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00..  AAUURRKKEEZZPPEENNAA  
 
 
Txosten honetan Getxoko Udalak egindako lana islatzen da, urtez urte.  Urteko garapena 
deskribatu, azaldu eta justifikatzen dugu eta, beraz, getxotarrek burutu diren ekintza 
guztiak ezagutu eta ebaluatzeko dokumentu aproposa da, udalerrian bertan egi delako, 
Lankidetzaren esparruan.  
 
Litekeena da 2010. urte honetako ezaugarri nagusia honakoa izatea: krisi ekonomikoaren 
eraginez herrialde pobreetara bideraturiko laguntza ekonomikoak murriztu zireneko urtea. 
Hau da, lehen munduko herrialdeetako instituzioek solidaritatea eta lankidetza arloan 
ditugun betebeharrak ahaztu zireneko urtea.  
 
Getxotarrei esan nahi dizuet, zuen Udalak, zuen gobernu-taldeak, mantendu egin duela 
Lankidetzara bideraturiko aurrekontua; hau da, krisia egon arren, ez duela euro bakar bat 
ere jaitsi. 
 
Era berean, urtean zehar Lan Taldeko GGKE guztien ilusio eta dedikzioa ere mantendu egi 
du. Asko baloratu eta eskertzen dut talde horien dedikazio eta lana; zentzu horretan 
getxotar gazteak animatu nahi ditut, konpromiso pertsonalak ezagutu eta har ditzaten 
Lankidetzaren munduarekin. 
 
Txosten honek bat egiten du denboran legegintzaldiaren bukaerarekin; horregatik, 
azkenen lerroetan, eskerrak eman nahi nituzke: Imanol Landa alkateari, Lankidetza Arloari 
baliabideak eta laguntza eman dizkiolako; Unai Garcia Gallaastegi teknikariari, bere 
dedikazio eta laguntzarik gabe ezinezko izango litzatekeelako aurreikusitako helburuak 
betetzea; eta GGKE guztiei, lankidetza arloan musu truk egin duten lan izugarriagatik.  
 
Eskerrik asko, baita ere, Lankidetza Arloak burututako ekintza guztietan parte hartu 
duzuen getxotar guztiei.  
 
ESKERRIK ASKO  

  
 
Begoña Ezkurra Ciruelos 
Garapenerako Lankidetzako zinegotzia 
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II..  GGEETTXXOOKKOO  UUDDLLAARREENN  LLAANNKKIIDDEETTZZAARRII  BBUURRUUZZKKOO  
IIKKUUSSPPEEGGIIAA  22001100EEAANN  
  
  
11..11..  HHeellbbuurruuaakk  
 
2008-2011 Legealdi Planean jasota dagoen bezala, Garapenerako Lankidetza Arloaren helburu 
estrategikoa Getxoko Garapenerako Lankidetza-programa finkatzea eta indartzea da. Horretarako, 
ondoko ekimen hauek gauzatu dira: 
 

 Udalak bere aurrekontuko diru sarreren %0,7 Garapenerako Lankidetzara bideratzea. 
 Getxotarrak garapenerako sentsibilizatzea eta heztea. 
 Bidezko Merkataritza sustatzea Udalaren baitan nahiz, oro har, getxotarren artean. 
 Lan-Taldetik udalerriko GKEekin koordinazio- eta aholkularitza-lana sustatzea. 
 Herrialde behartsuetako biztanleen bizi-baldintzak hobetzera zuzendutako proiektuak diruz 

laguntzea. 
 Larrialdi-egoerak edo laguntza humanitarioko egoerak arintzera zuzendutako proiektuak 

diruz laguntzea. 
 Garapenerako lankidetzarako diru-laguntzen deialdian genero-ikuspegia kontuan hartzea. 
 Diru-laguntzen urteko deialdian genero-adierazleen eranskina sartzea. 
 EUSKAL FONDOAN parte hartzea, proiektuak finantzatuz eta zuzendaritza-batzordeko 

kide izanez. 
 OPORRAK BAKEAN 

programa, Saharako haurren 
abegi-programak eta Europa 
Ekialdeko haurren abegi-
programak. 

 Diruz lagundutako proiektuen 
jarraipena eta ebaluzioa egitea. 

 Lankidetza arloan lan egiten 
duen Udaleko elkarte-ehuna 
sendotzea. 
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11..22..  DDaattuu  oorrookkoorrrraakk 
 
2010ean Lankidetza Arloko aurrekontua 585.663,70 eurokoa izan da, eta hauek izan dira 
gauzatutako ekintza nagusiak:  

• 377.365,00 euro urteko diru-laguntzen deialditik: 
o 14 lankidetza-proiektu, guztira, 317.165,00 euroko zuzkidurarekin. 
o 4 sentsibilizazio-proiektu, gutzira 53.000,00 euro. 
o 2 abegi-proiektu, guztira, 1.200 euro. 
o Laguntza humanitario eta/edo larrialdiko bat, 6.000 euro (Haití). 

• 55.641,70 euro Euskal Fondoa hitzarmena. 
• 16.278,00 euros Oporrak Bakean programa. 
• 34.648,45 euro XIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
• 7.571,23 euros, veste sentsibilizazio-ekintzak1. 

 
Hala ere, udaleko veste arlo batzuekin eginiko lankidetza ere kontuan hartu behar da; ekintza horiei 
esker, lankidetzara bideratutako baliabideak nabarmen gehitu dira. 
Gainerako arloak, eta lagundu duten udaleko erakunde autonomoak, ondoko hauek izan dira: 
Aukera Berdintasunaren arloa, Getxo Kirolak, Getxoko Kultur Etxea, Getxolan, Komunikazio 
Arloa eta Kontratazio Arloa. 
Arlo horietara esleitutako baliabideak ez dira ekonomikoak bakarrik. Arlo horietako langileek 
proiektu hauetan eman duten denbora ere aintzat hartu beharko litzateke. 
 
Jarraian dator zehaztuta baliabideen esleipena, diru-laguntzeb deialdien, hitzarmenen eta zuzeneko 
betearazpenen bidez, lankidetza-sektoreen arabera banatuta: 
 
Taula 
Sektorea Euroak 
Hegoaldeko lankidetza-proiektuak  372.806,70 € 
Sentsibilizazio-proiektuak eta 
garapenerako hezkuntza-proiektuak    95.219,68 € 
Laguntza humanitario aedo 
larrialdietakoa    24.000,00 € 
Abegi-programak    17.478,00 € 
Getxoko GGKEak sendotzea    18.720,00 € 
Guztira  528.224,38 € 
 
 
Jarraian, 1. Grafikoan, sektorekako banaketa jaso da, portzentajeen irudikapena egiteko. 2010ko 
datuak 2009ko oso antzekoak dira; alde handiena larrialdiei dagokien sektorean egon da, Haitira 
6.000 euro bideratu direlako. Abegi-sektorean atzerapauso txiki bat egon da, batez ere, Europa 
Ekialdeko haurrak hartu dituzten Getxoko familien kopuruak behera egin duelako. Joera hori 
2009an hasi zen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Anterkia: “El juego de la Acacia”, Sexu eta Ugalketa eskubideak Hegoaldearekin… 
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2. grafikoan Lankidetza Arloaren aurrekontuaren bilakaera zehaztu da 2005etik 2009ra bitartean. 
Ikus daitekeenez, Arloaren bilakaera etengabe hazten joan da, 2005etik 2010era bitartean %21,77ko 
gehikuntza izan delarik. 2009 eta 2010 arteko atzerapauso txiki hori gertatu da, 2009ko aurrekontu 
partidan diru-laguntza jakin baten ordainketa sartu zelako, 2008an emandakoa eta 2009an 
itzulitakoa. 
Arloaren bilakaera historikoari dagokionez, adierazi behar da, 1992an 6.010 euro bideratu zirela, 
2000.urtean zituzten 180.000 eurotik 2002an 450.000 eurora pasatuz. Ikus daitekeenez, Getxoko 
Udalaren konpromiso solidarioa sendotuz joan da urtez urte.  
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IIII..  LLAANNKKIIDDEETTZZAA--PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
Lankidetza-proiektuen esleipena egiteko bi bide daude. Lehenengoa diru-laguntzen urteko 
deialdiaren bitartez da eta, bigarrena, helburu horrekin lankidetzako eragile desberdinekin 
sinatutako hitzarmen bitartez. 
Jarraian, 2010ean finantzatutako proiektuak aurkezten dira modu laburrean 
 
2.1. Diru-laguntzen urteko deialdia 
2010ean, herrialde pobretuetan lankidetza-proiektuetara bideratutako zenbatekoa, guztira, 
317.165,00 eurokoa izan da; 14 proiektu finantzatu dira, jarraian zehazten direnak:. 
Proiektua Telema-ko Buruko Eritasunen Zentroa 
Herrialdea Kongoko Errepublika Demokratikoa GGKE ECCA Romo 
Laguntza 9.000,00 € Guztira 18.000,00 € 
Laburpena Proiektua Kinshasa-ko Telema Buruko 

Eritaasunen Zentroan kokatzen da, 
Kongoko Errepublika Demokratikoan. 
Zentroak osasun-arreta eskaintzen die 
buruko eritasun larriak dituzten pertsonei; 
era berean, prestakuntza ere ematen die bai 
senideei, bai osasun-agentziei. Gainera, 
tailer bat ere badu, patologia larrienak 
dituztenek esku-lanak egin ditzaten. 
Eguneko Zentro gisa funtzionatzen du, eta 
bertan egindako janaria eskaini. 
Emakumeentzako Abegi Zentro bat ere badu; horren helburua da, kalean bertan behera utzita 
dauden emakume gaixoei laguntza ematea. Buruko eritasuna duen gaixoa defentsarik gabe 
egon ohi da; izan ere, animismoa da nagusi eta, horregatik, gaixoak beraiek dira egoera 
negatiboen erantzuleak. Zentroko pazienteak, gainera, gerra bizi izan duten pertsonak dira, eta 
depresioak nahiz buru-nahasketak pairatu ohi dituzte. 2010erako, honako emaitzak lortzea 
aurreikusi da: 
1. Buru eritasuna duten gaixoei arreta, diagnostikoa, tratamendua eta jarraipena eskaintzea. 
2. Familie eta osasun-eragileei prestakuntza ematea, buruko eritasuna duten pertsonak 

detektatu eta horiei jarraipen egokia egiteko. 
 
Proiektua Kapiri sektorearen eskolatzea Kansenian. 
Herrialdea Kongoko Errepublika Demokratikoa 
GGKE San Martín de Tours eta Correo Misionero 
Laguntza 38.000,00 € Guztira 60.137,00,00 € 
Laburpena Proiektua Katangako probintzian, Kapiri 

herrian kokatzen da, Kansenia eskualdean. 
Katangako hiriburua Lumbubashi da eta 
1.700.000 biztanle ditu; Katanga probintziak, 
berriz, 4 milioi pertsona. Bertako jarduera 
ekonomiko nagusia bizirauteko nekazaritza da. 
Herrialde horrek bizi duen egoera dela eta, 
haurren eskolatzea ez dago bermatuta. Estatuak 
ez du eskolen eraikuntzan inbertitzen, batez ere, 
oihanean, eta irakasleei ez zaie soldatarik 

ordaintzen. Proiektu horri esker biztanleriaren bizi-kalitatea hobetuko da, eskola-adinean 
dauden Lehen eta Bigarren Hezkuntzan, eta unibertsitate-mailan eskolatzea erraztuz. 2010ean 
honako esparruetan jardutea aurreikusi da: 
1. Lehen eta Bigarren Hezkuntzan eskolatutako haurren asistentziari eustea. 
2. Bi sexuetako gazteek unibertsitateko ikasketetara eta lanbide-heziketara sarrera edukitzea.
Onuradunak, eskola-adinean dauden 2.200 neska-mutil izango dira. 
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Proiektua Chocó-ko kostalde bareko eremuetan gatazka armatuak eragiten dien herriei 
laguntza integrala ematea 

Herrialdea Kolonbia GGKE Zabalketa 
Laguntza 29.000,00 € Guztira 94.386,00 € 
Laburpena Proiektua Bahía eta Nuquí herietan garatzen da, Chocó 

Departamentuan. Kolonbiako gatazka armatuak 70.000 
hildako eta 15.000 bahiketa ditu atzean; baita tortura eta 
estortsioak ere. Gatazkaren eraginen artean, aipatzekoak 
dira, herritarren halabeharrezko leku-aldaketak, familia-
hausketak...etab. Praktikan, Kolonbiako familien %37k 
emakume bat dute familia-buru, eta lekuz aldatu behar izan 
duten emakumeen portzentajea %60koa da. Horrez gain, 
indigenek arreta berezia behar dute, gizarte-zerbitzuetatik 
geroz eta urrutiago dauden heinean. Gatazka-eremuetan oso 
zaila da hezkuntza, enplegua, etxebizitza, osasuna eta 
antzeko zerbitzuak eskuratzea. Lekuz aldatu behar izan 
dutenen egoera are hauskorragoa da, %31 muturreko 
pobrezia egoeran daude, eta %54 kale gorrian geratzeko 
zorian; egoera hori, gainera, larriagotu egiten da urritasunen 
bat duten herritarrengan. Emakumeak dira horiek zaintzeaz arduratzen direnak; horri 
produkzio-lanak gehituz gero, lanaldi bikoitza egiten dutela esan genezake. Emakume horiek 
duten gaitasun-maila urria dela-eta, azpi-enplegura jo behar izaten dute, bai ala  bai. Talde 
hauskorrenen integrazio eta sustapena ahalbideratuko duten prozesuak sortu eta indartu nahi 
dira. Horretarako, honako emaitzak lortzea aurreikusi da: 
1. Hauskortasun egoeran dauden herritarrak eduki eta prozedura arloan gaitzea, beraien 

eskubideak egikaritu ditzaten. 
2. Sare Sozial eta Produktiboen sistema ezartzea, herriko hauskorrenen artean. 
3. Komunitateko oinarrizko zerbitzuak hobetzeko prozesu eta errutinak sustatzea. 
Proiektuaren onuradunak: lekuz aldatutako 700 lagun (%55 emakumeak), emakumezkoak 
diren 100 familia-buru, urritasunen bat duten 120 lagun (%50 emakumeak) eta 320 indigena 
(%50) emakumeak). 

 
Proiektua Cochabamba-ko Movimiento sin Tierra mugimendua sendotzea, II. Fasea. 
Herrialdea Bolivia GGKE Emaus Gizarte Fundazioa 
Laguntza 28.000,00 € Guztira 39.109,46 € 
Laburpena Proiektua Marbán-eko “Nueva Tierra” izeneko kokalekuan gauzatzen da, Bení-n (Bolivia). 

Bertako biztnaleek, neurri handi batean, nekazaritza eta lurren ustiaketa dute ogibide. Hala 
ere, lur gehienak latifundisten eskuetan daude. Minifundioetako ustiapena ez da egokia, eta 
nekazaiak ez dira lur horien jabeak izaten. Emakumeei dagokienez, ez dute parte hartzen 
komunitateko erabakietan, eta ez dira lurren jabeak. 
Evo Moralesen gobernu-aldian, nekazarien eta indigenen komunitateak lur fiskalez hornitzen 
hasi dira. Baina latifundistak egiten ari diren erresistentziak prozesu hori zaildu egin du. 
Tierra Nueva kokalekuaren kasuan, Mivimiento Sin Tierra (MST) mugimenduko kideak 
Marbán-era gerturatzen joan dira, eman zaizkien lurrak kontrolatu eta zaintzeko. Lehenengo 
fasearen exekuzio-aldian arazoak agertu ziren. Alde batetik, egurketariak eraso zituzten eta, 
bestetik, jadanik ez dago gobernuaren laguntzarik. Hori horrela, Instituto Nacional de 
Reforma Agraria delakoak egindako giza-asentamenduaren jabetza aintzatestea lortu da. 
Proiektuak MST sendotzea du helburu, giza-asentamendu hori finkatu aldera. Honako 
emaitzak lortzea aurreikusi da: 
1. Erakundea indartu eta liderrak gaitzea. 
2. Familiek ezagutza nahiz gaitasunak garatzea, komunitateko garapena eta ekoizpen 

ekologikoa eta basogintzako ekoizpena maneiatzeko.  
3. Lurra hobeto banatzeko lan egitea.  
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Proiektua Sexu eta ugalketa osasunaren sustapena Coatpeque-ko hiru herrixkatan. 
Herrialdea Guatemala GGKE Medicus Mundi Bizkaia 
Laguntza 29.000,00 € Guztira 41.810,78 € 
Laburpena Proiektua Coatpeque herrialdeko La Felicidad, San Vicente Pacayá eta El Reparo herrixketan 

kokatzen da, Quetzaltenango-n (Guatemala). Coatepequek 123.000 biztanle ditu (%51 
emakumeak). Biztanleen %95 pobrezia-
egoeran bizi dira. Komunitate horietako batean 
ere ez dago osasun-zentrorik, eta gaixotasun 
larrienei Coatepequenn ematen zaie arreta. 
Elizbarrutiak anbulatorio bat antolatu du, eta San 
Jose-ren alabek ematen dute arreta bertan. 
Zaborrak herri-guneetatik gertu erretzen dira, ur-
horniketa putzuen bidez egiten da, eta komunak 
etxebizitzen ondoan dauden zulo batzuk besterik 
ez dira. Landa-eremuko etxebizitzak kalitate oso 
urrikoak dira. Haurtzaroko eta gaztaroko 
heriotza-tasa 44 eta 59koa da, jaiotzen diren mila 
haurreko. Emakumeen artean heriotza-tasa oso altua da, erditze guztien %41 baino ez da 
egiten profesionalen laguntzarekin. Nerabeen artean, istripuak dira heriotza-tasa handiena 
eragiten dutenak, baita haurdunaldiak, erditzeak eta abortoak ere. GIBa asko ugaritu da, 15 
eta 49 urte artean. Coatepequen ospitale bakarra dago HIESari arreta emateko; duela 5 urte 
jarri zen martxan. Osasun Ministerioaren erruz, hala ere, bertan jarduten langile-kopurua asko 
murriztu da. Coatepequeko ospitalean GIB zuten pertsona asko zegoelako egin zen ezaguna. 
Sexu eta ugalketa osasunari lehentasuna ematea erabaki zen, bai eta ama eta haurren osasunari 
ere, osasun nahiz ugalketa osasuna hobetuz. Aurreikusi diren emaitzak: 
1. Osasun arloko eragileek eta 50 lider gaztek sexuari eta ugalketari buruzko ezagutzak 

izatea, HIESaren alorren bereziki, eta ezagutza hori komunitateko 300 lagunekin 
partekatzea. 

2. GIBaren arazoari aurre egiteko protokolo bat diseinatu eta ezartzea. 
3. Ama eta haurren osasuna sustatu eta prebenitzeko programa gauzatzea. 
4. Osasun arloko eragileek identifikatu diren beharrizan lehenetsiei jarraipena egitea. 

 
Proiektua Saneamendu-azpiegitura hobetzea, antolamendua eta kudeaketa indartzea, 

hondamendien aurrean, El Pilar komunitateko 50 familiatan 
Herrialdea Guatemala GGKE Solidaridad Internacional 
Laguntza 29.000,00 € Guztira 39.477,20 € 
Laburpena Proiektua El Pilar izeneko komunitatean garatzen 

da, Quetzaltenango Departamentuko Colomba 
Costa Cuca herrian, Guatemalan. El Pilar 
komunitateak 371 biztanle ditu guztira (205 dira 
emakumeak). Bertako bizi-baldintzak muturreko 
pobreziakoak dira, etxebizitzak bloc edota 
adobezkoak dira, lurrezko lurzoruarekin eta sabai 
laminatuekin; 6-8 lagun bitartean bizi dira 
beraietan. Bizirauteko nekazaritzara dedikatzen 
da komunitatea, minfundioan oinarrituta; beraz, 
gizonezkoek jornalari gisa egiten dute lan, kafe-
fabrika handietan.  Osasunari dagokionez, ia 
biztanle guztiek beherako kronikoa izan dute, eta 

%83k azaleko erupzioak izan ditu; izan ere, saneamendu eskasa dela-eta, etxeetan bakterio eta 
birusen maila handia da.  
Proiektuaren helburua da, saneamendu-azpiegiturak hobetzea, eta hondamendien antolaketa 
nahiz kudeaketa indartzea. Horretarako, 40 komun eraiki eta zenbait tailer garatuko dira, El 
Pilar komunitateko herritar guztien osasuna hobetzeko helburuarekin. 
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Proiektua 66 emakumeren gaitasun produktiboak indartzea, Anantapur barrutiko landa-
eremu pobreetako komunitateetan 

Herrialdea India GGKE Fundación Vicente Ferrer 
Laguntza 14.006,06 € Guztira 32.347,00 € 
Laburpena Proiektua Anantapur Barrutiko Bahalapalli eta  

Kadiri eskualdeetako 37 landa-komunitatetan 
gauzatzen da, Andrha Pradesh-en, Indian. Bertako 
klima lehorra eta gogorra da; urtean zehar oso euri 
gutxi egiten du eta lehorteak geroz eta gogorragoak 
dira. Ondorioz, ingurune hori basamortu bilakatzen 
ari da. Ekonomia bizirauteko nekazaritza eta 
abeltzaintzan oinarritzen da, eta horri, erabat 
hierarkizatutako kasta-sistemaren eragina gehitu 
behar zaio. Azken horrek, izan ere, mantenua lortzeko 

aukera guztiak nekazaritzara mugatzen ditu. Biztanleen %80 nekazariak dira, eta jornalari 
gisa egiten dute lan. Nekazaritza produktiboagoa garatzeko aukerak, baina badu muga 
garrantzitsu bat: ura. Urteko hilabete gehientsuenetan lurrazalean ez dago urik, eta akuiferoak 
ez dira berriz kargatzen; herritarrek, beraz, ez dute inolako baliabide egonkorrik urtean zehar. 
Emakumeen egoera, halaber, okerragoa da; landa-eremuan egiten dute lan, soldata finko gabe 
edota soldatarik gabe, eta lurra jabetzan izateko inolako aukerarik gabe. Emakumeari 
dagokion gaitasuna emateko, esnea saltzeko negozioak abiaraztea proposatu da. Honako 
emaitzak lortzea aurreikusi da:  
1. Gizarte-egoera ahuleko 66 emakumeren baliabide produktiboak hobetzea. 
2. Emakumeen gaitasuna hobetzea, behi/bufaloak hezi eta esnea merkaturatzeko. 
3. 66 emakumeren diru-sarrera ekonomikoak hobetzea. 

 
Proiektua Boto arrazoituaren sustapena herritarren parte-hartzean, emakumeenganako 

eragin bereziarekin. 
Herrialdea Guatemala GGKE Lagun Artean – Entre Amigos
Laguntza 28.000,00 € Guztira 48.623,59 € 
Laburpena Proiektua Guatemalan garatzen da, Sololá 

Departamentuan, Sololá, San José Chacayá, 
Santamaría Visitación, San Antonio Palopó eta San 
Andrés Semetabaj herrietan. Horietan guztietan 
190.225 biztanle daude guztira, eta %51,12 20 urtetik 
beherakoak dira. Biztanle gehienak mayak dira 
(%96), gainerakoa (%4) mestizoa edota beste 
herrialde batzuetakoa. Muturreko pobrezia %29,3koa 
da, bizirauteko nekazaritza da bertako jarduera nagusia. Indigenak beraien antolatzeko 
eragatik dira ezagunak; hala ere, diktaduretan zehar antolaketa horien arriskutsu moduan ikusi 
ziren eta, ondorioz, jazarriak izan ziren. Bake Akordioei esker, udalerriak garatzeko politikak  
sortu eta kudeatzeko orduan herritarren parte-hartzea bermatzen duten legeak onartu ziren. 
Erreforma batzuei esker, Plangintzarako Udal Bulegoa eta Udalerria Garatzeko Plana sortu 
eta Garapenerako Kontseilu Sistema ezarri ziren. Hala ere, legeek berez ez dute herritarren 
parte-hartzea bermatzen. Sarritan, botoak erosi edota baldintzatu egiten dira, konpromiso 
faltsuetan oinarrituta. Emakumeek politikan ez parte-hartzeak, baditu zenbait arrazoi: 
bizitzako bikoteen matxismoa, etxeko kargak nahiz karga ekonomikoak, genero-indarkeriaren 
indize handiak, eta emakume-hilketen aurreko beldurra. 2011n hauteskundeak izango dira 
Guatemalan, parte-hartzeari dagokionez halako distortsioa egongo delarik. Proiektuaren 
helburua da, herritar autonomo eta arduratsuak lortzea, boto-eskubidearen bidez, hau da, 
“boto arrazoituaren” eta emakumeen botoaren bidez; horretarako, komunikazio sozialeko 
ekintzak gauzatuko dira. Honako emaitzak lortzea aurreikusi da:  
1. Hautesleen arrazoiak eta komunikazio-tresnen erabilgarritasuna hobeto ulertzea. 
2. Botoaren sustapena eta, batez ere, boto arrazoituaren sustapenaz arduratuko diren liderrak 

lortzea. 
3. Boto arrazoitua sustatzea, komunikazio sozialeko kanpaina baten bidez. 
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Proiektua Diabir-eko osasun-etxeko 5.162 erabiltzaileen osasun-arreta hobetzea, Ziguinchor-eko 

Diabir, Lyndiane palmier eta Kenya auzoetan, Senegal- 
Herrialdea Senegal GGKE Asamblea de Cooperación por la Paz 
Laguntza 22.500,00 € Guztira 35.939,95 € 
Laburpena Proiektua  Ziguinchor-en (Casamance) garatzen 

da, Diabir, Lyndiane palmier eta Kenya 
auzoetan. Munduko herrialde pobreenetarikoa 
da Senegal; biztanleen 2/3 eguneko 2 dolar 
baino gutxiagorekin bizi dira. Osasunari 
dagokionez, 7 mediku daude 100.000 
biztanleko, eta herriaren %60ak ez du 
osasun-zerbitzurik eskuratzeko aukerarik, 
gaixotasun asko eta asko tratamendurik 
gabe geratzen direlarik.  Casamance-n, amen 
osasuna da kalte gehien jasaten duen sektorea. 

Emakume nerabeen %19 ama dira dagoeneko, eta 5,1 seme-alaba izaten dituzte, batez beste; 
zentzu horretan, haurdunaldiarekin lotutako heriotza da emakumeen artean heriotza-tasa 
altuena islatzen duena. Proiektuak osasun arloko arreta hobetzea du helburu. 
Horretarako, honako emaitzak lortzea aurreikusi da:  
1. Osasun-zentroa ekipamendu medikoz eta eguzki-energiadun sistema elektrikoz hornitzea. 
2. Bertako medikuak ugalketa arloko medikuntzan gaitzea. 
3. Sexu bidezko gaixotasunen prebentzioan eta haurdunaldi goiztiarren arloan 

sentsibilizatzea. 
Onuradunak: Diabir, Lyndiane palmier eta Kenya-ko 3.297 emakume eta 1.868 gizon.  

 
Proiektua Droga mendekotasunari buruzko Lehenengo Tokiko Plana egitea Manta, 

Montecristi eta Jaramijó Kantoietan. 
Herrialdea Ekuador GGKE Ayuda MAS 
Laguntza 15.300,00 € Guztira 20.938,82 € 
Laburpena Proiektua Ekuadorren garatzen da, Manabí probintzian; zehatzago, Manta, Montecristi y 

Jaramijó kantoietako herrietan.  Manabí kantoietan banatuta dago, eta 1.186.025 biztanle ditu; 
horietatik 320.000 agzteak dira. Mantak 192.322 
biztanle ditu, eta gehienak hirigunean bizi dira. 
Montecristi eta Jaramijó Manabí-tik gertu dauden bi 
herri txiki dira. Drogaren joan etorria ohikoa zen 
Ekuadorren; apurka-apurka, hala ere, asko ugaritu 
dira produkzio nahiz kontsumo esparruak. Drogak 
kontsumitzen hasteko adina 14,8tik 13,9ra jaitsi da. 
Mantako nerabeen artean egindako azterlanak 
adierazten duenez, kontsumoak gora egin du, bai eta 
droga-kontsumoarekin lotutako delituek ere. 
Kontsumo horren prebentzioari dagokionez, ez dago datu zehatzik; arloko ezagutzak 
hutsuneak ditu, eta prebentzioa arrazoi nagusietara mugatzen da. Gainera, tratamendua 
eskaintzen duten klinika gehienak pribatuak dira, eta ez dute gazteentzako irtenbide zehatzik 
eskaintzen.  Era berean, formula terapeutiko desegokiak ugaritzen hasi dira; drogen mende 
egon diren pertsonek emandako terapiak dira horiek.  Egoera horri aurre egiteko, gizarte-
eragileen Sare bat ezarri da; bertan, udalerriek hartzen dute parte, eta 23 eragile biltzen dituzte 
guztira.  Sare horren bidez egindako lanari esker, Plan Estrategiko bat ezarri da, 2010-2014 
urte arterako. Honakoak dira proposamen horren helburuak: 
1. Plan Estrategikoaren jarraipena egitea. 
2. Prebentzio gaitasunak indartzea hezkuntza, familia eta komunitate arloko instituzioetan. 
Proiektuaren  onuradunak: Sareko kideak, Manta, Montecristi eta Jaramijó-ko 14 auzo, eta 
Oinarrizko Hezkuntzako 7. eta 10. Mailako ikasleak. 
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Proiektua Herritarren parte-hartzerako herri hezkuntza El Salvador-en. 
Herrialdea El Salvador GGKE Educación Sin Fronteras 
Laguntza 28.235,29 € Guztira 40.010,54 € 
Laburpena Proiektua El Salvador-en garatzen da. El Salvador-ek egoera politiko zaila bizi du, 

herrialdearen egingo egitura-krisia dela eta: kanpo zorra, ustelkeria, beheranzko nekazaritza-
produkzioa, laneko baldintza geroz eta txarragoak… Hezkuntzari dagokionez, analfabetismoa 
biztanleen %14ra iristen da, eta ikasitako urteen batez bestekoa 5,9 da, landa-eremuetan 
kopuru hori 4 urtera jaisten bada ere. Emigrazioa da beste arazo larrietako bat, gazteen artean 

batez ere; hala ere, taldeak ekonomiaren benetako 
sostengu bilakatu dira.  Bake Akordioen ostean, 
oraindik badago zer egin, giza eskubideen errespetua 
bermatu nahi bada.  Gizarte-erakunde dezente dago, eta 
egiteko erabat aktiboa izan dezakete bakegintzan. 
Erakundeek, orokorrean, nazio mailako arazoak aztertu 
eta eztabaidatzeko arazoak dituzte, bai eta horri 
erantzuna emateko agendak proposatzeko gabeziak ere. 
Ahalegin asko bideratzen dituzte eguneko zereginetara, 
prestakuntza edota hezkuntza arloa bigarren maila 

batean geratzen direlarik. Estatu mailako politikei dagokienez, erakundeek lehentasuna 
ematen diete produkzio nahiz inpaktu proiektuei, hezkuntzako produktuen aldean. 
Proiektuaren helburua da, aldaketa-soziala bultzatzen duten eragileen analisi-gaitasuna 
indartzea. 
Helburua lortzeko, honako emaitzak espero dira: 
1. El Salvador-eko 320 eragile soziali hezkuntzako edukietan prestakuntza ematea. 
2. Prestakuntza-materiala egin, zabaldu eta ematea. 

 
Proiektua Osasun Arreta Zerbitzuen indartzea, Cisjordaniak Hebrón hirian 
Herrialdea Palestina GGKE Biladi 
Laguntza 15.974,54 € Guztira 42.040,00 € 
Laburpena Proiektua Hebrongo herrialdean gauzatzen da, Cisjordanian, Palestinako Lurralde 

Okupatuetan; eremu horri, israeldarren 
domeinupean dagoen eremuari, H2 izena 
ematen zaio. Eremu hori presio izugarripean 
dago, militarren blokeoa dela-eta; horregatik, 
erabateko buxadura ekonomikoa gertatu da. 
Al Aqsa-ren Intifadak eztanda egin zuenetik 
Israelek Palestinako Lurralde Okupatuetan 
hartu dituen azken neurrien ondorioz asko 
narriatu dute osasunaren egoera; izan ere, 
Osasun Ministerioaren diru-sarrerak murriztu 
eta estali beharreko beharrizanen gastuak igo 
egin dira. Blokeoaren ondorioz, ezinezkoa 
da libreki zirkulatzea. Proiektuaren 

helburua da, herritarren gizarte eta osasun arloa garatzea, osasun-zerbitzua indartuz: 
Horretarako, honako emaitzak lortzea aurreikusi da: 
1. Lehenengo mailako osasun-zerbitzuak mantentzea Hebron-eko herritarren eskura. 
2. Osasun eta laborategi zerbitzuak eskaintzea Hebronen. 
3. Laborategi-zerbitzuak finkatzea. 
Ospitalea honakoekin hornituko da: 3 elektrokardiograma, xurgatzaile elektrikoa, pitzadura-
lanpara, auto errefaktometroa eta larrialdietako 3 esku-ohe. 
Gaixotasun kronikoren bat duten 1.700 lagun izango dira zerbitzu horien zuzeneko 
onuradunak. 

 
 
 
 



  

 

 
12

Proiektua Tindouf-eko Errefuxiatuen Kanpamenduan urritasunen bat duten herritarrei 
laguntza emateko proiektuaren jarraipena 

Herrialdea Errefuxiatu Saharauitarren Kanpamenduak Tinfouf-en, Argelian 
GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 
Laguntza 4.800,00 € Guztira 13.347,50 € 
Laburpena Duela 30 urte Marokok Saharako Mendebaldea 

okupatu zuen; ondorioz, milaka saharatar 
Argeliarantz joan ziren, ihesean. Tindouf-eko 
kanpamenduetan errefuxiatuta bizi direnen kopurua 
150.000 biztanlekoa dela uste da. Gaur egun, 
oraindik ere, NBEren erreferendum baten zain 
daude. Egoera hori ikusirik, herritarren heriotza-
tasa handia geratzeko neurriak hartu beharra 
zegoela erabaki zen. Denborarekin, eta kanpoko 
laguntzari nahiz barne antolamenduari esker, heriotza-tasa hori parametro normaletara jaistea 
lortu zen. Inguruabar horretara mugatu da urritasuna duten pertsonentzako bideraturiko 
laguntza. Kanpamenduetan Hezkuntza Bereziko 4 Zentro daude: Dajla, Ausserd, El Aaiun eta 
Otsailaren 27; hala ere, ez dituzte beharrizan guztiak estaltzen. Horretarako, zentroen 
funtzionamendua hobetzea proposatu da. Honako jarduerak gauzatzen dira: 
1. Hezitzaileei zuzenduriko prestakuntza-ikastaroak, urritasunari buruz, psikomotrizitate-

ikasgelari buruz eta gizarte laguntzaileei buru. 
2. Honakoak erosi eta banatzea: Ikasgeletako altzariak, Otsailak 27 Zentrorako sukaldea, 

material higienikoa, eta zurgintza nahiz joskintzarako materiala. 
3. Josteko makinak eta kirol materiala lortzeko kanpain ak Getxon. 

  
Proiektua El Tropico de Huanchaco herriko Pampas de Valdivia izeneko 80628 zenbakidun 

Hezkuntza Instituzioko baldintzak hobetzea 
Herrialdea Perú GGKE Circulo Solidario Euskadi 
Laguntza 26.355,17 € Guztira 67.427,18 € 
Laburpena Proiektua El Centro Poblado el Trópico-n kokatzen 

da, Huanchaco barrutian, Trujillo Probintzian, La 
Libertad Departamentuan, Perun. El Tropicon 3.576 
lagun bizi dira (1808 emakumeak); herritarren %92,59 
hiri-guneetan bizi da, eta gainerakoa landan. Landa 
eremuan, lehenengo sektorean gauzatzen da jarduerarik 
garrantzitsuena. Hirian, herritarrek hirugarren sektorean 
egiten dute lan gehienbat, baina familiako saskia 
osatzeko diru-sarrerarik lortu gabe. Landako 
etxebizitzak adobezkoak dira, hiri-gunekoak hobeak 
direlarik. Oinarrizko gizarte zerbitzuak eskasak dira; ez dago edateko ura hornitzen duen 
zerbitzurik, ez eta ur zikinak kanporatzeko zerbitzurik ere. Hezkuntzari dagokionez, estatuko 
bi erakunde publiko daude. Lehenengoan hasierako nahiz lehen hezkuntzako ikasketak 
gauzatu daitezke; bigarrenean, lehen hezkuntzakoak baino ez. Tropicon bi zentro pribatu 
daude; apaiz bat da horietako baten sustatzailea, eta babesaren bidez eta lankidetza-fondoen 
bidez, 240 haurrek doako hezkuntza izatea lortu du. Zentro publikoak oso egoera txarrean 
daude; adobez eraikita daude, sabaiak kalaminazkoak dira, lurzoruan alfonbra bat besterik ez 
dago eta ez dago ikasgela nahikorik ikasle guztientzat. Estatuak elikadurarako laguntza 
ematen die ikastetxeei; hala ere, ez dago elikagaiak prestatzeko giro egokirik. Irakasleek ez 
dute behar besteko gaitasunik; Estatuak, izan ere, ez du etengabeko prestakuntza sustatzen. 
Egoera horren aurrean, Proiektuaren ustez arazo nagusia zera da: Pampas de Valdivia zentro 
publikoaren hezkuntza-baldintza txarrak. Hezkuntza arloan baldintzak hobetzeko, honako 
emaitzak lortzea espero da: 
1. Eskolako azpiegiturak hobetzea. 
2. Irakasleak hobeto prestatuta egotea. 
3. Gurasoak seme-alaben hezkuntza-prozesuan gehiago parte hartzea. 
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22..22..  EEuusskkaall  FFoonnddooaarreekkiinn  HHiittzzaarrmmeennaa  
Euskal Fondoa (Elkarlaneko Euskal Erakundeen Elkartea) 1995. urtean sortutako elkartea 
da. Gaur egun tokiko 94 erakunde biltzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko 
biztanleriaren %80 baino gehiago ordezkatzen dute. Indar politiko guztietako ordezkariek 
hartzen dute parte. 
Euskal Fondoaren helburuak ondoko hauek dira: 

 Garapenerako lankidetza bultzatzea. 
 Herritarren sentsibilizazioa. 
 Erakundeen koordinazioa nazioarteko lankidetzan. 

 
Korporazioko osoko bilkurak 2001eko maiatzaren 25eko batzarrean onetsi zuen Getxoko 
Udala Euskal Fondoan sartzea. Getxok biztanle kopuruaren arabera dagokion kuota 
ordaintzen du, proiektuak finantzatzera bideratzen den udaleko lankidetza-aurrekontuaren 
%10 ematen du. 
2003ko urritik 2007ra, Getxok Euskal Fondoaren Zuzendaritza Batzordean parte hartu du, 
Lehendakaritzako zinegotzia den IMANOL LANDA JAUREGI jaunaren bitartez. 
2007ko urritik hona, udal-hauteskundeak eginda Zuzendari Batza berritu ondoren, 
BEGOÑA EZKURRA CIRUELOS andrea izendatu dute elkarteko kide, Getxoko Udalaren 
Lankidetza Arloko zinegotzi arduraduna. 
Bestalde, 2007an, hitzarmena berritu zen Euskal Fondoarekin; hala, urtero berritzen da 
berez, aldeetako bat kontra egon ezean eta horrela egingo da 2011ko abenduaren 31 
bitartean. 
 
Proiektua Euri-ura drainatzeko 402.82 ml eraikitzea Gaspar Garcia Laviana auzoan, I. Fasea 
Herrialdea Tipitapa, Nikaragua Erakundea Euskal Fondoa 
Laguntza 50.025,00 € Guztira 77.194,75 € 
Laburpena Testuingurua: 

Uholdeek tokiko ekonomian duten eragin geroz eta handiagoak maila esanguratsua hartu du; 
ondorioz, nahitaezkoa da egituretan ekintza zehatzak gauzatzea, euriteen ondoriozko eragina 
behar bezala maneiatu eta kontrolatzeko. 
Hiriaren ordenarik gabeko hazkundeak azalera iragazgaitzak sortu ditu eta, ondorioz, lur-
azaleko urak iragazteko eremuak murriztu dira, prozesua bera zailduz. 
Tipitapa-ko herriari gehien eragiten dieten arazoak, hala hirigunean nola inguruetako 
auzoetan, estolderia eta euri-uren drainatzeari buruzkoak dira. 
Gaspar Garcia Laviana auzoan ez dago osasun-estoldarik, eta hori da, hain zuzen ere, auzo 
horren beharrizan larrienetariko bat. Ez dago euri-urak drainatzeko sistema egokirik, ez dago 
euri-urak bideratzeko lur azpiko hodi edota ubiderik, eta ez dago etxeetako ur zikinak 
bideratzeko sistema egokirik. Ondorioz, ur-putzuak eta kutsadura sortzen da, herritarren 
osasuna arriskuan jarriz. 
Nahitaezkoa da euri-urak drainatzeko sistema egokia ezartzea; eremu hori berez maldatsua 
delako, landaretza urria dagoelako eta lurzoruak ura xurgatzeko gaitasun txikia duelako. 
Helburuak: Beherakoa nahiz arnasketa arazoak eragiten dituzten gaixotasunak murriztea 
haurretan eta sektore ahulenetan. Bideetako azpiegitura indartzea, eta Gaspar Garcia L. 
auzoko sarbidea egokitzea. 
Laburpena: Garcia Laviana Auzoa oinarrizko saneamenduko azpiegiturez hornitzea, euri-
urak drainatzeko sistema egokia eraikiz eta etxeetako ur zikinak bideratuz, etxebizitzetan 
uholderik gerta ez dadin saihestuz. 
Onuradunak: 3.300 lagun (1.683 emakume eta 1.617 gizon). 
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Uholdea Gaspar Garcia Lavina-n, Iturria: Euskal 
Fondoa 
 

 
Euri-urak drainatzeko sistemaren eraikitzea Gaspar 
Garcia Lavina-n, iturria: Euskal Fondoa 
 

 
 
 
22..33..  GGaarraappeenneerraakkoo  LLaannkkiiddeettzzaa  pprrooiieekkttuueenn  bbaannaakkeettaa  ggeeooggrraaffiikkooaa  
Jarraian, 3. grafikoan, zona geografikoaren arabera 2010ean finantzaturiko proiektuen 
banaketa agertzen da. 
 
3. Grafikoa 
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Ikus daitekeenez, 2010eko proiektu gehienak Erdialdeko Amerikan gauzatzen dira; ondoren datoz, 
hurrenez hurren, Hego Amerikako proiektuak, Afrikakoak, Asiakoak eta, azkenik, Saharakoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Grafikoa 
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Portzentajeen banaketari dagokionez (4. Grafikoa), Erdialdeko Amerikara bideratu da Getxoko 
Udalaren laguntzen %45 baino gehiago; gero, Hego Amerikara, %26. Datu horiek biak batuz gero, 
beraz, ikus dezakegu Amerikar kontinentera laguntza guztien %72 bideratzen dela. 
 
 
Aurreko urtearekin alderatuz, Erdialdeko Amerika egonkor mantentzen da, laguntzen %40 
ingururekin. Igoera esanguratsuena Asian eman da; izan ere, 2009ko %3,56tik %8,04ra pasatu da 
2010ean. Sahara beste muturrean dago, %10,07 jasotzetik %1,29 jasotzera pasatu delako. 
 
Zehaztasun gehiagorekin, Erdialdeko Amerikaren kasuan, Guatemala da 2010ean laguntza gehien 
jaso duen herrialdea, 86.000,00 eurorekin; Nikaragua, halaber, bigarren tokian geratu da, guztira 
55.614,70 euro bideratu baitira herrialde horretara. 
 
Afrikari dagokionez, Kongoko Errepublika Demokratikoa da baliabide gehien jaso dituen 
herrialdea, hau da, 47.000 euro; ondoren, Senegal dago, 22.500,00 eurorekin. 
 
Azkenik, Asian bi proiektu lagundu dira diruz; Indian bata eta Palestinan bestea. Azken hori izan 
da, hain zuzen ere, honako diru-laguntzen deialdiko nobedadeetariko bat. 
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IIIIII..  GGAARRAAPPEENNEEKKOO  HHEEZZKKUUNNTTZZAARRAAKKOO  EETTAA//EEDDOO  
SSEENNTTSSIIBBIILLIIZZAAZZIIOORRAAKKOO  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
Diru-laguntzen deialdien eta XIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora delakoaren 
zuzeneko betearazpenaren bidez zehazten dira sentsibilizazio proiektuak. 
 
33..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2010ean, lau proiektu finantzatu dira diru-laguntzen urteko deialdiaren bitartez. Zehazki, 
honako proposamen hauek finantzatu dira: 

 
Proiektua Milurteko Garapen Helburuak ezagutuz 
Udalerria Getxo GGKE Educación Sin Fronteras 
Laguntza 9.200,00 € Guztira 19.025,60 € 
Laburpena NBEk 2000. Urtean egindako bileran, 189 gobernu-buruk 2015. Urtea iritsi orduko pobrezia 

desagerrarazteko promesa egin zuten. Helburu horrekin, Milurteko Adierazpena sinatu eta 
bertan jasotako 8 helburuak lortzeko bideari ekin zioten. Munduko biztanleen erdia baino 
gehiago 25 urtetik beherakoak dira; gazteriak zer esan handia du, beraz, kolektibitatea 
eraikitzeko orduan. Horregatik, gazteengan eragitea da proiektuaren helburua, hala 
hezitzaileen bidez, nola gazteen beraien bidez, eta betiere, Milurteko Garapen Helburuak 
(ODM) lantzeko tresna egokiak emanez. Proiektuaren helburua da, Getxoko biztanleak 
orokorrean, eta hezkuntzako komunitatea bereziki sentsibilizatu eta prestakuntza emateam 
ODM horiei dagokienez, eta balio nahiz jarrera solidarioak garatzeko helburuarekin. Hona 
hemen espero diren emaitzak: 
1. Ikastaroko edukiak diseinatzea. 
2. Ikastaroko informazioa eta izen emateko bideak jasotzen dituen 150 liburuxka editatzea. 
3. ODMei buruzko ikastaroa antolatu eta garatzea, bigarren hezkuntzako irakasleen artean 

eta gazte-alorreko begiraleen artean. 
4. Proiektua bukatzean, hezitzaile-talde bat lortuko da, ikastaroko materiala landu dezaten. 
Jasotzaileak: Getxoko 40 irakasle edota gazte-hezitzaile. 

 

Proiektua Zabaldu Mundura Ura 2010-20111 
Udalerria Getxo GGKE Zabalketa 
Laguntza 15.152,33 € Guztira 28.277,33 € 
Laburpena “Zabaldu Mundura” proiektuaren bidez hezkuntzarako materiala sortzen da euskaraz, 

gazteleraz eta ingelesez, lehenengo hezkuntzako 5. Mailako ikasleentzako; modu horretarako, 
Garapenerako Hezkuntza irakatsi ahal izateko material egokia sortzen da irakasleentzat, 
ebaluazioa osoa egiteko aukera ematen zaielarik. Proiektua Getxoko ikastetxeetan garatzen 
da, “ Getxotik Mundura, Mundutik Getxora” izeneko Solidaritate Astearen baitan. 

 

Proiektuaren helburua da GH sartzea Getxoko ikasleen 
lehenengo hezkuntzako 5. mailako ikasleen artean. Giza 
Garapen Iraunkor baten bidez balio, jarrera eta ezagutza 
egokiak sustatzea du helburu proiektuak. Horretarako, 
proiektuak Zabalketak Nigerian garatutako proiektua 
hartuko du oinari: "Oinarrizko hezkuntza azpiegiturak 
hobetzeko proiektua”, Getxoko Udalak diruz laguntzen 
duena, hain zuzen ere. 

Modu horretara, lehen hezkuntzako neska-mutilek Nigerian bizi diren adin bereko neska-
mutilekin alderatzea nahi da. Aurreikusi diren emaitzak: 
1. Getxoko Lehen Hezkuntzako zentroak proposamen horren gaineko konpromisoa hartzea. 
2. Zabaldu Mundura – Ura materiala prestatzea, bai paperean, bai digitalean. 
3. 5. Mailako irakasleek proposamena irakasgaien artean sartzea. 
4. Hezkuntza-proposamen hori Getxoko zentroetan onartzea. 
13 zentrotan lantzea aurreikusi da, 97 irakaslerekin eta 502 ikaslerekin. 
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Proiektua Aldaketa klimatikoak giza garapenari dakarkion mehatxua Getxora hurbilduz. 
Udalerria Getxo GGKE UNESCO Etxea 
Laguntza 16.032,24 € Guztira 22.848,40 € 
Laburpena Aldaketa klimatikoaren ondorioz klima aldatzen ari da, 

negutegi efektua sortzen duten gasak pilatzen direlako; efektu 
hori, halaber, gizakiaren jardueraren ondorioz sortzen da. 
Ondorioak, baina, planeta osoan dute eragina. Hala ere, eragin 
horiek aldakorrak dira: herrialde pobreak hauskorragoak dira 
eta aberatsak, aldera, egoera horren arduradun nagusiak. 
Horrez gain, giza-bizitzaren gainean ere eragina du, maila 
desberdinetan: maila soziala, etnia, kultura, giza eskubideak 
eta generoa, besteak beste. Mundu mailan emandako erantzun 
instituzionala honela egituratu da: Aldaketa Klimatikoari 
buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena (1992), Kyotoko 
Protokoloa (2008-2012) eta Copenhague-ko Gailurra (2008), 
non ez zen akordio berririk lortu. Herrialde garatuek, arazoari 
aurre egiteko politikez gain, egokitzapen planak ere badituzte. 
Herrialde pobreek, ordea, ez dute erantzuteko gaitasunik; 
aldaketa klimatikoa, beraz, garapenerako karga gehigarria da beraientzat. Bestalde, aldaketa 
klimatikoaren eta giza garapenaren arteko lotura argi da; izan ere, fenomeno meteorologiko 
kaltegarrien gehikuntzak eragin zuzena du lehen sektorean, hau da, herrialde pobreetako diru-
sarreraren %80 osatzen duen sektorean. Egoera horrek sakondu baino ez du egiten generoaren 
arraila; izan ere, emakumeak dira, herrialde pobreetan, lehenengo sektorean lan egiteaz 
arduratzen direnak gehienbat. Proiektuaren helburua da, Getxon aldaketa klimatikoari 
buruzko eztabaida sortzea, eta horrek herrialde pobreetan izan dezakeen eragina aztertzea. 
Honako emaitzak lortzea aurreikusi da: 
1. Aldaketa klimatikoak garapenaren aurrean izan dezakeen mehatxua Getxon ezagutzera 

ematea, batez ere ODM eta genero-berdintasunari dagokionez. 
2. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko orduan Lankidetzak eskaintzen dituen aukeren 

hausnarketa egitea tokiko eragileen artean. 
Proiektu honen ondorioz sortzen diren emisioak konpentsatu egingo dira; horretarako, 
Ekologia eta Garapena-k sustaturiko Cero CO2 Ekimena gauzatuko da. 

 
Proiektua Iparra-Hegoaren arteko Sare Ekonomiko Solidarioak: Jarduera egokiak partekatu 

eta sistematizatuz 
Udalerria Getxo GGKE Emaus Fundación Social & REAS 
Laguntza 12.345,43 € Guztira 131.141,78 € 
Laburpena Proiektu honen helburua da, Giza Garapen Iraunkorra sustatzea, Iparraldean eta Hegoaldean 

Ekonomia Sozial Solidarioko jarduera egokiak partekatu eta sistematizatuz. Proiektuak EAE 
eta hegoaldearen arteko sareak indartu nahi ditu, iraunkortasun ekonomiko, sozial nahiz 
ingurumenekoaren alde egiten duten erakundeen prozesu eta esperientziak identifikatuta. 
Honako emaitzak lortzea aurreikusi da: 
1. Lan talde bat eratzea: proiektuko koordinatzaileak, ekonomia solidarioko sareak eta 

Iparraldeko eta Hegoaldeko ikerketa-zentroak. 
2. Jarduera egokiak sistematizatzeko balioko duen ikerketa-eredua hedatzea Iparraldeko eta 

Hegoaldeko zentroen artean. 
3. Ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen profil eta kudeaketa-prozesuak identifikatu 

dira. 
4. Ekonomia sozial eta solidarioko adibide gisa aztertzeko moduko irizpideak betetzen 

dituzten ekonomia solidarioko esperientziak identifikatu eta sailkatu dira. 
5. Gizarte erakunde batzuen kudeaketa eta iraunkortasun ereduak aztertu dira, 

iraunkortasunerako nahiz jarduera egokietarako oinarriak identifikatuz. 
  
33..22..  ZZuuzzeenneekkoo  bbeetteeaarraazzppeennaa  
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3.2.1. Getxotik Mundura Mundutik Getxora 2010 
2010eko abenduaren 11 eta 13a artean XIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora Lankidetza 
Topaketak gauzatu ziren. 
Jarraian, udalen arteko lankidetza astean lortu nahi diren helburuen zerrenda aurkezten dizuegu. 
Hala ere, laburpen-fitxan jasotakoaz gain, Kultur Etxearen lankidetza ere azpimarratu nahi genuke, 
ohi bezala, Areetako Geltokiko Plazan instalatutako karparen erdia erabiltzen utzi zigutelako. 
Ekipamendu hori erabili ahal izana oso garrantzitsua izan da; horri esker, izan ere, antolatutako 
jarduera guzti-guztiak gauzatu ahal izan ditugu. 
Era berean, bbk-ri ere eskerrak eman nahi dizkiogu, 1997an topaketak hasi zirenetik urtez-urte 
laguntza eman digulako. 
 
Proiektua  XIII. Getxotik Mundura Mundutik Getxora.2010 
Udalerria Getxo Laguntzaileak Getxoko Kultur Etxea eta bbk. 
Guztira 34.648,45 € 
Laburpena Aurreko edizioetako dinamikarekin 

jarraituz, Getxoko udalerrian festa-gune 
bat ezarri nahi izan da, arazo sozialak 
oinarri hartuta; bertan, lankidetzaren 
alorrean lan egiten duten tokiko 
erakundeak bildu dira. Haurrei 
zuzenduriko jarduerak garatu dira 
gehienbat eta, horien bidez, herritarrek 
gertuagotik ikusi ahal izan dute 
garapenerako lankidetza proiektuetara 
bideratu diren fondoen helburu eta 
garrantzia. 
Solidaritatearen inguruko jarduerak 
garatzeko espazioak sortzen jarraitzeaz 
gain, genero-berdintasuna eta garapenerako 
lankidetza sustatzeko ikuspegia lantzea izan 
da helburua. 
Proiektuaren helburu nagusiak: 

- Udalerrian lan egiten duten 
GGKEak Getxoko herritarrei 
gerturatzea, jolaserako eremua bat 
aitzakia hartuta. 

- Saharako herriak bizi duen 
egoeraren berri ematea, eta Getxo Pro Sahara AFTAL proiektuak azaltzea, haur eta 
gazteei batez ere. 

 
 
 
2010eko edizioa larunbatean, hilak 11, hasi zen, goizean, “Sahara eguna”rekin; bertan, Sahareko 
herriak bizi duen egoera gertutik ikusi genuen, bai eta beraien kultura ere. Programaturiko jardueren 
artean: te dastatzea, henna tailerrak, makilatzaileak, haurrentzako antzerkia…  
 
Larunbata arratsaldez jarduera iraunkorrak gauzatu ziren, eta 20:00 eta 21:00 artean mundu guztitik 
etorritako musikaz gozatzeko kontzertua izan genuen entzungai. 
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Igande goizean, hilak 12, GGKEn Azoka egin zen goizean. Bertan Getxoko herritarrek GGKE 
desberdinek Udalaren laguntza ekonomikoarekin egiten duten lan solidarioa ezagutu ahal izan 
zuten. 
Arratsaldean, Bidezko Merkataritza izan zen protagonista; eta produktu desberdinez gozatzeaz gain, 
tailer ugaritan parte hartzeko aukera ere egon zen: Sukaldaritza, birziklatzea… 
 
Azkenik, abenduaren 13an, goizez, “Zabaldu Mundura” jardunaldia izan genuen, ikasturtean zehar 
garapena eta uraren gaia landu duten hezkuntza-zentroekin. 
 

 
2010eko topaketak, iturria: Lankidetza Arloa 
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3.2.2. Sexu eta Ugalketa eskubidek Hegoaldearekin 
 
Proiektua Sexu eta Ugalketa eskubidek Hegoaldearekin 
Udalerria Getxo GGKE Medicus Mundi Bizkaia 
Guztira 2.900,00 € 
Laburpena Ekimen horren helburua izan da, sexu eta ugalketa eskubideen alorrean lan egiten duten 

Hegoaldeko erakundeei hitza ematea. Zehatzago, Guatemala eta Honduras-eko emakumeen 
beraien sexu nahiz ugalketa eskubideen urratzearen aurrean duten erantzuteko nahiz 
indartzeko gaitasuna erakustea zen helburua. 

Topaketak maiatzaren 31 eta ekainaren 4a bitartean 
egin ziren, Getxo-Leioako Lanbide Hastapeneko 
Zentroan, Aixerrota Institutuan, Getxoko emagin 
talde batekin. Hitzordu horretan parte hartu zuten: 
Lily Wuj Guatemalako Nuevos Horizontes 
elkarteko bozeramaileak, Ines Alvarado VIDA 
(Guatemala) Emaginen Elkarteko ordezkariak, eta 
Maria Duran Casa Ixhel (Honduras) etxeko 
ordezkariak.  
Bestalde, ekainaren 3an, sexu eta ugalketa 
eskubideen alorrean Guatemala eta Hondurasko 
emakumeek izandako eragin politiko eta sozialari 
buruzko mahai-inguru bat egin zen; bertan izan 
ziren Lily Wuj, Inés Alvarado eta María Durán.  
 
 
 
 

 
3.2.3. Giza Garapenaren Txostena 2010 
 
Proiektua IDH 2010 
Udalerria Getxo GGKE UNESCO Etxea 
Guztira 2.999,00 € 
Laburpena Giza Garapenaren Txostenaren 20. Urteurrena dela-eta, eta garapenerako lankidetzaren 

alorrean parte hartzen duten eragile publiko nahiz zibilen artean 
gertutasuna lortzeko helburuarekin, jardunaldi bat antolatu zen; 
bertan, honako adituek hartu zuten parte: 

• Eduardo Ortiz-Juárez, mexikarra, eta Nazio Batuen 
ordezkaria (PNUD); Latino Amerikan giza garapenari 
dagokionez dagoen Berdintasun eza landuko du. 

• Alfondo Dubois, Euskal Herriko Unibertsitateko 
Lankidetza eta Garapeneko aditua. 

• Mertxe Larrañaga, Euskal Herriko Unibertsitateko 
Genero eta Garapen gaietan aditua. 

Jardunaldian 25 lagunek hartu zuten parte, eta hasiera batean 
ezarritako helburu guztiak bete ziren. 
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3.2.4. Antzerkia: El juego de la Acacia 
 
Proiektua El juego de la Acacia 
Udalerria Getxo Laguntzailea Medicus Mundi Bizkaia 
Guztira 800,00 € 
Laburpena El juego de la acacia, Sahara Hegoaldeko herritarrenganako enpatia sorrarazten duen 

antzerki eta dantza ikuskizuna da. Izan ere, beraien arazo nagusiak erakusten ditu. 
 
Jokoaren helburu nagusia da, ikusleak Hegoaldeko Saharako herritarrengandik 
gertuago sentitzea, eta pobreziak nahiz malariak eragindako ondorio larriak 
ezagutzea. Antzerki-lanak, gainera, infekzio horren aurrean gizon-emakumeek izan ohi 

dituzten desberdintasunak ere aztertzen 
ditu. Era berean, malaria aurre egiteko 
orduan gizon eta emakumeek izan ohi 
duten baliabide-desberdintasuna ere 
adierazten da. 
 
Getxoko Andres Isasi Musika Eskolan izan 
zen jardunaldia, eta 100 lagun inguru joan 
ziren bertara. 
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IIVV..  HHAARRRREERRAA  PPRROOIIEEKKTTUUAAKK  
 
Getxoko Udaleko harrera proiektuak 1996an sortu ziren, “Oporrak Bakean Programaren” 
bidez. Hori dela bide, saharar neska-mutilak gure artera hurbiltzen dira uztailean eta 
abuztuan. 
Azken urteetan (2003tik), udan saharar neska-mutilak hartzeaz gain, Getxoko familia gero 
eta gehiagok Europa ekialdeko neska-mutilak hartzen dituzte. Ekialdeko neska-mutilak 
batez ere bi arrazoirengatik etortzen dira: batetik, Chernobilgo hondamendia jasan duten (eta 
neurri handian hondamendia oraindik jasaten ari diren) neska-mutilak etortzen dira, eta 
bestetik, gazteak batez ere Errusiako umerzurztegietatik etortzen dira. 
 
Bi kasuak Getxoko herritarren elkartasunaren adibide argiak dira. 2010ean harrerak Getxon 
duen garrantzia erakutsi da berriro ere. 
 
44..11..  DDiirruu--llaagguunnttzzeenn  ddeeiiaallddiiaa  
2010eko deialdiaren bidez, ekialdeko neska-mutilak hartzeko hainbat proiektu finantzatu 
dira. Edonola ere, diru-laguntza Getxon erroldatutako familientzat izan da.. 
Oraingoan Europako ekialdetik neska-mutil askoz gutxiago iritsi dira Getxora uda 
igarotzera. 2008an 30 neska-mutil iritsi ziren Getxora, eta 2009an 9 izan dira. Egoera hori areagotu 
egin da 2010ean, Udalean 4 eskabide baino ez dira jaso eta.  
 
Proiektua Chernobilgo erradiazioak ukitutako haur bieloerrusiarren harrera 
Herrialdea Bielorrusia GGKE Acobi 
Laguntza 900,00 € Guztira 36.680,00 € 
Laburpena Proiektu honen bidez, Klimobichi Bielorrusiako eskualdeko 50 neska-mutil eta 

2 monitore familietan hartzen dituzte. Chernobilgo zentral nuklearrak 
eragindako erradiazioak ukitutako gazteak dira. Zentralak oraindik ere eragin 
kaltegarriak ditu inguru hartako herritarrengan. 
Getxoko 4 familiak 3 adingabe hartuko dituzte. 

 
 
Proiektua Errusiako haurrak aldi baterako hartzea 
Herrialdea  Errusia GGKE Bikarte 
Laguntza 300,00 € Guztira 163.600,00 € 
Laburpena Proiektu honen bidez, Errusiako 86 neska-mutil eta 2 arduradun familietan 

hartzen dituzte. Eskualde hauetakoak dira: 
− Murmansk 
− Mendebaldeko Siberia 
− Volvogrado 
− Briansk. 
Getxoko 2 familiak 2 adingabe hartuko dituzte. 
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44..22..  HHiittzzaarrmmeennaa  GGeettxxoo  PPrroo  SSaahhaarraa  AATTFFAALL  eellkkaarrtteeaarreekkiinn  
Lehenengo eta behin, azpimarratzekoa da 1994tik Getxoko Udala Bir Ganduzekin 
senidetuta dagoela. Horretarako akordioa 1994ko ekainaren 24ko osoko bilkuran hartu zen. 
Modu horretan, Getxok Sahararekin duen lehentasunezko lotura senidetze horren bidez 
adostu zen. 
 
1996tik, saharar neska-mutilek Getxoko udalerriko familiekin oporrak igarotzeko programa 
gauzatzen da (1998an eten egin zen, ustez erreferenduma egingo zelako). Hala ere, 
proiektua aurrera zihoala ikusita, 1999an sinatu zen lankidetza-hitzarmena Getxo Pro-Sahara 
ATFAL elkartearen eta Getxoko Udalaren artean. Elkartea programaren kudeaketaz eta 
antolaketaz arduratzen da. 
 
Programa honek Udaleko beste arlo eta erakunde batzuen babesa du. Besteak beste, 
eskertzekoa da Getxo Kirolak-ek emandako lankidetza. Izan ere, neska-mutilei eta 
laguntzaile bati Fadurako igeritokietan “txartel bigunekin” sartzeko aukera ematen zaie. 
Ekimen hori Europa ekialdetik iristen diren neska-mutilekin ere aplikatzen da. 
 
Azken urteetako datuekin alderatuta, Getxora etorri diren adingabeen kopurua nahiko egonkor 
mantendu da, 16 eta 13 artean, hain zuzen ere. 
 
Bestalde, azpimarratzekoak dira beste euskal erakunde batzuek eta Euskal Fondoko SKUk 
(Sahara Koordinazio Unitatea) izandako bilerak, euskal erakundeak inplikatzen dituzten 
alderdi erkideak hobetzeko asmoz. 
 
2010eko harrerei dagokienez, hona hemen, laburbilduta, datu interesgarrienak: 
Proiektua Oporrak bakean Programa 
Herrialdea Saharar Errefuxiatuen Kanpamenduak Tindoufen, Aljerian 
GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 
Laguntza 16.278,00 € Guztira 17.578,10 € 
Laburpena Oporrak Bakean programa 

EAE osoan garatzen da. Hori 
dela bide, Euskadira 452 
neska-mutil inguru iristen 
dira. Programaren helburu 
zehatzak saharar neska-
mutilen kultura zabaltzea eta 
osasuna hobetzea, saharar 
herriaren egoera jakinaraztea 
eta kultura trukea egitea dira, 
neska-mutil horiek Getxoko 
familietan hartuta. Hauek dira 
itxarondako emaitzak: 

1. Saharar neska-mutilak uztailean eta abuztuan Getxon hautatutako familiekin bizitzea. 
2. Saharar neska-mutilek orain arte liburuen bidez bakarrik ezagutzen dutena 
ikustea (itsasoa, mendia, belarra, eraikinak, txorrotak, teknologia, itsasoan eta 
igeritokian bainatzea) eta gaztelaniara hurbildu eta gaztelania hobeto 
ezagutzea, haien herrialdean bigarren hizkuntza baita. 
3. Taldeko neska-mutilen artean osasun arazoak antzematea eta tratamendua 
ematea. 
4. Gure kulturaren eta saharar kulturaren artean trukea egitea. 
2010ean, Getxoko familiek 5 neska eta 8 mutil hartu zituzten.. 
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44..33..  BBeetteeaarraazzppeenn  zzuuzzeennaa  
Saharar neska-mutilak eta Europa ekialdekoak hartzeko Getxoko familiek udako 
hilabeteetan (uztaila eta abuztua) egiten duten ahalegina eskertzeko, ume horiekin haien 
denbora eta oporrak igarotzen baitituzte, Udalean harrera egin zitzaien neska-mutilei zein 
familiei. 
 

 
2010eko Harrera Getxoko Udalean; iturria: Lankidetza Arloa. 
 
Topaketa 2010eko uztailaren 14an egin zen Udaleko Osoko Bilkuren Aretoan. Topaketa 
horretan, alkateak (Imanol Landa), Lankidetza arloko zinegotzi arduradunak (Begoña 
Ezkurra) eta udalbatzako beste kide batzuek parte hartu zuten. Oraingoan, harrera bakarra 
egin zitzaien Saharatik eta Europa ekialdetik iritsitako neska-mutilei. Modu horretan, kultura 
artekotasuna bultzatu nahi izan zen. 
 
Ekitaldia modu positiboan baloratu zuten. Izan ere, batetik, uda gure artean igarotzen duten 
neska-mutilengana hurbilketa handiagoa egin ahal izan zen eta gazteak hobeto ezagutzeko 
aukera egon zen, eta bestetik, familiei egindako lan solidarioa aitortu zitzaien. 
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VV..  PPRREEMMIIAAZZKKOO  LLAAGGUUNNTTZZAAKK  EETTAA//EEDDOO  LLAAGGUUNNTTZZAA  
HHUUMMAANNIITTAARRIIOOAAKK  
 
2010ean bi esku-hartze gauzatu dira alor honetan: 
 
55..11..  HHaaiittíí--kkoo  LLaarrrriiaallddii--eeggooeerraa  
 
Proiektua Larrialdi-egoera Haití-n 
Herrialdea Haití GGKE Cruz Roja 
Data Enero de 2010 Diru-laguntza 6.000,00 € 
Laburpena Honako larrialdi-laguntza, Eudel-ek 

gauzaturiko udal desberdinen arteko 
koordinazio lanari esker garatu zen. 
Guztira 143.671,23 euro bildu ziren eta 
horiei esker, azken zenbateko ordaindu ahal 
izan zen zati batez, hau da, 2.707.063,69 
euros. 2010eko urtarrilean Haitin lurrikara 
izugarri bat gertatu zen, eta herrialde ia 
osoa suntsitu zuen, makina bat hildako 
eraginez. Kaltetutako egiturez gain, 
azpiegiturak ez ziren nahikoa bertako 

beharrizanei aurre egiteko. Lurrikararen ostean 200.000 lagun baino gehiagok galdu zuen 
bizia, 300.000 zauritu baino gehiago egon zen, 150.000 etxetik gora suntsitu ziren, eta 2 
milioi baino gehiago desplazatu egon zen. Gurutze Gorriak egindako esku hartzeak 
herritarren artean ura eta pemiazko produktuak banatzea izan du helburu. Port Au Prince-
n egin zen lan gehiena; hala ere, herritar askok jaso zuen laguntza, 10.000 familiak alegia.

 
 
55..22..  SSaahhaarraa--rreenn  aallddeekkoo  EEuusskkaall  KKaarraabbaannaa  SSoolliiddaarriiooaa  
 
Proiektua Sahararen aldeko VI. Euskal Karabana, piztu itxaropena 
Herrialdea Saharar Errefuxiatuen Kanpamenduak Tindoufen, Aljerian 
GGKE Getxo Pro Sahara ATFAL 
Data 2010eko otsaila Diru-laguntza 18.000,00 € 
Laburpena Karabanaren helburu zehatza hurrengoa da: 

Saharar errefuxiatuen elikadura-
segurtasuna indartzea, errefuxiatuen 
osasunerako 
eta ongizaterako faktore giltzarria baita.  
Horrekin batera, barruko helburua zen 
Euskadiko herritarrak lankidetzan aritzea 
eta 
karabana solidariorako elikagaiak eta 
osasun-produktuak ematea. Batez ere 
haurrak 
eta nerabeak inplikatu nahi ziren, eta horretarako elikagaiak gure autonomia erkidegoko 
ikastetxe publiko eta pribatuetan jasotzea proposatu zen. 
Hauek dira karabanak espero dituen helburuak: 

•  Sahararren artean prebentziozko osasun egitura indartu da nutrizio arloan. 
•  Ilargi Erdi Gorriko ibilgailuen parkea osatuta egongo da. 

Getxoko Udalaren laguntza humanitarioarekin kamioien erosketa eta elikagaiak eta 
higiene produktuak Tindoufeko (Aljeria) errefuxiatuen kanpamenduetara eramateko 
gastuak ordaintzen dira. 
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VVII..  GGEETTXXOOkkoo  GGGGKKEE--AAKK  IINNDDAARRTTZZEEAA  
 
2010ean, eta Getxon garapenerako lankidetzaren esparruan lan egiten duten elkarteen 
beharrizanak ikusita, Udaleko Lankidetza Arloak diru-laguntzen deialdia egin zuen 
hirugarrenez, udalerriko elkarteen ehuna sendotzeko. 
Helburua Getxoko GGKEen funtzionamendu gastuak eta kudeaketa hobetzeko gastuak zati 
batean finantzatzea da, modu horretan, udalerriko elkarteen ehuna sendotuz. 
Diru-laguntza jasotzeko betekizunen artean, udalerrian egoitza operatiboa izatea aipatu 
behar da, eta horretara getxotarrek sarbidea izatea. 
 
Diru-laguntzen deialdi honetara bideratutako kopurua 18.720,00 euro izan da. Kopuru hori 
hainbat gasturi aurre egiteko erabiltzen da: langileak, gastu arruntak, publizitateak eta 
propagandak eragindako gastuak, trebakuntza gastuak eta erakundeen kudeaketaren kalitatea 
hobetzeko gastuak. 
 
Deialdira bost entitate aurkeztu ziren guztira. Banaketa hurrengoa izan zen: 
 

GGKE / ONGD Diru-laguntza 
Zabalketa                 5.000,00 € 
Lagun Artean 4.017,71 €
Getxo Pro Sahara ATFAL                 2.453,39 € 
Perualde 2.201,32 € 
Grupo de Misiones de San 
Martín de Tours 

                2.300,00 € 

Educación Sin Fronteras 2.747,58 €
Guztira               18.720,00 € 
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VVIIII..  BBEESSTTEE  JJAARRDDUUEERRAA  BBAATTZZUUKK  
 
Goian aipatutako proiektuez gain, Lankidetza Arloa zenbait jardueratan lankidetzan 
aritu da edo zuzenean esku hartu du, edo lankidetza-politikak koordinatzeko foro 
desberdinetan parte hartu du. 
 
Egindako jardueren artean, azpimarratzekoak dira Getxoko Udalaren laguntza duten 
alderdiek eta hegoaldeko beste entitate batzuek egindako bisitak. Azken horiek, Euskadin 
egindako egonaldia aprobetxatuz, Lankidetza Arloarekin bildu dira une honetan egiten ari 
diren lana ezagutzera emateko. 
 
77..11..  BBeessttee  jjaarrdduueerraa  bbaattzzuukk  
 
Kronologikoki, hona hemen Lankidetza Arloak zein jardueratan hartu duen parte zuzenean: 

 Urtarrila, Eudel-ek eta Euskal Fondoak lankidetza deszentralizatuari buruz antolaturiko 
Jardunaldiak; Getxok Getxotik Mundura eta Mundutik Getxora topaketen berri eman zuen. 

 Otsaila, Ecode aholkularitzak Esparru Logikori buruz Eusko Jaurlaritzarentzat egindako 
azterlanean lankidetza. 

 Otsaila, lankidetza deszentralizatuari buruzko datu-bilketaren azterlanean parte hartzea 
(FEMP). 

 Maiatza, Sahararen aldeko krossa. 
 Uztaila, Getxoko Sea Weak astean “Pintxo Solidarioa” ekimenean parte hartzea, Getxo Pro 

Sahara Aftal elkartearekin lankidetzan. 
 Azaroa, Alkatearen prentsaurrekoa, Gdaim Izik kanpamdenduan gertaturiko gertaeren 

aurreko solidaritatea adierazteko. 
 Indiako proiektuei jarraipena egiteko bidaia. 
 Azaroa, Tokiko Gobernuen lankidetza Deszentralizatuan laguntza eraginkorra izateko 

tresnei buruzko Jardunaldia (FEMP) 
 Abendua, Lankidetza Asociación Grupo de Misiones de San Martín de Tours taldearekin, 

azoka solidarioa antolatzeko. 
 Abendua, Manos Unidas-ek egindako proiektuen erakusketa Villamonte Kultur Etxearen 

Erakusketa Aretoan. 
 Abendua, UNESCO Etxea-ren erakusketa: pobrezia eta aldaketa klimatikoa, Gobelako 

Kiroldegian. 
 Abendua, Asociación Grupo de Misiones de San Martín de Tours taldearekin lankidetza, 

“Traida de Aguas a Kapiri" proiektuaren berri emateko. 
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VVIIIIII..  GGAARRAAPPEENNEERRAAKKOO  LLAANNKKIIDDEETTZZAARREENN  LLAANNTTAALLDDEEAA  
 
Getxoko Udalak, 2004an, Garapenerako Lankidetzaren Lantaldea sortu zuen, eta horrekin 
aldian-aldian biltzen da. 
Lantaldea aholku-izaerako organoa da. Horretan, Garapenerako Lankidetzarekin zerikusia 
duten gizarte-sektoreen sentsibilizazioa eta inplikazioa bilatzen da, baita arlo horretan 
Administrazio Publikoaren maila desberdinek eta ekimen solidarioek zein herritarrek 
garatutako ekintzen koordinazioa ere. 
Hauek dira Lantaldearen eginkizunak: 

• Udalerrian dauden organismo desberdinak ordezkatzen ditu. 
• Lankidetza Arloari aholkuak ematen dizkio udalerrian arlo horretan esku hartzeko 

dauden beharrizanei eta lehentasunei buruz, baita arlo horren inguruan Administrazioak planteatu 
ditzakeen alderdiei buruz ere. 

• Egokitzat jotzen diren txosten, iradokizun, azterlan eta proposamen guztiak egitea. 
• Udalerrian lankidetzari lotuta sortzen diren ekimen desberdinen artean koordinazioa 

egitea. 
 
2010ean, Lantaldean, Garapenerako Lankidetza Arloaz gain, erakunde hauek ordezkatuta 
egon dira: 
Getxo Pro Sahara ATFAL, Ayuda MAS, Biladi, Ecca Romo, Lagun Artean, Medicus Mundi 
Bizkaia, Mugarik Gabe, Perualde, Grupo de Misiones de San Martín de Tours eta Zabalketa; 
taldean guztira 10 GGKE egon dira. 
 
Entre los temas tratados, se pueden destacar los siguientes: 

 2009ko Getxotik Mundura Mundutik Getxora modu bateratuan ebaluatzea eta hobetzeko 
proposamenak egitea. 

 2010eko diru-laguntzen deialdia. 
 Egoitza operatiboa Getxon duten GGKEen gastu arruntetarako diru-laguntzen deialdia. 
 Getxotik Mundura Mundutik Getxora, XIII. edizioa, prestakuntza. 

 
2010ean bost bilera egin dira guztira: 

Bilera-data Parte hartu duten GGKEak Jorratutako gaien kop. 
10/02/18 8 7 
10/07/14 8 5 
10/10/20 8 5 
10/10/27 9 6 

GUZTIRA 4 bilera 33 21 gai jorratu ziren 
Batez beste  8,25 (%82,5) 5,75 

 
 


