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2009an, krisi ekonomiko eta finantzarioa larriagotu zen nazioartean, eta halaxe joan zitzaigun 
urtea. Testuinguru horretan, berriro ere, hegoaldeko herrialdeetako sektore ahulenak izan zi-

ren krisiaren ondorioak neurri handiagoan jasan zituztenak.

AAsaldura ekonomikoez gain, giza eskubideak urratu ziren berriro eta herrien subiranota-
sunari egin zioten eraso. Hondurasen, estatu-kolpeak presidente hautetsia bahitu eta erbes-
teratu egin zuen, eta Errepublikako Konstituzioaren aldaketa onartzeko aukera kendu zion 
herriari. Aldaketa horrek, hain zuzen ere, gizarteko eragile guztiak kontuan hartzea zeukan 
helburu, gutxiengo oligarkikoaren kaltetan. De facto gobernuaren errepresioa sistematikoa 
izan zen. Adierazpen-askatasuna mugatu zuten, kolpistekin bat ez zetozen komunikabideak 
ixtean. Horrez gain, setio-egoera ezarri zenez, berme konstituzionalak kendu zizkieten herrita-
rrei. Herria etengabe mobilizatu arren eta hainbat herrialdetan elkartasun-sareak eratu arren, 
nazioarteak kolpistei egindako presioa eraginkorra barik formala izan zenez, demokraziaren 
kontra-kontrako hauteskundeak egin ziren, eta zapalkuntza kolpista nolabait sendotu zen, 
AEBetako zein Europako gobernuen babesari esker.

Herri-subiranotasunaren gutxiespenaren beste adibide odoltsu bat, Mendebaldeko Saharako 
okupazioa, gaurkotasun handikoa izan zen, Aminetou Haidar ekintzaileak Lanzaroteko aire-
portuan egindako gose-grebaren ondorioz. Izan ere, Marokoko erresumari bota zion erronka, 
bere eskubide zibil eta politikoen defentsan. Berriro ere, nazioartearen axolagabetasunaren 
aurrean ikaragarri zapaldutako, bere lurraldetik botatako eta erasotako herriaren sinboloa izan 
zen Aminetou.

Norberaren lurraren eta lurraldearen aldeko borroka hori ere agertu zen Palestinan (ber-
tan, Israelgo estatuak lurrak okupatzen ditu, eta, horrez gain, kolonoen kokaleku gehiago eta 
handiagoak eraikitzen ditu erabateko zigorgabetasunaz), Kolonbian, Chiapasen eta Erdialdeko 
Amerika osoan. Bertan, hain zuzen ere, herri indigenak, afrooinordekoak eta nekazariak anto-
latu egiten dira, euren bizimodua eta izaera mehatxupean jartzen dituzten garapen neolibera-
lerako programei aurre egiteko. 

Hala ere, zantzu itxaropentsuak ere agertzen dira egoera zail horretan. Itunak eta sareak 
eratu eta hedatu egin dira hegoaldearen eta iparraldearen artean, eta horixe bera da egoerari 
buelta emateko bidea. Mundubat-ek ez du amore emango, eta erkidegoei zein euren gizarte-
erakundeei lagunduko die betiko moduan. Izan ere, ondo antolatuta egonez gero, badakigu 
beste mundu hori eratu ahal izango dugula, guztiok eskubide berberak eduki ahal izateko. Lan 
interesgarri horretan, gurekin jarraituko duzulakoan gaude.
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Aurkibidea
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.: 945 12 04 65  Fax: 945 28 45 98

araba@mundubat.org

GIPUZKOA
Avda. Zarautz, 86 B/6. 

San Sebastián-Donostia 20009
Tel.:  943 29 75 16  Fax: 943 29 16 57

gipuzkoa@mundubat.org

NAFARROA
Emilio Arrieta, 4-1º izda. Pamplona-Iruña 31002

Tel./Fax: 948 22 59 66 
navarra@mundubat.org

MADRIL
Hermosilla, 114 - sótano A. Madrid 28009

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
Cantín y Gamboa, 26 bajos. Zaragoza. 50002

aragon@mundubat.org 

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.co

KUBA
Calle 28, nº 2802, esquina 7ª Miramar municipio Playa. 

La Habana.
Teléfonos: 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

MEXICO
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
Residencial Bolonia, de la Iglesia San Francisco,1 1/2 c. 

al sur, casa #11. Managua.
Tel. (505) 22 66 90 31 / Fax  (505) 22 66 76 60

nicaragua@mundubat.org

PALESTINA
PO BOX 2460. Jerusalen 91026.

Tel./Fax: (00 972) (0) 2 540 1454
palestine@mundubat.org
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Nortzuk garen

Mundubat Fundazioa

1988an, sortu zen Paz y Tercer Mundo-Hi-
rugarren Mundua ta Bakea, Hegoaldeko herriei 
lagundu nahian euren erronketan gizarte-justi-
ziaren eta giza garapenaren arloan.

Paz y Tercer Mundo, PTM, Hegoaldeko bi-
deetatik ibili bitartean, Hirugarren Mundua ta 
Bakea-k, Hirugarren, hemisferioen arteko zubi-
lanari ekiten dio. Izen desberdinak eta helburu 
bakarra: emakume eta gizon guztiok eskubide 
guztiak izan ditzagun mundu bakar batean.

Asmo horrek bultzaturik, gure izena PTM-
mundubat bihurtu eta ondoren, 2007an desego-
kia delakoan “Hirugarren Mundua” erabiltzeari 
utzi diogu eta Mundubat hitzari eusten diogu 
tinko. Izenak, izana. Izanak, izena.

Izen honekin segituko dugu topo egiten He-
goaldean zein Iparraldean. Guztiontzako mundu 
bakar bat nahi baitugu; eskubideak bermaturik 
dituen mundu bat, justizia eta bakea nagusi di-
rela mundu bat. Mundubat.

* 2008ko hasieran Espainiako Lan Minis-
terioaren menpeko Fundazioen Protektora-
tuaren aurrean erakundearen izena aldatu 
genuen, aurrerantzean Mundubat Fundazioa 
izango delarik.

Xedea
Mundubat zenbait gizarte-errealitatetatik etorritako gizo-

nen eta emakumeen GGKE da, eta munduaren antolamendua 
aldatzeko konpromisoa hartu du bere gain. Honako honek ba-
tzen gaitu:

Elkartasunerako grina pertsonala dugu, eta jakin badakigu 
gehiengoen egiturazko txirotasuna giza eskubideen urradu-
ra dela. Horrez gain, pertsona guztientzako eskubide guztien 
hedapenean zein gozamenean eta genero-berdintasunean oi-
narritutako elkartasuna sustatzen dugu. 

Eskubideak eta aukera sozialak zein ekonomikoak aldarrika-
tu eta partaidetzan oinarritutako demokrazia bultzatzen du-
ten erkidegoekin eta herriko erakundeekin batera lan egiten 
dugu.

Gure lankidetza herriko erakundeen zerbitzura dago, gi-
zartearen aldaketarako prozesu sozio-politikoak sustatzeko 
asmoz. Horretarako, ekonomia herritarren partaidetzazko ga-
rapen endogenorako eta hiritarren partaidetzarako proiektuak 
eta egitasmoak jartzen ditugu abian. 

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

Bestetik, eraginkortasuna baliabideak kudeatzeko printzi-
pioa da guretzat; eta etengabeko hobekuntza, ordea, gure la-
naren kalitatea lortzeko tresna.

Ikuspegia
Borondateak eta baliabideak batzen dituen GGKE izan nahi 

dugu, gizarte-mugimenduen sare handia sendotzeko eta zere-
gin partekatua (“menpekoa”) betetzeko. Horretarako, gizarte-
erakundeen, erkidegoen, toki-administrazioen, estatuen eta 
nazioarteko GGKEen arteko sinergiak uztartuko ditugu.

Kanpoan zer dagoen kontuan hartuta, bere ideiei, gaita-
sunei eta subiranotasunari eusten dien GGKE izan nahi dugu. 
Horretarako, baliabide ekonomikoak dibertsifikatuko ditugu, 
lankidetzapeko lanerako tresnak garatuko ditugu, gizarte-oi-
narria handituko dugu eta kalitatearen kudeaketaren bikain-
tasuna lortuko dugu. Gure inguruan genero politikari dagokio-
nez, erreferentziazko GGKEa izan nahi dugu.

Balioak
Elkartasuna. Konpromisoa. Giza eta zuzendaritza taldearen-

ganako konfiantza. Kultura artekotasuna. Barruko partaidetza. 
Kudeaketa gardena. Giza kapital handia. Prozesuen errespe-
tua. Genero-berdintasuna. Baliabide ekonomikoak erabiltzeko 
zorroztasuna. Ideologia eta filosofia partekatua. 

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
José Ángel Cuerda Montoya 
Julia Monge Sarabia
Paul Nicholson Solano

Mundubat Fundazioaren Patronatua
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Berdintasunarekin dugun konpromisoa

G izarte bidezko eta berdintasunezkoagoa eratzeko 
konpromisoa dugunez, garapenerako lankidetzan, 
sentsibilizazioan eta hezkuntzan garatzen dugun 

lanean nagusi den garapen-eredua jartzen dugu kolokan, 
eta berdintasunezko giza garapena aldarrikatzen dugu, gi-
zon zein emakumeen giza eskubideak errespetatzeko eta 
emakumeen interesak eta premiak kontuan hartzeko.  

2009. urtea erabakigarria izan da, Mundubat-ek orain 
dela zenbait urte berdintasunarekin konpromisoa duen lan-
kidetzaren eraketarako hasitako bidea sendotzeko orduan. 
Epealdi horretan, urratsak eman ditugu. Batzuetan, txikiak 
izan dira; eta beste batzuetan, handiagoak. Hala ere, geure 
lankidetzan zein sentsibilizazioan printzipio eta jarduke-
ta feministak kontuan hartzea izan dugu helburu nagusi. 
Orain dela bederatzi urte, garapeneko generoaren estrate-
giari buruz hasi ginen hausnartzen eta eztabaidatzen, eta, 
harrezkero, abian jartzeko prozesuan egin dugu aurrera. 
Horrela, ibilbide horretan, honako bi printzipio hauetan 
oinarritutako estrategia egituratu dugu: batetik, hegoal-

deko emakumeen erakundeei eta/edo erakunde feministei 
ematen diegun laguntza eta emakumeen jabekuntzarako 
prozesuak sendotzea, benetako eraldaketa-prozesu 
iraunkorrak sortzeko; eta bestetik, erakunde mis-
toekin garatzen ditugun lankidetza-proiektuetan 
generoaren ikuspegia zeharkakotzea. Era berean, 
iparraldean ere, garapenerako hezkuntzan eta sen-
tsibilizazioan garatzen dugun lanak “Emakumeok 
esna gaude” ekintza-lerroa indartu du, eta honako 
helburu hauek ditu: herritarren artean emakumeen giza 
eskubideen inguruko kontzientzia kritikoa sortzea eta he-
goaldeko emakume antolatuen zein mugimendu feminis-
ten aldarrikapen, eskari eta proposamenei buruzko elkar-
tasun-agendak sortzea. 

Antolaeraren aldaketa

Berdintasunezko giza garapen iraunkorraren alde lan 
egitean, garatzen ditugun programa eta proiektuetan ez 

ezik, geure erakundean bertan ere zeharkako-
tu behar dugu genero-berdintasuna. Horreta-

rako, egituran, prozesuetan eta antolaeran egin 
behar dira aldaketak. Jakin 
badakigu geure kanpo-lana 
berrikusi behar dugula eta, 
horrez gain, geure burua-
ri begiratu behar diogula. 
Hori dela eta, 2009. urtean, 

Mundubat-en berdintasuna-
ren aldeko antolaera-aldaketa jarri genuen abian, Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza finantzarioaren bidez. Hartara, 
gaitasun handiagoa edukiko dugu, gure funtzionamen-
duak, sinesmen partekatuek eta jokabide ikasiek nolako 
genero-desberdintasunak sustatzen dituzten ulertzeko. 
Erakundean bertan, generoari buruzko diagnostikoa egin 
ondoren, 2010ean behar den moduko estrategia eratuko 
dugu, erakundean bertan zein kanpoan garatzen dugun 
zereginean genero-desberdintasunak desagerrarazteko eta 
printzipio feministetan irmo sinesten duen erakunde mo-

duan indartzeko. Hartara, abian jarri ahal izango ditugu. 

Ahalegin horretan, Genero Taldea suspertu dugu. Mun-
dubat-eko zenbait sailek parte hartzen dute bertan, eta 
prozesua zuzentzen ari da. Horrez gain, genero-arloa ere 
instituzionalizatu da Mundubat-en, berdintasunaren alde-
ko antolaera-aldaketa sustatzeko eta taldeei genero-ikus-
pegia euren zereginetan ezartzen laguntzeko. Mundubat-
entzat oso garrantzitsua da behar bezalako lan-esparrua 
instituzionalizatzea, erakundearen genero-estrategian ze-
haztutako helburuak eta konpromisoak sustatzeko eta bete 
egiten direla bermatzeko. 

Mundubat-entzat erronka paregabea da erakundearen 
funtzionamenduan eta garapenerako hezkuntzan, lanki-
detzan eta sentsibilizazioan printzipio eta balio feministak 
ezartzea. Jakin badakigu bide luze bezain zaila dela, bai-
na aldi berean, badakigu guztion eskubideak bermatzeko 
orduan bidezko eta berdintasunezkoagoa den munduaren 
eraketan egin ahal izango dugula geure ekarpena.
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Justiziarantz aurrera egiteko konpromisoa

2009. urtean, berriro ere, garapenerako laguntza ofi-
zialaren (GLOren) inguruko nazioarteko eztabaidak bi 
ardatz izan ditu: a) laguntza ez da nahikoa; eta b) 

ez du behar besteko kalitaterik. Bi baieztapenek arrazoia 
dute. Oraindik ez da Barne Produktu Gordinaren 0,7 lortu, 
eta, horrez gain, sarritan lankidetza-ikuspegiek ez dute be-
har besteko estrategiarik, txirotasunaren aurkako borrokan 
beharrezkoak diren emaitzak bermatzeko. Nolanahi ere, 
GLOren ahuleziak beste faktore batekin dauka zerikusia: 
lankidetzaren aurkako makinak azkarrago eta indar han-
diagoz suntsitzen du, proiektu eta programen onuren al-
dean. Hegoaldeko arazoak konpontzeko, iparraldearen zein 
hegoaldearen arteko harremanak berreratu behar dira.

Egia esan, are gehiago krisialdi honetan, GLOren ingu-
ruko eztabaida ez da teknikoa, politikoa baizik, eta, mun-
duko sistema komertzial eta finantzarioa ez ezik, honako 
hauexek ere jarri behar dira eztabaidapean: sistema militar 
xahutzailea, baliabide energetikoen kontrola, migrazioak…

Izan ere, iparraldea eta hegoaldea hitzak erabiltzen di-
tugu geografiak adierazteko. Beharbada, iparralde globala 
eta hegoalde globala kontzeptuak erabiltzen hasi beharko 
ginateke, gaur egun krisiaren ondorioz are agerikoagoak 
diren errealitate sozialak adierazteko: hegoaldea dago ipa-
rraldean; eta iparraldea, hegoaldean. Ikuspegi horri esker, 
argi eta garbi dago interes-taldeak daudela herrialdeetan.

 Herrialde aberats eta txiroen arteko harremanen 
aldaketak elkartasunean oinarritutako diskurtsoa gainditu 
eta baterako erantzukizun zein justizia sozialerantz jo be-
har du. Hartara, konpromiso sozial eta politiko handiagoa 
edukiko dugu. Dena dela, berdinen arteko lankidetza lortu 
beharra dago, hau da, dohaintza-emaileen eta onuradu-
nen arteko elkarrizketan oinarritu behar da. Horrez gain, 
GLOk ez die dohaintza-emailearen aldebakarreko helburuei 
erantzun behar, eta ez da arrazoi ekonomiko, komertzial 
eta geoestrategikoen baldintzapeko laguntza izan behar.

Gure lankidetza

2010. urteari begira, jakin badakigu milaka proiektuk 
berez txirotasunaren errealitatea, desberdintasunak eta 
esplotazioa aldatuko ez dituztela. Arazoen arrazoiak bilatu 
behar ditugu era sistematikoan, politika suntsitzaileak in-
posatzen dituzten interes-taldeak antzeman behar ditugu, 
hori guztiori pairatzen duten talde sozialak edo “galtzai-
leak” identifikatu behar ditugu eta gaur egungoa bezalako 
errealitatera garamatzaten logikak nahiz arrazoiak zehaztu 
behar ditugu, haien ordez beste logika eta arrazoi batzuk 
ezartzeko. Hori dela eta, gure lankidetza aldaketa-estrate-
giaren zerbitzura egon behar da.

 Aldaketa diogunean, ezin dugu termino ekono-
mizistetatik pentsatu. Aitzitik, Amerika Latinoko herri indi-
gena eta nekazariekin bat eginda, aberastasun, duintasun 
eta garapenaren beste nozio bat aldarrikatu behar dugu: 
bizimodu ona. Beraz, borrokatu egin behar gara, guztiok 
bizi-osotasunerako eta ongizate sozial, ekonomiko eta po-
litikorako daukagun gaitasuna handitzeko eta naturarekiko 
harremana hobetzeko. Kontzeptu hori, gainera, emaku-
meen mugimenduek ere aldarrikatzen dute.

Bizimodu ona honako arlo hauetako subiranotasuna 
kontuan hartzen duen garapen endogenoan dago oinarri-
tuta: lurraldea, elikadura, energia, ura, ingurumena, osa-
suna... Autodeterminazioaren ideia bera. Prozesu horretan, 
gainera, zeresan handia eduki behar du feminismoaren 
eraldaketa-ahalmenak.

Norabide horretan aurrera eginez gero, gure lankide-
tza eragin politikoarekin egon behar da lotuta. Hori dela 
eta, gizarte, ekonomia, politika, kultura eta genero arloko 
errealitate berria eratzeko ahalegina egin behar da, baina 
aldi berean, nazioarteko harreman guztiak aldatzeko ere 
lan egin beharra dago. Gure kasuan, kritika, presioa eta ka-
bildeoa indartu behar dugu erakunde hurbilenekin, tokian 
tokitik estatuko gobernura eta Europar Batasunera, eskual-
deak eta herrialdeak elkartzeko benetako hitzarmenak egi-
ten dituen GLO lortzeko.

Politika publikoak eta nazioarteko harremanak funtsean 
hobetzeko eragin politikoa erdietsi nahi izanez gero, gizar-
te-mugimenduen zein GGKE-en tokian tokiko eta nazioz 
haraindiko itunak eta sareak hedatu eta sendotu egin behar 
dira. Horrela, behar besteko ahotsa eta benetako indarra 
edukiko ditugu, erakunde eta eragile pribatuak behar beza-
la presionatzeko. Eremu horiek, gainera, ikerketa sistemiko 
berrietarako erabili behar dira, lankidetza integralagoa izan 
dadin eta azterketaren zein jarduketaren zatiketari “ezetz” 
esateko, GGKE-en ahulezia dira-eta. 

Hain zuzen ere, Mundubat-ek eragin politikoko eremue-
tan lan egiten du estatu zein Europa mailan, baina eragi-
leekin eurekin ere lan egiten du zuzenean: gurekin lan egi-
ten duten herrialdeetako sare sozialak eta GKE aliantzak. 
Funtsezkoa da hori egitea, are gehiago lurraldeetan ba-
liabide naturalen kontrolerako batailak garatzen direnean: 
garapen endogeno eta integralaren defentsa eta proposa-
menak, behetik. Geure lana horrelaxe bideratzen dugunez, 
arazoak lotzen dituzten kontzeptuak eratu ditzakegu: zor 
ekologikoa / kanpo-zorra; elikaduraren subiranotasuna / 
agronegozioak; garapen endogenoa / TLC… Horiek horrela, 
sistema konplexu, adimendun eta eraginkorragoa izango 
da gure lankidetza.
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Lankidetza eta Giza Ekintza
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Testuinguru orokorrari begira, 2009. 
urtean, garapen-plan neoliberalaren 
ezarpen indartsu bezain oldarkorra izan 
da nagusi hiru gobernu-mailetan: fede-
rala, estatala eta udalekoa. Hain zuzen 
ere, proiektu turistiko handiak sustatzen 
dira; laborantzetan oinarritutako ekoiz-
pena bultzatzen da (palmondo afrikarra-
ren eta beste laborantza batzuen lur-sail 
estentsiboak eta prozesaketa-lantegien 
eraikuntza, bioerregaiak lortzeko); eta 
biodibertsitatea esplotatzen da, paten-
teak erdiesteko eta ondasun naturalez 
jabetzeko, besteak beste. Gobernu-
estrategia horien ondorioz, desjabe tzak 

gertatu dira, erkidegoak kanporatu di-
tuzte eta birkokatu egin omen dituz-
te. Horrez gain, gobernuko programak 
eta proiektuak eskaini dira, erkidegoak 
banatzeko eta batzar bidezko erabaki-
egiturak ahultzeko. Bestetik, gobernuak 
erakunde paramilitarrei eman die ba-
besa, euren interesen mesederako dira-
eta; eremua gero eta militarizatuago 
dago, Merida Planak etengabe aurrera 
egitean; protesta soziala kriminalizatu 
dute… Hori guztiori gutxi izango balitz 
bezala, zigorgabetasuna da nagusi, eta 
komunikabideak erabiltzen dituzte, des-
informatzeko, egitateak nahasteko eta 

herri indigenei zein euren borrokei errua 
botatzeko eta haien izen ona zapuzteko.

Garapen-plan horietan, herriei ez die-
te ezer galdetzen, ez dute haien hitza 
errespetatzen, sortutako mozkinetan ez 
dute inolako edukitzarik eta kontrolik 
eta gobernuek zein transnazionalek era-
biltzen dituzte. 

Egoera hori kontuan hartuta, Chiapa-
seko herri indigenen autonomia eratze-
ko prozesuak babestu eta sendotu egi-
ten ditugu, eta haien giza eskubideak 
defendatzen ditugu, funtsezkoak dire-
lako justiziadun bizitza duina lortzeko 
orduan.

Chiapas-Mexico

2009an 587.146 euro betearazi ditugu Chiapas-Mexikon egindako proiektuetan

Amerika
San Cristobal de las Casas   Comitán

Kubak ezin izan zuen 2009an na-
zioarteko ekonomia guztietan eragina 
izan duen krisi ekonomiko orokorraren 
ondorioetatik ihes egin. 

Kuban, krisiaren ondorioz, BPG jai-
tsi zen harik eta %1,7ra iritsi arte, 
2009rako aurreikusitakoa %6koa izan 
arren. Horrez gain, krisi orokorraren on-
dorioz, inportazioaz %80 murriztu dira; 
eta merkataritza-balantza, %36.

Epealdi horretan, estura handiagoa 
izango zela eta, sortutako aurrekontu-
defizit ikaragarriaren ondorioz, gastu 
publikoa gutxitu egingo zela iragartzea 
izan zen adierazgarriena. Egoera ho-
rri aurre egiteko, zenbait neurri hartu 
zituzten, eta, euren artean talde ba-
tzuek jasotzen zituzten “doakotasunak” 
kendu ziren (abangoardiako langileak, 
ezkontza…). Era berean, apurka-apurka, 
hornikuntza-libreta ere murriztu egin 
zen, bertako produktuak “librearen” 
bidez hasi ziren erosten eta 5 ministe-
riotako langile-jantokiak itxi zituzten. 
Horrelako zenbait neurriren ondorioz, 
nolabaiteko konpentsazio ekonomikoa 
eman zen; esate baterako, langile-jan-
tokiak kentzean, inplikatutako langileei 
soldata igoko diete emankortasun, asis-
tentzia… arloko adierazleen arabera.

Arlo politikoan, neurri nabarienen 
ondorioz, ministerio-egitura sakon-
sakon berregituratu zen, organismo 

gutxiago dituen egitura trinko eta fun-
tzionalagoa ezartzeko asmoz.

Era berean, zortzi ministro, jardune-
ko ministro bat, presidenteorde bat eta 
Ministroen Kontseiluko idazkaria, Car-

los Lage, aldatu zituzten.
Testuinguru horretan, are garrantzi-

tsuagoak dira Mundubat-ek Kuban eta 
Kubaren alde garatutako elkartasuna 
eta lankidetza.

Kuba
Mundubat-ek 1996. urteaz geroztik lan egiten du Kuban

2009an 781.635 euro betearazi ditugu Kuban egindako proiektuetan

Amerika
La Habana 

Cienfuegos 

Santiago de Cuba 

Guantanamo Mundubat-ek 1988. urteaz geroztik lan egiten du  Chiapas-Mexikon

• Osasun-sistema autonomoa sendotzea Altos inguruan Formación y Capacitación A.C. (FOCA) 
EUSKO JAURLARITZA, 
GIPUZKOAKO ALDUNDIA

• Altosko emakumeen giza eskubideak sustatzea CDMCH BIZKAIKO ALDUNDIA

• Autodeterminaziorako hezkuntza-bidea eratzeko lan egitea LOTUNE ZIBILA EUSKO JAURLARITZA

• Sexu eta ugalketa osasunerako estrategia Formación y Capacitación A.C. (FOCA) BIZKAIKO ALDUNDIA

• Gizarte eta ingurumen baldintzak hobetzea OSIMECH GIPUZKOAKO ALDUNDIA

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

• Lehortearen ondorioei aurre egitea 3 probintziatako nekazaritza eta abeltzaintzako koope-
ratibetan

ACPA EUSKO JAURLARITZA

• Nekazaritza eta abeltzaintza dibertsifikatzea Juventud Uhartean egoera txarragoan dauden 
guneetan

ACPA BARAKALDOKO UDALA

• Genero-berdintasuna kontuan hartzen duen toki-garapen sozio-ekonomikoa, Kubako ipar-
ekialdeko erkidegoetan

ACPA BIZKAIKO ALDUNDIA

• ACPA sendotzea, genero-estrategia ezartzeko asmoz ACPA AECID

• Gustav eta Ike urakanek Juventud Uharteko La Reforma erkidegoan eragindako kalteak 
konpontzea. Kuba.

ACPA GIPUZKOAKO ALDUNDIA

• Ike urakanak Puerto Padre udalerrian eragindako kalteak konpontzea ACPA BILBOKO UDALA

• Ike urakanak Puerto Padre udalerriko 3 herri-kontseilutan eragindako kalteak konpontzea, 
Las Tunas. Kuba.

ACPA BIZKAIKO ALDUNDIA

• Elikaduraren subiranotasun eta toki-garapenerako hitzarmena, Karibeko herrialdeetan 
gertatutako hondamendi naturaletako kaltetuentzat

ACPA, ACTAF, ANAP, CIERIC, FMC AECID

• Emakumeek erkidegoaren garapenerako prozesuetan duten partaidetza sendotzea ACPA DONOSTIAKO UDALA

• Restoration of houses damaged by hurricanes Gustav and Ike in Isla de la Juventud
Juventud Uharteko Herri 
Boterea

EE-ECHO

• Kooperatibei nekazaritza, abeltzaintza, gizartea eta ekonomia garatzen laguntzea. Nueva 
Paz, Habana

ACPA ZARAGOZAKO UDALA

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa
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Amerika Honduras
Mundubat-ek 1996. urteaz geroztik lan egiten du Hondurasen

Erdialdeko Amerikan, hitzarmena betearazi dugu, garapen bateraturako prozesu alternatiboak, partaidetzazkoak, iraunkorrak eta 

berdintasunezkoak bultzatzeko. Horretarako, erkidegoen ekoizpen-jarduera sendotu dugu; prozesatzeko, eraldatzeko eta zerbitzuak 

eskaintzeko enpresak sortu ditugu; eta banaketa-bideak antolatu ditugu. Hori guztiori egiteko, Guatemalako, Honduraseko, Sal-

vadorreko eta Nikaraguako toki-erakundeen babesa eta herritarren partaidetza jaso dugu. Bere esparruan, gainera, toki-bazkideen 

arteko eta toki-bazkideekiko truke-bilerak sustatu dira, eta, datozen urteei begira, osagai horren garapena handituko da.

2009an 426.936  euro betearazi ditugu Hondurasen egindako proiektuetan (Ertamerikako Hitzarmena kontutan hartu gabe)

2009an, ekainaren 28ko estatu-kolpea 
izan da gertaera nabariena. Une hartan, 
herri-galdeketa egin behar zen, biztan-
leek azaroko hauteskunde orokorretan 
konstituzio berriaren alde bozkatzeko 
laugarren hautestontzia jarri nahi zuten 

ala ez erabaki zezaten. 
Egun horretan, indar militarrek Ma-

nuel Zelaya zilegizko presidentea bota 
zuten herrialdetik. Aldi berean, Kongre-
su Nazionaleko presidentea, Roberto 
Micheletti, de facto presidente izenda-

tu zuten. Herrialdean bizi zuten egoera 
latzaren ondorioz, handik gutxira, berme 
konstituzionalak utzi zituzten indarrik 
gabe, eta behin eta berriro urratu zituz-
ten biztanleen giza eskubideak, baina 
batez ere emakumeenak. 

Hauteskunde orokorrak baino lehen, 
negoziaketa luzeak garatu ziren, hitzar-
men adostua lortzeko eta ordena konsti-
tuzionala berrezartzeko. Bien bitartean, 
nazioarteak kolpea gaitzetsi zuen oro 
har. Irailaren 21ean, Manuel Zelaya he-
rrialdera itzuli zen, Brasilgo ordezkaritza 
diplomatikoaren babespean. Hain zuzen 
ere, bertan egon zen, militar eta polizia 
ugariz inguratuta. Azkenean, azaroaren 
29an, hauteskundeak egin ziren, baina 
gertatutakoa kolokan jarri zen, kanpoko 
begiraletzan eta emaitzetan gardenta-
sunik egon ez zelako. 

Mundubat Nekazarien Bidera eta 
Emakumeen Eskubideen Zentrora hur-
bildu da, giza eskubideak sustatzeko eta 
defendatzeko. Bestetik, honako lan-lerro 
hauetan hasitako prozesuei eman zaie 
jarraipena: herri-ekonomiak, toki-bote-
rea eta zeharkako ardatza den genero-
ikuspegia. 

La Ceiba 

Tocoa 
Camayagua 

Tegucigalpa 

2009an, indarkeria eta segurtasunik 
eza areagotu egin dira, eta estatuko 
erakundeen sinesgarritasunak behe-
ra egin du erabat. Herrialdean bertan 
gertatutako egoera horren ondorioz, 
pasarte bortitzak (baita lintxamenduak 
ere) eta gobernaezintasun-asaldurak 
ugaritu dira; Sololan jazotakoak beza-
lakoak, esaterako. 

Gobernuak eraldaketak sustatzeko 
ahalegintxoak bakarrik egin dituenez, 
ez dago emaitzak lortzeko besteko in-
darrik. Legegintza-arloan bultzatzen 
saiatu ondoren, berriro ere elkarri-
zketa-mahaiak jarri dira abian. Dena 
dela, gizarte-eragileen partaidetzarako 
fikziozko eremuak sortzea dute helburu 
nagusi eta ez benetako eraldaketen lor-
penerako hitzarmen zehatzak erdiestea.

Aldi berean, giza eskubideen defen-
datzaileen aurkako erasoek bere horre-
tan diraute, baina batez ere, lurraldea-
ren eta baliabide naturalen inguruan 
lan egiten dutenen aurkakoak. Arazo 
horren aurrean, estatuak honako ekin-
tza hauen bidez erantzun du: enpresen 
larregikeriei zein inposaketei aurka egi-
ten dieten liderren zapalkuntza, krimi-
nalizazioa eta jazarpena. Ekintza sozial 
handieneko kasuetan, estatuak tokian 
tokiko salbuespenezko egoerak inpo-
satu ditu, eta buruzagi sozial nagusiak 

harrapatzeko aginduak eman ditu. De-
fendatzaileen aurkako erasoek, ordea, 
zigorgabe diraute oraindik.

Mundubat toki-erakundeekin hasi da 
lanean, Guatemalako iparraldeko mu-
gako baliabide naturalak defendatzeko 
eta artatzeko. Horretarako, Guillermo 
Toriello Fundazioaren laguntza jaso-
tzen du, eta, fundazioarekin batera ere, 
emakumeen jabekuntza lantzen du Ix-
canen. Bestetik, ezkerreko emakume 
feministen erakundeen aliantza poli-

tikoarekin daukagun harreman estra-
tegikoari eusten diogu (Emakumeen 
Sektorea). Horri esker, herrialdeko 
mendebaldeko 5 departamentutarantz 
hedatu da lana. Sololan, zenbait ekin-
tza bultzatu dira, tokian tokiko garapen 
ekonomikoa sustatzeko. Instituzio-mai-
lan, udalarekin lan egiten dugu, baita 
Guillermo Toriello Fundazioarekin ere. 
Hartara, zenbait ekoizpen-talderen ze-
regina hobetzen da, eta Fondesolen bi-
dezko kredituak sustatzen dira.

AmerikaGuatemala
Mundubat-ek 1994. urteaz geroztik lan egiten du Guatemalan

2009an 1.218.524 euro betearazi ditugu Guatemalan egindako proiektuetan (Ertamerikako Hitzarmena kontutan hartu gabe)

Hixcán-Quiché 

  Alta Verapaz
Sololá 

Ciudad de Guatemala 

• Diru-sarrerak sortzea eta emakumeen bizi-kalitatea hobetzea CENCOPH EMAKUMEEN ERAKUNDEA

• Hiru kontsumo-denda jartzea hiru kooperatiba mistotan CENCOPH AECID

• Kreditua eskuratzeko proiektu eredugarria eta ekimen berriak zehaztea CIPE-CONSULTORES ICO FUNDAZIOA

• Indarkeriaren prebentzio integralerako proiektua, testuinguruaren eraldaketaren bidez CRA MANKOMUNITATEA AECID

• Eskola Metodologiko Nazionalean genero-berdintasuna eratzea eta erabiltzea CENCOPH KANTABRIAKO GOBERNUA

• Hiriburu berriaren sektoreko emakumeek kudeatutako 3 kooperatiba mistotako enpresa 
dibertsifikazioa eta finkapena (2. fasea)

CENCOPH ARABAKO ALDUNDIA

• Jarduera ekonomikoak sustatzea, El Carrizaleko emakumeen jabekuntzaren eta eraginaren 
bidez

CENCOPH AECID

• Borondatezko euskal lankidea: Isabel de Gonzalo EUSKO JAURLARITZA

• Namasigüeko udalerrian liburutegi kulturala eraikitzea eta hornitzea CIPE-CONSULTORES BANCAJA

•"Garapen bateraturako prozesu alternatiboen sustapena" hitzarmena

PROCOMES, CEIBA, EMAKUMEEN 
SEKTOREA, GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA, SOLOLAKO UDALERRIA, 
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECID

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

• Programa: "Nimsamaj berdintasuna kontuan hartzen duen toki-garapenerako"
GUILLERMO TORIELLO FUN-
DAZIOA, FONDESOL

LA CAIXA FUNDAZIOA

• Erbesteratutako borondatezko lankidea: Nagore Lazcano Ixcango Pastoral Soziala EUSKO JAURLARITZA

• Helduentzako hezkuntza bateratu elebiduna SOLOLAKO UDALERRIA CAJA MADRID

• Erkidegoak komunikazio-bide sozialetara hurbiltzea Ixcango Pastoral Soziala EE-GGEE, BILBOKO UDALA

• Emakumeen gaitasunak sendotzea, genero-berdintasuna kontuan hartzen duten politika 
publikoak sustatzeko eta ezartzeko orduan

EMAKUMEEN SEKTOREA NAFARROAKO GOBERNUA

• Ixcango udalerriko emakumeen partaidetza soziala eta jabekuntza sustatzea
GUILLERMO TORIELLO FUN-
DAZIOA

NAFARROAKO GOBERNUA

• Emakumeen 10 erakunderen gaitasun politikoak handitzea EMAKUMEEN SEKTOREA EUSKO JAURLARITZA

• Baso zein ur baliabideen kudeaketa bateratu iraunkorrerako eredu integrala garatzea
GUILLERMO TORIELLO FUN-
DAZIOA

EE-EUROPEAID

• Merkatu nagusia antolatzea eta udal-azokatxoa berkokatzea SOLOLAKO UDALERRIA IRUÑAKO UDALA

• Emakumeen mugimenduak tokian-tokian eta nazio-mailan duen gaitasuna sendotzea EMAKUMEEN SEKTOREA EE-EUROPEAID

• Kisk'ab ibaiko azpiarroko 10 landa-erkidegoko saneamendua egitea SOLOLAKO UDALERRIA ARAGOIKO GOBERNUA

• "Garapen bateraturako prozesu alternatiboen sustapena" hitzarmena

PROCOMES, CEIBA, EMAKUMEEN 
SEKTOREA, GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA, SOLOLAKO UDALERRIA, 
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECID

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa
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Amerika El Salvador
Mundubat-ek 1988. urteaz geroztik lan egiten du El Salvadorren

2009an 466.000 euro betearazi ditugu Salvadorren egindako proiektuetan (Ertamerikako Hitzarmena kontutan hartu gabe)

2009an, aldaketa politiko handiak 
gertatu dira arlo politikoan, eta de-
mokratizazioa sakondu da.

Gobernu betearazle nazionala txan-
dakakoa izango da, Justizia Gorte Go-
renaren eraketa berria da, alderdien 
indarren koerlazio berria dago Legegin-

tza Asanbladan, diputatu berriak euren 
karguez jabetu dira eta udal-gobernuek 
gero eta protagonismo handiagoa dute. 
Hori dela eta, aurrerakuntzak egin dira 
ordezkaritza-demokraziarako prozesue-
tan.

Mauricio Funes eta Salvador Sánche-

zen gobernu berriak erantzukizun handiz 
aurre egin diote krisi ekonomikoari, eta 
epe luzerako proposamenak egin dituz-
te. Hala ere, epe laburrerako ekintzak 
ere jarri dituzte abian, Krisiaren Aurkako 
Planaren bidez biztanle txiroenei aten-
tzioa emateko.

Herri-sektoreen artean, oraindik ere 
honako hauexek dira arazo handienak: 
delinkuentziaren eta krimen antolatua-
ren ondorioz sortutako indarkeria so-
ziala, emakumeen aurkako indarkeria, 
AEBetarako emigrazioa eta herrialde ho-
rretatik datozen familia-sorten jasoke-
taren jaitsiera.

Epealdi horretan, tokian-tokian di-
tugun bazkideen ekintzak babesten ja-
rraitu dugu: Las Mélidas, PROCOMES, 
CORDES eta ACUDE DE R.L. Era berean, 
kudeaketa berriei eman diegu hasiera 
honako hauekin: Las Dignas, Toki Gara-
penerako Talde Feminista, FECORACEN 
DE R.L., FUNDASPAD eta ACACRESCO DE 
R.L. 

Honako arlo hauetako prozesu sozial, 
ekonomiko eta politikoak jorratu dira 
gure lankidetza-proiektuetan: emaku-
meen jabekuntza, genero-berdintasuna, 
nekazaritza iraunkorra, landa-garapena, 
mikroenpresentzako laguntza, hiri zein 
landa inguruneetarako mikrokredituak, 
herritarren partaidetza, emakumeen 
partaidetza politikoa eta toki-garapena.

San Salvador 

Ocotal 

San Miguel 

Nazioarteko krisi ekonomikoak on-
dorio larriak eragin ditu Nikaraguako 
ekonomian. Daniel Ortegaren gober-
nuak Nazioarteko Diru Fondoak ze-
haztutako politika ekonomikoa ezar-
tzen duenez, inbertsio atzerritarrak, 
sortak eta esportazioak murriztu egin 
dira. Horrez gain, barne-kontsumoa 
ere nabari jaitsi denez, zerga gutxia-
go bildu dira. Nikaraguak herrialdeen 
laguntza jaso nahi badu, gobernuak 
eta estatuko erakundeek gardenta-
sun demokratikoari eutsi behar diote. 
Bestetik, Venezuelak eman eta balan-
tza orekatu lezakeen laguntza ez da 
errepublikako aurrekontuan agertzen, 
erakunde publikoen kontrola saihes-
teko.

Hori dela eta, 2010ean, estatuko 
aurrekontuan defizita dagoenez, era-
gin handia izango du gizarte-progra-
metarako kontu-sailetan. 

Arlo politikoan, Daniel Ortega go-
bernuko presidente berriro hauta-
tzeko aukera zegoela ebatzi zuen 
botere judizialak. Bien bitartean, 
oposizioarentzat lehentasunezkoa da 
Ortega garaitzeko bat egitea, nahiz 
eta programa-posizio politiko nabari 
bezain bereizgarririk ez duten. 

Gizarte-sareek, ordea, antolaketa 
eta mobilizazioa sustatzeko erronka-
ri eusten diote. Estrategia nazionala 
egituratzeko moduko herri-mugimen-

dua eratzea da helburua, Daniel Or-
tegaren politikaren gaitzespen hutsa 
gainditzen duen herrialde-proposa-
mena egiteko.

Mundubat-ek honako arlo hauen 
inguruko adierazpen antolatuak egi-

turatzen laguntzen die: herri-eko-
nomia, kooperatibismoa, kredituaren 
eskurapena (landa zein hiri inguru-
nean), herritarren eskubideak, emaku-
meen borrokak eta ingurumenaren 
defentsa.

AmerikaNikaragua
Mundubat-ek 1988. urteaz geroztik lan egiten du Nikaraguan

2009an 1.092.753 euro betearazi ditugu Nikaraguan egindako proiektuetan (Ertamerikako Hitzarmena kontutan hartu gabe)

Choluteca 
Jinotega 

Managua 
Chontales 

• Gazteen artean, genero-berdintasuna kontuan hartzen duen antolaera eta kultura sustat-
zeko toki-eremuak eratzea

PROCOMES MADRILEKO UDALA

• Ekoizpen, ekonomia eta demokraziaren arloko prozesuetan, genero-berdintasuna kontuan 
hartzen duten prozesuak sustatzea, Savadorko San Salvadorko Departamentuan

PROCOMES NAFARROAKO GOBERNUA

• CSI Partzuergoa: emakumeen herritartasuna sendotzea LAS MÉLIDAS ARAGOIKO GOBERNUA

• Jutiapako udalerriko lau erkidegotako emakumeen antolaketa eta emankortasuna sendo-
tzea

CORDES NAFARROAKO GOBERNUA

• Cuscatlángo mikroeskualdeko landa-emakumeen antolamendu-gaitasunak eta berdinta-
sunezko partaidetza sendotzea eta elikaduraren subiranotasuna hobetzea

CORDES ARABAKO ALDUNDIA

• Emakume heldu eta gazteen herri-partaidetza sendotzea LAS MÉLIDAS EE-EUROPEAID

• Partaidetza politiko eta herritarrerako eremuak eratzea LAS MÉLIDAS DONOSTIAKO UDALA

• Ayutuxtepequeko udalerriko emakumeen partaidetza politikoa eta herritarra bultzatzea LAS MÉLIDAS EMAKUMEEN ERAKUNDEA

• Gazteak Mélida Anaya Montesko mikroeskualdeko bizitza publiko, ekonomiko eta sozialean 
integratzea

PRCOMES AECID

• "Garapen bateraturako prozesu alternatiboen sustapena" hitzarmena

PROCOMES, CEIBA, EMAKUMEEN 
SEKTOREA, GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA, SOLOLAKO UDALERRIA, 
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECID

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

• Artapena eta kudeaketa iraunkorra, Cerro Alegre - Cerro Cumaicako lehen eta bigarren 
mailako basoko erkidegoen partaidetzaren bidez

ASPRODIC CE-B7-6200

• Ekintza kolektiboak bultzatzea, Masayako Departamentuko emakumeen eskubideak defen-
datzeko eta zaintzeko

MASAYAKO EMAKUMEEN 
TALDEA

DONOSTIAKO UDALA

• Artoaren ekoizpena sendotzea eta, horretarako, kredituak eskuratzeko aukera ematea 
Nikaraguan

NICARAOCOOP CAIXA GALICIA

• Programa: nekazaritza-elikagaigintzako katea indartzea Nikaraguan NICARAOCOOP, CIPRES eta ATC EUSKO JAURLARITZA

• Ekoizpen-garapen organikoa sustatzea eta kafea merkaturatzen laguntzea "Cerro Cumaica 
- Cerro Alegre" erreserba naturalean, Boaco, Nikaragua.

ASPRODIC MADRILEKO UDALA

• Ticuantepeko 7 nekazaritza-kooperatibari ekoizten eta merkaturatzen laguntzea ATC ANDOAINGO UDALA

• Nikaraguako emakumeen 10 kooperatibari antolatzen, ekoizten eta merkaturatzen laguntzea ATC ANDOAINGO UDALA

• Managua inguruko auzoetan, oinarrizko aleen nekazaritza-elikagaigintzako katea indart-
zea lan-ekoizleetatik kontsumitzaileetara

NICARAOCOOP
AECID Elikaduraren subira-
notasuna

• Nekazaritza eta abeltzaintzako 17 kooperatibaren prestakuntza tekniko eta administrati-
boa sustatzea, berdintasuna kontuan hartzen duen hazkuntza ekonomikoa sustatzeko

ATC GASTEIZKO UDALA

• "Garapen bateraturako prozesu alternatiboen sustapena" hitzarmena

PROCOMES, CEIBA, EMAKUMEEN 
SEKTOREA, GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA, SOLOLAKO UDALERRIA, 
CIPE-CONSULTORES, POPOL NA, ATC

AECID

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa
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Amerika

2009. urtean, berriro sakondu da 
Boliviako herri indigenek eta nekaza-
ri zein herritarren erakundeek eral-
daketa politiko, ekonomiko eta so-
zialetarako abian jarritako prozesua, 
eta partaidetzazko demokraziarako 
zein justiziaren aldeko borrokarako 
modu berria sortu dira.

Giro politikoa egonkorra izan den 
arren (“aldaketa-prozesuan” aurrera 
egiteko premiaren inguruko hitzar-
menak eta adostasunak handitu egin 
dira), boterea eskuetan zeukaten se-
ktore historikoak eraldaketa sozial 
zein politikorako prozesua gutxiesten 

saiatu dira.
Abenduko hauteskunde orokorre-

tan, Al Socialismo Mugimenduak 
%64 lortu zuenez, Boliviako lehen 
presidente indigena boterera hel-
tzean 2005ean hasitako partaide-
tzazko prozesu politikoa sendotu zen. 
Horrez gain, beste fase bat jarri zen 
abian, Boliviako gizarteak ezarri nahi 
duen estatu-ereduaren garapen teo-
rikoa egiteko: sozialismo bateratua.

Testuinguru horretan, Mundubat-
ek gure erreferentziako bazkideak 
diren gizon zein emakume nekazari 
eta indigenen erakundeek zuzendu-

tako prozesuetan laguntzen jarrai-
tzen du: Bartolinas Sisa, ADA Sarea, 
APG, INDICEP eta CDIMA. Ekialdeko 
eta mendebaldeko erakunde indige-
na nagusiak sendotzea da helburua 
(horretarako, honako arlo hauetako 
laguntza ematen zaie: autonomiaren 
kudeaketa, instantzia publikoen au-
rreko eragin politikoa eta elikadura-
ren subiranotasunaren aldeko lana), 
baita erabakiak hartzeko prozesuaren 
demokratizazioaren eta emakumeen 
eskubideen alde borrokatzen diren 
herritarren hiri-erakundeak indar-
tzea ere.

Bolivia
Mundubat-ek 2007. urteaz geroztik lan egiten du Bolivian

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

2009an 37.414  euro betearazi ditugu Bolivian egindako proiektuetan

La Paz 
Cocha Bamba 

Santa Cruz 

Segurtasun estatal zein paramilita-
rreko indarrek eta talde gerrillariek 40 
urte baino gehiago daramatzate barruko 
gatazka armatuan borrokan, eta biztan-
le zibilak dira kaltetu nagusiak. Gatazka 
honetan, hain zuzen ere, ikaragarria izan 
da nola urratu diren giza eskubideak eta 
nazioarteko zuzenbide humanitarioa. 
Hori dela eta, biztanle gehienen egoera 
are larriagoa da, historian zehar behin 
eta berriro baztertu dituztelako, elite po-
litiko eta sozio-ekonomikoen mesedetan.  

Gatazka armatua eta indarkeria aitza-
kia ezin hobeak izan dira euren interes 
ekonomikoak handiagotu edo babestu 
egin nahi dituztenentzat. Horiek horrela, 
Kolonbian lekualdatutakoen %60 bai-
no gehiagok interes ekonomiko handiko 
guneetan zituzten etxeak eta lurrak utzi 
behar izan dituzte, meatzaritzako zein 
nekazaritzako baliabide ugari edo beste 
era bateko baliabideak zeudelako ber-
tan. Alde horretatik, erkidego indigenen 
eta afrooinordekoen lurraldeak izan dira 
kaltetuenak. 

Egoera horri aurre egiteko asmoz, 
Mundubat-ek gizarte, etnia eta lurral-
de arloko mugimenduei laguntzen die 
sendotzen, euren eskubideak eskatu eta 
defendatu ditzaten eta lurralde zein 
elikaduraren subiranotasunaren arloko 
eskubideak lortu ditzaten: nekazarien-
tzako erabateko nekazaritza-eraldaketa 
eta erkidego beltz nahiz herri indige-
nentzako autonomia eta gobernua. Kasu 
guztietan, gainera, tokian-tokian hasi 
eta nazio-mailara iristen diren prozesuak 
egituratzen dira, eta nazioartean eragina 
duten eremuetan parte hartzen da.

AmerikaKolonbia
Mundubat-ek 1997. urteaz geroztik lan egiten du Kolonbian

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

2009an 900.791 euro euro betearazi ditugu Kolonbian egindako proiektuetan

Cartagena 

Cúcuta 
Quibdó 

Bogotá 

• Politika, antolamendu eta ekoizpenaren arloan, emakumeen partaidetza handitzea BARTOLINAS SISA NAFARROAKO GOBERNUA

• Boliviako ardatz tronkaleko txirotasun-gerrikoetako emakume indigenen eragina ADA SAREA AECID

• Choco herri indigenen lurralde-eskubideak sustatzea OREWA ABOKATUEN ELKARGOA

• Lekualdatuen egoera sozio-ekonomikoa, instituzionala eta kulturala sendotzea
COCOMACIA, OREWA, SIEM-
PREVIVA KORPORAZIOA ETA 
QUIBDOKO ELIZBARRUTIA

EE-DESERROTUAK

• Hitzarmena: herri indigenen antolamendu-egiturak indartzea ONIC AECID

• Elikaduraren subiranotasuna eta lurralde-kudeaketa sustatzea OREWA GIPUZKOAKO ALDUNDIA

• Emakumeen GGEE sendotzea, eragina edukitzeko eta agerian jartzeko FEMUCAN TOLOSAKO UDALA

• Erdialdeko Atratoko elikaduraren subiranotasuna babestea OREWA LAUDIOKO UDALA

• Proiektua egiteko genero-laguntza teknikoa. Osasun bateratu eta nortasunerako prozesuak 
sendotzea

OREWA BIZKAIKO ALDUNDIA

• Nariñoko herri indigenako erkidegoak eta liderrak babestea ACIESNA GASTEIZKO UDALA

• Elikaduraren subiranotasun eta gobernugarritasunerako baldintzak berrezartzea ACIESNA IRUÑAKO UDALA
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Amerika Brasil
Mundubat-ek 2002. urteaz geroztik lan egiten du Brasilen

2009an 310.894 euro betearazi ditugu Brasilen egindako proiektuetan

Belem 

Salvador 

Brasilia 

Rio de Janeiro 

2009an, berretsi egin da Mundubat-
ek Sahara Azpitiko Afrikan elikaduraren 
subiranotasunaren alde egindako estra-
tegia. 

Mundubat-ek Nekazarien Batasun 
Nazionalarekin lan egiten du (UNAC). 
UNAC mugimenduan, Mozanbike osoko 
nekazariak elkartzen dira, eta irabazi-
asmorik gabeko elkarteetan daude an-
tolatuta. 1987. urtean sortu zen, ga-
rapen ekonomikoan nekazariak nola 
sortu zehazteko eta haien bizi-baldin-

tzak hobetzeko.
Sortu zenetik, UNACek hainbat jar-

duera egin ditu, nekazarien eskubideak 
defendatzeko; landa-inguruneko elkar-
tegintza eta prestakuntza tekniko zein 
administratiboa bultzatzeko eta larrial-
dien aurkako ekintzak eta garapen-
proiektuak egiteko eta ezartzeko (zori-
txarrak, hondamendi naturalak…).

UNACek badaki barrutik antolatu be-
har direla, baina aldi berean, kanporantz 
ere egin behar dute. Izan ere, mundu-

mailan, horrelaxe lan egiten du elikadu-
raren subiranotasunaren alde, Nekaza-
rien Bideko kide moduan (Mundubat-ek 
ere parte hartzen du bertan).

UNACen jarduketaren testuingurua 
eta errealitatea kontuan hartuta, neka-
zarien mugimenduak honako gai hauei 
ematen die lehentasuna, helburuak 
lortzeko orduan: erkidegoak sendotzeko 
prozesua, lurrerako eskubidea, merkatu-
raketa, partaidetzazko landa-hedapena 
eta nekazarien ahots politikoa.

AfrikaMozanbike
Mundubat-ek 2008. urteaz geroztik lan egiten du Mozanbiken

2009an 53.779 euro betearazi ditugu Mozanbiken egindako proiektuetan

Maputo 

Inhambane 

2009an, nazioarteko kapital finan-
tzarioak eredu ekonomikoan dituen 
agerpena eta garrantzia sendotu ditu, 
eta ekoizpen-inbertsioak utzi ditu 
alde batera.

Washingtongo Adostasuneko egi-
turazko egokitzapenerako politiken 
ondorioz ezarritako ereduak zenbait 
dinamika ekonomiko sortu ditu, eta 
txiroak zein aberatsak banatzen di-
tuen zuloa handiagotu dute. Hori 
dela eta, baieztatu egin da mun-
duko errenta-banaketa bidegabeena 
daukaten herrialdeetakoa dela Brasil.

Egoera orokor hori konpentsatu 
nahian, biztanleen oinarrizko premiei 
aurre egiteko politika asistentzialistak 
jarri dira abian: “Zero Gosea”, esate-
rako. Horiek horrela, neurri ekonomiko 
liberalizatzaileen ondorio larrienak 
arindu ahal izan dira, nolabait esate-
ko.

Testuinguru horretan, gizarte-mu-
gimenduek zenbait ekintza garatzen 
dituzte, egiturazko aldaketak lor-
tzeko eta justizia sozialdun herrialde 
barneratzaile berria eratzeko. Dena 
dela, Brasilgo gobernuak mugimen-

du horiek kriminalizatu ditu, bertako 
militanteen atxiloketa arbitrarioen 
bidezko zapalkuntza eta jendaurrean 
euren izen ona zapuzteko kanpainak 
jarri dituelako abian.

Brasilen, Mundubat-ek gizarte-
mugimenduei (MST eta MAB) eta 
erakunde feministei (SOF) laguntzen 
die euren erakundeen egiturak sen-
dotzen eta behar bezala trebatzen. 
Era berean, elikaduraren subiranota-
sunerako, ekonomia feministarako eta 
mikrokrediturako lerro politikoak ere 
sustatzen ditu bertan.

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa
• Teknologia eta ekoizpeneko matrizea eratzea, Brasilgo nekazaritza-eraldaketako kokalekue-

tan elikaduraren subiranotasuna lortzeko
CEPATEC

EUSKO JAURLARITZA, 
 TUTERAKO UDALA

• Politika, antolamendu eta ekoizpenaren arloan, emakumeen partaidetza handitzea CEPATEC EUSKO JAURLARITZA

• MABek egituraketa nazionalari begira dituen gaitasunak sendotzea MAB HERNANIKO UDALA

• Sao Pauloko hiriko emakumeen artean ekonomia solidarioko esperientziak sendotzea SOF TUTERAKO UDALA

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

• Mozanbikeko landa-inguruneko bizi-baldintzak hobetzea UNAC GIPUZKOAKO ALDUNDIA
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Afrika Mendebaldeko Sahara
Mundubat-ek 1996. urteaz geroztik lan egiten du Mendebaldeko Saharan

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

2009an 3.473.630 euro betearazi ditugu Mendebaldeko Saharan egindako proiektuetan

Saharako Errepublika Arabiar De-
mokratikoan, geure lankidetzari eusten 
diogu, eta konpromiso politiko esplizi-
tua dugu Saharako herriak bere liberazio 

nazionalaren alde garatutako bidezko 
borrokarekin. Guretzat, Fronte POLISA-
RIOA sahararren zilegizko ordezkaria 
da, estatuko kudeatzaile moduan. Aldi 
berean, giza eskubideen ekintzaileek lu-
rralde okupatuetan garatutako borroka 

adoretsua babesten dugu. Izan ere, saha-
rarren egoera elikatu eta berritzen duen 
erresistentzia baketsuaren sinboloa da, 
eta agerikotasun zein irmotasun handia-
goa ematen dio nazioartean. Erabateko 
elkartasuna adierazten diogu honako 
hauexen gesta heroikoari: Aminatu Hai-
dar, Brahim Dahane, Ali Salem Tamek, 
Ahmed Nassiri, Yahdih Tarrouzi, Rashid 
Sgayer eta beste hainbeste, egunez egun 
euren bizitza jartzen dutelako arriskuan, 
euren herriaren autodeterminaziorako 
eskubidea defendatzeagatik.

Lankidetza-proiektuak kudeatzen di-
tugu, Saharako herriari bere helburu 
politikoak lortzen laguntzeko, benetako 
estatua delako eta munduko herrialde 
gehienen onespena duelako. Gaur egun, 
Mundubat-ek honako arlo hauetako eki-
men handiak sustatzen ditu: garapen 
ekonomikoa, osasuna, hezkuntza, Saha-
rako estatuko sendopen instituzionala, 
laguntza humanitarioa eta giza eskubi-
deen sustapena. Horrez gain, Saharako 
herriak bere lurraldean zein Tindoufeko 
kanpalekuetan egindako erresistentzia-
ahaleginak babesten ditugu. Lan horren 
osagarri, sentsibilizazio-jarduerak ere 
egiten ditugu iparraldean, jakin bada-
kigulako SEADen garapenaren giltzarria 
monarkia alauitarrari egin ahal zaion 
presio eraginkorrean dagoelako eta, 
azken finean, gatazka politikoaren behin 
betiko konponketan.

Smara 
El Aaiún 

Tifariti 

Campamentos 
de Refugiados

2009an, Gazak jasandako erasoei 
aurre egiten eta barruko zein kanpoko 
egoera zailari aurre egiteko ustezko 
batasun-esparruak ezartzen jarraitu du 
gizarte palestinarrak.

Batetik, alderdi politikoek ez zuten 
behar besteko adostasuna lortu, hautes-
kundeak egin ahal izateko. Horrez gain, 
alderdi anitzeko elkarrizketak ere luzatu 
egin dira.

Bestetik, Obama AEBetako boterera 
iritsi denetik, nolabaiteko baikortasuna 
eman die gizarte palestinarrari eta bi-
dezko bakearen alde lan egiten duen 
gizarte israeldarrari. Alde horretatik, 
nazioarteko zein eskualdeko eremuetan 
eragina edukitzeko aukerak antzeman 
dira, nahiz eta oraindik emaitza zeha-
tzik lortu ez den. Testuinguru horretan, 
Mundubat-ek bete-betean lan egiten du 
kabildeoaren nahiz presio politikoaren 
arloan, Palestinako lurralde okupatuan 
zein estatu espainolean.

2009an, Qalqilia, Gaza zein Jerusale-

nen sendotu dugu lana, eta 48ko Pales-
tinan, Haifan, hain zuzen ere, lan egiten 
duten erakundeetara hurbiltzen hasi 
gara. Lurralde horietan, honako lerro 
hauek lantzen dira: elikaduraren subi-
ranotasuna, giza eskubideak eta emaku-
meen erakundeen antolaketa sendotzeko 
prozesua.

Hain zuzen ere, Mundubat-ek bete-
betean eta etengabe sustatzen ditu ho-
nako hauexen inguruko jarduerak, AE-
CIDek batera finantzatutako “Ekialdeko 
Jerusalengo Palestinarren Babesa eta 
Garapen Integrala” hitzarmenaren espa-
rruan: umeen eskubideen defentsa; osa-
sunerako eskubidearen defentsa; emaku-
meen eskubideen defentsa; lurrerako eta 
etxebizitzarako eskubideen defentsa; 
eta ikerketa, ekintza zein finkapen ba-
teratua. Gainera, hitzarmen horri esker, 
Palestinako zenbait erakunderen arteko 
partenariatua sortu da, hiriko biztanle 
palestinarrentzat hain zaila den egoeran 
Jerusaleneko egoera aztertzeko asmoz.

AsiaPalestina
Mundubat-ek 1998. urteaz geroztik lan egiten du Palestinan

2009an 954.466 euro euro betearazi ditugu Palestinan egindako proiektuetan

Jo
rd

an

Nablus 

Jerusalem 

Gaza 

Rafah 

• Tindoufeko biztanle errefuxiatu sahararren kanpalekuetako osasun eta hezkuntza sareak 
sendotzeko eta garatzeko plana

"MLRS 
Osasun Ministerioa 
Lankidetza Ministerioa"

BIZKAIKO ALDUNDIA

• Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf (III. fasea) MLRS EE-ECHO

• LH hitzarmena: Saharako kanpalekuetan hezkuntza-sistema sendotzea. Gazte eta emaku-
meentzako LH eta lanerako plan integrala garatzea. Irakasleen prestakuntza hobetzea. 
Kontzertazioa eta koordinazioa hobetzea

FUNTZIO PUBLIKOKO IDA-
ZKARITZA

AECID

• ES hitzarmena: Tindoufeko kanpalekuetako errefuxiatu sahararren elikadura-subira-
notasuna indartzea eta, horretarako, honako hauexek sustatzea: estatuko, eskualdeko 
eta familia-arloko baratzeak; hegaztien etxaldeak; esnea; eta ardikia. Kontzertazioa eta 
koordinazioa hobetzea

GARAPEN EKONOMIKOKO 
MINISTERIOA

AECID

• Tindoufeko errefuxiatu sahararren kanpalekuetako hezkuntza-sistema sustatzea MLRS EHU %0,7

• Tindoufeko biztanle errefuxiatu sahararren elikadura-baldintzak hobetzea, helburu-taldeen 
artean esnea banatu eta jaso egiten dela bermatzeko

GARAPEN EKONOMIKOKO 
MINISTERIOA

KANTABRIAKO GOBERNUA

• Saharako lehen hezkuntzako sistema sendotzea (I. fasea) LANKIDETZA MINISTERIOA GETXOKO UDALA

• Saharako lehen hezkuntzako sistema sendotzea (II. fasea) LANKIDETZA MINISTERIOA GETXOKO UDALA

• Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf (IV. fasea) MLRS EE-ECHO

• Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetako sahararren giza eskubideak defendatzeko 
laguntza

ASVDH - AFAPREDESA USURBILGO UDALA

Proiektua Erakunde Lagunak Finantziazioa

• Garapen Bateraturako Plana Nablusko eskualdean
HWC (Health Work Commit-
tees)

EUSKO JAURLARITZA

• Familia biktimetako emakume, gazte eta umeentzako laguntza psikologiko eta soziala, 
Belenen

PCCW (Psycho-Social Counse-
ling Center for Women)

GIPUZKOAKO ALDUNDIA

• Jerusalen hitzarmena: Ekialdeko Jerusalengo biztanle palestinarrak babestea eta euren 
garapen integrala sustatzea. Horretarako, gizarte zibilaren antolamendu-gaitasunak sen-
dotzea, eskubide zibil eta sozialak defendatzea, oinarrizko zerbitzugintza soziala ematea, 
garapen ekonomikoa bultzatzea eta lanpostuak sortzea. Ekialdeko Jerusalen 

"Bisan Center for Research 
and Development Socie-
ty (Union) of Palestinian 
Women´s Committees (UPWC) 
Health Work Comittes (HWC) 
Land Research Center (LRC) 
Defense for Children Interna-
tional-Palestine (DCI-PS)"

AECID

• Plataforma 2015 hitzarmena: palestinarren eta israeldarren arteko bakea eratzeko 
ekimenak sustatzea. Horretarako, bi gizarte zibiletako erakundeak sendotzea, elkarrizketa 
politiko zein soziala eta jakintza bultzatzea eta nazioarteko zuzenbidea eta giza eskubideak 
babestea eta euren inguruan sentsibilizatzea. TOP eta herrialde mugakideetako errefuxiatu 
palestinarrak.

"AIC 
UPWC 
Health Work Comittes (HWC)"

AECID

• Herri-erakundea sendotzea eta partaidetzazko garapen endogenoko prozesuak sustatzea 
Qalquilyako eskualdean

"Health Work Comittes (HWC) 
Union of Agricultural Work 
Committees (UAWC)"

EUSKO JAURLARITZA

• Sexu eta ugalketa osasuna sustatzea Zisjordaniako iparraldeko bi eskualdetan
Union of Palestinian Women's 
Committees (UPWC)

IRUÑAKO UDALA

• Informazioa eta eragina sortzea, palestinarren giza eskubideak sustatzeko
AIC (Alternative Information 
Center)

EUSKO JAURLARITZA

• Familia biktimetako emakume, gazte eta umeentzako laguntza psikologikoa, Belengo 
lurralde palestinarretan

Union of Palestinian Women's 
Committees (UPWC)

S.F.HENARESKO UDALA

• Larrialdietarako osasun-atentzioa Gazako Jabilako Al Awda ospitalean UHWC ARABAKO EMERG FONDOA

• Jabilako Al Awda ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitatea hornitzea UHWC BILBOKO UDALA

• Gazako lurraldeko iparraldeko 5 erkidegotako 60 familiaren bizi-sostengua berreskuratzea
"UAWC 
UPWC"

EUSKO JAURLARITZA

Borondatezko euskal lankidea (Ainhoa Oribe): UPWU sendotzea, proiektuen komunikazio eta 
kudeaketarako

UPWC EUSKO JAURLARITZA



24 txostena2009 25txostena2009

Quie

Elkarcredit

Gure ustez, garapen 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 era-
biltzeko prestakuntza ere eskaintzen da, eta sustapen ekonomiko txikiak 
babesten dira, denboran 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 ku-
deatzen dira. Hartara, Elkarcredit-ek Mundubat Fundazioko lankidetza-
proiektuen txandakako fondo eta mikrokredituekin lotutako jardueren ja-
rraipena egiten du. Era berean,  Putxito Solidarioen Kanpainaren bitartez 
lortutako baliabideak ere transferitzen zaizkio, Mundubat-ek hegoaldean 
dituen toki-erakunde bazkideen bidez kudeatu ahal izateko.

2009. urtean, putxitoetako fondoei eta Elkarcredit-en kudeaketari esker, 
zenbait ekimen ekonomiko finantzatu ditugu. Batzuk aurreko urteetan 
hasitako jardueren jarraipena izan dira; eta beste batzuk, ekimen berriak:

elkar

Puchito hitzak zertxobait esan nahi du Erdialdeko Amerikan. Beraz, PUTXITO SOLIDARIOA eskuratuz gero, elkartasun-ekin-
tza txikia jarriko dugu abian. Laguntza horren bitartez, merezi dutenei emango diegu kreditua: Nikaraguan eta Salvadorren 
egoera txarragoan bizi diren emakumeei, batez ere. Horrela, ekoizpen-ekimen xumeak 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!

PUTXITO 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 /

Putxito solidarioen bidez lagundu!

HERRIALDEA: Salvador

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

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): PROCOMES

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA: Mikroenpresen ekoizpena eta merkaturaketa

TXANDAKAKO FONDOAREN BALIOA: 60.242,62 €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

ONURADUNAK: 732 633 99

HERRIALDEA: Nikaragua

PROIEKTUAREN IZENBURUA:
El Viejoko erkidegoetako ekoizleei laguntzea, postrera-
ziklorako kreditu-fondoaren bitartez

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea) UCREV

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

TXANDAKAKO FONDOAREN BALIOA: 41,053.94  €

 GUZTIRA Emakumeak Gizonak

ONURADUNAK: 94 45 49
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Quie

Sareak zein itunak

Iparraldeko Ekintzen Sailean (Ga-
rapenerako Hezkuntza eta Sen-
tsibilizazioa), topaguneak bilatu, 

sortu, erein eta zaindu egiten ditugu.

Iparraldearen eta hegoaldearen 
arteko topagunea, bi hemisferioe-
tako gizarte-mugimenduek baterako 
elkartasun-agendak eratzeko eta, 
hegoaldean zein iparraldean, al-
daketa soziala sustatzeko.

Zenbait mundu-ikuskeraren, 
mundua aldatzeko zenbait moduren 
topagunea: feminismoa, antimilita-
rismoa, indigenismoa, ekologismoa, 
sindikalismoa… 

Utopiaren eta errealitatearen 

arteko topagunea. Gizartea alda-
tzeko eredua sustatzen dugu uto-
piatik. Utopiaranzko urratsak ema-
ten ditugu, eragozpenak ikusita, 
oraindik egin behar dugun bidea 
ikusita. Lantzean behin, ordea, gel-
ditu eta atzerantz begiratzen dugu, 
egindako bidea ikusteko eta urteen 
joan-etorrian lortutakoaz gozatze-
ko: borrokak, ekarpenak, apustuak, 
ametsak, konplizitateak eta beti oso 
kontuan izan genituen erronkak. 

Hori guztiori dela eta, gure tal-
dearentzat (boluntario zein kon-
tratupekoentzat), konpromisotzat 
hartzen dugu elkartasuna, eta haren 
aldeko apustua egiten dugu. Mun-
duan gertatzen dena geuri jazotzen 

zaigu, gure bizipen pertsonalaren 
osagaia da. Emateko eta jasotzeko 
joan-etorriko bidea da, alegia.

2009an, boluntarioen taldea 
handiagotu eta sendotu egin da. 
Horri esker, pertsona aktibo bezain 
konprometituen taldea daukagu, 
Mundubat-en proiektu politikoan 
irmo-irmo sinesten dute eta bere 
egiten dute. 

Urte bete-betea izan da. Ipa-
rraldeko zein hegoaldeko pertsona 
eta talde guztiei eman nahi diz-
kiegu eskerrak, lagundu egin digu-
telako eta, eurei esker, bidea era-
mangarri, atsegin eta laburragoa 
izan delako.

Quie

Iparraldetik dugun konpromisoa

2009. urtean, Mundubat-ek sare 
eta aliantzetan garatu duen 
lana oso garrantzitsua izan da 

berriro, eta patronatuak nahiz Zu-
zendaritza Kontseiluak hartutako 
erabakiaren araberakoa izan da, par-
taidetza-maila areagotu delako era-
gin politiko, kabildeo eta lobby arloko 
ekintzetan..

Urtearen hasieran, bete-betean 
parte hartu genuen Brasilgo Belem 
do Parán egindako Munduko Gizarte 
Foroan eta Lurrik Gabekoen Mugi-
menduaren XXV. Urteurrenean Ne-
kazarien Bideak Río Grande do Su-
len egindako goi-bileran. Otsailean, 
ordea, Lurraren aldeko Foroan parte 
hartu genuen Jerusalenen, sionis-
moaren aurkako gizarte-erakunde 
palestinar eta israeldarrekin. Apiri-
lean, Hegoaldea Taldeak bere ohiko 
bilera egin zuen Parisen, eta gu 
GGKE-en aliantza europar horretako 
kideak gara. Hurrengo hilabetean, 
OIDHACO Kolonbiako GGEE-en al-
deko Sare Europarraren batzarrean 
parte hartu zuen Mundubat-ek. 
Ekainean, Mundubat Kolonbiako 
eta Kubako erakundeekin batzartu 
zen, lankidetza eta eragin politikoko 

gaiak lantzeko. Azaroan, Mundubat-
ek Elikaduraren Subiranotasunaren 
aldeko Herrien Goi Bileran parte har-
tu zuen Erroman, baita Hegoaldea 
Taldeak Bartzelonan egindako ohiko 
bileran ere.

Horrez gain, Hegoaldea Talde-
ko kide moduan parte hartu zuen 
Europar Batasunaren inguruko ka-
bildeo-ekintzen esparruan Bruselan 
Europar Batasunaren eta Amerika 
Latinoaren arteko harremanei buruz 
egindako foro eta hitzaldietan. Era 
berean, bete-betean parte hartu 
dugu Hegoaldea Taldeak Erdialdeko 
Amerikan egindako Misioan, eskual-
deko agenda sozial zein politikoak 
ezagutzeko eta konpromisoak ezar-
tzeko. Bestetik, Mundubat-en zere-
gina funtsezkoa izan zen Hegoaldea 
Taldeak Kuban egindako kabildeoan, 
Europako Parlamentuan harremanen 
normalkuntzaren aldeko konferentzia 
antolatzeko.

Horrez gain, estatu espainolean 
ere egin ditugu jarduerak, honako 
hauexen eskutik: Milurteko Hel-
buruen inguruan lan egiten duen 
2015 Plataforma; elkartasun-jar-

duerak egiten dituen Palestinaren 
aldeko GGKE-en Taldea; Mewando 
sarea; GGEE-en urraketak etenga-
be salatu eta indarkeria politikoaren 
amaiera elkarrizketatua eskatzen du-
ten Kolonbiaren aldeko plataformak. 
Kolektiba Kolonbia, esate baterako; 
Nekazarien Bidearekin batera elika-
duraren subiranotasunaren alde lan 
egiten duen Landa Plataforma; eta 
Mundubat-en kidetza duen Emaku-
meen Munduko Martxa. Era berean, 
Zero Txirotasuna Plataforman eta 
tokian tokiko beste batzuetan ere 
bagaude. 

Gure mosaikoa zabala da, Mun-
dubat-ek gurekin lan egiten duten 
herrialdeetan garatutako partaidetza 
ugariak ahaztu gabe. 

Jarduketarako esparru orokor hori 
funtsezkoa da Mundubat-entzat: ga-
rapenerako lankidetzak eta sentsibi-
lizazioak gero eta lotura handiagoa 
izan behar dute politika publikoetan 
zeresana daukan eragin politikorako 
lanarekin. Hain zuzen ere, zenbat eta 
aurrerago egin globalizazioak, or-
duan eta zentzu handiagoa edukiko 
dute horrelako ekintzek.
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Sensibilizazioa, Garapenerako Hezkuntza, eta Sareak zein Itunak
2009an garatutako proiektu nagusiak

Giza eskubideak: alterglobalizaziotik 
eguneratutako ikuspegia

Laburpena: 
Proiektuak agerian jarri nahi ditu giza eskubideek nolako erronkei aurre egin 
behar dieten XXI. mendean. Era berean, genero-ikuspegia kontuan hartuta, 
eskubideen alde alterglobalizaziotik lan egiten duten erakunde, gizarte-mugi-
mendu, sare eta adituen lan-egikerak zein estrategiak nabarmentzea ere badu 
helburu. Globalizazio neoliberalaren aurrean, giza eskubideekin eta eskubideok 
defendatu eta agerian jartzen dituztenekin inplikatzeko eta eurak babesteko 
jokabideak, ideiak eta balioak sortu nahi ditugu geure gizartean.  

Jarduerak:
•  Gizarte-mugimenduetako ordezkaritzen arteko topaketa: “GGEE-en eta 

gizarte-aldaketaren aldeko borroka berriak”, Donostian eta Zaragozan

•  Dossierra: “GGEE-en eta gizarte-aldaketaren aldeko borroka berriak”

•  Tailer iraunkorra: “GGEE genero-ikuspegitik defendatzeko erronkak eta 
proposamenak”, Bilbon, Gasteizen eta Donostian 

•  Genero-ikuspegia kontuan hartzen duten tailerrak, Gasteizen eta Dulantzin 

•  Genero-ikuspegia kontuan hartzen duen alterglobalizaziotik giza eskubideei 
buruz eguneratutako azterketa-materiala

•  Liburuaren argitalpena: “Resistencias civiles y derechos ante las crisis 
globales y su reforma”

•  DVDaren argitalpena: “Chiapas eta Guatemala. Bakerik gabeko lurraldeak”

•  Dokumentalen erakusketa, Bilbon 

•  Erakusketa: “Giza eskubideak Palestinan eta Golanen” 

•  Erakusketa: “Saharak emakume-izena du” 

•  Hegoaldeko emakume nekazariei buruzko erakusketa.

•  Hitzaldi publikoak 

•  Araban, GGEE-en arloan dauden erakunde, gizarte-mugimendu, sare eta 
adituen mapa

•  4 argitalpen digital

•  Alterglobalizazioari eta Krisiari buruzko Jardunaldiak, Bilbon.

•  Kolonbiako GGEE-ei eta Premiazko Zuzenbide Humanitarioari buruzko 
Mintegia, Bilbon

Finantziazioa: Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Aragoiko Diputazio Nagusia, Bilboko 
Udala, Donostiako Udala, Hernaniko Udala, Zaragozako Udala

Nekazariek giza eskubideetatik eta elikaduraren 
subiranotasunetik egindako proposamenak

Laburpena: 
Proiektu honek hegoaldeko nekazarien baldintzak eta errealitateak zabaldu nahi 
ditu, batez ere. Horretarako, gaur egungo elikaduraren egoera ezegonkorrari 
aurre egiteko jarduketak proposatzen ditu, eta oinarrizko eskubide moduan al-
darrikatzen du pertsona guztien elikadurarako eskubidea.

Jarduerak:
• Nekazarien giza eskubideei buruzko web orria

• Emakume nekazarien eskubideei buruzko dossierra

• Hegoaldeko emakume nekazarien arazoei eta antolaketa-sareei buruzko 
tailerrak, Donostian, Gasteizen, Basaurin eta Getxon

• Hegoaldeko emakume nekazariei buruzko erakusketa

• Elikaduraren subiranotasunari buruzko dossierrak

Finantziazioa: Eusko Jaurlaritza, Basauriko Udala, Getxoko Udala, BBK.
EHNE sindikatuarekin egindako proiektua.

Sentsibilizazio-kanpaina: 
“Hegoaldearen zer irudi zabaltzen ari gara?”

Laburpena: 
Kanpainak herritarrak sentsibilizatu nahi ditu komunikabideek gizarteak herrial-
de txiroetako errealitateei buruz duen irudian daukaten zeresanaren inguruan. 
Era berean, agerian utzi nahi du informazioaren zein komunikazioaren tekno-
logiek aukera handiak eskaintzen dituztela, hegoaldearen irudi hori eta garape-
nerako lankidetza-sistema aldatzeko. 

Jarduerak:
• Mahai-ingurua: “Hegoaldearen zer irudi antzematen ari gara?”

• Mahai-ingurua: “Garapenerako komunikazio-politikak eta IKT”

• Mahai-ingurua: “Hegoaldearen zer irudi zabaltzen ari gara komunikazio, 
kultura eta hezkuntzatik”

• Publizitate-kanpaina

Finantziazioa: Nafarroako Gobernua eta Iruñako Udala
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Teknologia berriak eta gizarte-mugimendu berriak

Jarduerak:
• Teknologia berriei buruzko tailerrak

• Hitzaldia: “Ikus-entzunezkoa kulturatik heztea” (UPNA)

• Liburuaren aurkezpen publikoa: “La educación como industria del deseo. 
Un nuevo modelo comunicativo”

• EKOOS-Navarraren aurkezpen publikoa

• Testua: “Elkartasun eta garapenerako hezkuntzako ikus-entzunezko 
ekoizpenerako gizarte eta hezkuntza gida”

Finantziazioa: Nafarroako Gobernua. Honako hauexekiko partzuergopean: 
Bakearen aldeko Lankidetza Asanblada, Enpresak eta Elkartasuna 
Fundazioa eta Zirkulu Solidarioa

Kolonbia: gatazkatik eskubideetara. 
Betebehar etiko eta humanitarioak

Laburpena:
Sareko ekintza sendotu dugu, eta zenbait jarduera koordinatu ditugu, Kolon-
biaren aldeko Justizia Plataformak eta beste partzuergo batzuek bezala, 2009ko 
martxoan egindako Kolonbiako Zuzenbide Humanitarioaren Ezarpenari buruzko 
Nazioarteko Mintegiko emaitza onak zabaltzeko. Adituekin jarri gara harrema-
netan, ikerketak argitaratu ditugu eta, giza eskubideen defendatzaileen biren 
bidez, zenbait ekimen gizarteratzen ditugu, talde matxinoekin hitzarmen hu-
manitarioak egituratzeko, matxinatuekiko irtenbide negoziatuaren ikuspegia 
berresteko eta eskualdean ondorioak eragiten dituen gatazka odoltsu bezain 
konplexua gainditzeko.

Jarduerak:
• Kolonbiako zuzenbide humanitarioaren urraketak salatzea eta Kolonbiako 

gatazka aztertzen duten autoreen azterketa-materialak zabaltzea

• Zenbait lagunen birak antolatzea eta babestea: Piedad Córdoba senataria 
eta honako arlo hauek lantzen dituzten giza eskubideen defendatzaileak: 
genero-ikuspegia, herrien eskubideak eta gatazka armatua erregularizatzeko 
eta gainditzeko prozesua

• Eremu humanitario eta erresistentzia zibileko eremuetan zuzenbide 
humanitarioa urratzen denean, Kolonbiako kontraparteei babesa ematea: 
ONIC eta Justizia zein Bakea Batzordea

• Batez ere, Atzerri eta Lankidetza Ministerioko arduradun politiko eta 
instituzioekin eragina edukitzeko dokumentazio-lana egitea

Finantziazioa: Atzerri eta Lankidetza Ministerioa. Giza Eskubideen Bulegoa 

Globalizazioa, giza eskubideak eta erresistentzia zibilak. He-
goaldearen eta iparraldearen arteko sinergiak eta alternatibak.

Laburpena:
2009an, 2007an hasitako proiektuari eutsi diogu. Apirilean egindako nazioarte-
ko mintegia izan da jarduera publiko nagusia, eta, bertan, gizarte-mugimendu 
zein nazioarteko sareetako ordezkariek parte hartu zuten, baita globalizazio 
neoliberalaren krisiari eta bere eraldaketa-asmoei aurre egiteko zenbait bo-
rroka-adierazpen eta pentsamendu kritikotako eta, gutxienez, 16 nazionalita-
teko akademikoak eta ekintzaileak ere. Haustura eta elkartasunerako proposa-
menetan egin zen aurrera, sinergiak ezartzeko eta lankidetza giza eta herrien 
eskubideen menpe jartzeko.

Jarduerak:
•  Krisi orokorrari eta zibilizazio-krisiari aurre egiteko asmoz, giza eta herrien 

eskubideen berrespen eta erresistentziarako esperientziei buruz egindako 
nazioarteko mintegia, Madrilen

• Gizateriaren aurkako delituei aurre egiteko justizia unibertsalari eta 
eremu humanitario zein erresistentzia-erkidegoei buruz sareek egindako 
nazioarteko bileretan eta zenbait autonomia-erkidegotan garatutako 
hitzaldietan parte hartzea

• Kabildeo eta jarraipenerako proposamenen garapenean parte hartzea 
eta, munduko krisiaren testuinguruan, nekazarien zein herri indigenen 
eskubideei lehentasuna ematea

• Honako hauexekin sarean lan egitea: 2015 eta gehiago Plataforma, 
Espainiako Giza Eskubideen Federazioa, Markatua eta Zigorgabetasuna ez 
beste Aukera batzuen Sarea eta Palestinaren aldeko GGKE-en. Horrez gain, 
azterketa, salaketa eta kabildeorako beste jarduera batzuk garatzea Europan 
bertan

• Zenbait koaderno tematiko eta proiektuaren memoria-liburua argitaratzea 
eta aurkeztea: “Krisi orokorrei eta euren eraldaketari aurre egiteko 
erresistentzia zibilak eta eskubideak”

Finantziazioa: Garapenerako Nazioarteko Lankidetza Agentzia Espainiarra, AECID
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Bidegabekeriak lekuratzea, erantzunak globalizatzea

Laburpena:
Proiektu hau gaur egungo globalizazioaren norabideari emandako erantzun 
etiko, ideologiko eta soziala da, globalizazio horren larderiazko ezaugarriak oso 
kaltegarriak direlako, baina batez ere, herri indigenentzat. Proiektua gure gizar-
tea kontzientziatzeko eta iparraldeko zein hegoaldeko gizarte-eragileak bate-
ratzeko tresna da, eta elkartasun-agendak eratzea du helburu nagusi.

Iparraldeko eta hegoaldeko erakunde eta gizarte-mugimenduekin sarean lan 
egiteko estrategia proposatzen du, esperientziak partekatzen ditu eta, aldi be-
rean, euren bozgorailua da.

Jarduerak:
• Globalizazio neoliberalari eta herri indigenei buruzko informazio-dossierra

• Herri indigenei buruzko argazki-erakusketa, Andorran (Teruel), Boltañan eta 
Zaragozan

Finantziazioa: Aragoiko Diputazio Nagusia

Zenbait agendatarako generoa

Laburpena:
Proiektu honek giza eskubideak genero-ikuspegitik berrikusteko premiaren in-
guruko sentsibilizazioa sustatu nahi du. Era berean, zehatzago berrikusi nahi 
ditu hegoaldeko emakume nekazarien eskubideen urraketa, euren proposame-
nak eta aldarrikapenak.

Jarduerak:
• Hegoaldeko emakume nekazarien arazoei eta antolaketa-sareei buruzko 

tailerrak, Mozanbikeko UNACen eta Brasilgo MSTren esperientziak kontuan 
hartuta

• Emakume nekazarien eskubideei buruzko dossierra

• Hegoaldeko emakume nekazariei buruzko erakusketa

Finantziazioa: BBK

Adierazpen Unibertsalaren eta Genevako lau hitzarmenen 
hirurogeigarren urteurrena

Laburpena:
Proiektu honetatik, zuzenbide humanitarioa ikertzeko, salatzeko eta aldarrika-
tzeko ekintzak garatzen ditugu, gurekin lan egiten duten herrialdeetan bizi-
tako gatazken ondorioei aurre egin nahian. Hain zuzen ere, zenbait jarduera 
eta argitalpenetan azaltzen dugu zein diren erantzukizun dokumentatuak eta 
nolako premia dagoen, biktimekiko elkartasuna konpromiso politiko eta etikoko 
ikuspegi berrietatik berriro sustatzeko.

Jarduerak:
•  Sahara, Palestina, Mexiko eta Kolonbiako kontraparteei laguntzea giza 

eskubideen eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketaren testuin-
guruak eta zergatiak ikertzen

• Palestina, Kolonbia, Sahara eta Mexikoko giza eskubideen defendatzaileek 
Espainian egindako birak eta in situ tailerrak babestea

• Honako sare hauen bidez, arduradun politiko eta instituzioekiko eragin-
jarduerak eta salaketak bultzatzea: Espainiako Giza Eskubideen Defentsa eta 
Sustapenerako Elkarteen Federazioa, Nazioarteko Giza Eskubideen Bulegoa, 
Kolonbiako Ekintza eta OIDHACO, besteak beste

Finantziazioa: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila 
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Horrez gain, gizartearen gaineratikoarekin komunikatzeko eta elkarreragiteko asmoz, era guztietako toki-jarduerak 
ere garatzen ditugu: gatazkapeko herrialdeetako giza eskubideen, emakume nekazarien, herri indigenen… egoera hur-
biltzeko hitzaldiak, jardunaldiak, erakusketak edo ipuin-kontaketak. Halaber, gure komunikazio-bideen eragina na-
barmendu behar da (40.000tik gora bisita jaso dituen web orria eta 2009ko apirilean sortu zen bihilabetekaria), baita 
komunikazio-bide sozialen bitartez lortutako eragina ere, hegoaldeko errealitateak hurbiltzeko, mezuak zabaltzeko eta 
iparraldearen zein hegoaldearen arteko harremanak aldatzeko.

2009an, 872.430 euro kudeatu ziren sentsibilizazio, hezkuntza, komunikazio, 
gizarte mugimenduetan partehartzen eta Giza Eskubideen defentsan

2009an, Mundubat-en 20. ur-
teurrena ospatu genuen. Urteurrene-
ko mugarri nabarienetakoa Son co-
sas chiquitas liburuaren argitalpena 
izan da. Bertan, GGKEren bilakaera 
berrikusten da zehatz-mehatz, sor-
tzaileetako bat eta gaur egungo 
presidentea den Iñaki Markiegiren 
lekukotasunaren bitartez. Gero, oho-
rezko bidaide ditugun adiskide han-
dien lankidetzak ere agertzen dira: 
Eugenia Cáceres, Enrique Corral, 
Graciela Colunga, Salvador Orellana, 
Guillermo Zelaya, Elio Perón, Jesús 
Alfonso Flórez López, Salek Baba eta 
Juani Rishmawi. 

Era berean, azaroan Bilbon egin-
dako zine dokumentalaren erakustal-
dia eta urteurreneko ekitaldi nagusia 
nabarmendu behar dira. Ekitaldi hori, 
hain zuzen ere, zenbait erakunde 
sozial, GGKE eta instituzio publikoe-
tako Mundubat-en lagunen arteko 
topaketa zirraragarria bezain ludikoa 
izan zen. Bertan, gainera, 1999an 
Kolonbian erail zuten Iñigo Egiluz 
lankideari ere eskaini genion ome-
naldia. 

Azkenik, urteurrenaren berri eman 
zen zenbait komunikazio-euskarri-
tan: web orria, berripapera, iritzi-
artikuluak, prentsako publizitatea, 
kartelak…
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Txosten Ekonomikoa
Gardentasuna eta ziurtagiriak

Mundubat erakundearen kudeaketa arautzen duten printzipioetako bat gardentasuna denez, beti-beti ahalik eta garbitasun 
handienaz jarduten dugu geure ekintza eta kudeaketa guztietan, eta aldian aldiko kontrolak eta ebaluazioak egiten ditugu.

Horrez gain, geure mugimendu ekonomiko eta ekimen guztiak argitaratzen ditugu aldian-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 sendoa eskaintzen dizkiegu geure laguntzaileei.

2007ko abenduan, Mundubatek garapenerako 
lankidetzako esparru-kontratu berria sinatu zuen 
ECHO ZNrekin (Europako Batzordeko Bulego Huma-
nitarioko Zuzendaritza Nagusiarekin), eta 4 urteko 
iraupena izango du. Azken batean, Mundubaten 
gaitasuna eta jardun egokia berariaz onestea du 
helburu.

Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako 
Agentziak Mundubat erakundea kalifikatu du. Be-
raz, Mundubaten egitura eta gaitasun instituziona-
la kontuan hartuta, ziurtatu egin du behar besteko 
gaitasunak dituela, AECIDen beraren garapen-hel-
buru orokorrak lortzeko.

2007an, Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lanki-
detza Zuzendaritzak tresna berria sortu zuen, egi-
turazko txirotasunari errotik aurre egitea xede duen 
garapenerako lankidetza-politika eraldatzailea, ka-
litatekoa, koordinatua eta koherentea sendotzeko. 
Aldez aurretik ziurtatuta dauden erakundeek bai-
no ez dute tresna hori erabiltzerik, eta Mundubat 
2007an ziurtatutako 6 euskal GGKE-etako bat izan 
da.

Mundubat-ek Ekonomia Alternatibo eta Solida-
rioaren Sarearen (REAS-Euskadiren) ziurtagiria lortu 
zuen, ikuskaritza soziala gainditu ondoren. Bertan, 
hain zuzen ere, ekonomia solidarioaren printzipio 
bereizgarrien arabera aztertu zuten erakundea.

A. Europar Batasuna 3.137.028 € 25,4%
· ECHO linea: Laguntza Humanitarioa 2.043.578 € 16,6%
· B7 6000 linea (lehengo DG-VIII) 222.437 € 1,8%
· B7 6200 linea: Ingurumena 237.587 € 1,9%
· B7 3120 linea: Deserrotutako biztanleak 275.823 € 2,2%
· DDHH-DDII linea 357.604 € 2,9%

B. AECID-Estatuko organismoak 4.142.878 € 33,6%

C. Toki-korporazioak 625.567 € 5,1%

D. Autonomia-erkidegoak 3.428.649 € 27,8%
· Eusko Jaurlaritza-FOCAD 1.462.144 € 11,8%
· Beste AAEE batzuk eta euskal foru-aldundiak 1.966.505 € 15,9%

E. Fondo pribatuak-beste batzuk 1.007.331 € 8,2%

GUZTIRA: 12.341.453 € 100,0%

Diru-sarreren banaketa, finantziazio-emaileen arabera

Fondoen banaketa, herrialdeka eta arloka
ERTAMERIKAKO PROGRAMAREN KOORDINAZIOA 1.165.056 € 9,44%
GUATEMALA 1.218.524 € 9,87%
MENDEBALDEKO SAHARA (RASD) 3.473.630 € 28,15%
SALVADOR 466.000 € 3,78%
MEXIKO-CHIAPAS 587.146 € 4,76%
NIKARAGUA 1.092.753 € 8,85%
KUBA 781.635 € 6,33%
HONDURAS 426.936 € 3,46%
BRASIL 310.894 € 2,52%
BOLIVIA 37.414 € 0,30%
KOLOMBIA 900.791 € 7,30%
PALESTINA 954.466 € 7,73%
MOZAMBIKE 53.779 € 0,44%
IPARRALDEKO EKINTZAK (hezkuntza-sentsibilizazioa) 872.430 € 7,07%

TOTAL: 12.341.453 € 100%

Gastuen banaketa (Galera/Irabazien Kontua)
1. HEGOALDEKO proiektuetarako diru-laguntzak 9.674.901 € 79,8%
2. Kudeaketa-gastuak 1.609.139 €
      2.1 Proiektuen kudeaketa zuzena (ordezkaritzak sartuta) 816.151 € 6,7%
      2.2 GKEren kudeaketa orokorra 792.988 € 6,5%
3. Sentsibilizazio-Hezkuntza-Komunikazio proiektuetako gast. 813.917 € 6,7%
4. Amortizazio-gastuak 32.258 € 0,3%

Subtotala: 12.130.214 € 100,00%

Ekitaldiko emaitza positiboa: 211.238 €

GUZTIRA: 12.341.453 €



38 txostena2009 39txostena2009

Quie

Eskeronak

Eskerrik asko!

Mundubat erakundeak eskerrak eman nahi diz-
kie laguntzaile eta boluntario guztiei, GGKE-
ei, gizarte-mugimenduei, komunikabideei, 

erakundeei eta enpresa pribatuei, euren lankidetzari 
esker 2009ko proiektuak eta ekimenak garatu ahal izan 
ditugulako. Era berean, etorkizunean ere, euren kon-
fiantzari erantzuten saiatuko gara.  

Por su estrecho apoyo debemos mencionar en con-
creto a:

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.

Memoria hau egiteko hainbat argazki uzteagatik 
Enrique Pimoulier-i eskertu nahi diogu. Halaber, 
hainbat pertsona eta erakunderen laguntza eskertu 
nahi dugu, eta, bereziki gure laguna zen Rafa Gómez 
ekarri nahi dugu gogora. Gure bihotzean daramagu.

Finantziazioa eskaini 
duten erakunde 

publikoak

Era berean, hona hemen 2009. urtean garapenerako lanki-
detzako, ekintza humanitarioko, sentsibilizazioko, garape-
nerako hezkuntzako eta itunetako zein sareetako proiek-

tuak 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.

Bat egin gurekin!

Quie

Agradecimientos

¡Muchas Gracias!

M
undubat desea expresar su agradecimiento a 
todas las mujeres y hombres, al conjunto de 
personas colaboradoras y voluntarias, ONGD, 

movimientos sociales, medios de comunicación, en-
tidades y empresas privadas que con su colaboración 
han hecho posible el desarrollo de nuestros proyectos 
e iniciativas en 2009. También en el futuro intentare-
mos responder a su confianza.  

Por su estrecho apoyo debemos mencionar en con-
creto a:

Fundación FIARE, Caja Laboral, Bilbao Bizkaia 
Kutxa (BBK), Fundación Caja Navarra, Caja Madrid, 
Fundación La Caixa, Caixa Galicia, Bancaja, Fundación 
ICO, ORONA, Troqueles y Derivados, Estructuras 
y Organización Barcelonesa, Ilustre Colegio de 
Abogados de Bizkaia, Osakidetza 0,7%, UPV-EHU 
0,7%, Asociación Hartuemanak, Coro de Arratia, 
Bidari, Fondo Emergencia Alavés, Embajada de Cuba. 
Fundación Banak-Reparto Solidario, Café Bilbao.

Queremos agradecer a Enrique Pimoulier la cesión 
de varias fotografías para su publicación en esta 
Memoria. Asimismo agradecemos la colaboración 
de un sinfin de particulares y asociaciones, y en 
particular, el aporte póstumo de nuestro amigo 
Rafa Gómez, cuyo recuerdo late fuerte en nuestros 
corazones

Instituciones Públicas 
Financiadoras

A
simismo, recogemos a continuación la relación de ins-
tituciones públicas que han financiado los proyectos y 
programas de Cooperación para el Desarrollo, Acción 

Humanitaria, Sensibilización, y Educación para el Desarrollo, 
y Alianza y Redes durante 2009:

La Unión Europea en lo relacionado a programas de cooperación 
para el desarrollo y ayuda humanitaria de las siguientes 
instituciones de la Comisión Europea: Dirección General de 
Relaciones Exteriores, Europeaid, y Dirección General ECHO; 
diferentes comisiones y miembros del Parlamento Europeo; 
delegaciones de la Unión Europea en terceros países; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno español; 
Agencia Española de Cooperación Internacional; Instituto 
de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
español; Gobierno Vasco; Gobierno de Navarra; Gobierno de 
la Comunidad de Madrid; Gobierno de Cantabria; Gobierno 
de Aragón; Gobierno de las Islas Baleares; Junta de Castilla-
La Mancha; Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral 
de Álava; Diputación Foral de Gipuzkoa; Ayuntamientos de 
Abanto-Zierbena, Arrankudiaga, Bilbao, Basauri, Barakaldo, 
Getxo, Etxebarri, Mungia, Sestao, Vitoria-Gasteiz, Llodio, 
Amurrio, Pamplona-Iruña, Tudela, Estella-Lizarra, Donostia-
San Sebastián, Andoain, Irun, Hernani, Renteria, Tolosa, 
Usurbil, Madrid, Alcorcón, Aranjuez, Getafe, Móstoles, San 
Fernando de Henares, Rivas-VaciaMadrid, Zaragoza.

¡Súmate!


