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2012. urtean, aurreikuspen ekono-
miko eta politiko txarrenak baieztatu 

dira. Oro har, kapitalismo globalizatua-
ren bertsio neoliberalaren larderiazko 
inposaketa hegemonikoa da nagusi, eta 
garapenerako lankidetzaren sektoreko 
krisia latzena da sortu zenetik.

Europa osoak egokitzapen ekono-
mikoari aurre egin behar dio gaur egun, 
eta adierazpide gogorrenak kontinente 
honetako hegoaldeko estatuetan ageri 
dira. Horrela, bada, baldintza duinetan 
bizitzeko eskubidea apurka-apurka eta 
ezinbestean galtzen ari diren herritarren 
erresistentzia-estrategiak baldintza eta 
desagerrarazi egin nahi dituzte.

Estrategia alternatibo horien barruan, 
garapenerako lankidetza funtsezko zu-
tabetzat daukan nazioarteko elkartasu-
nak zeresan handia du zenbait herrialde 
eta kontinentetako herrien, taldeen eta 
erakundeen artean balioak, jakintzak 

Aldaketara egokitu gara 
geure konpromisoa 
sendotzeko

eta baliabideak igortzeko orduan. Gaur 
egun, beraz, gure ekintzaren ardatz na-
gusia izan behar da ahaidetasun-lotune 
horiek sendotzea.

Azaldu dugun tsunami ideologikoa 
eta horrekin lotutako politika bazter- 
tzaileak kontuan hartuta, 2012. urtean 
Mundubat-ek antolaeraren arloko neu-
rriak jarri ditu abian, duela 25etik gora 
urtetatik hona gure laguntza jaso duten 
erakundeekin hartutako konpromiso 
politiko, etiko eta solidarioa bete ahal 
izateko.

Urrats erabakigarriak eman ditugu, 
antolaeraren arloko egitura berria 
eratzeko eta 2012-2017ko Mundubat-
eko Estrategia Orokorrean zehaztutako 
hiru jarduketa-ardatz nagusiak geure 
funtsezko helburu bihurtzeko. Orain arte 
baino askoz modu argiagoan, genero-
berdintasuna, feminismoa, elikaduraren 
burujabetza eta giza eskubideak izango 
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etorkizuneko erronka latz bezain kilikagarriei 
aurre egiteko. Ongi etorri, lankide! Ongi 
etorri, lankideok!

2012. urtean, ondo baino hobeto ikasi 
dugu sistema kapitalistako krisi larrienetakoa 
gainditzeko bide bakarra dagoela: geure uste 
sendo politikoak areagotzea, geure balio mo-
ralak indartzea, geure gaitasun tekniko nahiz 
profesionalak hobetzea eta beste batzuekin 
bat egitea, are bidezko eta solidarioagoa den 
mundua eratzeko.

Orain arte bezala, honako hauexen guztien 
babes sendoa eduki nahi genuke aurreran- 
tzean, eta, 2013-2014ko epealdia oso-oso 
latza izango den arren, areagotu ere egin 
nahi genuke: gure bazkideak, gure lana 
babestu eta indartzen duten beste hainbat 
pertsona eta instituzio eta gurekin lan egiten 
duten hegoaldeko herrialde guztietako kon-
traparte estrategikoak.

 Iñaki Markiegi Candina

Mundubat Fundazioko Presidentea

dira gure barne-funtzionamenduaren eta 
Mundubat-en kanpo-proiekzioaren xede 
nagusiak.

2012an, aliantza estrategikoak indartu 
ditugu eskualde zein estatu mailako eta mai-
la orokorreko mugimendu sozialekin. Gure 
ustez, Mundubat-en nortasuna bere egin-
kizunarekin egon behar da lotuta, honako 
hauexen tresna politiko, sozial eta teknikoa 
da-eta: mugimendu sozialak (Nekazarien 
Bidea eta Emakumeen Mundu Martxa, esate-
rako), gatazkapeko guneetan giza eskubideak 
defendatzen dituzten erakundeak, okupa-
zioari eta zapalkuntzari aurre egiten dieten 
herriak...

Zailtasunak zailtasun, Mundubat Funda-
zioak jakin badaki ezinbestekoa dela iparral-
deko beste erakunde batzuekin bat egiteko 
prozesuak sendotzea eta indartzea. Hartara, 
guztion artean egituratu ahal izango ditugu 
hegemoniaren aurkako proposamen alterna-
tiboak, nazioarteko elkartasuna eta gara-
penerako lankidetza ere kontuan hartuta. 
2012an, nortasun eta antolaera berriak era- 
tzeko moduko oinarriak ezarri dira, eta, jende 
zein erakunde askoren ahaleginari esker, 
etorkizun hurbilean euren fruituak emango 
dituztelakoan gaude.

Amaitzeko, Enric, Ainhoa eta Rosellaren 
askapenaren albiste ona gogoratu nahi dugu 
orrialde hauetan. Gure artean daudenez, be-
har besteko indarra eta baikortasuna ditugu, 
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Mundubat Fundazioa
1988tik Mundubat-en emakume ta 

gizonok bilatzen dugun helburua hauxe 
da: pertsona guztiok eskubide guztiak izan 
ditzagun mundu bakar batean.

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

Paul Nicholson Solano
Mª Teresa Hermana Tezanos

Amelia Solas Pico
Gloria Guzmán Orellana
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rezian hartuko da kontuan nolako balioa 
daukan bizitzaren ugalketak bere zentzu 
zabalean eta zeinen garrantzi- 
tsua den emakumeek garatzen duten 
lan orokorra. Era berean, lan hori gizar-
tean berdintasun handiagoz banatzea 
ere izango da gure helburua.

Gure jarrera teorikoaren esparrua 
ekofeminismoak eta ekonomia feminis-
tak eskainiko digute. Horretarako, arau 
zein jardun sozial, ekonomiko eta kultu-
raletan oinarritutako sistema betikotze-
ko asmoz patriarkatuak eta kapitalismo 
neoliberalak arrazen eta gizarte-mailen 
artean sinatu duten hitzarmena hartuko 
dugu kontuan. Izan ere, emakumeak 
eurak mendetasun-egoeran uzten di-
tuenez, ez dute euren eskubideak inolaz 
ere erabiltzerik.

Barne-aldaketaren eta geure 
ikuspegiaren bila…

2009. urteaz geroztik, Mundubat 
berdintasunaren aldeko aldaketa egiten 
ari da erakundean. 2012an, proze-
su horretan, berdintasunaren aldeko 
ekintza-planeko lan-lerroak zehaztu 
dira, antolaeran egin beharreko aldake-
tak sustatzeko eta, horrela, geure lanean 
zein barne-funtzionamenduan genero-
berdintasuna bermatzeko.

Iparraldean nahiz hegoaldean, 
Mundubat-ek elementu teorikoak eta 
praktikoak eskaini nahi ditu, gaur egun-
go eredu ekonomikoaren eraldaketa 
bultzatzeko eta harreman bidezko eta 
berdintasunezkoagoetan oinarritutako 
ereduak eratzeko. Hartara, modu be-
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Geure 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. 
2012n, estrategia hori indartu eta, betiko 
moduan, aurrera egin dugu tokian tokiko 
bazkide feministekin ditugun aliantza estra-
tegikoetan..

Iparraldean garatzen ditugun 
ekintzetan...

Aurton, eraldaketarako egin dugun 
hezkuntza-lanean, feminismoaren eta lantzen 
ditugun ardatzen arteko lotune teoriko eta 
praktikoei buruzko eztabaida sakona garatu 
dugu (giza eskubideak, gatazkapean dauden 
herrialdeak eta elikaduraren burujabetza). Az-
terketa horren ondorioz, “Emakumeon Mar-
txan… kapitalismoaren aurkako feminismo-
rantz” nazioarteko topaketak antolatu ziren 
Bilbon. Bertan, hain zuzen ere, egituraketa 
eta hausnarketarako guneak eskaini ziren 
kapitalismoaren aurkako diskurtso feminis-
taren aberasgarri, eta egitura sozialak goitik 
behera aldatzeko proposamen alternatiboak 
jarri ziren agerian. Horrez gain,  “Feminismoak 
eta indarkeria matxistaren aurkako estrategia 
globalak” nazioarteko topaketak egin ziren 
Donostian. Bertan, hain zuzen ere, indarkeria 
matxistaren zenbait adierazpideren errea-
litatea eman zen jakitera, baina, batez ere, 
horrelako indarkerien aurkako erresistentzia 
feministak. Bi topaketak Emakumeen Mundu 
Martxak antolatu zituen.

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.



A
urkako testuinguru ekonomiko eta 
politikoan, garapenerako lankide- 
tzako politika publikoak agendetatik 
eta aurrekontu publikoetatik ari dira 
desagertzen. Hori dela eta, Mun-

dubat-ek gizartea eraldatzeko ekintzak egiten eta 
babesten jarraitu du Amerika Latinoan, Afrikan 
eta Asian. 2012. urtean, ahalegin handia egin 
dugu, elikaduraren burujabetzaren, generoaren 
eta giza eskubideen arloan garatzen dugun lana 
eta egiten ditugun ekarpenak suspertzeko. Beraz, 
gure proiektuek eta programek hiru ardatz horiei 
eman diete lehentasuna, gure ustez funtsezkoak 
direlako gizartea eraldatzeko babesten ditugun 
prozesuei begira.

Gizarte-mugimenduekin ditugun aliantzak 
indartu ditugu, eta garapenerako zein ekintza 
humanitariorako jarduerak egituratu ditugu 
gizarte-eredu alternatiboaren eraketaren aldeko 
borroka globalean. Hori lortzeko, ezinbestekoa 
da pertsona guztien giza eskubideak bermatuta 
egotea, gizon eta emakumeen arteko mende-
rakuntza-harremanik ez egotea eta elikaduraren 
burujabetza lortzea.

Era berean, Mundubat-ek bere barne-ku-
deaketa ere hobetu du, gure proiektuen, progra-
men eta hitzarmenen kalitatea hobe- 
tzeko eta gure lankidetzak gurekin lan egiten 
duten herrialdeetako aldaketa-prozesu sozialak 
babesten dituela ziurtatzeko. Horrez gain, behar 
besteko sinergiak eta aliantzak ezarri ditugu an- 
tzeko erakundeekin,  eragin handiagoa edukitze-
ko eta lurra, pertsonak nahiz herriak errespeta- 
tzen dituen garapenaren aldeko borroka sozialak 
bete-betean babesteko.
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Chiapas~MexikoChiapas ~ Mexiko
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 422.534 €

16 txostena2012

C alderonen seiurtekoa amaitu 
da, eta boteretik joan den 

gobernuak herrialdea utzi du 
erabat hondatuta, Narkotrafikoaren 
aurkako ustezko gerraren ondorioz 
gizartea erabat jipoituta geratu 
delako eta 70.000 hildako eta 
20.000 desagertu daudelako. 
Gobernuko hiru mailak itsu-
itsuan setatu dira euren politika 
neoliberalak inposatu nahian, eta, 
gizarteak egoera horri erantzun 
dionean, giza eskubideen urraketa 
etengabea, gizarte zibilaren 
zapalkuntza eta protesta sozialaren 
kriminalizazioa izan dira nagusi.

Testuinguru horretan, 
oraindik ere gobernu estatal eta 
federalarentzat herri indigenek 
ez dute ez hitzik ez pentsaerarik. 
Beraz, haien jabetzapeko lurra 
eta lurraldea kentzen dizkiete, 
aitzakia berrien babespean eskualde 
osoa militarizatzean. Bestela, 
beste era bateko estrategiak ere 
erabiltzen dituzte, oinarrizko 
erakundeak banatzeko eta 
ahultzeko. Hondamendi horren 
aurrean, mugimendu zapatistak 
ez du etsi. Herri indigenek beste 
era bateko mundua sortu beharra 
dagoela diote, eta, apurka-apurka, 
autonomiaz nahiz erresistentziaz 
eratzen ari dira. Jarrera hori 
itxaropen-haizea da benetan, 
eta Mundubat-ek horren aldeko 
apustua egin zuen orain dela urte 
luze.



Chiapas~Mexiko
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PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Chiapaseko Gainetako Erkidego Indigenentzako Hezkuntza Sistema Autonomorako 
Planari jarraipena ematea

AC LOTUNE ZIBILA
LANKIDETZAREN 

EUSKAL AGENTZIA

Chiapaseko Gainetan erresistentzian dauden erkidego indigenen osasunerako 
eskubidea sustatzea

OSIMECH
LANKIDETZAREN 

EUSKAL AGENTZIA

Chiapaseko Gainetako erkidego indigenen partaidetzazko garapen autonomoa 
indartzea. Borondatezko lankidea: Noelia Rodríguez

OSIMECH
LANKIDETZAREN 

EUSKAL AGENTZIA

Chiapaseko erkidego indigenetako emakumeen osasun sexualaren eta ugalketaren 
baldintzak hobetzea

FOCA
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA

Biztanle indigenen hezkuntza-baldintza autonomoak hobetzea AC LOTUNE ZIBILA
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA

Chiapaseko Emakumeen Eskola Alternatiboa CIAM
GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIA

Emakumeen Prestakuntza Integralerako Zentroa CIAM
GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIA

Mexikoko hegoaldeko mugako migrazio-testuinguruan oinarrizko emakumeen 
eskubide sexualak eta ugalketa-eskubideak defendatzea

FOCA
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA



KubaKuba
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 212.738 €

2 012. urtean, eredu ekonomikoa 
eguneratzen jarraitu 

du herrialdeak, eta Kubako 
ekonomiako hamabi arlo handitan 
ezarriko da, gainera. Hala ere, 
Mundubat-eko Ordezkaritzaren 
lanak nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren garapenerako 
politikari eman die lehentasuna, 
erakundeak herrialdean garatzen 
dituen proiektu gehienen helburua 
sektore hori da-eta.

Horretarako, Mundubat-ek Kuban 
daukan Ordezkaritza partaidetzazko 
garapen endogenoaren 
estrategian oinarritu da azken 
urteotan bezala. Bertan, hain 
zuzen ere, honako hauexek dira 
funtsezko sektoreak: biztanleen 
elikaduraren segurtasuna, bertako 
kooperatibetako eta beste ekoizpen-
modu batzuetako jarduera 
emankorrak eta ekonomikoak 
dibertsifikatzeko prozesua, gizarte 
zein kultur bizimodua suspertzea 
eta erkidegoetako habitata 
hobetzea. Prozesu horretan, 
gainera, gizon eta emakumeen 
premiei erantzuten zaie modu 
bereizian, eta ingurumenaren arloa 
ere lantzen da.
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Kuba

PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Jobaboko udalerriko gizarte eta ekoizpen arloan jabekuntza ematen duen garapen 
endogeno bezain integrala sustatzea - I. fasea

ACPA FOCAD 2008

Jobaboko udalerriko gizarte eta ekoizpen arloan jabekuntza ematen duen garapen 
endogeno bezain integrala sustatzea - II. fasea

ACPA FOCAD 2010

Genero Trebakuntzarako Programa Nazionala FMC AECID 2011

Juventud uharteko arroz-ekoizpena sendotzea
JUVENTUD UHARTEKO 

UNIBERTSITATE-
EGOITZA

JAPONIAKO 
ENBAXADA 2011

Colombiako udalerriko nekazaritza eta abeltzaintza garatzen laguntzea -  
PRO-2012K1/0023

ACTAF
EUSKO 

JAURLARITZA 2012
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HondurasHonduras
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 320.109 €

H ondurasen, krisi politiko eta 
instituzionala da nagusi, 

2009ko estatu-kolpe zibili eta 
militarraz geroztik. Bertako 
gizarte zibila banatuta dagoenez, 
ezegonkortasun politiko eta 
demokratikoa larria da erabat. 
Azken urteotan, munduko 
herrialde bortitzena da behin eta 
berriro, urtero 80 lagun baino 
gehiago hiltzen direlako 100.000 
biztanleko. Era berean, lurraldearen 
defentsarako gatazkak ere areagotu 
dira landa-ingurunean.

Hori dela eta, oso-oso 
garrantzitsua da Mundubat-
ek gizarte zibileko erakundeei 
eskaintzen dien laguntasuna, 
giza eskubideak defendatzeko 
orduan eta instantzia publikoen 
aurrean eragin politikoa lortzeko 
orduan; Honduraseko Herri 
Komunikaziorako Zentroan 
(CENCOPH), esaterako.

Aldi berean, nekazarien 
mugimenduarekin eta, batez ere, 
Nekazarien Bidearekin indartu 
dira harremanak, elikaduraren 
burujabetzaren lorpenerako 
ekintzak bultzatzeko asmoz.
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Honduras

PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Carrizalgo emakumeen jabekuntzaren eta eraginaren bidez 
jarduera ekonomikoak sustatzea

CENCOPH AECID

Eskola Metodologiko Nazionalean parte hartzen duten  
gizarte zibileko erakundeak indartzea

CENCOPH AECID

Honduraseko Nekazarien Mugimendu Sozialaren eragin-gaitasuna sustatzea, 
euren eskubideak defendatzeko eta aldarrikatzeko orduan

NEKAZARIEN BIDEA
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA
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GuatemalaGuatemala
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1994

2012eko proiektuetan betearazitako euroak:  737.337 €

G uatemalan bertan, landa-
inguruneko arazoak berriro 

areagotu dira, Otto Pérez Molina 
jeneralaren zuzendaritzapeko 
gobernu berria sartu zenetik. Berriz 
ere, lurraldearen defentsarako 
gatazkak gehitu dira, eta, bertan, 
nazioarteko enpresa handien 
interes ekonomikoak dira nagusi, 
erkidego indigenen borondatearen 
aldean.

Mundubat-ek lurrerako 
eskubidearekin eta lurraldearen 
babeserako hartu zuen 
konpromisoari eutsi dio. 
Horretarako, baliabide naturalen 
defentsarako ekintzak sustatzen 
jarraitu du Guatemalako 
Iparraldeko Mugan, Guillermo 
Toriello Fundazioarekin batera.

Era berean, emakume feministen 
eta ezkertiarren (Emakumeen 
Sektorea) erakundeetako aliantza 
politikorako prozesuetan laguntzen 
jarraitu du herrialdeko zenbait 
departamentutan, Guatemalako 
gobernuak giza eskubideak eta 
emakumeen giza eskubideak 
errespetatu eta bermatu ditzan. 
Bestetik, betiko moduan, toki-
garapenerako ekintzak ere 
bultzatu dira Ixcanen zein Sololan, 
Guillermo Toriello Fundazioarekin 
batera, emakumeen autonomia 
eta jabekuntza ekonomikoa 
indartzeko eta FONDESOLen bidez 
mikrokredituak eskaintzeko.
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Guatemala
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PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Guatemalako Iparraldeko Mugako Udalerrien Mankomunitateko baso eta ur baliabi-
deak 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 
GOBERNUA

Programa: Berdintasuna kontuan hartzen duen 
Toki Garapenerako Nimsamaja. II. FASEA

GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA ETA 

FONDESOL

FUNDACIÓ LA 
CAIXA

Borondatezko lankidea: Ramón Cucurull GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA

EUSKO 
JAURLARITZA

10 emakume-erakunderen gaitasun politikoak handitzea EMAKUMEEN 
SEKTOREA

EUSKO 
JAURLARITZA

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

EUSKO 
JAURLARITZA

Emakumeen garapen sozio-ekonomikoaren aldeko aliantzak orokortzea EMAKUMEEN 
SEKTOREA

EUSKO 
JAURLARITZA

Ixcango Udaleko emakumeen autonomia eta jabekuntza ekonomikoa sendotzea GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA

NAFARROAKO 
GOBERNUA

Ixcango Udaleko emakumeen autonomia eta jabekuntza ekonomikoa sendotzea. 
Bigarren fasea

GUILLERMO TORIELLO 
FUNDAZIOA

NAFARROAKO 
GOBERNUA



El SalvadorEl Salvador
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 1.061.383 €

F MLNk berretsi egin du 
berdintasunaren alde egingo duela 

eta baliabide ekonomiko gutxi dituzten 
biztanle zaurgarrienak babestuko 
dituela. Era berean, programa sozio-
ekonomikoei eta herrialdeko ekoizpena 
garatzeko politikei ere emango die 
jarraipena.

2012. urtean, bete-betean bultzatu 
dugu genero-ardatzaren estrategia 
nazio zein eskualde mailan Mundubat-
ek babesten dituen erakunde 
feminista eta mistoekin. Horrela, 
bada, honako arlo hauetan lagundu 
diegu: emakumeen giza eskubideen 
defentsa, euren agenda eta tokian-
tokian, nazio-mailan zein eskualdean 
emakumeen alde garatutako politika 
publikoetan eragina edukitzeko 
ekintzak.

Elikaduraren burujabetzaren 
ardatzean, ordea, FECORACEN, 
Nekazarien Bide eta CORDESeko 
bazkideei lagundu diegu legegintzan 
eragina edukitzeko ekintzetan, 
elikaduraren burujabetzari buruzko 
legearen onarpenari begira. 

Azkenik, giza eskubideen ardatzean, 
borroketan lagundu diegu, sistema 
kapitalista eta eredu neoliberal 
patriarkal, klasista, kolonialista eta 
baztertzaileko politika ekonomikoei 
aurre egiteko ikuspegiaren bidez. 
Horrez gain, Mesoamerikako 
emakumeen ekonomia feministaren 
ikuspegitik ere landu dugu gai hori. 
Izan ere, honako hauexek izan ditugu 
aztergai: bizimodu ona, ongizatea, 
uraren aldeko borroka, ingurumenaren 
harmonia eta babesa, tokian tokiko 
garapen ekonomiko iraunkorra eta 
indarkeriarik gabeko bizitzarako 
eskubidea.
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El Salvador
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PROIEKTUA SOCIA LOCAL FINANCIA

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

LAS DIGNAS, SALVADOR
EMAKUMEEN SEKTOREA 

ELKARTE ZIBILA, GUATEMALA
EMAKUMEEN IKASKUNTZEN 

ZENTROA, HONDURAS
COSTA RICAKO EMAKUMEEN 

ALIANTZA ELKARTEA
EMAKUMEEN TOPAGUNEA, 

PANAMA ETA CIAM MEXIKO.

AECID

El Salvadorko toki-garapena eta partaidetzazko demokrazia sustatzea, genero-
berdintasuna kontuan hartuta.

MELIDA ANAYA 
MONTES EMAKUMEEN 

MUGIMENDUAREN ELKARTEA, 
TOKI GARAPENAREN ALDEKO 

TALDE FEMINISTA, PROCOMES, 
CORDES FUNDAZIOA, 

‘FECORACEN’, FUNDASPAD.

AECID

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

MELIDA ANAYA 
MONTES EMAKUMEEN 

MUGIMENDUAREN ELKARTEA.
MADRILEKO UDALA

Emakumeentzako bidezko ekonomia bultzatzea.
MELIDA ANAYA 

MONTES EMAKUMEEN 
MUGIMENDUAREN ELKARTEA.

GIPUZKOAKO 
ALDUNDIA

Suchitoto eta Cinquerako emakumeen garapen sozio-ekonomikoa sustatzea. CORDES FUNDAZIOA BASAURIKO UDALA



NikaraguaNikaragua
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1988

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 170.070 € 

1 990. urteaz geroztik, 
eraldaketa ekonomikorako 

hiru jarduketa jarri dira abian. 
Eraldaketa horiek Erdialdeko 
Amerikan ari dira ezartzen, eta bi 
arlo dituzte helburu: zerga-sistema 
eta aseguru soziala. Nikaraguan 
bertan, Asanblada Nazionalak 
2012. urtearen amaieran onartu 
zuen azken eraldaketa (Zergen 
Kontzertazioari buruzko Legea 
edo 822. Legea). Eraldaketaren 
ardatz nagusiaren arabera, zerga-
oinarria igo eta herrialdeko zergen 
bilketarako sistema antolatuko 
da. Eraldaketa hori beharrezkotzat 
jotzen duten arren, biztanle 
ugariren eta, batez ere, gazteen 
kalterako izango da azkenean.

Ekainean, 679. Legea eraldatzen 
duen Emakumeenganako 
Indarkeriaren aurkako Lege 
Integrala sartu zen indarrean. 
Bertan xedatutakoaren arabera, 
estatuak jarduketa integrala eta 
diziplina anitzeko politika publikoak 
jarri beharko ditu abian, indarkeria 
prebenitzeko eta atenditzeko. Dena 
dela, nabarmendu egin beharra 
dago 2012. urtearen amaieran 
ere arazo asko zeudela Fiskaltzak 
lege berriko prozedurak ezartzeko 
orduan.

Mundubat-ek landa-inguruneko 
emakumeen partaidetza bultzatzen 
du udalerrietako bizimodu sozial 
eta ekonomikoan. Horretarako, 
euren gaitasunak garatzen ditu 
bete-betean, euren eskubideen 
berri ematen die eta protagonismo 
handiagoa ematen dien jarduketa 
kolektiboa sustatzen du.
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Nikaragua

PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Tisma eta Masatepeko landa-inguruneko emakumeen 
eskubide sozio-ekonomikoak sendotzea

MASAIAKO EMAKU-
MEEN TALDEA ETA 

NAKAWÉ FUNDAZIOA

Lankidetzarako eta 
Garapenerako La-

guntzarako Fondoa 
(FOCAD) 

Ekintza kolektiboak sustatzea, Masaiako departamentuko 
emakumeen autobabesari eta euren eskubideen defentsari begira

MASAIAKO EMAKU-
MEEN TALDEA

DONOSTIAKO 
UDALA

Tisma eta Masatepeko udalerrietako emakumeen 
artean alfabetizazio-prozesua indartzea

MASAIAKO EMAKU-
MEEN TALDEA

BERGARAKO 
UDALA
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RED ADA- CDIMA

BoliviaBolivia
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2007

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 495.045 €

O raindik ere, Bolivia 
Sozialismorako Mugimenduko 

(MAS) gobernuak 2005ean 
hasitako aldaketa sozialetan 
dago murgilduta, eta boliviarren 
eskubide sozial zein politikoen 
arloan eman dira aurrerapauso 
handienak. Horrela, bada, 
betiko moduan, Mundubat-
eko ordezkaritzak herrialdeko 
nekazarien, indigenen eta 
jatorrizkoen erakundeei laguntzen 
die euren prozesuetan, eta, batez 
ere, emakumeak dira bertako 
liderrak. 

Hori dela eta, honako hauexek 
dira gurekin lan egiten duten 
bazkide estrategikoak: “Bartolina 
Sisa” Boliviako Jatorrizko Emakume 
Indigena Nekazarien Konfederazio 
Nazionala (CNMCIOB-BS), 
Emakume Komunikatzaileen 
Sarea (ADA Sarea), “Amuyt’a” 
Emakume Aimaren Garapen 
Integralerako Zentroa (CDIMA) 
eta Herri Guaraniaren Elkartea 
(APG), Nekazarien Sustapenerako 
Zentro Integralaren laguntzaz 
(CIPCA). Hartara, ekialdeko eta 
mendebaldeko tokian tokiko 
erakundeak indartzen jarraitzen 
dugu, elikaduraren burujabetzaren 
aldeko proposamenak eratzeko 
eta betearazteko, instantzia 
publikoen aurrean eragin politikoa 
lortzeko, emakumeen eskubideak 
defendatzeko eta kontuan hartuak 
izateko eta autonomia indigena 
eratzeko.
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RED ADA- CDIMA

Bolivia

PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Lidergoen bidez, emakumeen giza eskubideen kontrol soziala sustatzea ADA SAREA - CDIMA

EUSKO 
JAURLARITZA 

GETXOKO UDALA 
DONOSTIAKO 

UDALA

Parapitiguasu TCOko abeltzaintza iraunkor bateratuko ekoizpena hobetzea APG AECID

Herri guarania indartzea, autonomia indigenak ezarri ahal izateko CIPCA
AECID 

IRUÑAKO UDALA 
IRUNGO UDALA

Boliviako nekazariei ekoizpen familiarra eta bateratua sustatzen laguntzea CNMCIOB-BS
AECID 

IRUNGO UDALA 
ERRENTERIAKO UDALA
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KolonbiaKolonbia
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1997

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 516.104 €

2 012ko abuztuan, Kolonbiako 
gobernuak eta Kolonbiako 

Indar Armatu Iraultzaileek (FARC) 
bake-elkarrizketetarako hitzarmena 
sinatu zutela eman zen jakitera. 

Hasiera batean, alderdien arteko 
aldebiko itun politikoa lortzea eta, 
ondoren, gizarteak indarkeriarik 
gabeko herrialderanzko 
iragaitzarako babestutako itun 
politiko zabalagoa erdiestea zen 
helburua. Hala ere, ez zen halakorik 
gertatu, Kolonbian ezinezkoa izan 
delako aldatzea eta gizartearen 
partaidetza aske bezain informatua 
ezartzea. Hori dela eta, Kolonbiako 
erakunde sozial askok euren 
mobilizaziorako agenda antolatu 
dute, lan bateratua sustatu dute 
eta bakea eratzeko hitzarmenak 
zehaztu dituzte Bakerako Gizarte 
Ibilbide Bateratuaren esparruan.

Testuinguru horretan, Mundubat-
ek herri indigenekin garatutako 
lana babestu du, herrialdeko 
zenbait eskualdetako emakume 
indigenei eta gatazka armatuak 
gehien kaltetutako erkidegoekin 
lan egin eta giza eskubideak 
defendatzen dituzten erakundeei 
laguntzeko.
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Kolonbia

PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Euren eskubideak defendatzeko eta euren eragina suspertzeko asmoz, 
herri indigenen antolaerak indartzea

KOLONBIAKO INDI-
GENEN ERAKUNDE 
NAZIONALA (ONIC)

AECID

Chocoko herri indigenen eskubideen defentsa eta gobernagarritasuna

CHOCOKO TULE, 
EMBERA, WOUNAAN, 
CHAMI ETA KATIOKO 

KABILDOETAKO 
INDIGENEN ELKARTEA 

(ASOREWA)

EUSKO 
JAURLARITZA

Herri indigenen babeserako lurralde-politika publikoa
KOLONBIAKO INDI-
GENEN ERAKUNDE 
NAZIONALA (ONIC)

EUSKO 
 JAURLARITZA

Borondatezko euskal lankidea: Arantza Larizgoitia
KOLONBIAKO INDI-
GENEN ERAKUNDE 
NAZIONALA (ONIC)

GARAPENERAKO 
LANKIDETZAREN 

EUSKAL AGENTZIA
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BrasilBrasil
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2002

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 90.911 €

A urreko urteetan bezala, 
Brasilgo 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 burujabetza 
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.

Hori dela eta, Mundubat-
ek ahalegin handia egiten du, 
MABekin batera aldaketa horren 
lorpenerako ekintzak garatzeko.
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Brasil

PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Brasilgo MABen antolaera eta gaitasun politikoa indartzea MAB
EUSKO 

JAURLARITZA

Aimorés-Eliezer Batista hidroelektrikako (Gerais-Brasilgo Gerais meategiak) ustiapen 
hidroelektrikoak kaltetutako emakumeen giza eskubideak sustatzea eta defendatzea.

MAB TUTERAKO UDALA
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MozanbikeMozanbikeMozanbike
Lankidetzaren hasiera-urtea: 2008

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 60.612 €

S ekazaritza herrialde honetako 
biztanleen jarduera ekonomiko 

nagusia denez, elikaduraren 
burujabetzaren lorpenerantz 
bideratu dugu geure lana. 
Mundubat-ek Nekazarien Batasun 
Nazionalarekin batera (UNAC) lan 
egiten du, nekazariak ordezkatzen 
dituen mugimendua da-eta. 
1987an sortu zenetik, UNACek 
era guztietako ekintzak garatu 
ditu nekazarien eskubideen 
defentsan. Horretarako, euren 
oinarrizko erakundeak sendotu 
eta euren partaidetza sustatu du 
garapenerako estrategiak nahiz 
politika publikoak zehazteko 
orduan.

Gaur egun, Mozanbikeko lurralde 
nazional zabaleko 2.000tik gora 
elkarte eta kooperatiba dira 
UNACeko kideak, eta, aldi berean, 
Nekazarien Bideko eskualde eta 
nazioarteko eremuan ere parte 
hartzen du.
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Mozanbike
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PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Mozanbikeko nekazarien antolaera eta gaitasunak sendotzea UNAC
LANKIDETZAREN 

EUSKAL AGENTZIA

Mozanbikeko nekazarien erkidegoetan genero-ikuspegia kontuan 
hartzen duen elikaduraren burujabetza sustatzea

UNAC
LANKIDETZAREN 

EUSKAL AGENTZIA



Mendebaldeko SMendebaldeko Sahara
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1996

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 870.999 €

M undubat-ek Saharako 
Errepublika Arabiar 

Demokratikoarekin eta 
Saharako herriak nazioartearen 
pasibotasunaren aurrean 
garatutako borrokarekin hartutako 
konpromisoari eusten dio. Hain 
zuzen ere, giza eskubideen 
urraketak salatzeko prozesuetarako 
laguntasuna eman diegu, eta, 
horrez gain, instituzioak indartzeko 
ekintzak ere egin ditugu, 
osasunaren, hezkuntzaren eta 
ekintza humanitarioen arloan.

Mundubat-en, Fronte 
Polisarioaren zilegizko 
aldarrikapenei babes politikoa 
emango diegu betiko moduan, eta, 
aldi berean, Saharako herriari bere 
erresistentzia irmoan laguntzen 
jarraituko dugu.
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PROIEKTUA TOKI-BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

Tindoufeko errefuxiatu sahararren kanpalekuetako hezkuntza-sistema sendotzea

FUNTZIO PUBLIKO, 
ENPLEGU ETA LANBIDE 

HEZIKETARAKO 
ESTATU IDAZKARITZA / 
SEADEKO LANKIDETZA 

MINISTERIOA

AECID

LHko 3 zentrori laguntzea, errefuxiatu sahararren kanpalekuetako emakume eta 
gazteen atentzioari begira

SEADEKO FUNTZIO 
PUBLIKO, ENPLEGU 

ETA LANBIDE 
HEZIKETARAKO ESTATU 

IDAZKARITZA

LANKIDETZAREN 
EUSKAL AGENTZIA

Eraikuntza eta zaharberrikuntza, ekipamendua,  
sendotasuna eta irakasleen prestakuntza

FUNTZIO PUBLIKO, 
ENPLEGU ETA LANBIDE 

HEZIKETARAKO 
ESTATU IDAZKARITZA / 
SEADEKO LANKIDETZA 

MINISTERIOA

NAFARROAKO 
GOBERNUA

Lanbide Heziketako zentroei elikaduraren arloko laguntza ematea, errefuxiatu saha-
rarren kanpalekuetako emakume eta gazteen atentzioari begira

FUNTZIO PUBLIKO, 
ENPLEGU ETA LANBIDE 

HEZIKETARAKO 
ESTATU IDAZKARITZA

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA

Food assistance and disaster preparedness support for the Sahrawi refugees SAHARAKO ILARGI 
ERDI GORRIA

ECHO



PalestinaPalestina
Lankidetzaren hasiera-urtea: 1998

2012eko proiektuetan betearazitako euroak: 770.475 €

2 012ko azken hilabeteak oso 
adierazgarriak izan dira 

Palestinan, barruko zein kanpoko 
mailari begira.

Lehenengo eta behin, 
nabarmendu egin behar da Gazan 
bonbardaketa itzelak egon direla 
azken aspaldion. Azaroaren 14an, 
Israelgo Defentsa Indarrek Gazako 
Lurraldeari egin zioten eraso, eta 
“Defentsaren Zutabea” operazio 
militarrari eman zioten hasiera. 
Israelgo armadak zortzi egunetan 
garatutako erasoetan, 163 lagun 
hil zituzten gutxienez, eta, euren 
artean, 33 ume eta 13 emakume 
zeuden. Horrez gain, ehunka 
zauritu ere egon ziren.

Bestetik, Palestinako Agintaritza 
Nazionalak proposatuta eta 
Hamasen babesaz, azaroaren 29an 
Nazio Batuen Erakundeko Batzar 
Nagusiak Palestinako Estatuaren 
aitorpenaren aldeko botoa eman 
zuela nabarmendu beharra dago. 
Ebazpen horrek Palestinari esparru 
mugatua ematen badio ere eta 
eskubide osoko kidea ez bada ere, 
garaipen moral eta diplomatiko 
handia izan da.

Testuinguru horretan, Mundubat-
ek Gazako berreraikuntza eta 
emakumeen lidergoa babesten ditu. 
Jerusalenen bertan, palestinarren 
eskubideak aldarrikatzeko prozesua 
jarri du abian, eta elikaduraren 
burujabetza lortzeko prozesuak 
sustatzen ditu Tulkaremen 
nahiz Qalqilian. Oro har, Gazan 
zein Zisjordanian, emakumeen 
lantaldeak indartzen ari dira, euren 
interesen araberako eztabaida 
publikorako guneak eduki ditzaten.

38 txostena2012
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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



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

sozio-ekonomikoa prozesu horretako atal 
garrantzitsua da. Hartara, mikrofinan- 
tzak toki-garapenerako tresnak dira, eta, 
ekintza osagarriekin batera, pertsona zein 
talde onuradunen eta, batez ere, emaku-
me 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, mikro-
kredituetako fondoak kudeatzen dira. 
Horrela, bada, Elkarcredit-ek Mundubat 
Fundazioko lankidetza-proiektuen txan-
dakako fondo eta mikrokredituekin lotu-
tako jardueren jarraipena egiten du. Era 
berean, Putxito Solidarioen Kanpainaren 
bitartez lortutako baliabideak ere kudea-
tzen ditu, hegoaldeko erakundeek fondo 
errebolbente moduan erabili ditzaten.

2012. urtean, honako ekimen ekono-
miko hauek finantzatu ditugu Putxitoen 
Fondoei eta Elkarcredit-en kudeaketari 
esker:

elkar

HERRIALDEA: El Salvador

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

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): PROCOMES

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA: Mikroenpresen ekoizpena eta merkaturaketa

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 45.242,04 € 

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 307 213 94

HERRIALDEA: El Salvador

PROIEKTUAREN IZENBURUA:
Cabañas eta Cuscatlanen, oinarrizko aleen laborantza susta-
tzea (artoa eta babarrunak)

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): ACAPRODUSCA

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA: Nekazaritza

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 33.931,53 € 

 GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 46 14 32

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 nahiz ortuarien ekoizpena eta 
eskala txikiko merkaturaketa 

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 42.225,91 € 

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 190 82 108

2012an 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 El 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!

Putxito solidarioen bidez lagundu!

2012ko LABURPENA

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK GUZTIRA: 144.020,51 €

GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK GUZTIRA: 854 620 234

HERRIALDEA: Nikaragua

PROIEKTUAREN IZENBURUA:
Tisma, Nindiri eta Masatepeko udalerrietako landa-inguruneko 
emakume mikroenpresari eta sustatzaileentzako alternatiba 
ekonomikoak indartzea

ERAKUNDE ESKATZAILEA (toki-bazkidea): NAKAWÉ FUNDAZIOA

MIKROKREDITUAREN JARDUKETA SEKTOREA: Landa-inguruneko emakumeen mikroenpresak sustatzea

KUDEATUTAKO PUTXITOEN FONDOAK: 22.621,02 €

 GUZTIRA Emakumeak Gizonak

EMANDAKO KREDITUAK: 311 311 0

Informazio gehiago:
/944.162.325 / mundubat@mundubat.org / Sombrerería, 2 3.a. 48005 BILBAO/



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)
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2012. 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. 

Argazkietan ikus daitekeen bezala, boluntarioen 
taldearen laguntza izaten dugu antolatzen ditugun 
tailer, feria eta hitzaldietan, eta baita, beharrezkoak 
diren atsedenaldietan ere, Donostian burutu zen 
Nazioarteko Foroan egin genuen moduan.
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Bere ibilbidean zehar, Mundubat-ek 
topaguneak sustatu ditu betidanik: 

iparraldearen eta hegoaldearen artean 
edo zenbait mundu-ikuskeraren artean.

Iaz argudiatu genuenez, “gaur egungo 
krisi-garaian, guretzat lehentasunezkoa 
da gizatasunaren aldeko sareak era- 
tzea eta eskubidedun gizartearen aldeko 
apustu irmoa egitea. Gizarte horretan, 
gainera, jendeak bere herritartasuna era-
bili behar izango luke krisiei aurre egiteko 
orduan. Krisi horiek, hain zuzen ere, “nork 
bereari eusteko” eredu zaharraren inpo-
saketarako aitzakia hutsa baino ez dira”. 

2012. urte honetan, sareak eratu di-
tugu gizarte-mugimenduekin; esate ba-
terako, Emakumeen Mundu Martxarekin 
edo Nekazarien Bidearekin. Horretarako 
abian jarritako jarduerei esker, mundu 
berriaren aldeko ideiak/ekintzak ezagutu 
eta jakitera eman ahal izan ditugu. 2012. 
urte honetan ere, zenbait esperientziatan 
parte hartu dugunez, Iparraldeko Ekin- 
tzen Saileko lerro berriak diseinatu ahal 
izan ditugu, eta oso erabilgarriak izan-
go dira garai berriei begira, gizartea al-
datzeko apustuak egin beharko direlako 
maila globalean. Lerro horiek, gainera, Ip
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justiziaren, berdintasunaren, elkartasuna-
ren... eskutik joan beharko dira, eta krisitik 
irteten lagundu beharko digute eredu sozial 
berriaren bitartez. Sistema kapitalista eta 
patriarkal honen ondorioz jasaten ari garen 
krisiaren aurka borrokatuko gara, eta, egoera 
horretatik irteteko, ezinbestekoa izango da 
sistema bera goitik behera aldatzea eta ka-
pitalismoaren aurkako sistema feminista 
eratzea.

Eredu sozial berria sortu beharra dago, eta 
pertsonak bertako helburu nagusia izan be-
har dira. Bertan, gainera, eskubideak aitortu 
eta abian jarri beharko dira, eta garapena 

herrien zerbitzura egongo da eta ez alderan-
tziz. Bestetik, emakumeak askatasunez, bel-
durrik gabe eta patriarkatu barik biziko dira 
bertan, eta herriek lurralderako eskubidea 
izango dute. Azkenik, bertan ere, iragane-
ko oroitzapena izango dira giza eskubideen 
urraketak. Iparraldeko ekintzetako taldean 
horrelako izpirituaz lan egiten dugu, jakin 
badakigulako Mundubat-en lanaren helbu-
rua egitura sozialak aldatzea dela. Horre-
tarako, etengabeko komunikazioa eta lana 
garatzen ditugu gizarte-mugimenduekin, al-
daketa horren aldeko apustu sendoa egiten 
dute-eta.



Palestinako Qalqiliako 
elikaduraren burujabetza sustatzea

laburpena

Lankidetzako proiektuaren barruan, sentsibilizaziorako 
zenbait jarduera egin ziren Aragoin. Proiektu horren bidez, 
Qalqilya, Azzum zein Al Nabi Eliaseko 200etik gora neka-
zariri lagunduko zaie euren nekazari-bizimoduari eusten, 
eta, horretarako, modu arduratsuan erabiliko dira baliabide 
naturalak.

jarduerak

º UAWCeko Taha Alrefaeek Alcorisan, Huescan zein 
Zaragozan emandako hitzaldiak: “Palestina: elikaduraren 
burujabetza eta lurraren aldeko borroka”.

º Erakusketa Zaragozako Joaquín Roncal zentroan eta 
Teruelgo Andorran: “Giza eskubideak Palestinan eta 
Golanen”.

º “Palestine off the record” dokumentalaren emanaldia 
Zaragozako Joaquín Roncal zentroan.

finantziazioa

Aragoiko Diputazio Nagusia

ARAGOI 
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Giza eskubideen, berdintasunaren eta 
duintasunaren aldeko borroka sozialak

laburpena

Proiektu honek giza eskubideen, berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borroka 
sozialak jarri nahi ditu agerian, eta, horretarako, sentsibilizazio zein prestakuntzako pro-
zesuetarako erreferente berriak eratuko ditu. Horrez gain, sareko lana sustatu eta behar 
den moduko eremuak sortzen ditu, iparraldearen eta hegoaldearen, iparraldearen eta 
iparraldearen eta hegoaldearen zein hegoaldearen arteko trukea handiagoa izan dadin. 
Hartara, erresistentzia sozial, ekonomiko eta kulturaleko esperientziak hartzen ditu kon-
tuan, eta justiziako, berdintasuneko nahiz elkartasuneko elkarbizitza-erreferente berriak 
eratu eta abian jartzen dituzten erakundeen, erkidegoen eta emakumeen borroka jotzen 
du baliotzat. Era berean, giza eskubideen, emakumeen eskubideen eta bake-kulturaren 
alde ditugun oinarri sozial, instituzional eta politikoak ere indartzen ditu.

jarduerak

º Material digitalak:

º Krisi sistemiko globalak giza eskubide eta emakumeen eskubideetan izan dituen 
ondorioak.

º Krisiak emakumeen eskubide eta feminismoaren alternatibetan izan dituen 
ondorioak.

º Nekazarien eta ekologisten mugimenduek krisiari emandako erantzunak.

º Bakearen eraketa gaur egungo testuinguruan.

º Gaian interesa duten erakundeen web orrietan argitaratu dira materialak.

º “Erdialdeko Amerikako Emakumeak, halakoxeak gara, halaxe borrokatzen gara” 
erakusketa: Arrasateko gaztetxea, Zumalakarregi museoa (Ormaiztegi), Jalgi (Lasarte-
Oria), Orexa, Mikelazulo (Errenteria), Zabalarte zentroa (Agurain), Bañueta kiroldegia 
(Amurrio), Lazarraga museo-jauregia (Zalduondo), Kalero gizarte-etxea (Basauri), 
Algortako Villamonte aretoa (Getxo) eta Hikaateneo (Bilbo).

º Emakumeen Mundu Martxaren Nazioarteko Topaketa (Lan Ekintza, Bilbo, urria).

º Tailer iraunkorra: “Emakumeen eskubideak: eskubide ekonomikoak ikuspegi feminista-
tik” (Emakumeen Etxea, Donostia. 2012ko maiatza). (Vitoria-Gasteiz).

º Teoria berriak eta jardun alternatiboak eratzen ari diren gizarte-mugimenduetako or-
dezkaritzen arteko nazioarteko topaketa (Miramar jauregia, Donostia. 2012ko azaroa).

º Giza eskubideei eta ondasun bateratuei buruzko 12 hitzaldi egin dira: Kortxoenea 
gaztetxea (Donostia), Oñatiko gaztetxea, Ormaiztegi, Usurbil, Mikelazulo (Orereta), 
Laudioko kultur etxea, Amurrioko katekesi-gela, Aldabe gizarte-etxea (Vitoria-
Gasteiz), Atauri, Santa klara kultur zentroa (Portugalete), Hikaateneo (Bilbo) eta 
Marienea: Emakumeen Etxea (Basauri).

º “Mozambique la luta continua” dokumentala egin da.

º 15. liburua: Derechos y bien común frente al despojo.

º Dossierra: “Ondasun bateratuak: borroka sozialak eta aldarrikapenak”.

º Erakusketa: “Mozanbike, lurraren taupada”.

º Tailer-antzerkia: “Gizontasun berriak”.

finantziazioa

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

EAE
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eta ingurumenaren defentsa

laburpena

Proiektu honek jarraipena eman dio Mundubat eta Mugen Gainetik 
erakundeek nekazarien eskubideen eta elikaduraren burujabetzaren alde-
ko borrokaren inguruan garatutako lanari. Horretarako, hegoaldeko lan-
kidetzarako, sentsibilizaziorako eta iparraldeko GHrako proiektuak garatu 
dituzte. Proiektuaren bidez, agronegozioaren gaur egungo ekoizpen-ere-
duaren ondorioz urratutako giza eskubideen gaia jorratzen dute, neka-
zarien erkidego antolatuen erresistentzia-prozesuak agerian jarri nahian. 
Hain zuzen ere, elkarren artean lotutako bi faktoretan oinarrituta dago 
proiektua: eredu horrek ingurumenean eta emakumeen eskubideetan di-
tuen eraginak eta emakumeek ingurumen-eredu iraunkorrerantz susta-
tutako alternatibak. Horrez gain, proposatutako gaiei buruzko ikerketak, 
prestakuntza eta sentsibilizazioa ere egiten dira bertan.

jarduerak

º Ipuin-kontaketa: Emakumeen giza eskubideak eta ingurumenaren 
defentsa (G20ren Goi Bileraren aurkakoa, 2012ko ekaina). Garaian 
garaikoa, tokian tokikoa (Vitoria-Gasteiz). Bilbo.

º Gai hauei buruzko azterketak aurkezteko jardunaldia: elikaduraren 
burujabetza, emakumeen alternatibak eta ingurumenaren defentsa 
(Kaxilda, Cristina Enea Fundazioarekin batera. 2012ko urria), Vitoria 
Gasteiz, Gernika eta Bilbo.

º Argazki-erakusketa: “Brasilgo presek kaltetutako emakumeak”.

º Erakusketa: “Brasilgo presek kaltetutako emakumeak”. Deustuko Uni-
bertsitatea, Donostiako campusa, 2012ko abendua.

º Zine dokumentalaren zikloa: “Nekazarien borrokak, biodibertsitatea, lu-
rraldea eta elikaduraren burujabetza”. Azpeitia, 2012ko azaroa. Amurrio. 
Bilbo.

º Tailerrak: Elikaduraren burujabetza, emakumeen alternatibak eta ingu-
rumenaren defentsa. Vitoria-Gasteiz eta Bilbo. 

º Ekofeminismoari buruzko ikastaroa. Bilbo. 

º Hitzaldia: Meatzaritzak eta monolaborantzek Kolonbiako erkidego 
indigenetan dituzten eraginak.

º Elikaduraren burujabetzari buruzko erakusketa.

º “Emakumeak lurraren defentsan” dokumentala.

º Azterlanak:

º Elikaduraren burujabetza, artisau-transformazioa eta genero-
berdintasuna. Landa-inguruneko ekofeminismoak: elikaduraren 
burujabetzaren aldeko emakumeak. 

º Emakumeak eta elikaduraren burujabetza: jakitate feministak eta 
hiri-inguruneko erronkei buruzko iritziak. 

º Elikaduraren burujabetzarako genero-estrategiak: landa-inguru-
neko feminismoak. 

º Itobeharra supermerkatuan.

finantziazioa

Eusko Jaurlaritza, Donostiako Udala (partzuergoa Mugen Gainetik 
erakundearekin), Nafarroako Foru Gobernua eta Bizkaiko Foru Aldundia



Emakumeen giza eskubideak, 
XXI.menderako proposamenak

laburpena

Proiektu honen bidez, gaur egungo krisiaren eta eskubideen mu-
rrizketaren ondorioz iparraldeko eta hegoaldeko erakunde femi-
nistek eta emakumeen erakundeek giza eskubideen defentsarako 
dituzten proposamen nagusiak berreskuratu nahi izan ditugu.

jarduerak

º Argazki-erakusketa: “Erdialdeko Amerikako emakumeak: ha-
lakoxeak gara, halaxe borrokatzen gara”.

º Bideo Foruma eta “Nosotras, Centroamericanas” dokumentala-
ren emanaldia.

º Emakumeen Giza Eskubideei buruzko 4 buletinen argitalpena.

º Krisiari aurre egiteko alternatiba feministei buruzko jardunaldiak.

finantziazioa

Basauriko Udala
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Basauriko Udala

laburpena

Proiektu honen bidez, azaldu egin nahi dugu diagnostikoan 
eta mugen eskarian egituratutako kontzeptu moduan eskaintzen 
digutela klima-arloko justizia. Kolonbiako egoera larria aztertu 
dugu, bertan eskubideak behin eta berriro urratu eta baliabideak 
arpilatzen dituztelako eskala ertain eta handian garatutako mea- 
tzaritzaren ondorioz, esaterako. Erkidego kaltetu eta kriminaliza-
tuen ahotsa eta eskakizunak entzun ditugu, eta ondasun batera-
tuen ikuspegia izan dugu aztergai, erresistentzia zibileko sareak 
herrialde horretan eta beste herrialde batzuetan garatzen ari di-
ren beste kategoria batzuen artean.

jarduerak

º Sentsibilizazio, komunikazio eta eragin politikorako jarduerak 
garatu ditugu talde adituekin. Horretarako, Kolonbiako eta bes-
te herrialde batzuetako sareek eta erakundeek partekatutako 
diagnostikoak hartu ditugu kontuan. Izan ere, bete-betean ari 
dira lan egiten estatuek eta enpresek dituzten erantzukizunak 
dokumentatzeko, ingurumena suntsitzen dutelako eta erkidego 
nekazari, indigena zein afrooinordekoen giza eskubideak urra-
tzen dituztelako. Hori dela eta, zenbait ekintza garatu ditugu 
giza eskubideen defendatzaileen biren esparruan.

finantziazioa

MAEC - Giza Eskubideen Bulegoa

MADRIL
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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.



2012 urtean 591.313 € 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
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2007ko abenduan, Mundubatek garapenerako lan-
kidetzako esparru-kontratu berria, 4 urteko iraupena 
zuena, sinatu zuen ECHO ZNrekin (Europako Batzorde-
ko Bulego Humanitarioko Zuzendaritza Nagusiarekin). 
Azken batean, Mundubaten gaitasuna eta jardun egokia 
berariaz onestea du helburu.

Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako 
Agentziak Mundubat erakundea kalifikatu du. Beraz, 
Mundubaten egitura eta gaitasun instituzionala kon-
tuan hartuta, ziurtatu egin du behar besteko gaitasunak 
dituela, AECIDen beraren garapen-helburu orokorrak 
lortzeko.

2007an, Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetza 
Zuzendari-tzak tresna berria sortu zuen, egiturazko txi-
rotasunari errotik aurre egitea xede duen garapenerako 
lankidetza-politika eraldatzailea, kalitatekoa, koordina-
tua eta koherentea sendotzeko. Aldez aurretik ziurtatuta 
dauden erakundeek baino ez dute tresna hori erabiltze-
rik, eta Mundubat  ziurtatutako GGKE-tariko bat da.

Espainiako GGKE-en Koordinakundeko Presidentetzak 
2012/12/31n egindako txostenaren arabera, Mundubat 
Fundazioak Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Tres-
nako bloke guztiak gainditu ditu, gure lanaren gidari di-
ren kontuen berri emateko prozesuan.

Lealtad Fundazioak Mundubat aztertu du, eta garden-
tasunarekin zein jarduera egokiekin daukan konpromi-
soa berretsi du. Azterketa horretako emaitzak Lealtad 
Fundazioaren web orrian daude ikusgai.
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Diru-sarreren banaketa, finantziazio-emaileen arabera

A. Europar Batasuna 410.827 € 5,7%

· ECHO linea: laguntza humanitarioa 0 €

· B7 6000 linea (lehengo DG-VIII) 194.764 €

· B7 6200 lerroa: ingurumena 216.063 €

· B7 3120 linea: Deserrotutako biztanleak 0 €

· DDHH-DDII linea 0 €

A.2 Europar Batasuna: partzuergopeko proiektuak 315.375 € 4,4%

· Europar Batasuna: partzuergopeko proiektuak 0
· ECHO linea: laguntza humanitarioa 315.375 €

A.3 Nazioarteko erakundeak: ACNUR 0 € 0,0%

B. AECID-Estatuko erakundeak 3.135.114 € 43,3%

C. Toki-korporazioak 323.578 € 4,5%

D. Autonomia-erkidegoak 2.868.766 € 39,6%

· Eusko Jaurlaritza-euskal foru-aldundiak-Beste batzuk 2.868.766 €

E. Fondo pribatuak-beste batzuk 183.245 € 2,5%

TOTAL: 7.236.905 € 100,0%

Gastuen banaketa (Galera / Irabazien Kontua)
1. Hegoaldeko proiektuetarako diru-laguntzak 5.446.501 € 75,3%

2. Kudeaketa-gastuak  1.287.783 €

      2.1 Proiektuen kudeaketa zuzena (ordezkaritzak kontuan hartuta) 573.003 € 7,9%

      2.2 GKEren kudeaketa orokorra 714.781 € 9,9%

3. Sentsibilizazio, hezkuntza eta komunikazioko proiektuetako gastuak 515.702 € 7,1%

4. Amortizazio-gastuak eta zuzkidurak 54.301 € 0,8%

Guztizko partziala: 7.304.288 € 100,93%

Ekitaldiko emaitza negatiboa: -67.383 € -0,93%

GUZTIRA: 7.236.905 € 100,00%



Fondoen banaketa, herrialdeka eta arloka

CHIAPAS 422.534 € 6%

KUBA 212.738 € 3%

HONDURAS 320.109 € 4%

MENDEBALDEKO SAHARA (SEAD) 870.999 € 12%

KOLONBIA 516.104 € 7%

NIKARAGUA 170.070 € 2%

GUATEMALA 737.337 € 10%

EL SALVADOR 1.061.383 € 15%

PALESTINA 770.475 € 11%

BRASIL 90.911 € 1%

BOLIVIA 495.045 € 7%

MOZANBIKE 60.612 € 1%

ERTAMERIKAKO PROGRAMA 917.274 € 13%

ESTATUA 591.313 € 8%

GUZTIRA: 7.236.905 € 100%
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Eskerrik asko!
Mundubat-ek eskerrak eman 

nahi dizkie 2012an 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, 
La Caixa Fundazioa, Mundubat-eko 
SEADerako Osasun Taldea, SEAD-
en Lagunen Elkartea Gipuzkoan, 
Bancaja, ICO Fundazioa, ORONA, 
Banak-Reparto Solidario Fundazioa, 
Enpresa eta Elkartasuna, Estructuras 
y Organización Barcelonesa, Madalen 
Elkartea, Kontzientzia Eragozleen 
Elkartea, Bizkaiko Abokatuen Bazkun 
Ohoretsua, Japoniako enbaxada, 
Arratiako Korua eta PROMOFEST. 



Finantziazioa eskaini 
duten erakunde 
publikoak

Era berean, hona hemen 2012an 
garapenerako lankidetzako, ekintza 
humanitarioko, garapenerako sentsibilizazio 
zein hezkuntzako eta aliantza zein sareetako 
proiektuak eta programak finantzatu 
dituzten erakunde publikoen zerrenda:

Europar Batasuneko Europako 
Batzordeko erakunde hauek (garapenerako 
lankidetzako eta laguntza humanitarioko 
programetan): Kanpoko Harremanetarako 
Zuzendaritza Nagusia, Europeaid eta 
ECHOko Zuzendaritza Nagusia; Europar 
Batasunak hirugarren herrialdeetan dituen 
ordezkaritzak; Espainiako Lankidetza eta 
Kanpo Harremanetarako Ministerioa; 
Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako 
Agentzia; Eusko Jaurlaritza- Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentzia; Nafarroako 
Gobernua; Kantabriako Gobernua; Aragoiko 
Gobernua; Bizkaiko Foru Aldundia; Arabako 
Foru Aldundia; Gipuzkoako Foru Aldundia; 
Gipuzkoako Batzar Nagusiak; eta honako 
udal hauek: Bilbo, Basauri, Barakaldo, 
Portugalete, Getxo, Etxebarri, Sestao, Gasteiz, 
Laudio, Amurrio, Iruña, Berriozar, Tutera, 
Donostia, Andoain, Irun, Hernani, Ordizia, 
Errenteria, Tolosa, Usurbil, Madril, Alcorcón, 
San Fernando de Henares eta Zaragoza.


