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Mundubat-en helbideak

MUNDUBAT FUNDAZIOA
Sombrerería, 2-3º. 
Bilbo 48005
Tel.: 94 416 23 25 Faxa: 94 479 42 48
mundubat@mundubat.org

ARABA
Molinuevo parkea 2 etxabea-esk. 
Vitoria-Gasteiz 01002
Tel.: 620 059 391
araba@mundubat.org

GIPUZKOA
Zarautz etorb. 86, B/6 
Donostia 20018
Tel.:  943 29 75 16  Faxa: 943 29 16 57
gipuzkoa@mundubat.org

NAFARROA
Maiteminduen Parkea, 19-7, B. 
Iruña 31014
Tel.: 681 270 035 
navarra@mundubat.org

MADRIL
Príncipe 10, 2. kanp. esk
Madril 28012
Tel./Faxa: 91 402 90 87
madrid@mundubat.org

KANTABRIA
San Gines zum. 1, 5-4.B, 
(38. posta-kutxatila) 
Colindres 39750
Tel.: 661 494 622
mundubat@mundubat.org

ARAGOI
Asalto 50,
Zaragoza 50002
Tel.: 679439072 
aragon@mundubat.org 

BARTZELONA
Sant Eduard, 16
Sant Fost de Campsentelles
Barcelona 08105
jmonguilo@mundubat.org

BOLIVIA
Indaburu 1323 (Colón kaleko kantoia) 
Sopocachi auzoa. La Paz
Tel. (00 591) 2200415
coordinadorabolivia@gmail.com

KOLONBIA
Carrera 18, 57 - 45. (Chapinero) Bogota
Tel.: 571 694 22 71  
Faxa: 571 694 22 71
alarizgoitia@mundubat.org

KUBA
98. kalea # 702. kantoia, 7. A, Playa 
Ciudad de la Habana 11300 
Tel.: 537 209 5406 
Faxa: 202 4852
mundubat@enet.cu

EL SALVADOR
Roble Kolonia 2, 109
San Salvador
Tel.: 503 2235 24 85 
elsalvador@mundubat.org

GUATEMALA
11. kalea 34-25 B Tikal II Zona 7 
Guatemalako hiria
Tel.: 00 (502) 2439-7893
guatemala@mundubat.org

HONDURAS
CENCOPH bulegoak. Buena Vista auzoa, Morelos ka-
lea, 1761. etxea. Gasolindegitik kale erdi gorago. Puma 
(antzinako DIPSSA La Concordia) Tegucigalpa, D.C. 

MEXICO
Cerrada Bugambilias  20, 
beheko solairua San Diego auzoa
29270 San Cristóbal de las Casas
Tel.: 52 967 67 836 86
admonchiapas@prodigy.net.mx

PALESTINA
PO BOX 2460. Jerusalen 91026.
Ibrahim Kurd eraikina. El Sahel. Shu’fat-East
Tel. : 00 972 2 540 1454
egonyalons@mundubat.org
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2014. urtean Mundubat-en lankide- 
tzaren arloan egin ditugun jardue-

rak potentzia handien arteko tentsio 
nabariko nazioarteko testuinguru glo-
balean garatu dira. Hori dela eta, egoera 
are zailagoa izan da maila globalean 
gurekin lan egiten duten zenbait herri-
rentzat…!

Era berean, desberdintasunak ere 
areagotu egin dira 2014. urtean. Gaur 
egun, aberats gutxiago dauden arren…, 
iaz baino aberatsagoak dira. Txiroak, or-
dea, askoz gehiago gara…, eta iaz baino 
baliabide gutxiago ditugu.

Hain zuzen ere, okupazio sistematikoa 
ez ezik, Palestinako herriak beste inbasio 
eta genozidio bat ere jasan behar izan 
du Gazan, Israelek erakutsi egin nahi 
izan duelako zeinen suntsitzailea izan 
daitekeen eta mendebaldeko interesen 
jendarmea dela Ekialde Hurbilean, ber-
tan gerra hondagarriak nagusi direnean 

eta errudun handiena bertako baliabide 
naturalak lortu nahi dituzten poten-
tzien aberastasun-gosea denean.

Aurten ere, Saharako herriak nazioar-
teko erakundeen erdeinua jasan behar 
izan du, baita Marokoko monarkiaren 
zein Europako potentzien interesekiko 
mirabetza ere. Izan ere, autodetermi-
naziorako eskubidea ukatu diote eta 
Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetan 
jarraitzeko laguntza humanitariorako 
babes gehiago ere bai.

Kolonbiako herrian, ostera, urtea itxa-
ropentsu samarra izan da, eta, azke-
nean, bake-hitzarmenak egon daitezke-
ela amestu ahal izan dute, biktimak 
aitortzean eta justizia sozial apur bat 
ezartzean.

Salvadorko herriak hobekuntza naba-
riak erdietsi ditu apurka-apurka, gober-
nua hurbilagoa eta tokikoagoa da-eta. 

Patronatuaren agurra



Dena dela, oraindik ere ez dauka behar bes-
teko gaitasunik, gehiengodun zabalen zerbi- 
tzura dauden bidezko legeak zein erakundeak 
ezartzeko...!

Kubako eta Boliviako herriek errespetu han-
diagoa lortu dute nazioarteko testuinguruan, 
eta blokeo inperialistak azukre-koskorrak be-
zala urtzen ari dira… Gainera, apurka-apurka 
“bizimodu ona” ezartzen ari dira bertako 
biztanleen artean!

Haien guztien erdian, leku bakoitzean Mun-
dubat-eko kideok bete-betean saiatu gara 
herri bakoitzeko emakumeek eta gizonek 
honako helburu hauek betetzeko borrokatu 
dituzten antolakuntza-ahaleginak sustatzen: 
eskubideak defendatzea, euren herrientzako 
elikaduraren burujabetza lortzea eta gizonen 
zein emakumeen genero-berdintasunerako 
esperientziak bultzatzea.

2015ean Palestinako, Saharako, Kolonbiako, 
Boliviako, Salvadorko, Kubako... herriekin ga-

ratzen jarraituko dugun ekintzak egin ahal 
izateko, zu bezalako jende askoren babesa eta 
lankidetza behar ditugu… Modu batean edo 
bestean gai batean edo bestean eskainitako 
lankidetzari esker, are gaitasun handiagoa 
dugu, herritarren eta nekazarien erakundeek 
euren herrialdeetan honako arlo hauetan ga-
ratu beharreko erronka zailei aurre diezaie-
ten: elikaduraren burujabetza, euren eskubi-
de guztien errespetua, autodeterminazioak, 
gizonen eta emakumeen berdintasunerako 
borroka...!

Utzi berri gaituen Eduardo Galeano olerka-
ri maite bezain handiak zioenez, aurten egin 
dugun guztia 2015ean egiten jarraituko 
dugu…
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“Gauzatxoak dira. Ez dute txirotasuna desa-
gerraraziko, ez gaituzte azpigarapenetik ate-
rako, ez dute ekoizpen-baliabiderik gizarte-
ratuko eta ez dituzte Ali Babaren haitzuloak 
desjabetuko. Dena dela, baliteke egikeraren 
alaitasuna sorraraztea eta, horren ondorioz, 
egintzak gauzatzea. Azken batean, erreali-
tatean jardutea eta, apur bat bada ere, alda- 
tzea da errealitatea eraldatu egin daitekeela 
egiaztatzeko modu bakarra.

Eduardo Galeano
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1988. urteaz geroztik, honako helburu hau 

dugu Mundubat-eko gizon eta emakumeok: 
mundu partekatuan gizaki guztiok eskubide 
guztiak edukitzea.

Helburu hori hegoaldean eta iparraldean 
bete beharko dugu betiko moduan. Izan ere, 
guztiontzako moduko mundu bakarra eduki 
nahi dugu, eskubideak eskaintzen dituen mun-
dua, justiziadun mundu baketsua, alegia.
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Xedea
Mundubat GGKE zenbait errealitate sozia-

letako gizon eta emakumeok osatzen dugu, 
eta munduko ordena aldatzeko konpromisoa 
hartu du geure gain. Honako honexek batzen 
gaitu:

Banakako gurari solidarioa dugu, eta ino-
lako zalantzarik gabe uste dugu gehiengodu-
nen egiturazko txirotasuna giza eskubideen 
urraketa dela. Guretzat, gainera, genero-
berdintasunaren ikuspegitik gizaki guztiek 
eskubide guztiak edukitzea da elkartasuna.

Eskubide eta alternatiba sozial zein eko-
nomikoak aldarrikatu eta partaidetzazko 
demokrazia sustatzen duten erkidego eta 
herri-erakundeekin lan egiten dugu, hain zu-
zen ere.

Gure lankidetza herri-erakundeen euren 
zerbitzura dago, gizartearen eraldaketarako 
prozesu sozio-politikoak bultzatzeko. Horre-
tarako, herri-ekonomien partaidetzazko ga-
rapen endogenorako eta herritarren partai-
detzarako proiektuak eta programak jartzen 
ditugu abian.

Herritarren ikuspegi kritikoa suspertzen 
dugu gizartean nahiz instituzio publiko eta 
pribatuetan, eta nazioarteko aliantzetan zein 
sareetan garatutako lana babestu eta susta-
tu egiten dugu.

Guretzat, baliabideak kudeatzeko printzi-
pioa da eraginkortasuna; eta gure lanaren 
kalitatea lortzeko tresna, etengabeko hobe-
kuntza.
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Ikuspegia
Borondateak eta baliabideak uztartzen 

dituen GGKE izan nahi dugu, mugimendu 
sozialen sare handia indartzeko eta zeregin 
partekatua (“menpekoa”) betetzeko. Horre-
tarako, honako hauexen arteko sinergiak ba-
teratu behar ditugu: erakunde sozialak, erki-
degoak, tokiko administrazioak, estatuak eta 
nazioarteko GGKEak.

Bere ideiei, gaitasunei eta kanpokoarekiko 
burujabetzari honako honexen bidez eusten 
dien GGKE izan nahi dugu: gure baliabide 
ekonomikoen dibertsifikazioa, lankidetzarako 
lan-tresnak eta lanabesak, gure oinarri sozia-
laren zabalkuntza eta kalitatearen kudeaketa 
bikaina. Erreferentziako GGKE izan nahi dugu 
geure inguruko genero-politikaren arloan.

Balioak
Elkartasuna. Konpromisoa. Giza taldea-

rekiko eta zuzendaritzarekiko konfiantza. 
Kultura artekotasuna. Barruko partaidet-
za. Kudeaketa gardena. Giza kapital handia. 
Prozesuen errespetua. Genero-berdintasuna. 
Baliabide ekonomikoak erabiltzeko herstura. 
Ideologia eta filosofia partekatua. 



Mundubat Fundazioko 
Patronatua 
Ohorezko patronoa:

José Ángel Cuerda Montoya 
Luis César Rodríguez González 

Presidentea:
Iñaki Markiegi Candina

Presidenteordea:
Eneko Gerrikabeitia  Zenarruzabeitia

Idazkaria:
Jose Antonio Montoro Carmona

Kideak:
Paul Nicholson Solano

Mª Teresa Hermana Tezanos
Amelia Solas Pico

Carmen Prego Pérez de Arrilucea

txostena2014 9
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SAREAK

GENEROAREN ARDATZA

GGEE-EN ARDATZA

ELIKADURAREN BURUJA-
BETZAREN ARDATZA

JARRAIPEN 
FINANTZARIOA

KONTABILITATEA

PATRONATUABATZORDE ETIKOA BATZORDE BETEARAZLEA

ARLO TEKNIKOA ARLO FINANTZARIOA

KOORDINAZIOA COORDINACIÓN

ZUZENDARITZA-BATZORDEA

KOORDINAZIOA

ERDIALDEKO AMERIKA ETA KARIBE

EL SALVADOR NIKARAGUAGUATEMALA HONDURAS KUBA



LOGISTIKA

LANGILEAK

ADMINISTRAZIOA

ANTOLAKUNTZA-ARLOA EGOITZAK

KOORDINAZIOA KOORDINAZIOA

GIPUZKOA

ARABA

NAFARROA

KANTABRIA

KATALUNIA

ARAGOI
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MADRIL

HEGO AMERIKA AFRIKA

MOZANBIKEBOLIVIA SEADKOLONBIA PALESTINA

EKIALDE ERTAINA

2014ko organigrama
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2 014an antolaera aldatzeko garatutako proze-
suan, geure lana hiru ardatzen inguruan es-
pezializatzea erabili dugu oinarri egituratzaile 

moduan: elikaduraren burujabetza, giza eskubideak eta 
generoa.

Lan-arlo bakoitza zenbait jarduera eta proiektutan 
zehazten da, gure laguntza jasotzen duten mugimendu 
sozialen eta herri-erakundeen ezaugarri bereziei erant-
zuteko, justizia soziala kontuan hartzen duten neka-
zaritza jasangarriaren aldeko borrokan sustraitutako 
tradizio politikoei erantzuteko, pertsonen zein herrien 
duintasuna ezaugarri bateratutzat hartzen dituzten 
giza eskubideak errespetatzeko eta gizon zein emaku-
meen arteko berdintasunaren alde borrokatzeko. Hala 
ere, Mundubat-en, zenbait estrategia ere jarri ditugu 
abian, jarduketen integrazioa sendotu ahal izateko.

Horrela, bada, hiru ardatzen sintesi-esperientzia 
kontzeptual, metodologiko eta praktiko zehatzak ditu-
gu. Hegoaldean ditugun bazkideen emantzipaziorako 
tresna teoriko moduan bateratzen diren agroekologia 
eta feminismoa; Kolonbiako emakume indigena eta 
afroen eskubideen aldeko borroka, ikuspegi feminista 
kontuan hartuta; edo Nazio Batuetako Sistemako era-
gin politikoa, Nekazarien Giza Eskubideen Adierazpena 
onartzeko.

2014. urte osoan, oinarri politikoak, teknikoak eta 
antolakuntzakoak sendotu dira, etengabe atzera elika- 
tzen den prozesuan lana lehentasunezko hiru ardatz 
horietan integratzeko eta espezializatzeko erabaki ho-
rren ondorioz antolaera berria sortu dadin eta hegoal-
deko herrien askapenerako prozesuetan ditugun eragi-
na eta babesa indartu daitezen.Ar

da
tz

ak
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2014an giza eskubideen egoera nolakoa 

izan den aztertzeko orduan, munduko 
biztanle zibilentzat ezin txarragoa izan 
dela esan beharra dago. Aurten, gata-
zkak, izua, biztanle zibilen jazarpena eta 
protesta sozialaren kriminalizazioa izan 
dira nagusi. Horrez gain, berriro ere, Eu-
ropako bunkerrak gatazketatik, txirota-
sunetik eta jazarpenetik ihesi dabiltzan 
biztanleen odolaz kareztatu ditu bere 
hormak.

Mundubat-ekin lan egiten duten lu-
rraldeetan, oinazearen urtea ere izan da 
2014a. 2014ko uztailean Israelek bizila-
gun zibilen kontrako eraso bereizgabeen 
bitartez Gazako lurraldearen aurka ga-
ratutako azken erasoa gerrako krimena 
izan da. Bertan, hain zuzen ere, 2.000 
palestinar baino gehiago hil zituzten, eta 
urteetan blokeoaren zein eraso militarren 
ondorioak jasan dituen gizartea erabat 
suntsituta dago. Berriro ere, Honduras-
ko eta Guatemalako indarkeriaren erre-
korrak historikoak izan dira. Eskubideen 
defendatzaileek jasandako erasoen on-
dorioz, erakunde aliatuetako kideak oso 
egoera zaurgarrian bizi dira gaur egun, 
eta nekazarien eskubideen defendatzai-
lea zen Margarita Murillo ere hil dute. 
SEADen, bere horretan jarraitzen dute 
zapalkuntzak, atxiloketa arbitrarioak eta 
lurralde okupatuetako biztanle sahara-
rren aurkako torturak, eta errefuxiatuen 
egoera ere are larriagoa da nazioarteko 
erkidegoak bertan behera utzi dituenetik. 
Zeharka, gainera, menderakuntza kapi-
talistaren matrizearen ardatz argi mo-
duan, gurekin lan egiten duten lurralde 
guztietan, nazioz gaindiko korporazioek 
bizibideak kentzen dizkiete landa zein 
hiri inguruneko erkidegoei, eta erabateko 
zigorgabetasunaz urratzen dituzte giza 
eskubideak.

Edonola ere, urte itxaropentsua izan 
da aurtengoa. Zailtasunak zailtasun, Ko-
lonbiako bake-prozesuak bere horretan 
dirau, eta, lortutako hitzarmenei esker, 
badute Kolonbia baketsuarekin amets 
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koterako, Desinbertsioetarako eta Zeha-
penetarako Kanpaina ere indartu da, eta 
bere arlo guztietan izan da arrakastatsua: 
merkataritza, instituzioak, kultura...

Mundubat-eko giza eskubideen arda- 
tzetik, 2014an bete-betean lan egin dugu, 
giza eskubideen urraketa larriak salatzeko, 
gure bazkideei arlo horretan laguntzeko 
eta gertaera positiboen aurrean itxarope-
naren leihoa irekitzeko.

Horren arabera, 2014. urtean, lan esker-
ga garatu dugu gizarte eta politika arloko 
eragina lortzeko. Horretarako, Israelek 
Gazako lurraldearen aurka gauzatutako 
erasoa salatu dugu, eta, beste erakunde 
sozial batzuen laguntzaz, euskal elkar-
tasuna Palestinako herrirantz bideratzen 
ahalegindu gara. Horrez gain, kanpaina 
aktiboa jarri dugu abian, Ekialdeko Je-
rusalengo palestinarren giza eskubideak 
urratzen ari direla salatzeko. Horretarako, 
behar besteko ekintzak antolatu ditugu 
Europa, estatu eta nazio mailan. Bestetik, 
justiziadun bake-prozesuen aldeko kon-
promiso aktiboari eutsi diogunez, behar 
besteko ekintzak jarri ditugu abian, Kolon-

16
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HERRIALDEA PROIEKTUA TOKIKO BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

PALESTINA Gazako eta Zisjordaniako emakumeen lidergoa eta 
partaidetza publikoa bultzatzea UPWC EUSKO 

JAURLARITZA

PALESTINA Increase participation of Palestinian youth (girls and boys) 
in informal education UPWC / HWC EE-EUROPEAID

PALESTINA Bondatezko euskal lankidea UPWC / HWC EUSKO 
JAURLARITZA

PALESTINA Palestinako herritarren partaidetza sozial eta politikoa 
indartzea

AIC / BISAN / DCI / LRC / UPWC 
/ HWC

EUSKO 
JAURLARITZA

PALESTINA Ekialdeko Jerusalemgo gazte palestinarren partaidetza 
soziala indartzea UPWC / HWC GIPUZKOAKO 

FORU ALDUNDIA

PALESTINA Ekialdeko Jerusalemgo gazte palestinarren antolakuntza-
gaitasunak sendotzea UPWC / HWC

GIPUZKOAKO 
BATZAR 

NAGUSIAK

PALESTINA Ekialdeko Jerusalemgo gazte palestinarren antolakuntza-
gaitasunak sendotzea UPWC / HWC BEASAINGO 

UDALA

PALESTINA Palestinako herritarrak banaka eta taldeka babesteko 
estrategiak bultzatzea

AIC / BISAN / DCI / LRC / UPWC 
/ HWC

ZARAGOZAKO 
UDALA

PALESTINA Ekialdeko Jerusalemgo emakume palestinarrek partaidetza 
sozial eta politikorako dauzkaten aukerak hobetzea UPWC

GIPUZKOAKO 
BATZAR 

NAGUSIAK

LANKIDETZA
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PALESTINA Ekialdeko Jerusalemgo gazte palestinarren partaidetza eta 
nortasun nazionala sendotzea HWC / BISAN / UPWC GIPUZKOAKO 

FORU ALDUNDIA

PALESTINA Gazako emakumeei eta adingabeei laguntza psikosoziala 
ematea UPWC FONS 

MALLORQUÍ

CHIAPAS Hezkuntzako baldintza autonomoak hobetzea LOTUNE ZIBILA BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA

CHIAPAS Chiapasko Altosen erresistentzian dauden erkidego 
indigenen osasunerako eskubidea sustatzea

CHIAPASEKO ESTATUKO 
INDIGENA MAIEN OSASUN 

ERAKUNDE BATERATUA 
(OSIMECH)

EUSKO 
JAURLARITZA

CHIAPAS Eskubide sexualen aldeko oinarrizko emakumeak PRESTAKUNTZA ETA 
TREBAKUNTZA (FOCA)

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA

COLOMBIA Bizia eta lurraldea babesteko guneak indartzea - 
Hernaniko Udala

JUSTIZIA ETA BAKEKO ELIZ 
ARTEKO BATZORDEA

HERNANIKO 
UDALA

R.A.S.D. Improvement of Nutritional Condition of Sahrawi 
Elementary students - Taiwango Enbaxada

SEADEKO LANKIDETZA 
MINISTERIOA

TAIWANGO 
ENBAXADA

BOLIVIA Prestakuntzarako prozesuak eta Eskubideen Lantaldeak 
sendotzea ADA SAREA ETA CDIMA GIPUZKOAKO 

FORU ALDUNDIA



HERRIALDEA PROIEKTUA FINANTZIAZIOA

ESTADO
Justiziarako, ordainerako, berdintasunerako eta gizarte-eraldaketarako bake-prozesuak 
sustatzea

EUSKO 
JAURLARITZA

ESTADO
Justiziarako, ordainerako, berdintasunerako eta gizarte-eraldaketarako bake-prozesuak 
sustatzea

GIPUZKOAKO 
FORU ALDUNDIA

ESTADO
Justiziarako, ordainerako, berdintasunerako eta gizarte-eraldaketarako bake-prozesuak 
sustatzea

DONOSTIAKO 
UDALA

ESTADO
Palestinako okupazioagatik eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren urraketagatik 
Israeli egindako boikotaren sustapenerako sareak sortzea 

GIPUZKOAKO 
FORU ALDUNDIA

ESTADO
Palestinako Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren urraketagatik nazioarteko 
laguntzarako sareak sortzea

DONOSTIAKO 
UDALA

ESTADO Beste bake-prozesuetako esperientziak ikasbidea izatea
DONOSTIAKO 

UDALA

ERAGIN POLITIKOA
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biako bake-prozesuan laguntzeko eta gizar-
te zibilak bake-prozesuetan izan behar duen 
partaidetzari buruz hausnartzeko.

Halaber, betiko moduan, gure bazkideen 
eta gurekin lan egiten duten erkidego zein 
herrien erakundeak sendotzeko prozesuak 
bultzatu ditugu, are gaitasun handiagoa 
izan dezaten giza eskubideen urraketak 
behatzeko eta salatzeko orduan, eskubide 
horiek benetan erabiltzeko orduan eta be-
tebeharren titularren aurrean eragina edu-
kitzeko orduan. Modu berean, giza eskubi-
deen defendatzaileei ematen diegun babesa 
ere indartu dugu, aldi baterako harrerarako 
ekintzetan nahiz babes-neurrien ezarpene-
rako laguntzan.

Ekintza horiek guztiak garatu ditugu, ja-
kin badakigulako herrien eskubideen aldeko 
sareko lan-esperientziak sustatu behar di-
rela. Bestetik, bete-betean parte hartu dugu 
Europako, estatuko eta tokiko koordinazio-
guneetan (Espainiako Giza Eskubideen De-
fentsarako Elkarteen Federazioa, Palesti-
nako Okupazioaren aurkako Sare Solidarioa, 
Kolonbiako Ekintza - Giza Eskubideen Bu-
legoa, BDZko tokiko sareak...), baita zenbait 
ekimen kolektibotan ere; esate baterako, 
Palestinako Nekazarien Eskubideak Beha- 
tzeko Ordezkaritza.
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Mundubat-eko generoaren ardatzean, 
ekofeminismoa eta ekonomia feminis-
ta ditugu oinarri, eta geure gain hartzen 
dugu patriarkatua zein kapitalismoa eu-
ren artean lotuta daudela, emakumeak 
menderatu eta esplotatzen dituzten arau 
eta jardun politiko, ekonomiko eta kultu-
raletan oinarritutako sistema betikotzeko 
asmoz. Gainera, patriarkatu hori globala 
dela uste dugu, leku bakoitzeko testuin-
guru, kultura eta errealitateetara egokitu-
tako inposizio-moduak desberdinak izan 
daitezkeen arren.

Edonola ere, patriarkatuko esplotazioa 
emakumeen bizitzako arlo guztietan 
agertzen da, haien gorputzetan (genero-
indarkeria eta abortuaren penalizazioa) 
eta estatuko instituzioetan (berdintasu-
naren aldeko politika publikoen ezarpenik 
eza eta zigorgabetasuna), besteak beste. 
Hori dela eta, eragin politikorako ekin- 
tzak garatzen ditugu iparraldean nahiz 
hegoaldean, gaur egungo sistemarako 
alternatiba feministak agerian eta abian 
jartzeko eta zenbait errealitatetako bo-
rroka feministen arteko elkarguneak sus-
tatzeko.

Gure ekintzari begira, emakumeen es-
kubideen defentsa estrategikoa dela 
uste dugu, eta, beti-beti, emakumeen 
banakako zein taldekako jabekuntzarako 
prozesuekin batera garatu beharra dago, 
esparru publikoko errealitatearen eralda- 
tzaile moduan antolatutako emakumeen 
ekintza kolektiboak nabarmentzeko. Ho-
rrez gain, bete-betean lan egiten dugu, 
emakumeen zein feministen erakundeei 
laguntzeko eta, horren bidez, ekonomia 
feministako zein elikaduraren burujabe- 
tzako jarduketak zibilizazioaren krisi glo-
balerako alternatiba moduan eratzeko. 
Horrela, bada, inposatutako euroarau pa-
triarkalak kolokan jartzen dituzten norta-
sun feministen eraketa bultzatzen dugu.

2014. urtean, hain zuzen ere, lerro estra-
tegiko nagusiak indartu direnez, emaku-
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me mesoamerikarren erresistentziarako 
ekonomia feministaren alternatibak 
sustatzen jarraitu ahal izan dugu. Aldi 
berean, Bizitza Duinaren aldeko Erresis-
tentziako Emakume Mesoamerikarren 
Sarearen babesari eta laguntasunari es-
ker, Euskal Herriko Ekonomia Feministako 
Eskola ere jarri da abian, eta iparraldeak 
emakume mesoamerikarren esperientzia 
onari eskainitako ikasbidea dela esan dai-
teke. Horrez gain, kide mesoamerikarrek 
euren esperientzia ere partekatu dute, eta 
patriarkatuaren aurkako ekonomia-espe-
rientzia alternatiboen arteko trukea oso 
aberasgarria izan da 2014ko urrian Ma-
drilen Ekonomia Feministari buruz anto-
latutako Jardunaldietan. Bestetik, Kuban 
eta Bolivian, esaterako, oso egituraketa 
estua garatu da elikaduraren burujabe- 
tzaren ardatzarekin, nekazarien, indige-
nen eta jatorrizkoen erakundeekin gara-
tutako lana generoaren ikuspegitik in-
dartzeko, emakumeek landa-ingurunean 
duten zeregina agerian jartzeko eta 
erakundeetan bertan dauzkaten partai-
detza zein ordezkaritza sustatzeko. Izan 
ere, estatu espainolean eta Euskal Herrian 
ere, landa-inguruneko emakumeekin ga-
ratutako lana suspertu da, eragin poli-
tikorako dituzten gaitasunak sendotzeko 
eta haien eskaerak zein diren zehazteko.

2014. urtean, Kolonbian, behar den mo-
duko proiektua jarri da abian, gatazka ar-
matuaren esparruan emakume indigenen 
eta afrokolonbiarren aurka gauzatutako 
indarkeria prebenitzeko, atenditzeko eta 
laguntasuna emateko. 2019. urtera arte 
ezarriko den proiektuan, indigenen bi 
erakunderekin eta emakume afrokolon-
biarren bi erakunderekin lan egingo dugu, 
indarkeriaren ostean bizirik iraun duten 
emakumeen atentzio, sendaketa eta la-
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EA
10-CO1-074: emakume mesoamerikarren agenda politiko 
eta ekonomikoa eratzea

BIZITZA DUINAREN ALDEKO 
ERRESISTENTZIAKO EMAKU-

MEEN SARE MESOAMERIKARRA
AECID

GUATEMALA
Emakumeen 10 erakunderen gaitasun politikoak 
areagotzea. II. fasea

EMAKUMEEN SEKTOREA
EUSKO 

JAURLARITZA

GUATEMALA
Emakumeen garapen sozio-ekonomikoaren aldeko 
aliantzak sortzea

EMAKUMEEN SEKTOREA
EUSKO 

JAURLARITZA

KUBA
Komunikabideekin Lotutako Langileak Generoan 
Prestatzeko Programa Nazionala

KUBAKO EMAKUMEEN 
FEDERAZIOA

AECID

KUBA ACTAFeko Genero Plan Estrategikoa egitea ACTAF
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA

KUBA
Landa-ingurunea garatzea eta, horretarako, ekoizpena 
dibertsifikatzea eta sektore kooperatiboa sendotzea

ANAP
EUSKO 

JAURLARITZA

NIKARAGUA
Tismango eta Masatepeko landa-ingurunean euren 
eskubide sozio-ekonomikoak darabiltzaten emakumeak

NAKAWÉ FUNDAZIOA ETA 
MASAIAKO EMAKUMEEN 

TALDEA

EUSKO 
JAURLARITZA

LANKIDETZA



guntasun psikosozial, kultural eta juri-
dikoa bultzatzeko. Halaber, erakundeak 
ere sendotu dira, atentziorako zerbitzu 
hori eskaintzeko, eta, azkenik, instituzioe-
tako eta tokiko agintaritza eskudunetan 
eduki beharreko eragin politikoa ere sus-
tatu da, neurri egokiak abian jarri ahal 
izateko.

Zenbait nortasun kultural eta jatorri 
etnikotako emakumeekin garatutako la-
naren ondorioz, 2014. urtean, emakume 
musulmanen, indigenen, afrokolonbiarren 
eta euskal feministen arteko trukerako eta 
hurbilketarako prozesua jarri da abian, es-
tereotipoak gainditzeko eta emakumeen 
eskubideen aldeko borrokak partekatzeko. 
Hartara, Marienean (Basauri), feminis-
mo islamikoari eta feminismo arabiarrari 

buruz hausnartzeko Emakumeen Topake-
ta antolatu zen, eta emakume feminista 
musulman baten eta emakume feminista 
katoliko baten arteko trukea egin zen.

Azkenik, aipatu egin beharra dago 
emakumeen eskubideen defentsarako lan 
horren estrategia emakumeen erakun-
deak eta udaletan, sailetan edo nazio-
mailan eragin politikoa edukitzeko ekin- 
tzak sendotzea izan dela. Horrela, bada, 
Salvadorren, esaterako, Prudencia Ayala 
Kontzertazio Feminista babesten jarraitu 
dugu, herrialdeak aurreko legerian ber-
dintasunaren alde sortutako politikak 
ezartzeko. Izan ere, aurrerapauso handiak 
eman dira bertan. Bestetik, Guatemalan, 
adibidez, oinarrizko erakundeak sendotu 
dira, emakumeen berezko eskaeren agen-

KOLONBIA Borondatezko euskal lankidea
NAKAWÉ FUNDAZIOA ETA 
MASAIAKO EMAKUMEEN 

TALDEA

EUSKO 
JAURLARITZA

KOLONBIA
Antioquiako, Caucako, Chocóko eta Kordobako emakume 
indigenak

OIA, ACIN ETA ONIC CE-EUROPEAID

KOLONBIA
Pazifikoko Kolonbiako emakume indigena eta 
afrooinordekoentzat indarkeriarik gabeko bizitzaren 
lorpena sustatzea

OIA, ACIN, AKINA ZAJI SAUDA-
EMAKUME BELTZEN LOTURA, 

PAZIFIKOKO EMAKUMEEN 
IBILBIDEA

A.E.C.I.D.

KOLONBIA
Quibdoko emakume afrooinordekoen gaitasunak 
sendotzea, indarkeria desagerrarazteko

PAZIFIKOKO EMAKUMEEN 
IBILBIDEA

IRUÑAKO 
UDALA

BOLIVIA Emakume indigenen lidergoa CDIMA ETA ADA SAREA
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA

BOLIVIA
Boliviako nekazarien eta indigenen erakundeekin 
elikaduraren burujabetzaren arloan garatutako proiektuan 
generoaren ikuspegia txertatzea

KABILDOKO TALDEAREN 
FUNDAZIOA ETA CMIOCB-

BARTOLINA SISA

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA

EL SALVADOR
Euren herritartasunaren erabileran emakumeen 
gaitasunak sendotzea

PRUDENCIA AYALA 
KONTZERTAZIO FEMINISTA

EE-EUROPEAID

EL SALVADOR Aztertzeko gaitasuna indartzea LAS DIGNAS
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA

EL SALVADOR
Aztertzeko gaitasuna indartzea, Mesoamerikako 
Emakumeen Sareko kideek eragina izan dezaten

LAS DIGNAS
ORDIZIAKO 

UDALA

SALVADOR
Etxean lan egiten duten emakumeen gaitasuna eta 
erabateko herritartasuna indartzea, euren eskubideak bete 
daitezen

LAS MÉLIDAS EE-EUROPEAID

HONDURAS
Mesoameriketako sarean (Hodurasekoa) antolatutako 
emakumeen autonomia indartzea eta feministen 
ekonomikoa indartzea.            

HONDURASEKO EMAKUMEEN 
IKASKUNTZEN ZENTROA - 

CEMH

ARABAKO FORU 
ALDUNDIA

HONDURAS
Honduraseko Bizitza Duinaren Aldeko Erresistentziako 
Emakume Mesoamerikarren Mugimenduan antolatutako 
emakumeen tokiko sareak indartzea

HONDURASEKO EMAKUMEEN 
IKASKUNTZEN ZENTROA - 

CEMH

BASAURIKO 
UDALA
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da egiteko. Modu berean, Euskal Herrian 
ere egin dira Emakumeen Eskubideei 
buruzko ikastaroak, kontzientzia kritikoa 
sortzeko eta agintaritza eskudunei euskal 
emakumeen eskubideak bermatu eta be-
tearazi ditzatela eskatzeko.

Agerikoa denez, lan hori modu isola-
tuan ulertzen ez dugunez, gurekin lan 
egiten duten emakumeak emakume 
antolatuak dira, eta, iparraldean nahiz 
hegoaldean, gure ekintzak emakumeen 
erakundeekin, beste GGKE batzuekin eta 
erakunde feministekin dauzkagun sare 
zein aliantza globalen barruan daude 
kokatuta. Hartara, era globalean egi-
turatzen gara Bizitza Duinaren aldeko 
Erresistentziako Emakume Mesoame-
rikarren Mugimenduarekin, eta, Euskal 
Herriko Ekonomia Feministako Eskolak 
egindako lanaren ondorioz, eremu ba-
teratua sortzen ari da erakunde parte-
hartzaileekin. Modu berean, emakumeen 
berariazko eskariak daramatzagu na-
zioarteko sareetara; esate baterako, OI-
DHACO edo Hegoaldeko Taldea. Haiekin, 
hain zuzen ere, Bruselan Europarlamen-
tarioekin Elkartzeko Topaketa antolatu 
zen 2014ko azaroan.

HERRIALDEA PROIEKTUA FINANTZIAZIOA

ESTATUA Krisiari aurre egiteko alternatiba feministak
GIPUZKOAKO 

FORU ALDUNDIA

ESTATUA Emakumeen eskubideak: krisiari aurre egiteko alternatiba feministak
DONOSTIAKO 

UDALA

ESTATUA Krisiari aurre egiteko alternatiba feministak
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA

ESTATUA Krisiari aurre egiteko alternatiba feministak
EUSKO 

JAURLARITZA

ESTATUA Krisiari aurre egiteko alternatiba feministak - Hernaniko Udala
HERNANIKO 

UDALA

ESTATUA Aniztasun kultural, sozial eta politikoan oinarritutako eraketa feminista
BASAURIKO 

UDALA

ESTATUA
Zenbait nortasunetako sare feministak euren artean sendotzea eta, horretarako, 
iparraldearen eta hegoaldearen artean jarduera egokiak trukatzea

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA

ESTATUA “Krisiak, emakumeen eskubideak eta alternatiba feministak” prestakuntza-ikastaroa
ARABAKO FORU 

ALDUNDIA

ESTATUA “Krisiak, emakumeen eskubideak eta alternatiba feministak” ikastaroa
IRUÑAKO 
UDALA

ESTATUA
Zenbait nortasunetako sare feministak euren artean sendotzea eta, horretarako, 
iparraldearen eta hegoaldearen artean jarduera egokiak trukatzea

BASAURIKO 
UDALA

ESTATUA
Iparraldeko eta hegoaldeko nortasun feministek ekintza berritzaileak garatzea, sistema 
patriarkalerako alternatibak sortzeko

EUSKO 
JAURLARITZA

ESTATUA
Ekofeminismoaren inguruko kontzientzia kritikoa eta iparraldeko nahiz hegoaldeko 
emakumeen zenbait alternatiba feminista bultzatzea

ARABAKO FORU 
ALDUNDIA

ERAGIN POLITIKOA
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Mundubat Fundazioan, elikaduraren 

burujabetzaren aldeko apustua egiten 
dugu eredu politiko, ekonomiko, sozial eta 
kultural moduan. Nekazarien erakundee-
tan sortutako alternatiba da, eta nekazariek 
mendeetan garatutako jakitate tradiziona-
letan zein jasangarritasunerako jarduere-
tan dago oinarrituta. Gure ustez, eredu po-
litiko moduan, elikaduraren burujabetzak 
nekazarien eskaerei eta interesei erantzu-
ten die maila globalean, baina, horrez gain, 
elikadurarekin eta nekazaritzarekin lotu-
tako gaiak ere hedatzen ditu gizarte oso-
ra, eraldaketa ekonomiko eta sozialerako 
aliantzen, ekintzen eta esperientzien sare 
zabala eratzeko asmoz. Mundubat-ek bere 
jarduketa bideratu eta bere konpromisoari 
eusten dio, gure lanaren helburu diren 
zenbait testuingurutan Nekazarien Bidean 
egituratuta dauden nekazarien erakundeak 
eta mugimenduak sendotzeko orduan.

Geure ekintzaren eragin handiagoa lor- 
tzeko, 2014. urtean, Elikaduraren Buruja-
betzaren Estrategia zehaztu dugu 2017. 
urteari begira abian jarriko den agirian. 
Agiri horretan, epealdi horretan sustatu 
beharreko helburu zehatzak, emaitzak eta 
ekintzak zein diren azaltzen denez, gurekin 
lan egiten duten erakundeekin egin ahal 
izango dugu ebaluazioa.

Estrategia abian jartzeko orduan, 2014an, 
Mundubat Fundazioak nekazarien erakun-
deei laguntzeko dinamiketan sakondu du 
herrialde bakoitzeko nazio-mailan, baina, 
batez ere, Bolivian, Nikaraguan, Guate-
malan, Salvadorren, Hondurasen, Kuban 
edo Mozanbiken. Aldi berean, testuinguru 
bakoitzerako estrategia berezia ere garatu 
da Nekazarien Bideak Erdialdeko Amerikan, 
Hegoaldeko Konoan eta Afrikako 1. Eskual-
dean koordinaziorako dituen eskualdeko 
egiturekin garatzen duen lanean. Nazioar-
tean, oraindik ere Mundubat Nekazarien 
Bidearen ahaleginaren aliatua da Nekaza-
rien Giza Baliabideen Adierazpen Uniber- 
tsala sustatzeko orduan, feminismoa Ne-
kazarien Bidearen proposamen politikoan 
txertatzeko orduan eta honako arlo haue-
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tako ahaleginak bultzatzeko orduan: gaz-
teen partaidetza handiagoa, belaunaldi-
txandaketa eta ekintza zehatzen sustapena 
nekazaritzako eraldaketaren alde eta mun-
du zabaleko lurrak biltzeko eta metatzeko 
prozesuen aurka.

Hain zuzen ere, 2014. urtean, funtsezko 
bi faktore indartu ditugu geure jarduke-
tan, subjektu ekoizleak diren nekazariak 
defendatzeko orduan. Batetik, nekazarien 
ekoizpen-eredu agroekologikoaren de-
fentsaren bidez, aldaketa klimatikoaren 
aurkako borrokaren zeharkako ikuspegia 
suspertu dugu. Bestetik, geure proiektu 
guztien bitartez, balio-katearen ikuspegia 
sendotu dugu, nekazariek trukerako harre-
manetan duten posizioa hobetzeko asmoz. 
Horrela, Kuban bertan, urte anitzeko jar-
duketak jarri ditugu abian, esnearen, fru-
ten zein barazkien balio-katea sendotzeko 
eta hirietako hornikuntzarako sistemak 
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hobetzeko. Bolivian, ordea, bete-betean lan 
egin dugu, nazioko lege zein arauketetan 
zentzu horretan aurreikusitako nekazarien 
ekonomia bateratua bideratzeko. Modu 
berean, agroekologiaren hedapena ere bul- 
tzatu dugu Erdialdeko Amerikan edo Mo-
zanbiken, herritarren elikadurarako tokiko 
merkaturaketa indartzeko.

Halaber, 2014. urte osoan Nikaraguan 
ATCrekin eta Erdialdeko Amerikako Eskual-
deko Nekazarien Bidearekin garatutako 
ahalegin handia ere nabarmendu beharra 
dago, Mundubat-ek Nikaraguan jabetza-
pean daukan Santo Tomas Finkan koka-
tutako Eskualdeko Eskola Agroekologikoa 
zehazteko. Eskolak (IALA Santo Tomas)  
eskualde osoan sustatu nahi ditu taldeen 
prestakuntza eta eredu agroekologikoaren 
hedapena, Nekazarien Bideak mundu za-
balean daukan Institutu Agroekologikoen 
Nazioarteko Sarea bultzatzeko.

HERRIALDEA PROIEKTUA TOKIKO BAZKIDEA FINANTZIAZIOA

SALVADOR
10-CO1-073: Salvadorren genero-berdintasuna kontuan 
hartzen duten tokiko garapena eta partaidetzazko 
demokrazia

FECORACEN, PROCOMES, 
LAS GUADALUPANAS, ANTA, 
LAS MÉLIDAS, EMAKUME ETA 

GARAPEN TALDEA, LAS DIGNAS

AECID

SALVADOR
Gizon eta emakume gazteek laneratzeko dituzten aukerak 
hobetzea

PROCOMES
PORTUGALETEKO 

UDALA

SALVADOR
Gizarte zibila udal artean integratzea, emakumeen 
eskubideak aldarrikatzeko

TOKIKO GARAPENERAKO 
EMAKUMEEN ELKARTE 

KOLEKTIBOA

TUTERAKO 
UDALA

BOLIVIA
Boliviako nekazarien ekoizpen familiar eta bateratua 
babesteko eta sustatzeko hitzarmena

CNMIOCB-BS, CSUTCB, MST-B, 
CSICB, CONAMAQ, CAOI, LVC

AECID

BOLIVIA
Erkidegoetan generoaren ikuspegia kontuan hartzen duen 
elikaduraren burujabetza sustatzea

CNMIOCB-BS
DONOSTIAKO 

UDALA

BOLIVIA
Oinarrizko nekazarien erakunde ekonomiko bateratuak 
garatzea, generoaren ikuspegia kontuan hartuta

CNMICOB-BS
EUSKO JAURLA-

RITZA

KUBA
Jobaboko udalerrian jabekuntza sustatzen duen garapen 
sozial eta emankor endogeno bezain integrala ezartzea. 
II. fasea

ACTAF
EUSKO JAURLA-

RITZA

KUBA Gaztetasun Uharteko arroz-ekoizpena indartzea ACPA
JAPONIAKO 
ENBAXADA

KUBA
Gaztetasun Uharteko edateko uraren kalitatea eta 
zerbitzua hobetzea

HIDROISLA
JAPONIAKO 
ENBAXADA

LANKIDETZA



Betiko moduan, Mundubat Fundazioak 
beste erakunde, mugimendu eta sare ba- 
tzuekin lan egin du honako lerro hauetan: 
lehenetsitako eragin politikoa, lurra eta lu-
rraldea eskuratzeko aukera, nekazari gaz-
teak eta belaunaldi-txandaketa, generoa 
eta elikaduraren burujabetza eta nekaza-
rien giza eskubideak. Generoaren arda- 
tzarekin batera, lan bateraturako estra-
tegia zehaztu dugu CERESekin (Estatuko 
COAGeko emakumeak koordinatzeko egi-
tura), eta partaidetzazko ekintza ikertzeko 
prozesua ere sustatu dugu Bizkaiko EHNE-
rekin batera, emakumeek Euskal Herriko 
elikaduraren burujabetzaren aldeko mugi-
menduan duten partaidetza suspertzeko. 
Nekazarien giza eskubideen lerroan, ordea, 
giza eskubideen ardatzarekin koordinatu 
da lana, Nekazarien Bidearen babeserako 
estrategia elkarrekin zehazteko. Nekaza-
ri gazteen eta belaunaldi-txandaketaren 
lerroan, are ekintza gehiago garatu dira 
oinarrien eskaeren ondorioz, eta honako 
hauexekin garatutako lana ere biziagotu 
da: COAGeko Nekazari Gazteak, Soberanía 
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KUBA
Kolonbiako udalerriko abeltzaintzaren eta nekazaritzaren 
garapena sustatzea

ACTAF
EUSKO 

JAURLARITZA

KUBA
Kubako oinarrizko nekazari eta kooperatiben nekazaritzako 
eta abeltzaintzako ekoizpena egituratzea eta integratzea

ACPA, ACTAF ETA ANAP AECID

KUBA
Gaztetasun Uharteko ureztaketa-uraren eta edateko 
uraren kalitatea eta zerbitzua hobetzea

ACPA
JAPONIAKO 
ENBAXADA

MOZANBIKE Nekazarien antolakuntza eta gaitasunak indartzea
UNAC, ZIMSOFF, AFRIKAKO 

1. ESKUALDEKO NEKAZARIEN 
BIDEA

EUSKO 
JAURLARITZA

MOZANBIKE
Generoaren ikuspegia kontuan hartzen duen elikaduraren 
burujabetza sustatzea

UNAC
EUSKO 

JAURLARITZA

GUATEMALA
Berdintasuna kontuan hartzen duen tokiko garapenerako 
nimsamaja: bigarren fasea

FONDESOL
LA CAIXA 

FUNDAZIOA

GUATEMALA Borondatezko euskal lankidea GURE BETEARAZPENA
EUSKO 

JAURLARITZA

HONDURAS
Honduraseko nekazarien mugimendua egituratzea, euren 
eskubideak defendatzeko eta aldarrikatzeko

CNTC ETA HONDURASEKO 
NEKAZARIEN EGITURAKETA

BEASAINGO 
UDALA

EA
Autonomia-erkidegoetan generoaren ikuspegia kontuan 
hartzen duen elikaduraren burujabetza sustatzea

ANTA, ATC, CONIC, CNTC ETA 
ESKUALDEKO NEKAZARIEN 

BIDEA

EUSKO 
JAURLARITZA
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HERRIALDEA PROIEKTUA FINANTZIAZIOA

ESTATUA
Ingurumenaren eta berdintasunaren aldeko alternatibak eratzen dituzten nekazarien 
sareak

EUSKO 
JAURLARITZA

ESTATUA
Ingurumenaren eta berdintasunaren aldeko alternatibak eratzen dituzten nekazarien 
sareak

DONOSTIAKO 
UDALA

ESTATUA Nekazarien lurralderako eta biodibertsitaterako eskubideak
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA

ESTATUA
Eraginerako prozesua sendotzea, Gipuzkoako gizarteak eta instituzio publikoek nekazarien 
eskubideen inguruan egindako adierazpena Nazio Batuetan onartzeko

DONOSTIAKO 
UDALA

ESTATUA Gazte hiritarrak eta gazte nekazariak. Elikaduraren Burujabetzaren Aldeko Topaketa BILBOKO UDALA

ESTATUA Jakartatik Euskal Herrira 2017. I. fasea - Euskal Herrian elikaduraren burujabetza eratzea
EUSKO 

JAURLARITZA

ERAGIN POLITIKOA
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Alimentaria aldizkaria eta Landa Platafor-
mako Gazteen Batzordea. Horrela, bada, 
gazteak landa-ingurunean integratze-
ko esperientzien trukerako sarea jarri da 
abian. Ildo beretik, nabarmendu egin beha-
rra dago estatu-mailan esangura politiko 
handikoa dela Nekazarien Prestakuntza-
rako eta Ekintzarako Eskolaren bigarren 
edizioak bere horretan jarraitzea. Izan ere, 
honako erakunde hauen laguntzaz bultza-
tu da: COAG, SOC, Sindicato Labrego Ga-
lego, Lurraren Lagunak edo CAS. Azkenik, 
lurren eta lurraldearen lerroan, Europako 
Lurraren Metaketari buruzko bi ikerketa 
amaitu dira estatu espainolean, eta lurren 
metaketa aztertzen ere hasi gara beste 
kontinente batzuetan, Nekazarien Bideari 
FAOk Lurraren Gobernantza Arduratsuari 
buruz zehaztutako Jarraibideak aldarrika- 
tzen eta betetzen laguntzen jarraitzeko.
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HERRIALDEA Nikaragua

PROIEKTUAREN IZENBURUA
“Kreditu-fondoaren bidez, UCREVeko kideen baldintza ekono-
mikoak eta bizi-kalitatea hobetzea”

ERAKUNDE ESKATZAILEA Landa Inguruneko Langileen Elkartea. UCREV

KREDITUAREN JARDUKETA-SEKTOREA Nekazaritza

KREDITUKO FONDOAREN ZENBATEKOA 56.000 $USA

LAGUNEKO BATEZ BESTEKO KREDITUA 550 $USA

GUZTIRA Gizonak Emakumeak

ONURADUNEN KOPURUA 101 38 63

2 014. urtean, Elkarcrediten, mikrokredituen 
bidez jarraitu dugu nekazarien erakundeek 

eta nekazarientzako erakunde mikrofinantzario 
adituek ekintzailetza ekonomiko emankor eta 
solidarioaren arloan garatutako ekimenak susta- 
tzen. Mikrokredituek ekoizpeneko lehenengo 
faseak babesten dituzte; esate baterako, uzta, 
uzta ostekoa, merkaturaketa eta transforma-
zioko, artisautzako zein zerbitzuetako agroin-
dustria txikien garapena. Kredituaren bitartez 
babestutako ekoizpenaren funtsezko xedea gu-
rekin lan egiten duten herrialdeetako oinarrizko 
saskiko produktuak bultzatzea da, elikaduraren 
burujabetza nazionala sendotu ahal izateko.  
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HERRIALDEA Nikaragua

PROIEKTUAREN IZENBURUA
“Santo Tomas Finka hobetzea eta artatzea, Eskualdeko Eskola 
Agroekologikoa abian jartzeko”

ERAKUNDE ESKATZAILEA Landa Inguruneko Langileen Elkartea - Mundubat

KREDITUAREN JARDUKETA-SEKTOREA Nekazaritza

KREDITUKO FONDOAREN ZENBATEKOA 33.000 $USA

HERRIALDEA Salvador

PROIEKTUAREN IZENBURUA

“Kredituen eta kredituak erabiltzeko gaitasunen bidez, enpresak 
indartzea, bizi-kalitatea hobetzea eta PROCOMESeko eragin-gune 
estrategikoko emakume eta gizon mikroenpresarien buru-estimua 
areagotzea”

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROCOMES

KREDITUAREN JARDUKETA-SEKTOREA Nekazaritza - Artisautza eta zerbitzuak

KREDITUKO FONDOAREN ZENBATEKOA 30.000 $USA

LAGUNEKO BATEZ BESTEKO KREDITUA 250 $USA

GUZTIRA Gizonak Emakumeak

ONURADUNEN KOPURUA 110 80 31

Azpimarratu egin nahi dugu Elkarcrediten 
ekintza bazkide/dohaintza-emaileek ELKAR-
CREDITi hilero egiten dioten ekarpenean oi-
narrituta dagoela funtsean. Hileko ekarpen 
hori 20 euroko zenbateko txikietan egiten 
da, eta zeregin zoragarri hori aurrera erama-
tea du helburu. Ekarpen horren bidez, “putxi-
toak” izeneko kreditu-fondoak ematen dira, 
nekazarien artean “putxitoa” balio handiko 
gauza txikia delako; esate baterako, arto-
putxito baten bidez, “milpa” txikia edo barat-
ze txikia ereiten dute euren etxetxotik hurbil 
dagoen lekuren batean, arto-irina eduki- 
tzeko eta bazkalorduan artozko “opiltxoak” 
egiteko. Putxito horien bitartez, erakundeek 
mikrokredituak ematen dituzte, eta anto-
lakuntza-prozesuan laguntzen diegu. Horrez 
gain, bermatu ere egiten dugu fondoen era-
bileraren jarraipen administratiboa egingo 
dela, kreditu horiek oso-osorik berresku-
ratzeko eta beste ekimen batzuetan berri-
ro inbertitzeko. Elkarcredit zenbait udalen 
laguntzaren bila dabil, zeregin hori jatorri 
publikoko kreditu-fondoen bidez osatu ahal 
izateko.
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HERRIALDEA Salvador

PROIEKTUAREN IZENBURUA

“Kreditu-fondoaren bitartez, 100 nekazariren zerealen eta oinarrizko 
aleen ekoizpena eta merkaturaketa sustatzea, haietatik 50 gutxienez 
Cabañas eta Cuscatlan inguruko emakumeak izango direla kontuan 
hartuta”

ERAKUNDE ESKATZAILEA ACAPRODUSCA

KREDITUAREN JARDUKETA-SEKTOREA Nekazaritza

KREDITUKO FONDOAREN ZENBATEKOA 50.000 $USA

LAGUNEKO BATEZ BESTEKO KREDITUA 500 $USA

GUZTIRA Gizonak Emakumeak

ONURADUNEN KOPURUA 110 80 31

HERRIALDEA Salvador - FIARE Fondoa - Elkarcredit

PROIEKTUAREN IZENBURUA
“Garapenaren Alde Bateratutakoak Elkarte Kooperatiboko kideei 
ekoizpen-jarduerak finantzatzen laguntzea”

ERAKUNDE ESKATZAILEA ACUDE - Fondoa

KREDITUAREN JARDUKETA-SEKTOREA Nekazaritza eta nekazaritzako industrien garapena

KREDITUKO FONDOAREN ZENBATEKOA 75.000 $USA

LAGUNEKO BATEZ BESTEKO KREDITUA 225 $USA

GUZTIRA Gizonak Emakumeak

ONURADUNEN KOPURUA 333 170 163
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2014. urtean, oso-oso adierazgarriak diren bi eki-
men berri sustatu eta sendotu egin ditugu. Ba-
tetik, hitzarmena sinatu dugu Salvadorko “ALBA 
Alimentos” Amerika Arteko Sozietate Publikoare-
kin, kredituen bidez Salvadorko nekazari txiki 
eta ertainei produktuen uztarako, uzta osterako 
eta merkatu-banaketarako faseetan laguntzeko. 
Bestetik, Elkarcreditek Mundubat-i lagundu dio 
Nikaraguako Santo Tomas Finka berreskuratzen 
eta Nekazarien Bidearekin batera finka horre-
tan eskualde osoari begira kokatutako Institutu 
Agroekologikoa abian jartzen, agroekologiako tal-
deak prestatu ahal izateko.

Ekimen interesgarri hau sustatzeko eskatu nahi 
genizuke, hileko ekarpen txikiaren bitartez zure 
diruak etekin sozial handia lortuko duelako eta 
biziraupenerako lanpostu asko sortuko direlako, 
gurekin lan egiten duten erkidego horietan hain 
beharrezkoak direla kontuan hartuta.



Puchito hitzak zertxobait esan nahi du Erdialdeko Amerikan. 
Beraz, PUTXITO SOLIDARIOA eskuratuz gero, elkartasun-ekintza 
txikia jarriko dugu abian. Laguntza horren bitartez, merezi du-
tenei 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 20na 
euroko hileko kuotetan edo dena batera ordaindu daiteke. Dena 
dela, ekarpen txikirik ez dagoenez, zuk zeuk erabaki nolako 
ekarpena egin.

Informazio gehiago:

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

Eskerrik asko!

Putxito solidarioen 

bidez lagundu!
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Gaur egun, ez da nahikoa banakako ekin- 
tzak egitea. Hori dela eta, ezinbestekoa da 
modu globalean pentsatzea eta jokatzea, gaur 
egungo egoerari ahalik eta erantzun onena 
eman ahal izateko. Beraz, indarrak bateratu 
behar ditugu, gure eta gainerakoen erreali-
tatea hobeto ezagutzeko eta, horrela, bertan 
eragina eduki eta eraldatzen duten mekanis-
moak garatzeko.

Mundubat-en partaidetza duten sareak

LANKIDETZA

º Espainiako GGKE-en Koordinakundea

º Euskadiko GGKE-en Koordinakundea

º Nafarroako GGKE-en Koordinakundea

º Kantabriako GGKE-en Koordinakundea

º Hegoalde Taldea (aliantza europarra)

º 2015 eta + Plataforma

º FIARE

º Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Zero Txirotasunaren 
plataformak

º Nafarroako EAES Sarea

GIZA ESKUBIDEAK

º Giza Eskubideen Defentsa eta Sustapenerako Elkarteen 
Federazioa, Espainia

º OIDHACO (Kolonbiako GGKE-en aldeko Nazioarteko Bulegoa)
º Kolonbiaren aldeko Justiziaren Plataforma
º RESCOP (Palestinako Okupazioaren aurkako Sare Solidarioa)
º Palestinarekin Elkartasuna BDS Gipuzkoa
º BDS Bizkaia
º EUCOCO (Europako Foroa)



2014. urte honetan, boluntarioen taldea handia-
gotu eta sendotu egin denez, proiektuetako jardue-
ren antolamenduan nahiz jarraipenean inplikatu 
ahal izan da. Horri esker, konpromisoa duten per- 
tsona aktiboen taldearekin lan egin ahal izan dugu. 
Bestetik, nabarmendu ere egin behar dugu uste ir-
moa dutela Mundubat-en proiektu politikoan eta 
euren gain hartzen dutela.

Borondatezko lana

GENEROA

º Emakumeen Mundu Martxa
º Bilboko azaroak 25 eta martxoak 8 Koordinakunde Feminista

ELIKADURAREN BURUJABETZA

º Nekazarien Bidea (alianza globala)
º Landa Ingunureko Plataforma
º Elikaduraren Burujabetzaren aldeko Aliantzak eta 

Plataformak (ASAP)
º ASSAEH
º Elikaduraren Burujabetza, biodibertsitatea eta Kulturak” 

aldizkaria
º Euskal Herriko Elikadura Burujabetzaren aldeko Aliantza
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GIZA ESKUBIDEEN ARDATZA

Giza eskubideen ardatzak bete-
betean parte hartzen du koordinazio-
rako nazioarteko eta nazio-mailako 
zenbait gunetan: 2015 eta gehiago 
Plataforma, Kolonbiako Ekintzaren eta 
Giza Eskubideen Nazioarteko Bulegoa 
(OIDHACO), Kolonbiaren aldeko Justi-
ziaren Plataforma, Espainiako Giza Es-
kubideen Defentsa eta Sustapenerako 
Elkarteen Federazioa eta Palestinako 
Okupazioaren aurkako Sare Solidarioa, 
besteak beste. Sare horietatik, eragin 
sozio-politikorako ekintza bateratuak 
egin dira, baita zabalkunde, sentsibi-
lizazio eta azterketarako agiriak ere. 
Halaber, giza eskubideen defenda- 
tzaileen partaidetza ere sustatu da 
aldi baterako babeserako programe-
tan, eta sorterrian bertan giza eskubi-
deen arloan gertatutako urraketen 
berri ematen lagundu dute. Bestetik, 
komunikazio-arloko lan eskerga egin 
da, baina, batez ere, web orriaren bi-
dez, gatazkapeko herrialdeetan giza 
eskubideen egoera nolakoa den za-
baltzeko  (www.derechoshumanosen-
zonasdeconflicto.org). Horretarako, 
agerraldiak eta argitalpenak egin dira 
zenbait komunikabide sozialetan.
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GENEROAREN ARDATZA

Generoaren ardatzari dagokionez, 
iparraldeko nahiz hegoaldeko egitu-
raketa feministarako guneetan babesa 
eta partaidetza bultzatzea da helbu-
rua, gurekin lan egiten duten erakunde 
feministen esperientziak trukatzeko. 
Horrela, 2013. urtean, Bizitza Duina-
ren aldeko Erresistentziako Emakume 
Mesoamerikarren Mugimendua sare 
feministarekin lan egiten jarraitu 
dugu, eta, 2013ko urrian, Carmonan 
egindako Ekonomia Feministaren IV. 
Biltzarrean parte hartu dugu eure-
kin. Horrez gain, Emakumeen Mundu 
Martxaren lan globala ere sustatu 
dugu: zuzenean, eragin bateraturako 
guneak irekita; eta gure bazkideekin 
garatutako lanaren bidez. Aldi berean, 
gainera, euren herrialdeetako Emaku-
meen Mundu Martxan ere parte hartu 
dute bete-betean. Halaber, borroka 
feminista globalaren egituraketaren 
bila, topaketak eta truke-uneak ere 
bultzatu ditugu zenbait errealitate-
tako erakunde feministen artean, eta, 
bertan, euren ekintzak koordinatze-
ko adierazpen feminista egin dute. 
GGKE moduan, garapenaren arloan 
generoaren ikuspegia txertatu nahi 
dugunez, Estatuko GGKE-en Koordi-
nakundeko eta Euskadiko GGKE-en 
Koordinakundeko genero-taldeetan 
ere parte hartu dugu. Azkenik, gene-
roaren ardatzetik, eskaera feministak 
txertatu nahi ditugu Mundubat-ekin 
lan egiten duten sareetan; OIDHA-
COn eta Hegoalde Taldean, esaterako. 
Hain zuzen ere, Europar Batasunean 
gatazkapean dauden emakumeen 
eskubideen urraketak agerian jar- 
tzen laguntzen diegu sare horiei.
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ELIKADURAREN BURUJABETZAREN ARDATZA
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“Elikaduraren burujabetzaren arda- 
tzeko egituraketa soziala funtsezkoa 
da ekintzarako estrategiari begira. 
Nekazarien, ekologisten, kontsumi- 
tzaileen, garapenerako lankidetzako 
eta feministen erakundeen arteko 
aliantzari esker, mezua zabaldu ahal 
izan dugu, eta gizarte osoak ulertu 
ahal izan du elikadura, lurra eta lan-
da-ingurunearen etorkizuna gizarte 
osoaren arazoak direla eta ez bakarrik 
landa-inguruneko biztanle eta neka-
zarienak.

Egituratzeko ahalegin horretan, 
2013. urtean Mundubat-ek ahalegin 
handia egin du, eremuak indartze-
ko eta harreman zintzo, on eta itxa-
ropentsuak eratzeko. Euskal Herrian 
bertan, elikaduraren burujabetzaren 
aldeko egituraketa-gunea sendotu da 
honako hauexen artean: EHNE, Etxalde 
mugimendua, Bizilur, Emaus, Mugarik 
Gabeko Albaitariak eta Mundubat. 
Eremu horretan, hain zuzen ere, haus-
narketatik eta ekintzatik eratzen ari 
gara, eta, AVCren laguntzaz, “Yakarta-
tik Euskal Herrira 2017” proiektua jarri 
dugu abian, sektore guztiek elikadu-
raren burujabetzaren eraketan duten 
partaidetza indartzeko asmoz. Estatu-
mailan, Mundubat-ek Landa Inguru-
neko Plataforman daukan partaidetza 
sendotu da, baina, batez ere, gazteen 
eta etorkizuneko belaunaldien arda- 
tzaren dinamizazioan. Horretarako, 
arlo horretako dinamismoa susper-
tu du, eta, beste erakunde batzuen 
laguntzaz, Nekazarien Prestakuntza 
eta Ekintzarako Eskolaren lehenengo 
edizioa jarri du abian, erakundeetako 
lidergo gazteak prestatzeko asmoz. 
Europa mailan, Europako Nekazarien 
Bideko Koordinakundearen lidergope-
ko aliantza-gunea eratzeko prozesuan 
parte hartu du beste hainbat erakun-
derekin batera”.
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2013an, 205.469 € betearazi dira honako arlo hauetan: 
sentsibilizazioa, eragina, hezkuntza, komunikazioa, mugimendu 

sozialetako partaidetza eta giza eskubideen defentsa.



txostena2014 45

Elikaherria elikadura burujabetzarako esparru 
komunikatiboa da, EHNE Bizkaia, Etxalde eta 
Mundubat erakundeek bultzatuta.

Esparru honek Euskal Herrian, Estatuan eta Na-
zioarteko mailan zabaltzen ditu ekintzak, euren 
artean lotuneak eta koordinazioak sortuz.

Elikaherria-n kanpainak, argitalpenak eta for-
makuntzarako gidak aurkitu ditzakezu.
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Gardentasuna Mundubat-en kudeaketa 
arautzen duten printzipioetakoa denez, beti-
beti ahalik eta garbitasun handienaz jokatu 
beharra dago ekintza eta kudeaketa guztietan. 
Horren ondorioz, aldian-aldian kontrolatu eta 
ebaluatu egin behar dira.

Horrez gain, gure mugimendu ekonomikoak 
eta ekimenak zein diren ere argitaratu beharra 
dago aldian-aldian, gure masa soziala, mugi-
mendu sozialak, GGKEak, instituzio publikoak 
eta gizarte osoa jakinaren gainean egon dai-
tezen.

A-zeta consultores enpresak gure kontuak 
auditatu ditu, eta gure egoera finantzarioari 
buruzko iritzi ona dauka. Txosten honek ber-
me irmoa eskaintzen die gure laguntzaileei, 
eta Mundubat-en benetako egoeraren eta 
emaitza finantzarioaren adierazgarri da.

Gardentasuna eta egiaztapenak
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2007ko abenduan, Mundubat-ek Garapenerako Lankidetzako 
Esparru Kontratu berria sinatu zuen DG ECHOrekin (Zuzendari- 
tza Nagusia - Europar Batasuneko Bulego Humanitarioa), lau 
urterako. Kontratu hori, ordea, luzatu egin da, eta indarrean 
dago oraindik. Azken batean, Mundubat-en ahalmenaren eta 
egikera onaren berariazko aitorpena da.

Espainiako Garapenerako Nazioarteko Lankidetza-
ren Agentziak Mundubat kalifikatu duenez, ziurtatuta 
dago bere egitura eta ahalmen instituzionalaren ara-
bera behar besteko gaitasunak dituela AECIDen bera-
ren garapen-helburu orokorren lorpenean jarduteko.

2007an, Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetzako 
Zuzendaritzak tresna berria sortu zuen, garapenerako ka-
litateko lankidetza-politiko eraldatzaile koordinatua eta 
koherentea sendotzeko, egiturazko txirotasuna desage-
rrarazteko orduan. Aurretiaz egiaztatuta dauden erakun-
deek bakarrik erabili dezakete tresna hori, eta  Mundubat 
egiaztatutako GGKE horietakoa da.

Leialtasun Fundazioak Mundubat-en azterketa egin du, eta 
egiaztatu egin du behar den moduko konpromisoa duela gar-
dentasunarekin eta jarduera egokiekin. Azterketa horretako 
emaitzak Leialtasun Fundazioaren web orrian daude ikusgai.

Aenorek, Espainiako Normalizazio Elkarteak, ziurtatu egin du Mundubat 
erakundeak UNE-EN ISO 9001:2008 arauaren araberako kalitate-sistema due-
la honako jarduera hauetarako: genero-berdintasunaren, elikaduraren buru-
jabetzaren eta giza eskubideen arloan finantziazio-erakundeei garapenerako 
lankidetzako eta ekintza humanitarioko proiektuak aurkezteko eta egiazta- 
tzeko zerbitzuak ematea eta behar besteko jarraipen finantzarioa egitea.

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 den 
kontu-azalpenerako prozesuan.
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DIRU-SARREREN BANAKETA FINANTZIAZIO-EMAILEEN ARABERA

Europar Batasuna 397.812 € 8,1% 

Europar Batasuna: ECHO 0 € 0,0% 

Nazioarteko Erakundeak 0 € 0,0% 

AECID 1.825.827 € 37,2% 

Tokiko korporazioak 196.661 € 4,0% 

Autonomia-Erkidegoak 1.966.491 € 40,0% 

Fondos pribatuak 524.853 € 10,7% 

Proiektuetako fondo pribatuak 407.043 €

Dohaintzak 94.413 €

Kont./prestakuntzarako dirulaguntzak 1.904 €

Era guztietako jarduerak 6.078 €

Aparteko diru-sarrerak 2.338 €

Diru-sarrera finantzarioak 13.069 €

Soberakinak eta zuzkiduren ezarpenak 9 €

GUZTIRA: 4.911.644 € 100,0% 

GASTUEN BANAKETA (GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA)

1. Hegoaldeko proiektuetarako diru-laguntzak 3.964.518 € 80,70%

2. Kudeaketako gastuak 659.846 €

         2.1. Proiektuen kudeaketa zuzena (ordezkaritzak barne) 153.035 € 3,10%

         2.2. GKEren kudeaketa orokorra 506.811 € 10,30% 

3. Sentsibilizazio/hezkuntza/komunikazioko proiektuetako gastuak 205.469 € 4,20% 

4. Amortizazioko eta zuzkiduretako gastuak 77.125 € 1,60% 

Guztizko partziala: 4.906.959 € 99,90% 

Ekitaldiko emaitza: 4.686€ 0,10% 

GUZTIRA: 4.911.644 € 100,00%

80,7%

1,6%4,2%

10,3%

3,1%



DIRU-SARREREN BANAKETA HERRIALDEKA - ARDATZAK

ELIKADURAREN 
BURUJABETZA GENEROA GIZA ESKUBIDEAK TOTAL

CHIAPAS 0 € 0% 0 € 0% 166.744 € 100% 166.774 €

KUBA 172.796 € 47% 193.345 € 53% 0 € 0% 366.141 €

HONDURAS 0 € 0% 2.309 € 100% 0 € 0% 2.309 €

MENDEBALDEKO SAHARA 
(SEAD) 0 € 0% 0 € 0% 58.643 € 100% 58.643 €

KOLONBIA 0 € 0% 280.712 € 89% 35.506 € 11% 316.218 €

NIKARAGUA 0 € 0% 92.769 € 100% 0 € 0% 92.769 €

GUATEMALA 288.519 € 64% 160.354 € 36% 0 € 0% 448.873 €

EL SALVADOR 752.003 € 84% 144.709 € 16% 0 € 0% 896.712 €

PALESTINA 0 € 0% 0 € 0% 558.761€ 100% 558.761€

BOLIVIA 198.606 € 48% 66.320 € 16% 152.821 € 37% 417.747 €

MOZANBIKE 291.273 € 100% 0 € 0% 0 € 0% 291.273 €

AE 214.482 € 22% 761.921 € 78% 0 € 0% 976.403 €

ESTATUA 60.401 € 19% 125.488 € 39% 133.134 € 42% 319.022 €

GUZTIRA: 1.978.079 € 42% 1.827.927 € 39% 1.105.639 € 23% 4.911.644 €
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Eskerrik asko!
Eskerrak eman nahi dizkiegu 2013an gure proiektuak eta 

ekimenak garatzen lagundu diguten Mundubat-eko bazki-
de eta laguntzaileei, GGKE-ei, mugimendu sozialei, komu-
nikabideei eta erakundeei. Etorkizunean ere, euren kon-
fiantzari behar bezala erantzuten saiatuko gara.

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

FIARE Fundazioa, Laboral Kutxa, La Caixa Fundazioa, Ban-
caja, Mundubat-eko SEADerako Osasun Taldea, Gipuzkoako 
SEADen Lagunen Elkartea, ICO Fundazioa, ORONA Koope-
ratiba, Estructuras y Organización Barcelonesa, Bizkaiko 
Abokatuen Elkargoa, Unai Aranzadi, Banak-Banaketa Soli-
darioa Fundazioa, Enpresa eta Elkartasuna, Madalen Elkar-
tea, Kontzientzia Eragozleen Elkartea, Japoniako enbaxada 
eta PROMOFEST.

Finantziazio-instituzio 
publikoak

Era berean, hona hemen 2013an garapenerako lankide- 
tzako, ekintza humanitarioko, garapenerako sentsibilizazio 
zein hezkuntzako eta aliantza zein sareetako proiektuak eta 
programak finantzatu dituzten instituzio publikoen zerren-
da:

Europar Batasuna, Europako Batzordeko honako erakun-
de hauetako laguntza humanitario eta garapenerako pro-
gramei dagokienez: Kanpo Harremanetarako Zuzendari- 
tza Nagusia, Europeaid eta ECHO Zuzendaritza Nagusia; 
Europar Batasunak hirugarren herrialdeetan dituen or-
dezkaritzak; Espainiako Gobernuko Atzerri eta Lankidetza 
Ministerioa; Espainiako Nazioarteko Lankidetzarako Agen-
tzia; Nafarroako Gobernua; Lankidetzaren Euskal Agentzia 
- Eusko Jaurlaritza; Kantabriako Gobernua; Aragoiko Go-
bernua; Bizkaiko Foru Aldundia; Arabako Foru Aldundia; 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoako Batzar Nagusiak; 
eta Bilbo, Basauri, Barakaldo, Portugalete, Getxo, Etxebarri, 
Sestao, Vitoria-Gasteiz, Laudio, Amurrio, Iruña, Berriozar, 
Tutera, Donostia, Andoain, Irun, Hernani, Ordizia, Errenteria, 
Tolosa, Usurbil, Madril, Alcorcon, San Fernando de Henares 
eta Zaragozako udalak.

txostena2014 51


