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EGOITZA NAGUSIA
Sombrerería, 2-3º. Bilbao-Bilbo 48005
Tel.: 94 416 23 25 Fax: 94 479 42 48
mundubat@mundubat.org

ARABA
Casa Simone de Beauvoir. San Ignacio de Loyola, 
8 3º oficina 2.  Vitoria-Gasteiz 01001
Tel., Fax: 945 12 04 65
araba@mundubat.org

GIPUZKOA
Avda. Zarautz, 86 B/6. 
San Sebastián-Donostia 20018
Tel.:  943 29 75 16  Fax: 943 29 16 57
gipuzkoa@mundubat.org

NAFARROA
Padre Calatayud, 1. 3º A. Pamplona-Iruña 31003
Tel./Fax: 948 22 59 66 
navarra@mundubat.org

MADRIL
Príncipe, 10 2º. Madrid 28012
Tel./Fax: 91 402 90 87
madrid@mundubat.org

KANTABRIA
Heliodoro Fernández, 25-5º izda. Colindres 39750
Tel.: 661 49 46 22
cantabria@mundubat.org

ARAGOI
Asalto 50, semisotano. Zaragoza. 50002
aragon@mundubat.org 

BARTZELONA
Sant Honorat, 7 08002

BOLIVIA ETA BRASIL
Calle Capitán Ravelo. Pasaje Capitán Ravelo 
#2189#. La Paz
Tel.: (00 591) 2004007 Extensión 104
mundubat-boliv@acelerate.com

KOLONBIA
Carrera 18, nº 57 - 45. Bogotá.
Tel.: 57 1 694 22 71/ Fax: 57 1 254 96 35
mundubatcol1@cable.net.coCUBA

KUBA
Calle 98 # 702 esq 7ma, Playa. 
La Habana. C.P. 11600
Tel.: 2024852 - 2095406
mundubat@enet.cu

EL SALVADOR
Colonia Roble, Pasaje 2 nº 109. San Salvador.
Tel/Fax. 503 (2)235 24 85
elsalvador@mundubat.org

GUATEMALA
34 Avenida A, 7-19, zona 7, Tikal II. 
Ciudad de Guatemala.
Tel/Fax: 502 24 39 53 98
guatemala@mundubat.org

HONDURAS
Colonia Argentina. Subida a las Lomas del Guijarro
(frente a DOCUCENTRO) 
Casa nº 3261. Tegucigalpa.
Tel.Fax: (504) 23 65 933
honduras@mundubat.org

MEXIKO
c/ Francisco León, nº 42. Barrio Sta. Lucía. 
C.P.29250. San Cristóbal de Las Casas. Chiapas.
Tel.: 52 967 678 36 86
ptmmundubat@prodigy.net.mx

NIKARAGUA
De los Tacos Charros, 1 cuadra al Lago, 1 1/2 
cuadras abajo. Casa número A-26. Colonia Cen-
troamérica. Managua
Tel. (505)  22 68 05 77, 22666839
nicaragua@mundubat.org

PALESTINA
PO BOX 2460. Jerusalen 91026.
Tel./Fax: (00 972) (0) 2 540 1454
palestine@mundubat.org

Mundubat GGKE laiko eta 
independientea da, 1998. urtean 
sortua Paz y Tercer Mundo-
Hirugarren Mundua eta Bakea 
izenarekin.

Egoitza nagusia: Sombrerería, 
2-3º. 48005 BILBO
Tel.: + (34) 944 162 325 
Fax: + (34) 944 794 248
mundubat@mundubat.org
www.mundubat.org
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8 0ko hamarkadan, “industriaren 
birmoldaketako” krisi ekonomikoaren 
aurrean, “krisia kapitalak ordaindu 
dezala” oihukatzen zuten kaleetan.

Gaur egun, zenbait krisi ditugu aldi berean: 
ekonomikoa, finantzarioa, politikoa, elikadu-
rarena, energia fosilena eta beroketa globala. 
Hala ere, oraindik gutxien duten herriak eta 
pertsonak dira gehien pairatzen dutenak, 
baita euren eskubideak eskatzeko gaitasun 
gutxien dutenak ere.

Potentzia nagusietako gobernuek babes-
tutako transnazional handiek “burdina-lege” 
moduan inposatzen dituzte euren interesak, 
eta, aldi berean, gero eta jende gehiago dago 
goseak hilda, gero eta jende gehiago bizi da 
pobrezian edo gero eta jende gehiagoren 
eskubide ekonomiko, sozial eta politikoak 
daude zapalduta.

Gure jokabide zein jarreraren bidez, harri-
koskorra ekarri behar dugu berriro, orain-
goan krisia betikoek eta, batez ere, egoera 
txarragoan dauden herrialdeek, gosea hiltzen 
daudenek eta desberdintasunak zein bide-
gabekeriak jasaten dituztenek ordaindu ez 
dezaten.

Berberek 
ordaintzen 
jarraitzen dute
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Hori dela eta, ezin dugu onartu lehen 
munduko herrialdeek garapenerako laguntza 
ofizialean ezarritako murrizketa zorrotzek 
nazioarteko lankidetzan eragina edukitzea. 
Ezin dugu onartu gutxien dutenen giza gara-
penerako laguntzan gertatutako murrizketek 
inolako mugarik ezartzea herrien eta pertso-
nen arteko elkartasunean.

Mundubat-en, ez ditugu inolaz ere baz-
tertzen gurekin lan egiten duten herrialdeak 
suntsitzen dituzten bidegabekeriak: Palestina, 
Kolonbia, Nikaragua, Chiapas edo Mende-
baldeko Sahara. Hori dela eta, bete-betean 
lan egiten jarraitzen dugu, eta gizarte zibil 
antolatuari apaltasunez zein leialtasunez 
laguntzen diogu, honako arlo hauetako al-
daketak lortzeko aldarrikapenak eta eskaerak 
egiten dituenean: justizia soziala, genero-
berdintasuna eta giza eskubideen errespetua 
nahiz sustapena.

Inolako zalantzarik gabe, gero eta askoz 
gehiago gara beste garapen baten alde 
egiten dugunok, eta gero eta antolatuago 
gaude. Hori dela eta, gero eta zailagoa da 
bidegabekeriak ezkutatzea eta euren zapa-
lkuntzak isilpean geratzea. Hortxe jarraituko 
dugu, eta bidezko irtenbide-proposamenak 
sustatuko ditugu lur zein lurraldeen okupa-
zioaren aurka, giza eskubideen urraketaren 
aurka eta gizatiartasunari lehentasuna ema-
ten ez dioten indar boteretsu zein ezkutuen 
aurka. Hortxe egongo gara, behetik egoera 
guztiei aurre egiten dietenekin, antolatu, 
defendatu, proposatu eta bat egiten dute-
nekin eta, interes partikular maltzurrei barik, 
eskubideei lehentasuna ematen dietenekin.

 Iñaki Markiegi Candina

Mundubat Fundazioko Presidentea
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Mundubat Fundazioa

1988tik Mundubat-en emakume ta 
gizonok bilatzen dugun helburua hauxe 
da: pertsona guztiok eskubide guztiak izan 
ditzagun mundu bakar batean.

Asmo horrek bultzaturik, segituko dugu 
topo egiten Hegoaldean zein Iparraldean. 
Guztiontzako mundu bakar bat nahi baitugu; 
eskubideak bermaturik dituen mundu bat, 
justizia eta bakea nagusi direla mundu bat.

Xedea

Mundubat zenbait gizarte-errealitatetatik 
etorritako gizonen eta emakumeen GGKE 
da, eta munduaren antolamendua aldatzeko 
konpromisoa hartu du bere gain. Honako 
honek batzen gaitu:

Elkartasunerako grina pertsonala dugu, 
eta jakin badakigu gehiengoen egiturazko 
txirotasuna giza eskubideen urradura dela. 
Horrez gain, pertsona guztientzako eskubide 
guztien hedapenean zein gozamenean eta 
genero-berdintasunean oinarritutako elkar-
tasuna sustatzen dugu. 

Eskubideak eta aukera sozialak zein 
ekonomikoak aldarrikatu eta partaidetzan 
oinarritutako demokrazia bultzatzen duten 
erkidegoekin eta herriko erakundeekin bate-
ra lan egiten dugu.

Gure lankidetza herriko erakundeen 
zerbitzura dago, gizartearen aldaketa-
rako prozesu sozio-politikoak sustatzeko 
asmoz. Horretarako, ekonomia herritarren 
partaidetzazko garapen endogenorako eta 
hiritarren partaidetzarako proiektuak eta 
egitasmoak jartzen ditugu abian. 

Hiritarren ikuspegi kritikoa suspertzen 
dugu gure gizartean eta instituzio publiko 
nahiz pribatuetan. Era berean, nazioarteko 
itunetan eta sareetan garatutako lana ere 
bultzatzen dugu. 

Bestetik, eraginkortasuna baliabideak 
kudeatzeko printzipioa da guretzat; eta 
etengabeko hobekuntza, ordea, gure lanaren 
kalitatea lortzeko tresna.
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Borondateak eta baliabideak batzen dituen 
GGKE izan nahi dugu, gizarte-mugimenduen 
sare handia sendotzeko eta zeregin parte-
katua (“menpekoa”) betetzeko. Horretarako, 
gizarte-erakundeen, erkidegoen, toki-admi-
nistrazioen, estatuen eta nazioarteko GGKEen 
arteko sinergiak uztartuko ditugu.

Kanpoan zer dagoen kontuan hartuta, bere 
ideiei, gaitasunei eta subiranotasunari eusten 
dien GGKE izan nahi dugu. Horretarako, ba-
liabide ekonomikoak dibertsifikatuko ditugu, 
lankidetzapeko lanerako tresnak garatuko 
ditugu, gizarte-oinarria handituko dugu 
eta kalitatearen kudeaketaren bikaintasuna 
lortuko dugu. Gure inguruan genero politikari 
dagokionez, erreferentziazko GGKEa izan nahi 
dugu.

Balioak
Elkartasuna. Konpromisoa. Giza eta 

zuzendaritza taldearenganako konfiantza. 
Kultura artekotasuna. Barruko partaidetza. 

Kudeaketa gardena. Giza kapital handia. 
Prozesuen errespetua. Genero-berdintasuna. 
Baliabide ekonomikoak erabiltzeko zorrozta-

suna. Ideologia eta filosofia partekatua. 

txostena2010 9

Mundubat 
Fundazioaren Patronatua 

Ohorezko patronatukidea:
José Ángel Cuerda Montoya 

Presidentea:
Iñaki Markiegi Candina

Presidenteordea:
Luis César Rodríguez Gónzalez

Idazkaria:
Roberto Lazpita López

Batzordekideak:
Antonio Albareda Tiana

Ana María Almazán Macho
Jose Angel Apaolaza Udaquiola

Mª  Rosario Cornejo Echauri
Julia Monge Sarabia

Paul Nicholson Solano
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Gure barne-funtzionamenduan…

2010ean, Mundubat-ek generoaren 
diagnostikoa egin du erakundean, Eusko 
Jaurlaritzak berdintasunaren alde finan-
tzatutako erakunde-aldaketarako prozesua-
ren esparruan. Berdintasunezkoagoa den 
erakundea eratzea dugu helburu, lankidetza 
zein sentsibilizaziorako kanpoko ekintze-
tan nahiz gure barne-funtzionamenduan 
genero-berdintasuna gure ezaugarri bereiz-
garria izan dadin. Urtebetean, Mundubat-
eko taldeak bete-betean parte hartu du iritzi 
zein bizipenen trukean, eta, horren ondorioz, 
erakundeko arlo guztien diagnostiko zabal 
bezain sakona egin ahal izan dugu. Era 
berean, gizonek ere euren zeresana izan be-
har dutela badakigunez, gizontasun berriei 
buruzko tailerretako protagonistak izan dira, 
prozesu honetan nolako zeregina duten 
eta berdintasunezkoagoa den erakundea 
eratzeko nolako aldaketa pertsonalak eta 
kolektiboak egin behar diren hausnartzeko.

Hemendik aurrera, Berdintasunaren 
aldeko Ekintza Plana egin behar dugu, behar 
besteko neurriak eta apustuak zehazteko 
eta erakundean bertan nahiz gure lanaren 
eraginetan genero-berdintasuna gauzatzeko.

Gure lankidetzan…

Hegoaldeko herrialdeetako emakumeen 
erakundeei eta/edo erakunde feministei 
laguntzea da gure konpromiso estrategikoe-
takoa. 2010. urtean, Bizitza Duinaren alde 
Erresistentzian dauden Emakume Mesoame-
rikarren Sarearekin hasi gara lanean. Coo-
peracció erakundearekiko partzuergopean, 
AECIDek finantzatutako honako hitzarmen 
hau betearazi dugu: “Mesoamerikako 
emakumeen agenda politikoaren eraketa, 
aniztasunetik zein berdintasunetik generoen 
arteko harreman-modu berriak ezartzeko”. 
Hitzarmenak, hain zuzen ere, ekonomiaren 
ikuspegi feministatik emakume mesoame-
rikarren bizitza ona eta autonomia sustatzea 
du helburu.

Iparraldean garatzen ditugun 
ekintzetan...

2010ean, hainbat jarduera publiko egin 
ditugu, eta ikus-entzunezko zein inprimatu-
tako materialak argitaratu ditugu emaku-
meen giza eskubideei buruz. 2010ean, gai 
horri buruzko proposamen eta eztabaida 
asko egin ditugu, eta, urrian, honako foro 
hau antolatu genuen: “Emakumeen lurral-
deak, lurralde okupatuak. Gure bizitzaren 
gaineko subiranotasunaren alde”. Foroan 
bertan, elkartasunaren agenda bateratu, 
eztabaidatu eta sortu nahi izan dugu, ipa-
rraldeko zein hegoaldeko erakundeen arteko 
sareko lana indartzeko.

Gure aliantza eta sareetan…

Emakumeen Mundu Martxaren (MMMren) 
nazioarteko 3. ekintza garatu da. Martxak 
bete-betean lan egiten du, indarkeria zein 
txirotasuna sortzen dituen ordena kapita-
lista eta patriarkal bidegabea gainditzeko 
eta bakean, justizian, berdintasunean 
nahiz elkartasunean oinarritutako mundua 
eratzeko. Mundubat MMMko Euskal Herriko 
Plataformako kidea denez, bete-betean 
parte hartu du antolatutako era guztietako 
ekintzetan, nazio-mailan zein nazioartean. 
Martxak martxoaren 8tik 13ra zeharkatu 
zuen Euskal Herria, eta gure herri zein hiriak 
morez tindatu ziren. Martxak Istanbulen 
egin zuen bigarren geldialdia, eta Kongoko 
Errepublika Demokratikoan amaitu zen 
urrian. Horrela, mobilizazio, ekintza eta al-
darrikapen feministez betetako urteari eman 
zion amaiera.
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2 010. urtean, Mundubat-ek gizartea 
eraldatzeko prozesuak babesten ja-
rraitu du, Amerika Latino, Afrika eta 
Ekialde Hurbileko 12 herrialdetan ga-

rapen zein ekintza humanitariorako garatutako 
hamarnaka proiektu eta programaren bidez.

Gure estrategia orokorraren arabera, honako 
hauexek izan dira lehentasunezko lerroak: par-
taidetzazko garapen endogenoa, herri-ekono-
miak eta herritarren partaidetza. Horrez gain, lan 
sakonagoa egin dugu garapen eta generoan eta 
elikaduraren subiranotasunean. Bestetik, gure 
jarduketa guztietan, honako hauexek izan dira 
gure printzipioak: giza eskubideen sustapena eta 
defentsa, genero-berdintasuna eta ingurumen-
iraunkortasuna.

Gaur egungo testuinguruan, garapenerako 
laguntza ofiziala murriztu dutenez, gure helburu 
estrategikoa are garrantzitsuagoa da, garapen 
eta ekintza humanitariorako programa, proiektu 
eta hitzarmen arrakastatsuak kudeatu nahi ditu-
gu-eta. Arrakastatsuak dira, erkidegoen eskariei 
erantzuten dietelako, berdintasunezko aldaketa 
soziala eta antolakuntza sustatzen dituztelako, 
Mundubat-en eta bere bazkideen xedea zein 
ikuspegia betetzen dituztelako eta kontratuaren 
zein administrazioaren arloan beharrezkoak 
diren alderdi guztiak betetzen dituztelako.

Mesoamerikan, aurrerapausoak eman ditugu 
eskualde-estrategiaren egituraketan, erreferen-
tziako eskualde-dinamikak sortu eta eskualde-
proiektuak garatu ditugulako; esate baterako, 
Bizitza Duinaren aldeko Emakume Mesoamerika-
rren Sarea indartzea.



Chiapas~Mexico
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Chiapas ~ Mexico
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988

San Cristobal de las Casas   Comitán

G aur egun, Chiapas erakunde 
eta dohaintza-emaile 
askorentzat lehentasunezko 

lurraldea ez den arren, oraindik 
ere bere horretan diraute gatazka 
sortu zuten arrazoiek. Hori 
dela eta, Caracoles inguruko 
gobernu-sistema autonomoarekin 
hartutako konpromisoari eutsi 
diogu, eta hezkuntza, osasun 
zein agroekologiaren arloko 
prozesuak sustatzen ditugu. 
Prozesu horietan, hain zuzen ere, 
aldaketak proposatu dira generoen 
posizioetan, emakumeen zein 
gizonen artean berdintasunezko eta 
bidezko harremanak eratzeko.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 551.018 €

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Autodeterminazioranzko hezkuntza-bidea eratzea ENLACE CIVIL A.C. EUSKO JAURLARITZA

Osasun sexual eta ugalketarako estrategia ezartzea FOCA BIZKAIKO ALD.

Gizarte eta ingurumen arloko baldintzak hobetzea OSIMECH GIPUZKOAKO ALD.

Borondatezko euskal lankidea: Gotzone Artiñano OSIMECH EUSKO JAURLARITZA

Chiapasko emakumeen eskola alternatiboa sustatzea CIAM GIPUZKOAKO ALD.

Chiapasko Gainetan Osasun Sistema Autonomorako Planari jarraipena ematea OSIMECH BIZKAIKO ALD.

Chiapasko Gainetan Osasun Sistema Autonomorako Planari jarraipena ematea ENLACE CIVIL A.C. EUSKO JAURLARITZA

Emakumeen Prestakuntza Integralerako Zentroa sustatzea CIAM GIPUZKOAKO ALD.

Erkidegoetan emakumeen osasun sexual eta ugalketaren baldintzak hobetzea FOCA BIZKAIKO ALD.



KubaKuba
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

2 010. urtean, Kubako eredu 
ekonomikoa eguneratu egin 
denez, inportazioak murriztu 

eta nekazaritzako elikagaigintzako 
jarduera areagotu ahal izan du. Era 
berean, protagonismo handiagoa 
eman diete Herri Boterearen Udal 
Batzarrei, eta, aurrerantzean, 
euren baliabideak kudeatu 
beharko dituzte, deszentralizazio 
handiagoa lortzeko. Hain zuzen 
ere, ardatz estrategikoa da toki-
proiektuak garatzea eta, batez ere, 
elikagaiak ekoiztea. Aldi berean, 
jarduera kooperatiboa hedatu da 
nekazaritzako elikagaigintzakoak 
ez diren sektoreetara (garraioa, 
merkaturaketa, gastronomia, 
etxebizitza...). Neurri horiek 
aukera berriak eskaintzen 
dituzte, azken urteotan garatu 
dugun partaidetzazko garapen 
endogenorako estrategia 
sakontzeko.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 391.302 €

La Habana 

Cienfuegos 

Santiago de Cuba 

Guantanamo 

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Toki-garapen sozio-ekonomikoa bultzatzea ACPA BIZKAIKO ALD.

ACPAren sendotasun instituzionalerako proiektua sustatzea, generoaren estrategia 
ezartzeko

ACPA AECID

Jobaboko udalean jabekuntzarako gizarte eta ekoizpen arloko garapen endogeno 
bezain integrala sustatzea

ACPA EUSKO JAURLARITZA

Emakumeen partaidetza indartzea prozesuetan ACPA DONOSTIAKO UDALA

Larrialdiak - Ike urakanak kaltetutako gizarte eta ekoizpen arloko azpiegitura zahar-
berritzea

ACPA EUSKO JAURLARITZA

Kooperatibei nekazaritzan, abeltzaintzan, gizarte-arloan eta ekonomian garatzen 
laguntzea 

ACPA ZARAGOZAKO UDALA

Camagüeyko La Gabriela CPko nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpena sustatzea ACPA ORDIZIAKO UDALA

Gustave eta Ike urakanek kaltetutako nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetako toki-
ekoizpenerako ahalmena zaharberritzea 

ACPA AECID (CAP)

Garapenerako lankidetzako proiektua bultzatzea ACPA
JAPONIAKO 
ENBAXADA

Miñasko udalerriko "Los Angeles” UBPCko abeltzaintza-sektorea zaharberritzen 
laguntzea 

ACPA
BARAKALDOKO 

UDALA

Ike eta Paloma urakanek kaltetutako nekazaritza-kooperatibetako gizarte eta ekoiz-
pen arloan zaharberritzea

ACPA CE-EUROPEAID

Udalerriei nekazaritzan, abeltzaintzan, gizarte-arloan eta ekonomian garatzen 
laguntzea 

ACPA
KANTABRIAKO 

GOBERNUA

Jobaboko udalean jabekuntzarako gizarte eta ekoizpen arloko garapen endogeno 
bezain integrala sustatzea

ACPA EUSKO JAURLARITZA
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HondurasLankidetzaren hasiera-urtea: 1996
2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 355.232 € 
(Erdialdeko Amerika programatik aparte)

H ondurasen, estatu-
kolpearen ondoren, oso 
garrantzitsua da gizarte 

zibilean demokraziaren eta giza 
eskubideen babes zein defentsaren 
alde lan egiten duten erakundeei 
laguntzea. Horrela, bada, zenbait 
gizarte-mugimendu sendotzea 
dugu helburu; esate baterako, 
Nekazarien Bidea eta Hondurasko 
Herri Komunikaziorako Zentroa 
(CENCOPH). Era berean, beste 
ekintza batzuk bultzatzen jarraitu 
dugu, CIPE-Aholkulariekin eta CRA 
Mankomunitatearekin toki-garapen 
ekonomikoa sustatzeko. Ekintza 
horietako zeharkako ardatzak, 
gainera, generoaren ikuspegia eta 
ingurumena izan dira beti.

Honduras
La Ceiba 

Tocoa 
Camayagua 

Tegucigalpa 

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Diru-sarrerak sortzea eta emakumeen bizi-kalitatea hobetzea CENCOPH AECID

Testuinguruaren eraldaketaren bidez indarkeria erabat prebenitzeko proiektua 
sustatzea 

CRA 
MANKOMUNITATEA

AECID

Nueva Capitaleko emakumeek kudeatutako 3 kooperatiba misto enpresa-jarduera 
sendotzea eta dibertsifikatzea

CENCOPH ARABAKO ALD.

Carrizalgo emakumeen jabekuntzaren eta eraginaren bidez jarduera ekonomikoak 
sustatzea 

CENCOPH AECID

Erakunde sozialen eta hezitzaileen bidez herritartasun kritikorako komunikazio-
ekintza bultzatzea

CENCOPH
KANTABRIAKO 

GOBERNUA

5 emakume-talderen ekoizpen eta merkaturaketarako baldintzak hobetzen laguntzea CIPE AHOLKULARIAK ORDIZIAKO UDALA

Emakumeen antolakuntza sendotzea, erkidegoaren zein ekonomiaren garapenean 
parte hartu dezaten

CIPE AHOLKULARIAK ARABAKO ALD.

Nekazarien egituraketa eta eragin politikoa indartzea NEKAZARIEN BIDEA ICO FUNDAZIOA

Eskolan parte hartzen duten gizarte zibileko erakundeak indartzea CENCOPH AECID

Borondatezko euskal lankidea: Irantzu Ortega CIPE AHOLKULARIAK
EUSKO JAURLA-

RITZA

txostena201020 21txostena2010

Erdialdeko Amerikako esparruan, hitzarmena betearazten ari da, partaidetzazko eta berdintasunezko garapen 
bateratu alternatibo eta iraunkorrerako prozesuak bultzatzeko. Horretarako, erkidegoen ekoizpen-jarduera indar-
tuko da, eta prozesaketaren, eraldaketaren nahiz zerbitzuen arloko enpresak sortuko dira. Horrez gain, banaketa-
kanalak antolatuko dira, eta Guatemala, Honduras, Salvador nahiz Nikaraguako toki-instituzioak eta herritarren 
partaidetza hartuko dira oso kontuan. Esparru horretan, hain zuzen ere, trukerako bilerak egin dira toki-bazki-
deekin eta toki-bazkideen euren artean. Gainera, aurreikuspenen arabera, osagai horren garapena areagotuko da 
hurrengo urteei begira.



Guatemala
G uatemalan lan egiteko 

hartutako konpromisoari 
ere eutsi diogu. Hartara, 

emakume feministen eta 
ezkertiarren erakundeen aliantza 
politikoarekin (Emakumeen 
Sektorearekin) ezarritako 
harremana sendotu da, baita 
herrialdeko bost departamentutan 
garatutako lana ere. Horrez 
gain, Sololako Departamentuko 
toki-garapen ekonomikorako 
ekintzak babesten jarraitu dugu 
udalarekin eta Guillermo Toriello 
Fundazioarekin batera (FGT). 
Bertan, hain zuzen ere, zenbait 
ekoizpen-talde teknifikatu eta 
espezializatu egin dira, eta 
mikrokredituak eskuratu ahal izan 
dira FONDESOLen bidez. Bestetik, 
Guatemalako iparraldeko mugako 
baliabide naturalaren defentsa eta 
zainketarako ekintzak bultzatzen 
jarraitu dugu FGTrekin batera.

Guatemala
Ixcán-Quiché 

  Alta VerapazSololá 
Ciudad de Guatemala 

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Programa: "Berdintasuna kontuan hartzen duen toki-garapenerako nimsamaja" FGT, FONDESOL
LA CAIXA 

FUNDAZIOA

10 emakume-erakunderen gaitasun politikoak handitzea EMAKUMEEN 
SEKTOREA

EUSKO 
JAURLARITZA

Ixcango Udaleko emakumeen herri-partaidetza sendotzea FGT
NAFARROAKO 
GOBERNUA

Baliabideak iraunkortasunez eta bateratuta kudeatzeko eredu integrala garatzea FGT CE-EUROPEAID

Merkatu nagusia antolatzea eta udal-azoka txikia birkokatzea SOLOLAKO UDALA IRUÑAKO UDALA

Baliabide naturalak kudeatzeko gaitasun pertsonalak eta instituzionalak sendotzea FGT
NAFARROAKO 
GOBERNUA

Ixcango Udaleko emakumeen herri-partaidetza sendotzea FGT
DONOSTIAKO 

UDALA

Eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak sustatzea eta gatazka-testuinguruetako 
biztanle zibilak babestea

EMAKUMEEN 
SEKTOREA

EMAKUMEEN 
ERAKUNDEA

Ixcango Udaleko emakumeen herri-partaidetza sendotzea FGT
ARABAKO 
ALDUNDIA

Sololako Udalean Agatha ekaitz tropikalarengatiko premiazko atentzioa eskaintzea SOLOLAKO UDALA
ARABAKO 

LARRIALDI FONDOA

10 emakume-erakunderen gaitasun politikoak handitzea, politikan jardun dezaten EMAKUMEEN 
SEKTOREA

BILBOKO UDALA

10 emakume-erakunderen gaitasun politikoak handitzea - II. fasea EMAKUMEEN 
SEKTOREA

EUSKO 
JAURLARITZA
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Lankidetzaren hasiera-urtea: 1994
2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 1.300.549 € 
(Erdialdeko Amerika programatik aparte)



El Salvador
S alvadorren, 

presidentetzarako azken 
hauteskundeen ostean 

egoera politiko berria ezarri 
zenez, gizarte zibila eta gobernu-
instituzio berriak egituratzeko 
eta koordinatzeko eremuak eta 
sinergiak bilatu nahi ditugu. Gure 
toki-bazkideekin lan egin dugu, 
honako arlo hauetako ekintzak 
abian jartzeko: toki-garapena, 
ekimen ekonomiko solidarioak, 
elikaduraren subiranotasuna 
Nekazarien Bidearekin eta 
zeharkako ardatza den genero-
berdintasunaren sustapena. Hona 
hemen gure toki-bazkideak: Las 
Mélidas, PROCOMES, CORDES, 
ACUDE de R.L., FECORACEN de R.L., 
Toki Garapenerako Talde Feminista, 
Las Dignas eta FUNDASPAD.
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PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Emakume heldu eta gazteen herri-partaidetza indartzea Las Mélidas CE-EUROPEAID

Mélida Anaya Montes mikroeskualdeko gazteak bertako bizimodu publiko, ekono-
miko eta sozialean gizarteratzea 

PROCOMES AECID

Zacatecoluca eta Tecolucako emakumeen gaitasun sozio-ekonomikoak eta eragin 
politikoa sendotzea

Las Mélidas
ARAGOIKO GO-

BERNUA

Relámpago eta Tutultepeque erkidegoetan genero-berdintasuna kontuan hartzen 
duen nekazaritza-ekonomia garatzea 

PROCOMES
ALCORCONGO 

UDALA

Suchitoto, Tenancinango eta Cinquerako emakumeen garapen sozio-ekonomikoa 
sustatzea 

CORDES
EUSKO JAURLA-

RITZA

Udalerrietako emakumeen herri-partaidetza indartzea Las Mélidas MADRILGO UDALA

10-CO1-073 hitzarmena: Salvadorko toki-garapena eta partaidetzazko demokrazia 
sustatzea, genero-berdintasuna kontuan hartuta

PROCOMES, CORDES, 
LAS MÉLIDAS, 

TALDE FEMINISTA, 
FUNDASPAD ETA 

FECORACEN

AECID

Suchitotoko emakumeen garapen ekonomikoa bultzatzea  CORDES
ZARAGOZAKO 

UDALA

El Salvador
San Salvador 

Ocotal 

San Miguel
 

Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988
2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 657.071 € 
(Erdialdeko Amerika programatik aparte)



Nikaragua
N ikaraguan, honako 

hauexek izan ziren 
garatutako lan-lerroen 

helburuak: batetik, nekazaritzako 
elikagaigintzako katea indartzea 
eta, horretarako, landa eta 
hiria egituratzea elikaduraren 
subiranotasunaren esparruan; 
eta, bestetik, erakunde bazkide 
eta ekintza kolektiboetan genero-
politikak sustatzea, emakumeen 
eskubideak defendatzeko asmoz. 
Bertan, honako hauexek izan 
ditugu lankide: ATC-Nekazarien 
Langile Eskola, CIPRES, Nicaracoop, 
Nakawé Fundazioa eta Masayako 
Emakumeen Taldea.

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Programa: Nikaraguako nekazaritzako elikagaigintzako katea indartzea ATC, CIPRES, 
NICARACCOP

EUSKO 
JAURLARITZA

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 17 kooperatibaren prestakuntza teknikoa eta 
administratiboa sustatzea 

ATC GASTEIZKO UDALA

Autozainketarako eta defentsarako ekintza kolektiboak bultzatzea MASAYAKO 
EMAKUMEEN TALDEA

DONOSTIAKO 
UDALA

Mikroekintza: Masayako emakumeen premia estrategikoak estaltzeko ekintza kole-
ktiboak sendotzea eta sustatzea

MASAYAKO 
EMAKUMEEN TALDEA

NAFARROAKO 
GOBERNUA

Nindiriko landa-emakume ekoizleek sustapenerako eta elkarketarako dituzten 
gaitasunak sendotzea

NACAWÉ
ERRENTERIAKO 

UDALA

Hiriko eta landa-inguruneko gizartea egituratzeko mekanismoak indartzea ATC ETA CIPRES
ARAGOIKO 
GOBERNUA
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Nikaragua
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988
2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 351.784 € 
(Erdialdeko Amerika programatik aparte)

Choluteca 
Jinotega 

Managua Chontales



BoliviaBolivia
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2007

B olivian, batez ere emakume 
indigenek eta nekazariek 
zuzendutako erakunde 

sozialei laguntzen jarraitzen dugu. 
Horrela, bada, honako hauexek dira 
gure bazkideak: Bartolinas Sisa 
Emakume Indigena Nekazarien 
Konfederazio Nazionala, “ADA 
Sarea” Komunikatzaile Sozialen 
Sarea, Emakume Aimaren 
Garapen Integralerako Zentroa 
(CDIMA), Herri Guaraniaren 
Elkartea (APG) eta Nekazarien 
Sustapenerako Zentro Integrala 
(CIPCA). Azken batean, bertako 
laguntza sakontzen dugu, ekialdeko 
zein mendebaldeko erakunde 
indigena nagusiak indartzeko 
(elikaduraren subiranotasunaren 
alde dituzten proposamenak 
eratzea eta betearaztea, instantzia 
publikoetan eragin politikoa 
edukitzea eta herri guaraniaren 
autonomia indigena eratzea) eta 
landa-ingurunean nahiz hirian 
erabakien demokratizazioaren 
eta emakumeen eskubideen alde 
borrokatzen diren herri-erakundeak 
sendotzeko.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 298.569 €
La Paz 

Cocha Bamba 
Santa Cruz 

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Emakumeek politikan, antolakuntzan eta ekoizpenean duten partaidetza handitzea Bartolinas Sisa
NAFARROAKO 
GOBERNUA

Boliviako erdialdeko ardatzeko txirotasun-eraztunetako emakume indigenen eragina 
sustatzea

Ada Sarea AECID

Parapitiguasu TCOko abeltzaintza iraunkor bateratuko ekoizpena hobetzea APG AECID (S.A)

Hitzarmena: "Boliviako nekazariei ekoizpen familiarra eta bateratua sustatzen 
laguntzea". VSF-MUNDUBAT Partzuergoa

Bartolinas Sisa AECID

Herri guarania sendotzea, autonomia indigenak ezartzeko APG/CIPCA AECID

Emakumeen giza eskubideen kontrol soziala egiteko lidergoak bultzatzea SEDIMA
EUSKO 

JAURLARITZA
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KolonbiaKolonbia
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1997

K olonbian, Kolonbiako 
Erakunde Nazional 
Indigenaren (ONIC) 

prozesuetan laguntzen jarraitu 
dugu. Horretarako, eskualde-
erakundeen bizi-planak sendotu 
ditugu, baina eragin nazionala 
eta nazioartekoa alde batera 
utzi gabe. Horrela, Kolonbiako 
gobernuak giza eskubideak, oro 
har, eta, batez ere, herri indigenen 
eskubideak errespetatu eta 
bermatuko ditu. Tokian-tokian, 
Chocoko Departamentuan jarraitu 
dugu lanean, OREWA Eskualde 
Elkarte Indigenari bere antolaeran 
laguntzeko. Beraz, lurraldeetan 
aurrera egiteko gaitasun handiagoa 
izango du, gaur egun, inoiz ez 
bezala, enpresa transnazional 
handien interes ekonomikoen 
mehatxupean daudela kontuan 
hartuta. Erkidego afrokolonbiarrei 
dagokienez, harreman estuagoa 
daukagu Goi Atratoko Goi Kontseilu 
Bateratuarekin (COCOMOPOCA). 
Bestetik, Kolonbiako Garapen 
Erakunde Europarren Plataforman 
eta Estatu espainoleko Estatuko 
Biktimen Mugimenduarekin 
(MOVICE) parte hartzen dugu.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 822.360 €

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Hitzarmena: herri indigenen antolakuntza-egiturak indartzea ONIC AECID

Nariñoko herri indigenako erkidegoak eta liderrak babestea ACIESNA GASTEIZKO UDALA

Elikaduraren segurtasun eta gobernagarritasunerako baldintzak berrezartzea FEMUCAN IRUÑAKO UDALA

Osasun bateraturako prozesuen bidez nortasun kulturala indartzea OREWA
BIZKAIKO 
ALDUNDIA

Chocoko herri indigenen eskubideak defendatzea eta gobernagarritasuna sustatzea OREWA
EUSKO 

JAURLARITZA

Borondatezko euskal lankidea: Arantza Larizgoitia ONIC
EUSKO 

JAURLARITZA

Herri indigenen eskubideak babesteko lurralde-politika publikoa sustatzea ONIC
EUSKO 

JAURLARITZA
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Cartagena 

Cúcuta 

Quibdó 

Bogotá 



BrasilBrasil
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2002

B rasilen, estatuaren 
erantzukizun aktiboa da 
egiturazko kontraesanei 

aurre egitea eta desberdintasun 
sozial handiak geldiaraztea. 
Hori horrela izanik ere, oraindik 
elite finantzarioak eta euren 
nazioarteko aliatuek (bankuek 
eta transnazionalek, batez 
ere) abantaila handia hartzen 
diote gaur egungo eredu 
ekonomiko agroesportatzaileari. 
Agronegozioaren ondorioz, lurra 
gutxi batzuen esku dago, hazien 
gaineko kontrol teknologiko eta 
komertziala dute, elikaduraren 
subiranotasuna jartzen dute 
mehatxupean (gutxiago 
landatzen da jateko; eta gehiago, 
esportatzeko) eta negozio horren 
finantziazio publikoa familia-
nekazaritzarena baino %500 
handiagoa da. Hori dela eta, 
jendea lurretatik kanporatzen 
dute, lana intentsifikatu egiten 
da eta kalte handiak sortzen dira 
ingurumenean. Horren ondorioz, 
Mundubat-ek ahalegin handia 
egiten du,  MST, MAB eta SOF 
mugimendu sozialekin batera 
behar beste ekintza garatzeko eta, 
euren bidez, lurra eskuratzeko, 
elikaduraren subiranotasuna 
lortzeko eta emakumeak 
herrialdeko prozesu politiko, 
ekonomiko eta sozialetan sartzeko.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 280.487 €

Belem 

Salvador 

Brasilia 

Rio de Janeiro 

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Teknologia eta ekoizpen arloko matrizea eraikitzea CEPATEC
EUSKO 

JAURLARITZA

Emakumeek politikan, antolakuntzan eta ekoizpenean duten partaidetza handitzea CEPATEC
EUSKO 

JAURLARITZA

MABek egituraketa nazionalerako dituen gaitasunak sendotzea MAB
HERNANIKO 

UDALA

Sao Pauloko hiriko emakumeen artean ekonomia solidarioko esperientziak indartzea SOF TUTERAKO UDALA

Sao Pauloko hiriko emakumeen artean ekonomia solidarioko esperientziak indartzea SOF
ARAGOIKO 
GOBERNUA

MABek Brasilen antolakuntza eta politikarako dituen gaitasunak indartzea MAB
EUSKO 

JAURLARITZA

Tokian tokiko kontraparteetan genero-berdintasunaren aldeko aldaketak egitea 
erakundean bertan

MAB
BIZKAIKO 
ALDUNDIA

Emakumeek politikan, antolakuntzan eta ekoizpenean duten partaidetza handitzea CEPATEC
AMURRIOKO 

UDALA

Emakumeek politikan, antolakuntzan eta ekoizpenean duten partaidetza handitzea CEPATEC SESTAOKO UDALA

Teknologiaren eta ekoizpenaren arloan Brasilgo nekazaritza-eraldaketako kokalekue-
tan elikaduraren subiranotasuna lortzeko matrizea eraikitzea - I. fasea

CEPATEC
ANDOAINGO 

UDALA

Emakumeek politikan, antolakuntzan eta ekoizpenean duten partaidetza handitzea CEPATEC TUTERAKO UDALA

txostena201032 33txostena2010



MozanbikeMozanbike
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2008

M ozanbiken, elikaduraren 
subiranotasunaren aldeko 
estrategia sustatzen dugu 

Nekazarien Batasun Nazionalaren 
bidez (UNAC). Mugimendu 
horretan, herrialde osoko 
nekazariak elkartzen dira, hain 
zuzen ere. UNAC bera indartzea 
dugu helburu, eta mugimendu 
horrek jakin badaki barrutik zein 
kanporantz antolatu beharra 
dagoela. Hartara, elikaduraren 
subiranotasunaren alde ere 
lan egiten du mundu-mailan, 
Nekazarien Bideko kidea izanda.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 49.220 €

Maputo 

Inhambane 

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Osasun-baldintzak eta elikaduraren segurtasuna hobetzea UNAC
GIPUZKOAKO 

ALDUNDIA

Mozanbikeko nekazarien antolakuntza eta partaidetza indartzea UNAC
NAFARROAKO 
GOBERNUA

Nekazarien antolakuntza eta gaitasunak sendotzea UNAC
EUSKO 

JAURLARITZA
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Mendebaldeko SMendebaldeko Sahara
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

S aharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoan, 
lankidetza-lana garatzen 

jarraitzen dugu, Saharako herriak 
bere askapen nazionalaren alde 
garatutako bidezko borrokarekin 
hartuta berariazko konpromiso 
politikoan oinarrituta. Guretzat, 
Fronte POLISARIOA Saharako 
zilegizko ordezkaria da, hau da, 
bere zilegizko eskubideen defentsan 
erresistentziaren eta eroapenaren 
adibide den herriaren ordezkari 
bakarra. Gaur egun, bertako 
sektore ekonomiko zein sozial 
estrategikoetan dugu agerpena: 
elikaduraren subiranotasuna, 
hezkuntza, osasuna, erakundeen 
sendotasuna eta laguntza 
humanitarioa. Horrez gain, 
Saharako herriari laguntzen diogu 
bere lurraldean eta Tindoufeko 
kanpalekuetan garatutako 
erresistentzia-ahaleginetan.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 2.791.798 €

Smara 
El Aaiún 

Tifariti 

Campamentos 
de Refugiados

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Errefuxiatuen kanpalekuetako osasun eta hezkuntza sareei laguntzea

MLRS, OSASUN 
MINISTERIOA, 
LANKIDETZA 
MINISTERIOA

BIZKAIKO 
ALDUNDIA

Hitzarmena: “Saharako kanpalekuetako hezkuntza-sistema sendotzea”

FUNTZIO PUBLIKO, 
ENPLEGU ETA 

LANBIDE HEZIKETAKO 
IDAZKARITZA

AECID

Elkartearen hitzarmena: "Errefuxiatuen elikaduraren subiranotasuna indartzea"
GARAPEN 

EKONOMIKOKO 
MINISTERIOA

AECID

Lehen hezkuntzako sistema indartzea LANKIDETZA 
MINISTERIOA

GETXOKO UDALA

3. urtea - Tindoufeko errefuxiatu sahararren kanpalekuetako hezkuntza-sistema 
sustatzea

MLRS UPV/EHU 0,7%

Errefuxiatu sahararren kanpalekuetako hezkuntza-sistema sustatzea

FUNTZIO PUBLIKO, 
ENPLEGU ETA 

LANBIDE HEZIKETAKO 
IDAZKARITZA

NAFARROAKO 
GOBERNUA
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PalestinaPalestina
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1998

P alestinan, Union of 
Agricultural Work 
Committeesekin batera 

(UAWC) antolatzeko eta ekoizteko 
laguntza eman diegu Qalqiliako 
zein Gazako nekazariei. Era berean, 
agerpena eta erakunde-lana ere 
indartu dira Union of Palestinian 
Women Committeesekin (UPWC). 
Horretarako, bi mugimendu sozial 
horien arteko koordinazioak 
ezarri dira. Ekialdeko Jerusalenen, 
zenbait sektorerekin lan egiten 
duten erakundeen arteko eremu 
bateratuak sendotu eta bultzatu 
egiten dira: HWC (osasuna), 
LRC (bizileku eta etxebizitzarako 
eskubideen urraketa), UPWC 
(emakumeen antolakuntza), DCI 
(umeen eskubideak eta adingabeen 
atxiloketak), Bisan (garapen eta 
antolakuntza bateratuari buruzko 
ikaskuntzak) eta AIC (informazio 
alternatiboa). Haifan (Hurriyat), 
presoen kasu juridikoen eta euren 
familien baldintza traumatikoen 
babeserako proiektuak jarri dira 
abian.

Nazioartekoagoa den mailan, 
UAWCen eta Brasilgo MSTren 
arteko harremanak ezarri dira, 
elikaduraren subiranotasunaren 
esparruko ekintzak nahiz 
estrategiak koordinatzeko eta, epe 
ertainean, Palestinako erakunde 
hori nazioarteko Nekazarien Bidean 
sartzeko.

2010eko proiektuetan betearazitako euroak: 629.041 €

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Hitzarmena: Jerusalengo herritar palestinarren babesa eta garapen integrala 
sustatzea 

BISAN, HWC, UPWC, 
LRC, DCI

AECID

Hitzarmena: 2015 Plataforma sustatzea UPWC, AIC, PNGO AECID

Herritarren antolakuntza indartzea eta prozesuak sustatzea HWC, UAWC
EUSKO 

JAURLARITZA

Palestinarren giza eskubideen sustapenerako informazioa eta eragina sortzea AIC
EUSKO 

JAURLARITZA

Borondatezko euskal lankidea: Ainhoa Oribe UPWC
EUSKO 

JAURLARITZA

Emakumeen baldintza ekonomikoak eta posizio soziala hobetzea UAWC,UPWC
EUSKO 

JAURLARITZA

Palestinako preso politikoei, atxilotuei eta familiei laguntza psikosoziala ematea HURRIYAT
HERNANIKO 

UDALA

Palestinako preso eta atxilotu politikoek legezko ordezkaritza dute prozesu juridikoe-
tan

HURRIYAT
BIZKAIKO 

ABOKATUEN 
ELKARGOA

Sheikh Ejleen inguruko 40 familia nekazariren bizi-sostengua berreskuratzea UAWC
ARAGOIKO 
GOBERNUA

Gaza eta Zisjordaniako emakumeen lidergoa eta partaidetza publikoa sustatzea UPWC
EUSKO 

JAURLARITZA
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M undubat-en ustez, garapena 
prozesu integrala da, eta 
esparru sozio-ekonomikoa 

prozesu horretako atal garrantzitsua 
da. Hartara, mikrofinantzak toki-
garapenerako tresnak dira, eta, ekintza 
osagarriekin batera, pertsona zein talde 
onuradunen eta, batez ere, emakume 
zein gazteen bizi-kalitatea hobetzen 
dute. Hori dela eta, mikrokredituak 
kudeatzean, kredituok erabiltzeko 
prestakuntza ere eskaintzen da, 
eta sustapen 
ekonomiko 
txikiak babesten 
dira, denboran 
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HERRIALDEA: El Salvador

PROIEKTUAREN IZENBURUA: 
San Salvadorko metropolialdean, biziraupen-sektoreko 
mikroenpresak sendotzea

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): PROCOMES

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA: Mikroenpresen ekoizpena eta merkaturaketa

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 62.272,80 €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 348 302 46

Puchito hitzak zertxobait esan nahi du Erdialdeko Amerikan. Beraz, PUCHITO SOLIDARIOA eskuratuz gero, elkartasun-ekin-
tza txikia jarriko dugu abian. Laguntza horren bitartez, merezi dutenei emango diegu kreditua: Nikaraguan eta Salvado-
rren egoera txarragoan bizi diren emakumeei, batez ere. Horrela, ekoizpen-ekimenak garatu ahal izango dituzte, euren 
egoera eta euren familien egoera hobetzeko. Emakumeok gaitasuna eta ekimena dituzte, eta euren kabuz bizi nahi dute. 
Gure kreditu guztia merezi dute!

PUCHITO SOLIDARIOA 240 euroko urteko ekarpena da, eta 20 euroko hileko kuotetan edo batera ordaindu daiteke. Dena 
dela, ekarpen txikirik ez dagoenez, zuk zeuk erabaki nolako ekarpena egin.

Eskerrik asko!
Informazio gehiago:

/944.162.325 / mundubat@mundubat.org / Sombrerería, 2 3º. 48005 BILBO/

Puchito Solidarioen bidez lagundu!

HERRIALDEA: Nikaragua

PROIEKTUAREN IZENBURUA: 
Chinandegako El Viejoko udalerriko ekoizle txikiei kreditua 
eskuratzen laguntzea, elikaduraren segurtasunerako baldintzak 
hobetzeko 

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): UCREV

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA:
Nekazaritza, oinarrizko aleen eta ortuarien ekoizpena eta 
eskala txikiko merkaturaketa 

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 16.659,80 €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 66 34 32

HERRIALDEA: Nikaragua

PROIEKTUAREN IZENBURUA: Erle-ezti organikoa biltzea eta merkaturatzea

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): NICARAOCOOP

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA: Erlezaintza

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 22.636,40  €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 40 2 38

iraunkortasuna bilatzeko asmoz. 
Mundubat-ek hitzarmena du 

Elkarcredit-ekin (lehengo PTM-
credit). Izan ere, irabazi-asmorik 
gabeko elkartea da, 2004. urtean 
sortu zen Mundubat Fundazioaren 
barruan eta, bere bitartez, 
mikrokredituetako fondoak 
kudeatzen dira. Horrela, Elkarcredit-
ek Mundubat Fundazioko 
lankidetza-proiektuen txandakako 
fondo eta mikrokredituekin 

lotutako jardueren 
jarraipena egiten 
du. Era berean,  
Puchito Solidarioen 

Kanpainaren bitartez lortutako 
baliabideak ere transferitzen zaizkio, 
Mundubat-ek hegoaldean dituen toki-
erakunde bazkideen bidez kudeatu ahal 
izateko.

2010. urtean, Puchitoetako fondoei 
eta Elkarcredit-en kudeaketari esker, 
zenbait ekimen ekonomiko finantzatu 
ditugu. Batzuk aurreko urteetan 
hasitako jardueren jarraipena izan dira; 
eta beste batzuk, ekimen berriak:
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G
lobalizazioaren ondorioz, 
erabakirako gune edo esparru 
opakoagoak sortzen ari dira, 
baina ekonomiaren arloan, 

batez ere. Gainera, oso urrun daude 
herritarrengandik. Baieztatu egin dezakegu 
itzalpeko botereek gure bizitzan eta, 
batik bat, gero eta txiroagoak diren 
mila milioika gizon zein emakumeren 
bizitzan eragina duten erabakiak hartzen 
dituztela. Globalizazioaren ondorioz, 
boterea erabiltzeko moduak aldatu dira. 
Beraz, badirudi erantzuteko, erresistentzia 
egiteko eta alternatibak proposatzeko modu 
berriak ere sustatu behar direla. Ekintza 
solidarioa eta ekintza solidarioen batura ez 
dira nahikoak. Globalizazioaren esparruan, 
ezinbestekoa da era globalean pentsatzea, 
antolatzea eta jardutea. Indarrak bateratu 
behar ditugu, munduko errealitate berriaren 
konplexutasuna hobeto ezagutzeko 
eta errealitate horretan bertan eragina 
edukitzeko moduko mekanismoak garatu 
ahal izateko. Era berean, geure indarra 
erabiltzen ikasi behar dugu. 

Mundubat-ek honako sare hauetan parte hartzen du 
Estatu espainolean eta Europan

Koordinakundeak
º Espainiako GGKE-en Koordinakundea
º Euskadiko GGKE-en Koordinakundea
º Nafarroako GGKE-en Koordinakundea

Europar Batasuna º Hegoaldea Taldea (Europako aliantza)

Milurteko helburuak º 2015 Plataforma 

Giza eskubideak º Espainiako Giza Eskubideen Federazioa

Nekazarien borroka

º Nekazarien Bidea (aliantza globala)
º Landa Plataforma
º Elikaduraren subiranotasunaren aldeko aliantzak eta plataformak (ASAP)
º Soberanía Alimentaria y Biodiversidad aldizkaria

Feminismoa
º Munduko Martxa
º Sare feministak
º Bizkaiko Koordinakundea

Banka etikoa º FIARE

Merkataritza º Merkataritzaren inguruko GGKE-en Taldea

Txirotasuna º Txirotasunik Ez plataformak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

Kolonbia
º OIDHACO (Giza Eskubideen aldeko Sare Europarra)
º Bakearen aldeko Kolonbiarrak
º Kolectiva Kolonbia

Palestina º Palestinaren aldeko GGKE-en Taldea
º Mewando (Euskadi)

Sahara º EUCOCO (Europako foroa)
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B
ere lan-ibilbidean zehar, Mun-
dubat-entzat funtsezkoa izan da 
iparraldearen eta hegoaldearen 
arteko, mundu-ikuskera desber-

dinen arteko eta utopiaren zein errealita-
tearen arteko topaguneak sortzea. 

Gaur egungoa bezalako krisi-garaian 
-globala, elikadurakoa, finantzarioa, 
energetikoa-, badirudi askatasun-maila 
handiagoa lortzea eta guztien eskubide 
guztiak errespetatzea izango dela irtenbi-

dea. Irtenbidea globala da edo ez dago 
irtenbiderik. Emakumeen eskubideak, ne-
kazarien eskubideak, lurralderako eskubi-
deak edo eskubide sozialak eta kulturalak 
unibertsalak direnez, egunez egun lan 
egiten dugu, aitortuak izan daitezen eta 
planetako edozein lekutan ezarri daite-
zen.

Guretzat, aldaketa soziala utopiaran-
zko eguneroko eraketa da, eta haranzko 
urratsak ematen ditugu. Dena dela, lan 

tzean behin, gelditu egiten gara eta atzera 
begiratzen dugu, egindako bidea ikusteko 
eta beti geure gain hartu ditugun erronken, 
konplizitateen, ametsen eta borroken bidez 
lortutakoaz gozatzeko.

2010. urtean, boluntarioen taldea han-
ditu eta indartu egin da, eta boluntarioak 
jardueren antolaketan zein jarraipenean 
inplikatu dira. Horri esker, Mundubat-en 
proiektu politikoan irmo sinetsi eta bere 
egin duten pertsona aktibo bezain konpro-

metituek osatutako taldea izan dugu.
Urte aparta izan da. Amaitzeko, eskerrik 

beroenak eman nahi dizkiegu iparraldean 
zein hegoaldean lagundu diguten pertsona 
eta talde guztiei, eurei esker bidea eraman-
garriagoa, atseginagoa eta laburragoa izan 
delako.
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Emakumeen giza eskubideak, 
XXI. menderako proposamenak

laburpena

Proiektu honek iparraldeko zein hegoaldeko zenbait he-
rrialdetako emakumeen giza eskubideen urraketak agerian 
jarri eta salatu egin nahi dituzte. Iparraldeko mugimendu 
sozial eta erakundeekin eztabaidatu nahi dugu hegoaldeko 
erakunde feministek, emakumeen erakundeek eta erakun-
de mistoek egindako proposamenei eta ekintza-estrategiei 
buruz. Horren bidez, generoaren ikuspegia kontuan hartuta, 
hegoaldeko eta iparraldeko erakunde, sare eta mugimen-
duen arteko komunikazio-bideak ireki nahi ditugu giza es-
kubideen erronken arloan, sinergiak sortzeko eta sarean lan 
egiteko.

Jarduerak

º Emakumeen giza eskubideei buruzko azterketa-material 
eguneratua sortzea.

º Sortutako azterketa-materiala bidaltzea.

º  Bilbon egindako Emakumeen lurraldeak. Lurralde 
okupatuak. Gure bizitzen gaineko subiranotasuna 
Nazioarteko Foroa antolatzea. 

º Bilbon, Donostian eta Vitoria-Gasteizen egindako 
“Partaidetza politikoa ikuspegi feministatik” tailerrak 
antolatzea.

º Honako herri hauetan hitzaldi publikoak antolatzea: 
Amurrio, Arrasate, Basauri, Bergara, Bilbo, Donostia, 
Getxo, Lasarte-Oria, Errenteria, Usurbil, Vitoria-Gasteiz 
eta Zarautz.

º  “Gu, Erdialdeko Amerikako emakumeok” dokumentala 
egitea.

º  Hainbat herritan “Erdialdeko Amerikako emakumeak: 
halakoxeak gara, halaxe borrokatzen gara” argazki-
erakusketa egitea.

º  “(Re)pensar los Derechos Humanos desde una perspectiva 
de género” liburua argitaratzea.

º Emakumeen Giza Eskubideei buruzko Dossierra 
argitaratzea.

finantziazioa

Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru 
Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala, 
Getxoko Udala eta Barakaldoko Udala.

Nekazarien eskubideak, iparraldeko eta 
hegoaldeko proposamenak, sareak eta aliantzak 

laburpena

Iparraldeko eta hegoaldeko ikuspegia eta generoaren ikus-
pegia kontuan hartuta, nekazarien eskubideak defendatzea, 
elikaduraren subiranotasunaren inguruko proposamenak 
eta sareak sustatzeko. Sektore horiek oso ahulak direla eta 
baztertuta daudela kontuan hartuta, proiektuak Salvadorko 
elikaduraren subiranotasunerako proposamen-eredua az-
tertu nahi du, hegoaldean gertatzen diren egoera askoren 
isla den kasu zehatza ikertzeko. Bestetik, nazioarteko sareak 
kontuan hartuta, iparraldeko eta hegoaldeko nekazarien es-
kubideak ere bultzatu nahi ditu, tokian tokikoagoak diren 
proiektuen eta elikaduraren subiranotasunaren arloan to-
kian tokikoagoak diren proposamenen bitartez.

jarduerak

º Salvadorko Elikaduraren Subiranotasunari buruzko 
Legearen azterketa egitea.

º Salvadorko Elikaduraren Subiranotasunari buruzko 
Legearen azterketa aurkezteko mintegiak antolatzea.

º Honako tailer hauek egitea: Elikaduraren Subiranotasuna 
eta Generoa, Elikaduraren Subiranotasuna eta Eredu 
Globalaren Alternatibak.

º Policy Papers egitea (eragina).

º derechosdelcampesinado.org web orria egiten jarraitzea. 

º Honako honi buruzko jardunaldiak antolatzea: Elikadura 
Eredu Globalak; eta Eraginak, Erresistentziak eta 
Alternatibak.

º Elikaduraren subiranotasunaren aldeko sareentzako 
materialak prestatzea.

º Zaragozako Nazioarteko Topaketa antolatzea.

º Nekazarien Eskubideei buruzko Dossierra egitea.

º Emakume nekazariei buruzko erakusketa egitea.

finantziazioa

AECID, Eusko Jaurlaritza eta Aragoiko Gobernua.
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Elikadurarako eskubidea eta elikaduraren 
subiranotasuna. Nekazarien Eskubideen eta 
Elikaduraren Subiranotasunaren Behatokiko 

Programa Pedagogikoa.
laburpena

Proiektuak elikadurarako eskubideari eta elikaduraren 
subiranotasunari buruzko hezkuntza du helburu, eta, ho-
rretarako, Nafarroako sei herritan hezkuntza formaleko, ez-
formaleko eta informaleko hezkuntza-erakundeen sarean 
landutako ikuspegi integrala hartu du kontuan:  Altsasu, 
Barañain, Burlata, Lizarra, Irurtzun eta Iruña.

jarduerak

º Lizarran, Irurtzunen eta Altsasun egindako “Badago 
goserik gabeko mundua eratzerik. Elikaduraren subirano-
tasuna eta nekazarien eskubideak” erakusketa antolatzea.

º Irurtzun elikaduraren subiranotasunari buruz egindako 
tailerrak antolatzea.

º UPNAn “Bidezko merkataritza eta elikaduraren subirano-
tasuna” hitzaldia antolatzea.

º “Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntzan elikadu-
raren subiranotasuna lantzeko gida” egitea (paperezko 
edizioa web orria).

º “Menu alternatiboa: elikaduraren subiranotasuna. Ez jan 
mundua” bideoa egitea.

finantziazioa

Nafarroako Gobernua.

Gatazka armatuetan giza eskubideak 
defendatzeko erronkak eta proposamenak

laburpena

Gure gizartetik, zenbait esperientzia eta sareren diag-
nostikoak eta proposamenak partekatzea eta, horretarako, 
nazioarteko elkartasunaren arloko balantzeak eta erronken 
identifikazio kritikoak egitea gatazka armatuko eremuetako 
giza eskubideen defendatzaileekin: Kolonbia, Chiapas, Hon-
duras, Palestina eta Mendebaldeko Sahara.

jarduerak

º Bilboko nazioarteko jardunaldiak.

º Hitzaldi publikoak. 

º “Gatazka-eremuetako giza eskubideak” dossierra.

º Dokumentalen emanaldia.

º Hondurasi buruzko mintegia.

finantziazioa

Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala eta BBK.
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Garapenerako Hezkuntza eta Elkartasunerako 
Programazio Pedagogikoa kultura digitalaren 

aroan. IKTBen aplikazioak hezkuntzaren 
sektorean.
laburpena

Programak IKTBek komunikazioaren zein hezkuntzaren 
arloan eskaintzen dituzten aukeren inguruan prestatu nahi 
ditu erakundeak, mugimendu sozialak eta hezkuntza for-
maleko zentroak. Hiru urtean (2008-2010), zenbait jarduera 
garatu dira: prestakuntza-tailerrak, erakusketak, komunika-
zio eta hezkuntzaren arloko produktuak... 2010. urtean, be-
hean adierazitako produktuak egin ziren.

jarduerak

º “Ikus-entzunezkoak sortzeko gizarte eta hezkuntza arloko 
gida”. 

º Testua: “Elkartasun eta lankidetzarako komunikatzen. 
Nola irten bidegurutzetik”.

º Bideoa: “Hezkuntza eta komunikazioko lau esperientzia”.

º Bideoa: “Herritar globalentzat komunikatzea eta heztea: 
hiru proposamen”.

finantziazioa

Nafarroako Gobernua. Elkartea: Gizarte Mugimendu 
Berriak eta Informazio zein Komunikazioaren Teknologia 
Berriak. Kudeatzailea: Mundubat Fundazioa. Parte-
hartzaileak: Bekearen aldeko Lankidetzarako Asanblada, 
Enpresa eta Elkartasuna Fundazioa eta Nafarroako Zirkulu 
Solidarioa.

Argi eta Garbi, emakumeok dugu hitza

laburpena

Proiektuak (2010-2011) Nafarroako eskualdeetan hegoal-
deko emakumeen errealitatea zabaltzea du helburu, lehen-
dik dauden estereotipoak aldatzen laguntzeko (Nafarroako 
erdialdea: Iruña; hegoaldea: Tutera; erdialdea: Lizarra; men-
debaldea: Altsasu; iparraldea: Irurtzun eta Bera).

jarduerak

º Beran eta Tuteran egindako “Emakumeen begiradak beste 
bazterretik” erakusketa antolatzea. 

º Tuteran emandako “Ekonomia solidarioaren esperien-
tziak Brasilgo Sao Pauloko emakumeen artean” hitzaldia 
antolatzea.

º Tuteran egindako ipuin-kontaketa: “Zer egingo ez nuke 
nik maite nazazun?”.

finantziazioa

Nafarroako Gobernua eta Iruñako Udala.
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H orrez gain, Giza Eskubideen 
Sailaren jarduera ere nabarmendu 
behar da, bete-betean parte 
hartzen duelako nazio-mailako 

eta nazioarteko zenbait eremutan: 2015 eta 
gehiago Plataforma, Kolonbiako Ekintzako 
Giza Eskubideen Nazioarteko Bulegoa 
(OIDHACO), Kolonbiaren aldeko Justizia 
Plataforma, Espainiako Giza Eskubideen 
Defentsa eta Sustapenerako Elkarteen 
Federazioa eta Palestinaren aldeko GKE-en 
Taldea, besteak beste. Sare horietatik, ekintza 
eragingarriak prestatzen ditugu, azterketarako 
eta proposamenerako agiriak egiten ditugu, 
giza eskubideen defendatzaileen birak 
antolatu eta lagundu egiten diegu eta auzi 
judizialak dokumentatu eta sustatu egiten 
ditugu, Mexiko, Palestina, Mendebaldeko 
Sahara edo Kolonbiako giza eskubideen 
urraketa-kasu larrietako biktimei elkartasuna 
adierazteko.

Era berean, nabarmendu egin behar da 
nolako eragina duten gure komunikazio-
bideek (50.000tik gora lagunek bisitatutako 
web orria eta bi hilean behingo buletina) eta 
nolako eragina dugun komunikabide sozialen 
bidez, hegoaldeko errealitateak hurbiltzeko, 
mezuak zabaltzeko eta iparraldearen zein 
hegoaldearen arteko harremanak aldatzeko.

2010 urtean 976.650 € kudeatu ziren sentsibilizazio, hezkuntza, komunikazio, partehartzea 
giza-mugimenduetan eta Giza Eskubideen defentsan
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Mundubat erakundearen kudeaketa arautzen 
duten printzipioetako bat gardentasuna de-
nez, beti-beti ahalik eta garbitasun handienaz 
jarduten dugu geure ekintza eta kudeaketa 
guztietan, eta aldian aldiko kontrolak eta eba-
luazioak egiten ditugu.

Horrez gain, geure mugimendu ekonomiko 
eta ekimen guztiak argitaratzen ditugu al-
dian-aldian, gure gizarte-oinarriak, gizarte-
mugimenduek, GGKE-ek, erakunde publikoek 
eta gizarte guztiak euren berri eduki ditzan.

A-zeta aholkularitza-enpresak gure kontuak 
ikuskatu ditu, eta gure finantza-egoera ondo 
dagoela adierazi du. Txosten horren bidez, 
Mundubat erakundearen eta bere finantza-
emaitzaren benetako irudia eta berme sen-
doa eskaintzen dizkiegu geure laguntzaileei.

2007ko abenduan, Mundubatek 
garapenerako lankidetzako es-
parru-kontratu berria, 4 urteko 
iraupena zuena, sinatu zuen ECHO 
ZNrekin (Europako Batzordeko 
Bulego Humanitarioko Zuzenda-
ritza Nagusiarekin). Azken batean, 
Mundubaten gaitasuna eta jardun 
egokia berariaz onestea du hel-
buru.

Garapenerako Nazioarteko Lan-
kidetzako Espainiako Agentziak 
Mundubat erakundea kalifikatu 
du. Beraz, Mundubaten egitura eta 
gaitasun instituzionala kontuan 
hartuta, ziurtatu egin du behar 
besteko gaitasunak dituela, AE-
CIDen beraren garapen-helburu 
orokorrak lortzeko.

2007an, Eusko Jaurlaritzako Ga-
rapenerako Lankidetza Zuzendari- 
tzak tresna berria sortu zuen, egi-
turazko txirotasunari errotik aurre 
egitea xede duen garapenerako 
lankidetza-politika eraldatzailea, 
kalitatekoa, koordinatua eta kohe-
rentea sendotzeko. Aldez aurretik 
ziurtatuta dauden erakundeek bai-
no ez dute tresna hori erabiltzerik, 
eta Mundubat  ziurtatutako GGKE-
tariko bat da.

Gardentasuna eta ziurtagiriak
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Diru-sarreren banaketa, finantziazio-emaileen arabera

A. Europar Batasuna 2.213.746 € 20,5%

· ECHO linea: laguntza humanitarioa 1.758.296 €

· B7 6000 linea (lehengo DG-VIII) 0

· B7 6200 lerroa: ingurumena 216.575 €

· B7 3120 linea: Deserrotutako biztanleak 162.862 €

· DDHH-DDII linea 76.013 €

A.2 Europar Batasuna: partzuergopeko proiektuak 30.594 € 0,3%

B. AECID-Estatuko erakundeak 3.794.712 € 35,2%

C. Toki-korporazioak 525.324 € 4,9%

D. Autonomia-erkidegoak 3.579.736 € 33,2%

· Eusko Jaurlaritza-FOCAD

· Beste AAEE batzuk eta euskal foru-aldundiak 3.579.736 €

E. Fondo pribatuak-beste batzuk 632.273 € 5,9%

GUZTIRA: 10.776.386 € 100,0%

Fondoen banaketa, herrialdeka eta arloka

CHIAPAS 551.018 € 5%

KUBA 391.302 € 4%

HONDURAS 355.232 € 3%

MENDEBALDEKO SAHARA (SEAD) 2.791.798 € 26%

KOLOMBIA 822.360 € 8%

NIKARAGUA 351.784 € 3%

GUATEMALA 1.300.549 € 12%

EL SALVADOR 657.071 € 6%

PALESTINA 629.041 € 6%

BRASIL 280.487 € 3%

BOLIVIA 298.569 € 3%

MOZANBIKE 49.220 € 0%

ERTAMERIKAKO PROGRAMA 1.321.305 € 12%

ESTATUA 976.650 € 9%

GUZTIRA: 10.776.386 € 100%

Gastuen banaketa (Galera/Irabazien Kontua)
1. Hegoaldeko proiektuetarako diru-laguntzak 8.079.148 € 75,0%

2. Kudeaketa-gastuak 1.741.727 €

      2.1 Proiektuen kudeaketa zuzena (ordezkaritzak kontuan hartuta) 748.374 € 6.9%

      2.2 GKEren kudeaketa orokorra 993.353 € 9.2%

3. Sentsibilizazio, hezkuntza eta komunikazioko proiektuetako gastuak 790.988 € 7.3%

4. Amortizazio-gastuak eta zuzkidurak 105.315 € 1.0%

Guztizko partziala: 10.717.178 € 99.45%

Ekitaldiko emaitza positiboa: 59.208 € 0.55%

GUZTIRA: 10.776.386 € 100,00
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¡Eskerrik asko!
Mundubat erakundeak eskerrak eman nahi 

dizkie laguntzaile eta boluntario guztiei, GGKE-
ei, gizarte-mugimenduei, komunikabideei, 
erakundeei eta enpresa pribatuei, euren 
lankidetzari esker 2010eko proiektuak eta 
ekimenak garatu ahal izan ditugulako. Era 
berean, etorkizunean ere, euren konfiantzari 
erantzuten saiatuko gara. 

Eman diguten babesa handia izan dela 
kontuan hartuta, honako hauexek aipatu behar 
ditugu:

FIARE Fundazioa, Caja Laboral-Euskadiko 
Kutxa, Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caja Navarra 
Fundazioa, Caja Madrid, La Caixa Fundazioa, 
Caixa Galicia, Bancaja, ICO Fundazioa, 
ORONA, Troqueles y Derivados, Estructuras y 
Organización Barcelonesa, Bizkaiko Abokatuen 
Bazkun Ohoretsua, Osakidetza 0,7%, EHU-UPV 
%0,7, Hartuemanak Erakundea, Arratiako Korua, 
Bidari, Arabako Larrialdietarako Fondoa, Kubako 
Enbajada, Banak Fundazioa, Café Bilbao.

Finantziazioa eskaini 
duten erekunde 
publikoak

Era berean, hona hemen 2010. urtean 
garapenerako lankidetzako, ekintza 
humanitarioko, sentsibilizazioko, garapenerako 
hezkuntzako eta itunetako zein sareetako 
proiektuak eta programak finantzatu dituzten 
erakunde publikoak:

Europar Batasuneko Europako Batzordeko 
erakunde hauek (garapenerako lankidetzako 
eta laguntza humanitarioko programetan): 
Kanpoko Harremanetarako Zuzendaritza 
Nagusia, Europeaid eta ECHOko Zuzendaritza 
Nagusia; Europako Parlamentuko batzordeak 
eta kideak; Europar Batasunak hirugarren 
herrialdeetan dituen ordezkaritzak; Espainiako 
Lankidetza eta Kanpo Harremanetarako 
Ministerioa; Espainiako Espainiako Lan eta 
Gizarte Gaietako Ministerioko Emakumeen 
Institutua; Nazioarteko Lankidetzarako 
Espainiako Agentzia; Eusko Jaurlaritza; 
Nafarroako Gobernua; Madrileko Erkidegoko 
Gobernua; Kantabriako Gobernua; Aragoiko 
Gobernua; Balear Uharteetako Gobernua; 
Gaztela-Mantxako Junta; Bizkaiko Foru 
Aldundia; Arabako Foru Aldundia; Gipuzkoako 
Foru Aldundia; eta honako udal hauek: 
Abanto-Zierbena, Arrankudiaga, Bilbo, Basauri, 
Barakaldo, Getxo, Etxebarri, Mungia, Sestao, 
Gasteiz, Laudio, Amurrio, Iruña, Tutera, Lizarra, 
Donostia, Andoain, Irun, Hernani, Errenteria, 
Tolosa, Usurbil, Madril, Alcorcón, Aranjuez, 
Getafe, Móstoles, San Fernando de Henares, 
Rivas-VaciaMadrid eta Zaragoza.
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Bat egin gurekin!


