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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
Parque Molinuevo, Nº 2 bajo-dcha. 
Vitoria-Gasteiz 01002
Tel.: 620 059 391
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
Maiteminduen Parkea, 19-7ºB. 
Pamplona-Iruña 31014
Tel.: 681 270 035 
navarra@mundubat.org

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

KANTABRIA
Alda. San Gines 1, Nº5-4ºB, Colindres 39750
Tel.: 661 494 622
mundubat@mundubat.org

ARAGOI
Asalto 50, semisotano. Zaragoza. 50002
Tel.: 679 43 90 72
aragon@mundubat.org 

BARTZELONA
Calle Sant Honorat, 7. Barcelona 08002

BOLIVIA
Calle Abdon Saavedra, 2120 2ª, Sopocachi. La Paz.
Tel.: (00 591) 2118085 
mundubat-boliv@acelerate.com

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

IFK: G95204160 
Argitaratzailea: Mundubat Funda-
zioa
Diseinua: Feldespako graphiko
Inprimaketa: GERTU (Oñati)
Lege gordailua: SS-646-2006
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Mundubat-en helbideak
Iñaki Markiegi, Mundubat-eko presidentearen agurra

Nortzuk garen
Berdintasunarekin dugun konpromisoa

Lankidetza eta Giza Ekintza



Mundubat-en helbideak
KOLONBIA
Carrera 18, No 57 - 45. Bogotá.
Tel.: 571 694 22 71/ 347.62.67 
Fax: 571 254 96 35
mundubatcol1@cable.net.co

KUBA
Calle 98 # 702 esq 7ªA, Municipio Playa. 
La Habana. C.P. 11300
Tel./ Fax: 537 209 5406 / 202 4852
mundubat@enet.cu

EL SALVADOR
Colonia Roble, Pasaje 2 No 109. San Salvador.
Tel.: 503 235 24 85
elsalvador@mundubat.org

GUATEMALA
9ª calle 30-56 A, Tikal I Zona 7.  
Ciudad de Guatemala.
Tel.: 502 24 74 33 26
guatemala@mundubat.org

HONDURAS
Colonia Argentina. Subida a las Lomas del Guijarro
(frente a DOCUCENTRO) 
Casa No 3261. Tegucigalpa.
Tel.: (504) 236 59 33
ptmhon@cablecolor.hn

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
Escuelita Angelita Morales, contiguo a Bomberos. 
Segunda entrada de Las Colinas. Managua.
Tel. (505)  860 086 88 
nicaragua@mundubat.org

PALESTINA
PO BOX 2460. Jerusalen 91026.
Al Farabi St.8, Shu’afat, Jerusalén
Tel./Fax: (00 972) (0) 2 540 1454
palestine@mundubat.org

“Equipo Mediático, El Aaiun territorios ocupados del Sahara Occidental”, Raquel
Durán, Amaia Vicente, Mira Bernandes Rusin, Carmen Caballero, Ane Iturbe eta Sarah de Roure-ri 

eskertu nahi diegu txosten honetan argitaratzeko argazkiak uzteagatik.
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2011. urtean,  eraso neoliberalei aurre 
egiteko lankidetza progresistan ere 

krisia izan da nagusi. Era berean, Saharako 
kanpalekuetan Enricek, Ainhoak eta Rosellak 
jasandako bahiketa ere astindu itzela izan da 
guretzat, baina ez gara geldi egongo, harik 
eta berriro ere gure artean dauden arte.

Dena dela, ekonomia, elikadura, balioak, 
estatuak... ez ezik, gobernuz kanpoko lanki-
detza ere badago krisian. Gure kokagunea 
mugitu egin da, egoera ekonomikoa nolakoa 
den, etorkizunean nolako lankidetza garatu 
ahal eta nahi dugun eta, hori lortzeko, nolako 
aliantzak lehenetsiko ditugun kontuan 
hartuta.

Hala ere, guretzat oso kezkagarria da gure 
kontraparte estrategiko batzuek jasotako 
laguntza erabat murriztu izana; Tindoufeko 
kanpalekuetan bizi diren biztanle sahararrek 
jasotakoa, esaterako. Beraz, egoera hori 
aldatzen ez bada, egoerari aurre egiteko 
eta biztanleak atenditzeko duten gaitasuna 
gutxituko da erabat.

Hori dela eta, une honetan guretzat 
lehentasunezkoa da gurekin lan egiten duten 
herrialdeetako kontraparte estrategikoei 
laguntzea.

Gaur egungo egoeraren ondorioz, gure la-
naren ardatzei lehentasuna eman behar izan 
diegunez, 2012-2017rako Estrategia Orokorra 
ezarri dugu, eta, bertan, honako hiru gai 
hauek izango dira gure ardatz estrategikoen 
helburu nagusi: elikaduraren subiranotasuna, 
genero-berdintasunaren aldeko borroka eta 
giza eskubideen defentsa.

Krisialdia, 
itxaropenaldia
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Jende eta erakunde askorekin parte hartu 
nahi dugu etorkizun horretan, pertsona eta 
herri guztiok eskubide guztiak eduki ditza-
gun. Zenbat eta latzagoa izan krisia, orduan 
eta argiago dago beste era bateko mundua 
sortu daitekeela eta sortu behar dela eta gero 
eta premiazkoagoa dela eraketa hori amai-
tzea.

Geure lan-eskema eta aliantza asko aldatu 
behar ditugu, baina guztion artean laster 
lortuko dugulakoan gaude.

Adore eta itxaropen handia izan beharko 
dugu, hurrengo urtean garatu beharreko 
borrokei eta aldaketei begira.

Iñaki Markiegi Candina

Mundubat Fundazioko Presidentea
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Krisialdia, 
itxaropenaldia

Krisi-garaian, Mundubat-en behar bezala 
prestatzen ari gara, erronka berriei aurre egi-
teko eta herrialde bakoitzean gure laguntza 
jasotzen duten erkidego zein erakundeei 
erresistentzia-gaitasun gehiago eskaintzeko. 
Horrela, bada, are jabekuntza handiagoa 
izango dute, eta neoliberalismoaren erronka 
berriei aurre egin ahal izango diete.

Guretzat, geure xedeari irmotasun han-
diagoz eusteko aukera ere bada krisi hau. 
Edonola ere, bakar-bakarrik ezer lortzerik 
izango ez dugunez, dinamika eta borondate 
berberak dituzten beste erakunde batzuekin 
lan egiteko prest gaude.

2012a urte zaila izango da, baina jakin 
badakigu aukeraz eta itxaropenez betetako 
urtea ere izango dela. Aurton ereindakoaren 
uzta bildu ahal izango dugu hurrengo ur-
teetan, erresistentziari begira are latzagoak 
izango dira-eta. Dena dela, hau guzti hau 
sustatzeko itxaropena ere badugu: bizimodu 
duin eta solidario berriak, elkarrekiko erres-
petua, ingurumenaren errespetua eta egunez 
eguneko borrokaren helburu den etorkizune-
ko mundua.



N
or

tz
uk

 g
ar

en

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 baitu-
gu; eskubideak bermaturik dituen mundu 
bat, justizia eta bakea nagusi direla mundu 
bat.
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Xedea

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

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

Eskubideak eta aukera sozialak zein 
ekonomikoak aldarrikatu eta partaidetzan 
oinarritutako demokrazia bultzatzen duten 

erkidegoekin eta herriko erakundeekin batera 
lan egiten dugu.

Gure lankidetza herriko erakundeen 
zerbitzura dago, gizartearen aldaketarako 
prozesu sozio-politikoak sustatzeko asmoz. 
Horretarako, ekonomia herritarren partaide-
tzazko 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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Ikuspegia

Borondateak eta baliabideak batzen 
dituen GGKE izan nahi dugu, gizarte-
mugimenduen sare handia sendotzeko eta 
zeregin partekatua (“menpekoa”) betetzeko. 
Horretarako, gizarte-erakundeen, erkide-
goen, toki-administrazioen, estatuen eta na-
zioarteko GGKEen arteko sinergiak uztartuko 
ditugu.

Kanpoan zer dagoen kontuan hartuta, 
bere ideiei, gaitasunei eta subiranotasunari 
eusten dien GGKE izan nahi dugu. Horreta-
rako, baliabide ekonomikoak dibertsifikatuko 
ditugu, lankidetzapeko lanerako tresnak 
garatuko ditugu, gizarte-oinarria handi-
tuko dugu eta kalitatearen kudeaketaren 
bikaintasuna lortuko dugu. Gure inguruan 
genero politikari dagokionez, erreferentzia-
zko 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. 
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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
Amelia Solas Pico

Mª Teresa Hermana Tezanos
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Gure barne-funtzionamenduan…

Mundubat-en, urteak daramatzagu 
ahalegin handia egiten, lankidetzarako zein 
sentsibilizaziorako kanpo-ekintzetan eta 
barne-funtzionamenduan emakume eta 
gizonen berdintasuna ezaugarri bereizgarri 
daukan erakundea indartzeko.

Aurton, aurrerapauso handiak eman di-
tugu erakundeak 2009an berdintasunaren 
alde ezarritako prozesuan, sail guztietan 
Berdintasunaren aldeko Ekintza Planeko 
lerro estrategikoak zehazteko tailerrak jarri 
ditugulako abian. Aurrerantzean, behin be-
tiko sendotu beharko dugu hainbat urtetan 
emakumeen eskubideen zein jabekuntzaren 
alde egin dugun apustua, eta behar besteko 
aldaketak sustatu beharko ditugu, erakun-
dean bertan nahiz gure lanaren eraginetan 
genero-berdintasuna bermatu ahal izateko.

    

Gure lankidetzan…

Jakin badakigu zeinen garrantzitsua den 
estrategia bikoitzari eustea: batetik, genero-
ikuspegia geure proiektu zein programetan 
txertatzea; eta, bestetik, emakumeen jabe-
kuntzarako eraldaketa-prozesuak babestea. 
2011n, estrategia hori indartu eta, betiko 
moduan, aurrera egin dugu tokian tokiko 
bazkide feministekin ditugun aliantza estra-
tegikoetan. 
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Iparraldean garatzen ditugun 
ekintzetan...

Aurton, eraldaketarako egin dugun 
hezkuntza-lanean, feminismoaren eta lan-
tzen ditugun ardatzen arteko lotune teoriko 
eta praktikoei buruzko eztabaida sakona 
garatu dugu (giza eskubideak, gatazka-
pean dauden herrialdeak eta elikaduraren 
subiranotasuna). Azterketa horren ondorioz, 
“Elikaduraren subiranotasunari buruzko 
hausnarketa feministak” foroa antola-
tu genuen, eta, bertan, kritika feministak 
elikaduraren subiranotasunerako proposa-
menean egin dituen ekarpen nagusiak izan 
genituen eztabaidagai, baita elikaduraren 
subiranotasunaren agendan emakumeen 
autonomiaren aldeko borroka eta eskari 
feministak sartzeko premia ere. 

Geure sare eta aliantzetan…

Alde horretatik, bete-betean parte hartu 
dugu Bizkaiko Martxoak 8 / Azaroak 25 
Koordinakunde Feministak sustatutako 
ekimenetan, baita Emakumeen Mundu Mar-
txaren Euskal Herriko Plataforman ere. Be-
raz, Hegoaldea Taldearekin feminizidioaren 
arloan garatutako lana sendotu dugu, eta, 
horretarako, emakumeen aurkako indar-
keriaren eta zigorgabetasunaren inguruko 
esperientziak trukatzeko tailerra antolatu 
dugu elkarrekin.

Gaur egun, egiturazko krisi sistemikoa 
da nagusi, eta, zoritxarrez, kapitalismo 
patriarkala indartu egin da horren ondorioz. 
Gainera, oso kontuan hartu behar dugu 
bere funtsezko printzipioetakoa emakumeen 
esplotazioa dela. Gaur egun, feminismoa 
benetako alternatiba da justizia sozialean 
nahiz elkartasunean irmotasunez sinesten 
dugun erakundeontzat.

Gure erakundearen funtzionamenduan, 
eraldaketarako hezkuntzan eta lankidetzan 
printzipio eta balio feministak onartzea gure 
erronka nagusietakoa da. Jakin badakigu 
bidea luzea bezain zaila dela, baina, horrela, 
geure ekarpena egin ahal izango dugula 
guztion eskubideak bermatzen dituen mun-
du bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa 
eratzeko orduan. 
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2
011. urtean, administrazio publikoe-
tako aurrekontuetan murrizketa la-
tzak egin dituztela kontuan hartuta, 
Mundubat-ek bere gaitasunak eta 
konpromiso politikoa hobetzen jarrai-

tu du, bere xedea, ikuspegia eta balioak bete ahal 
izateko.

Oraindik ere, Amerika Latinoan, Asian eta 
Afrikan lan egiten dugu, eta, bertan, herri-mu-
gimenduei laguntzen diegu alternatiba iraunko-
rren eraketarako garatzen duten borrokan. Izan 
ere, emakume eta gizonen arteko berdinta-
sunezko harremanak sendotzen dituzte, eta giza 
eskubideak zein bizitza duinerako aukera jartzen 
dituzte agenda politikoko lehenengo postuan.

Sektoreko beste eragile batzuekin taldean 
hausnartu ondoren, elikaduraren subirano-
tasunaren, genero-berdintasunaren eta giza 
eskubideen aldeko apustua sakondu dugu. Beraz, 
hiru ardatz horiek gure jarduketa-estrategiaren 
grabitate-zentroan daude kokatuta, garapene-
rako lankidetzaren arloan nahiz ekintza humani-
tarioaren esparruan.

Gizartea eraldatzeko prozesuekin hartu dugun 
konpromisoarekin batera, ahalegin handiagoa 
egin dugu, garapenerako lankidetzako proiek-
tuen, programen zein hitzarmenen kudeaketa 
hobetzeko eta gure lanak etorkizun hobearen 
bila gure laguntza jasotzen duten milaka lagu-
nen bizitzan daukan eragina hobetzeko.

Krisi sistemikoa gero eta sakonagoa denez 
eta diskurtso hegemonikoak hainbat eragileren 
erantzun-gaitasunean eragin handia daukanez, 
Mundubat-ek berretsi egin du garapenerako 
alternatiben alde dagoela, pertsonak eta herriak 
euren patuaren jabe izan daitezen.
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Chiapas~Mexiko

16 txostena2011

Chiapas ~ Mexiko
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988

2 011. urtean, Mexikon, 
“narkotrafikoaren aurkako 

gerraren” ondorioz herrialdean 
sortutako indarkeriaren kontrako 
egituraketa eta mobilizazio soziala 
izan da nagusi, eta, orain arte, 
60.000 hildako utzi ditu. Gehienak 
zibilak dira, eta ez da gertatutakoa 
argitu. 

Testuinguru horretan, 
nazioarteko zenbait erakundek 
eta GGKEk giza eskubideen 
defendatzaileen egoera oso larria 
dela salatu dute, herrialde osoan 
zehar protesta kriminalizatu egin 
delako eta herritarrak zapaltzen 
dituztelako.

Mundubat-en, jatorrizko herrien 
zein erkidegoen eta emakumeen 
eskubideen defentsarako eta 
erabilerarako ekintzak babesten 
jarraitzen dugu.

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 413.882 €



Chiapas~Mexiko
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PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Chiapasko emakumeen eskola alternatiboa sustatzea CIAM
GIPUZKOAKO 

ALDUNDIA

Chiapasko Gainetan Osasun Sistema Autonomorako Planari jarraipena ematea OSIMECH
BIZKAIKO 
ALDUNDIA

Emakumeen Prestakuntza Integralerako Zentroa sustatzea CIAM
GIPUZKOAKO 

ALDUNDIA

Erkidegoetan emakumeen osasun sexualaren eta ugalketaren baldintzak hobetzea FOCA
BIZKAIKO 
ALDUNDIA

Chiapasko Gainetan Hezkuntza Sistema Autonomorako Planari jarraipena ematea A.C. Lotune Zibila EUSKO JAURLARITZA

Chiapasko oihaneko Moreliako biztanle indigenen hezkuntza-baldintza autonomoak 
hobetzea

A.C. Lotune Zibila IRUÑAKO UDALA

Euskal lankide boluntarioa: Noelia Rodríguez Castañeda OSIMECH
GARAPENERAKO 
LANKIDETZAREN 

EUSKAL AGENTZIA



KubaKuba
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

K ubako Alderdi Komunistaren 
VI. Biltzarra eta Kubako Alderdi 

Komunistaren 1. Batzar Nazionala 
izan dira Kubako bi ekitaldi 
nabarienak.

Onartutako aldaketak 
herrialdearen garapenari begira 
garrantzitsuak, beharrezkoak 
eta atzeraezinak direnez, 2011n 
bertako instituzioen iragaitza 
eta berregituraketa garatu dira, 
eta egoera horrek eragin handia 
eduki du lankidetzan. Kubak 
jasotako lankidetza tresna arina, 
eraginkorrena eta egokiena izan 
dadin herrialdean bertan egin 
beharreko aldaketak ez dira egia 
bihurtu inondik inora.

Mundubat-ek herrialdean 
garatzen duen lankidetzari 
dagokionez, aukera eta erronka 
berriak ere ireki dira gaur egungo 
lanaren helburu diren sektoreetan: 
elikaduraren subiranotasuna, tokian 
tokiko garapena eta generoaren 
arloko lana.

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 1.107.936 €
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Kuba
PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

ACPAren sendotasun instituzionala sustatzea, 4 probintziatako nekazaritzako eta 
abeltzaintzako kooperatibetan genero-estrategia ezarri ahal izateko: Granma, Las 
Tunas, Camagüey, Habana eta Isla

ACPA AECID

Hitzarmena: elikaduraren subiranotasuna eta toki-garapena ACPA AECID

Emakumeek garapen bateraturako prozesuetan duten partaidetza indartzea. Hego-
ekialdeko Herri Kontseilua. Habana

ACPA
DONOSTIAKO 

UDALA

Genero-berdintasuna kontuan hartuta, Kubako ipar-ekialdeko erkidegoetan toki-
garapen sozio-ekonomikoa bultzatzea

ACPA
BIZKAIKO 
ALDUNDIA

Jobaboko Udalean jabekuntzarako gizarte eta ekoizpen arloko garapen endogeno 
bezain integrala sustatzea - I. fasea

ACPA EUSKO JAURLARITZA

Ike urakanak kaltetutako gizarte eta ekoizpen arloko azpiegitura zaharberritzea, 
Puerto Padre

ACPA EUSKO JAURLARITZA

Jobaboko Udalean jabekuntzarako gizarte eta ekoizpen arloko garapen endogeno 
bezain integrala sustatzea - II. fasea

ACPA EUSKO JAURLARITZA

Camagüeyko eta La Gabrielako Herri Kontseiluko nekazaritzako eta abeltzaintzako 
ekoizpena sustatzea 

ACPA ORDIZIAKO UDALA

Camagüeyko probintziako Minaseko udalerriko Mola eta Mulata abeltzaintza-
kooperatibetako ekoizpena sendotzea (Girongo Martiriak)

ACPA
JAPONIAKO 
ENBAXADA

Minasko udalerriko Los Ángeles UBPCko abeltzaintza eraberritzea ACPA
BARAKALDOKO 

UDALA

Kooperatibei nekazaritzan eta abeltzaintzan garatzen laguntzea eta Lugareñoko 
Herri Kontseiluko biztanleen garapen sozio-ekonomikoa hobetzea 

ACPA KANTABRIAKO GOB.

Juventud Uharteko edateko uraren hornikuntzarako eta saneamendurako sistemak 
hobetzea

HIDROISLA
JAPONIAKO 
ENBAXADA

Kooperatibei eta landa-inguruneko erkidegoei nekazaritzan, abeltzaintzan, 
gizarte-arloan eta ekonomian garatzen laguntzea, ingurumenaren arloko ahulezia 
murrizteko asmoz. Nueva Pazeko Udala. Habana

ACPA
ZARAGOZAKO 

UDALA

Emakumeek garapen bateraturako prozesuetan duten partaidetza indartzea. Hego-
ekialdeko Herri Kontseilua. Habana

ACPA
DONOSTIAKO 

UDALA
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Honduras
O raindik ere, estatu-kolpe zibil 

eta militarraren ondorioak 
antzematen dira Hondurasen. Gaur 
egun ere, bere horretan daude 
krisi politiko zein instituzionala eta 
gizarte zibileko banaketa. Horrez 
gain, giza eskubideen urraketak, 
emakumeen aurkako indarkeria, 
mehatxuak... areagotu dira. Dena 
dela, badago aldaketa politikorik, 
FNRPk bere egitura politikoa 
sendotu duelako LIBRE alderdi 
politikoa sortzean.
Oraindik ere, Mundubat-ek 
gizarte-mugimenduak indartzea 
du helburu; esate baterako, 
Nekazarien Bidea eta Hondurasko 
Herri Komunikaziorako Zentroa 
(CENCOPH). Horrela, bada, giza 
eskubideen defentsa sustatu ahal 
izango da, ICO Fundazioak eta 
AECIDek finantzatutako proiektuen 
bitartez. Era berean, berriro ere 
tokian tokiko garapen ekonomikoa 
bultzatu da CIPE-Consultoresekin 
eta CRA Mankomunitatearekin 
batera, eta, bertan, genero-
ikuspegia zein ingurumena 
zeharkako ardatzak izan dira 
berriro.
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Honduras
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 340.462 €



Honduras

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Testuinguruaren eraldaketaren bidez indarkeria erabat prebenitzeko proiektua 
sustatzea

CRA 
MANKOMUNITATEA

AECID

Carrizalgo emakumeen jabekuntzaren eta eraginaren bidez jarduera ekonomikoak 
sustatzea

CENCOPH AECID

Emakumeen antolakuntza sendotzea, erkidegoaren zein ekonomiaren garapenean 
parte hartu dezaten

CIPE CONSULTORES
ARABAKO 
ALDUNDIA

Nekazarien egituraketa eta eragin politikoa indartzea NEKAZARIEN BIDEA ICO FUNDAZIOA

Eskola Metodologiko Nazionalean parte hartzen duten gizarte zibileko erakundeak 
indartzea

CENCOPH AECID
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Guatemala
G uatemalan bertan, 

segurtasunik eza eta indarkeria 
nagusi direnez, Otto Pérez Molina 
jeneralaren zuzendaritzapeko 
gobernu berria hautetsi dute, eta 
“esku gogorraren” mezuek eragin 
handia izan dute biztanleen artean. 
Bestetik, bere horretan diraute 
lurraldeagatiko gatazkek. 

Mundubat-ek baliabide naturalen 
defentsarako ekintzak sustatzen 
jarraitzen du iparraldeko mugan, 
Guillermo Toriello Fundazioarekin 
batera.

Emakumeen aurkako indarkeria, 
feminizidioak eta giza eskubideen 
urraketak areagotu egin direnez, 
oso zentzuzkoa da aliantza 
politikoa indartzeko asmoz 
erakunde feministekin egindako  
lana. 

Halaber, Sololako tokian tokiko 
garapen ekonomikorako ekintzak 
ere bultzatu dira betiko moduan, 
udalarekin eta Guillermo Toriello 
Fundazioarekin batera. Honako 
arlo hauetako ekintzak garatu dira 
horretarako: zenbait ekoizpen-talde 
teknifikatzea eta espezializatzea eta 
FONDESOLen bidez mikrokredituak 
eskuratzea.

Guatemala
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Lankidetzaren hasiera-urtea: 1994

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 1.135.764 €



Guatemala

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Guatemalako Iparraldeko Mugako Mankomunitateko baso eta ur baliabideak 
iraunkortasunez eta bateratuta kudeatzeko eredu integrala garatzea

GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA

CE-EUROPEAID

Gaitasun pertsonalak eta instituzionalak indartzea, Guatemalako Iparraldeko Mu-
gako Mankomunitateko baliabide naturalak kudeatzeko

GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA

NAFARROAKO GOB.

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

Programa: Berdintasuna kontuan hartzen duen Toki Garapenerako Nimsamaja GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA

LA CAIXA 
FUNDAZIOA

10 emakume-erakunderen gaitasun politikoak handitzea EMAKUMEEN SEKTOREA EUSKO JAURLARITZA

10 emakume-erakunderen gaitasunak handitzea, 5 departamentutako politikan 
jardun dezaten

EMAKUMEEN SEKTOREA BILBOKO UDALA

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

Ixcango Udaleko emakumeen herri-partaidetza sendotzea GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA

NAFARROAKO GOB.
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El Salvador
F MLNk gobernuan jarraitu 

duenez, 2011n behar bezalako 
egoera sortu da, emakumeen 
eta, oro har, baliabide ekonomiko 
gutxiko salvadortarren giza 
eskubideen arloan garatu ez diren 
zenbait gaitan aurrera egiteko 
asmoz.

Mundubat-en, lehentasunezkoa 
da toki-erakundeak indartzeko 
prozesuak babestea, aliantzak 
egituratzea eta interes bateratuko 
gaietako sinergiak sortzea. Hartara, 
eragin handiagoa eduki ahal izango 
da tokian tokiko eta nazio-mailako 
ekintzetan, estatuaren eta udal-
gobernuen aurrean. Horrez gain, 
geure toki-bazkideei lagundu 
diegu jabekuntza ekonomiko, 
feminista eta politikoa eta jakintza 
lortzen. Horretarako, eztabaidak 
eta prestakuntza sustatu ditugu 
ikuspegi feminista kontuan 
hartuta. Lan hori honako hauexekin 
garatu dugu: Las Mélidas, Toki 
Garapenaren aldeko Taldea, 
PROCOMES, CORDES, ACUDE, 
FECORACEN, FUNDASPAD eta Las 
Dignas. 
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El Salvador
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988

2011eko proiektuetan betearazitako euroak:  1.589.525 € €



El Salvador
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PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Hitzarmena: “Salvadorko toki-garapena eta partaidetzazko demokrazia sustatzea, 
genero-berdintasuna kontuan hartuta”

LAS MÉLIDAS
TOKI GARAPENAREN ALDEKO 

TALDE FEMINISTA
PROCOMES
FECORACEN

CORDES
FUNDASPAD

AECID

10-CO1-074 Hitzarmena: “Mesoamerikako emakumeen agenda politiko eta eko-
nomikoa eratzea, aniztasunean eta berdintasunean oinarrituta generoen arteko 
harreman-modu berriak sortzeko”

LAS DIGNAS- EL SALVADOR
EMAKUMEEN SEKTOREA 

ELKARTE ZIBILA - GUATEMALA
CIAMAC

EMAKUMEEN IKASKUNTZEN 
ZENTROA - HONDURAS

COSTA RICAKO EMAKUMEEN 
ALIANTZA ELKARTEA

EMAKUMEEN TOPAGUNEA - 
PANAMA

AECID

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

PROCOMES AECID

Ayutuxtepeque, Santa Tecla eta San Salvadorko udalerrietako emakumeen herri-
partaidetza indartzea 

LAS MÉLIDAS MADRILGO UDALA

Mejicanosko udalerriko emakume gazte eta helduen partaidetza politiko eta herrita-
rrerako eremuak eratzea - II. fasea

LAS MÉLIDAS
DONOSTIAKO 

UDALA

Emakumeentzako bidezko ekonomia bultzatzea LAS MÉLIDAS
GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIA

Suchitotoko emakumeen garapen sozio-ekonomikoa sustatzea CORDES
ZARAGOZAKO 

UDALA

Suchitoto, Tenancingo eta Cinquerako emakumeen garapen sozio-ekonomikoa 
sustatzea 

CORDES EUSKO JAURLARITZA



Nikaragua
H auteskundeetako irabazlea 

izan ondoren, Daniel 
Ortegaren gobernuak bere 
politika ekonomikoari eman 
nahi dio jarraipena, nahiz eta 
kapital handiarekiko aliantzaren 
eraginpean eta NDFren esanetara 
dagoen.

Lankide boluntarioak diren 
herrialdeentzat, ezinbestekoa da 
gobernuak eta estatuko instituzioek 
gardentasun demokratikorako 
zantzuak ematea, laguntza ofiziala 
jaso ahal izateko. Izan ere, zenbait 
herrialdek beste eremu geografiko 
batzuetarantz birbideratu dute 
euren laguntza.

Mundubat-ek honako arlo 
hauetan eman du laguntasuna: 
herri-ekonomiaren inguruan 
antolatutako adierazpideak 
egituratzea, emakumeen 
eskubideak defendatzea eta 
biztanleek herri-partaidetzarako 
zein politika publikoetako 
eraginerako dauzkaten gaitasunak 
indartzea.
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Nikaragua
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988

2011eko proiektuetan betearazitako euroak:  478.140 € 



Nikaragua

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Programa: nekazaritzako elikagaigintzako katea sendotzea eta oinarrizko otzara 
eskuratzea

ATC 
CIPRES-FECODESA 

NICARAOCOOP
EUSKO JAURLARITZA

Elikaduraren subiranotasunaren esparruan, Nikaraguako hiriko eta landa-inguruneko 
gizartea egituratzeko mekanismoak indartzea

ATC 
FECODESA

ARAGOIKO GOB.

Masaiako Departamentuko emakumeen premia estrategikoak estaltzeko ekintza 
kolektiboak sendotzea eta sustatzea

MASAIAKO 
EMAKUMEEN TALDEA

NAFARROAKO GOB.

Landa-inguruneko emakumeak alfabetizatzea eta honako arlo hauetako eskubideez 
jabetzea: genero-indarkeria, osasun sexuala eta ugalketarako osasuna

MASAIAKO 
EMAKUMEEN TALDEA

BERGARAKO 
UDALA

Behar besteko estrategiak bultzatzea, emakumeek bizimodu duinerako eskubidearen 
arloko jabekuntza izan dezaten

MASAIAKO 
EMAKUMEEN TALDEA

DONOSTIAKO 
UDALA

Masaiako Departamentuko Nindiriko udalerriko landa-inguruneko emakume ekoi-
zleen ekimenak eta elkartegintza indartzea

NAKAWÉ FUNDAZIOA
ERRENTERIAKO 

UDALA

Genero-ikuspegia kontuan hartzen duten kooperatiben eta mikrofinantza-elkarteen 
gaitasunak eratzea, Nikaraguako eta Salvadorko toki-garapen ekonomikoa sustatzeko

NAKAWÉ FUNDAZIOA BBK
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BoliviaBolivia
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2007

O raindik ere, Bolivia 
2005ean Evo Morales 

boterera iritsi zenean hasitako 
“aldaketa-prozesuan” dago 
murgilduta. Aldaketa politiko eta 
sozialerako prozesuak aurrera 
egin du prozesu autonomikoen 
eta deszentralizazioaren 
garapenean. Bestetik, aldaketa 
politikorako prozesuak aitortu 
egin du emakumeek partaidetza 
politikorako eskubidea daukatela. 
Izan ere, eskubide hori zabal-zabal 
araututa dagoen arren, gabezia 
larriak ditu bere erabileran.

Mundubat-ek gizarte-erakundeei 
laguntzen die euren prozesuetan, 
eta, batez ere, emakume indigenak 
eta nekazariak dira bertako liderrak. 
Horrela, bada, honako hauexek 
dira gure erreferentzia-bazkideak: 
Bartolinas Sisa Emakume Indigena 
Nekazarien Konfederazio Nazionala, 
ADA Sarea, Emakume Aimaren 
Garapen Integralerako Zentroa 
(CDIMA) eta Herri Guaraniaren 
Elkartea (APG), Nekazarien 
Sustapenerako Zentro Integralaren 
laguntzaz (CIPCA).

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 518.297 €
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Bolivia

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Boliviako erdialdeko ardatzeko txirotasun-eraztunetako emakume indigenen eragina 
sustatzea 

ADA SAREA AECID

Emakumeen giza eskubideen kontrol sozialerako lidergoak bultzatzea ADA SAREA
CDIMA

EUSKO JAURLARITZA
GETXOKO UDALA

DONOSTIAKO UDALA

Parapitiguasu TCOko abeltzaintza iraunkor bateratuko ekoizpena hobetzea APG AECID

Indigenen autonomia sustatzea CIPCA
AECID

ORDIZIAKO UDALA

Boliviako nekazariei ekoizpen familiarra eta bateratua sustatzen laguntzea CNMCIOB- 
BARTOLINA SISA

AECID
IRUNGO UDALA
ERRENTERIAKO 

UDALA

txostena2011 29



KolonbiaKolonbia
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1997

K olonbiako gatazka armatuaren 
testuinguruan, giza eskubideen 

urraketek bere horretan diraute. 
Biktimei eta Lurren Itzulketari 
buruzko Legea indarrean sartu 
zenetik, emakume, nekazari, 
afrokolonbiar, indigena eta 
lekualdatutako biztanle antolatu 
asko hil dituzte, mehatxatu egin 
dituzte, indarkeria sexuala jasan 
dute...

Testuinguru horretan, oraindik 
ere Mundubat-ek Kolonbiako 
Indigenen Erakunde Nazionalak 
(ONIC) erresistentzia eta 
erreklamaziorako bultzatutako 
prozesuak sustatzen ditu, eta 
Chocoko Departamentuari ematen 
dio lehentasuna, bere filialaren 
eta OREWA Kabildo Indigenen 
Elkartearen bitartez.

Bestetik, Europako lankidetza-
politikak herrialderantz bideratzen 
saiatzen gara betiko moduan. 
Izan ere, Kolonbiako Garapen 
Erakunde Europarren Plataformako 
kidea gara, eta MOVICEren 
prozesuak sustatzen ditugu estatu 
espainolean. 

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 507.338 €
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Kolonbia

FINANTZIAZIOA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Herri indigenen antolakuntza-egiturak indartzea, eragin politikoa edukitzeko eta 
euren eskubideak babesteko

ONIC AECID

Lurraldeko politika publikoa bultzatzea, herri indigenen eskubideak babesteko ONIC EUSKO JAURLARITZA

Chocoko Iparraldeko Unguia zein Acandiko udalerrietako enbera katio eta tule herri 
indigenetako gizon eta emakumeentzako osasun-prozesu bateratuen bidez, euren 
nortasun kulturala sendotzea

OREWA 
Chocoko Kabildo 

Indigenen Elkartea

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA

Chocoko herri indeigenen gobernagarritasuna sustatzea eta euren eskubideak 
babestea

OREWA 
Chocoko Kabildo 

Indigenen Elkartea
EUSKO JAURLARITZA

ONICi indartzen laguntzea, nazioartean eragina izan dezan Lankide boluntarioei 
laguntzeko proiektua

EUSKO JAURLARITZA
lankide boluntarioei 
laguntzeko deialdia
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BrasilBrasil
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2002

B rasilen, estatuak erabateko 
erantzukizuna hartu du bere 

gain, egiturazko kontraesanak 
murrizteko eta desberdintasun 
sozial handiak geldiarazteko. 
Hori horrela izanda ere, elite 
finantzarioak eta bere nazioarteko 
aliatuek gaur egungo eredu 
ekonomiko agroesportatzaileari 
onura ateratzen jarraitzen dute. 
Agronegozioak lurra gutxi batzuen 
esku metatzen duenez, hazien 
gaineko kontrol teknologiko 
eta komertziala da nagusi, 
elikaduraren subiranotasuna 
jartzen da mehatxupean eta 
nekazaritza familiarrak baino %500 
gehiago jasotzen du finantziazio 
publikoaren arloan. Hori dela eta, 
jendea bere lurretatik botatzen 
dute, lana biziagotu egiten da 
eta kalte handiak sortzen dira 
ingurumenean. 

Horren ondorioz, Mundubat-
ek ahalegin handia egiten du, 
MST, MAB eta SOF gizarte-
mugimenduekin batera honako 
arlo hauetako ekintzak garatzeko: 
lurra eskuratzea, elikaduraren 
subiranotasuna sustatzea eta 
emakumeek prozesu politiko, 
ekonomiko zein sozialetan parte 
hartzea.

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 381.835 €
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Brasil

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 GOB.

MABek Brasilen antolakuntza eta politikarako dituen gaitasunak indartzea MAB EUSKO JAURLARITZA

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
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MozanbikeMozanbikeMozanbike
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2008

Mundubat-ek Nekazarien 
Batasun Nazionalarekin 

batera (UNAC) lan egiten du, 
eta irabazi-asmorik gabeko 
elkarteetan antolatutako nekazari 
mozanbikearrak dira bertako kideak. 
UNACi laguntzen diogu indartzen, 
barrutik ez ezik kanporantz ere 
antolatu beharra dagoela onartzen 
du-eta. Hartara, elikaduraren 
subiranotasunaren alde ere 
lan egiten du mundu-mailan, 
Nekazarien Bideko kidea da-eta.

1987an sortu zenetik, UNACek 
era guztietako jarduerak garatu 
ditu nekazarien eskubideen 
defentsan, landa-inguruneko 
elkartegintzaren sustapenean, 
prestakuntza tekniko zein 
administratiboan eta larrialdien 
ondorioak murrizteko ekintzen eta 
garapen-proiektuen sorreran nahiz 
ezarpenean.

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 92.174 €
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Mozanbike

PROIEKTUA EN EJECUCIÓN (2 AÑOS) ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Mozanbikeko nekazarien antolakuntza eta gaitasunak sendotzea UNAC EUSKO JAURLARITZA

PROIEKTUA FINALIZADO ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Mozanbikeko nekazarien antolakuntza eta partaidetza indartzea UNAC NAFARROAKO GOB.
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Mendebaldeko SMendebaldeko Sahara
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

S aharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoan lan egiten 

jarraitzen dugu, eta berariazko 
konpromiso politikoa dugu 
Saharako herriak bere askapen 
nazionalaren alde garatutako 
bidezko borrokarekin. Onartu 
egiten dugu Fronte POLISARIOA 
sahararren zilegizko ordezkaria 
dela, hau da, bere zilegizko 
eskubideen aldeko erresistentzian 
eta pairamenean eredugarria den 
herriaren ordezkari bakarra dela. 
Gaur egun, sektore ekonomiko 
eta sozial estrategikoetan 
daukagu agerpena: hezkuntza, 
osasuna, instituzioen sendotasuna 
eta laguntza humanitarioa. 
Horretarako, Saharako herriak 
bere lurraldean eta Tindoufeko 
kanpalekuetan garatutako 
erresistentzia-ahaleginak babesten 
ditugu.

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 1.174.248 €
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Mendebaldeko S

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Hitzarmena: “Saharako kanpalekuetako hezkuntza-sistema sendotzea”

FUNTZIO PUBLIKO, 
ENPLEGU ETA LANBIDE 
HEZIKETARAKO ESTATU 

IDAZKARITZA

AECID

Errefuxiatu sahararren kanpalekuetako hezkuntza-sistema indartzea

FUNTZIO PUBLIKO, 
ENPLEGU ETA LANBIDE 
HEZIKETARAKO ESTATU 

IDAZKARITZA

NAFARROAKO GOB.

Improvement of nutritional situation of Sahrawi refugees in Tindouf (Elkarketa 
Proiektua) 

MLRS CE-ECHO

Elikagai freskoak banatzea (2011ko Ramadana) MLRS ACNUR-UNHRA

txostena2011 37



PalestinaPalestina
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1998

P alestinan, Qalqiliako zein 
Gazako nekazarien antolaketari 

eta ekoizpenari emandako 
laguntzak indartu dira, eta 
honako hauexekin garatutako 
lan antolatua sendotu da euren 
arteko koordinazioen bitartez: 
Union of Palestinian Women 
Committees (UPWC) eta Union 
of Agricultural Work Committees 
(UAWC). Ekialdeko Jerusalen oso 
erronka handia da Mundubat-
entzat, hiri horretako biztanle 
palestinarrekin modu kolektiboan 
lan egiten duten erakundeen 
taldeari laguntzen diolako. Izan ere, 
behin eta berriro urratzen dituzte 
biztanle horien eskubideak. Alde 
horretatik, honako hauexekin modu 
kolektiboan garatzen duten lana 
indartzen jarraitu dugu: Health 
Work Committes (HWC), Alternative 
Information Center (AIC), Defense 
for Children International (DCI), 
Land Research Center (LRC), Bisan 
eta Union of Palestinian Women´s 
Committees (UPWC).

48ko Palestinan, preso politikoei 
eta euren familiei laguntza 
juridikoa eman diegu Hurriyaten 
eskutik.

Era berean, nabarmendu egin 
behar da Mundubat-ek ahalegin 
handia egin duela, UAWCen 
eta Brasilgo MSTren eskutik 
Palestinako erakundeen topaketa 
eta elikaduraren subiranotasunari 
zein Nekazarien Bideari buruzko 
hitzaldia antolatzeko. Horretarako, 
gainera, AICren eta UPWCren 
laguntza jaso du.

2011eko proiektuetan betearazitako euroak: 1.377.640 €
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Palestina

PROIEKTUA ERAKUNDE LAGUNAK FINANTZIAZIOA

Hitzarmena: Jerusalengo herritar palestinarren babesa eta garapen integrala 
sustatzea

BISAN, HWC, UPWC, 
LRC, DCI

AECID

Hitzarmena: 2015 eta gehiago Plataforma sustatzea UPWC, AIC, PNGO AECID

Palestinarren giza eskubideen sustapenerako informazioa eta eragina sortzea AIC EUSKO JAURLARITZA

Borondatezko euskal lankidea: Mónica Alonso UPWC
Garapenerako 

Euskal Agentzia: 
EUSKO JAURLARITZA

Emakumeen baldintza ekonomikoak eta posizio soziala hobetzea UAWC, UPWC EUSKO JAURLARITZA

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 GOB.

Gaza eta Zisjordaniako emakumeen lidergoa eta partaidetza publikoa sustatzea UPWC EUSKO JAURLARITZA

EBko Proiektua: Increase participation of Palestinian youth (girls and boys) in infor-
mal education in 6 locations in East Jerusalem

HWC, UPWC EB
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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, ekimen 
ekonomiko txikietarako mikrokredituak 
ematean, kredituok erabiltzeko 
prestakuntza ere eskaintzen da, denboran 
iraunkortasuna bilatzeko asmoz. 

Mundubat-ek hitzarmena du 
Elkarcredit Elkartearekin, eta, horren 

bitartez, mikrokredituetako fondoak 
kudeatzen dira. Horrela, bada, Elkarcredit-
ek Mundubat Fundazioko lankidetza-
proiektuen txandakako fondo eta 
mikrokredituekin lotutako jardueren 
jarraipena egiten du. Era berean, Putxito 
Solidarioen Kanpainaren bitartez 
lortutako baliabideak ere kudeatzen 
ditu, Mundubat-ek hegoaldean dituen 
erakunde bazkideek fondo errebolbente 
moduan erabili ditzaten.

2011. urtean, honako ekimen 
ekonomiko hauek finantzatu ditugu 
Putxitoen Fondoei eta Elkarcredit-en 
kudeaketari esker:

elkar

HERRIALDEA: 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: 46.371,44 €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 177 129 48

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: 21.408,15 €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 80 34 46

2011n KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK
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Puchito hitzak zertxobait esan nahi du Erdialdeko Amerikan. Beraz, PUTXITO SOLIDARIOA eskuratuz gero, elkartasun-ekintza 
txikia jarriko dugu abian. Laguntza horren bitartez, merezi dutenei emango diegu kreditua: Nikaraguan eta Salvadorren egoera 
txarragoan bizi diren emakumeei eta gazteei, batez ere. Horrela, ekoizpen-ekimenak garatu ahal izango dituzte, euren egoera 
eta euren familiena hobetzeko. Pertsona horiek behar besteko 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 dena 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 3.a. 48005 BILBAO/

Putxito solidarioen bidez lagundu!

HERRIALDEA: Nikaragua

PROIEKTUAREN IZENBURUA: Erle-ezti organikoa biltzea eta merkaturatzea

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): NICARAOCOOP

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA: Erlezaintza

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 23.185,72  €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 38 9 29

2011ko LABURPENA

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK GUZTIRA: 90.965,31 €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 295 172 123
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Gaur egun, banan-banako ekintzak nahikoak 
ez direnez, ezinbestekoa da modu globalean 
pentsatzea eta jokatzea, gaur egungo egoerari 
ahalik eta erantzun onena eman ahal izateko. Hori 
dela eta, indarrak bateratu behar ditugu, geure 
zein gainerakoen errealitatea hobeto ezagutzeko 
eta behar besteko mekanismoak garatzeko. 
Horrela, bada, errealitate horretan izango dugu 
eragina, eta eraldatu egin ahal izango dugu.

Mundubatek honako sare hauetan parte hartzen du:

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 / 
Nazioarteko lankidetza º 2015 eta + Plataforma 

Giza eskubideak º Espainiako Giza Eskubideen Defentsa eta Sustapenerako Elkarteen Federazioa

Nekazarien borroka

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

Feminismoa º Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa
º Bilboko Arazoak 25 eta Abenduak 8 Koordinakunde Feminista

Banka etikoa º FIARE

Txirotasuna º Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Txirotasunaren Desagerpenerako Plataformak

Kolonbia
º OIDHACO (Kolonbiako Giza Eskubideen Nazioarteko Bulegoa)
º Bakearen aldeko Kolonbiarrak - Bakearen aldeko Europarrak
º Kolonbiaren aldeko Justizia Plataforma

Palestina º Palestinaren aldeko GGKE-en Taldea
º RESCOP (Palestinako Okupazioaren aurkako Sare Solidarioa)

Sahara º EUCOCO (Europako Foroa)



Bo
lu

nt
ar

io
ak

txostena2011 43

2011. urtean, boluntarioen taldea handitu eta 
indartu egin da, eta boluntarioak eurak proiektuetako 
jardueren antolaketan zein jarraipenean inplikatu dira. 
Horri esker, Mundubat-en proiektu politikoan irmo 
sinetsi eta bere egin duten pertsona aktibo bezain 
konprometituek osatutako taldea izan dugu. 
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B ere lan-ibilbidean zehar, Mun-
dubat-entzat betidanik izan da 

funtsezkoa iparraldearen eta hegoal-
dearen arteko, mundu-ikuskera desber-
dinen arteko eta utopiaren zein erreali-
tatearen arteko topaguneak sortzea.

Gaur egungo krisi-garaian, guretzat 
lehentasunezkoa da gizatasunaren 
aldeko sareak eratzea eta eskubidedun 
gizartearen aldeko apustu irmoa egitea. 
Gizarte horretan, gainera, jendeak bere 
herritartasuna erabili behar izango 
luke krisiei aurre egiteko orduan. Krisi 
horiek, hain zuzen ere, “nork bereari 

eusteko” eredu zaharraren inposaketa-
rako aitzakia hutsa baino ez dira.

Iparraldeko gaur egungo krisia 
globala, elikadurakoa, ideologikoa, 
finantzarioa, zainketa-arlokoa, ener-
getikoa... da. Krisi hori, ordea, duela 
zenbait hamarkada agertu zen hegoal-
deko gizarteetan, eta Mundubat-ek 
euren alde lan egin du, lan egiten du 
eta lan egingo du. Horretarako, hegoal-
deko gizarte-mugimenduei laguntzen 
die euren eskubide sozialen aldeko 
borroketan. Krisi global horietatik 
irteteko, jakin badakigu askatasun 
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handiagoa eta eskubide gehiago lortu be-
harko ditugula. Bestela, ez gara inolaz ere 
irtengo, “adabaki-irtenbideak” arazoaren 
konponbidea atzeratuko duelako eta, 
horren ondorioz, herri horietako emakume 
eta gizonentzako ondorioak larriagotu 
egingo direlako.

Hori guztiori dela eta, Mundubat-ek, oro 
har, eta Iparraldeko Ekintzen bidez, batez 
ere, irtenbide globalaren aldeko apustua 
egiten du, guztiok salbatu ahal izan-
go garelako. Jakin badakigu eskubideak 
unibertsalak direla. Horregatik, egunez 
egunekoan parte hartzen dugu, eta ez gara 

euren aitorpenean bakarrik inplikatzen, ai-
tortzen direnean eskubide horiek ezartzeko 
eta abian jartzeko ere borrokatu behar 
garelako. Giza eskubideez edo eskubide 
ekonomiko, sozial eta kulturalez ari gara, 
inolako zalantzarik gabe.

Elkartasuna ulertzen dugu, eta bere 
alde egiten dugu, konpromisopean jartzen 
gaituen zerbait da-eta. Munduan gertatu-
takoa geuri ere jazotzen zaigu, alaitasunak 
eta tristeziak gureak izango balira bezala 
sentitzen ditugu eta, beti-beti, elkartasuna 
bera berezko ezaugarria da guretzat, joan-
etorriko bidea, alegia.



Ip
ar

ra
ld

et
ik

 d
au

ka
-

Se
nt

sib
ili

za
zi

oa
 e

ta
 g

ar
ap

en
er

ak
o 

he
zk

un
tz

a 
20

11
ea

n 
ga

ra
tu

ta
ko

 e
ki

m
en

 n
ag

us
ia

k

Gazako gaur egungo egoera

laburpena

Jarduera honen bidez, Abu Bassarrek, UAWCeko ordezka-
riak, 2010. urtearen hasieran Israelgo armadak garatutako 
bonbardaketen ondoren Gazak gaur egun bizi duen egoera 
eman du jakitera.

jarduerak 

º Hitzaldiak Huescan, Jacan, Andorran, Teruelen eta Zaragozan.

finantziazioa

Aragoiko Gobernua. 

Salvadorko bake-prozesua

laburpena

Hitzaldian bertan, Salvadorko bakea sinatu zenetik 20 
urte igaro direnean bizi izan duten eta bizi duten prozesua 
azaldu da, orduz geroztik bakeak egiten ari den herrialdea 
da-eta.

finantziazioa

º Hitzaldia Zaragozako Unibertsitatean.

ARAGOI



Sahararren borroka eta nazioarteko erantzukizuna: 
deskolonizazioaren eta giza eskubideen alde

laburpena

Proiektu honen bidez, Kantabriako gizarte zibila kontzientziatu 
ahal izan da Mendebaldeko Saharako giza eskubideen egoeraren 
inguruan, gatazkaren bidezko konponbidea sustatzeko, Maroko-
ren okupazioa amaitzeko eta nazioarteak erantzukizunak bere 
gain hartzeko.

jarduerak 

º Colindres, Comillas, Reinosa eta Camargon “Saharak emakume-
izena du” erakusketa antolatzea.

º Colindres, Comillas, Reinosa eta Camargon “Un grito desde el 
Sahara” dokumentala ematea.

º Colindres, Comillas, Reinosa eta Camargon Saharako ekintzai-
leekin hitzaldiak antolatzea.

º Santanderren “Mendebaldeko Saharako Giza Eskubideak” 
Nazioarteko Foroa garatzea.

º “Mendebaldeko Saharako Giza Eskubideak” dossierra argitara- 
tzea.

finantziazioa

Kantabriako Gobernua, Sahararen alde Kantabriarekin 
partzuergopean egindako proiektua.

Giza eskubideak eta klima-arloko justizia

laburpena

Eredu ekonomikoa krisi sakonean murgilduta dago munduan. 
Izan ere, giza eskubideak urratzeko egiturak ditu bere oinarrian, 
eta klima hondatzeko eta aldatzeko prozesuak garatzen dira 
bertan. Dena dela, hegoaldeko bizilagunak dira horren ondorio 
nagusiak jasaten dituztenak. Hori dela eta, zenbait herrialderen 
artean, Kolonbian gertatutakoa nabarmendu nahi izan dugu, 
“klima-arloko justiziaren” kontzeptuari buruz modu orokorragoan 
hausnartzeko. Beraz, honako hauxe jarri da agerian: gaur egun 
herrialde horretako baliabideak ustiatzeko eta, batez ere, meatza-
ritza garatzeko ezarri dituzten enpresen, proiektuen edo lerroen 
ondorioz sortutako kalte larriak eta erantzukizunak. Horrez gain, 
sare eta ekintza globalerako beste proposamen batzuen artean, 
giza eskubideen eta klima-arloko justiziaren arteko lotune teo-
rikoak eta praktikoak ere landu dira bertan.

jarduerak 

º Zabalkunde eta eztabaidarako saioa, Madrileko Arte Ederretako 
Zirkuluan, María Zambrano aretoan, 2011ko abenduaren 2an. 
Bertan, hain zuzen ere, giza eskubideetako defendatzaileek eta 
Amerika Latinoko zein Europako adituek parte hartu dute.

finantziazioa

MAEC - Giza Eskubideen Bulegoa

KANTABRIA

MADRIL
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Nekazarien borrokak: 
lurralderako eskubidea eta biodibertsitatea

laburpena

Proiektu honen bidez, generoaren ikuspegitik nekazariek elika-
duraren subiranotasunaren alde lurraren eta biodibertsitatearen 
defentsaren arloan garatutako borrokak jarri dira agerian. Era be-
rean, emakumeek arlo zehatz honetan dituzten eskariak, premiak 
eta interes estrategikoak ere landu ahal izan dira. Proiektu hau 
Mundubat-ek hegoaldean nekazarien erakunde eta erkidegoekin 
garatzen duen lanaren errealitatean dago oinarrituta, baita ipa-
rraldean zenbait urtetan hegoaldeko zein iparraldeko nekazarien 
agendako gaietan elikaduraren subiranotasuna sartzeko garatu-
tako lanean ere. Horrez gain, trukea sorrarazi eta aliantzak sus-
pertzen dira, eta Mundubat-ek babestu egiten ditu, edo inplikazio 
zuzena dauka bertan.

jarduerak 

º Web orria: www.derechoshumanosdelcampesinado.org
º Giza eskubideei eta elikaduraren subiranotasunari buruzko hiru 

buletin argitaratzea:
- Brasilgo MABrekin egindako 

“Presek kaltetutako emakumeak”
- Lurraren Lagunekin egindako 

“Arriskupean dagoen biodibertsitatea”
- Mozanbikeko UNACek egindako azterlaneko 

“Lurraren jaunak”
º Lasarte-Oria, Amurrio eta Bilbon “Luchas campesinas: territorio, 

biodiversidad y equidad de género” dokumentala ematea.

º Bilbon “Elikaduraren subiranotasunari buruzko hausnarketa 
feministak” Nazioarteko Jardunaldiak egitea.

º “Feminismoen eta elikaduraren subiranotasunaren arteko 
lotuneak” dossierra argitaratzea.

º Barakaldon eta Basaurin “Agronegozioak emakumeen artean 
dauzkan eraginak” eta “Emakumeek elikaduraren subiranota-
sunaren alde egindako aliantzak” hitzaldiak egitea.

º Bilbo (Sarriko), Urduña, Ondarroa, Sondika, Basauri, Gasteiz eta 
Amurrion “Emakume nekazariak” erakusketa egitea.

º “No te comas el mundo” dokumentala egitea.

º Nikaraguako Oinarrizko Otzara Eskuratzeko Programako 
liburuxka berezia argitaratzea.

º “Nosotros alimentamos el mundo” dokumentala ematea.

º Bilbo, Getxo, Irun, Donostia, Gasteiz eta Ozaetan elikaduraren 
subiranotasunari buruzko erakusketa egitea.

finantziazioa

Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Barakaldoko Udala.

EAE



Giza eskubideak, gatazken konponbidea eta herritar 
guztientzako ondasun bateratuak

laburpena

Proiektu honek herritarren kontzientziazioa eta partaidetza so-
ziala sustatu nahi ditu giza eskubideen eta emakumeek gizakien 
ondasun bateratuetan dauzkaten eskubideen defentsaren arloan, 
munduko gaur egungo testuinguruan bere horretan iraun eta 
gero eta larriagoak diren gatazken konponbidean aurrera egin 
ahal izateko.

jarduerak 

º Giza eskubideei eta emakumeek gatazkapeko herrialdeetan 
dituzten eskubideei buruzko azterketa-material eguneratua 
sortzea.

º Azterketa-material hori instituzioei, erakundeei, informazio-
rako web orriei... bidaltzea, euren eginkizuna biderkatzailea 
delako eta sortutako materiala gaiaren inguruko interesa duten 
erakunde eta partikular guztien artean zabaldu dezaketelako.

º www.derechoshumanoszonasconflicto.org web orria sortzea.

º Azaroaren 26an eta 27an Donostian “Bakearen eta giza 
eskubideen aldeko borrokan gatazkapean dauden herrialdeei 
eskainitako begirada berriak” Nazioarteko Topaketa egitea.

º Donostia, Gasteiz eta Bilbon “Emakumeek gatazka armatue-
tan dituzten eskubideak: euren defentsarako proposamenak” 
tailerrak egitea.

º Hernani, Usurbil, Errenteria, Irun, Donostia, Ormaiztegi, Bilbo, 
Basurto, Getxo, Zalduondo, Arraia-Maeztu, Agurain eta Amu-
rrion “Gatazkapean dauden herrialdeetako giza eskubideak” 
hitzaldiak egitea. 

º “Honduras: Golpe de Estado a los Derechos Humanos” liburua 
argitaratzea.

º Arrasate, Errenteria, Lasarte-Oria, Donostia, Irun, Gasteiz, Amu-
rrio, Agurain, Bilbo, Basauri, Urduña eta Sondikan “Palestinako 
eta Golango giza eskubideak” erakusketa egitea.

º Deustuko Unibertsitateko Donostiako Campusean, Zalduon-
don, Agurainen eta Amurrion “Kolonbia, gatazkapean dagoen 
herrialdea” erakusketa egitea.

º “Colombia la primavera negada” DVDa ikustea.

º “Bakearen eta giza eskubideen aldeko borrokan gatazkapean 
dauden herrialdeei eskainitako begirada berriak” dossierra 
argitaratzea.

º Hernanin “Un grito desde el Sahara” DVDa ikustea.

º Bilbon “Saharako giza eskubideak eta errefuxiatuen kanpale-
kuak” erakusketa egitea.

finantziazioa

Finantziazioa: Eusko Jaurlaritza, AECID, Gipuzkoako Foru 
Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Arabako Foru Aldundia, 
Donostiako Udala, Bilboko Udala eta Hernaniko Udala. 
AECIDekin eta 2015 eta gehiago Plataformarekin partzuergopean 
egindako proiektua.
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Nola egin zen bakea eta nola adiskidetzen diren 
Guatemalan eta Salvadorren

laburpena

Gatazka armatuaren ostean hasiera-hasieratik Bake Hitzar 
menetan zehaztutako helburuetakoa Guatemalako eta Sal-
vadorko gizartea bateratzea izan zela azaldu zen hitzaldian. 

jarduerak 

º  Hitzaldia: Donostiako Bake Etxea.

Emakumeen aurkako indarkeriaren 
zigorgabetasunari aurre egiteko borroka

laburpena

Iparraldeko eta hegoaldeko emakumeen zenbait mugi-
mendu batzartu dira, eta euren borrokako esperientziak zein 
alternatibak azaldu dituzte, emakumeen aurkako indarke-
riari aurre egiteko.

jarduerak 

º  Hitzaldia: Donostiako Emakumeen Etxea.

Hegoaldea Taldearekin partzuergopean egindako jarduera.

Kolonbiako bakea munduaren iraultzan

laburpena

Gaur egungo mundua asaldatuta dagoela azaldu zen hi- 
tzaldian: demokrazian oinarritutako bakearen aldeko iraul- 
tza politikoak garatu dira, eta eskubideak zein askatasunak 
murrizten dituzten atzerapausoak eman dira, krisi orokor 
bete-betean. Kolonbia bera bidegurutze horretan dago. Bi 
dinamikak, gainera, gatazka sozial eta armatuaren espa-
rruan garatzen dira, eta planetako zaharrenetakoa da.

jarduerak 

Hitzaldia: Donostiako Bake Etxea.

BESTE PROIEKTU BATZUK



Argi eta Garbi, emakumeok dugu hitza

laburpena

Proiektua 2010ean eta 2011n garatu da, eta Nafarroako 
eskualdeetan hegoaldeko emakumeen errealitatea zabal- 
tzea du helburu, lehendik dauden estereotipoak aldatzen 
laguntzeko (Nafarroako erdialdea: Iruña; hegoaldea: Tutera; 
erdialdea: Lizarra; mendebaldea: Altsasu; iparraldea: Irur- 
tzun eta Bera).

jarduerak

º Iruñan eta Lizarran egindako “Emakumeen begiradak 
beste bazterretik” erakusketa antolatzea.

º Iruñan eta Lizarran “(Re)pensar los Derechos Humanos 
desde una perspectiva de género” liburua aurkeztea.

º Iruñan eta Lizarran egindako “Zer ez nuke egingo nik, 
maite nazazun?” ipuin-kontaketa antolatzea.

finantziazioa

Nafarroako Gobernua eta Iruñako Udala.

Kolonbiako, Mexikoko, Brasilgo, Palestinako 
eta Estatu Espainoleko Giza Eskubideen 

Defendatzaileak
laburpena

Iparraldeko Ekintzen Saileko Giza Eskubideen Arlotik, bete-
betean parte hartzen dugu nazio-mailako eta nazioarteko 
zenbait eremutan: 2015 eta gehiago Plataforma, Kolonbiako 
Ekintzako Giza Eskubideen Nazioarteko Bulegoa (OIDHACO), 
Kolonbiaren aldeko Justizia Plataforma, Espainiako Giza Es-
kubideen Defentsa eta Sustapenerako Elkarteen Federazioa 
eta Palestinaren aldeko GKE-en Taldea, besteak beste. Sare 
horietatik, ekintza eragingarriak prestatzen ditugu, azterke-
tarako eta proposamenerako agiriak egiten ditugu, giza es-
kubideen defendatzaileen birak antolatu eta lagundu egiten 
diegu eta auzi judizialak dokumentatu eta sustatu egiten 
ditugu, Saharako eta Kolonbiako giza eskubideen urraketa-
kasu larrietako biktimei elkartasuna adierazteko.

NAFARROA

GIZA ESKUBIDEEN ARLOA
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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 (web orria eta hiru hilean behingo 
buletina) eta nolako eragina dugun 
komunikabide sozialen bidez, hegoaldeko 
errealitateak hurbiltzeko, mezuak zabaltzeko 
eta iparraldearen zein hegoaldearen arteko 
harremanak aldatzeko.



2011 urtean 732.639 € 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.

Gardentasuna eta ziurtagiriak



txostena2011 55

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.
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Diru-sarreren banaketa, finantziazio-emaileen arabera

A. Europar Batasuna 626.083 € 5,9%

· ECHO linea: laguntza humanitarioa 0 €

· B7 6000 linea (lehengo DG-VIII) 153.156 €

· B7 6200 lerroa: ingurumena 389.230 €

· B7 3120 linea: Deserrotutako biztanleak 0 €

· DDHH-DDII linea 83.696 €

A.2 Europar Batasuna: partzuergopeko proiektuak 240.449 € 2.3%

· Europar Batasuna: partzuergopeko proiektuak 0

· ECHO linea: laguntza humanitarioa 240.449 €

A.3 Nazioarteko erakundeak: ACNUR 202.166 € 1,9%

B. AECID-Estatuko erakundeak 4.237.705 € 40,2%

C. Toki-korporazioak 754.661 € 7,2%

D. Autonomia-erkidegoak 3.776.942 € 35,8%

· Eusko Jaurlaritza-euskal foru-aldundiak-Beste batzuk 3.776.942 €

E. Fondo pribatuak-beste batzuk 713.717 € 6,8%

GUZTIRA: 10.551.722 € 100,0%

Gastuen banaketa (Galera / Irabazien Kontua)
1. Hegoaldeko proiektuetarako diru-laguntzak 8.090.429 € 76,7%

2. Kudeaketa-gastuak  1.500.616 €

      2.1 Proiektuen kudeaketa zuzena (ordezkaritzak kontuan hartuta) 621.053 € 5.9%

      2.2 GKEren kudeaketa orokorra 879.563 € 8.3%

3. Sentsibilizazio, hezkuntza eta komunikazioko proiektuetako gastuak 626.042 € 5.9%

4. Amortizazio-gastuak eta zuzkidurak 326.249 € 3.1%

Guztizko partziala: 10.543.337 € 99.92%

Ekitaldiko emaitza positiboa: 8.385 € 0.08%

GUZTIRA: 10.551.722 € 100,00



Fondoen banaketa, herrialdeka eta arloka

CHIAPAS 413.882 € 4%

KUBA 1.107.936 € 11%

HONDURAS 340.462 € 3%

MENDEBALDEKO SAHARA (SEAD) 1.174.248 € 11%

KOLONBIA 507.338 € 5%

NIKARAGUA 478.140 € 5%

GUATEMALA 1.135.764 € 11%

EL SALVADOR 1.589.525 € 15%

PALESTINA 1.377.640 € 13%

BRASIL 381.835 € 4%

BOLIVIA 518.297 € 5%

MOZANBIKE 92.174 € 1%

ERTAMERIKAKO PROGRAMA 701.839 € 7%

ESTATUA 732.639 € 7%

GUZTIRA: 10.551.722 € 100%
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Eskerrik asko!
Mundubat-ek eskerrak eman nahi dizkie 

2011n gure proiektuak eta ekimenak garatzen 
lagundu diguten emakume, gizon, laguntzaile, 
boluntario, GGKE, gizarte-mugimendu, 
komunikabide, erakunde eta enpresa pribatu 
guztiei. Etorkizunean ere, euren konfiantzari 
behar bezala erantzuten saiatuko gara.

Hain zuzen ere, honako hauexek aipatu 
behar ditugu, oso laguntza estua eman 
digutelako:

FIARE Fundazioa, Euskadiko Kutxa, Bilbao 
Bizkaia Kutxa (BBK), La Caixa Fundazioa, 
Bancaja, Mundubat-eko SEADerako Osasun 
Taldea, ICO Fundazioa, ORONA, Estructuras y 
Organización Barcelonesa, Bizkaiko Abokatuen 
Elkargoa, EHU %0,7, Arratiako Abesbatza, 
Banak-Reparto Solidario Fundazioa, Enpresa 
eta Elkartasuna, Madalen Elkartea, Kontzientzia 
Eragozleen Elkartea eta Japoniako enbaxada.



Finantziazioa eskaini duten 
erekunde publikoak

Era berean, hona hemen 2011n garapenerako lankidetzako, ekintza 
humanitarioko, garapenerako sentsibilizazio zein hezkuntzako eta 
aliantza zein sareetako proiektuak eta programak finantzatu dituzten 
instituzio publikoen zerrenda:

Europar Batasuna, Europako Batzordeko honako erakunde hauetako 
laguntza humanitario eta garapenerako programei dagokienez: 
Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza Nagusia, Europeaid eta ECHO 
Zuzendaritza Nagusia; Europako Parlamentuko zenbait batzorde eta 
kide; Europar Batasunak hirugarren herrialdeetan dituen ordezkaritzak; 
Espainiako Gobernuko Atzerri eta Lankidetza Ministerioa; Espainiako 
Nazioarteko Lankidetzarako Agentzia; Espainiako Lan eta Gizarte 
Gaietako Ministerioko Emakumeen Institutua; Eusko Jaurlaritza; 
Nafarroako Gobernua; Kantabriako Gobernua; Aragoiko Gobernua; 
Bizkaiko Foru Aldundia; Arabako Foru Aldundia; Gipuzkoako Foru 
Aldundia; eta Bilbo, Basauri, Barakaldo, Getxo, Etxebarri, Sestao, Vitoria-
Gasteiz, Laudio, Amurrio, Iruña, Tutera, Donostia, Andoain, Irun, Hernani, 
Errenteria, Tolosa, Usurbil, Madril, Alcorcon, San Fernando de Henares eta 
Zaragozako udalak.
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