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II..  GGEETTXXOOKKOO  UUDDAALLAARREENN  LLAANNKKIIDDEETTZZAARREENN  IIKKUUSSPPEEGGIIAA,,  

22001199AANN  
  

  

11..11..  HHeellbbuurruuaakk  
 

2016an onartu da 2016-2019 Legealdi Plan berria eta aurrekoak baino soilagoa den arren, 

Lankidetza arloan zedarri nagusi hau du: 

 

 % 0,7 lortzeko bidean aurrera egiteko 

konpromisoa, herrialde txiroenekin dauden 

garapenerako lankidetza programetara 

bideratutako aurrekontu adjudikazio 

modura. 

 

 

 

 

 

 

 

11..22..  DDaattuu  oorrookkoorrrraakk  
 

2019an, Lankidetza Sailak betearazitako aurrekontu osoa 610.740 euro izan da. Egin dituen 

ekintza nagusiak hauek izan dira: 

 Dirulaguntzen deialdia: 391.737 euro, proiektuetarako dirulaguntzen urteroko deialdia: 

o 12 lankidetza-proiektu, guztira 314.035.99 euroko zuzkidurarekin. 

o 4 sentsibilizazio-proiektu, guztira 64.935,0 euro. 

o Europa Ekialdeko haurrak hartzeko 2 proiektu, 800 euro. 

o Larrialdi humanitarioko proiektu 1, Honduras, 12.000 euro. 

o 61.037 pertsonak (35.000 emakumek) hobekuntzak izan dituzte osasunarekin, 

hezkuntzarekin, emakumearekin eta garapenarekin, urarekin, hezkuntzarekin eta 

nekazaritzarekin zerikusia daukaten gaietan.  

 56.618 euro, Euskal Fondoarekin hitzarmena. 12.474 pertsonak (6.306 emakumek) 

osasunerako eta mugikortasun hobea izateko eskubidea hobetu dute. 

 36.000 euro, Saharako errefuxiatuentzako laguntza. 

 27.135 euro, XXII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 

 28.720 euro, Getxoko GGKEak indartzeko dirulaguntzen deialdikoak. 

 10.000 euro, lankidetza deszentralizatuari lotutako beste sentsibilizazio- eta ikerketa-ekintza 

batzuk. 

 

Hala ere, Udaleko beste sail batzuekin eginiko elkarlanak ere kontuan izan behar dira. Ekintza 

horiei esker, lankidetzari esleitutako baliabideak nabarmen gehitu dira. 

Gainerako sailak, lankidetzarekin elkarlanean aritu diren Udaleko erakunde autonomoak, honako 

hauek izan dira: Aukera Berdintasuneko Saila, Getxo Kirolak, Getxoko Kultur Etxea, Getxolan, 

Komunikazio eta Kontratazio Saila. 

 

Baliabideen adjudikazioa, dirulaguntza deialdien bidez, hitzarmenen bidez eta zuzenean 

betearaziz, hauxe da, lankidetza-sektoreen arabera banatuta: 
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1. taula 

Sektorea Euro 

Hegoaldeko lankidetza-proiektuak  370.653,99 euro  

Sentsibilizatzeko eta garapenean 

hezteko proiektuak 
102.060,53 euro  

Ekintza humanitarioa 
   30.000,00 euro  

Harrera egitea    18.800,00 euro  

Getxoko GGKEak indartzea  28.720,00 euro  

Guztira   
550.234,52 euro  

 

 

Jarraian, 1. grafikoan, sektoreen araberako banaketa jaso dugu, ehunekotan duten ordezkaritzaren 

arabera. 2019ko datuak aurreko urtekoen oso antzekoak dira. 

 

 

1. grafikoa 

 
 

 

2. grafikoan Lankidetza Sailaren 2008tik 2019rako aurrekontu-bilakaera dago. Krisi urteen 

ondoren legegintzaldi berriarekin ataleko aurrekontua 600.000 eurokoa izan da eta zenbateko 

horretan egonkortu da. 2019an, hazkunde txikia egon zen eta 610.000 eurora iritsi zen. 

  

 

 

 

 

2. grafikoa 
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3. grafikoan, udalak lankidetza-proiektuei esleitzen dien aurrekontuaren ehunekoaren bilakaera 

azaldu da, udalaren 2019. urteko aurrekontuarekin alderatuta. 

 

 

3. grafikoa 

 
 

3. grafikoan islatzen denez, Lankidetzarako aurrekontuaren bilakaeran hazkunde nabarmena 

ikusten da 2009ko partidan eta 2012ra arte mantendu da. 2013an zenbateko hori gutxitu egin zen; 

hala ere, 2008ko partida baino handiagoa izan zen ehunekoari begiratuz gero, baina ez 

bideratutako kopuru osoari begiratuz gero; udal-sarrerak gutxitu zirelako gertatu zen hori. 

2015ean, ehunekoa pixka bat handitu zen, partidaren zenbatekoari eutsi arren, diru-sarrera 

murriztu egin baitzen. 2016an partida hazi eta % 0,7ra iritsi zen; ehuneko bera mantendu da 

2018an. Azkenik, 2019an, kopuru absolutuetan partida hazi bada ere, udalaren aurrekontua 
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gehiago hazi da; hortaz, 2019an lankidetza-politikari esleitutako udalaren aurrekontuko partida 

% 0,67koa da. 
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IIII..  LLAANNKKIIDDEETTZZAA--PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
Kooperazio-proiektuak bi modutan esleitzen dira. Lehenengoa dirulaguntzen urteko deialdia da. 

Bigarren bidea, aldiz, horretarako kooperazio-eragileekin sinatutako hitzarmenak dira. 

Jarraian, 2019an finantzatutako proiektuak aurkeztuko ditugu, labur-labur. 

 

22..11..  DDiirruullaagguunnttzzeenn  uurrtteekkoo  ddeeiiaallddiiaa  
2019an, herrialde txirotuetako lankidetza-proiektuetara 314.035,99 euro zuzendu dira guztira eta 

jarraian zehaztutako 12 proiektu finantzatu dira. 

 

Proiektua Telema Osasun Zentroa Herrialdea Kongoko E. D. 

Emakume 20.000 GGKE ECCA Romo 

Laguntza 9.000,00 euro Guztira 21.000,00 euro 

Laburpena Proiektua Telema Osasun Mentaleko Zentroan kokatzen da, Kinshasan, Kongoko 

Errepublika Demokratikoan. Zentroak osasun-

arreta ematen die buru-nahasmenduak dauzkaten 

pertsonei, eta prestakuntza ematen die haien 

familiei eta osasun-agentziei. Horrez gain, 

lantegi bat dauka patologia larriagoak dituzten 

pertsonek eskulanak egiteko. Eguneko zentro 

oso batek bezala funtzionatzen du, prestatutako 

janaria hantxe bertan eskainiz. Era berean, 

emakumeentzako harrera-zentro bat dauka; 

horren helburua kalean abandonatuta dauden eta 

gaixotasun mentalak dituzten emakumeei 

laguntzea da. Gaixotasun mentala duena babesgabe dago, animismoa nagusi delako, eta, 

beraz, egoera negatiboen errudunak dira. Gainera, zentroko pazienteek gatazka armatu bat 

pairatu dute eta depresioak zein gaixotasun mentalak dituzte. 2019rako emaitza hauek lortu 

nahi dira: 

1. Gaixotasun mentala dutenei arreta, diagnostikoa eta tratamendua ematea eta haien 

jarraipena egitea. 

2. Familiei eta osasun-eragileei prestakuntza ematea gaixotasun mentalak dauzkaten 

pertsonak detektatzeko eta haien jarraipena egiteko. 

 

Proiektua Kanseniako Kapiri sektorean eskolatzea. Herrialdea Kongoko E.  D 

Emakumeak 1.879 GGKE San Martin de Tours Misio Taldea 

Laguntza 46.000,00 euro Guztira 77.880,00 euro 

Laburpena Proiektua Katanga probintzian kokatuta dago, 

Kansenia eskualdeko Kapiri herrian. Katangako 

hiriburua Lubumbashi da eta 1.700.000 biztanle 

ditu; Katangak 4 milioi pertsonako biztanleria 

dauka. Iraupeneko nekazaritza da ekonomia-

jarduera nagusia. Herrialdeko egoeraren ondorioz, 

ezin da bermatu umeen eskolatzea. Estatuak ez du 

dirurik inbertitzen eskolak eraikitzeko, batez ere 

oihanetan, eta irakasleek ez dute soldatarik 

jasotzen. Proiektuak biztanleriaren bizi-kalitatea hobetuko du, eskola-adineko pertsonak 

lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta unibertsitate-hezkuntzan eskolatzea erraztuz. 

2019an, honako arlo hauetan jardutea aurreikusita dago: 

1. Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan eskolatutako umeen presentzia mantentzea. 

2. Bi sexuetako gazteek unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasketetara sarbidea 

edukitzea. 

Onuradunak eskola-adineko 2.200 neska-mutil dira. 

 

https://es-es.facebook.com/RadioECCA/
http://congoenmarcha.blogspot.com/
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Proiektua Genero-berdintasuna eta edateko uraren eskuratzea 

sustatzea 

Herrialdea Nigeria 

Emakumeak 408 GGKE Zabalketa 

Laguntza 28.999,50 euro Guztira 36.500,00 euro 

Laburpena  Proiektuaren xede orokorra da Nigeriako 

landa eremuetako gizarte zibila indartzea, 

beren garapen endogenoa berdintasunean 

egiteko. Proiektuaren berariazko xedea, 

berriz, Itamapakoko tokiko garapeneko 

hitzartutako prozesuak emakumeen 

presentzia aktiboa areagotzen lagunduko 

duten prozesu komunitarioak sustatzea 

da. Emakumeek hartuko dute parte tokiko 

garapeneko sustatzaile gisa, eta horri 

esker botereko eta erabakiak hartzeko 

espazioetara izango dute sarbidea, aurrerapenean laguntzeko genero-berdintasuneko 

baldintzetan. 
 

 

Proiektua Indarkeriarik gabeko bizitzak ehuntzea, San José 

Chacayá eta Santa Maria Visitación udalerrietako 

emakume indigenen ahalduntzearen bidez 

Herrialdea Guatemala 

Emakumeak 385 GGKE Entreamigos – Lagun Artean 

Laguntza 29.000,00 euro Guztira 46.027,65 euro 

Laburpena Proiektuaren bidez emakume eta gizon 

indigenen arteko eskubide-berdintasuna, 

benetakoa eta eraginkorra, lortzen lagundu nahi 

da, indarkeriarik gabeko bizitza izateko, 

emakumeen ahalduntze sozial, politiko eta 

ekonomikoaren bidez, beren eskubideak sustatu 

eta aldarrikatzeko, komunitatean nahiz 

udalerrian erabakiak hartzeko espazioetan 

sartzeko, eta sarearen antzinako ohiturak 

berreskuratzeko, Sololako departamentuan. 
 

 

Proiektua Mantako biztanleria zaurgarrienaren giza 

eskubideak sustatzea 

Herrialdea Ekuador 

Emakumeak 16.503 GGKE Ayuda MAS 

Laguntza 29.000,00 euro Guztira 345.194,85 euro 

Laburpena Getxoko Udalak lagundutako 

proiektuen jarraipena da (2013, 

2015 eta 2017). Proiektua 

bazterkeria eta zaurgarritasun 

handiko Mantako hiru gunetan 

garatuko da. Osasun, ingurumen 

eta generoarekin zerikusia duten 

arazo larriak landuko dira, bai eta 

antolakuntza-faltari eta herritarren 

parte hartzeari lotutakoak ere. 

Eskubideen Sustatzaileekin, tokiko 

antolakunde eta erakundeekin elkarlanean, komunitateak, batez ere, emakumeak 
indartzea lortu nahi da, dituzten eskubideen jakitun izan daitezen eta horiek eskatu eta 

gozatu ditzaten; hori guztia, garapen komunitarioko prozesuak lagunduz genero-

indarkeriarik gabeko inguru osasungarrietan. 

http://zabalketa.org/
http://www.la-ea.org/jm3/
http://www.ayuda-mas.org/
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Proiektua Bijiloko SUNU BUGA BUGA eskolarako eta garapen 

komunitarioko zentrorako edateko ureko putzu bat 

eraikitzea, eraikuntza mantentzea, langile-taldea eta 

gosariak. 

Herrialdea Gambia 

Emakumeak 399 GGKE Sunu Buga Buga 

Laguntza 19.414,00 euro Guztira 36.214,00 euro 

Laburpena Proiektuaren helburua eskolaren azpiegitura mantentzea eta 

hobetzea da, mantentze-lanen eta pintura-lanen bitartez. 

40 metroko sakonera duen zulaketa-putzua egitea, 

ponparekin eta 2000 litroko biltegiarekin, edateko ura eta 

garbiketarako nahiz higienerako ura izateko beharrizana 

etengabe asetzeko. Langile-taldea mantentzea; irakasleak, 

laguntzaileak, eta garbiketako zein segurtasuneko langileak. 

2019/2020 ikasturte osoan zehar ikastetxera joango diren 

160 umeentzako gosariak. 40 oineko edukiontzi bat 

bidaltzea ikastetxearentzako materialekin, material 

didaktikoekin nahiz azpiegiturazkoekin. 
 

 

Proiektua Koinadugu barrutiko Nieni eskualdean, osasun 

publikoa hobetzea, haren egiturak indartuz, amen 

heriotza-tasa murrizteko. 

Herrialdea Sierra 

Leona 

Emakumeak 1.898 GGKE Munduko Medikuak 

Laguntza 1.869,13 euro Guztira 23.110,29 euro 

Laburpena Nieni eskualdeko landan Bandakarifaia 

udalerrian, dagoen osasuneko egitura publikoa 

birgaitzea eta ekipatzea proposatzen da; gune 

horretara iristea oso zaila da eta Koinadugu 

barrutiko nahiz Sierra Leonako osasun-indize 

txarrenak dituenetako bat da. Osasuneko 

sistema publikoa sendotzeko proposamen 

honen bidez amen hilkortasun-tasak murrizten 

eta kalitate gehiagoko zerbitzua eskaintzen lagunduko dela uste da. 

 

Proiektua San Salvadorreko V. barrutian, nerabeen 

haurduntzak murriztea, gazteen artean sexu-

indarkeria prebenitzeko tokiko estrategia 

hitzartuaren bidez, haien sexu- eta ugalketa-

eskubideak aktiboki balia ditzaten sustatuz. 

Herrialdea El Salvador 

Emakumeak 2.496 GGKE Farmamundi 

Laguntza 28.936,82 euro Guztira 37.733,21 euro 

Laburpena Proiektua, emakumeen aurkako indarkeria, sexu-

indarkeria eta nerabeen haurduntza ekidin nahi da 

San Salvadorreko V. barrutiaren 10 

komunitatetan. Hori guztia, osasuneko sare 

komunitarioarekin egindako osasun eta arreta-

zerbitzuen hitzarmen estrategia baten bidez, eta 

hiru ikastetxetako gazteek, irakasleek nahiz 

gurasoek ere hartuko dute parte; hala, sexu- nahiz 

ugalketa-osasuneko sektorean arreta lagunduko 

da, eta 1.163 gazte nahiz nerabeengana helduko da 

trebakuntza-sentsibilizazio- eta kontzientziazio-jardueren bidez. Guztira, proiektuaren 

onuradunak 3.054 pertsona eta 2.496 emakume izango dira. 

https://sunubugabuga.org/quienes-somos/
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak
https://farmaceuticosmundi.org/
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Proiektua Domingo Savio kanpo-arretarako zentroa zabaltzea 

arrisku handiko haurrentzat eta indarkeria jasaten 

ari diren emakumeentzat, Callaon 

Herrialdea Peru 

Emakumeak 60 GGKE Perualde & IC-LI 

Laguntza 45.830,00 euro Guztira 76.392,00 euro 

Laburpena Peruko Callaoko eskualdeetako landa-

zona marjinaletan gizarte-arrisku 

handiarekin eta zaurgarritasun-egoeran 

bizi diren umeei eta nerabeei garatzen 

lagundu nahi zaie, Callaoko Tiwinza giza 

kokagunean gizarte-bazterketa jasaten 

duten eta arriskuan dauden “Santo 

Domingo Savio” ikastetxeko umeei eta 

nerabeei laguntza emanaz. Horretarako, 

ikastetxea handitu nahi da, bigarren solairuan bi gune eraikiz eta ekipatuz, zeinetan 

liburutegi bat eta entzunareto bat jarriko baitira. 

 

Proiektua 300 gazte eta emakume dalit eta tribal ahalduntzea Herrialdea India 

Emakumeak 300 GGKE Taldeka Lagunduz 

Laguntza 18.013,82 euro Guztira 23.005,82 euro 

Laburpena  Proiektuaren bidez, ekonomikoki esplotatu 

dituzten, gizartean marjinatu dituzten eta 

kulturalki menderatu dituzten emakumeak —

nagusiki dalit eta tribal— ahaldunduko dira. 

Esku-hartzeak trebakuntza tekniko-profesionala 

eskaintzen du 5 jostundegitan, estetika-zentro 

batean eta oinarrizko informatikako zentro 

batean, bai eta giza eskubideei eta lidergoari 

buruzko prestakuntza 300 emakume daliti ere, 6 

hilabeteko ikastaroetan, gaitasunak eskuratu 

ditzaten ekonomikoki independenteak izateko eta duintasun bera duten pertsonatzat hartu 

ditzaten gizartean. 

 

Proiektua Nerabeen haurduntzak prebenitzea eta landa-

komunitateetako emakumeen eta haurren osasuna 

hobetzea 

Herrialdea Guatemala 

Emakumeak 4.200 GGKE Medicus Mundi Bizkaia 

Laguntza 28.972,66 euro Guztira 38.922,07 euro 

Laburpena Medicus Mundi Bizkaiak eta tokiko 

gizarteak esku-hartzearen zonan 

komunitatearen osasuna sustatzeko eta 

prebenitzeko estrategiaren esparruan, 

nerabeen haurduntzaren arazoari aurre egin 

nahi zaio, eta komunitateen gaitasunak 

hobetu nahi dira erantzun osoa emateko, 

erakunde publikoekin eta betebehar nahiz 

erantzukizunen titularrekin koordinazioan. 
Ildo beretik, antolakuntza komunitarioaren 

bidez, emakumeen eta haurren sexu-, 

ugalketa-, eta nutrizio-osasuna sustatuko da Coatepeque (Quetzaltenango) udalerriko 6 

landa-komunitatetan. 

http://perualde.org/
http://www.icli.info/es/
http://www.taldeka.org/es/taldeka-lagunduz.php
https://www.medicusmundi.es/es/quienes-somos/asi-nos-organizamos/asociaciones/5/bizkaia
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Proiektua 17 emakumeri eta beren familiei saneamendu egokia 

duen etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzea. 

Herrialdea India 

Emakumeak 20 GGKE Vicente Ferrer Fundazioa 

Laguntza 29.000,00 euro Guztira 40.111,69 euro 

Laburpena Proposamen honen bidez, 

Chennarayunipalli landa-komunitateko 14 

familiari oinarrizko saneamendua daukan 

etxebizitza duina izateko eskubidea 

emango zaie. Horretarako, saneamendua 

duten 14 etxebizitza eraikiko dira eta 

horien jabetza familiaburu den 

emakumearen izenean jarriko da; halaber, 

proiektuaren hartzaile izango diren 

biztanleen parte-hartze aktiboa bultzatuko 

da, eta emakumeen nahiz beren familien 

ahalduntzea sustatzeko sentsibilizazio- eta trebakuntza-tailerrak egingo dira. Familia 

horiek narriatuta dauden eta seguruak eta osasungarriak ez diren egituretan bizi dira gaur 

egun eta ez dute oinarrizko saneamendu-sistemarako sarbiderik. Indiako gizarteko kasta 

baxueneko familiak dira, landa-eremu pobretuan, hondatutako txaboletan, baldintza 

osasungaitzetan eta ez-seguruetan bizi direnak; egoera horrek, gainera, familia horien 

eskubideen urraketa iraunarazten du, batez ere emakumeen kasuan, sabela hustera kanpora 

joan beharraren ondoriozko arriskuak direla eta.  

 

22..22..  XXIIII..  BBiiggaarrrreenn  EEsskkuukkoo  LLiibbuurruu  AAzzookkaa  SSoolliiddaarriiooaa  
"XIV. Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa” ekainaren 19tik 23ra egin zen; Liburutegi 

Zerbitzuak antolatu zuen, Garapenerako Lankidetza Sailarekin elkarlanean. Egun horietan, gutxi 

gorabehera 14.000 liburu saldu ziren, eta guztira 3.700 pertsona inguru bertaratu ziren. 

Argitalpenek askotariko gaiak jorratzen zituzten eta partikularrek liburutegiei egindako 

dohaintzetatik zetozen. Liburuak prezio sinbolikoan, gutxi gorabehera euro batean, jarri ziren 

salgai. 

 

Proiektua Manilako tutoretzak Herrialdea Peru 

Emakumeak 64 GGKE Perualde 

Bilduta 13.654,00 euro 

Laburpena Proiektuaren helburua Manilako (Filipinak) 

lehen eta bigarren hezkuntzako umeei 

eskola-laguntza ematea da. 2005etik. Perualde 

lankidetzan aritzen da Hermanas Misioneras del 

Sagrado Corazón de Jesús de Hiltrupekin, 

Filipinetan, zehazki Barangay Holy Spiriten 

(Diliman, Quezón City, Metro Manila), 7 eta 16 

urte bitarteko lehen eta bigarren hezkuntzako 

100 adingaberi (36 mutili eta 64 neskari) eskola- 

eta elikaduralaguntza emateko proiektu batean. 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/
http://perualde.org/
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22..33..  EEuusskkaall  FFoonnddooaarreekkiikkoo  hhiittzzaarrmmeennaa  
Euskal Fondoa (Euskadiko Toki Erakunde Lankideen Elkartea) 1995ean eratu zen eta gaur egun 

111 toki-erakunde biltzen ditu; Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren % 80 baino gehiago 

ordezkatzen dute, eta indar politiko guztietako ordezkariek hartzen dute parte. 

Euskal Fondoaren helburuak honako hauek dira: 

 Garapenerako lankidetza bultzatzea. 

 Herritarren sentsibilizazioa. 

 Erakunde-koordinazioa nazioarteko lankidetzan. 

 

Getxoko udalbatzak, 2001eko maiatzaren 25ean egindako bilkuran, Euskal Fondoari atxikitzea 

onetsi zuen. Getxok biztanle-kopuruaren arabera dagokion kuota ordaintzen du, eta udaleko 

lankidetza-aurrekontuaren % 10 ematen du proiektuak finantzatzeko. 

2015az geroztik Irantzu Uriarte dago Euskal Fondoko zuzendaritza batzordean. 

 

 

 

2.3.1. 2019ko proiektua 
 

Proiektua  Jorge Navarro eta Oronte Centeno Norte auzoetan 

680 ml-ko dreinatzea eta galtzada-harrizko zoladura 

eraikitzea. TIPITAPA 

Herrialdea Nikaragua 

Emakumeak 3.521 Entitatea Euskal Fondoa 

Laguntza 51.000,00 euro Guztira 122.189,64 euro 

Laburpena Udalerria: Tipitapa. Managua departamendua. 

Tipitapa hiria hiriburutik, Managuatik, 22 kilometrora dago. Haren lurralde-hedadura 

721,50 hektarea dira, San Rafael eta Ciudadela hiri-inguruko herriguneak barne hartuta. 

Tipitapa udalerriak guztira 134.880 biztanle 

ditu; horietatik, % 38,1 landa-sektorean biltzen 

dira, eta % 61,9 hiri-sektoreari dagozkio. 

Tipitapa udalerriko biztanleria kontuan hartuta, 

% 49,6 emakumeak dira eta % 50,4 gizonak. 

2019ko helburua umeen eta sektore 

zaurgarrienen artean gaixotasun diarreikoak eta 

arnasakoak murriztea da, auzoko emakumeek 

identifikatutako lehentasuna jorratuz.  Euri urek 

herritarrei eta inguruko eraikinei sortu 

dakizkiekeen kalteak prebenitzea eta oinezkoen 

mugikortasuna, garraiobide publikoak eta 

aukerazko garraiobideak hobetzea eta hondakin solidoak maneiatzea eta garraiatzea 

hobetzea dira ezarritako helburuak.  

Zehazki, Jorge Navarro eta Oronte Centeno auzoetako auzoko ibilgu kaleko uholdeak 

prebenituko dira eta horretarako, drainatze obra bat egingo da. Horren bitartez hodi 

trapezoidaleko 680 metro lineal eraikiko dira hormigoi sendotuarekin eta burdinazko 

parrila malgua 3/8”-koa izango da. Etxeetan huste loturak eta sarrera hodiak egongo dira 

baita ere hoditeri ondoko kaleetako isurketak jasotzeko.  

12.474 onuradun egongo dira guztira, eta horietatik 6.306 emakumeak izango dira 

(% 50,55 %) eta 6.168 gizonak (% 49,45).  
Bideoa hemen ikus daiteke: https://vimeo.com/121137619) 

 

 

 

 

http://www.euskalfondoa.org/
https://vimeo.com/121137619
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22..44..  GGaarraappeenneerraakkoo  llaannkkiiddeettzzaa--pprrooiieekkttuueenn  bbaannaakkeettaa  ggeeooggrraaffiikkooaa  
Ondoren, 4. grafikoan, 2019an finantzatutako proiektuen banaketa ageri da, eremu geografikoen 

arabera1. 

 

4. grafikoa 

 
 

2019an joera aldatu zen eta Erdialdeko Amerika udal lankidetzako lehenengo esku-hartze eremua 

bilakatu zen. Aldaketa hori nagusiki Nikaragua eta Guatemalako proiektu askotan oinarrituz eta El 

Salvador txertatuz gertatu zen. Bigarrenik Afrika agertzen da, non esku-hartze zona nagusia 

Kongo baita. Hego Amerika lehenengo esku-hartze zona izatetik hirugarrena izatera igaro da, eta 

Asia kopuru osoa handituz dabil Indiako kontzentrazioagatik. 

Jarraian, 5. grafikoan, ehuneko-adierazpidea aurkeztuko da, egindako esku-hartzeen esparru 

geografikoaren arabera. 

 
5. grafikoa 

 
 

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

beraz, Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioan bildutakoa ez da datuetan islatzen. 
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Ehunekoen banaketari dagokionez, ia % 60 Erdialdeko eta Hegoaldeko Amerikan kontzentratzen 

dira, eta gainerakoa Asia eta Afrikaren artean banatuta dago. Ehunekoen hazkunderik handiena 

Erdialdeko Amerikan izan da, 2018an bigarren esku-hartze zona izatetik 2019an lehenengoa 

izatera igaro baita. 
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IIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  HHEEZZKKUUNNTTZZAARRAAKKOO  EETTAA//EEDDOO  

SSEENNTTSSIIBBIILLIIZZAAZZIIOORRAAKKOO  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 

Sentsibilizazio-proiektuen baldintzatzaile nagusiak dirulaguntzen deialdiak eta zuzeneko 

betearazpenak dira, batez ere XXII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora bidez egindakoak. 

 

33..11..  DDiirruullaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2019an, lau proiektu finantzatu dira, dirulaguntzen urteko deialdiaren bidez. Zehazki, hauek dira 

finantzatutako proposamenak: 

 

Proiektua SolidaridUP, Tokiko garapena eta garapen globala eraikitzeko aliantzak 

Herria Getxo GGKE Zabalketa & San Martín de 

Tours 

Laguntza 23.800,00 euro Guztira 30.927,00 euro 

Laburpena Proiektuaren asmoa da Getxoko enpresa- eta 

merkataritza-sektorearen prestakuntza eta parte-

hartze aktiboa bultzatzea, elkartasunaren 

balioaren eta garapenerako lankidetzaren 

mesedetan, bi estrategia hauen bidez:  

 Udalaren, GGKEen eta saltokien artean 

prestakuntzarako eta lanerako topaketak 

egitea. 

 Garapenerako lankidetzaren alde Udalak 

egiten duen lana zabaldu eta jendarteratzea, saltokien eta Getxo Moda lehiaketaren 

bidez.  

 Informazio gehiago hemenhttp://zabalketa.org/actuaciones-especiales/solidaridup/  

 

Proiektua Getxotik mundurako garapen jasangarriaren aldeko herritar aktiboak, 

euskarazko zein gaztelaniazko zinema sozialaren bidez. 

Herria Getxo GGKE KCD 

Laguntza 17.900,00 euro Guztira 33.180,87 euro 

Laburpena Proiektu horrek nazioarteko zinema 

sozialeko jarduerak hartzen ditu barnean, 

esate baterako “Film Sozialak” Zinema 

Ikusezinaren Jaialdia. Helburua da 

getxotarrak gizarte aktibo, konprometitu 

gisa sendotzea, giza garapen jasangarri eta 

bidezkorako gaitasun kritikoa duena izatea 

lortzeko. Garapenerako komunikazioa 

herritartasun kritikoa eta politikoki aktiboa 

eraikitzeko estrategietan gero eta gehiago 

sartzen den tresna da. Zinema sozialak 

zentzu horretan lan egiteko bidea ematen 

du, arlo guztietan: sentsibilizazioan, 

garapenerako heziketan eta trebakuntzan. 

Getxon 800 ikaslek parte hartu zuten XI. 

edizioan. Edizio honetako beste 

berrikuntza bat Muxikebarrin lehenengoz 

zine-forum saio bat egitea izan da. 

Informazio gehiago hemen: 

https://vimeo.com/370890226  

http://zabalketa.org/
http://zabalketa.org/
http://zabalketa.org/
http://zabalketa.org/actuaciones-especiales/solidaridup/
https://www.kcd-ongd.org/
https://vimeo.com/370890226


 
  

                                                                                             

 

15 

 

 

 

Proiektua Hamargarren Dame un minuto de Eman minutu 1 

Herria Getxo GGKE UNESCO Etxea 

Dirulaguntza 7.235,01 euro Guztira 13.143,01 euro 

Laburpena Herritarrak kontzientziatuko dira 

Giza Eskubideen Deklarazio 

Unibertsalaren 25. artikulua 

betetzeari eta urratzeari buruz. 

Hala, gizaki guztion duintasun eta 

eskubideei dagokienez askatasuna 

eta berdintasuna izateko eskubide 

unibertsala defendatzen, sustatzen, 

aldarrikatzen, zabaltzen eta horri 

buruzko kontzientzia sortzen 

duten minutu bateko ikus-

entzunezko lanak sarituko dira. 

 

  
Proiektua 2030eko agenda: Gazteak garapen jasangarriaren alde 

Herria Getxo GGKE Entreamigos – Lagun Artean 

Dirulaguntza 16.000,00 euro Guztira 20.227,00 euro 

Laburpena  Proiektu honen helburua getxotar gazteak Agenda 2030ari 

buruz sentsibilizatzea da; horretarako hainbat estrategia 

erabiliko dira garapen jasangarriko helburuak lortu daitezen 

Getxon, ikuspegi intersekzionalarekin. 

Horrela, Agenda 2030 ekimenak zehaztutako helburuei buruz 

getxotar gazteak kontzientziatzeko eta ahalduntzeko prozesuak 

sustatuko dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unescoetxea.org/
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33..22..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
 

3.2.1. 2019ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora 
2019ko azaroaren 27tik 2020ko urtarrilaren 17ra Getxotik Mundura Mundutik Getxora XXII. 

Lankidetza Topaketa egin zen. Edizio honen jarduera nagusietako bat European Days of Local 

Solidarity jardunaldia izan da; Europa osoan egiten da eta helburua Agenda 2030ari eta garapen 

jasangarriko helburuei buruz herritarrak sentsibilizatzea da. Bestalde, GGKE-en ohiko azoka 

Muxikebarri Getxoko Arte, Kultura eta Kongresuen Zentroan egin da lehenengo aldiz. 

 

Proiektua Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2019. XXII. Topaketak 

Herria Getxo Laguntzaileak Getxoko Kultur Etxea 

Zenbatekoa, 

guztira 

27.135,00 euro 

Laburpena Getxo udalerrian gizarte gaien inguruko jai-

eremu bat sortzea da helburua. Bertan, 

lankidetza-arloan lan egiten duten tokiko 

erakundeek parte hartuko dute, batez ere 

umeentzako jarduerekin, garapenerako 

lankidetzako proiektuetara bideratutako funtsen 

erabilera hurbilagotik erakusteko herritar 

guztiei. Elkartasunaren inguruko jarduerak 

garatzen diren guneak sortzen jarraitu ez ezik, 

generoen arteko ekitatean eta garapenerako 

lankidetzan eragiten duen ikuspegi bat lantzeko 

asmoa ere bada. Honako hauek dira helburu 

nagusiak: 

- Getxoko herritarrei udalerrian laguntzen 

duten GGKE-en berri ematea, jolaserako 

gune baten barruan. 

- Biztanleei Saharako herria dagoen egoera 

jakinaraztea. 
2019ko edizioak honako berrikuntza hauek 

eduki ditu: 

 Azaroaren 28an, European Days of 

Local Solidarity-ren 4. edizioa izan zen Getxon; Paris, Erroma, Bartzelona, 

Vizdeme eta Getxon antolatu zen egun hau. Jardunaldi hau Euskal Fondoarekin 

eta Platfoma europar sarearekin batera antolatu zen. 

 Azaroaren 28tik abenduaren 1era artean Getxoko 40 tabernek eta jatetxek bidezko 

merkataritzako kafea eta kakaoa eskaini zituzten; horrela, herritarrek produktu horiek 

ezagutzeko eta dastatzeko aukera eduki zuten. 

 Abenduaren 1ean GGKE-en Azoka egin zen; bertan, zenbait lantegi egiteaz 

gain,GGKE-ek egiten duten lanaren berri eman zen. https://youtu.be/fKHk0-eL4_M  

Topaketen informazio zehatzagoa hemen: https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-

desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/p4W8B8I7ET0
https://www.getxo.eus/es/aula-de-cultura
https://youtu.be/fKHk0-eL4_M
https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura
https://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas/getxotik-mundura
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3.2.2. Getxotik Mundura jokoa 
 
 Getxotik Mundura bideo jokoa 2016an sortu 

zuten eta http://getxotik.org webgunean 

eskuragarri dago. Jokoan elkartasun proiektu 

batean parte hartzeko aukera eskaintzen da. 

Jokalariek elementu batzuk bildu behar 

dituzte eta elementu horiek guztiak 

beharrezkoak dira premiazko giza laguntzako 

pakete bat osatzeko. Aurrera egin ahala, 

munduko osasunerako, hezkuntzarako, 

osasun-arretarako... eskubideen egoerari 

buruzko informazioa emango da, udalerriko 

GGKE-ek lana egiten duten arloei buruzko 

informazioaz gain. Jokoak euskarazko, 

gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak ditu. 

Lantaldeko GGKE-en lankidetzari esker egin da jokoa, talde horiek parte hartze aktiboa izan 

baitute. 

 

 

 
3.2.3. Tito dokumentalaren aurkezpena 
Areetako Andres Isasi Musika Eskolak urtarrilaren 12an estreinatu zuen 

udalerrian Tito dokumentala, gazte saharar baten bizitzari buruzkoa. 

Yago Mateok zuzendutako lan hau 2016. urtean “Dame un Minuto de 

Refugio” lehiaketan zuzendariak minutu bateko Bailemos un Walls ikus-

entzunezko lanarekin lortu zuen sariarekin finantzatu da. UNESCO Etxea 

GKEk antolatu du lehiaketa eta, besteak beste, Getxoko Udalaren 

laguntza jaso du.  

 

Dokumentalaren aurkezpen-ekitaldian honako hauek egon ziren 

zuzendariaz gain: argazkilaritzako zuzendaria, Cesare Maglioni; Saharar 

Arabiar Errepublika Demokratikoko Euskadiko ordezkaria, Abdulah 

Arabi; eta gizarte-erakundeetako hainbat ordezkari, hala nola 

BentaraNOa, Reharq* eta Getxo Pro Sahara ATFAL erakundetakoak, bai 

eta Garapenerako Lankidetzako Arloko zinegotzi den Irantzu Uriarte ere. 

 

Titok ikuspuntu desberdin batetik heltzen dio Tindufen errefuxiatutako sahararren mugimenduari. 

Gazteak bizi osoa darama Tindufeko kanpamentuetan, bere adineko ume batek izan beharko ez 

lituzkeen kezkak ditu eta inork non dauden ahaztu ez dezan saiatzen da. 

 

Irailean, Benta eraikinean (Andra Mari auzoan), BentaraNoa elkartearekin lankidetzan, Tito 

dokumentalaren beste saio bat egin zen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://getxotik.org/
https://youtu.be/FdI7cB1i5Yo
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3.2.4. Bidezko Merkataritza 

2012ko azaroan, Getxok Bidezko Merkataritzaren 

aldeko Hiriaren ziurtagiria jaso zuen. Hain zuzen, 

Bilborekin batera, Euskadiko lehenengoa izan zen. 

Bidezko Merkataritzaren aldeko hiria izateak esan nahi 

du hiri eredu jakin bat aitortzen dela eta hiri horretan 

eragileek (gizarte erakundeek, sektore publikoak eta 

pribatuak) beraienak egiten dituztela Bidezko 

Merkataritzako printzipioak eta gainera, zenbait 

ekimen egiten dituztela hori sustatzeko. 

2019an egindako jarduera nagusiei dagokienez, honako 

hauek nabarmendu ditzakegu: 

 

 
3.2.4.1. Orientazio ibilbidea 

Azaroaren 16an, Itxartu Taldeak antolatuta, orientazio 

ibilbide bat egin zen Getxon. Ekitaldiak arrakasta 

handia izan zuen eta 150 lagunek parte hartu zuten. 

Bidezko merkataritzako elastiko ekologikoak ematea 

erabaki zen, ekitaldiaren izenaz gain Getxo Bidezko 

Merkataritzaren aldeko Hiriaren logotipoa 

zeramatenak. Ibilbidearen eragina optimotzat jo zen, 

bidezko merkataritzako beste produktu batzuk 

ezagutarazteko aukera eman baitzuen eta eragina 

udalerri osora zabaldu baitzen, auzo guztietan egin 

baitzen jarduera. Halaber, ibilbideak SolidaridUp 

ekimenean parte hartzen duten saltokiak ezagutzeko balio izan zuen. 

 

 
3.2.4.2. Sukaldaritza tailerra bidezko merkataritzako produktuekin 

Maiatzaren 14an Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna zela-eta Artalde elkarteak 

antolatutako tailerra egin zen. Bertan, plater ezberdinak prestatu zituzten bidezko merkataritzako 

produktuekin, eta 15 parte-hartzaile izan ziren Algortako Adi Espazioan. Hauxe izan zen 

programa: 

 Bidezko Merkataritzako kafearekin eta janaurrekoekin ongi etorria. 

 Arroza prestatu zuten bidezko merkataritzako produktuekin (arroza, kokozko esnea, 

espezieak). 

 Prestatutako errezetak jatea. 

 Agurra bidezko merkataritzako infusioarekin. 

 

 
3.2.4.3. Getxo Bidezko Merkataritzako kafearekin eta kakaoarekin esnatzen da 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora zela eta, 

2013tik jarraian, bidezko merkataritzako kafea eta 

kakaoa bai ostalaritzako establezimenduetan bai 

herritar ororen artean ere ezagutarazteko ekimena 

egin zen. 

Horretarako, erreferentzia moduan hartu ziren 

Areetako Metro Geltokia plazaren alboko kaleak 

(plaza horretan zen egitekoa Getxotik Mundura 

https://es-es.facebook.com/adiespacio/
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Mundutik Getxora GGKE-en azoka). Algorta, Romo eta Areetako 40 taberna eta jatetxek egin 

zuten bat ekimenarekin, eta, hartara, azaroaren 28tik abenduaren 1era arte (biak barne), Bidezko 

Merkataritzako kafea eta kakaoa eskaini zizkieten bezeroei. Ekimena gauzatzeko, parte hartu 

zuten establezimenduak identifikatu ziren, eta tabernetako bezeroei txartel bat eman zitzaien 

informazioa emateko. Zehazki, jakinarazi zitzaien hartzen ari ziren kafea edo kakaoa bidezko 

merkataritzakoa zela, eta ekimena Getxo Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriaren jardueren 

barnean zegoela.  

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.4.4. Bidezko merkataritzako saskia banatzea 

Getxotik Mundura Mundutik 

Getxora zela eta, “Getxo Bidezko 

Merkataritzako kafearekin eta 

kakaoarekin esnatzen da” 

kanpainari atxiki zitzaizkion 

tabernetan kontsumitu zutenen 

artean Bidezko Merkataritzako eta 

bertan ekoitzitako produktuak 

zituen saski bat zozkatu zen. 

Saniko Jatetxean egin zen 

saskiaren banaketa-ekitaldia, non, 

horrez gain, SolidaridUP 

ekimenean parte hartzen duten 

saltokietan erabiltzeko bonoak ere 

banatu baitziren.   
 

 

3.2.5. European Days of Local Solidarity: “Tokiko gobernuak, kostaldeak, itsasoak eta 

klima-aldaketa” 
 

 Azaroaren 28an Getxon European Days of Local 

Solidarity ekimenaren hirugarren edizioa antolatu 

zuten, eta ekimen horretan ere parte hartu zuten 

Erromak, Parisek, Bartzelonak, Nantesek eta beste 

hiri batzuk. EDLS eskualde eta nazio mailako 

jardueren kanpaina da, modu autonomoan 

antolatutako jarduerak izaten dira eta lankidetza 

deszentralizatuak agenda globalean zeresan handia 

izan behar duela uste dute, herritarrak informatu eta 

hitzeman beharra baitago tokiko erronkak eta helburu 

globalak lotzeko. Azaroaren 15etik 30era egin ziren 

jarduerak. Getxoren kasuan garapen jasangarriko 14. 

helburua (Itsaspeko Bizitza) azpimarratu zen. 

Getxoko Udalak, Euskal Fondoak eta Platformak 

antolatu zuten jardunaldia, eta BC3 (Basque Centre 

for Climate Change) zentro adituak ere hartu zuen 

parte. Hizlarien artean egon ziren Garapenerako 

Lankidetzaren Euskal Agentziako ordezkariak, 

Medicus Mundi Bizkaia GGKEkoak, AZTIkoak eta 

Getxoko Udaleko Ingurumenekoak. Horrez gain, 

Unai Basurko nabigatzailea, ETB Eguraldiko 

https://www.bc3research.org/
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aurkezle den June Ansoleaga eta Nadia Erostarbe surflaria ere egon ziren beren esperientzia 

pertsonala azaltzeko. 

Guztira, 60 lagunek hartu zuten parte jardunaldian. 

 

 

3.2.6. 3 stolen Cameras dokumentala 
 

3 stolen Cameras dokumentalean 

Mendebaldeko Saharan —

Marokok okupatzen duen 

lurraldean— egindako giza 

eskubideen urraketak erakusten 

dira; apirilaren 5ean (ostirala) 

aurkeztu zen, Algortako 

Billamonteko Kultur Etxean. 

Getxo Pro Sahara ATFAL 

elkarteak antolatu zuen ekitaldia, Getxoko Udalarekin lankidetzan. Besteak beste, Ahmed Ettanjik 

zuzendu du dokumentala eta Equipe Mediak egin du; ezkutuan grabatu diren irudiak agertzen dira, 

Marokok ez baitie kazetari atzerritarrei sartzen uzten. Ahmed Ettanji bera egon zen ekitaldian.   
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IIVV..  HHAARRRREERRAA  
 

Getxoko Udalaren harrera-proiektuak 1996an sortu ziren, Saharako umeak uztailean eta abuztuan 

gure artean egotea ahalbidetzen duen “Oporrak Bakean Programarekin”. 

2003tik, Getxoko familiek Saharako umeei ez ezik Europa Ekialdeko haurrei ere egiten diete 

harrera udan. Ekialdeko haurrak bi arrazoi nagusigatik etortzen dira, batez ere: batzuek 

Txernobylgo tragedia jasan dute (eta hein handian oraindik jasaten ari dira), eta besteak nagusiki 

Errusiako umezurztegietatik datozen gaztetxoak dira. 

Kasu biak Getxoko herritarren elkartasunaren adibide argia dira; hain zuzen ere, 2017an berriro 

ere erakutsi dute Getxon harrera oso errotuta dagoela. 

Jarraian, 6. grafikoan, 2015az geroztik Europa Ekialdeko eta Saharako haurren harreran izandako 

bilakaera adierazi da. Getxon izandako adingabeen bilakaera ez da erregularra izan; 2018an 

gorakada nabaria izan zen eta udalerrian uda pasatu zuten 14 adingabe etorri ziren. 2019an, berriz, 

sendotu zen eta 17 adingabe etorri ziren. 

 

 

6. grafikoa 

  
 



 
  

                                                                                             

 

22 

44..11..  DDiirruullaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2019ko deialdiaren bidez, dirulaguntza eskatu duten erakundeak finantzatu dira, kasu honetan, 

Ukraina Gaztea, Txernobylgo Umeak eta Bikarte. 

  

Proiektua Txernobylgo adingabeen aldi baterako harrera 2019an 

Herrialdea  Ukraina GGKE Ukraina Gaztea 

Dirulaguntza 400 euro Guztira 7.700,00 euro 

Laburpena Ukrainatik datozen eta Txernobylgo zentral nuklearrean sortutako erradiazioek ukitu 

zituzten 16 ume familietan hartzean datza proiektua. Zehatz-mehatz, adingabeak Irpen eta 

Ivankiv eremutik datoz; herri hori zentraleko hormatik 7 kilometrora dago. 

Getxo udalerriko familia batek adingabe bat hartu du. 

 

Proiektua Errusiako eta Bielorrusiako haurren aldi baterako harrera 

Herrialdea  Bielorrusia GGKE Bikarte 

Dirulaguntza 400,00 euro Guztira 97.520,0 euro 

Laburpena Bizitza baldintza oso gogorrak dituzten adingabeak hartzea. Baliabide ekonomikorik eta 

aukerarik ez izateak, klima gogorra egoteak eta ingurumenaren kutsadurak ondorio oso 

negatiboak sortzen dituzte helduetan eta adingabeetan. Desegituratutako familien tasa oso 

altua da, familia horiek ez dute baliabide ekonomiko nahikorik eta askotan alkoholismo, 

familiako deserrotze eta umeen abandonuak gertatzen dira, estatuko umezurztegietan edo 

barnetegietan uzten dituztelarik. 

 

 

 

44..22..  GGeettxxoo  PPrroo  SSaahhaarraa  AATTFFAALL  eellkkaarrtteeaarreekkiikkoo  hhiittzzaarrmmeennaa  
Lehenik eta behin, esan behar da 1994tik aurrera Getxoko Udala Bir Ganduz dairarekin senidetuta 

dagoela. Erabakia 1994ko ekainaren 24an hartu zen. Beraz, Getxok Sahararekin duen 

lehentasunezko harremana senidetze horren bidez erabaki zen. 

 

1996tik hona, Getxo udalerriko familietan saharar umeen oporren programa egiten da (1998. 

urtean soilik eten zen, erreferenduma egingo zutelakoan). Aitzitik, 1999an, proiektuak jarraipena 

izan zuenez, lankidetza-hitzarmena formalizatu zuten Getxo Pro-Sahara ATFAL elkarteak eta 

Getxoko Udalak. Elkarteak programa kudeatzeko eta antolatzeko ardura hartu zuen. 

 

Programak udaleko beste sail eta erakunde batzuen laguntza dauka; Getxo Kirolak-ek emandako 

laguntza eskertzekoa da, haurrak igerilekura laguntzaile batekin sartzea baimentzen baitu 

“abonamendu bigunen” bidez. Ekimen hori Europako ekialdetik datozen haurrei ere aplikatzen 

zaie. 

 

Azken urteotako datuak konparatuta, Getxora etorritako adingabeen kopurua pixkanaka-pixkanaka 

jaitsiz joan da, batez ere, gurean uda pasatzera etortzeko aukera kopurua murriztu delako, eta 

errefuxiatu eremuetatik ateratzen diren adingabeen kopurua, oro har, murriztu delako. Hala ere, 

2019an Getxoko harrera familiak gehitzea lortu genuen. 

 

2019ko harrerari dagokionez, ondoren datu interesgarrienak laburbilduta aurkeztuko dira: 

 

 

 

 

 

 

https://ukraniagaztea.wordpress.com/
https://bikarte.org/
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Proiektua Oporrak Bakean Programa 

Herrialdea Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 

GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 

Dirulaguntza 15.000,00 euro Zenbatekoa, guztira 20.000,00 euro 

Laburpena Oporrak Bakean programa EAE osoan egiten da. Hori dela eta, 452 ume inguru etortzen 

dira Euskadira. 

Programaren berariazko xedea da Saharako ume-talde baten kultura zabaltzea eta haien 

osasuna hobetzea, Saharako herriaren egoeraren berri ematea eta kultura-trukea egitea, 

ume horiek Getxoko familietan hartuz. Hauek dira 

lortu nahi diren emaitzak:   

1. Saharar umeak aukeratu diren getxotar 

familietan biziko dira uztailean eta abuztuan. 

2. Saharar umeek orain arte liburuetan baino ikusi 

ez dutena (itsasoa, mendia, belarra, eraikinak, 

txorrotak, teknologiak, itsasoan edo igerilekuan 

bainatzea) ezagutuko dute, gaztelaniara zein 

euskarara hurbilduko dira eta hizkuntza 

horietan sakonduko dute. 

3. Osasun-arazoak detektatu eta tratatu ahalko 

dira. 

4. Gure kulturaren eta sahararren kulturaren artean elkarrekintza gertatuko da. 

2019an, familia getxotarrek 12 adingabe hartu zituzten: 7 neskatila eta 5 mutiko. 

 
 

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

 

Saharako eta Europako ekialdeko umeen harrera dela-eta eta getxotar familiek haiekin euren 

denbora eta oporrak partekatzeko udako bi hiletan (uztailean eta abuztuan) egiten duten ahalegina 

eskertzeko helburuarekin, udaletxean harrera bat egin zitzaien umeei eta familia hartzaileei. 

 

Topaketa 2019ko uztailaren 5ean egin zen udaletxeko osoko bilkuren aretoan, eta alkatea eta 

Udalbatza eratzen duten alderdi politiko guztietako ordezkariak izan ziren bertan, bai eta Fronte 

Polisarioko Euskadiko ordezkari den Abdulah Arabi ere. 

Ekitaldiaren ebaluazioa positiboa izan 

zen. Izan ere, batetik uda gure artean 

ematen duten umeak hobeto ezagutzea eta 

haiengana gehiago hurbiltzea lortu zen, 

eta, bestetik, umeok etxean hartzen 

dituzten familiei egiten duten lan 

solidarioa eskertu zitzaien. 

 

 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/atfalgetxo/
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VV..  EEKKIINNTTZZAA  HHUUMMAANNIITTAARRIIOOAA  
 

2019an, ekintza humanitarioko bi esku-hartze egin dira. 

 

55..11..  SSaahhaarraarreekkiikkoo  EEllkkaarrttaassuunneezzkkoo  EEuusskkaall  KKaarraabbaannaa  
 

Proiektua Sahararekiko Elkartasunezko Euskal Karabana 

Herrialdea  Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 

GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 

Data 2018ko maiatza Dirulaguntza 18.000,00 euro 

Laburpena Karabanak saharar errefuxiatuen 

elikadura-segurtasuna indartzea du 

helburu, errefuxiatuen osasunerako eta 

ongizaterako giltzarria baita.   

Aldi berean, barne-helburu bat dauka: 

Euskadiko biztanleek karabana solidarioan 

lagundu dezatela, elikagaiak eta osasun-

produktuak emanez. Batez ere, umeak eta 

nerabeak sartu dira eta, horretarako, gure udalerriko ikastetxe publiko eta pribatuetan 

elikagaiak biltzea proposatzen da. 

Hauek dira karabanatik lortu nahi diren emaitzak: 

 Saharako nutrizio-arloko prebentzio-egitura indartzea. 

 Saharako Ilargi Gorriaren ibilgailuak osatzea. 

Getxoko Udalaren laguntza humanitarioaren bidez, Tindufeko errefuxiatuen 

kanpamentuetara elikagaiak eta higiene-produktuak helarazteko garraio-kostuak 

finantzatzen dira. 

 

 

55..11..  HHoonndduurraasseekkoo  kkrriissiiaa  
 

Proiektua Hondamendiei aurre egiteko gaitasuna sortzea Omoa udalerriko Barras de 

Cuyamel eta Motagua komunitateetan 

Herrialdea  Honduras 

GGKE Medicus Mundi Bizkaia 

Data 2019ko ekaina Dirulaguntza 11.966 euro 

Laburpena Honduraseko Omoa udalerrian laguntza 

humanitarioa emateko proiektu bat da, eta 

helburua zona horretako biztanleei laguntzea da, 

etengabeko uholdeak jasaten baitituzte.  

Omoa udalerria kostaldean dago eta ibai batek 

inguratzen du. Emandako laguntzaren bidez 84 

familia egoiliarrek klima-aldaketaren 

ondoriozko etengabeko uholdeengatik jasaten 

dituzten eraginei aurre egin nahi zaie. Eraikitako aterpean edateko urren sistema bat eta 

sukalde bat jartzeko erabiliko da partida hau, bai eta alerta-egoeren komunikazio-sistema 

egokitzeko ere, genero-ikuspegia txertatuz. 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/atfalgetxo/
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VVII..  GGEETTXXOOKKOO  GGGGKKEE--AAKK  SSEENNDDOOTTZZEEAA  
 

2019an, garapenerako lankidetzako esparruan lan egiten duen Getxoko elkarte-sarearen premiak 

ikusita, udaleko Lankidetza Sailak bosgarren aldiz dirulaguntza deialdi bat antolatu zuen udaleko 

elkarte-sarea indartzeko asmoz. 

Helburua Getxoko GGKE-en funtzionamendu-gastuak eta kudeaketa hobetzeko gastuak zati 

batean finantzatzea da, modu horretan udaleko elkarte-sarea sendotzeko. 

Dirulaguntza ildo horri onura ateratzeko betekizunen artean honako hauek daude: udalerrian 

egoitza operatibo bat edukitzea eta getxotarrek horretarako sarbidea edukitzea. 

Dirulaguntzen deialdi honetan 28.720 euro eman dira honelako gastuak estaltzeko: langileenak, 

ohiko gastuak, publizitate eta propaganda gastuak, prestakuntza gastuak eta erakundeen 

kudeaketaren kalitatea hobetzeko gastuak. 

 

Guztira sei erakunde aurkeztu ziren deialdira, eta honako hau izan zen banaketa: 

 

GGKE / ONGD Diru-laguntza 

Zabalketa 10.754,07 euro  

Perualde                  

1.410,00 euro  

Getxo Pro Sahara ATFAL                 

2.238,85 euro  

Toursko San Martin                 

1.554,00 euro  

Entreamigos – Lagun Artean 7.563,30 euro  

Biladi 5.199,77 euro 

GUZTIRA 28.720,00 euro 
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VVIIII..--  BBEESSTTEE  JJAARRDDUUEERRAA  BBAATTZZUUKK  
 

Lehen aipatutako proiektuez gain, Lankidetza Sailak jarduera batzuetan lagundu edo zuzenean 

esku hartu du edo lankidetza-politikak koordinatzeko zenbait forotan parte hartu du. 

 

Egindako jardueren artean, Getxoko Udalarekin azken urteetan elkarlanean aritu diren aurkako 

alderdiek egin dituzten bisitak azpimarratu behar dira, bai eta hegoaldeko beste erakunde batzuek 

egindakoak ere, hain zuzen, Euskadin daudela aprobetxatuz egokia iruditu baitzaie Lankidetza 

Sailarekin biltzea egiten ari diren lana ezagutzera emateko. 

 

 

77..11..  EEggiinn  ddiirreenn  bbeesstteellaakkoo  jjaarrdduueerraakk  
 

Kronologikoki, Lankidetza Sailak jarduera hauetan parte hartu du edo laguntza eman du zuzenean: 

 Otsailean, udaletxean Saharako bandera jartzea. 

 Irailean, Getxo Folk, gune solidarioa. 

 Azaroan, 44. Eucocon (Saharako herriari elkartasuna eta babesa emateko Europako 

hitzaldian) parte hartzea Gasteizen. 

 Azaroan, Gizatiarrek Kongoko Errepublika Demokratikoaren alde antolatutako azoka 

solidarioan laguntzea. 

 Abenduan, Toursko San Martin misio-taldeak Kanseniaren alde antolatutako azoka 

solidarioan laguntzea. 

 

 

77..22..  BBeessttee  uuddaall  eekkiimmeenn  bbaattzzuueettaann  ppaarrttee--hhaarrttzzeeaa  
 

Gehiegi luzatu gabe, 2019an, Lankidetza Sailak modu aktiboan parte hartu du udal ekimen edo 

proiektuetan; izan ere, azken horietan, beste arlo batzuek lankidetzan aritzeko eskatu diote. 

Honako hauek nabarmen behar dira: 

 Getxo Elika. Ekonomia Sustapenak eta Getxo Kirolak-ek bultzatutako ekimena da. 

Informazio gehiago hemen: http://www.getxoelika.eus/  

 BentaraNoa: Herritarren Partaidetzak bultzatutako ekimena, Bentako esparrua 

berreskuratzeko. Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/ 

 Thinking Fadura: Fadura Parkea herritar guztientzat irekitzeko aukerari buruzko 

hausnarketa gunea. Informazio gehiago: http://thinkingfadura.eus/es/ 

 Wanted: gazteen ekimenen lehiaketa, Gazteria eta Ekonomia Sustatzeko arloak 

bultzatutakoa. Informazio gehiago: http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-

y-becas/wanted 

 

 

 

http://www.getxoelika.eus/
http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/
http://thinkingfadura.eus/es/
http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted
http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted
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VVIIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  LLAANNKKIIDDEETTZZAAKKOO  LLAANNTTAALLDDEEAA  
 

Getxoko Udalak 2004tik Garapenerako Lankidetzako Lantaldea dauka sortuta, eta aldian behin 

harekin biltzen da. 

 

Lantaldea kontsultarako organoa da. Bertan, garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten gizarte 

zerbitzuen sentsibilizazioa eta konpromisoa bilatzen dira. Gainera, herri-administrazioak maila 

guztietan gai horretan gauzatzen dituen ekintzak, hala nola ekimen solidarioak eta/edo herritarrek 

oro har egiten dituzten ekimenak, koordinatzen ditu: 

Lantaldeak funtzio hauek ditu: 

 Udalerrian dauden erakundeak ordezkatzea. 

 Lankidetza Sailari gai horretan udalerrian esku hartzean izan behar dituen lehentasunei eta 

egon daitezkeen premiei buruzko aholkuak ematea eta administrazioak gai horretan aztertu 

ditzakeen beste kontu batzuen inguruan ere aholkatzea. 

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

 Lankidetzari buruz udalerrian sortzen diren ekimenen arteko koordinaziorako bide izatea.  

2019an, Garapenerako Lankidetzako Sailak ez ezik honako erakunde hauek parte hartu dute 

lantaldean: 

Getxo Pro-Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Educo, Entreamigos - Lagun Artean, 

Mary Ward fundazioa, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Tourseko San Martin 

misio-taldea, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz, Zabalketa; beraz, taldea 14 GGKEk osatu dute. 

 

Jorratutako gaien artean, hauek azpimarratu daitezke: 

 2018ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren baterako ebaluazioa eta hobetzeko 

proposamenak. 

 2019ko dirulaguntzen deialdia. 

 Getxo udalerrian egoitza operatiboa daukaten GGKE-en gastu arruntetarako dirulaguntzen 

deialdia. 

 Larrialdiko laguntza Hondurasen. 

 Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa antolatzen laguntzea. 

 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XXII. edizioa, prestaketak. 

 Bisita gidatua Muxikebarrira, instalazio berria ezagutzeko eta eskaintzen dituen aukerak 

baloratzeko. 

 

Guztira hiru bilera egin dira 2019. urtean: 

Bileraren data Bertaratutako GGKEak Aztertutako gaien kopurua 

2019-01-21 10 5 

2019-09-12 13 5 

2019-10-22 11 5 

GUZTIRA 3 bilera 34 15 gai aztertu ziren 

Batezbestekoa 11 (% 80,95) 4,33 

 

Lantaldearen akta guztiak hemen daude eskuragarri: http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-

desarrollo/agentes-de-cooperacion/ongs-cooperacion 

 

 

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

