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0. AURKEZPENA
Lankidetza hitzaren esanahia kontsultatuz gero, hainbat definizio
aurkituko ditugu, baina, beti bezala, bat aukeratu behar da eta nik
honako hau aukeratu dut: “Lankidetza helburu konpartitu bat lortzeko
pertsonek eta/edo erakundeek komunean gauzatzen duten lana da.”
Hori da, hain zuzen, Getxoko Udalean Lankidetza-Arlotik egin duguna:
gure udalerriko GGKEekin lan egin haurren, emakumeen, euren familien
eta euren herrien bizi-baldintzak hobetzeko; horretarako, aurkeztu
dizkiguten osasun-, elikadura-, hezkuntza-proiektuak eta abar bermatuz
eta finantzatuz.
Bereziki eskertu nahi diet laguntzen diguten eta beren ezagutzekin eta
ekarpenekin aberasten gaituzten GGKEen izenean gure bileretara
etortzen diren pertsonei, baina, batez ere, bukaerako erabakiak, nahiz
eta beren proiektuei laguntzea erabaki ez, zer-nolako errespetuz eta
jarreraz onartzen dituzten azpimarratu nahi dut.
2009ko memoria aurkezten dugu getxotarrek Getxoko GGKEek aurkeztu
dituzten eta horietatik Getxoko Udalak diruz lagunduta eta bere babesa
emanda zein gauzatu diren jakin dezaten.
Nire esker ona eta agurrik maitekorrena

Begoña Ezkurra Ciruelos
Garapenerako Lankidetzako zinegotzia
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I. GETXOKO UDALAREN LANKIDETZARI BURUZKO
IKUSPEGIA 2009AN
1.1. Helburuak
2008-2011 Legealdi Planean jasota dagoen bezala, Garapenerako Lankidetza Arloaren
helburu estrategikoa Getxoko Garapenerako Lankidetza-programa finkatzea eta indartzea da
eta, horretarako, ondoko ekimen hauek gauzatu dira:
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Udalak bere aurrekontuko diru sarreren %0.7 Garapenerako Lankidetzara bideratzea.
Getxotarrak garapenerako sentsibilizatzea eta heztea.
Bidezko Merkataritza sustatzea Udalaren baitan nahiz, oro har, getxotarren artean.
Lan-Taldetik udalerriko GKEekin koordinazio- eta aholkularitza-lana sustatzea.
Herrialde behartsuetako biztanleen bizi-baldintzak hobetzera zuzendutako proiektuak
diruz laguntzea.
Larrialdi-egoerak edo laguntza humanitarioko egoerak arintzera zuzendutako
proiektuak diruz laguntzea.
Garapenerako lankidetzarako diru-laguntzak emateko irizpidetzat genero-ikuspegia
baloratzea.
Diru-laguntzen urteko deialdian genero-adierazleen eranskina sartzea.
EUSKAL FONDOAN
parte hartzea, proiektuak
finantzatuz eta
zuzendaritza-batzordeko
kide izanez.
OPORRAK BAKEAN
programa, Saharako
haurren abegi-programak
eta Europa Ekialdeko
haurren abegiprogramak.
Diruz lagundutako
proiektuen jarraipena eta
ebaluazioa egitea.
Lankidetza-arloan lan
egiten duen Udaleko
elkarte-ehuna sendotzea.
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1.2. Datu orokorrak
2009an, Lankidetza Arloko aurrekontua, guztira, 591.926,38 eurokoa izan da. Gauzatutako
ekintza nagusiak honako hauek izan dira:
• 401.480,49 euro urteko diru-laguntzen deialditik:
o 14 lankidetza-proiektu, guztira, 326.595,71 euroko zuzkidurarekin.
o 4 sentsibilizazio-proiektu, guztira, 54.184,78 euro
o 3 Abegi-proiektu, 2.700,00 euro.
o Laguntza humanitario eta/edo larrialdikoak, 18.000 euro.
• 11.114,92 euro “Liburu Solidarioaren IV. Azokatik”, Kultur Etxeak antolatua.1
• 55.599,11 euro Euskal Fondoaren hitzarmenetik.
• 16.278,00 euro Oporrak Bakean Programatik.
• 36.272,64 euro XII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.
• 7.461,26 euro beste zenbait sentsibilizazio-ekintzetatik2.
Aitzitik, udaleko beste arlo batzuekin eginiko lankidetza ere kontuan izan behar da. Ekintza
horiei esker, lankidetzara bideratutako baliabideak nabarmen gehitu dira.
Gainerako arloak, eta lagundu duten udaleko erakunde autonomoak, ondoko hauek izan
dira: Aukera Berdintasunaren Arloa, Getxo Kirolak, Getxoko Kultur Etxea, Getxolan,
Komunikazio Arloa eta Kontratazio Arloa.
Arlo horietako baliabideak ez dira ekonomikoak bakarrik. Arlo horietako langileek proiektu
hauetan eman duten denbora ere aintzat hartu beharko litzateke.
Jarraian zehazten da baliabideen esleipena, diru-laguntzen deialdien, hitzarmenen eta
zuzeneko betearazpenaren bidez, lankidetza sektoreen arabera banatuta:
1. Taula
Sektorea
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Hegoaldeko lankidetza-proiektuak
Sentsibilizazio-proiektuak eta
garapenerako hezkuntza-proiektuak
Laguntza Humanitarioa edo larrialdietakoa
Abegi-programak
Getxoko GGKEak sendotzea
Guztira

Euroak
382.194,82 €
97.918,68 €
18.000,00 €
18.978,00 €
18.720,00 €
535.811,50 €

Jarraian, 1. Grafikoan, sektorekako banaketa jasotzen da portzentajeen irudikapena egiteko.
2009an, lankidetzara bideratutako zenbatekoa asko handitu da, nahiz eta sektorekako
banaketak aurreko urteetakoaren oso antzekoa izaten jarraitu; alderik handiena abegi-

1

Kultur Etxeak egindako ekarpen ekonomikoa Azokan liburuak saldu ondoren.
Teatro “Jaque/Xake”, Milurtekoaren Garapen-Helburuei “MGH” buruzko jardunaldiak…
3
Hegoaldean gauzatutako proiektuen zenbateko ekonomikoan ez da Kultur Etxeak egindako ekarpena sartzen,
ez baitagokio Lankidetza Arloaren aurrekontu-partidari.
2
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sektorean izan da, izan ere, 2009an Europa Ekialdeko haurrak hartu dituzten Getxoko abegifamilien kopurua asko jaitsi da.
1. grafikoa
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2. grafikoan Lankidetza Arloaren aurrekontuaren bilakaera zehazten da 2005etik 2009ra
bitartera. Ordutik aurrera, Arloaren bilakaera etengabe hazten joan dela ikus dezakegu,
2005etik 2009ra bitartean %23ko gehikuntza izanez.
Arloaren bilakaera historikoari dagokionez, adierazi behar da 1992an 6.010 euro bideratu
zirela, 2000. urtean zituzten 180.000 eurotik 2002an 450.000 eurora pasatuz. Ikus
daitekeenez, Getxoko Udalaren konpromiso solidarioa sendotuz joan da urtez urte.
2. grafikoa
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II. LANKIDETZA-PROIEKTUAK

Lankidetza-proiektuen esleipena egiteko bi bide daude. Lehenengoa diru-laguntzen urteko
deialdiaren bitartez da eta, bigarrena, helburu horrekin lankidetzako eragile desberdinekin
sinatutako hitzarmen bitartez.
Jarraian, 2009an finantzatutako proiektuak aurkezten dira modu laburrean:
2.1. Diru-laguntzen urteko deialdia
2009an, herrialde pobretuetan lankidetza-proiektuetara bideratutako zenbatekoa, guztira,
326.595,71 eurokoa izan da; 14 proiektu finantzatu dira, jarraian zehazten direnak:
Proiektua Kapiri sektorearen eskolatzea Kansenian.
Herrialdea Kongoko Errepublika Demokratikoa
San Martín de Tours eta Correo Misionero
GGKE
Laguntza 38.000,00 €
52.779,00 €
Guztira
Laburpena Proiektua Katangako probintzian, Kapiri herrian kokatzen da, Kansenia eskualdean.

Katangako hiriburua Lubumbashi da eta 1.700.000 biztanle ditu; Katanga probintziaren
hedadura Espainiarenaren antzekoa da eta 4 milioi biztanle ditu.
Bertako jarduera ekonomiko nagusia bizirauteko nekazaritza da; zoruaren egoera pobretua
dela eta oso zaila da jarduera horretatik etekinik ateratzea.
Kongoko Errepublika Demokratikoak bizi duen egoera dela eta, haurren eskolatzea ez
dago bermatuta. Estatuak ez du eskolen eraikuntzan inbertitzen, batez ere, oihanean, eta
irakasleei ez zaie soldatarik ordaintzen.
Egoera horren aurrean, proiektuak biztanleriaren bizi-kalitatea hobetuko du, eskolaadinean dauden Lehen eta Bigarren Hezkuntzan, eta unibertsitate-mailan eskolatzea
erraztuz.

2009ko proiekturako, honako eremu hauetan jardutea aurreikusten da
• Lehen eta Bigarren Hezkuntzan eskolatutako haurren asistentziari eustea.
• Bi sexuetako gazteek unibertsitateko ikasketatara eta lanbide heziketara sarrera
edukitzea.
• Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak trebatzea.
• Kapiriko Pedagogiako Bigarren Hezkuntzako eskolarako ikasmahaiak erostea.
Proiektuaren zuzeneko onurak eskola-adinean dauden 2.100 neska-mutilek jasotzen
dituzte, hezkuntza-eskaintza aldeko baldintzetan eskuratu ahal izango baitute.
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Proiektua

Hobeturiko berogailuak eta ingurumen-osasuna, III. Fasea San Vicente de
Pacaya herrixkan.
Herrialdea Guatemala
Medicus Mundi Bizkaia
GGKE
Laguntza 28.428,98 €
42.382,98 €
Guztira
Proiektua San Vicente
Laburpena

Pacayá
herrixkan
gauzatuko
da,
Quetzaltenango-ko
Departamentuko
Coatepeque-ko
munizipalitatean dagoena.
Coatepeque-ko
munizipalitateak 123.000
biztanle ditu eta horietatik
%51 emakumezkoak dira.
Maia indigenak dira, Kìchè
eta Mam talde etnikokoak.
Hedadura
handiko
eskualdea da, nekazaritzaesportaziorako
laboreak
ekoizten
dira:
kotoia,
azukre-kanabera eta abar.
San Vicente Pacayá herrixka 6.900 bizilagunez (3.900 emakume eta 3.000 gizon)
osatutakoa landa-eremuko komunitatea da. 105 familiatan jardun nahi da, egun, osasuneta higiene-baldintza urriak baitituzte, etxe barruan su-egurra erabili beharraren eragina
jasotzen dutelako. Osasunari dagokionez, ez dago komunitatearena den osasun-zentrorik;
San Joseren Alabek administratutako anbulatorio bat baino ez. Kasu larriren bat badute
gaixoak Coatepeque-ko udal-ospitalera eramaten dituzte. Osasunari buruzko datuak
kezkagarriak dira, jaiotzen diren mila haurretatik 63 bizitzako lehenengo hilabetea bete
aurretik hiltzen dira, heriotza-kausa nagusienetako bat arnas-gaixotasunak dira.
Ildo horretatik, kuzinatzeko su-egurra erabiltzen dute eta etxe barruan kuzinatzen dute;
beraz, emakumeak errekuntzak eragindako kearen eraginpean egoten dira.
Horregatik eta deskribatutako egoera dela eta, proiektuaren xedea osasun- eta higienebaldintzak hobetzea da berogailu hobetuez baliatuz; horretarako, komunitatea egituratzea
eta emakumeek toki publikoetan parte hartzea bultzatu behar da.
Gauzatu beharreko ekintzak honako eremu hauetan zentratzen dira:
1. Hobeturiko 105 berogailu eta euri-ura biltzeko bi andel komunitario instalatzea.
2. Herritarrak keak osasunean eta baso-soiltzeak ingurumenean duen eraginaz
kontzientziatzea.
3. Komunitatearen antolakuntza eta emakumeen parte-hartzea sendotzea.
4. Tokiko eragileek Felicidad izeneko herrixkako El Reparo baserriaren eta San
Vicente Papayá herrixkaren osasun-esperientziak aintzat hartzea eta horri
jarraipena egiteko eta esperientzia beste komunitate batzuetan errepikatu ahal
izateko metodologia propioa berenganatzea.
Aurreko esperientziei esker, osasunarentzat onurak lortzeaz gain, sukalde hobetuak
jartzeak su-egurraren kontsumoa kasik 2/3ean murriztea lortu du. Horrek zona horretan
baso-soiltzea ekiditen laguntzen du eta, ondorioz, hondamendi naturalen eragina txikiagoa
izango da.
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Proiektua

Garapenaren plangintza-prozesu parte-hartzailea genero-ikuspegiarekin eta
kultura batekoa izatearen ikuspegiarekin zabaltzeko eta sendotzeko estrategiak
Herrialdea Guatemala
Lagun Artean
GGKE
Laguntza 28.000,00 €
37.400,00 €
Guztira
Laburpena Proiektua Sololá, San Antonio Palopó, San José Chacayá, Santa Maria Visitación eta San

Andrés Semetaboj-eko departamenduetan gauzatzen da, guztira, 190.225 biztanle dituzte
(96.563 emakumezkoak). Biztanleria gaztea da, biztanleen %51,12rek 20 urte baino
gutxiago dituzte. Gehiengoa maia da (%96a) eta, gainerakoa (%4a) mestizoak eta beste
naziokotasunen bat dutenak. Herri indigena bere antolakuntzak ezaugarritu izan du;
alabaina, diktaduren garaian, talde indigenek jazarpen handia jasan zuten. Egun,
komunitate-antolakuntza berregiteko prozesuan murgilduta daude Bake-Akordioen
esparruan eragin politikoa edukitzeko. Akordio horretan, udalaren garapenerako
politikagintzan eta politika horren kudeaketan hiritarren parte-hartzea babesten duten lege
multzo bat onartu zen. Alabaina, legeek beren kabuz ez dituzte deszentralizaziorako eta
hiritarren parte-hartzerako baldintzak orokortzeko mekanismoak bermatzen, hiritar
gehienek ez baitute horren berririk izan. Egungo proiektuak hiritarren parte-hartzearen
sustapenean sakontzen jarraitzea du helburu; horretarako, proiektuak honako emaitza
hauek erdiestea du xede:
1. Munizipalitateek parte-hartzearen plangintzaren begiraletzarako eta hura ebaluatzeko
mekanismo egokiak erabiltzen dituzte.
2. Emakumearen Batzordeek, Garapen Kontseilu komunitarioek eta Garapenerako Udal
Kontseiluek beren komunitateen eta udalerrien garapen-planak ezagutzen dituzte.
3. Udalerrietako parte-hartzearen plangintzaren esperientzia sistematizatzea eta
zabaltzea.

Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Cauca Haraneko biztanleria zaurgarria artatzea
Kolonbia
Zabalketa
29.991,00 €
42.170,00 €
Proiektua Kolonbian gauzatzen da, zehazki, Cauca Haranean, non, Cali munizipalitatea
dagoen. Kolonbiak 70.000 lagunen heriotza eragin duen gatazka armatua bizi du eta,
egun, 1.200.000 barne desplazatu ditu. Desplazatutakoen etxeak guztiz ahulak dira eta,
horien baitan biztanleria minusbaliatua are gehiago. Egoera horrek emakumearen egoera
ahultzen du, zeinak, lan bikoitza egin behar duen, pertsona minusbaliatuaren kargu ere
egin beharko baitu. Estatuak ez du zona horretan esku-hartzen eta ez dago pertsona
minusbaliatuei zuzendutako programarik. Proiektuak OMEk sortutako Oinarria
Komunitatean duen Errehabilitazio Metodologia erabiltzea planteatzen du. Helburua
oinarrizko arretaren bitartez pertsona minusbaliatuen bizi-kalitatea eta parte-hartzea
hobetzea da, beren eskubideen jabekuntza, laguntza tekniko egokiaren egokitzapena eta
bizimodu independentea sustatuz. Proiektuak, besteak beste, honako jarduera hauek
gauzatzea du aurreikusita:
1. Beren eskubideen egikaritzan trebatzea eta orientatzea.
2. Pertsona minusbaliatuak gizarteratzeko baliabide komunitarioetan orientatzea.
3. Berdinen arteko aholkularitza
4. Zaintzaileak orientatzea.
5. Norbere burua zaintzeko trebatzea.
6. Bizimodu independenteko topaketak.
7. Gurpil-aulkiak eta haien gehigarriak detektatutako beharren arabera diseinatzea.
8. Baliabide urriak dituzten pertsona minusbaliatuei laguntzeko programak sortzea.
Proiektuaren zuzeneko onuradunak 100 pertsona minusbaliatu dira (onuradunek 3-50 urte
bitartean dituzte eta horietako %60 emakumezkoak eta %40 gizonezkoak dira).
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Cochabamba-ko Movimiento Sin Tierra mugimendua sendotzea
Bolivia
Emaus
25.775,75 €
34.726,09 €
Proiektua Marbán-eko “Nueva Tierra” izeneko kokalekuan, Bení-n (Bolivia) gauzatzen
da. Bertako biztanleriak, neurri handi batean, nekazaritza eta lurren ustiaketa du ogibide.
Baina, lur gehienak latifundisten eskuetan daude. Gainera, lur askoren jabeak
minifundistak dira eta lur horietan oso zaila da ustiaketa egoki bat egitea. Halaber, lurrak
ustiatzen dituzten baserritar asko ez dira lur horien jabeak. Egoera hori areagotu egiten da
emakumezkoen kasuan, ez baitute komunitateko erabakietan parte hartzen eta lurren gain
ez baitute inolako titulartasunik.
Evo Morales-en gobernu-aldian, baserritarren eta indigenen komunitateak lur fiskalez
hornitzen hasi dira. Baina latifundistak egiten ari diren erresistentziak, zenbait kasutan
metodo hertsatzaileak erabiltzera iritsiz, prozesu hori luze eta zail bihurtzen dute. Tierra
Nueva kokalekuaren kasuan, Movimiento Sin Tierra de Cochabamba, Chuquisaca y
Potosí mugimenduko zenbait kide Marbán-era hurbilduz joan dira eman zaizkien lurrak
kontrolatzeko eta zaintzeko helburuarekin. Hurbiltze hori, neurri handi batean, beren
gainerako familia Tierra Nueva kokaleku horretara ekartzeko egoera hobetu zain dauden
gizonezkoek gauzatu dute.
Deskribatutako egoera horren aurrean, proiektuak sin tierra mugimendua Cochabamba.
Chiquisaca eta Potosí-ko departamenduetan sendotzea eta trebatzea du helburu eta, baita,
Tierra Nueva kokalekua sendotzekoa ere.
Horretarako, honako emaitza hauek erdietsi behar dira:
• Gizonezkoak eta emakumezkoak trebatzea beren oinarrizko eskubideen
defentsan, ingurumenaren zaintzan, elikadura-subiranotasunean eta arbasoen
ezagutzak aintzat hartzean.
• Lidergoan eta autokudeaketan trebatutako emakumeak.
• Marban-eko kokalekua sendotzea.
• Sin Tierra Mugimendua kohesionatzea Cochabamba, Chuquisaca eta Potosí-n.
Onuradunak 120 quechua familiakide dira, sin tierras mugimenduko kideak eta
Cochabamba, Chuquisaca eta Potosi-n daudenak, Marban-eko kokalekuan baitaude.
Parte-hartzaileek 18-40 urte bitartean dituzte eta %70 gizonezkoak eta %30
emakumezkoak dira).
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Saharako Lehen Hezkuntzako sistema sendotzea
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa
Mundubat
28.500,00 €
35.210,00 €
Proiektua Sahara Mendebaldeko lurralde askatuetan gauzatzen da, zehazki, Agüenit-en,
Mendebaldeko Saharako hegoaldean, Mauritaniatik hurbil.
Espainia, Maroko eta Mauritaniaren arteko Hirutariko Akordioen harian Saharatik
Espainiako azkeneko tropak 1977an alde egin zutenetik, azken bi herrialde horien esku
utzi zen Saharako lurraldearen kontrola; okupazio hori Hassan II.ak sustatutako Ibilaldi
Berdean islatu zen. Okupazioak Saharako hiritar gehienen irteera eragin zuen, zeinak
Tindouf-eko (Aljeria) errefuxiatuen kanpalekuetara joan ziren; egun, oraindik, Frente
POLISARIOAK babesa emateko antolatutako kanpalekuetan jarraitzen dute.
1987an,
Marokok
defentsa-horma
bat
amaitzen du eta Sahara
bitan
bereizten
du.
Batetik,
mendebaldeko
aldea geratu zen, itsasora
irteerarekin eta biztanleria
handiena
zuten
hiri
gehienekin
(hori
Marokoren
eskuetan
geratuko
zen);
eta
lurraldearen beste aldea,
Frente POLISARIOAK
askatutako
lurraldea,
itsasora irteeratik gabea
eta garrantzia gutxiko
hiriekin.
Askatutako lurraldea 7 eremu militarretan banatzen da, gaur egun ere, antolakuntza hori
edukitzen jarraitzen du. Gerra-urteetan, Frente POLISARIOAK bere herriari gatazkaeremutik kanpo eusteko erabakia hartu zuen segurtasuna bermatzeko eta marokoarren
bonbardaketak ekiditeko.
1997an, Houstoneko Akordioak sinatu ondoren eta berehalako erreferendumaren aurrean
(inoiz egin ez zena), Frente POLISARIOAk benetako logistika bat asmatu behar izan zuen
Tindouf-eko errefuxiatuak botoa ematera beren hirietara eta jaioterrietara itzuli zitezen.
Estrategia horren baitan, Agüenit giltzarria zen, biztanleria nomada bat zuelako, baina,
batez ere, ur putzu bat zuelako. Gainera, herriaren igarotzea ahalbidetzeko, 1977an
ospitale bat eraiki zuen erreferendum-prozesua denboran luzatzen bazen ere.
Egun, Agüenit-en biztanleria nomada bizi da, baina sedentarioagoa eta, nahiz eta ondo
hornitutako ospitalea eduki ez du lehen hezkuntzako hezkuntza-zentrorik; beraz, haurrek
hezkuntza bat jaso ahal izateko Tindouf-eko errefuxiatuen kanpalekura joan behar izaten
dute. Sahara Mendebaldeko lurralde askatuetan hezkuntza-sistemaren estaldura gehitu
nahian, honako ekintza hauek gauzatzea aurreikusten da:
1. Erabilera anitzeko eskolaren bigarren etapa eraikitzea. Lehenengo etapa hiru
ikasgelek osatzen dute eta barnetegirako instalazioekin zabalduko litzateke.
2. Oinarrizko altzariak barne hartuko dituen ekipamendua.
3. Irakasleen pizgarri-programa.
4. Irakasleen trebakuntza.
5. Material suntsigarriez hornitzea: arkatzak, koadernoak eta abar.
6. Material didaktikoaz hornitzea: Tindouf-eko kanpalekuetan erabiltzen den
berdina.
Proiektuaren zuzeneko onuradunak zona horretan bizi diren 65 haur izango dira, lehen
hezkuntzan egoteko adina duten haurren % 100, hain zuzen.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Llaguntza
Guztira
Laburpena

Minbizi ginekologikoa diagnostikatutako emakumeen osasun integralerako irispidea

Nikaragua
Mugarik Gabe
20.556,86 €
199.252,59 €
Proiektua Leon-go Departamenduko Larreynaga-Malpaisillo udalerrian (Nikaragua)
gauzatzen da. Udalerri horretan 27.898 biztanle bizi dira (%49,4 gizonezkoak eta %50,6
emakumezkoak).
Udalerrian, osasun-zentro bat, lehen mailako arretako ospitale bat eta 10 osasun-postu
daude. Zentro publiko horietan 13 sendagilek egiten dute lan, medikuntza orokorreko
sendagileak dira eta, egun, ez dago langile espezializaturik.
Duela 18 urtetik, Xochilt-Acatl zentroa ari da udalerri horretako emakumeen sexu- eta
ugalketa-osasuneko zerbitzuen eskariari erantzuten eta, aldi berean, minbizi
ginekologikoari aurrea hartzeko kanpainak bultzatzen ditu.
Osasun Ministerioak patologia ginekologikoei aurrea hartzera eta haiek artatzera
zuzendutako ekintza gutxi batzuk soilik gauzatu ditu; beraz, zerbitzu horiek eskari
espontaneoari erantzunez eskaintzen dira eta ez osasun-arreta sistematiko bat eskainiz.
Larreynaga-Malpaisillo udalerrian, umetoki-lepoko minbiziak hilkortasun-tasa handia
eragiten du emakumeen artean.
Horren kausak honako hauek dira:
50eko eta 80ko hamarkaden artean
kotoiaren eta bananoaren
laborantza estentsiboan erabilitako
pestizida-kopuru handia;
Nikaraguako sistema patriarkapean
emakumearen menpekotasunezko
egoerak sexu-transmisioko
infekzioak, horien artean, giza
papiloma, eragin ditu eta horrek
minbiziaren intzidentzia gehitu du.
Deskribatutako egoera horren
aurrean, proiektuak esku-hartzeko
bi estrategia planteatzen ditu:
1. Arreta integrala sexu- eta
ugalketa-osasunean, osagai
psikologikoa barne.
2. Prebentzioa
sexueta
ugalketa-osasunean
Proiektuak minbizia diagnostikatu dioten 15 emakume tratatzeko asmoa du. Onuradunak
baliabide urriak dituztenak izango dira, zeinak, neurri handi batean, etxeko andreak, ama
ezkongabeak, nekazaritzan lan egiten duten emakume jornalariak diren, gazteak nahiz
hirugarren adinekoak.
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Proiektua

Baliabide hidrikoen erabilira optimizatzea aspertsio bidezko ureztapena sustatuz
Anantapur-eko Barrutian.

Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

India
Fundación Vicente Ferrer Fundazioa
14.000,00 €
57.905,66 €
Proiektua Aravakuru, J. Ramapuran eta Pampur Thanda herrixketan gauzatzen da,
Uravakonda eremuan, Anantapur-eko Distrituan, Indiako Andrha Pradesh estatuan.
Anantapur-eko Distritua Indiako lehorrenetakoa da eta kontrako egoera klimatologikoa
du; lehorte-aldiek gero eta maiztasun handiagoa dute eta uraren kudeaketa ez da batere
eraginkorra. Egoera horrek desertizazioak aurrera egitea eragiten du tenperatura handien
ondorioz.
Zona horretako ekonomia abeltzaintzan eta nekazaritzan oinarritzen da, biak ere,
biziraupenezkoak; horri guztiz hierarkizatuta dagoen kasta-sistema gehitzen zaio, ogia
lortzeko modu bakartzat nekazaritza ahalbidetzen duena.
Anantapur-en biztanleriaren %80a nekazaritzatik bizi da eta horietako gehienak jornalari
gisa egiten dute lan. Ura da nekazaritza emankorragoa ez izatearen arrazoia. Kasik urte
osoan ez dute gainazaleko urik edukitzen eta akuiferoak ez dira berriro betetzea.
Ondorioz, urte osoan ez dute ur-baliabide egonkorrik.
Orain arte, zona horretako ureztapen-sistema uholde bidezkoa zen, berez ere ur-galerak
eragiten dituen sistema (%25), ur-ihesen, horniduran izandakoen eta abarren ondorioz
izandako ur-galerez gain.
Deskribatutako egoera ikusita, proiektuak egoera kaskarrenetan dauden kasten landaeremuko biztanleen bizi-baldintzak hobetzea du helburu. Horretarako, 184 nekazari
familiaren baliabide hidrikoak hobetuko dira. Honako emaitza hauek itxaroten dira:
• 184 familiaren baliabide hidrikoen kudeaketa hobetzea aspertsio bidezko
ureztapen-sistema ezarriz.
• Kakahueteen eta ekiloreen laborantzara bideratutako 511,7 akre lurren
ureztapena optimizatzea aspertsio bidezko ureztapen-sistema ezarriz.
• 184 nekazari familiaren kakahueteen eta ekiloreen laborantzaren
produktibitatea hobetzea.
Goian aipatutako emaitzak lortzeko gauzatuko diren ekintzen artean, biztanleria
onuraduna trebatzeko egingo den ahalegina azpimarratu behar da.
184 familia onuradunak 537 emakumezkok eta 553 gizonezkok osatzen dituzte. Familia
horiek guztiak egoera kaskarrenean dauden kastetakoak dira, zehazki: dalits edo ukiezinak
(%2,72), tribu-taldeak (%16,30), egoera kaskarrenean dauden beste komunitate batzuk
(%26,63) eta egoera kaskarrenean dauden kastak (%54,35).
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Proiektua

Tokiko drogamenpekotasun plana egitea Manta, Montecristi eta Jaramijó
kantoietarako
Herrialdea Ekuador
Ayuda MAS
GGKE
Laguntza 14.923,00 €
24.733,00 €
Guztira
Laburpena Proiektua Ekuadorren gauzatzen da, Manabi-ko probintzian, zehazki, Manta, Montecristi

eta Jaramijó kantoietako hirietan. Manabi-ko probintzia 22 kantoitan banatua dago eta,
guztira, 1.186.025 biztanle
dituzte; horietatik 320.000
gazteak dira (15-29 urte
bitartekoak).
Manabi
probintzian migrazio-prozesu
handia eman da, Ekuadorreko
beste zenbait hirira (Guayaquil
eta Quito) eta Espainiara.
Manta
kantoiak
192.322
biztanle ditu eta horietako
gehienak hiri-eremuan bizi
dira. Bestalde, Montecristi eta
Jaramijo bi kantoi txiki dira,
Manabi-tik hurbil daudenak.
Azken urteetan, biztanle gazteenen artean drogaren kontsumoa gehitu egin dela sumatu
da. Ekuadorren, bada drogen kontsumoa kontrolatzeaz eta hari aurrea hartzeaz arduratzen
den erakunde bat, Gai Sorgorgarrien eta Psikotropikoen Kontrolerako Batzorde Nazionala
(CONSEP); horrek, gainera, Ekuadorreko Drogen Behatokia du. Alabaina, horien
aurrekontuak urtetik urtera murriztuz joan dira.
Orain arte, Ekuador drogaren pasabideko herrialdea zen, baina, pixkanaka-pixkanaka,
gehituz joan dira ekoizpen-soroak eta kontsumoa.
Horrela, 2005. urtean, CONSEP erakundeak egindako txosten baten arabera, drogak
kontsumitzen hasten direnen adina 14,8tik 13,9ra pasa zen.
Joera horri, Getxoko Udalari esker, Manta kantoian nerabezaroen artean egindako
azterketa baten emaitzak gehitu behar zaizkio. Hor ere, garbi agertzen da drogen
kontsumoa gehitu egin dela eta, horrekin batera, delituak. Bestalde, drogen kontsumoaren
gehikuntza hori zigarroak eta alkoholaren kontsumo goiztiarragoan ere islatzen da,
haurtzaroan hasten baitira.
Deskribatutako egoera horren aurrean, koordinatutako esku-hartze estrategiak hartzeko
beharra planteatzen da Drogamenpekotasunaren aurrean Esku-Hartzeko Tokiko Plan bat
eginez.
Horretarako, honako esku-hartze hauek gauzatuko dira:
• Gizarte-eragile publiko eta pribatuen artean Plana egiteko aldeko baldintzak
sortzea eta konpromisoak ezartzea ahalbidetuko duten erakunde arteko
harremanak ezartzea.
• Manta, Montecristi eta Jaramijo kantoietan atxikimendu-egoera diagnostikatzea.
• Drogamenpekotasunaren aurrean Esku-Hartzeko Planean, esparru estrategikoa,
helburuak eta gauzatuko diren jarduerak zehaztea.
• Erakunde Arteko Batzorde Aholkularia eratzea.
Proiektu hori gauzatzeko, Gizakia Fundazioaren laguntza dugu, zeinak, lurralde horretara
Plana egiten lagunduko dien aditu bat bidaliko duen.
Proiektuaren onuradunak Manta kantoiko 14-29 urtera bitarteko nerabezaroak eta gazteak
izango dira.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Telema Osasun Mentaleko Zentroa

Kongoko Errepublika Demokratikoa
ECCA Romo
9.000,00 €
19.859,00 €
Proiektua Kinshasa-n kokatzen da, Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburuan.
Proiektuari dagozkion jarduerak Telema Osasun Mentaleko Zentroan burutuko dira.
Zentroak osasun-arreta eskaintzen die buruko nahasmendu larria jasaten duten pertsonei,
trebakuntza haien familiei eta osasun-agentziei gaixotasun psikikoak detektatzeko eta
haien jarraipenak egiteko. Gainera, patologia larriak dituztenentzat tailer bat dute; bertan,
eskulanak –gero saldu egiten direnak–, ebaketa- eta joskintzako lanak, lorezaintza-lanak,
pintura, sukaldaritza eta abar egiten dituzte. Egun osoko zentro gisa funtzionatzen du,
gaixoei bertan egindako janaria eskainiz.
2004az geroztik, Emakumezkoen Abegi-Zentro bat, “Bethanie”, dute, Telemako proiektu
integraletik sortzen dena. Zentro horren helburu orokorra kalean uzten dituzten
emakumezko gaixo mentalei osasuna berreskuratzen eta berriro ere familiatan integratzen
laguntzea da.
Zentro horren beharra gizarte afrikarrean gaixo mentalek bizi duten erabateko
babesgabetasunak markatu du; izan ere, kultura edo erlijio animista gailentzen da eta
horregatik horiek izan ohi dira azalezinak diren egoeren errudunak.
Gainera, zentroko paziente gehienak gerra pairatu duten pertsonak dira eta depresioak edo
buruko gaixotasunak izaten dituzte gehien bat.
Proiektutik itxaro diren
emaitzak erdiesteko,
honako jarduera hauek
gauzatuko dira:
 Tratamenduak
detektatzeko
ezinbestekoak
diren sendagaiak
eta elementuak
erostea.
 Tailerrean
lan
egiteko materiala
erostea, joskintzan
nahiz
eskuzko
lanetan.
 Tratatutako
pazienteen jarraipena egiteko beharrezko elementu informatikoak eta bulegoko
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 artatzen dira zentroan.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Anbulatorioa Ambohidady-n
Madagaskar
Obra Social Padre Félix de la Virgen
14.500,00 €
20.240,00 €
Proiektu hau Ambohidady-n Tsiroanomandidy (Madagaskar) kokatzen da; batez ere,
nekazaritzatik
eta
abeltzaintzatik
bizi
dira.
8.000 biztanle inguru ditu eta 15 km-ko erradioan biztanle-kopurua 30.000ra iristen da.
Biztanleriaren %85ak lurra lantzen du, arroza, artoa, manioka eta mota guztietako fruitu
tropikalak. Landa-eremuan bizi direnen %90ak baliabide gutxi ditu.

Garraiorako bitartekoei eta bideei dagokienez, horiek urriak dira eta egoera txarrean
daude; horrela, distantziak ez dituzte kilometrotan neurtzen, baizik eta, bidean egindako
ordu-kopuruan. Proiektu honi dagokionez, herriko garraiobide bakarra misiolariaren autoa
da.
Osasunari dagokionez, egun, anbulatorio txiki bat soilik dute (Prestakuntza Zentroko gela
bat, zeinak anbulatorio batek bete beharko lituzkeen gutxiengo baldintzak ere ez dituen
betetzen), hor bizi diren 8.000 lagunei eta bertara hurbiltzen diren inguruetakoei laguntzen
diena; izan ere, kasu honetan, kontsulta ez da kobratzen eta sendagaiak ere diru gutxiren
truke ematen dira. Kontuan hartu behar da Madagaskarren ez dagoela Gizarte
Segurantzarik eta norbait ospitalean ingresatzen denean, ordaintzeaz gain, norberak eman
behar izaten dituela izarak eta gaixoa zainduko duen etxekoren batekin joan behar izaten
duela.
Deskribatutako egoera horren aurrean, Ambohidady-ko hiritarren osasuna hobetu nahi da;
horregatik, anbulatorio bat eraikiko da, hiru ohe edukiko dituena pazienteren bat ingresatu
behar izanez gero ere.
Eraikina eraikitzeko harriaz, teilaturako zinkaz eta zementuaz baliatuko dira. Horretarako,
eraikuntzaz arduratuko den enpresa bat kontratatuko da, baina Ambohidady-ko biztanleak
hartuko ditu langiletzat.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Osasunaren prebentzio- eta sustapen-lan handiagoa El Milagro udalerrian
Peru
Circulo Solidario Euskadi
29.750,00 €
80.323,57 €
Proiektua EL Milagron ari da gauzatzen. Orain dela urte gutxi (1981) sortutako udalerria
da, Truilloko Probintziako Kontseiluaren ebazpena zela bide.
Trujillo udalerriak 24.625 biztanle ditu; biztanleen %91 etorkinak dira, gehienak
Trujillokoak. Hiri handietan izaten diren pobrezia guneen ezaugarrietako asko ditu El
Milagrok.
Famili egiturari dagokionez, familien %66a 5 kide baino gutxiagokoak dira eta familien
%33 6 kide baino gehiagoz osatuta daude.
Azpiegituren aldetik, beharrizan handiak daude, besteak beste, uraren zerbitzua mugatua
da eta ez da biztanle guztienengana iristen eta, gainera, kaleak asfaltatu gabe daude;
Osasunari dagokionez, udalerrian, askieza den zentro publiko bat dago, baliabide
teknikorik eta giza baliabiderik ez baitute eta, gainera, langileen motibazioa urria da.
Egoera horren aurrean, proiektuak gaixotasunen prebentzioan sakontzen jarraitzea du
helburu, honako xede hauek erdiesten saiatuz:
9 Sendotutako osasunaren komunitateko eragileen elkartea.
9 Adineko pertsona helduei artapen handiagoa eta haien osasunaren sustapena.
9 Erakunde antolatuak eta koordinatuak osasunaren prebentzioan eta sustapenean.
Proiektua amaitzerako, bilera-gela balioanizduna eraikita edukitzeaz gain, komunitatean
40 osasun-eragile edukitzea itxaro da.

Proiektua

Osasuna, nutrizioa eta haurren ikaskuntza goiztiarra sendotzea Yurimanguaseko giza kokalekuan
Herrialdea Peru
Adeco
GGKE
Laguntza 19.750,00 €
33.251,75 €
Guztira
Laburpena Proiektua Yurimaguas-en kokatzen da, 63.000 biztanle dituen Peruko hirian. Yurimaguas-

en 30 bat giza kokaleku daude, 1.000-5.000 biztanlez osatuak eta 5-6 kideko familiatan
banatuta. Pobrezia larria bizi dute, landa-eremutik nahiz hiritik etorritakoak dira, ez dute
beren lursailik, edateko urik eta oinarrizko saneamendurik, ezta argi elektrikoaren
zerbitzurik ere; 3 urtetik beherako haurren artean desnutrizio-kronikoko tasa handiak
dituzte eta horri hezkuntza-maila txikia gehitu behar zaio.
Deskribatutako egoeraren ondorioz, 5 urtetik beherako haurrek desnutrizio kronikoa
jasaten dute, atzerapena garapen kognitiboan eta eskolatzeko prestaketa askieza, hurrengo
urteetan gizarterako, osasun publikorako eta aurrekonturako zama bihurtuz.
Proiektuarekin 6 giza kokalekutan esku-hartuko da, bertako haurrek osasun- eta nutriziozainketak eta hezkuntzarako estimulua jasotzea bermatuz.
Proiektuarekin lortzea itxaro diren emaitzak honako hauek dira:
1. 5 urtetik beherako haurrek osasun- eta nutrizio-zainketa eta garapen kognitiboko
zainketa egokiak jasotzea.
2. Osasunari, nutrizioari eta garapen kognitiboari dagokionez, ezagutza eta praktika
hobeak hartu dituzten amak.
3. Hezkuntzako Erakunde Publikoek beren hezkuntza-proiektuetan arreta
integraleko ekintzak sartzea.
Proiektuaren ezarpenerako, bi hitzarmen sinatuko dira: Goi Amazonaseko Osasun
Sarearekin eta Goi Amazonaseko Tokiko Hezkuntza Kudeaketarako Unitatearekin.
Proiektuaren onuradunak 1742 lagun izango dira, gehienak, 5 urtetik beherako neskamutilak. Zeharka, berriz, 6 Giza Kokalekutako 15.000 biztanle inguru, zehazki: San
Gabriel de la Dolorosa, Independencia, Maderos, San Martín, San Juan eta California
Giza Kokalekutakoak.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Eskubideei lotutako biktimak: Ixcán-eko emakumezkoen jabekuntza-prozesua
Guatemala
Alboan
25.920,12 €
30.000,00 €
Proiektua Quiché departamentuko Ixcán hirian kokatzen da, herrialdeko iparraldean
dagoena, Txiapasekin (Mexiko) muga eginez.
Ixcán udalerria legez eratu zen 1985ean; 78.000 biztanle ditu eta horietatik %49,12
emakumezkoak dira, 7 mikro-eskualdetan banatutako 166 komunitatetan bizi dira.
Biztanleen %85a indigena da: q´eqchi, mam, kiché… taldetakoak.
Lurraldea biztanleen lekualdatze eta nahitaezko diaspora-prozesu batetik abiatuz eratu
zen. Ixcán gatazka armatuaren agertoki izan zen eta, horregatik, toki geoestrategiko
bilakatu zen. Zona horren militarizazioak indarkerian, tolerantziarik ezean eta
autoritarismoan oinarritutako kultura sortu zuen, zeinaren ondorioek egun ere irauten
duten.
Oroitzapen historikoa berreskuratzeko jarduerek mesede egin diote bertopaketa-prozesuei.
Alabaina, aurrerapenak oso motelak dira eta, egun, “bake egoera urduria” bizi dute.
Zona horretako biztanleen jarduera nagusia biziraupenezko nekazaritza da.
Emakumearen parte-hartzeari dagokionez, erabakiak hartzetik salbuetsita daudela adierazi
behar da. Adibidez, Udaleko Kontseiluan, 7 kidetik emakumezko bakarra dago,
Komunitateko 165 alkateen artean inor ez da emakumea.
Adierazi beharreko beste alderdi bat emakumeen aurkako indarkeria da, zeinak, haien
eskubideei egunero eragiten dieten. Gatazka zibilean zehar, emakumezkoak mota
guztietako izugarrikerien objektu izan ziren eta, gaur egun, oraindik familia arteko
indarkeriaren, sexu-indarkeriaren, gizarte-indarkeriaren eta abarren biktima izaten
jarraitzen dute.
Deskribatutako egoeraren aurrean, proiektuak demokratizazio-prozesuak eta
komunitateko eta udalerriko erabakiak hartzeko espazioetan emakumezkoek erabakietan
parte hartzeko mekanismoak finkatzea du helburu Ixcán udalerriko gizartearen eta
komunitatearen antolaketa sendotuz.
Honako emaitzak erdiestea itxaro da:
• Eragin politikoa izateko gaitasuna sendotzea.
• Erabakiak hartzen parte hartzeko espazioak eta mekanismoak sendotzea:
Komunitatearen Batzarra, COCODES (Garapenerako Kontseilu Komunitarioa),
COMUDE (Garapenerako Udal Kontseilua) eta agintari indigenak.
• Beren bizitzaren, lurraren eta baliabide naturalen defentsan gauzatutako
erresistentzia zibila babestea.
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2.2. Liburu Solidarioen III. Azoka
Diru-laguntzen deialdien bidez diruz lagundutako proiektuez gain, 2009an, Getxoko Kultur
Etxeak “Liburu Solidarioen IV. Azoka” antolatu zuen maiatzaren 21etik 24ra bitartean. Egun
horietan, 12.000 liburu jarri ziren salgai. Argitalpenak, era askotako gaiei buruzkoak,
partikularrek liburutegiei dohaintzan emandakoak ziren eta liburukiak euro bat inguruko prezio
sinbolikoan jarri ziren salgai. 11.114,92 euro inguru bildu zen eta Getxo Pro Sahara ATFAL
elkartea Tindouf-en gauzatzen ari den proiektura bideratu ziren.
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Ezinduentzako hezkuntza
Aljeria. Saharako Errefuxiatuen Kanpalekua
Getxo Pro Sahara ATFAL
11.114,92 €
24.500,00 €
Marokok duela 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. Errefuxiatuen egoera horretan, bertara iristean izan zuten lehen beharra sahararren
heriotza-tasa 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 bete gabe
dituena.
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
• Biltegi txiki bat egitea material galkorraren eta beste batzuen banaketa arautzeko.
• Kanpalekuetan eskuragarri dauden material didaktikoak hobetzea.
• Psikomotrizitate-gelak sortzea.
• Zurgintza eta joskintza tailerren lana bultzatzea.
• Elikagaiak eta material higienikoa erostea.
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2.3. Euskal Fondoarekin Hitzarmena
Euskal Fondoa (Elkarlaneko Euskal Erakundeen Elkartea) 1995. urtean sortutako elkartea
da. Gaur egun tokiko 92 erakunde biltzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko
biztanleriaren %80 baino gehiago ordezkatzen dute. Indar politiko guztietako ordezkariek
hartzen dute parte.
Euskal Fondoaren helburuak ondoko hauek dira:
¾ Garapenerako lankidetza bultzatzea.
¾ Herritarren sentsibilizazioa.
¾ Erakundeen 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, proiektuak finantzatzera 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 bitartez.
2007ko urritik hona, udal-hauteskundeak eginda Zuzendari Batza berritu ondoren,
BEGOÑA EZKURRA CIRUELOS andrea izendatu dute elkarteko kide, Getxoko Udalaren
Lankidetza Arloko zinegotzi arduraduna.
Bestalde, 2007an, hitzarmena berritu zen Euskal Fondoarekin; hala, urtero berritzen da
berez, aldeetako bat kontra egon ezean eta horrela egingo da 2011ko abenduaren 31
bitartean.
Proiektua Hondakin-uren obra osagarriak San Carlos hiriko II. zonan.
Herrialdea San Carlos, Nikaragua
Erakundea

Euskal Fondoa

Laguntza 50.025,00 €
77.580,65 €
Guztira
Laburpena Testuingurua
San Carlos, Rio San Juan-go Departamentuko hiriburua da; estrategikoki Cocibolca
Lakuaren, Ozeano Atlantikoaren eta San Juan Ibaiaren artean (Nikaraguak Costa
Ricarekin duen hegoaldeko mugan) dago.
1996-1998 bitartean, Fortaleza de San Carlos-eko (Escondido Auzoa) hiri-ingurunea
birgaitzeko proiektua gauzatu zen. Hasitako lanek, zehazki, ur beltzak eta euri-urak
biltzeko sarea instalatzea, oinezkoentzako kaleak, plazak eta abar eraikitzea auzoberrikuntzako oinarriak finkatzeko balio izan zuten.
Esku-hartze horren ondoren, San Carlos Gotorlekua, hiritarrentzat batere baliorik
gabeko eta ezin eskuratuzko gunea izan zena, berreskuratzeari ekin zitzaion. Birgaitzelanak amaitu direnean, Gotorlekua hiriaren erreferentzia-gune bilakatu da kulturari,
turismoari eta elkartzeari dagokionez.
2005-2008 urteetan, Udal-Planean lehentasun gisa ezartzen da kaleen saneamendua eta
birgaitzea; horrek zenbait urtetako aurrekontu-konpromisoa eta nazioarteko
lankidetzaren koordinazio beharra ekarriko du.
Helburua:
Gainazaletik korritzen duten eta etxebizitzak eta komunak urez gainezka jartzen
dituzten eta, ondorioz, sektoreko biztanleentzat kaltegarriak diren bektoreen haztegiak
ugaltzean osasungaiztasun-egoerak sortzen dituzten sektoreko euri-urek eragindako
uholdeen eragina murriztea;
Proiektuaren laburpena: Oronte Centeno auzoan giro-saneamendurako oinarrizko
azpiegitura eraikitzea, euri-urak bideratuko dituen 500 metro linealeko euri-uren
drainatzea eraikiz eta etxebizitzak urak hartzea ekidinez. Oronte Centeno auzoko bidesarea birgaitzea eta hobetzea.
Onuradunak: 3.808 gizon, 3.711 emakume, 694 mutiko eta 783 neskato dira; guztira:
8.996 lagun.
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Kanalizazio-obrak

Putzua
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2.4. Garapenerako Lankidetza proiektuen banaketa geografikoa
Jarraian, 3. grafikoan, zona geografikoaren arabera 2009an finantzaturiko proiektuen
banaketa agertzen da.
3. Grafikoa
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Ikus daitekeenez, 2009ko proiekturik gehienak Erdialdeko Amerikan gauzatzen dira;
bigarren tokian, Hego Amerika dugu; hurbiletik jarraitzen die Afrikan gauzatutako
proiektuek, horiei Saharan gauzatutakoak gehitzen badizkiegu.
Bukatzeko, Asiari dagokionez, proiektu bakar bat gauzatzen da, zehazki, Indian.
4. grafikoa
3,56
10,07

40,30
Centroamérica
Africa

30,43

Sudamérica
Sahara
Asia

15,64
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Ehunekoen banaketari dagokionez (4. grafikoan irudikatuta), Erdialdeko Amerikan biltzen
da Getxoko Udalaren laguntzaren kasik %40a; Hego Amerikak jarraitzen dio %30arekin.
Beraz, Amerikako kontinenteak laguntzen %70a jasotzen du.
Aurreko urteekin alderatuz, Erdialdeko Amerika da egonkorren eusten dioena, %40
inguruan; gehikuntzarik handiena Hego Amerikan ematen da, Saharan finantzatutako
proiektuen galeran, azken hori %16,17tik %10,07ra pasatzen baita.
Gehiago zehaztuz, Erdialdeko Amerikaren kasuan, Guatemala da 2009an laguntza gehien
jasotzen duen herrialdea, 82.349,14 euro; Nikaragua bigarren lekura pasatzen da; hala eta
guztiz ere, Nikaraguak laguntzaren zenbateko handia jasotzen jarraitzen du, 76.155,97 euro,
hain zuzen ere.
Afrikaren kasuan, Kongoko Errepublika Demokratikoa da baliabide gehien jasotzen duena:
47.000 euro; SEADak jarraitzen dio 39.614,92 eurorekin. Hirugarren tokian, Madagaskar
dugu, 14.500 euroko proiektu bakar bat jaso duena.
Bukatzeko, Asiak proiektu bakar bat du, Indian gauzatzen dena hain zuzen; Getxotarren
lankidetzaren jarduera-eremutzat finkatzen da.
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III. GARAPENERAKO HEZKUNTZARAKO ETA/EDO
SENTSIBILIZAZIORAKO PROIEKTUAK

Diru-laguntzen deialdien eta XII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora delakoaren
zuzeneko betearazpenaren bidez zehazten dira sentsibilizazio proiektuak.
3.1. Diru-laguntzen deialdia
2009an, lau proiektu finantzatu dira diru-laguntzen urteko deialdiaren bitartez. Zehazki,
honako proposamen hauek finantzatu dira:
Proiektua

Lau urtaroak bidezko merkataritzaren eta tokiko kontsumoaren eta
ekoizpenaren alde
Getxo
Emaus Fundación Social
17.787,53 €

Herria
GGKE
Laguntza
43.232,45 €
Guztira
Laburpena Proposamen honek Getxoko hiritarrak egiten duten kontsumo-motaz eta horrek tokian

bertan eta oro har duen eragin multidimentsionalaz hausnarketa egitera bultzatu nahi
ditu; baita, elikagaiak ekoizteko eta horiek merkaturatzeko moduaz ere. Espainiako
estatuaren kasuan, kontsumitzeko gaur egungo moduak 7 banaketa-enpresek
elikagaien banaketaren %75a kontrolatzea eragiten du. Kontzentrazio horrek
ekoizleen eta kontsumitzaileen kopuruen artean asimetria eragiten du bitartekariekin
alderatzean. Eskala handian merkaturatzeak, produktuak estandarizatuak, iraunkorrak
eta garraiatzen errazak izatea eskatzen du. Horrek ondorio negatiboak sortzen ditu
nekazaritzan, osasunean eta ingurumenean. Adibideren bat aipatzearren, Almeriatik
Herbehereetara uraza bat garraiatzeko eskatzen den energia hura lantzeko
erabilitakoaren hirukoitza da. Egungo sisteman zerbaitek kale egiten duela adierazten
duen beste adibide garbi bat egun bizi dugun elikadura-krisia da, zeinak, areagotu
egiten duen –hori posible bada, behintzat– nekazariaren egoera ahula bai Hegoaldean
bai Iparraldean.
Deskribatutako egoera horren aurrean, proiektuak getxotarren aldetik belaunaldien
arteko ekoizpenerako eta kontsumorako tekniken, ezagutzen eta estrategien eta
kontsumo iraunkorraren elkartrukea eta ikuspena sustatzea du helburu, tokikotik
hasita Hegoaldea-Iparraldea ikuspenarekin.
Horretarako, honako emaitza hauek erdiestea itxaro du:
1. Udalerriko gizarte-taldeen artean, ekoizpenerako eta kontsumo iraunkorrerako
teknikak, ezagutzak eta estrategiak, tokikoak nahiz orokorrak, biltzea.
2. Elkartrukerako espazio presentzialak eta birtualak sortzea.
3. Aurreko prozesua irudikatzea tokikoaren eta orokorraren artean zubiak sortuz.
4. Ikastetxeetan eta hezkuntza ez formaleko taldeetan ekoizpen-esperientziei eta
kontsumo iraunkorrari buruzko jarduerak gauzatuko dira.
5. Getxoko hiriaren parte-hartzea sustatzea kontsumo iraunkor orokorraz eta
tokikoaz sentsibilizatzeko jardueretan.
Proiektuaren betearazpena lau urtaroren artean banatzen da. Urtaro bakoitzean
honako jarduera hauek gauzatuko dira:
• Negua: Iparraldeko erakundeen fitxak/profilak sortzea, elkarrizketa/inkesta
diseinatzea, Iparraldea-Hegoaldeari buruzko informazioa biltzea eta jardueren
berri zabaltzea (horretarako sortutako blog bidez).
• Udaberria: bildutako materiala argitaratzea, lanerako materiala sortzea, kontsumo
eta ekoizpen iraunkorrari buruzko belaunaldien arteko elkartrukerako eta
hausnarketarako tailerra, blog hezitzailea sortzea.
• Uda: kontsumo eta ekoizpen iraunkor baterako kale-izendegia, material
didaktikoa.
• Udazkena: hezkuntza formalerako eta ez formalerako ikastetxeetan trebakuntza,
Getxotik Mundura Mundutik Getxora proiektuaren baitan Bidezko
Merkataritzako eta Kontsumo Arduratsuko jarduerak sartzea.
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Jarduera desberdinak gauzatuaz udalerriko 1.500 lagunetara iristea itxaro da.

Proiektua
Herria
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Zabaldu Mundura 2009
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
eta,
baita,
irakasleak
Garapenerako
Hezkuntza haien irakasgaian
ezartzen eta irakasgaiaren
aplikazioa oro har ebaluatzen
trebatzeko ere. Proiektuaren
jarduera-eremua
Getxoko
ikastetxe
publikoak
eta
pribatuak
izango
dira,
“Getxotik Mundura, Mundutik
Getxora” Elkartasun Astearen
barruan.

Proiektuaren helburua Garapenerako Hezkuntza (GH) 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.
Proiektuarekin lortu nahi diren emaitzak honako hauek dira:
1. Getxoko Lehen Hezkuntzako ikastetxeek Zabaldu Mundura-ren proposamena
2009-2010 ikasturtean garatzeko konpromisoa hartzea.
2. Materiala iraunkortasun-irizpideei jarraituz prestatuko da, curriculum berrira
egokitutako edukiekin eta informazioaren eta komunikazioen teknologia
berriak erabiliz.
3. Irakasleek Zabaldu Mundura-ren proposamena beren irakasgaian txertatzen
dute.
Aurtengo edizioaren berrikuntzen artean, Web plataforma bat sortu dela da; horrela,
ikastetxeek informazioa, dokumentuak eta esperientziak bidali, jaso eta konpartitu
ahal izango dute. Gainera, aurtengo ediziorako, ikaslearen ariketa-koadernoa egingo
da, berrerabiltzeko aukera emango duena; horrela, baliabideen erabilera
iraunkorragoa ahalbidetuko da.
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Proiektua
Herria
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Emakumeen Giza eskubideak, XXI. Menderako proposamenak.
Getxo
Mundubat
9.106,00 €
15.936,00 €
Proiektuaren helburua da Getxoko elkarte-ehuneko pertsonak giza eskubideek
genero-ikuspegi batetik behar duten berrikuspenaz sentsibilizatzea eta Hegoaldeko
emakume nekazarien eskubideen urraketa-egoera, haien proposamenak,
aldarrikapenak eta abar aztertzea.
Giza Eskubideak Unibertsalak badira ere, azpimarratu behar da, egun, ez dagoela
gizarterik emakumeei gizonezkoen aukera berdinak eskaintzen dizkienik.
Emakumeen eskubideen urraketa anitza da eta bere eremu pribatuari nahiz publikoari
eragiten dio. Diskriminazio horren datu objektibo moduan, alor guztietan ematen den
adibidea pobrezian murgilduta dauden 1.200 milioi gizakiren artetik %70 emakumeak
direla da.
Deskribatutako egoera horren aurrean, proiektuaren helburu orokorra gizartea giza
eskubideen erronketan genero-ikuspegi batetik laguntza eta inplikazio aktiboa
eskaintzeko sentsibilizatzea da, desafioen eta erronka nagusien berri emanez.
Horretarako, gizarte-mugimenduetako eta elkarte-ehuneko erakundeetan parte hartzen
duten Getxoko gizonekin eta emakumeekin egingo da lan; era berean, Hegoaldeko
herrialdeetan emakumeek jasaten dituzten giza eskubideen urraketa nagusien eta
eskubide horiek babesteko jarraitutako estrategien berri emango da.
Zehazki, hauek dira proposatutako jarduerak:
• Giza eskubideak genero-ikuspegitik babesteko erronkei eta proposamenei
buruzko trebakuntza-mintegia egitea. Mintegia Getxoko JabekuntzaEskolako emakumeei dago zuzenduta.
• Hitzaldi publikoa: “Desafioak Hegoaldeko herrialdeetako emakumeen
giza eskubideen defentsan” izeneko mahai-ingurua. Hitzaldia Hegoaldean
giza eskubideak defendatzen lan egiten duten bi emakumezkok eskainiko
dute.
• Bideoforuma Mundubat GGKEak egindako lanekin, besteak beste:
“Iratzarri” (2005), “Bakearengatik egoiliar” (2007), “Oihua Saharatik”
(2008) eta Bolivia zutik” (2009).
• Erakusketa: “Emakume nekazariak Hegoaldean”.
Trebakuntza-tailerrean 40 emakumek eta gizonek parte hartzea itxaro da; gainerako
jarduerak jende orori irekita daude.
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Proiektua
Herria
GGKE
Laguntza
Guztira
Laburpena

Ingurumenaren eta Lankidetzaren esparruko alderdi berritzaileak.
Getxo
UNESCO Etxea
9.293,53 €
14.076,53 €
UNESCO
Etxea
GGKEak
1991az geroztik ari da erakunde
moduan
Euskadin
lanean;
2004an, Koopera zentroa eratzen
du, zeinak, Nazio Batuen
sistemari buruzko informazioa
emateaz
gain,
nazioarteko
lankidetzari
buruzko
prestakuntza-ibilbide
osatua
duen.
Azken
urteetan,
esparru
horienganako interesa gehitu egin
dela sumatzen da eta, baita,
horiengan
trebakuntza
teknikoagoa eta espezifikoagoa
ere; batik bat, eskari hori gazteen
aldetik dator.
Getxoren
kasuan,
gizartemugimenduak nabarmen gehitu
dira azken urteotan eta, baita,
gauzatutako jarduera-kopuruari
dagokionez ere.
Proiektuaren helburua Getxoko
udalerrian
Ingurumenari,
Garapenari
eta
Lankidetza
Solidarioari buruko irizpidea eta ezagutza eskaintzea da.
Horretarako, Getxoko gizarte-erakundeetako eta -mugimenduetako langile
teknikoengana eta boluntarioengana iritsi nahi da, arestian aipaturiko esparruetako
alderdi berritzaileetan sendotzeko. Bestalde, gizarte-mugimenduetako kideek Nazio
Batuen Sistema eta Milurtekoaren Garapen-Helburuak hobeto ezagutuko dituztela
itxaro da.
Honako jarduera hau planteatzen da:
• Garapenerako Ingurumenaren eta Lankidetzaren Esparruko Alderdi
Berritzaileak: Iraunkortasuna eta Giza Garapena ikastaroa; ingurumenerronka orokorrak; gizarte-erantzukizuna; iraunkortasunerako teknologia
eta erreferentziazko beste zenbait ikuspegi.
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3.2. Zuzeneko betearazpena
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2009

2009an, abenduaren 9tik 18ra 12 bitartean, Getxotik Mundura Mundutik Getxora izeneko
Kooperaziorako XII. Topaketa egin zen.
Hona hemen udaleko elkartasun astean lortu nahi diren helburuen laburpena. Hala ere,
laburpen-fitxan bildutakoaz gain, Kultur Etxearen laguntza nabarmendu behar da; izan ere,
azken urteetan egin duen moduan, Areetako Geltoki Plazan jarritako karparen erdia
erabiltzen utzi ziguten. Halaber, BBK-k emandako laguntza ere eskertu behar da. 1997ko
topaketa hasi zenetik hona ematen du laguntza BBK-k.
Hornidura hori erabiltzeko aukera oso garrantzitsua izan da, horri esker planifikatuta zeuden
jarduera guztiak gauzatu ahal izan baitira.
Proiektua
Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2009. XII. Topaketa
Getxo
Herria
Kolaboratzailea Getxoko Kultur Etxea eta BBK.
36.272,64 €
Zenbatekoa,
guztira
Aurreko edizioen dinamikari eutsiz, gizarte-gaien inguruko jai-gune bat sortu
Laburpena
nahi da Getxoko udalerrian, non, lankidetza-arloan lan egiten duten tokiko
elkarteek parte hartuko duten, bereziki, haurrentzako jarduerekin. Hala,
garapenerako lankidetza proiektuetarako bidalitako funtsen xedea hurbilagotik
ikusteko modua izango dute herritarrek.
Elkartasunaren inguruko jarduerak egin daitezkeen guneak sortzen jarraitu ezezik, generoen arteko berdintasunean eta garapenerako lankidetzan eragiten
duen ikuspegi bat lantzea da asmoa.
Proiektuaren helburu nagusiak hauek dira:
Getxoko herritarrei, jolaserako
- Getxoko herritarrei udalerrian laguntzen duten GGKEen berri ematea
jolaserako gune baten barruan.
- Saharar herriaren egoeraren eta Getxoko Pro Sahara AFTALen
proiektuen berri ematea herritarrei, bereziki haurrak eta nerabeak
inplikatzeko.

2009ko topaketak, iturria: Lankidetza Arloa
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2009ko edizioan, 2008-2009 ikasturtean gauzatutako garapenerako sentsibilizazio eta
hezkuntza proiektuak gehitu ziren. Modu horretan, ostiral goizean Zabalketaren “Zabaldu
Mundura” proiektuan parte hartu zuten ikastetxe guztiekin topaketa egin zen. Arratsaldean
zenbait tailer egin ziren Bidezko Merkataritzako produktuak dastatzeko Emausen eskutik.
Urtean zehar udalerriko elkarte eta ikastetxeekin egindako lanaren topagunea izan zen.
Ostiral gauean, Kultur Aretoaren eta
Biladi Elkartearen lankidetzari esker,
Andrés Isasi Musika Eskolan “Los
limoneros” filma proiektatu zen.
Jarraian, Palestinako egoerari buruzko
eztabaida
egin
zen
Biladiren
lekukotzekin.

Larunbata Saharari eskainitako eguna izan zen. Gazteenentzat bi ekitaldi egin ziren, bat
goizean eta bestea arratsaldean. Gainera, saharar tea dastatu ahal izan zen, hena eta iltze
tailerrak egin ziren...

Igandean, eguna GGKEen ohiko azokaren ingurukoa izan zen. Egun horretan, elkarteek
hegoaldeko herrialdeetan egiten duten lana lehen eskutik ezagutu ahal izan zen, baita
Getxoko Udalak finantzatutako proiektuak ere.
Amaitzeko, eta Getxotik Mundura Mundutik Getxora izenekoaren barruan, edizio honetan
parte hartu duten GGKEen eta Getxoko beste elkarte batzuen lana azpimarratu behar da; lan
hori topaketak egin aurretik gauzatu zen.
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3.2.2. Xake/Jaque antzezlana

Proiektua
Herria
Laguntzailea
Guztira
Laburpena

Xake/Jaque antzezlana
Getxo
Ohiulari Klown eta Círculo Solidario Euskadi
1.502,26 €
2009ko martxoaren 29an Ohiulari Klown taldearen “Xake/Jaque” lana antzeztu zen
Getxon. Antzezlana sortzeko, aurretik Círculo Solidario GGKErekin egindako lana
hartu zen oinarri. Horretan, lankidetzari eta globalizazioari buruzko zenbait gogoeta
jaso ziren.
Getxoko Udaleko Lankidetza Arloak, lankidetza herritarrengana hurbiltzeko,
antzezlan hori babestea eta Getxon antzeztea erabaki zuen.
Ekitaldiaren balorazioa
oso positiboa izan da,
izan ere, 200 pertsona
hurreratu
ziren
eta
antzeztutako lana kalitate
handikoa
izan
zen.
Bestalde,
azpimarratzekoa da mota
horretako
ikuskizunei
esker
lankidetzara
hurbilketa sakona egiten
dela, dibertigarria eta
arina. Hori dela eta,
Lankidetza
Arloaren
ustez formula berritzaile honi esker emaitza handiak lor daitezke.

3.2.3. Milurtekoko Helburuak

Proiektua
Herria
Laguntzailea
Guztira
Laburpena

Milurtekoko Helburuak
Getxo
Mugarik Gabeko Hezkuntza
2.960,00 €
Milurtekoko Helburuak NBEk onetsi zituen
2000. urtean eta garapenerako lankidetzaren
nazioarteko agendako lehentasunak dira.
2000. urtean onetsita egon arren, herritarrek oro
har ez dituzte ezagutzen. Hori dela eta,
Lankidetza
Arloak,
Mugarik
gabeko
Hezkuntzaren laguntzaz, helburu horiek
herritarrengana hurbiltzeko jardunaldi batzuk
antolatu zituen.
Horretarako, bi jarduera egitea erabaki zen:
Batetik, Helburuei buruzko erakusketa egin zen
Villamonteko Kultur Aretoan.
Bestetik, Villamonteko Kultur Aretoan hitzaldia
antolatu zen eta horretan helburuak eta horien
potentzialtasunak azaldu zituzten. Helburuen
gaur egungo egoera eta 2015erako erdietsiko
diren edo ez ere aztertu zen.
Jardunaldien balorazioa positiboa izan da, horri esker Milurtekoko Helburuetara
hurbildu eta hobeto ezagutu ahal izan dira eta.
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3.2.4. Zinema-foruma: Emakumeak eta Erresistentzia

Proiektua
Herria
Laguntzailea
Zenbatekoa
guztira
Laburpena

Zinema-foruma: Emakumeak eta Erresistentzia
Getxo
Biladi
2.999,00 €
Sentsibilizazio jarduera honen bidez Palestinako eta Irakeko errealitatera hurbilketa
egin nahi zen.
Horretarako, zinema-forumaren ziklo bat antolatu zen Biladi Kultur Zentro
Palestinarraren laguntzaz, eta horren bidez bi errealitateetara hurbilketa egin ahal
izan da emakumeen ikuspegitik, bi saiotan.
Lehenengo saioan “Women in struggle” dokumentala ikusi zen. Horren bidez,
Palestinako errealitatera hurbilketa egin zen. Dokumentalaren ostean, mahai-inguru
bat egin zen eta hurrengo hauek hartu zuten parte: Teresa Aranguren, Leila
Nachawati eta Hana Cheikh.Ali.
Bigarren egunean “Iraq historias de mujer” proiektatu zen. Estatu Batuen eta
Britainia Handiaren okupazioaren ostean Iraken bizi duten egoera gogorra erakutsi
zen. Bigarren zinema-forum honetako mahai-inguruan aurreko eguneko hizlariek
parte hartu zuten, Serene Assir-ek lagunduta.

Zikloaren balorazioa oso positiboa izan da, bertaratuen parte-hartzea oso aktiboa
izan da eta. Era berean, azpimarratzekoa da Biladiri esker bi egunetan Palestinako
produktu tipikoak dastatu ahal izan zirela eta horri esker Palestinako kultura
gastronomikoa hurbilagotik ezagutu ahal izan zela.
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IV. HARRERA PROIEKTUAK
Getxoko Udaleko harrera proiektuak 1996an sortu ziren, “Oporrak Bakean Programaren”
bidez. Hori dela bide, saharar neska-mutilak gure artera hurbiltzen dira uztailean eta
abuztuan.
Azken urteetan (2003tik), udan saharar neska-mutilak hartzeaz gain, Getxoko familia gero
eta gehiagok Europa ekialdeko neska-mutilak hartzen dituzte. Ekialdeko neska-mutilak
batez ere bi arrazoirengatik etortzen dira: batetik, Chernobilgo hondamendia jasan duten (eta
neurri handian hondamendia oraindik jasaten ari diren) neska-mutilak etortzen dira, eta
bestetik, gazteak batez ere Errusiako umerzurztegietatik etortzen dira.
Bi kasuak Getxoko herritarren elkartasunaren adibide argiak dira. 2009tik harrerak Getxon
duen garrantzia erakutsi da berriro ere.
4.1. Diru-laguntzen deialdia
2009ko deialdiaren bidez, ekialdeko neska-mutilak hartzeko hainbat proiektu finantzatu
dira. Edonola ere, diru-laguntza Getxon erroldatutako familientzat izan da.
Oraingoan Europako ekialdetik neska-mutil askoz gutxiago iritsi dira Getxora uda
igarotzera. Iaz 30 neska-mutil iritsi ziren Getxora, baina 2009an 9 izan dira. Horrek esan
nahi du gazteen kopurua %70 jaitsi dela.
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Dirulaguntza
Guztira
Laburpena

Proiektua
Herrialdea
GGKE
Dirulaguntza
Guztira
Laburpena

Chernobilgo erradiazioak ukitutako haur bieloerrusiarren harrera
Bielorrusia
Acobi
1.200,00 €
42.529,00 €
Proiektu honen bidez, Klimobichi Bielorrusiako eskualdeko 50 neska-mutil eta
2 monitore familietan hartzen dituzte. Chernobilgo zentral nuklearrak
eragindako erradiazioak ukitutako gazteak dira. Zentralak oraindik ere eragin
kaltegarriak ditu inguru hartako herritarrengan.
Getxoko 4 familiak 4 adingabe hartuko dituzte.
Errusiako haurrak aldi baterako hartzea
Errusia
Bikarte
600,00 €
162.510,00 €
Proiektu honen bidez, Errusiako 86 neska-mutil eta 2 arduradun familietan
hartzen dituzte. Eskualde hauetakoak dira:
• Murmansk
• Mendebaldeko Siberia
• Volvogrado
• Briansk.
Getxoko 2 familiak 2 adingabe hartuko dituzte.
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Proiektua
Herrialdea
GGKE
Dirulaguntza
Guztira
Laburpena

Errusiako haurrak aldi baterako hartzea
Errusia
Kainabera
600,00 €
69.680,00 €
Proiektu honen bidez, Errusiako 104 neska-mutil (73 neska eta 31 mutil) eta 5
monitore hartzen dituzte (monitore bat 25 haurrentzat).
Zehatz esanda, neska-mutilak Errusiako hiru eskualdetakoak dira:
• Murmansk
• Niznivarstov
• Volvogrado.
Sorterrian umezurztegietan bizi diren adingabeak dira.
Xedea neska-mutilei inguru osasuntsuan atsedenaldia eskaintzea da,
familietako elkarbizitza normalizatuaren balioak azpimarratuz.
3 adingabe udalerrira iritsiko dira uda igarotzera.

4.2. Hitzarmena Getxo Pro Sahara ATFAL elkartearekin
Lehenengo eta behin, azpimarratzekoa da 1994tik Getxoko Udala Bir Ganduzekin
senidetuta dagoela. Horretarako akordioa 1994ko ekainaren 24ko osoko bilkuran hartu zen.
Modu horretan, Getxok Sahararekin duen lehentasunezko lotura senidetze horren bidez
adostu zen.
1996tik, saharar neska-mutilek Getxoko udalerriko familiekin oporrak igarotzeko programa
gauzatzen da (1998an eten egin zen, ustez erreferenduma egingo zelako). Hala ere,
proiektua aurrera zihoala ikusita, 1999an sinatu zen lankidetza-hitzarmena Getxo Pro-Sahara
ATFAL elkartearen eta Getxoko Udalaren artean. Elkartea programaren kudeaketaz eta
antolaketaz arduratzen da.
Programa honek Udaleko beste arlo eta erakunde batzuen babesa du. Besteak beste,
eskertzekoa da Getxo Kirolak-ek emandako lankidetza. Izan ere, neska-mutilei eta
laguntzaile bati Fadurako igeritokietan “txartel bigunekin” sartzeko aukera ematen zaie.
Ekimen hori Europa ekialdetik iristen diren neska-mutilekin ere aplikatzen da.
2009ko eta 2008ko datuak alderatuz, kopuruak egonkorrak direla esan daiteke. 2008an
Getxora 16 gazte saharar iritsi ziren, eta 2009an 15 izan dira. Horrek erakusten du programa
getxotarren artean ondo errotuta dagoela.
Bestalde, azpimarratzekoak dira beste euskal erakunde batzuek eta Euskal Fondoko SKUk
(Sahara Koordinazio Unitatea) izandako bilerak, euskal erakundeak inplikatzen dituzten
alderdi erkideak hobetzeko asmoz.
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2009ko harrerari dagokionez, jarraian daturik interesgarrienak laburtuta jaso dira:
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Dirulaguntza
Zenbatekoa
guztira
Laburpena

Oporrak Bakean Programa
Saharar Errefuxiatuen Kanpamenduak Tindoufen, Aljerian
Getxo Pro Sahara ATFAL
16.278,00 €
17.578,10 €
Oporrak Bakean programa EAE osoan garatzen da. Hori dela bide, Euskadira 452
neska-mutil inguru iristen dira.
Programaren helburu zehatzak saharar neska-mutilen kultura zabaltzea eta osasuna
hobetzea, saharar herriaren egoera jakinaraztea eta kultura trukea egitea dira,
neska-mutil horiek Getxoko familietan hartuta.

2008ko Oporrak Bakean Programaren barruan iritsitako saharar neska-mutilak

Hauek dira itxarondako emaitzak:
1. Saharar neska-mutilak uztailean eta abuztuan Getxon hautatutako familiekin
bizitzea.
2. Saharar neska-mutilek orain arte liburuen bidez bakarrik ezagutzen dutena
ikustea (itsasoa, mendia, belarra, eraikinak, txorrotak, teknologia, itsasoan eta
igeritokian bainatzea) eta gaztelaniara hurbildu eta gaztelania hobeto
ezagutzea, haien herrialdean bigarren hizkuntza baita.
3. Taldeko neska-mutilen artean osasun arazoak antzematea eta tratamendua
ematea.
4. Gure kulturaren eta saharar kulturaren artean trukea egitea.
2009an, Getxoko familiek 9 neska eta 10 mutil hartu zituzten.
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4.3. Betearazpen zuzena
Saharar neska-mutilak eta Europa ekialdekoak hartzeko Getxoko familiek udako
hilabeteetan (uztaila eta abuztua) egiten duten ahalegina eskertzeko, ume horiekin haien
denbora eta oporrak igarotzen baitituzte, Udalean harrera egin zitzaien neska-mutilei zein
familiei.

Harrera Getxoko Udalean; iturria: Lankidetza Arloa.
Topaketa 2009ko uztailaren 13an egin zen Udaleko Osoko Bilkuren Aretoan. Topaketa
horretan, alkateak (Imanol Landa), Lankidetza arloko zinegotzi arduradunak (Begoña
Ezkurra) eta udalbatzako beste kide batzuek parte hartu zuten. Oraingoan, harrera bakarra
egin zitzaien Saharatik eta Europa ekialdetik iritsitako neska-mutilei. Modu horretan, kultura
artekotasuna bultzatu nahi izan zen.
Ekitaldia modu positiboan baloratu zuten. Izan ere, batetik, uda gure artean igarotzen duten
neska-mutilengana hurbilketa handiagoa egin ahal izan zen eta gazteak hobeto ezagutzeko
aukera egon zen, eta bestetik, familiei egindako lan solidarioa aitortu zitzaien.
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V. PREMIAZKO LAGUNTZAK ETA/EDO LAGUNTZA
HUMANITARIOAK
2009an ekarpen bakarra egin da. Laguntza humanitariora bideratu da, hain zuzen ere,
jarraian jaso duguna:
Proiektua
Herrialdea
GGKE
Data
Dirulaguntza
Laburpena

Sahararen aldeko Euskal Karabana, piztu itxaropena
Saharar Errefuxiatuen Kanpamenduak Tindoufen, Aljerian
Getxo Pro Sahara ATFAL
2009ko otsailak 17
18.000,00 €
Karabanaren helburu zehatza hurrengoa da:
Saharar errefutxiatuen elikadura-segurtasuna indartzea, errefuxiatuen osasunerako
eta ongizaterako faktore giltzarria baita.

Horrekin batera, barruko helburua zen Euskadiko herritarrak lankidetzan aritzea eta
karabana solidariorako elikagaiak eta osasun-produktuak ematea. Batez ere haurrak
eta nerabeak inplikatu nahi ziren, eta horretarako elikagaiak gure autonomiaerkidegoko ikastetxe publiko eta pribatuetan jasotzea proposatu zen.
Hauek dira karabanak espero dituen helburuak:
• Sahararren artean prebentziozko osasun egitura indartu da nutrizio arloan.
• Ilargi Erdi Gorriko ibilgailuen parkea osatuta egongo da.
Getxoko Udalaren laguntza humanitarioarekin kamioien erosketa eta elikagaiak eta
higiene produktuak Tindoufeko (Aljeria) errefuxiatuen kanpamenduetara eramateko
gastuak ordaintzen dira.
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VI. GETXOKO GGKE-AK INDARTZEA
2009an, Getxon garapenerako lankidetzaren esparruan lan egiten duten elkarteen
beharrizanak ikusita, Udaleko Lankidetza Arloak diru-laguntzen deialdia egin zuen
bigarrenez, udalerriko elkarteen ehuna sendotzeko.
Helburua Getxoko GGKEen funzionamendu gastuak eta kudeaketa hobetzeko gastuak zati
batean finantzatzea da, modu horretan, udalerriko elkarteen ehuna sendotuz.
Diru-laguntza jasotzeko betekizunen artean, udalerrian egoitza operatiboa izatea aipatu
behar da, eta horretara getxotarrek sarbidea izatea.
Diru-laguntzen deialdi honetara bideratutako kopurua 18.720,00 euro izan da. Kopuru hori
hainbat gasturi aurre egiteko erabiltzen da: langileak, gastu arruntak, publizitateak eta
propagandak eragindako gastuak, trebakuntza gastuak eta erakundeen kudeaketaren kalitatea
hobetzeko gastuak.
Deialdira bost entitate aurkeztu ziren guztira. Banaketa hurrengoa izan zen:
GGKE / ONGD
Zabalketa
Lagun Artean
Getxo Pro Sahara ATFAL
Perualde
Grupo de Misiones de San
Martín de Tours
Guztira

Diru-laguntza
5.000,00 €
4.615,78 €
2.493,66 €
1.610,56 €
5.000,00 €
18.720,00 €
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VII. BESTE JARDUERA BATZUK
2009an, goian aipatutako proiektuez gain, Lankidetza Arloa zenbait jardueratan lankidetzan
aritu da edo zuzenean esku hartu du, edo lankidetza-politikak koordinatzeko foro
desberdinetan parte hartu du.
Egindako jardueren artean, azpimarratzekoak dira Getxoko Udalaren laguntza duten
alderdiek eta hegoaldeko beste entitate batzuek egindako bisitak. Azken horiek, Euskadin
egindako egonaldia aprobetxatuz, Lankidetza Arloarekin bildu dira une honetan egiten ari
diren lana ezagutzera emateko.
7.1. Beste jarduera batzuk
Kronologikoki, hona hemen Lankidetza Arloak zein jardueratan hartu duen parte zuzenean:
¾ 2009ko otsaila: Grupo de Misiones de San Martín de Tours elkartearekin lankidetzan
aritu zen aitzurrak bildu eta Kongoko Errepublikara bidaltzeko kanpainan.
¾ Otsailak 5: Lagun Artean elkartearekin batera hitzaldia antolatu zen, Aukera
Berdintasun Arloarekin lankidetzan, “Cómo hacer frente a la violencia contra las
mujeres. La experiencia guatemalteca” izenburupean. Hitzaldian Lilian Wug Nuevos
Horizontes elkartearen zuzendariak parte hartu zuen.
¾ Otsailaren 11tik 25era Asamblea de Cooperación por la Paz izenekoak antolatutako
erakusketa: “Mujer en el Sur”
¾ Martxoak 12: alkatearen eta Lankidetza Arloko zinegotzi arduradunaren
prentsaurrekoa Arloak 2009rako duen aurrekontua aurkezteko.
¾ Martxoak 12: Zabalketaren “Zabaldu Mundura” proiektua prentsaurrekoan aurkeztu
zen, 2009rako nobedadeak azpimarratuz.
¾ Martxoaren 17tik 28ra Mundubaten erakusketa: “Las Mujeres en los Movimientos
Indígenas”.
¾ Martxoaren 30etik apirilaren 7ra Paz y Solidaridad izenekoaren erakusketa: “El
Pueblo de Sarayaku frente a las Petroleras”.
¾ Apirilak 1: Begoña Ezkurrak (Garapenerako Lankidetza zinegotzia) eta Julio San
Románek (ATFALeko presidentea) 2009ko Oporrak Bakean Programa aurkeztu
zuten.
¾ Maiatzak 5: Mundubaten hitzaldia, “Mujeres campesinas Redes y Problemáticas”,
Emakumeentzako Jabekuntza Eskolan.
¾ Maitzak 21: Liburu Azoka Solidarioan bildutakoa prentsaurrekoan aurkeztu zen eta
Getxo Pro Sahara ATFAL elkarteari eman zitzaion.
¾ Ekainak 23: Bilboko Udalak Lankidetza Kontseiluei buruz antolatutako II.
jardunaldietan parte hartu zen.
¾ Urriak 2: Sahararren aldeko II. Magia Jaialdia.
¾ Urriaren 13tik 28ra, “La realidad de las Mujeres Cubanas” gaiari buruzko
erakusketa.
¾ Urriak 9: Mundubatek antolatutako hitzaldia, “Violaciones de Derechos Humanos en
el Sahara ocupado” izenburupean.
¾ Azaroaren 16tik 22ra: Solidaridad Internacional elkartearen erakusketa: “Los
objetivos del Desarrollo del Milenio y yo”.
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VIII. GARAPENERAKO LANKIDETZAREN LANTALDEA
Getxoko Udalak, 2004an, Garapenerako Lankidetzaren Lantaldea sortu zuen, eta horrekin
aldian-aldian biltzen da.
Lantaldea aholku-izaerako organoa da. Horretan, Garapenerako Lankidetzarekin zerikusia
duten gizarte-sektoreen sentsibilizazioa eta inplikazioa bilatzen da, baita arlo horretan
Administrazio Publikoaren maila desberdinek eta ekimen solidarioek zein herritarrek
garatutako ekintzen koordinazioa ere.
Hauek dira Lantaldearen eginkizunak:
•
•

•
•

Udalerrian dauden organismo desberdinak ordezkatzen ditu.
Lankidetza Arloari aholkuak ematen dizkio udalerrian arlo horretan esku hartzeko
dauden beharrizanei eta lehentasunei buruz, baita arlo horren inguruan
Administrazioak planteatu ditzakeen alderdiei buruz ere.
Egokitzat jotzen diren txosten, iradokizun, azterlan eta proposamen guztiak egitea.
Udalerrian lankidetzari lotuta sortzen diren ekimen desberdinen artean koordinazioa
egitea.

2009an, Lantaldean, Garapenerako Lankidetza Arloaz gain, erakunde hauek ordezkatuta
egon dira:
Getxo Pro Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Lagun Artean, Medicus Mundi
Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de San Martín de Tours eta Zabalketa;
taldean guztira 10 GGKE egon dira.
Jorratutako gaien artean, hurrengoak azpimarratu behar dira:
9 2008ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora modu bateratuan ebaluatzea eta hobetzeko
proposamenak egitea.
9 2009ko diru-laguntzen deialdia.
9 Egoitza operatiboa Getxon duten GGKEen gastu arruntetarako diru-laguntzen deialdia.
9 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XII. edizioa, prestakuntza.
2009an bost bilera egin dira guztira:
Bileraren data
Parte hartu duten
GGKEak
09/03/04
8
09/04/15
7
09/05/27
7
09/10/22
6
09/12/16
7
5 bilera
35
GUZTIRA
7 (%70)
Batez beste

Jorratutako gaien kop.
8
6
6
6
5
31 gai jorratu ziren
6,2
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