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II..  GGEETTXXOOKKOO  UUDDAALLAARREENN  LLAANNKKIIDDEETTZZAARREENN  IIKKUUSSPPEEGGIIAA,,  

22001155EEAANN  
  

  
1.11..  HHeellbbuurruuaakk  
 
2012-2015eko Legealdi Planean jasota dagoen moduan, Garapenerako Lankidetzako Sailaren 
helburu estrategikoa Getxoko Garapenerako Lankidetzako programa indartzea eta bultzatzea da. 
Horretarako, ekimen hauek garatzen dira: 
 

� Udal-aurrekontuko diru-sarreren % 0,7 Garapenerako Lankidetzari esleitzea. 
� Herrialde txirotuak, ekintza humanitarioa eta garapenerako hezkuntza xede dituzten 

proiektuei diruz laguntzea. 
� Bidezko Merkataritza eta Erosketa Etikoa bultzatzea. 
� Getxoko GGKEen sarea indartzea. 
� Lankidetza Laneko Lantaldetik koordinazio- eta aholkularitza-egitekoa bultzatzea. 
� Kultura-eskubideekin zuzeneko harremana daukaten kooperazio-politika berritzaileak 

bultzatzea. 
� Euskal Fondoan parte hartzea, proiektuak finantzatuz eta haren zuzendaritza-batzordean 

parte hartuz. 
� Saharako herriaren aldeko politikak 

bultzatzea eta Oporrak Bakean programa 
garatzen jarraitzea.  

� Jarraipen-lanak egitea eta proiektuak 
ebaluatzea. 

� Herritarrei Getxotik Mundura Mundutik 
Getxora ekimenaren bidez lankidetzan 
egindako lanaren berri ematea. 

� Sentsibilizazioko eta garapenerako 
lankidetzako proiektuetan genero-ikuspegia 
bultzatzen jarraitzea. 

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

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

 
2015ean, Lankidetza Sailak betearazitako aurrekontu osoa 498.500,70 euro izan da. Egin dituen 
ekintza nagusiak hauek izan dira: 
� Diru-laguntzen deialdia: 308.000 euro, proiektuetarako diru-laguntzen urteroko deialdia: 

o 10 lankidetza-proiektu, guztira 263.800 euroko zuzkidurarekin 
o 3 sentsibilizazio-proiektu, guztira 43.000 euro. 
o Europako ekialdeko haurrak hartzeko 4 proiektu, 1.200 euro. 
o 80.000 pertsonak hobekuntzak izan dituzte osasunarekin, hezkuntzarekin, 

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

� 48.075 euro, Euskal Fondoarekiko hitzarmena. 
� 15.000 euro, Oporrak Bakean programa. 
� 15.000 euro, Sahararekiko Elkartasunezko Karabana. 
� 3.000 euro, larrialdi laguntzetarako, saharar errefuxiatuen kanpalekuetan gertatutako 

uholdeengatik. 
� 32.678 euro XVIII. Getxotik Mundura Mundutik. 
� 12.000 euro, Getxoko GGKEak indartzeko diru-laguntzen deialdia. 
� 9.522 euro, beste sentsibilizazio-ekintza batzuk. 
 
Hala ere, udaleko beste sail batzuekin eginiko elkarlanak ere kontuan izan behar dira. Ekintza horiei 
esker, lankidetzari esleitutako baliabideak nabarmen gehitu dira. 
Gainerako sailak, lankidetzarekin elkarlanean aritu diren udaleko erakunde autonomoak, honako 
hauek izan dira: Aukera Berdintasuneko Saila, Getxo Kirolak, Getxoko Kultur Etxea, Getxolan, 
Komunikazio eta Kontratazio Saila. 
Sail horiek esleitutako baliabideak ez dira bakarrik ekonomikoak; aitzitik, sail horietako langileek 
proiektu horietan eman duten denbora ere aintzat hartu beharko litzateke. 
 
Baliabideen esleipena, diru-laguntzen deialdien bidez, hitzarmenen bidez eta zuzenean betearaziz, 
hauxe da, lankidetza-sektoreen arabera banatuta: 
 
1. taula 
Sektorea Euroak 
Hegoaldeko lankidetza-proiektuak  311.875,00 € 

Sentsibilizatzeko eta garapenerako 
hezteko proiektuak  85.200,00 € 

Ekintza humanitarioa    18.000,00 € 

Harrera egitea    16.200,00 € 

Getxoko GGKEak indartzea    12.000,00 € 

Guztira  443.275,00 € 

 
 
Jarraian, 1. grafikoan, sektoreen araberako banaketa jaso dugu, ehunekotan duten ordezkaritzaren 
arabera. 2015eko datuak aurreko urtekoen oso antzekoak dira. 
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1. grafikoa 

 
 
2. grafikoan, Lankidetza Sailaren aurrekontu-bilakaera zehazten da, 2008. eta 2015. urteen artean 
izan duena. Ikus daitekeenez, 2008 eta 2009 bitartean aurrekontua nabarmen hazi da, eta hurrengo 4 
urteetan finkatuta geratu da. 2013an, joera aldatu egin da udal-sail guztietan gertatu diren 
aurrekontu-doikuntzen ondorioz, nagusiki diru-laguntzei eragin baitiete. Egoera horrek bere 
horretan jarraitu du 2015ean. 
  
2. grafikoa 
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3. grafikoan, udalak lankidetza-proiektuei esleitzen dien aurrekontuaren ehunekoaren bilakaera 
azaldu da. 
 
 
 
3. grafikoa 
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3. grafikoan ikus daitekeen moduan, lankidetza-proiektuei esleitutako aurrekontuaren ehunekoaren 
bilakaeran, argi ikusten da 2009ko kontu-sailean emendatze adierazgarria izan zela eta bere 
horretan eutsi zitzaiola 2012. urtea arte. Edonola ere, esleitutako aurrekontuaren ehunekoan 2013an 
izan zen gutxitzea aztertzean, kontu-saila 2008koaren gainetik dago, baina hori ez da gertatzen 
esleitutako zenbateko osoan. Udalaren diru-sarrerak murriztu izanak azaltzen du egoera. 2015ean, 
ehunekoa arin handitu zen, kontu-sailaren zenbatekoari eutsi arren, diru-sarrera murriztu egin 
baitzen. 
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IIII..  LLAANNKKIIDDEETTZZAA--PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
Kooperazio-proiektuak bi modutan esleitzen dira. Lehenengoa diru-laguntzen urteko deialdia da. 
Bigarren bidea, aldiz, horretarako kooperazio-eragileekin sinatutako hitzarmenak dira. 
Jarraian, 2015ean finantzatutako proiektuak aurkeztuko ditugu, laburbilduta. 
 
22..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  uurrtteekkoo  ddeeiiaallddiiaa  
2015ean, herrialde txirotuetako lankidetza-proiektuetara zuzendutako dirua, guztira, 263.800 euro 
izan dira, eta 10 proiektu finantzatu dira. Ondoren zehaztuko ditugu. 
Proiektua Telema Osasun Mentaleko 

Zentroa 
Herrialdea Kongoko Errepublika 

Demokratikoa 
Emakumeak 23.985 GGKE ECCA Romo 
Laguntza 9.000,00 € Guztira 20.000,00 € 
Laburpena Proiektua Telema Osasun Mentaleko Zentroan 

kokatzen da, Kinshasan, Kongoko Errepublika 
Demokratikoan. Zentroak osasun-arreta ematen 
die buru-nahasmenduak dauzkaten pertsonei, eta 
prestakuntza ematen die haien familiei eta 
osasun-agentziei. Horrez gain, lantegi bat dauka 
patologia larriagoak dituzten pertsonek 
eskulanak egiteko. Eguneko zentro oso batek 
bezala funtzionatzen du, prestatutako janaria 
hantxe bertan eskainiz. Era berean, 
emakumeentzako harrera-zentro bat dauka; 
horren helburua kalean abandonatuta dauden 
emakume buru-gaixoei laguntzea da. Buru-gaixoa babesgabe dago, animismoa nagusi delako, eta, 
beraz, egoera negatiboen errudunak dira. Gainera, zentroko pazienteak gatazka armatu bat pairatu 
duten eta depresioak zein gaixotasun mentalak dituzten pertsonak dira. 2015erako emaitza hauek 
lortu nahi dira: 
1. Buru-gaixoei arreta, diagnostikoa eta tratamendua ematea eta haien jarraipena egitea. 
2. Familiei eta osasun-eragileei prestakuntza ematea gaixotasun mentalak dauzkaten pertsonak 

detektatzeko eta haien jarraipena egiteko. 

 
Proiektua Kanseniako Kapiri aldean eskolatzea Herrialdea Kongoko Errepublika 

Demokratikoa 
Emakumeak 1.300 GGKE San Martín de Tours misio-taldea 
Laguntza 45.300,00 € Guztira 96.382,00 € 
Laburpena Proiektua Katanga probintzian kokatuta dago, 

Kansenia eskualdeko Kapiri herrian. Katangako 
hiriburua Lubumbashi da eta 1.700.000 biztanle 
ditu; Katangak 4 milioi pertsonako biztanleria 
dauka. Iraupeneko nekazaritza da ekonomia-
jarduera nagusia. Herrialdearen egoerak umeen 
eskolatzea bermatzea galarazten du. Estatuak ez du 
dirurik inbertitzen eskolak eraikitzeko, batez ere 
oihanetan, eta irakasleek ez dute soldatarik jasotzen. 
Proiektuak biztanleriaren bizi-kalitatea hobetuko 
du, eskola-adineko pertsonak lehen hezkuntzan, 

bigarren hezkuntzan eta unibertsitate-hezkuntzan eskolatzea erraztuz. 2015ean, honako arlo 
hauetan jardutea aurreikusita dago: 
1. Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan eskolatutako umeen bertaratzea mantentzea. 
2. Bi sexuetako gazteek unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasketetara sarbidea edukitzea. 
Onuradunak eskola-adineko 2.200 neska-mutil dira. 
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Proiektua Hondamendien aurreko arrisku-prozesuetan herritarren 

parte-hartzea sustatzen 
Herrialdea Filipinak 

Emakumeak 1.959 GGKE Zabalketa 
Laguntza 28.700,00 € Guztira 36.549,00 € 
Laburpena Esku-hartzea Antequera eta Loon udalerrietan 

egiten da.  
Proiektuaren asmoa da gobernu onaren eta 
herritarren parte-hartzearen printzipioak sustatzea 
barangayetako hondamendiak kudeatu eta 
murriztean. Hain zuzen, tokiko eragile hauek 
indartzearen bidez egitea da xedea: 
• Barangayetako arduradun sozialak, hondamendi 

egoeretan arriskua kudeatzeko eta hari 
erantzuteko eskumenak dituztenak. 

• Barangayetan hondamendietan arriskuak 
murriztea kudeatzeko planak era partaidetuan 
garatzeko konpromisoa duten tokiko eragileak.  

 
 
Proiektua Concepción Chiquirichapako lau komunitate indigenaren 

ingurumen- eta osasun-egoera hobetzea; III. fasea, 
Quetzaltenango 

Herrialdea Guatemala 

Emakumeak 291 GGKE Medicus Mundi Bizkaia 
Laguntza 28.500,00 € Guztira 36.366,00 € 
Laburpena Proiektu honek Quetzaltenangoko Concepción 

Chiquirichapa udalerriko bi komunitateren osasun- eta 
ingurumen-egoera osotasunean hobetzea du helburu. 
Horretarako, lau estrategia nagusi azpimarratu nahi ditu. 
Lehen estrategiak etxebizitzetako bizigarritasun- eta higiene-
baldintzak hobetu nahi ditu, ur grisen urpetzearen 
ondoriozko kutsadura-fokuak ezabatuz. 
Bigarrenak osasunerako kaltegarriak diren agrokimikoen 
erabilera murriztean jartzen du arreta, lurzoruak 
kontserbatzeko ohitura berriak ezarriz. Hirugarrenik, 
ingurumenaren eta osasunaren inguruko komunitate-sentsibilizazioko estrategia bat burutu nahi da, 
bereziki emakumeekiko harremana azpimarratuz eta eskubideen ikuspegitik. Azkenik, antolatzeko 
gaitasunak eta komunitate-lidergoko teknikak indartzea proposatzen du proiektuak, ingurumen- eta 
osasun-arazoei tokian-tokian behar bezala heltzeko.  
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Proiektua Neska-mutikoen ikaskuntza eta gaitasunak hobetzeko 
hezkuntza-eredu berri bat ezartzea 

Herrialdea Peru 

Emakumeak 837 GGKE Perualde 
Laguntza 28.500,00 € Guztira 56.397,00 € 
Laburpena  Esku-hartzea probintzia hauetan ari da gauzatzen: El Dorado, Bellavista, Mariscal Cáceres eta 

Toache. 
Pobrezia eta desberdintasunak murrizteko 
tresnarik boteretsuenetako bat denez 
heziketa, proiektua Peruko San Martin 
eskualdeko 6 ikastetxetan hezkuntza-eredu 
berri bat ezartzean datza. Izan ere, egun, 
ikastetxe horietan, egoera ahul eta zailean 
bizi diren ikasleek ikasten dute.  Eredu 
horren arrakasta Peruko erakundeek eurek 
egiaztatu eta aitortu dute, eta, kasu honetan, 
1.660 ikasleri, zuzendaritzako kideei eta 

irakasleei ekarriko die onura.  
 
Proiektua Mantako bazter auzoetan bizi-baldintzak hobetzen, II. etapa Herrialdea Ekuador 
Emakumeak 996 GGKE Ayuda MAS 
Laguntza 28.500,00 € Guztira 53.701,92 € 
Laburpena Esku-hartzea Manta udalerrian garatzen da. 

Zehazki, 2013ko esku-hartzeari jarraipena eman 
nahi zaio. Proiektuaren helburua da Mantako 
bazter auzoetako biztanleek dituzten osasuneko, 
ingurumeneko, generoko eta herritarren parte-
hartze ezeko arazo larriei arreta ematea. 
Eskubideak sustatzen aritzen direnen bidez, eta 
tokiko erakundeekin elkarlanean, herritar ahulenei 
prestakuntza emango zaie, osasuna eta elikadura 
egokia, ingurumen- eta osasun- baldintza 
osasungarriak eskuratzea lortzeko. Emakumeei eta 
erakundeei prestakuntza emango zaie eta 
ahaldundu egingo dira, eskubideen 
galdagarritasunean eragina izateko. 

 
Proiektua Alto Nievako Awajún indigena familien ekoizpen-garapena 

eta merkataritza-antolakuntza indartzea 
Herrialdea Peru 

Emakumeak 60 GGKE Alboan 
Laguntza 19.000,00 € Guztira 43.423,64 € 
Laburpena Alto Marañóngo Awajún Wampis herritarren premia du 

abiaburu esku-hartzeak; hain zuzen, pobrezia, haurren 
elikadura urritasuna eta diru-sarrerarik eza ezaugarri dituzten 
egungo bizi-baldintzak amaitzea da asmoa. Egoera hori 
amaitzeko, ekimena bideratuta dago elikagaien segurtasuna 
eta tokiko azoketan merkaturatzea hobetzera, indigenen 60 
familiaren ekoizpen- eta merkataritza-gaitasunak 
sendotzearen bidez. 
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Proiektua Uraren sarbidea eta hezkuntza eskubidea bermatzea 
osasuntsuak diren inguruetan, Rukhariri-ko eta Samlout-
ko eskola komunitarioetan 

Herrialdea Kanbodia 

Emakumeak 550 GGKE Educo 
Laguntza 28.500,00 € Guztira 36.669,80 € 
Laburpena Kanbodiako Battambang probintziako Rukhakiri 

eta Samlout herrietan ari da gauzatzen esku-
hartzea. Proiektuaren xedea da, hain zuzen, 
Kanbodiako 8 komunitate-ikastetxetan ura eta 
ingurune osasungarriak eskuratu ahal izatea 
bermatzea. Urez hornitzeko sistemak abiarazi nahi 
dira, eta eskoletarako eta komunitaterako osasun- 
eta higiene-arloko prestakuntza programa bat jarri 
nahi da martxan. Proiektuaren ardatz nagusia hau 
da: komunitateak eskoletako ur-hornidurako 
sistemen mantentzea eta jarraipena eskuratzea, eta 
ikasleentzat, irakasleentzat, gurasoentzat eta 
komunitate osorako higiene- eta osasun-jardunbide onak sortzeko gaitasunak sendotzea. 

 
 
Proiektua Kaqchikel emakumeak arbasoen balioak lehengoratzen, 

nekazaritzako eta abeltzaintzako jardunbideen bidez, Sololá 
udalerrian 

Herrialdea Guatemala 

Emakumeak 90 GGKE Entreamigos – Lagun Artean 
Laguntza 28.700,00 € Guztira 55.706,56 € 
Laburpena Proiektuaren asmoa da Kaqchikel 

emakumeen teknika-, politika- eta 
ekonomia-gaitasunak indartzea, 
nekazaritzako antzinako jardunbideak 
lehengoratuta, elikagaien arloko 
burujabetasunaren ikuspegi batekin, 
sabia ekoiztea, kontsumitzea eta 
merkaturatzea berreskuratzetik abiatuta.  
Jarraitu nahi den estrategia hau da:  
1) Emakumeen nekazaritzako eta 
abeltzaintzako gaitasun teknikoak 
indartzea, arlo horietako antzinako 
jardunbideak lehengoratuta, elikagaien 
arloko burujabetasunaren ikuspegi 
batekin, sabia ekoiztea, kontsumitzea eta 

merkaturatzea berreskuratzetik abiatuta. 
2) Emakumeen gaitasun politikoak indartzea, herritar diren heinean dituzten eskubideak 
ezagutzearen bidez. 
3) Emakumeen gaitasun ekonomikoak indartzea, sabiatik eratorritako produktuak merkaturatzeko 
aukerak hobetzearen bidez, emakumeak eurak izanda euren garapenaren protagonista. 
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Proiektua Anantapurko 24 familia nekazariren egoera 

sozioekonomikoa hobetzea 
Herrialdea India 

Emakumeak 24 GGKE Vicente Ferrer Fundazioa 
Diru-
laguntza 

19.100,00 € Guztira 49.940,81 € 

Laburpena Proiektu honen helburua da Anantapurko 24 familia 
nekazariren egoera sozioekonomikoa hobetzea, beren burua 
komunitatean antolatuta eta emakumeen parte-hartzea 
sustatuta, RDT/WDT tokiko aldearen laguntza eta 
gainbegiratzearekin. Laboreak dibertsifikatuko dira eta tanta-
jario bidezko ureztatze-sistemak instalatuko dira lursailetan, 
dagoen uraren erabilera optimizatzeko eta lurraren 
emankortasuna hobetzeko. Era berean, uztak hazteko eta 
kudeatzeko prestakuntza teknikoa emango zaie. 

  
 
 
2.22..  VVIIIIII..  BBiiggaarrrreenn  EEsskkuukkoo  LLiibbuurruu  AAzzookkaa  SSoolliiddaarriiooaa  
“X. Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioa” ekainaren 17tik 21era egin zen. Egun horietan, 
gutxi gorabehera 14.000 liburu saldu ziren, eta guztira 3.700 inguru pertsona bertaratu ziren. 
Argitalpenek askotariko gaiak jorratzen zituzten eta partikularrek liburutegiei egindako 
dohaintzetatik zetozen. Liburuak prezio sinbolikoan, gutxi gorabehera euro batean, jarri ziren 
salgai. 
 
Proiektua Ikasteko bekak Huambrilloko neskentzat Herrialdea India 
Emakumeak 70 GGKE Zabalketa 
Bilduta 11.728,00 € 
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Laburpena  

 “Huambrillo” hitzak “neskatxa” esan nahi du 
kitxuaz, eta, era berean, Iquitosen, Peruko 
Amazonasen, dagoen aterpearen izen ofiziala da. 
Helburua da 70 neskatoren heziketa osoari 
erantzutea. Neskato horiek adingabeak dira, 
indigenak, eta, familiak utzi dituelako, egoera larrian 
daude.  
Huambrillon bizi diren neskak, kasu askotan, utzi 
egin dituzte edo senitarteko zuzenei guraso-ahala 
kendu zaie, indarkeriako gertakari larriekin lotutako 
kontuengatik. Beste kasu batzuetan, muturreko 
pobreziako egoeran daude edo umezurtz. Egun, 70 
neskato daude, 13 hilabete eta 16 urte artekoak.  
Huambrillo heziketa-proiektu oso moduan dago 
planteatuta, pertsonak diren heinean, neskek 
duintasuna berreskuratu ahal izateko. Ostatu eta 
mantenu hartzeko oinarrizko zerbitzuez gain, 
adingabe bakoitzari bere bizi-proiektua emateaz 
arduratzen dira aterpean: Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako ikasketa arautuak eskuratzea; aukerak 
dituztenentzat, goi mailako ikasketak egiteko bekak; 

kultura- eta heziketa-jarduera osagarriak (oinarrizko trebetasunak, musika, antzeztea, tutoretzak eta 
laguntza pertsonalizatua, lanbide orientazioa...), familia-giro amultsu batean. 
 

  
 
2.33..  EEuusskkaall  FFoonnddooaarreekkiikkoo  hhiittzzaarrmmeennaa  
Euskal Fondoa (Euskadiko Toki Erakunde Lankideen Elkartea) 1995ean eratu zen eta gaur egun 
111 toki-erakunde biltzen ditu; Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren % 80 baino gehiago 
ordezkatzen dute, eta indar politiko guztietako ordezkariek hartzen dute parte. 
Euskal Fondoaren helburuak honako hauek dira: 

� Garapenerako lankidetza bultzatzea. 
� Herritarren sentsibilizazioa. 
� Erakunde-koordinazioa nazioarteko lankidetzan. 

 
Getxoko udalbatzak, 2001eko maiatzaren 25ean egindako bilkuran, Euskal Fondoari atxikitzea 
onetsi zuen. Getxok biztanle-kopuruaren arabera dagokion kuota ordaintzen du, eta udaleko 
lankidetza-aurrekontuaren % 10 ematen du proiektuak finantzatzeko. 
Getxon 2011ko urriaren 22an egindako ohiko batzarrean, Euskal Fondoak bere zuzendaritza-
batzordea berritu zuen eta Getxoko alkatea, Imanol Landa Jauregi, hautatu zuen presidente. 
 
2.3.1 2015eko proiektua 
 
Proiektua  
Proiektua Tipitapako hego-mendebaldeko sektorean, hiri-sektorean, euri-

uretarako drainatzea eta saneamendua eraikitzea IV. fasea 
Herrialdea Nikaragua 

Emakumeak 1.400 Erakundea Euskal Fondoa 
Laguntza 42.457,00 € Guztira 134.408,60 € 
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Laburpena Udalerria: Tipitapa. Managua departamendua. 
Tipitapa hiria hiriburutik, Managuatik, 22 km-ra 
kokatuta dago. Haren lurralde-hedadura 721,50 hektarea 
dira, San Rafael eta Ciudadela hiri-inguruko herriguneak 
barne hartuta. 
Tipitapa udalerriak guztira 134.880 biztanle ditu; 
horietatik, % 38,1 landa-sektorean biltzen dira, eta 
% 61,9 hiri-sektoreari dagozkio. Tipitapa udalerriko 
biztanle guztietatik % 49,6 emakumeak dira, eta % 50,4, 
aldiz, gizonak; beraz, maskulinitate-indizea hauxe da: 
1,01 gizon emakume bakoitzeko. 
Helburuak: Beherako eta arnas eritasunen intzidentzia 

murriztea haurrengan eta sektore zaurgarrietan / Euri-urek eragindako kalteei aurrea hartzea / Bide-
azpiegitura eta irisgarritasuna sendotzea. 
Laburpena: Hainbat urtetarako proiektu baten lehenengo fasea. Juan Castro eta Aleyda Delgado 
auzoetan 860,09 ml-ko euri-drainatzea eraikitzean datza, euri-urek hiriguneko 6 auzotan eragiten 
dituzten kalteak murrizteko helburuarekin. 
Eskuragarri dagoen bideoa: https://vimeo.com/121137619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22..44..  GGaarraappeenneerraakkoo  llaannkkiiddeettzzaa--pprrooiieekkttuueenn  ddiissttrriibbuuzziioo  ggeeooggrraaffiikkooaa  
Ondoren, 4. grafikoan, 2015ean finantzatutako proiektuen distribuzioa ageri da, eremu 
geografikoen1 arabera. 
 
4. grafikoa 

                                                 
1 Soilik sartu dira Garapenerako Lankidetza Sailaren beraren aurrekontu-saileko zenbatekoak. Beraz, 

Bigarren Eskuko Liburu Azoka Solidarioan bildutakoa ez da erakusten datu horietan. 
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Ikus daitekeen moduan, 2015eko proiektu gehienak Erdialdeko Amerikan garatu dira, zehazki, 
Nikaraguan eta Guatemalan. Jarraian egongo lirateke Hego Amerikan eta Asian garatutakoak 
(haietara ia-ia zenbateko berbera bideratzen da), eta azkenik Afrika legoke, Kongoko Errepublika 
Demokratikoko bi esku-hartzeak kontuan izanda. 
 
Jarraian, 5. grafikoan ehuneko-adierazpidea aurkeztuko da, egindako esku-hartzeen esparru 
geografikoaren arabera. 
 
5. grafikoa 

 
 
Ehuneko bidezko banaketari dagokionez, hiru eremu handi daude, Erdialdeko Amerika, Hego 
Amerika eta Asia. Alde horretatik, eta 2014arekin alderatuta, Asiaren hazkundea nabarmendu behar 
da, aurreko ekitaldian ez baitzuen finantzaketarik izan. Azkenik, Afrikaren ordezkaritza murriztu 
egin da, % 40tik % 17ra gutxituta. 
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IIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  HHEEZZKKUUNNTTZZAARRAAKKOO  EEDDOO//EETTAA  

SSEENNTTSSIIBBIILLIIZZAAZZIIOORRAAKKOO  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 
Diru-laguntzen deialdiak eta XVIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren zuzeneko 
betearazpenak baldintzatzen dituzte nagusiki sentsibilizazio-proiektuak. 
 
33..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2015. urtean, hiru proiektu finantzatu dira diru-laguntzen urteko deialdiaren bidez. Zehazki, hauek 
dira finantzatutako proposamenak: 
 
 
Proiektua Solidari Up 
Herria Getxo GGKE Zabalketa 
Diru-
laguntza 

13.000,00 € Guztira 16.712,00 € 

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.  

 
 
 
Proiektua Zinema soziala Getxon 
Herria Getxo GGKE KCD 
Diru-
laguntza 

17.248,00 € Guztira 20.129,01 € 

Laburpena  KCD GGKEaren proiektu honek zinema 
sozialeko jarduerak hartzen ditu barnean, 
nazioartekoak, esate baterako “Film Sozialak” 
zinema ikusezineko jaialdia. Helburua da 
getxoztarrak sendotzea, gizarte aktiboa, 
konprometitua eta giza garapen iraunkor eta 
bidezkorako gaitasun kritikoa duena izatea 
lortzeko. Garapenerako komunikazioa 
herritartasun kritikoa eta politikoki aktiboa 
eraikitzeko estrategietan gero eta gehiago 
sartzen den tresna da. Zinema sozialak zentzu 

horretan lan egiteko bidea ematen du, arlo guztietan: sentsibilizazioa, garapenerako heziketa eta 
prestakuntza. 
Informazio gehiago: https://vimeo.com/144340712  
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Proiektua Eman minutu 1 berdintasunaren alde 
Herria Getxo GGKE Unesco Etxea 
Diru-
laguntza 

12.752,00 € Guztira 20.129,01 € 

Laburpena  Proiektu honen xedea da zuzentasuna, elkartasuna, tolerantzia 
eta antzeko balioak lantzea. Balio horiek guztiak sakon eta estu 
lotuta daude giza eskubideekin eta giza eskubideen adierazpen 
unibertsalarekin. Edizio hau dela-eta, arreta berezia jarri nahi da 
mundu osoan generoaren inguruan dauden desberdinetan. 
Horretarako, giza eskubideek eta genero berdintasunak dituzten 
elkarrekiko loturen gainean lan egin nahi da. 
Horretarako, jarduera hauek gauzatuko dira: 
• “El Gusto es Mío” dokumentala aurkeztea. 
• “Eman minutu 1 berdintasunaren alde” nazioarteko 

lehiaketa sustatzea. 
• “Eman minutu 1 berdintasunaren alde” lehiaketako 

irabazleekin dokumental bat egitea. 
 
“Eman minutu 1 berdintasunaren alde” lehiaketako bideoak 
hemen eskuratu daitezke: 

https://youtu.be/EFxHYQVRKms?list=PLVpRlgPG0eJmBuuP5dfMBHcclpDSKJ8Mz  
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33..22..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
 
3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2015 
Azaroaren 30a eta abenduaren 23a artean Getxotik Mundura Mundutik Getxora XVIII. Lankidetza 
Topaketa egin zen. Edizio honen ardatz nagusia Getxo Bidezko Merkataritzaren Aldeko Hiri gisa 
onartzearen ospakizuna izan zen; beraz, Bidezko Merkataritzaren inguruko jarduerak izan ziren 
nagusi. Igandeko GGKEen Azokan egindako berezko jarduerez gain, topaketak erakusketa bat eta 
zineforum-saio bi izan zituen. 
 
Proiektua Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2015. XVIII. Topaketak 
Herria Getxo Laguntzaileak Getxoko Kultur Etxea eta BBK. 
Zenbatekoa 32.678,00 € 
Laburpena Getxo udalerrian gizarte-gaien inguruko jai-eremu bat sortzea da helburua. Bertan, lankidetza-

arloan lan egiten duten tokiko erakundeek parte hartuko dute, batez ere umeentzako jarduerekin, 
garapenerako lankidetzako proiektuetara bideratutako funtsen erabilera hurbilagotik erakusteko 
herritar guztiei. Elkartasunaren inguruko jarduerak garatzen diren guneak sortzen jarraitu ez 
ezik, generoen arteko ekitatean eta garapenerako lankidetzan eragiten duen ikuspegi bat lantzea 
ere da asmoa. Honako hauek dira helburu nagusiak: 

- Getxoko herritarrei udalerrian laguntzen 
duten GGKEen berri ematea, jolaserako gune 
baten barruan. 

- Biztanleei Saharako herria dagoen egoera 
jakinaraztea. 

2015eko edizioak honako berrikuntza hauek 
eduki ditu: 
� Abenduaren 5etik 8ra arteko zubian Getxoko 

50 tabernak eta jatetxek Bidezko 
Merkataritzako kafea eta kakaoa eskaini 
zituzten; horrela, herritarrek produktu horiek 
ezagutzeko eta dastatzeko aukera eduki 
zuten. 

� Abenduaren 4an, Kultur Etxeak antolatzen 
duen zineforum-saioaren barnean, “Camino a 
la Escuela” eman zen, 2014ko dokumental 
onenaren Cesar saria eskuratu duena, hain 
zuzen. http://www.caminoalaescuela.com/. 
Ondoren egin zen eztabaida Educok 
dinamizatu zuen. 

� Abenduaren 6an GGKEen Azoka egin zen; 
bertan, zenbait tailer egiteaz gain, Aba 
Taanoren emanaldia izan zen eta Tor 
magoaren magia solidarioa. Parte hartu zuten 

GGKEen irudiak eta iruzkinak hemen: https://youtu.be/jTxdEpX-nOk  

�
 Abenduaren 12an, Unesco Etxearen bidez, elikadurarako giza eskubidearen errealitatea 

hurbildu genuen “El Gusto es Mío” dokumentala aurkeztuta. Izan ere, eskubide horren 
inguruan Iparraldean eta Hegoaldean dauden errealitate desberdinak jarri zituen agerian. 
https://vimeo.com/143711525 

� Abenduaren 15ean, hitzaldia, Mantako emakumeen eskubideei buruz 
� Bi erakusketa: “10 arrazoi emango dizkizugu bidezko merkataritza kontsumitzeko” 

eta “Etorkizuna gaur hasiko da”. 
Topaketei buruzko argibide zehatzagoak hemen: http://www.getxo.eus/es/cooperacion-
al-desarrollo/noticias/109  
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3.2.2. Merkataritza eta Inbertsio Lankidetza Transatlantikoari buruzko hitzaldia 
2015eko martxoaren 4an, Algortako Kultur Etxean, Merkataritza eta Inbertsio Lankidetza 
Transatlantikoari buruzko hitzaldi bat egin zen, Perualde GGKEak antolatuta, Getxoko Udalaren 
lankidetzarekin.  
Hain zuzen, José Ramón Mariño ekonomialari eta Justicia Económica Global erakundeko kideak, 
ATTAC, egin zuen hitzaldia, eta helburua izan zen lankidetza horren ondorioak hausnartu eta 
eztabaidatzea.  
 
 
3.2.3. “Bidaia berdintasunerantz” hitzaldia 

Martxoaren 13an, Algortako Kultur Etxean, “Bidaia 
berdintasunerantz” hitzaldia egin zen, Getxoko 
Udalak eta Vicente Ferrer Fundazioak antolatuta. 
Ekitaldian izen bereko dokumentala eman zen. Hain 
zuzen, dokumental horretan, Indiako landa-
inguruneko dalit emakumeek heziketarako duten 
sarbidea eta eskubidea erakusten da. Emakume 
horiek diskriminazio hirukoitza jasaten dute: txiro, 
emakume eta dalit izateagatik. 

https://youtu.be/sgfA5kdemL8  
 
 
3.2.4. Saharako herriaren aldeko herri lasterketa 
Sahararen aldeko Getxoko IX. lasterketa maiatzaren 10ean egin zen, aurrekoetan bezala, Aljeriako 
Tinduf kanpalekuko saharar errefuxiatuen alde. Ohikoa den moduan, lasterketa Getxo Pro Sahara 
ATFAL elkarteak eta Getxoko Atletismo Klubak antolatu zuten, Udalaren laguntzarekin, besteak 
beste, eta jai-giro eta sahararren aldeko aldarrikapen-izaera nabarmena izan zuen.  
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3.2.3. Harrera egitea Hegoafrikako ikasleei 

2015eko urriaren 8an, udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan, Hegoafrikako ikasle 
batzuei harrera egin zitzaien. Hain 
zuzen, Nuestra Señora de Europa 
ikastetxeko ikasleek urte hasieran egin 
zieten bisita itzultzen ari ziren ikasleak 
ziren. Hegoafrikako ikasleak Bafokeng 
komunitateko kideak dira, Lebone II 
ikastetxean ikasten dute eta bi aste 
eman zituzten Nuestra Señora de 
Europa ikastetxeko familien etxeetan. 
 
 
 

3.2.4. Bidezko Merkataritza 
2012ko azaroan, Getxok Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiriaren sinestamendua jaso zuen. Hain 
zuzen, Bilborekin batera, Euskadiko lehenengoa izan zen. Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiria 
izateak berekin dakar ezaugarri hauek dituen hiri-eredua izatea: hiri horretan, eragile desberdinek 
(gizarte-erakundeak, sektore publikoa eta pribatua) bidezko merkataritzaren printzipioak eurenak 
balira bezala onartzen dituzte eta, gainera, sustatzeko ekimen batzuk gauzatzen dituzte. 
2015ean, nabarmendu beharreko lehenbizikoa da Bidezko Merkataritzaren estatusa berritzea, 
2014an egindako lanean oinarrituta. 
2015ean egindako jarduera nagusiei dagokienez, hauek nabarmendu behar ditugu: 
 
 
3.2.4.1. Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna ospatzea 

 Ekainaren 13an, Algortako Metro Plazan, Bidezko 
Merkataritzaren Nazioarteko Eguna ospatu zen. Bidezko 
Merkataritzarako Taldeak antolatu zuen, eta bertan aritzen dira 
Getxoko Udala, Emaus, Educo, Emakumeon Ahotsa elkarteak, 
eta Mercadeco eta Perualde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.4.2. Orientazio Martxa 
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Ekainaren 20an, Itxartu Taldeak antolatuta, orientazio ibilbide bat egin zen Getxon. Ekitaldiak 
zabalkunde handia izan zuen eta 250 lagunek parte hartu zuten. Bidezko merkataritzako elastiko 
ekologikoak ematea erabaki zen, 
ekitaldiaren izenaz gain Getxo Bidezko 
Merkataritzaren aldeko Hiriaren logotipoa 
zeramaten. 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. 
 
 
3.2.4.3. “Administrazio publikoen erronkak tokiko eta mundu osoko bidezko merkataritza 
sustatzeko: esperientziatik berritzen”   

Irailaren 15ean, Emaus Gizarte Fundazioak antolatutako eta Getxoko Udalak diruz lagundutako 
jardunaldia egin zen Getxon.  
Hiru ardatz hauen gainean izan zen ekimena: merkataritza txikia eta bidezko merkataritza eta 
eraldatzailea; bidezko merkataritzari buruzko sentsibilizazio esperientziak udalerrietan; eta 
iraunkortasuna herritarren ekimenetan eta parte-hartzean.  

 
Zenbait eragile publiko eta pribatuk esku hartu zuten, 
eztabaidarako mahaietan, gai hauei buruz: “Elikagaien 
Subiranotasunaren, Bidezko Merkataritzaren eta Tokiko 
Administrazio Publikoen ikerketaren hastapenak. Alternatibak 
eraikitzeko gune bat”; “Ekimenen iraunkortasuna: Konpromiso 
politikoa, administrazio-baliabideak eta herritarren parte-hartzea”; 
eta “Benetako esperientziak”.  
Jardunaldiari buruzko informazio gehiago hemen: 
http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/100  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.4.4. Perualderen bidezko merkataritzako denda 
solidarioa 

Abenduaren 9a eta 23a artean, Perualde GGKEak bidezko 
merkataritzako produktuak jarri zituen salgai. Gutxi 
gorabehera 1.000 pertsona joan ziren eta 60 boluntario 
inguru aritu ziren laguntzen eta zerbitzua ematen. Peruko 
eta Filipinetako eskulangintzako gaiak eta bidezko 
merkataritzako jan-edanak egon ziren salgai.  
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3.2.4.5. Getxo Bidezko Merkataritzako kafearekin eta kakaoarekin esnatzen da 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora zela-eta, bigarren urtez 
jarraian, bidezko merkataritzako kafea eta kakaoa bai ostalaritzako 
establezimenduetan bai herritar ororen artean ere ezagutarazteko 
ekimena egin zen. 
Horretarako, erreferentzia moduan hartu ziren Areetako Metro 
Geltokia plazaren alboko kaleak (plaza horretan zen egitekoa 
Getxotik Mundura Mundutik Getxora GGKEen azoka). Algorta, 
Romo eta Areetako 50 taberna eta jatetxek egin zuten bat 
ekimenarekin, eta, hartara, abenduko zubian (4a eta 6a barne), 
bidezko merkataritzako kafea eta kakaoa eskaini zieten 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.  

 
 
 
 

 
3.2.4.6. 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. Aker 
tabernan egin zen saskia emateko ekitaldia: 
Irantzu Uriarte lankidetzako ardura duen 
zinegotziak Juan Ángel Sáeizi eman zion. 
 
 
 
 
3.2.4.6. Ardurazko erosketa publikoa 

Garapenerako Lankidetzako Sailak Getxoko Udaletik erosketa publiko arduratsua bultzatzen 
saiatzen den lantaldean parte hartzen du. 
Taldea udal-sail batzuez osatuta dago, hala nola Berdintasuna, Kontratazioa, Getxolan, Getxo-
Kirolak eta Lankidetza. 
2013an egindako lanaren emaitza izan zen REAS Euskadirekin (Euskadiko Ekonomia Alternatibo 
eta Solidarioaren Sarea) hitzarmen bat sinatzea, ekonomia solidarioa bultzatzeko eta erosketa 
publiko arduratsua sustatzeko. 
Herri-administrazioak zenbait arlotan (hala nola enplegua, berdintasuna, gizarteratzea, 
ingurumenaren babesa…) ekintza positiboak gauzatzeko kontratatzerakoan dauzkan tresnak dira 
gizarte-klausulak, Kontratuen Legeak ezartzen dituen baldintzen barruan.  
Lankidetza hori zenbait fasetan garatzen ari da: 2007-2012 aldian udalean sartu diren gizarte-
klausulak aztertzea, aipatutako klausulen ezarketa sistematizatzen duen instrukzio bat egitea, 
teknikariak trebatzea eta emaitzak zabaltzea. 
Kontratazio publikoko agirietan zenbait irizpide sartzeko urteko helburuak ezarriko dira, bazterketa 
arriskuan dauden pertsonen laneratzea, Bidezko Merkataritza eta abar sustatzeko. 
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3.2.4.7. Trakzio-taldea 

Arestian aipaturiko jarduerak garatzeko, Getxon horiek bultzatzen dituen trakzio-talde bat dago, 
zenbait elkartez eta Lankidetza Sailaz osatua. 2015ean honako erakunde hauek hartu dute parte 
bertan: Perualde, Educo, Schams, Emakumeon Ahotsa, Gazteen Gurutze Gorria, Mercadeco eta 
Emaus Gizarte Fundazioa. 
Talde heterogeneoa da, lankidetzatik, gazteriatik, berdintasunetik eta immigraziotik etorritako 
erakundeak biltzen baititu, eta, horri esker, egiten diren proposamenak ahalik eta aberasgarrienak 
dira. 
 
 
3.2.5. Giza Garapenari buruzko Txostenaren aurkezpena: lana, giza garapenaren 
zerbitzura 
Billamonteko Kultur Etxean, abenduaren 17an,  2015eko Giza Garapenari buruzko Txostenaren 
aurkezpena egin zen: "Lana giza garapenaren zerbitzura", Unesco Etxeak eta Getxoko Udalak 
antolatuta. Mikel Mancisidorrek eta Alfonso Duboisek parte hartu zuten txostengile moduan.  
Informazio gehiago: www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6. Jambo Amani? 
“Jambo Amani?” dokumentalak (Badugu bakerik?) –Unesco Etxeak finantzatua eta Unai Aranzadi 
getxotarrak errealizatua–, bi sari entzutetsu jaso zituen 2014an: 

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

 
Nazioarteko jaialdi batzuetan ibiltzeaz gain, 
azpimarratu behar da “Jambo Amani?” 
dokumentalak Donostiako Giza Eskubideen 
XII. Zinemaldian eta Bilboko Film Sozialak 
VI. Nazioarteko Ikusezin Zinema Jaialdian 
modu nabarmenean parte hartu zuela. 
 
2015ean, Jambo Amani?ren ibilbidea ez zen 
eten eta, mundu osoko zinema jaialdietan 
ibiltzeaz gain, sari hauek eskuratu zituen: 

• Ikus-entzuleen saria R Ejects Radicals 
jardunaldietan, Rotterdamgo Zinema Jaialdiaren barnean (Holanda). 

• Bideo dokumentalaren lehen saria, kategoria profesionalean, Mexikoko Irudiaren 
Nazioarteko Jaialdian. 

• Dokumental onenaren saria Boliviako XI. Nazioarteko Zinema eta Giza Eskubideen 
Jaialdian. 



  

                                                                                             

 
22 

IIVV..  HHAARRRREERRAA  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 
Getxoko Udalaren harrera-proiektuak 1996an sortu ziren, “Oporrak Bakean Programarekin”, 
Saharako umeak uztailean eta abuztuan gure artean bizitzera ahalbidetzen baitu. 
2003tik, Getxoko familiek Saharako umeei ez ezik Europako ekialdeko haurrei ere egiten diete 
harrera udan. Ekialdeko haurrak bi arrazoi nagusi direla medio etortzen dira: batzuk Txernobylgo 
tragedia jasan dute (eta hein handian oraindik jasaten ari dira), eta besteak nagusiki Errusiako 
umezurztegietatik datozen gaztetxoak dira. 
Kasu biak Getxoko herritarren elkartasunaren adibide argia dira; hain zuzen ere, 2015ean berriro ere 
erakutsi dute Getxon harrera oso errotuta dagoela. 
Ondoren, 6. grafikoan harrera-kopuruak 2007tik izan duen bilakaera aurkeztu da, bai Europako 
ekialdeari bai Saharari dagokionez. Ikus daitekeenez, adingabe-kopuru handiena 2008an etorri zen, 
eta uda gure udalerrian igaro zutenak 45 izatera heldu ziren. 2015ean, pixka bat gutxitu zen harrera-
kopuru osoa eta 23 izan ziren. 
 
 
6. grafikoa 

Getxoko harrerak 2009-2015
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44..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2015eko deialdiaren bidez, diru-laguntza eskatu duten erakundeak finantzatu dira, kasu honetan, 
Ukrania Gaztea eta Bikarte. 
  
Proiektua Txernobylgo erradiazioak ukitutako Bielorrusiako umeen harrera 
Herrialdea  Ukraina GGKE Ukrania Gaztea 
Diru-
laguntza 

300 € Guztira 9.000,00 € 

Laburpena Ukrainatik datozen eta Txernobylgo zentral nuklearrean sortutako  erradiazioek ukitu 
zituzten 16 ume familietan hartzean datza proiektua. Zehatz-mehatz, adingabeak Irpen eta 
Ivankiv eremutik datoz; herri hori zentraleko hormatik 7 kilometrora kokatuta dago. 
Getxo udalerriko familia batek adingabe bat hartu du. 

 
Proiektua Errusiako eta Bielorrusiako umeen aldi baterako harrera 
Herrialdea  Errusia GGKE Bikarte 
Diru-
laguntza 

900,00 € Guztira 142.950,00 € 

Laburpena Errusiako eskualde hauetatik datozen 86 ume eta 2 arduradun familietan hartzean datza 
proiektua: 
• Murmansk 
• Mendebaldeko Siberia. 
• Volgograd. 
• Briansk. 
• Krasnoyarsk. 
Getxoko 3 familiek 3 adingabe hartu dituzte. 

 
 
 
 
44..22..  GGeettxxoo  PPrroo  SSaahhaarraa  AATTFFAALL  eellkkaarrtteeaarreekkiikkoo  hhiittzzaarrmmeennaa  
Lehenik eta behin, esan behar da 1994tik aurrera Getxoko Udala Bir Ganduz dairarekin senidetuta 
dagoela. Erabakia 1994ko ekainaren 24an hartu zen. Beraz, Getxok Sahararekin duen 
lehentasunezko harremana senidetze horren bidez erabaki zen. 
 
1996tik hona, Getxo udalerriko familietan saharar umeen oporren programa egiten da (1998. urtean 
soilik eten zen, erreferenduma egingo zutelakoan). Aitzitik, 1999an, proiektuak jarraipena izan 
zuenez, lankidetza-hitzarmena formalizatu zuten Getxo Pro-Sahara ATFAL elkarteak eta Getxoko 
Udalak. Elkarteak programa kudeatzeko eta antolatzeko ardura hartu zuen. 
 
Programak udaleko beste sail eta erakunde batzuen laguntza dauka; Getxo Kirolak emandako 
laguntza eskertzekoa da, haurrak igerilekura laguntzaile batekin sartzea baimentzen baitu 
“abonamendu bigunen” bidez. Ekimen hori Europako ekialdetik datozen haurrei ere aplikatzen zaie. 
 
Azken urteotako datuak alderatuta, Getxora etorri diren adingabeen kopurua egonkor samar 
mantendu da, eta datuak hartutako 16 eta 10 adingaberen artean ibili dira. 
 
2015eko harrerari dagokionez, ondoren datu interesgarrienak laburbilduta aurkeztuko dira: 
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Proiektua Oporrak Bakean Programa 
Herrialdea Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 
GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 
Diru-laguntza 15.000,00 € Zenbatekoa, guztira 20.000,00 € 
Laburpena Oporrak Bakean programa EAE osoan egiten da. Hori dela-eta, 452 ume inguru etortzen dira 

Euskadira. 
Hauxe da programaren helburu espezifikoa: Saharako ume-talde baten kultura zabaltzea eta 
osasuna hobetzea, Saharako herriaren egoeraren berri ematea eta kultura-trukea egitea, ume 

horiek Getxoko familietan hartuz. Hauek dira lortu nahi 
diren emaitzak:  
1. Saharar umeak aukeratu diren getxotar familietan 

biziko dira uztailean eta abuztuan. 
2. Saharar umeek orain arte liburuetan baino ikusi ez 

dutena (itsasoa, mendia, belarra,  eraikinak, txorrotak, 
teknologiak, itsasoan edo igerilekuan bainatzea) 
ezagutuko dute,  gaztelaniara zein euskarara 
hurbilduko dira eta hizkuntza horietan sakonduko 
dute. 

3. Osasun-arazoak detektatu eta tratatu ahalko dira. 
4. Gure kulturaren eta sahararren kulturaren artean elkarrekintza gertatuko da. 
2015ean, Getxoko familiek neskato 1 eta 5 mutiko hartu zituzten. 

 

 

44..33..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
Saharako eta Europako ekialdeko umeen harrera dela-eta eta getxotar familiek haiekin euren 
denbora eta oporrak partekatzeko udako bi hiletan (uztailean eta abuztuan) egiten duten ahalegina 
eskertzeko helburuarekin, udaletxean harrera bat egin zitzaien umeei eta familia hartzaileei 
 

 
Harrera Getxoko udaletxean, 2015 
 
Topaketa 2015eko uztailaren 7an egin zen, udaletxeko osoko bilkuren aretoan, eta alkatea eta 
Udalbatza eratzen duten alderdi politiko guztietako ordezkariak izan ziren. 
 



  

                                                                                             

 
25 

Ekitaldiaren ebaluazioa positiboa izan zen. Izan ere, batetik uda gure artean ematen duten umeak 
hobeto ezagutzea eta haiengana gehiago hurbiltzea lortu zen, eta, bestetik, umeok etxean hartzen 
dituzten familiei egiten duten lan solidarioa eskertu zitzaien. 
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VV..  EEKKIINNTTZZAA  HHUUMMAANNIITTAARRIIOOAA  
 
2015ean, 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 2015eko maiatza Diru-laguntza 15.000,00 € 
Laburpena Karabanak saharar errefuxiatuen elikadura-

segurtasuna indartzea du helburu, 
errefuxiatuen osasunerako eta ongizaterako 
giltzarria baita.  
Aldi berean, barne-helburu bat dauka: 
Euskadiko biztanleek karabana solidarioan 
lagundu dezatela, elikagaiak eta osasun-
produktuak emanez. Batez ere, umeak eta nerabeak sartu dira eta, horretarako, gure 
erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatuetan elikagaiak biltzea proposatzen da. 
Hauek dira karabanatik lortu nahi diren emaitzak: 

• Saharako nutrizio-arloko prebentzio-egitura indartzea. 
• Saharako Ilargi Gorriaren ibilgailuak osatzea. 

Getxoko Udalaren laguntza humanitarioaren bidez, Tindufeko errefuxiatuen 
kanpamentuetara elikagaiak eta higiene-produktuak helarazteko garraio-kostuak 
finantzatzen dira. 

 
 
55..22..  UUhhoollddeeaakk  SSaahhaarraakkoo  eerrrreeffuuxxiiaattuueenn  TTiinndduuffeekkoo  kkaannppaammeennttuueettaann  
 
Proiektua Uholdeak Saharan 
Herrialdea  Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuak, Aljeria 
GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 
Data 2015eko  urria Diru-laguntza 3.000,00 € 
Laburpena Getxoko Udalak larrialdietarako 

laguntza bat eman zuen, 
Tindufen bizi diren saharar 

errefuxiatuen 
kanpamentuetarako, 2015eko 
urrian uholdeak izan baitziren 
eta kalteak eragin zizkieten 
25.000 laguni. 
Laguntzaren helburua izan 
zen errefuxiatuen oinarrizko 

beharrizanei erantzutean; zehazki, kasu honetan, oinarrizko botikak eta tapakiak.  
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VVII..  GGEETTXXOOKKOO  GGGGKKEE--AAKK  SSEENNDDOOTTZZEEAA  
 
2015ean, garapenerako lankidetzako esparruan lan egiten duen Getxoko elkarte-sarearen premiak 
ikusita, udaleko Lankidetza Sailak bosgarren aldiz diru-laguntza deialdi bat antolatu zuen udaleko 
elkarte-sarea indartzeko asmoz. 
Helburua Getxoko GGKEen funtzionamendu-gastuak eta kudeaketa hobetzeko gastuak zati batean 
finantzatzea da, modu horretan udaleko elkarte-sarea sendotzeko. 
Diru-laguntza ildo horri onura ateratzeko betekizunen artean honako hauek daude: udalerrian 
egoitza operatibo bat edukitzea eta getxotarrek horretarako sarbidea edukitzea. 
Diru-laguntzen deialdi honetarako esleitutako kopurua 12.000,00 euro izan da, eta, besteak beste, 
gastu hauek ordaintzen laguntzeko erabiliko dira: pertsonal-gastuak, gastu arruntak, publizitate- eta 
propaganda-gastuak, prestakuntza-gastuak eta erakundeen kudeaketaren kalitatea hobetzeko 
gastuak. 
 
Guztira sei erakunde aurkeztu ziren deialdira, eta honako hau izan zen banaketa: 
 

GGKE  Diru-laguntza 
Zabalketa 2.825,51 €  
Educo 1.883,67 € 
Perualde                 1.715,49 €  
Getxo Pro Sahara ATFAL                 1.908,80 €  
San Martín de Tours                 1.984,57 €  
Entreamigos – Lagun Artean                 1.681,85 €  
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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  bbeessttee  jjaarrdduueerraa  bbaattzzuukk  
 
Kronologikoki, Lankidetza Sailak jarduera hauetan parte hartu du edo laguntza eman du zuzenean: 

� Otsailean, udaletxean Saharako bandera jartzea. 
� Martxoan, Euskal Fondoaren ohiko batzarra Getxon. 
� Irailean, Getxo Folk, gune solidarioa. 
� Azaroan, erakusmahai bat Getxoko Komiki Azokan, Intermon Oxfamen Bizitzako Biñetak 

erakusketarekin. 
� Azaroan, Gizatiarrek Kongoko Errepublika Demokratikoaren alde antolatutako azoka 

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

solidarioan laguntzea. 
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VVIIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  LLAANNKKIIDDEETTZZAAKKOO  LLAANNTTAALLDDEEAA  
 
Getxoko Udalak 2004tik Garapenerako Lankidetzako Lantaldea dauka sortuta, eta aldian behin 
harekin biltzen da. 
 
Lantaldea kontsultarako organoa da. Bertan, garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten gizarte-
zerbitzuen sentsibilizazioa eta konpromisoa bilatzen dira. Gainera, herri-administrazioak maila 
guztietan gai horretan burutzen dituen ekintzak, hala nola ekimen solidarioak edota herritarrek oro 
har egiten dituzten ekimenak, koordinatzen ditu: 

Lantaldeak funtzio hauek ditu: 

• Udalerrian dauden erakundeak ordezkatzea. 

• Lankidetza Sailari gai horretan udalerrian esku hartzean izan behar dituen lehentasunei eta 
egon daitezkeen premiei buruzko aholkuak ematea eta administrazioak gai horretan aztertu 
ditzakeen beste kontu batzuen inguruan ere aholkatzea. 

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

• Lankidetzari buruz udalerrian sortzen diren ekimenen arteko koordinaziorako bide izatea.  

2015ean, Garapenerako Lankidetzako Sailak ez ezik honako erakunde hauek parte hartu dute 
lantaldean: 
Getxo Pro-Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Educo, Entreamigos - Lagun Artean, 
Mary Ward fundazioa, Medicus Mundi Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, San Martín de Tours 
misio-taldea, UNESCO Etxea, Taldeka Lagunduz, Zabalketa; beraz, taldea 14 GGKEk osatu dute. 
 
Jorratutako gaien artean, hauek azpimarra daitezke: 
� 2014ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora ekimenaren baterako ebaluazioa eta hobetzeko 

proposamenak. 
� 2015eko diru-laguntzen deialdia. 
� Getxo udalerrian egoitza operatiboa daukaten GGKE-en gastu arruntetarako diru-laguntzen 

deialdia. 
� Larrialdietarako laguntza Saharako errefuxiatuen Tindufeko kanpamentuetan. 
� Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XVIII. edizioa, prestaketa. 
 
Guztira hiru bilera egin dira 2015ean: 

Bileraren data Bertaratutako GGKEak  Aztertutako gaien kopurua 
15/03/05 11 6 
15/09/04 12 8 
15/11/18 11 6 

GUZTIRA 3 bilera 34 20 gai aztertu ziren 
Batez 

bestekoa 
 11 (%80,95) 6,67 

 
 
 


