo
hipofisiarioa eta oligofrenia).
Errefuxiatuen kanpalekuek hezkuntza bereziko zentro hauek dituzte, ondoren aipatzen diren
wilayetan:
• Dajla: 1994an sortua, 95 ikasle ditu matrikulatuta.
• Ausserd: 1998an sortua, 216 ikasle ditu matrikulatuta.
• El Aaiun: 2000an inauguratua, 220 matrikulazio ditu.
• Otsailak 27: 2006an inauguratua eta azpiegituren aldetik nahikoa behar ditu bete gabe.
Proiektuaren xedea saharar ezinduen bizi-kalitatea hobetzea da. Hori lortzeko, ondoko jarduera
hauek planteatzen dira:
• Zuzeneko presentziazko laguntza lanari eustea kooperatzaile espezializatuen bidez,
gutxienez hamabost egunez urtean.
• Lur orotarako ibilgailu bat erostea zentroetako pertsonalaren zein pazienteen
mugikortasuna errazteko kanpalekuan.
• Biltegi txiki bat egitea material galkorraren eta beste batzuen banaketa arautzeko.
• Psikomotrizitate gelak sortzea.
• Arotzeria eta joskintza tailerren lana bultzatzea.
• Elikagaiak eta material higienikoa erostea.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Telema Adimen Osasuneko Zentroa

Kongoko Errepublika Demokratikoa
ECCA Romo
9.000,00 €
18.000,00 €
Proiektua Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburuan dago kokatuta, Kinshasan;
proiektuaren jarduerak Telemako Buruko Osasuneko zentroan egiten dira.
Zentroak osasun arreta ematen die adimen gaixotasun larriak dituzten pertsonei. Bestalde,
trebakuntza eskaintzen die haien familiei eta osasun agentziei, gaixotasun psikikoak
atzemateko eta osatzeko. Gainera, patologia larriagoak dituzten pertsonentzako tailer bat du,
eta bertan egiten dira eskulanak eta ondoren saldu egiten dira: joskintzako lanak, lorezaintza,
pintura, eskulanak, sukaldaritza, etab. Egun osoko zentro gisa funtzionatzen du, eta bertan
egindako janaria eskaintzen zaie.
2004az gero, emakumeentzako harrera zentro bat du, “Bethanie”, Telemako proiektu
integraletik sortua, eta helburu orokorra kalean abandonaturiko buruko gaixoei laguntzea da,
senda daitezen eta familietako bizitzan sar daitezen.
Afrikako gizartean buruko gaixotasuna duenak inolako babesik ez duela-eta sortzen da
zentroaren beharra, zeren eta kultura edo erlijio animista baita nagusi eta, horregatik, gerta
litezkeen egoera azal ezinen errudunak izaten baitira gaixo horiek.
Gainera, zentroko paziente asko gerra pairatu duten pazienteak dira, eta depresioak eta buruko
gaixotasunak izaten dituzte gehienbat.

Telemako sarrera, iturria: Ecca Romo

Proiektuan espero diren emaitzak lortzeko, ondoko jarduera hauek egingo dira:
 Tratamenduak detektatzeko ezinbesteko osagaiak eta botikak erostea.
 Tailerrean lan egiteko materiala erostea, joskintzan nahiz eskuzko lanetan.
 Trataturiko pazienteen jarraipena egiteko bulegoko osagai informatikoak eta materiala
erostea eta berritzea.
 Osasun agenteak trebatzeko ikastaroak.
 Topaketak gaixoen familiekin.
 Koordinazioa Kinkoleko estatu zentro itxiarekin.
Zentroko pazienteak izango dira proiektuaren onuradunak; egunean 100 pertsona baino
gehiago hartzen dira zentroan.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Zanboangako barangayetan balio demokratikoak sustatzea
Filipinak
Zabalketa
29.000,00 €
40.846,31 €
Proiektua Zanboangan egiten da, Filipinetako Mindanao uhartean.
Filipinetako eskualderik pobreenetako bat da Mindanao; gainera gatazka armatua dago bertan.
Batetik, Gobernuaren eta separatista musulmanen arteko arazoa dago, eta bestetik, matxino
komunistena. Egoera hauen ondorioz orain arte 160.000 hildako eta ia bi milioi errefuxiatu
egon dira.
Egoera horretan, Filipinetan dagoen egoera ahula gehitu behar da, zeren eta orain ere
ustelkeria, kapitalen ihesa, arazo fiskalak eta baliabideen eta ingurumen kalitatearen kudeaketa
ez iraunkorra baitira nagusi.
Zanboanga cityk 601.794 biztanle ditu, eta dialekto nagusia txavacanoa da, gaztelaniaren eta
bertako dialektoen nahasketa bat.
2007. urtean, Getxoko Udalak proiektu bat finantzatu zuen. Horri esker, CETSerako (Civic
Education Training Seminars) ebaluazio sistema bat diseinatu ahal izan da: proiektu horren
ebaluazioan, “Barangays Officers” bultzatu beharra ikusi zen. Barangays Officers
administrazioan parte hartzeko lehen maila da eta antolaketa eta arlo judizialeko funtzioak
hartzen dituzte beren gain aldi berean. Barangayen xedea gatazkak konpontzea da, mailarik
oinarrizkoenean, eta arazo txikiei irtenbidea bilatzea arazo larriak bilaka ez daitezen.
Hala ere, barangays officers horiek trebakuntza espezifikorik ez dutenez gero, sistema ez da
eraginkorra. Gainera, krisialdi orokorra dago sistema demokratikoarekiko konfiantzan. Hori
dela-eta, gatazken konponbide baketsua bultzatzeko, CETSen erabilitako metodologia ezarri
da proiektuan, estrategia hauekin:
• Trebakuntza materiala eguneratzea eta egokitzea.
• Akordio markoa garapeneko tokiko eragileekin eta herri erakundeekin.
• Trebakuntza programa bat diseinatzea eta abiaraztea barangayentzat.
Proiektuaren xedea, beraz, Zanboangako Barangayetako politika publikoetan erabakiak
hartzeko guneetan eta prozesuetan balio demokratikoen ezarpena bultzatzea da, herritar
arduratsuaren eta ez baztertzailearen jarduna sustatze aldera.
Horretarako, emaitza hauek lortzea espero da:
• Irakasle motibatuak eta hezkuntza formalean herritarrentzako balioak transmititzeko
prozeduren eta edukien gaineko gaitasunak dituzten irakasleak.
• Eskoletan hezkuntza zibileko programa bat ezartzeko konpromisoa duten tokiko
eragileak eta herri erakundeak.
• Barangay ofizialak eta motibatuak, komunitateko gizarte gatazkak konpontzeko
gaitasuna dutenak.
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Proiektua

Udalaren hasierako Cielito Azul hezkuntza erakundeko eta El Milagro Herrixkako
5. sektoreko ikasleen genero-berdintasunaren eta hezkuntzaren baldintzak hobetzea
Herrialdea Peru
Circulo Solidario Euskadi
GGKE
Laguntza 28.400,00 €
63.908,83 €
Guztira
Laburpena Proiektua EL Milagron egiten ari da. Orain dela urte gutxi (1981) sortutako udalerria da,

Truilloko Probintziako Kontseiluaren ebazpena zela bide.
Trujillo udalerriak 21.641 biztanle ditu, Peruko Circulo Solidario erakundeak eginiko
azterketaren arabera; biztanleen %91 etorkinak dira, gehienak Trujillokoak. Hiri handietan
izaten diren pobrezia guneen ezaugarrietako asko ditu El Milagrok.
Famili egiturari dagokionez, %66 familia nuklearrak dira (5 kide baino gutxiagokoak) eta 6
kidek baino gehiago osatuta dago familien %33.
Azpiegituren aldetik, beharrizan handiak daude, besteak beste uraren zerbitzua mugatua da eta
ez da biztanle guztienengana iristen; mugatu egiten da zerbitzua, egunean 2 edo 4 orduz
bakarrik ematen baita.
Hezkuntzaren arloan, azpiegituren aldetik dauden beharrak ere ez daude erabat beteta, eta
martxan direnek hutsune handiak dituzte, zeren eta, adibidez, batek ere ez baitu komunik eta
eskolak pezoz eginak baitaude etxeak, eta sabaiak kalaminaz.
Haurrek, oro har, zailtasun handiak dituzte, zeren familia bakoitzeko hezkuntza eta osasun
zerbitzuetan presentzia txikia duten ume asko baitago, abandonaturiko haurrak eta haur
langileak.
Gazteei dagokienez, gazteak ere ez daude askoz hobeto, nahi gabeko haurdunaldien tasa
handia dagoelako; familiako indarkeria, gaizkile-taldeak, arazoak drogekin eta alkoholarekin,
hezkuntza maila txikia…
Azaldutako egoera horren aurrean, Hasierako Hezkuntzako Udal Erakundeko (“Cielito Azul”)
ikasleen hezkuntza baldintzak hobetu nahi dira, betiere genero-berdintasunean.
Horretarako, ondoko emaitzak lortzea espero da proiektua burututa:
1. Seme-alaben garapen osoa sustatu beharraz jabetuta dauden eta horretan partaidetza
duten gurasoak.
2. Genero-berdintasun eta gaitasun handiagoa duten irakasleak.
3. “Cielito Azul” erakundeari azpiegitura egokia ematea.

El Cielito Azul erakundeak 20 ikasle ditu, hain zuzen proiektuaren zuzeneko onuradunak,
baina El Cielito Azul erakundeko nahiz udalerriko gainerako hezkuntza erakundeetako
irakasleak ere izango dira onuradunak eta, azkenik, gurasoak.
3-5 urteko haurrak dira.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Saharako lehen hezkuntzako sistema indartzea
Saharar Errepublika Demokratikoa
Mundubat
26.904,39 €
35.878,52 €
Proiektua Mendebaldeko Saharako lurraldeetan dago kokatuta, zehazkiago Agueniten,
Mendebaldeko Sahararen hegoaldean eta Mauritaniatik hurbil.
Mendebaldeko Sahara Afrikan independentzia lortzeke duen azken kolonia da. Espainiako
azken tropak Saharatik 1997ko azaroan irten ondoren eta Espainia, Maroko eta Mauritaniaren
arteko Hiru Aldeko Akordioak direla-eta, azken bi herrialde horien esku utzi zen Saharako
lurraldearen kontrola; okupazio hori Marokoko aurreko erregeak (Hassan II) bultzaturiko
Martxa Berdearen bidez agerrarazi zen. Okupazioaren ondorioz, saharar gehienek Tindouf-eko
(Aljeria) kanpalekuetara jo zuten, eta bertan jarraitzen dute Fronte POLISARIOAK
antolaturiko kanpalekuetan, hain zuzen herritar horiei babesa emateko.
1987an, defentsarako harresi bat bukatu zuen Marokok Sahara bitan banatzeko. Alde batetik,
mendebaldea gelditzen zen, itsasorako irteera eta biztanle gehien biltzen diren hiririk gehienak
dituena (Marokoren esku), eta bestetik Fronte POLISARIOAK askatua, itsasorako irteerarik
gabe eta hiri txikiak biltzen dituena.
Askaturiko lurraldea 7 alde militarretan dago banatuta, eta antolaketa horri eusten zaio gaur
egun. Gerrako urteetan, herritarrak gatazka gunetik urrun izatea erabaki zuen Fronte
POLISARIOAK, segurtasuna bermatzeko eta marokoarren balizko bonbardaketak saihesteko.
1997an, Houstongo Akordioak izenpetuta eta inoiz egin ez den erreferenduma laster egingo
zelakoan, Fronte POLISARIOAK logistika oso bat asmatu behar izan zuen, Tindouf-eko
errefuxiatuen kanpalekuetako 150.000 lagunek euren hirietara eta jatorrizko tokietan botoa
eman zezaten. Estrategia horren barruan, funtsezko gunea zen Aguenit, biztanle batzuk
nomadak zirelako, baina batez ere ur-putzua zutelako. Gainera, populazioa handik ibiltzeko
modua emateaz gain, 1997an ospitale bat eraiki zen badaezpada, erreferendumaren prozesuak
luze joz gero hornituta egoteko.
Aguenitek, gaur egun, populazio nomada du, baina sedentarioa aldi berean, eta ondo
hornitutako ospitalea izan arren, ez du lehen hezkuntzako ikastetxerik eta, beraz, haurrek
Tindouf-eko errefuxiatuen kanpalekuraino joan behar izaten dute ikastera.
Mendebaldeko Saharan askaturiko lurraldeetako hezkuntza sistemaren estaldura handitzeko
asmoz, honako ekintza hauek burutzea aurreikusten da:
1. Eskola balioanitza bat eraikitzea.
2. Oinarrizko altzariekin hornitzea eskola: aulkiak, mahaiak…
3. Pizgarriak ematea irakasleei neurri ekonomikoekin.
4. Irakasleak gaitzea.
5. Eskolarako material suntsikorra ematea: koadernoak, arkatzak…
6. Material didaktikoa ematea.
Inguru hartan bizi diren 60 haur izango lirateke proiektuaren onuradunak, lehen hezkuntzarako
adina duten haurren %100. Eraiki beharreko eskolak 350m² izango ditu.
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Proiektua

Giza kontsumorako ur baliabideen udal eta komunitate kudeaketa hobetzea Santa
Catarina de Ixtahuacan udalerrian
Herrialdea Guatemala
Lagun Artean
GGKE
Laguntza 29.000,00 €
40.513,02 €
Guztira
Laburpena Proiektua Santa Catarina de Ixtahuacan udalerrian dago kokatuta, Solola eskualdean.

Santa Catarina de Ixtahuacan lehengo kokapenetik 10 Km-ra dago, hain zuzen ere Sismologia,
Vulkanologia, Meteorologia eta Hidrologia Erakunde Nazionalak inguru hori arrisku handikoa
zela adierazi ondoren hara aldatua.
Udalerriak 106 herrixka ditu, eta horietatik 49 Tierra Friari dagozkio (2.500 - 3.100 metroko
altueran). Azken zentsuaren eta eginiko proiekzioen arabera, Santa Catarinak 45.000 biztanle
inguru ditu, eta ia gehienak maya-kitxe taldekoak dira.
Ekoizpen jarduera nagusia nekazaritza da, guztizko ekoizpenaren %52,24 hain zuzen ere. Arlo
hauek dira nagusi: artoak, babarrunak eta neurri txikiagoan patatak, ortuariak eta kafea.
Tierra Friako komunitateetako biztanleak arrisku handian bizi dira, besteak beste uraren
horniduraren segurtasunik ezagatik. Egoera horren ondorioz, morbilitate-tasa handiak daude,
uraren hornidura eskasarekin lotuak.
Uraren kudeaketa soilik azpiegitura eraikitzeko dela uste dute uraren kudeaketarekin lotutako
eragileek, eta uste horrek eragiten du egungo egoera.
Ez da kontuan hartzen oinarrizko faktorerik hala nola ura kargatzeko aldeen babesa eta ur
sistemaren mantentze egokia. Orokorrak dira ingurumena kaltetzen duten jarduerak, eta gero
lur gehiago erabiltzen da arloak lantzeko; hala, nekazaritza mugak aurrera egiten du: zuhaitzak
neurririk gabe botatzea.
Udala ez da gai izan udalerriko baliabide naturalak babesteko politika bat diseinatzeko.
Bestalde, komunitateetako uren kudeaketaz arduratzen diren batzordeak oso patriarkalak dira,
eta gizonak arduratzen dira egin beharreko jarduketa erabakitzeaz. Baina paradoxa bat dago
horretan: ondoren emakumeak dira familian erantzukizun handiagoa dutenak ur baliabideen
erabileran.
Azaldutako egoera horren aurrean, giza kontsumorako uren baliabidearen kudeaketa hobetu
nahi da proiektuarekin Tierra Friako 39 komunitatetan.
Horretarako, arlo honetan jardungo da batez ere:
1. Ura kargatzeko aldeak babesteko eta lehengoratzeko tresnak eta prozedurak ematea
udalerriari.
2. Giza kontsumorako ur iturriak zaintzeko jarduerak garatzea.
3. Ura kudeatzen duten komunitate taldeen kudeaketa hobetzea, gizonek eta emakumeek
ura erabiltzeko moduari erreparatuta.

Proiektuaren xedeko 39 komunitateetan 14.000 lagun bizi dira, Lagun Artean erakundeak
bertan bildutako datuen arabera, eta horietatik %52,50 emakumezkoak dira.
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Proiektua

Emakumeek ekoizteko duten ahalmenaz jabearazteko programa, Kanekal aldeko behien
hazkuntzaren bidez

Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

India
Vicente Ferrer Fundazioa
10.000,00 €
49.975,00 €
Proiektua Devagari, Bommanahal eta Uddehal-SC herrietan dago kokatuta, Anantapurreko
barrutian, Uravakonda eskualdean, Kanekal
aldean, horiek guztiak Andrha Pradesh
estatuan.
Anantapurren ezaugarri nagusia lehorterako
joera da, eta horrek mugatu egiten du
nekazaritza-abeltzaintzako
jardueraren
garapena; izan ere, herritarren %80 jarduera
horretan dihardu.
Gehienbat kakahuetea lantzen da, oso txarto
dago ordainduta nazioarteko merkatuan eta
gainera lurraren emankortasuna hondatzen
du.
Inguru hartako egitura ekonomikoari berari
beste hau ere gehitu behar zaio: leinuen
gizarte bereizketa dela-eta gizarte mailan
dagoen desberdintasuna. Beste datu
kezkagarri bat neskatilen hilketa da; Indian,
1991ko zentsuaren arabera, bakarrik 927
emakume
zeuden
1000
gizoneko.
Emakumeen diskriminazioa gainerako
sektoreetan ere gertatzen da: ekonomian, gizartean eta politikan.
Proiektuaren bidez, 150 emakume daliti eta Anantapurreko hiru landa komunitateko leinu
pobreetako emakumeei ematen zaie laguntza. Horretarako, Jersey behien eta Graded Murah
bufaloen nahasketa diren 150 behi erostea aurreikusten da.
Vicente Ferrer Fundazioak, gainera, ur baliabideak aprobetxatzeko programa espezifiko bat
dute, lehortearen ondorioak nolabait arintzeko. Programaren bidez, kakahuetearen
monolaborantzari utzi nahi zaio, eta horien artean abereentzako larreak egongo lirateke. Beraz,
garrantzizkotzat jotzen da abereak edukitzea.
Emakumeen eta haien familien kontsumorako erabiliko da esnea, eta gainerakoa saltzeko;
hala, beren baliabideak lortu ahal izango dituzte.
Proiektuak, aldi berean, behiak erabiltzen eta zaintzen dituzten emakumeak trebatzeko
jarduerak ere baditu, baita esnearen ekoizpenak duen garrantziaz jabearazteko ere.
Behiak ekoizpenerako egokiak direla ziurtatzeko, albaitari batek aztertzen ditu behiok erosi
baino lehen, eta gainera, aseguru bat kontratatzen da gerta litekeen edozein arazo estaltzeko,
abereen garraio barne dela.
Proiektuan parte hartuko duten emakumeak shangam-etan dauden antolatuta eta horietan
hartzen dute parte. Emakumeak behien jabeak izango dira, eta gainera, jabetu egingo dira eta
harro egongo dira eginiko lanaz.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Leongo landa-guneetako emakumeentzako hezkuntza osoa genero-ikuspegiarekin

Nikaragua
Mugarik Gabe
24.558,12 €
41.100,75 €
Proiektua Chinandega eta Leongo Departamentuetako mendebaldeko eskualdean egiten ari da,
hain zuzen Telica eta Quezalguaque udalerrietan.
Nikaraguako enpleguaren %40 ematen du nekazaritzak. Lanik ez dela-eta, emakumeek beste
herrialdeetara emigratzen dute, eta soldata txikiak eta oso lanaldi nekagarriak dituztenez eta
oso gazte haurdun gelditzen direnez, familiako buru bihurtzen dira nahitaez emakumeak oso
gazterik.
Azken urteetan, %8 egin du gora familia burutzan emakumeak dauden etxeen kopuruak.
Gainera, Chinandegan eta Leonen azken urteetan, bananoaren eta kotoiaren krisialdien
ondoren, nabarmen egin du gora langabeziak.
Bi krisialdi horiek berekin ekarri dute azukre-kanaberaren ekoizpena handitzea, baina teknika
hobeagoak ezarri direnez gero, ez da horrenbeste lan-esku behar izan.
Telican eta Quezalguaquen 856 ekoizle txiki daude (%10 emakumeak); baina %2 baino ez da
lurren jabea. Hori dela-eta, aleak ereiteko lur-zatiak alokatu behar izaten dituzte.
Udalerri horietan, hezkuntzako zenbait programa garatu dira. Hala, 1997az gero Helduen
Alfabetizazio eta Oinarrizko Hezkuntzako Programa bultzatu zen Espainiako kooperazioarekin
eta 2005era arte iraun zuen. Harrezkero, eta “Nik ahal dut” programa ezarri ondoren hainbat
alkatetza sandinistatan, jarraipena eman zaio “Hezkuntza gehiago herriarentzat,
analfabetismoa desagerraraztea” izeneko programarekin; izan ere, gobernu berriaren laguntza
izan du. Hala ere, programaren norainokoa mugatua da, zeren ikus-entzunezko tekniken bidez
ematen baita eta komunitate guztiek ez baitute argindarra urte osoan.
Proiektuaren helburua alfabetizazioa eta alfabetizazio ondoko ikasketak garatzea da generoikuspegiarekin, baita emakumeak hezkuntza formalean txertatzeko prozesua erraztea ere.
Ondoko emaitzak lortzea espero da:
• 75 emakume ari dira ikasten
alfabetizazio eta alfabetizazio
ondoko mailetan.
• 30
emakume
ari
dira
hezkuntza formalean, eta
lehen
eta
bigarren
hezkuntzako
ikasketei
jarraipena emateko aukera
eskaintzen zaie.
• Alfabetizazio eta alfabetizazio
ondoko ikastaroak bultzatzen
dituzten 9 alfabetatzaileren
alderdi
metodologikoak
indartzen dira.
Guztira, 18 – 60 urteko 105 emakume
dira
proiektuaren
zuzeneko
onuradunak.
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2.2. Liburu Solidarioaren III. Merkatua
Diru-laguntzen deialdien bidez diruz lagundutako proiektuez gain, 2008an, “Liburu Solidarioaren
III. Merkatua” antolatu zuen Getxoko Kultura Gelak ekainaren 25 eta 27 bitartean. Egun haietan,
10.250,00 euro bildu ziren, eta Ayuda MAS GGKEk diru-laguntzen deialdian aurkezturiko
hezkuntza proiekturako erabili ziren, baina ezin izan zen finantzatu aurrekonturik ez zuela-eta.
Proiektua Manta, Montecristi eta Jaramijo kantoietako ikastetxeetako nerabeen eta gazteen
droga-mendekotasunean arreta eta prebentzioa emateko programa
Herrialdea Ekuador
Ayuda MAS
GGKE
Laguntza 10.250,00 €
39.506,70 €
Guztira
Laburpena Proiektua Manabin egiten ari da, zehazkiago Manta, Montecristi eta Jaramijo kantoietako

herrietan. Manab 22 kantoitan dago banatuta, eta guztira 1.186.025 biztanle ditu, horietatik
320.000 gazteak (15 - 29 urte). Manabin migrazio prozesu handia izan da Ekuadorreko beste
hiri batzuetara (Guayaquil eta Quito) eta Espainiara.
Mantak 192.322 biztanle ditu, eta gehienak hirigunean bizi dira. Bestalde, Manabitik hurbil
dauden bi kantoi txiki dira Montecristi eta Jaramijo.
Azken urteetan, droga kontsumoaren igoera nabari da gazteenen artean. Ekuadorren drogen
kontsumoa kontrolatzeko eta prebenitzeko ardura duen erakunde bat dago, baina haren
aurrekontuak murriztu egin dira urtez urte.
Droga kontsumoak gora egiteak delituen kopurua igoarazi du. Bestalde, drogen kontsumoaren
igoera beste arlo batean ere islatu da: gero eta adin txikiagoarekin hasten dira zigarroak
erretzen eta alkohola edaten; izan ere, haurtzaroan hasten dira kontsumitzen.
Proiektuaren xedea gazteen drogen kontsumoa eta drogak kontsumitzen hasteko prozesua
prebenitzea da. Nerabeen heziketa bultzatu nahi da, estupefazienteen kontsumoak berekin
dakartzan arriskuez eta haien bizitzan eragin ditzakeen arazo larriez jabearazteko.

Algortako Liburu Solidarioaren Merkatuko eguneko argazkia

Jarduera hauek egin ziren:
• Ikasleak droga kontsumoaren gaineko prebentzio metodologietan gaitzea.
• Hainbat material ezartzea eskola-curriculumean kontsumoaren prebentzioa lantzeko.
• Ikasleek droga kontsumoaren kontra borrokatzeko emandako ideiak saritzeko
eskolako lehiaketa.
• Prebentzio lana egitea drogak kontsumitzen ari diren familiekin, ikasleen gurasoak
trebatuz, prebentzio eragileen eginkizuna betetzeko modua izan dezaten.
Mantako 14-18 urteko nerabeak eta gazteak izango dira proiektuaren zuzeneko onuradunak.
Nerabeen familiengana eta haien ingurunera iristea lortu nahi da zeharka.
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2.3. Euskal Fondoarekin hitzarmena
Euskal Fondoa (Elkarlaneko Euskal Erakundeen Elkartea) 1995. urtean sortutako elkartea da. Gaur
egun tokiko 90 erakunde biltzen ditu (Arabako 32, Bizkaiko 24 eta Gipuzkoako 34). Euskal
Autonomia Erkidegoko biztanleriaren %80 baino gehiago ordezkatzen dute. Indar politiko
guztietako ordezkariek parte hartzen dute.
Euskal Fondoaren helburuak ondoko hauek dira:
¾ Garapenerako lankidetza bultzatzea.
¾ Herritarren sentsibilizazioa.
¾ Erakunde koordinazioa nazioarteko lankidetzan.
Korporazioko osoko bilkurak, 2001eko maiatzaren 25eko batzarrean, onetsi zuen Getxoko Udala
Euskal Fondoan sartzea. Getxok biztanle kopuruaren arabera dagokion kuota ordaintzen du, eta
proiektuak finantzatzeko bideratzen den udaleko lankidetza aurrekontuaren %10 ematen du.
2003ko urritik 2007ra, Getxok Euskal Fondoaren Zuzendaritza Batzordean parte hartu du,
Lehendakaritzako zinegotzia den IMANOL LANDA JAUREGI jaunaren bidez.
2007ko urritik hona, udal hauteskundeak eginda Zuzendari Batza berritu ondoren, BEGOÑA
EZKURRA CIRUELOS andrea izendatu elkarteko kide, Getxoko udalaren Lankidetza Arloko
zinegotzi arduraduna.
Bestalde, 2007an, hitzarmena berritu zen Euskal Fondoarekin; hala, urtero berritzen da berez,
aldeetako bat kontra egon barik, 2011ko abenduaren 31ra arte.
2001az geroztik, hitzarmenaren bidez Tipitapa udalerrian (Nikaragua) proiektuak finantzatu dira
etengabe.
Hona hemen 2008. urterako proiektuaren deskribapen laburra.
Proiektua
Herrialdea
Erakundea
Laguntza
Guztira
Laburpena

Turín Ordóñez auzoan ura drainatzeko obrak egitea
Tipitapa, Nikaragua
Euskal Fondoa
48.101,00 €
158.279,57 €
Helburua:
Etxebizitzak eta komunak urez gainezka jartzen dituzten uholdeen eta lur gainetik
doazen sektoreko euri-urek eragindako uholdeen eragina murriztea; izan ere, egoera
osasungaitza dakarte, sektorean bizi direnen osasunerako kaltegarriak diren bektoreen
haztegien kopuruak gora egiten duela-eta.
Proiektuaren laburpena: ingurumen saneamenduko oinarrizko azpiegitura eraikitzea
Oronte Centeno auzunean. Euri-urak drainatzeko 500 metro lineal egin dira, euri-urak
bideratzeko eta etxebizitzetan uholderik ez izateko. Oronte Centeno auzuneko bide
sarea birgaitzea eta hobetzea.
Onuradunak: 3.808 gizon, 3.711 emakume, 694 mutil eta 783 neska; onuradunak
guztira: 8.996.
Tipitapako herritar guztiak , zeharka (gutxi gorabehera 130.000 biztanle)
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2007ko proiektuaren argazkia, jarduketaren aurrekoa; iturria: Euskal Fondoa

2007ko proiektuaren argazkia, proiektu burutu ondorengoa; iturria: Euskal Fondoa.
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2.4. Garapenerako lankidetza proiektuen distribuzio geografikoa
Jarraian, 2008an finantzaturiko proiektuen banaketa agertzen da 3. grafikoan, alde geografikoaren
arabera.
3. grafikoa
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Ikus daitekeenez, 2008ko proiekturik gehienak Erdialdeko Amerikan egiten dira, eta Afrikak duen
bigarren tokia nabarmentzen da; izan ere, Sahara sartzen badugu multzo horretan, 100.000,00 euro
inguru izango lirateke Afrikarentzat.
Berrikuntza lez, Asiako proiektuak sendotu izana aipatu behar da, bi proiektu berrirekin, eta
desagertu egin dira Karibe-Mexikoko proiektuak. 2007an bezala, ez du proiektu baten
finantzaziorik jaso.
4. grafikoa
11,40

16,17

39,77

Erdialdeko Amerika
Afrika
Hegoamerika
Sahara
Asia

19,78
12,87

Ehunekoen distribuzioari dagokionez (4. grafikoan irudikatuta). Erdialdeko Amerikan biltzen da2

Getxoko Udalaren laguntzaren ia %40, eta ondoren Afrikan; izan ere, Saharako laguntza gehituta,
emandako diru-laguntzen %30 ingurukoa izango litzateke. 2007ko datuekin alderatuta, jaitsiera
txikia izan da, batez ere Afrikan finantzaturiko proiektuetarako proiektu gutxiago izan delako. Hala,
Saharan proiektu gehiago izan bada ere, ezin izan da jaitsiera konpentsatu.
Xehetasun handiagoz aztertzen badugu gaia, Nikaragua da 2008an laguntza gehien jaso duen
herrialdea, ikus daitekeenez, guztira 78.017,12 euro, eta oso gertu Guatemala dago 58.000 eurorekin
(2006 eta 2007koen oso antzeko kopurua).
Afrikari dagokionez, Sahararentzako proiektuak izan ezik, laguntza guztia herrialde bakarrean bildu
da, hain zuzen Kongoko Errepublika Demokratikoan, guztira 44.000 euro.
Azkenik, Asiak bi proiektu ditu, bata Indian eta bestea Filipinetan; kontinente horretarako
emandako guztizko diru-kopurua 2007koaren antzekoa da.
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III. GARAPENERAKO HEZKUNTZARAKO EDOTA
SENTSIBILIZAZIORAKO PROIEKTUAK

Diru-laguntzen deialdiek eta XI. Getxotik Mundura Mundutik Getxora delakoaren zuzeneko
betearazpenak ematen dituzte sentsibilizazio proiektuak.
3.1. Diru-laguntzen deialdia

Proiektua
Udalerria
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Merkataritza Arduratsuaren eta Bidezko Merkataritzaren III. Astea
Getxo
Emaus Gizarte Fundazioa
17.000,00 €
24.045,09 €
Proiektua bidezko merkataritzaz jabearazteko kanpaina bat da, eta bidezko merkataritza eta
kontsumo arduratsua lantzen ditu ohiko merkataritzaren eta kontsumismoaren alternatiba lez.
Getxoren tamaina kontuan izanik, proiektua Areeta-Erromon eta Algorta-Andra Marin egingo
da.
Getxotarrak kontsumo arduratsuaren araberako jokabideak izatea bultzatzea da helburua,
herrien garapena ahalbideratuko duten merkataritzako berdintasunezko harremanak errazteko.
Proiektuak lau eremutan eragin nahi du:
• Nazioarteko merkataritzak gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunetan dituen
ondorioen ezagutza eta Bidezko Merkataritzaren ezagutza handitzea.
• Bidezko Merkataritzaren ondorioen berri ematea gazteen eta umeen artean.
• Bidezko merkataritzaren berri ematea udalerriko elkarteen artean.
• Biztanleek jardueretan duten parte hartzea handitzea. Biztanleek bidezko merkataritza
eta kontsumo arduratsua zabal dezaten eta horretaz jabearaz daitezen.
Hauexek dira burutuko diren ekintza zehatzak, haien hartzailea den taldearen arabera:
• Hezkuntza formaleko zentroetan:
o Iragarkien tailerra.
o Joko kooperatiboko tailerrak.
o Rol dinamikaren tailerra.
o Lehiaketa: munduko egungo egoera.
o Marrazki lehiaketa lehen hezkuntzako ikasleekin.
• Hezkuntza ez formala:
o Joko kooperatiboen tailerrak eta askaria.
o Birziklapen tailerra.
• Jarduerak udalerriko elkarte sarearekin:
o Filma edo dokumentala.
o Sukaldaritza tailerra bidezko merkataritzako produktuekin.
o Hitzaldi-eztabaida.
o Birziklapen tailerra.
• Herritarrak oro har:
o Getxotik Mundura-n parte hartzea, jarduera hauekin:
 Bidezko merkataritzako produktuak dastatzea.
 Berrerabilpen tailerrak.
 Bidezko merkataritza lantzen duen antzerki talde baten antzezlana.
Udalerriko 660 pertsonarengana iristea espero da: 400 haur eta gazte (9 - 18 urte), elkarteetako
60 kide heldu, 200 pertsona Getxotik Mundura-ren bitartez.
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Proiektua
Udalerria
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Zabaldu Mundura 2008
Getxo
Zabalketa
16.635,37 €
32.180,30 €
“Zabaldu Mundura” Garapenerako Hezkuntza proiektu bat da, hiru hizkuntzako hezkuntza
materiala sortzeko (euskara, gaztelania eta ingelesa) lehen hezkuntzako 5. mailako
ikasleentzat, baita irakasleak Garapenerako Hezkuntza haien irakasgaian ezartzen eta
irakasgaiaren aplikazioa oro har ebaluatzen trebatzeko ere. Getxoko ikastetxe publikoetan eta
pribatuetan izango da proiektuaren jarduketa eremua, “Getxotik Mundura, Mundutik Getxora”
Elkartasun Astearen barruan.

Proiektuaren asmoa Garapenerako
Hezkuntza Getxoko ikasleen lehen
hezkuntzako 5. mailako hezkuntza
sisteman txertatzen laguntzea da.
Proiektuaren xedea giza garapen
iraunkorraren aldeko balioak, jarrerak
eta ezagutza sustatzea da.
Helburu hori lortzeko, Zabalketak
Nigerian izandako esperientzia hartuko
du egin beharreko materialaren
oinarritzat. Hain zuzen “Oinarrizko
hezkuntzako azpiegiturak hobetzeko
proiektua”, Getxoko Udalaren dirulaguntza jaso duena. Hala, lehen
hezkuntzako neska-mutilak hezi nahi
dira, haien adin berekoak diren baina
Nigerian bizi diren gazteen egoera
zuzenean konparatzeko modua izango
baitute.
Aldi
berean,
garapen
proiektuaren esperientzia aberatsaren
atzeraelikadura gisa balio izango luke.
Proiektuaren bidez, honako emaitza hauek espero dira:
1. Lehen Hezkuntzako ikastetxeek proposamena 2008-2009 ikasturtean garatzea hitzartu
dute.
2. Hiru hizkuntzako materiala egiten da, lehen hezkuntzako 5. mailako hezkuntza
errealitateari egokitua.
3. Irakasleek irakasgaian txertatzen dute proposamena.
4. Partaideek positibotzat jotzen dute esperientzia.
Getxo udalerrian lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleengana iristea espero da.
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Proiektua
Udalerria
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

ESSK 2. fasea
Getxo
Izan Elkartea
5.953,12 €
9.337,49 €
ESSK proiektua: Eskubide Ekonomikoak eta Sozialak 2007an hasitakoaren jarraipena da,
batez ere giza eskubideak zituena aztergai Fadura Institutuan, eta ikasleek eskolan eginiko
lanaz gain, komiki batean agerrarazi da.
Aurtengo proiektuaren xedea da Eskubide Ekonomikoak, Sozialak eta Kulturalak hurbiltzea 14
eta 16 nerabeei, fotonobela baten bidez.
Honako eskubide hauek lantzea proposatzen da 08-09 ikasturterako:
 Baztertua ez izateko eskubidea.
 Etorkinen eskubideak.
 Lanerako eskubidea eta langileen eskubideak.
 Ingurumen egokirako eskubidea.
Jarduera hauek burutuko dira:
 Irakasleentzako gida didaktiko bat egitea.
 ESSK proiektuari buruzko fotonobela bat egitea.
 Eginiko bost fotonobelarik onenak biltzen dituen aldizkari bat egitea.
 Aldizkaria Getxotik Mundura-ren jardueretan sartzea.
Aurreikuspenen arabera, DBHko 3 eta 4. mailetako 59 mutilek eta 50 neskak hartuko dute
parte proiektuan.
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3.2. Zuzeneko betearazpena
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2008

2008an, abenduaren 2 eta 12 bitartean, Getxotik Mundura Mundutik Getxora izeneko
Kooperaziorako XI. Topaketa egin zen.
Hona hemen udaleko lankidetza astean lortu nahi diren helburuen laburpena. Hala ere, laburpenfitxan bildutakoaz gain, Kultura Gelaren laguntza nabarmendu behar da; izan ere, azken urteetan
moduan, Areetako Geltoki Plazan abenduaren 12tik 14ra jarritako karparen erdia erabiltzen utzi
ziguten. Aldi berean, BBK-k emandako laguntza eskertu behar da. 1997ko topaketa hasi zenetik
hona ematen du laguntza BBK-k.
Hornidura hori erabiltzeko aukera oso garrantzitsua izan da, berari esker planeatutako jarduera
guztiak egin ahal izan baitira.
Proiektua
Udalerria
Laguntzailea
Diruzenbatekoa
guztira
Laburpena

Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2008. XI. Topaketa
Getxo
Getxoko Kultura Gela eta BBK.
35.000,00 €
Aurreko 10 edizioen dinamikari eutsita, gizarte gaien inguruko jai gune bat sortu nahi da
Getxo udalerrian, non kooperazioan lan egiten duten tokiko elkarteek parte hartzen duten,
bereziki haurrentzako jarduerekin. Hala, garapenerako lankidetza proiektuetarako bidalitako
fondoen xedea hurbilagotik ikusteko modua izango dute herritarrek.
Elkartasunaren inguruko jarduerak egin daitezkeen guneak sortzen jarraitu ez ezik, generoen
arteko berdintasunean eta garapenerako lankidetzan eragiten duen ikuspegi bat lantzea da
asmoa.
Proiektuaren helburu nagusiak hauek dira:
- Getxoko herritarrei udalerrian laguntzen duten GGKEen berri ematea, jolaserako
gune baten barruan.
- Saharar herriaren egoeraren eta Getxo Pro Sahara AFTALen proiektuen berri ematea
herritarrei, bereziki haurrak eta nerabeak inplikatzeko.

2008ko topaketak, iturria: Lankidetza Arloa
2008ko edizioaren ezaugarri nagusia garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuak ezarri
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izana da, 2007-2008 ikasturtean buruturikoak. Hala, bariku goizean topaketa egin zen, Zabalketaren
“Zabaldu Mundura” proiektuan parte hartu zuten eskola guztiekin. Bestalde, bidezko
merkataritzako proiektuak dastatzeko hainbat tailer egin ziren Emausen eskutik, eta urtearen
barruan udalerriko elkarteekin eta eskolekin eginiko lanerako topagunea izan da.
Azkenik, eta Getxotik Mundura Mundutik Getxora proiektuaren barruan, edizio honetan parte hartu
duten GGKEekin batera eginiko lana nabarmendu behar da, baita Getxoko elkarte sareko beste
elkarte batzuekin eginikoa ere; topaketak baino lehen egin zen lan hori.
3.2.2. Femenizidioa Erdialdeko Amerikan

Udaleko Berdintasun Arloaren eta Mundubat GGKEren laguntzarekin, El Salvadorreko
feminizidioari buruzko mintegi bat antolatu zen. Mintegia bi egunetan egin zen (azaroak 18 eta 19),
eta Salvadorreko Las Melidasek eman zuen.
Hauexek izan ziren mintegiaren helburuak:
9 Femizidio / feminizidio kontzeptua azaltzea:
o Feminizidioari
buruzko
oinarrizko
kontzeptuak.
o Indarkeria motak.
9 Feminizidioa Erdialdeko Amerikan modu
kezkagarrian handitzen ari dela ezagutaraztea, El
Salvadorren izandako esperientziaren bidez.
9 Elkarte feministek gertaera horri aurre egiteko
egiten ari diren jarduketak eta estrategiak
azaltzea.
Guztira, 40 pertsonak hartu zuten parte, eta oso
balorazio positiboa egin zen oro har. Lankidetza Arloak
finantzatu zuen mintegia, orotara 2.700 euro jarrita.
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IV. HARRERA PROIEKTUAK
Umeak hartzeko proiektuak 1996an sortu ziren Getxoko Udalean, “Oporrak Bakean
Programarekin”, Saharako umeak uztailean eta abuztuan gure artean bizitzea ahalbideratzen duen
programa horrekin.
Azken urteetan (2003tik hona), udan saharar umeak hartu ez ezik, gero eta getxotar familia
gehiagok hartzen dituzte Europa ekialdetik datozen umeak. Ekialdeko umeak bi arrazoirengatik
datoz: batzuk Txernobilgo hondamendiaren ondorioak jasaten dituztelako, eta besteak, Errusiako
umezurztegietatik datozen gaztetxoak dira.
Getxoko herritarren elkartasunaren etsenplu argiak dira kasu biak; izan ere, 2008an berriz erakutsi
da zein finkatuta dagoen harrera Getxon.
4.1. Diru-laguntzen deialdia
2008ko deialdiaren bidez, Europako Ekialdeko haurrak hartzeko hainbat proiektu finantzatu dira.
Nolanahi ere, Getxon erroldaturiko familientzako diru-laguntzak izan dira.
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Txernobilgo erradiazioak kaltetutako ume bielorrusiarrak etxean hartzea
Bielorrusia
Acobi
1.800,00 €
42.529,00 €
Bielorrusiako Klimobitxi eskualdeko 50 haur eta 2 begirale familietan hartzean datza
proiektua. Txernobilgo zentral nuklearrak sortutako erradiazioaren eragina duten
umeak dira, zentralak oraindik ere inguruko biztanleen osasuna kaltetzen segitzen
baitu.
Getxo udalerriko 6 familiak hartzen dute parte 6 adingabe hartzeko.

Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Errusiar umeak aldi baterako etxean hartzea
Errusia
Bikarte
900,00 €
78.930,00 €
Errusiako 86 haur eta 2 arduradun familietan hartzean datza proiektua, eskualde
hauetakoak hain zuzen:
• Murmansk.
• Mendebaldeko Siberia.
• Volvogrado.
• Briansk.
Getxo udalerriko 3 familiak hartzen dute parte 3 adingabe hartzeko.

Proiektua
Herrialdea
GGKE
Dirulaguntza
Guztira

Errusiar umeak etxean aldi baterako hartzea
Errusia
Kanabera
2.100,00 €
130.700,00 €
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Laburpena 104 haur hartzean datza proiektua (73 neska eta 31 mutil), Errusiako 5 begiralek
lagunduta (begirale bat 25 umeko).
Zehazkiago, Errusiako hiru eskualdetakoak dira haurrak:
• Murmansk.
• Niznivarstov.
• Volvogrado.
Jatorrizko herrialdeetako umezurztegietan bizi diren adingabeak dira.
Haurrei atsedenaldia eman nahi zaie sendatzeko, betiere ingurune egokian eta
familietan bizikidetza normalizaturiko balioak azpimarratuta.
Ez da nahikoa informazioa eman proiektuaren proposamena balioesteko.
Getxo udalerrira 7 neska-mutil iritsiko dira, guztira 5 familietara.
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Aukeratu haien bizitzen kolorea
Bielorrusia
Txernobil Elkartea
3.900,00 €
130.700,00 €
397 adingabe familietan hartzean datza proiektua, Bielorrusiako 235 neska eta 162
mutil.
Herri hauetakoak dira Getxora datozen haurrak:
Ivankiv, Orane, Irpen, Butxa, Fenevichy, Gostomel, Jotxeva eta Shelvika.
Getxo udalerriko 13 familiak 13 adingabe hartzen dituzte (10 neska eta 3 mutil)

Proiektua
Herrialdea
GGKE
Dirulaguntza
Guztira
Laburpena

Txernobilgo neska-mutilentzako laguntza
Ukraina
Ukraina Gaztea
300,00 €
8.507,92 €
Txernobilgo zentral nuklearrak eragin zituen irradiazioek kalteturiko Ukrainako 16
neska-mutil familietan hartzean datza proiektua. Zehazkiago, zentraleko harresitik 7
kilometrora dagoen Ivankiv herriko gazteak dira.
Getxo udalerriko familia batek adingabe bat hartzen du.

4.2. Sahararen aldeko Getxoko ATFAL erakundearekiko hitzarmena
Lehenik eta behin esan behar dugu 1994tik hona Getxoko Udala Bir Ganduzeko 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
ez zen programa hau egin, erreferenduma egingo zutelakoan. Hala ere, proiektuak aurrera jarraitzen
zuela ikusita, 1999ra arte ez zen gauzatu lankidetza hitzarmena Getxo Pro-Sahara ATFAL
elkartearen eta Getxoko Udalaren artean. Elkarte hori arduratu da programa kudeatzeaz eta
antolatzeaz.
Bestalde, Getxo Kirolak-ek emandako laguntza eskertu behar dugu, umeak eta laguntzaile bat
“abonamendu bigunekin” Fadurako igerilekuetan sartzea ahalbideratu dutelako.
2008ko hitzarmenari dagokionez, ondoren laburbildutako emango dira daturik interesgarrienak:
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Diru-laguntza
Diruzenbatekoa
guztira
Laburpena

Oporrak Bakean Programa
Saharar Errefuxiatuen Tindoufeko kanpalekuak (Aljeria)
Getxo Pro Sahara ATFAL
14.960,00 €
16.014,25 €
Oporrak Bakean programa EAE osoan egiten da. Programa honen barruan 452 ume inguru
etortzen dira Euskadira.
Programaren helburu zehatza hauxe da: Saharako ume talde baten kultura zabaltzea eta
osasuna hobetzea, Saharako herriaren egoeraren berri ematea eta kultur trukea egitea, ume
hauek Getxoko familietan hartuz.

2008ko Oporrak Bakean Programako saharar umeak

Hauek dira lortu nahi ditugun helburuak:
1. Aukeratu diren getxotar familietan biziko dira saharar umeak uztailean eta abuztuan.
2. Saharar umeek orain arte liburuetan baino ikusi ez dutena ezagutuko dute: itsasoa,
mendia, belarra, eraikinak, ur-txorrotak, teknologia, itsasoan edo igerilekuan
bainatzea. Gaztelania, euren bigarren hizkuntza, hobeto ikasiko dute.
3. Umeek izan ditzaketen osasun arazoak aurkitu eta osatu.
4. Gure kulturaren eta sahararren kulturaren artean elkarreragina gertatuko da.
2008an, 4 neska eta 13 mutil hartu zituzten Getxoko familiek.
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4.3. Zuzeneko betearazpena
Saharako eta Europako ekialdeko umeak hartzeko eta getxotar familiek haiekin euren denbora eta
oporrak konpartituz udako bi hileetan (uztailean eta abuztuan) egiten duten ahalegina eskertzeko,
udaletxean harrera bat egin zitzaien umeei eta familiei.

Getxoko Udaletxeko harrera, iturria: Lankidetza Arloa.
Topaketa 2008ko uztailaren 4an egin zen Udaletxeko osoko bilkuretako aretoan, alkatea (Imanol
Landa), Lankidetzako zinegotzi arduraduna (Begoña Ezkurra) eta tokiko korporazioko beste kide
batzuk bertan zirela. Saharatik nahiz Europako ekialdetik datozen umeentzat egin zen harrera,
kultur artekotasuna bultzatuz.
Ekitaldiaren balorazioa positiboa izan zen. Izan ere, batetik gure artean uda ematen duten umeak
hobeto ezagutzea eta haiengana gehiago hurbiltzea lortu genuen, eta era berean, umeok etxean
hartzen dituzten familiei onespena erakutsi zitzaien, egiten duten lan solidarioa eskertuz.
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V. LARRIALDIKO LAGUNTZAK EDOTA HUMANITARIOAK
2008an, ekarpen bat bakarrik egin da, eta kasu honetan laguntza humanitariorako erabili da. Hain
zuzen ere ondoren azalduko da laguntza hori.
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Data
Diru-laguntza
Laburpena

Sahararekiko Elkartasunerako IV. Euskal Karabana, elikatu esperantza
Saharar Errefuxiatuen Tindouf-eko kanpalekuak (Aljeria)
Getxo Pro Sahara ATFAL
2008ko otsailak 17
18.000,00 €
Karabanaren helburu zehatza hauxe da:
Errefuxiatu sahararren elikagaien gaineko segurtasuna indartzea, funtsezkoa baita
errefuxiatuen osasunerako eta ongizaterako.
Horrekin batera, eta Euskal Herriko biztanleek laguntza emateko barne helburu gisa,
janaria eta produktu sanitarioak eman dituzte elkartasun karabanarako. Gehienbat haurrak
eta nerabeak inplikatu nahi dira, eta horretarako, janaria gure Erkidegoko ikastetxe
publikoetan eta pribatuetan biltzea proposatu da.
Hauek dira karabanarekin lortu nahi ditugun helburuak:
• Elikagai kontuetako saharar prebentzio egitura indartu da.
• Saharako Ilberri Gorriaren ibilgailuak gehituko dira.
Getxoko Udalaren laguntza humanitarioaren bidez, kamioien erosketa eta garraio kostuak
finantzatzen dira, Tindouf-eko (Aljeria) errefuxiatuen kanpalekuetara elikagaiak eta
higiene produktuak bidaltzeko.
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VI. GETXOKO GGKEen SENDOTZEA
2008. urtean, eta lehen aldiz eta garapenerako lankidetzaren arloan lan egiten duten Getxoko elkarte
sarearen beharrak ikusita, Udalaren Lankidetza Arloak diru-laguntzen deialdi bat antolatu zuen,
udalerriko elkarte sarea sendotzeko asmoz. Getxoko GGKEen kudeaketa hobetzea eta
funtzionatzeko gastuak zati batez finantzatzea zen helburua. Hala, udalerriko elkarte sarea sendotu
da.
Diru-laguntza horien onurak jasotzeko betekizunen artean, udalerrian jarduteko egoitza bat
edukitzea eta getxotarren eskuragarri egotea daude.
Diru-laguntzen deialdi horretarako diru-kopurua, guztira, 18.000 eurokoa izan da, honelako gastuak
ordaintzeko: pertsonala, ohiko gastuak, publizitate gastuak eta propaganda, trebakuntza gastuak eta
hobekuntza gastuak erakundeen kudeaketaren kalitatean hobetzeko.
Guztira bost erakunde aurkeztu ziren deialdian, eta honelako banaketa egin zen:
GGKE
Zabalketa
Lagun Artean
Getxo Pro Sahara ATFAL
Perualde
Tourseko San Martin
Guztira

Diru-laguntza
5.000,00 €
3.208,45 €
1.810,11 €
2.981,44 €
5.000,00 €
18.000,00 €
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VII. BESTELAKO JARDUERAK
2008an, lehen aipaturiko proiektuez gain, Lankidetza Arloak laguntza edo jarduketa zuzena izan du
hainbat jardueratan, edo lankidetza politikoak koordinatzeko hainbat eztabaida-gunetan hartu du
parte.
Eginiko jardueren artean, Getxoko Udalak azken urteetan lankidetzan jardun duen elkarteekin egin
dituen bisitak nabarmendu behar dira, baita Hegoko beste elkarte batzuekin ere; izan ere, Euskal
Herrian zeudela aprobetxatuz, egoki iritzi zioten elkarte horiek Lankidetza Arloarekin biltzea egiten
ari diren lana ezagutarazteko.
7.1. Egin diren bestelako jarduerak
Kronologikoki, Lankidetza Arloak jarduera hauetan parte hartu du zuzenean:
¾ Urtarrilaren 25ean, Eusko Jaularitzak Guatemalarako Estrategia aurkezteko ekitaldian parte
hartzea.
¾ Otsailaren 15ean, Zabaldu Mundura proiektuaren barruan eginiko lana hedabideen aurrean
aurkeztea; ikasleen eta irakasleen koadernoak aurkeztu ziren.
¾ 2008ko apirilaren 1ean, “Afrikari begira” hitzaldia Fundeso Euskadiren eskutik. Yayi
Bayamek legez kontrako immigrazioaren ondorioei eta horiek galarazteko burutzen ari diren
estrategiei buruz hitz egin zigun.
¾ Maiatzaren 8an, Bilboko Udalak Lankidetzako Udal Kontseiluei buruz antolaturiko
jardunaldian parte hartzea.
¾ Maiatzaren 13an, Palestinaren errealitateari buruzko dokumentalaren aurkezpena eta
ondoren Mundubat GGKEk eginiko hitzaldia.
¾ Ekainaren 13an, Fadura institutuko ikasleek eginiko “Komikeando” komikiaren aurkezpena;
giza eskubideei buruzko lana da.
¾ Azaroaren 10-15ean, Saharari buruzko erakusketa: “Saharako emakumeak”, Mundubat-ekin.
¾ Azaroaren 21ean, “Magia Solidaria”, Zakirekin, Getxo Pro Sahara ATFALren alde.
¾ Abenduan, bidezko merkataritzako hiru produktu sartu ziren udaleko langileen Gabonetako
otzaran, udaleko Kontratazio Arloarekin lankidetzan.
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VIII. GARAPENERAKO LANKIDETZAKO LAN-TALDEA
Getxoko Udalak 2004tik Garapenerako Lankidetza Lan-taldea dauka, eta aldian behin berarekin
biltzen da.
Lantaldea kontsulta izaerako organoa da. Bertan, garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten
gizarte zerbitzuen sentsibilizazioa eta inplikazioa bilatzen dira. Gainera, administrazio publikoak,
maila ezberdinetan, gai honetan egiten dituen ekintzak eta elkartasun ekimenak edota herritarrek
oro har egiten dituzten ekimenak koordinatzen ditu.
Hona hemen lan-taldearen eginkizunak:
•
•
•
•

Udalerrian dauden organismoak ordezkatzea.
Lankidetza Arloari gai honetan udalerrian jardutean izan behar dituen lehentasunak eta egon
daitezkeen premiak aholkatzea. Administrazioak gai honetan aztertu ditzakeen gainerako
kontuei buruz ere aholkatzea.
Egoki irizten dieten txostenak, iradokizunak, azterlanak eta proposamenak egitea.
Lankidetzari buruz udalerrian sortzen diren ekimenen arteko koordinazio bide izatea.

2008an, Garapenerako Lankidetza Arloa, Lan-taldeaz gain, ondoko erakunde hauez egon da
osatuta:
ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Izan Elkartea, Lagun Artean, Medicus Mundi Bizkaia,
Mugarik Gabe, Perualde, San Martín de Tours eta Zabalketa; 11 GGKEk osatutako taldea da.
Landutako gaien artean, honako hauek nabarmendu daitezke:
9 Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2007ko baterako ebaluazioa eta hobetzeko proposamenak.
9 2008ko diru-laguntzen deialdia.
9 Jardueretarako egoitza Getxon duten GGKEen ohiko gastuetarako diru-laguntzen deialdi berria.
9 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XI edizioa, prestaketa lanak.
Guztira, hiru batzar egin ziren 2008an:
Batzarraren data
Etorri ziren GGKEak
08/01/31
8
08/04/10
9
08/06/26
6
08/12/10
8
4 batzar
31
GUZTIRA
7,75 (%70,46)
Batez
bestekoa

Aztertutako gai kopurua
5
4
4
6
19 gai aztertu ziren
4,75
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