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SARRERA 
 
2014an  Eusko Jaurlaritzaren 2014-2017 aldirako Garapenerako Lankidetzaren III. 
Gida Plana zehazteko prozesua garatu zen, 2014ko apirilean Eusko Legebiltzarrak 
2014-2017 aldirako Urte Anitzeko Plangintza Estrategikoaren Jarraibide Nagusiak 
onartu ondoren.  
 
2015eko otsailean Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak Gida Plana onartu zuen 
formalki, lankidetzaren euskal eragile publiko zein sozial nagusien arteko lan-, 
eztabaida- eta adostasun-prozesu garrantzitsu baten ondorioz. Eta, memoria 
honetan aurrerago azalduko dugunez, plangintza horretan jaso zen erronka 
nagusietako bat euskal lankidetza deszentralizatuari buruz gogoeta berri bat egitea 
izan zen, haren espezifikotasuna eta balio erantsia indartzeko.  
 
2014 garrantzitsua izan zen, halaber, urte horretan berriz ere tresna nagusien 
deialdiari ekin zitzaiolako; izan ere, 2013an aurrekontu txikia izan zen, eta 
horregatik, proiektu-tresnaren eta Nazio Batuen eta espezializazio beken deialdia 
baino ezin izan zen egin. Urte garrantzitsua izan zen, halaber, hobetzeko barne-
prozesuei hasiera emateko aukera izan genuelako; esaterako, aurrekontua 
betearazteko lanaren jarraipena sakonagotik egiteko edota ebaluazio-prozesuak 
abiarazteko aukera izan genuen.  
 
Memoria honek ordenamendu juridikoaren aurreikuspenak nahitaez bete beharrari 
erantzuten dio, baita Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak (GLEA) 
gardentasunaren eta kontu-ematearen alde hartutako konpromisoari ere. Zortzi 
kapitulu eta eranskin bat ditu memoriak. Lehen kapituluan, GLEAk 2014an 
egindako jarduna laburbildu da, mugarri nagusiak eta aurkitutako zailtasunak 
azpimarratuz, III. Gida Planean ezarritako lau helburuei jarraikiz. Bigarren 
kapituluan aurrekontua eta haren betearazpena aztertzen dira. Gainerako 
kapituluek bana daitezkeen 2014ko funtsak aztertzen dituzte, tresnen arabera (III. 
kapitulua), herrien eta area geografikoen arabera (IV. kapitulua), sektoreen 
arabera (V. kapitulua), genero-ikuspegiaren arabera (VI. kapitulua) eta agenteen 
arabera (VII. kapitulua). Memoria GLEAren lanean zentratu da jakina, baina 
zortzigarren kapitulu bat ere erantsi nahi izan dugu, 2014an Eusko Jaurlaritzaren 
beste sail batzuek garapenerako lankidetzaren arloan bultzatutako ekintzak 
biltzeko. Azkenik, eranskinak 2014an diruz lagundutako ekimenen zerrenda osoa 
barne hartzen du, tresnen arabera. 
 
Paul Ortega Etcheverry 
Zuzendaria 
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I. KAPITULUA 

2014ko URTEKO JARDUEREN MEMORIA 

 
2014an GLEAk egindako jarduerei buruzko kapitulu honi hasiera emateko azalpen 
bat emango dugu 2014-2017 aldirako Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Plana 
egiteko prozesuaren inguruan. Jarraian, eta plangintza horretan,  2015ean onartu 
zenez, 2014rako ekintza gutxi batzuk bakarrik bildu badira ere, urtean garatutako 
jarduerak zenbait epigrafetan antolatu dira III. Gida Planean jasotako helburuen 
arabera, helburu horiek lortzeko bidean egindako aurrerapenak eta aurkitutako 
erronkak erakusteko.  
 
1.1. 2014-2017 aldirako plangintza  
 
III. Gida Plana egiteak intentsitate handiko prozesua eskatu zuen, eta hainbat 
agentek parte hartu zuten bakoitzak bere ekarpenak eginez; horren guztiaren 
emaitza Gida Plana izan zen, agente guztien kezka eta premiei erantzuten diena. 
Prozesu horretan aurrera egin ahala, GLEAk elkarrizketarako gune bat jarri nahi 
izan du Planaren proposamenaren ildotik balioespenak, iradokizunak eta iritziak 
erantsi nahi zituzten pertsona guztien eskura. 
 
1.1.1. Parte hartzeko prozesuaren garapena 

2008-2011 aldirako aurreko Gida Plan Estrategikoa amaitzean, planaren 
garapenaren ebaluazioa egin zen, parte-hartzean oinarrituta. Ebaluazio horretan, 
plan berrirako ekarpenak eta iradokizunak jaso ziren. Ondoren, Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren baitan Gida Plan berria egiteko gogoeta-
prozesua abiatu genuen. 
  
2013an, Gobernua aldatu eta gero, Garapenerako Lankidetzaren 2014-2017 
aldirako Plangintza Estrategikoaren Jarraibide Nagusiak aurkeztu genizkion Eusko 
Legebiltzarrari, Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren Partaidetzaren 
Batzordeak eztabaidatu eta onar zitzan, Garapenerako Lankidetzari buruzko 
otsailaren 22ko 1/2007 Legearen 11.1 eta 17.2 artikuluetan aurreikusitakoa betez. 
2014ko apirilaren 8an, Jarraibide Nagusiak onartu ziren, Plana egiterakoan 
eransteko iradokizun batzuekin batera.  
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak 2014ko apirilaren 30ean egin 
zuen bileran, Jarraibide Nagusiak aurkeztu ziren, eta Plana egiteko egutegia eta 
lan-ildoak planteatu ziren. Jarraibideez gain, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren barruan 2012an egindako gogoeta-lana berreskuratzea eta 
berraztertzea erabaki genuen, nazioarteko testuinguruko aldaketek planteatutako 
erronkei jarraikiz.  
 
Maiatzean, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluko talde teknikoak lehen 
zirriborro-proposamen baten gainean jardun zuen. Behin proposamen hori 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren barruan sozializatu ondoren, 
ekainaren 20ra arteko epea ireki zen ekarpenak aurkezteko. Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren; EHNE Bizkaia – La Vía Campesinaren; Unicef eta Save the Children 
erakundeen (batera); Euskadiko GGKEen Koordinakundearen; Anesvaden; 
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Gernikatik Munduraren; eta Foro Indiaren ekarpenak jaso genituen. Ekarpen 
guztiak aztertu ondoren, bi ekarpen mota zeudela ohartu ginen: (i) batzuk 
espezifikoagoak eta puntualagoak; eta (ii) beste batzuk sakonagoak, gogoeta 
sakona eta lasaia eskatzen zutenak. Gauzak horrela, ekarpen espezifikoak aztertu 
eta aintzat hartzea planteatu zuen GLEAk, eta gainerako ekarpenei buruzko 
eztabaida gerorako uztea, Plana abian jartzeko garairako alegia, eta orduan euskal 
lankidetzaren ezaugarri espezifikoak zehazteko prozesua abian jartzea. 
Horretarako proposatu genuen Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren 
barruan parte-hartzea sustatuz jardutea, kezka horiek guztiak bilduko zituen ideia 
nagusi errealista bat jorratzeko.     
 
2014ko uztailaren 28an GLEKek ezohiko bilkura baterako deialdia egin zuen, tailer 
modukoa, helburu eta emaitzen gainean jarduteko, Planaren ekintza, denbora eta 
adierazleak zehazteko eta plangintzaren ideia nagusia sortzeko. Urriaren 24an, 
GLEAk plangintzaren ideia nagusirako proposamen bat aurkeztu zuen GLEKen 
ohiko bilkuran, uztaileko tailerrean egindako lanetik eta ekainean jasotako 
ekarpenetatik abiatuta.  
 
Ekarpen horiekin guztiekin zirriborro berri bat prestatu genuen, eta azaroaren 13ko 
Irekian argitaratu zen. Une horretan, epe bat ireki zen Plan horri ekarpenak egin 
nahi zizkioten beste erakunde, agente edo pertsona guztien ekarpenak jasotzeko. 
Halaber, Eusko Jaurlaritzaren Sail guztiei planaren zirriborroa helarazi genien, 
haren berri izan zezaten eta beharrezko ekarpenak egin zitzaten. Afrikaren aldeko 
Taldearen, Gosearen aurkako Ekintzaren, KCD-Kultura, Comunication y Desarrollo 
taldearen ekarpenak jaso genituen. Eta Eusko Jaurlaritzaren Koordinazio 
Zuzendaritzak ere bere komentarioak bidali zizkigun. 
 
Ekarpen horiekin guztiekin, behin betiko dokumentua egin genuen. Lehenik, 
Kontseilu Errektoreak onartu zuen, 2014ko abenduaren 16an; jarraian, GLEKek 
nahitaez eman beharreko aldeko txostena jaso zuen, eta, azkenik, 2015eko 
otsailaren 10ean, Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu zuen. 
 
1.1.2. Norainoko desberdineko ekarpenak 

Plana egin ahala jasotako ekarpen guztiak eransten ahalegindu ginen; alabaina, 
aldez aurretik adierazi dugunez, ekarpenek bide luzeagoa edo laburragoa egin 
behar zuten, bakoitzaren ezaugarrien arabera. Guztira, hiru bide ezarri genituen1: 
 

-Zenbait ekarpen III. Gida Planaren azken idazkuntzan bildu ziren, jasotako 
iradokizunei jarraikiz. 

-Beste kezka batzuek sakonagoko eztabaida eskatzen zuten, eta Planaren 
aldirako aurreikusitako emaitza jakin batzuetan jasota geratu ziren.  

-Zenbait gogoeta jaso ziren emaitza horiek lotzeko sortzen diren 
eztabaidetan kontuan hartzeko helburuarekin. 
 
Jasotako ekarpenak eta egin duten bidea zehatz-mehatz aztertu gabe, 
azpimarratzekoa da kezka jakin batzuek sakonagoko eztabaida eskatzen zutela, 
eta, beraz, Planean helburu eta/edo emaitza gisa jasota geratu zirela plangintza-
matrizean: (i) euskal lankidetzaren balio erantsia/espezifikotasuna; (ii) 

                                                 
1 Hemen aurkituko duzue jasotako ekarpenei buruzko azalpen zehatza: 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/25909-documento-sintesis-del-proceso-participativo-las-aportaciones-
recibidas-elaboracion-del-iii-plan-director-cooperacion-para-desarrollo?criterio_id=889739&track=1  
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agenteak/subjektuak; (iii) sektoreak; (iv) zeharkakoak; (v) gai geografikoak; (vi) 
estrategiak –gizartea eraldatzeko hezkuntza, ekintza humanitarioa eta beste 
batzuk–; (vii) tresnak berrikustea; (viii) ebaluazioa; (ix) garapenerako politiken 
koherentzia; (x) koordinazioa/parte-hartzea; eta (xi) beste agente batzuekin 
antolatzea. 
 
1.1.3. III. Gida Plana, trantsizio-fasean dagoen plangintza 

2014-2017 aldirako III. Gida Plana trantsizio-fasean dagoen plangintza dela esan 
dezakegu: batetik, planak aurrera egin ahala gogoeta egingo da euskal lankidetzak 
izan behar duen balio erantsiaren inguruan, eta hurrengo lau urterako gida-
planerako oinarrizko lankidetza-tresnak berraztertuko dira; eta, bestetik, gogoeta 
horretan aurrera egin ahala, aurreko planaren ikuspegi eta irizpideei eutsiko zaie. 
 
Hortaz, ikuspegi horren eragina nabaria izango da ondoriozko dokumentuaren 
zatirik handienean. Lehen kapituluan, oro har lankidetza deszentralizatuaren eta 
bereziki euskal lankidetzaren nazioarteko testuingurua eta esparrua ezarri dira; eta 
bigarren kapituluan, aurrera egin da euskal lankidetzaren eredua sendotzeko 
bidean, euskal lankidetzaren indarrak eta abian jarri beharreko hobekuntzak 
erakusten dituen argazki panoramiko batetik abiatuta.  
 
Hirugarren kapituluak, bestalde, giza garapen iraunkorrean eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan lankidetza-jardun guztiak kokatu beharreko printzipio gidarietan 
oinarritutako ikuspegia –euskal lankidetza-politikaren ikuspegia– aurkezten du. 
Gainera, zeharkako ikuspegiak, sektoreko lehentasunak eta lehentasun 
geografikoak ezarri dira. Orobat, ekintza humanitariorako eta gizartea eraldatzeko 
hezkuntzarako atal espezifikoak bildu dira, eta Planak aurrera egin ahala garatuko 
dira estrategia-dokumentu espezifikoen bitartez. 
 
Laugarren kapituluak, berriz,  plangintzaren funtsari heltzen dio, eta euskal 
lankidetzaren kalitatearen hobekuntza nabarmentzen du, gizartea eraldatzeko 
jardunetan eta egiturazko pobrezia ezabatzeko bilaketan eragin handiagoa 
lortzeko xedez; lau jardun-ildo ezarri dira: (i)  euskal lankidetzaren eredua berriz 
pentsatzea eta eguneratzea; (ii)  ebaluazio-kultura bat sustatzea; (iii)  
garapenerako lankidetzaren politika diseinatzeko eta kudeatzeko GLEAk dituen 
ahalmenak sendotzea, eta (iv)  lankidetza-politika koherenteagoa, koordinatuagoa 
eta parte-hartzean oinarrituagoa egitea. 
 
Bosgarren puntuan 2014-2017 aldiaren funtsezko beste alderdi bat jaso da: 
lankidetzaren euskal agente nagusien gaitasunak indartzeko babesa ematea. 
Seigarren kapituluan, berriz, lehendik dauden tresnak aztertu beharra ezarri da, 
azterketa, azterlan eta ebaluazioak eginez eta GLEKen barruan eztabaidatuz. 
Gainera, aurrekontu-konpromisoak, ekintza positiboen zerrenda eta esku-hartze 
modalitate bakoitzerako aurreikusitako mailak zehaztu dira.  
 
Dokumentu hau zazpigarren kapituluarekin amaitzen da, lankidetza-politikarako 
funtsezko atal batekin: hartutako ebaluazio-ikuspegia eta hura garatu eta 
bultzatzeko bitartekoak. Azkenik, eranskin batean plangintza- eta jarraipen-
matrizea aurkeztu da, lortu nahi diren helburuen berri ematen duena, bakoitzaren 
emaitza, ekintza eta adierazle eta guzti. 
 
 
1.2. III. Gida Planaren helburuen jarraipena 
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1.2.1. Euskal lankidetzaren eredua berriz pentsatzea eta eguneratzea 
 
“Euskal lankidetzaren eredua berriz pentsatzea eta eguneratzea” izeneko 1. 
helburuaren barruan bildutako lan-ildoek zerikusia dute, besteak beste, euskal 
lankidetza publikoaren ezaugarri espezifikoak zehaztearekin, gizartea eraldatzeko 
hezkuntzarako, ekintza humanitariorako eta beste batzuetarako estrategiak 
garatzearekin, tresnen proposamen berritua egitearekin eta lankidetza-agenteen 
gaitasunak indartzearekin. Eta 2014rako ekintza bat ere aurreikusita ez bazegoen 
arren, jarduera batzuk egin ziren lurralde-antolamenduari loturik, horixe baita urte 
anitzeko plangintzaren esparruan aurreikusitako estrategia eta/edo eztabaidetako 
bat. Hala, zenbait herritan  elkartzeko, elkar ezagutzeko eta erakundeen eta 
GLEAren arteko koordinazioa bideratzeko guneak sortu ziren. 
 
Urtarrilaren 17an Kuban diharduten euskal erakundeekin bildu ginen Kubako 
testuinguruari, bertan proiektuak gauzatzeko zailtasunei eta Kuban diharduten 
GKKEen lan-etorkizunari buruzko informazioa partekatzeko eta Herrialde 
Estrategia balioesteko sektore- eta geografia-inpaktuari eta kontzentrazioari 
dagokienez. 2014an GLEAk Kuba bisitatu zuen, eta bilera hori bisitaren aurretik 
egin zen.   
 
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoari (SEAD) dagokionez, Kanpo 
Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko, GLEAko, Fronte Polisarioko eta SEADen 
Lagunen Elkarteko ordezkariak bildu ginen, Eusko Jaurlaritzaren zenbait sailek 
SEADi egin dizkioten laguntzak nola erabili diren aztertzeko, eta euskal 
administrazio publikoetan aurkezten diren askotariko ekimenak koordinatzeko 
estrategia ezartzeko. Lehen harreman horretatik  lankidetza-prozesu bat abiatu 
zen, SEADi babesa emateko konpromisoa hartu duten agenteak zein diren 
zehazteko eta hainbat laguntza koordinatzeko lagungarri. 
 
Bestetik, maiatzaren 13an Palestinan diharduten euskal erakundeetako 
ordezkariekin bildu ginen, elkar ezagutzeko eta informazioa eta proposamenak 
elkartrukatzeko. Azkenik, maiatzaren 27an Foro Indiako kideekin bildu ginen, 
helburu berberarekin. 
 
1.2.2. Ebaluazio-kultura sustatzea 
 

2. helburuaren (“Ebaluazio-kultura sustatzea”) barruan, 2014an eta ondorengo 
urteetan GLEAren Ebaluazio Plana zehaztuko da, hainbat ebaluazio egingo dira, 
eta kontu-ematea eta jakintzaren kudeaketa hobetuko dira.  
 
Lehenago, 2014. urtean, GLEAk tresna guztietan finantzatutako ebaluazioak 
sistematizatzen eta biltzen jarraitu genuen, lankidetzazko esku-hartzeei buruzko 
ikaskuntza kolektiboa indartzeko zer egin daitekeen aztertzeko helburuarekin, eta 
informazioa zehazten edo biltzen jarraitu genuen genero-berdintasunaren aldeko 
erakunde-aldaketako prozesuen tresna (GBA) eta Herrialde Estrategiak 
ebaluatzeko eta programa-tresnak (PGM) eta iraupen luzeko proiektuak (PRO-K1) 
konparatzeko.  
GBA tresnari dagokionez, 2014. urtean ebaluazioaren erreferentziazko terminoak 
zehaztu ziren, GLEAren barruan eta erakunde eta pertsona adituen ekarpenak 
baliatuz. Azkenik, urteko azken hiruhilekoan ebaluazio-prozesua hasi zen: batetik, 
GLEAk finantzatutako genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako 
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prozesuak ebaluatu ziren (21 prozesu 2009tik 2012ra bitarte), eta, bestetik, 
laguntzen tresna bere horretan ebaluatu zen, tresna berriz doitzeko eta/edo berriz 
egokitzeko beste ekarpen bat edukitzeko. 
 
Kuorum sareak esperientzia luzea du berdintasun-politiken plangintzan eta 
ebaluazioan, parte hartzeko prozesuetan eta berdintasunaren eta garapenerako 
lankidetzaren prestakuntzan, eta horregatik aukeratu genuen 2014an eta 2015ean 
ebaluazioa egin zezan. GLEAko taldeak ez ezik, hainbat GGKEek, GBA prozesuak 
dinamizatzen dituzten hainbat kanpo-aholkularik eta bideratzailek, Euskadiko 
GGKEen Koordinakundeak eta haren Genero Taldeak, Emakundek eta erakunde 
publikoek, eta beste zenbait agentek ere parte hartu zuten ebaluazio horretan. 

PGM eta PRO tresnen arteko ebaluazio konparatuari dagokionez, 2014an 
azterketa bat egin zen, programetara biltzen ziren erakundeek tresna nola ikusten 
zuten eta proiektuei dagokienez zer desberdintasun ikusten zituzten jakiteko. 
Jarraipen-bidaiak eta programen batzorde mistoak erabili genituen horretarako. 
Ildo horretan, erakundeek adierazi zuten programa-tresnetan, proiektuetan ez 
bezala, ahalmen handiak aurkitzen zituztela, hain zuzen ere identifikatzeko, 
erakundeak indartzeko eta garapenerako hezkuntza bultzatzeko ahalmenak; 
programek, aldiz, proiektuek baino sakonago esku hartzeko aukera ematen zutela 
ikusi zuten.    
 
Nolanahi ere, kudeaketan beste hainbat zailtasun zeuzkatela ikusi zuten, 
Dekretuak ezarritako aurrekontu-mugen ondorioz, identifikazioaren eta oro har 
abian jartzea  baimentzearen arteko denbora-tarteen ondorioz, esku hartzea 
gauzatzeko aldia planteatutako sakontasuna lortzeko nahikoa ez zelako, eta azken 
urteetan tresna malgutasuna galtzen ari zelako, hasierako planteamenduaren  
aldean.  
 
Azkenik, Herrialde Estrategien ebaluazioari dagokionez, 2013an indarrean zeuden 
hiru estrategiei buruzko informazio-bilketa egin zen, baita urte horretan 
Guatemalara eta Ekuadorrera egindako jarraipen-bidaiei buruzkoa ere. 2014an, 
berriz, 1.2.3.2. puntuan azaldu denez, Kubara erakunde-bidaia egin genuen, 
bertako agintari eta erakundeekin aztertzeko, besteak beste, Kubako Herrialdeko 
Estrategia ebaluatzeko aukera. 
 

1.2.3. GLEAren gaitasunak indartzea garapenerako lankidetzaren politika 
diseinatu eta kudeatzeko 

 

3. helburuaren (“Garapenerako lankidetzaren politika diseinatzeko eta kudeatzeko 
GLEAk dituen ahalmenak sendotzea") barruan honako hauek hartu dira aintzat: 
administrazioa modernizatzea kalitatezko laguntza bizkorragoa eskaintzeko, 
GLEAko taldearen ahalmenak indartzea, planifikatzeko eta kontu-emateko 
prozesuak hobetzea eta GLEAn generoko zeharkakoa sartzea. 2014. urterako 
hainbat ekintza garatu ziren deskribatutako lerroen esparruan, eta aurrerapenak 
egin baziren ere, zenbait zailtasun eta erronka ere agertu ziren. 
 

1.2.3.1. Giza baliabideak egokitzea.   
  

2014an azterketa funtzionalaren prozesua hasi zen GLEAren barne-eremuan, eta 
horrek langile guztiak hartu zituen eraginpean, bai lan-kontratua zutenen artean bai 
funtzionarioen artean, pertsona bakoitzak egiten zituen zereginak ahalik eta 
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zehatzen ezagutzeko, zeregin horiek lanpostuaren monografien arabera teorikoki 
garatu behar lituzkeenekin konparatzeko, eta, azken batean, taldearen antolaketa 
hobetzeko, eta, behar izanez gero, kontratazio berriak aurreikusteko. Jasotako 
informazioa aldez aurretik aztertu zen, 2015ean garatu beharreko prozesuetan 
kontuan hartzeko.  
 
Nolanahi ere, eta giza baliabide gehiago eduki behar zirela ikusirik, aurrekontu-
aldaketa bat onartu zen, eta horrek aukera eman zuen bi pertsona kontratatzeko, 
2014an lankidetzaren erantzukizun teknikoak amaitzeko lanetan lagun zezaten. 
Urte horretan ahalegindu ginen, 2015eko aurrekontu-aurreproiektuaren bitartez, 
GLEAren zerbitzu juridikoaren arduraduna izateko lanpostua sortzen, baita 
lankidetza-teknikari izateko hiru lanpostu gehiago sortzen ere. Onartutako 
aurrekontuan, lanpostu horietako lehena sortzeko funtsak mantendu ziren, baita 
zereginak metatzeagatik hiru pertsona aldi baterako kontratatzeko funtsak ere.  
 

1.2.3.2. Laguntza: Jarraipen-bidaiak eta batzorde mistoak 
 
GLEAk laguntza eskaintzen du hainbat ekimen eta prozesutarako, eta horien 
guztien jarraipena egiten du, txostenak berraztertzearen haritik datozen 
komunikazio eta bileren bitartez eta toki-erakunde bazkideak hartzeko Euskadin 
antolatutako elkarretaratzeen bitartez; horiez gain, jarraipen-bidaiak ere egiten 
ditu eta batzorde mistoak osatzen, jarraipen horren xedeetarako.  
 
Ildo horretan 2014an 33 batzorde misto egin ziren: 9 zuzeneko lankidetzaren 
hitzarmenen harira (ZUZ), 14 programen harira (PGM) eta 10 genero-
berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketaren prozesuen harira (GBA). Oro har, 
bilera horiek honako xede hauek izan zituzten: 1) prozesuen jarraipena egitea eta 
prozesuen aurrerapen eta erronken berri izatea; 3) zailtasun eta problematika 
espezifikoei heltzea, eta 3) ekimenak balioestea eta formalki ixtea. 
 
Lurraldeetarako bidaiei dagokienez, 2014an hamar bisitaldi egin genituen, hainbat 
arrazoi tarteko:  

1) Giza Eskubideen Defendatzaileak aldi batez Babesteko Euskal 
Programaren (Kolonbia) jarraipenean parte hartzea. 

2) GLEAk babestutako ekimenen jarraipena eta testuinguruak  
(Honduras eta El Salvador; Palestina; Mozambike; Haiti eta 
Nikaragua, eta Peru) sakonagotik ezagutzea. 

3) Erakunde-izaera (Kuba). 
4) I-STEPS (Ekuador, Libano eta Montenegro) ekimenean laguntzea 

eta abian jartzea. 
 
Jarraian, bidaia bakoitzaren asmoa azaltzen da, eta, horren arabera, ikasi eta 
aurkitutakoak azaldu dira, baita GLEArentzako gomendio eta/edo ondorioak ere. 
 
 

Noiz 2014ko urtarrilaren 27tik otsailaren 3ra arte.
Herrialdea Kolonbia 
Parte-hartzea Hego Amerikako teknikariak
Bidaiaren helburua
 
2011. urteaz geroztik, Eusko Jaurlaritzak, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren 
bitartez, Giza Eskubideen Defendatzaileak aldi batez Babesteko Euskal Programa zuzentzen 
du, giza eskubideen aldeko jardueran jazarpen-arriskua eta mehatxuak pairatzen dituzten 
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erakunde eta mugimendu sozialetako kideak Euskadin aldi batez babesteko. GLEA 
programaren Hautaketa Batzordeko kideetako bat da.  
 
Esparru horretan, eta 2013an babestutako pertsonak Kolonbiara itzuli eta gero, Euskadiko 
erakunde- eta gizarte-ordezkarien talde bat osatu zen, eta ordezkaritza horrek Kolonbiara bidaia 
egin zuen hara itzulitako defendatzaileen egoera pertsonal eta komunitarioaren jarraipena 
egiteko, haien segurtasun-sarea indartzeko eta euskal gobernuaren, legebiltzarraren eta 
elkarteen babesa agerian uzteko. Gainera, ordezkaritzaren agenda ofizialaren barruan zenbait 
erakunde-bilera egin genituen GLEAk diruz lagundutako ekimenak garatzen dituzten toki-
erakundeekin.  
 
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Babestutako defendatzaileen arrisku-egoeraren bilakaera bertatik bertara ikusteko ez ezik, 
bidaiari esker GLEAko teknikariek aukera izan zuten, halaber, Kolonbian giza eskubideak 
babesteko lanetan diharduten bitarteko eta erakunde publikoetara hurbiltzeko, baita gizarte-
erakundeekin haien eraginkortasunari buruz dituzten iritziak elkartrukatzeko ere. Laguntza 
handikoa izan zen, orobat, Kolonbian bultzatutako ekimenen testuingurua bertatik bertara 
ezagutzeko eta beraz giza eskubideak nola urratzen diren ikusteko. Azkenik, GLEAren eta 
ordezkaritzaren gainerako elkarte eta erakundeen arteko komunikazio-kanalak indartzeko ere 
balio izan zuen bidaiak.  
 
Gomendioak / ondorioak 
 
GLEAk lagundutako prozesuen eta, prozesu horien erakunde eta mugimendu bultzatzaileak 
izaki, giza eskubideen defendatzaileek bizi duten arrisku-egoeraren arteko loturan eragin 
beharra azpimarratu zuen taldeak. 
 
 
 

Noiz 2014ko maiatzaren 13tik 28ra arte
Herrialdeak Honduras eta El Salvador
Parte-hartzea Erdialdeko Amerikako, Mexikoko eta Karibeko teknikari eta bekadunak
Bidaiaren helburua
 
Bidaiaren bitartez Hondurasko testuinguru soziala eta politikoa sakonagotik ezagutu nahi zuen 
taldeak 2009ko estatu-kolpearen ondoren, bertako hainbat eremutako gizarte zibilaren 
erakundeekin harremanetan jarriz; bi herrialdeetan abian zeuden zenbait ekimenen jarraipena 
ere egin nahi zuen, eta, azkenik, GLEAk lehenagotik finantzatutako prozesu eta ekimenen 
iraunkortasuna balioetsi. 
 
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Bi herrialdeetan bertako testuinguruak ikasi zituen taldeak beste ezer baino lehen, eta, 
zehazkiago, testuinguruak euskal lankidetzaren eskutik babestutako prozesuak nola 
baldintzatzen dituen eta prozesu horietan nola barneratzen den ikusteko aukera izan zuen. Ildo 
horretan aipatu zuten Hondurasen egoera politikoa nahastu zela 2009ko estatu-kolpearen 
ondoren, eta horrek egoera politikoaren egundoko itxuraldaketa eragin zuela, askotariko fronte 
soziala azaldu baitzen, bereziki LIBRE alderdiaren inguruan  egituratuta. Herrialdearen 
historiako Gobernu zapaltzaileentzako bat dutela uste dute askok, oposizioaren ekimena 
mugatzen duen neurrian.  
 
Ildo beretik, gizarte zibilaren erakundeei toki politikoa murriztu zitzaiela ikusi zuen taldeak, baita 
mugimendu eta erakunde sozialetako jendeak jazarpena eta erasoak pairatzen zituela ikusi ere, 
baina hala eta guztiz ere mobilizazio sozial ugarien lekuko izan zen, baita periferian ere, 
erauzketa-meatzaritzan, lurraldearen edo ondasun natural komunen defentsan eta beste zenbait 
eremutan. Politika-arloan meatzaritzan eta energian oinarritutako garapen ekonomikoa 
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nagusitzen ari da, baita nekazaritza-ustiapen industrialen aldeko apustua ere, eta erresistentziak 
aurre egin nahi die gero eta indartsuagoak diren botere-talde horiei. Horren aurrean, adierazpen 
sozial desberdinak bateratzeko guneak sortu eta lidergoak berritu beharko lirateke, baina 
bereziki nekazari-mugimendua berriz suspertu beharra nabarmendu zuten, hartara nekazarien 
eskaerek agenda politikoan kokatzeko aukera izan dezaten. 
 
El Salvadorren testuinguru politiko hobea aurkitu zuen taldeak Hondurasen baino. Hainbat 
gizarte-erakundek, oro har, balioespen positiboa egin zuten FMLNren gobernu-kudeaketaren 
inguruan, baina zenbait sektorek azpimarratu zuten nazioarteak Hondurasko estatu-kolpeari 
emandako erantzunaren eraginez litekeena dela El Salvadorreko gobernuak indarra galdu izana 
oligarkiaren boterea murrizteko borrokan eta herritarren eskubideak bermatuko lituzketen 
baldintzak sortzeko neurriak bultzatzeko ahaleginetan. Gainera, hainbat aktore sozialen ustetan 
mugimendu soziala desegiten ari zen nolabait, eta oso gutxi ziren gizarte-masa zabala 
erakartzen asmatzen zuten aldarrikapenak.  
 
Testuinguru politiko eta sozial horrez gain, erakunde publikoen aldetik lurraldez lurraldeko 
antolaketaren aldeko apustua egin zen, hainbat eremutan arauzko garapena gauzatu ondoren, 
tokikotik abiatuta gizartean aldaketa eta eraldaketak sortzeko oinarriak ezartzeko lagungarri izan 
zitekeen neurrian. Nolanahi ere, hiriburutik urrundutako landagune eta eskualdeetan oraindik 
eragin txikia zutela uste zuten, eta iritzi bera zuten emakumeek prozesu horietan zuten 
integrazioari dagokionez. Horren haritik aurrez aurre ageri diren erronkak gorabehera, lurraldez 
lurraldeko antolaketa horretan –eta udal-gobernuetan izandako aldaketetan– aukera bat ikusi 
zuen taldeak, hain zuzen ere azken urteetan euskal lankidetza babesteko ahaleginean tokian-
tokian indartu diren gaitasunak bultzatzeko aukera.  
 
Gomendioak / ondorioak 
 
Bi herrialdeak bisitatu ondoren, hainbat alorretan hiru gauza nabarmendu ziren: 1) Eskualdean 
eragina duten problematiketako askok erauzketa-industrien eta megaproiektuen inpaktuarekin 
dute zerikusia, eta horrek herrialde batean baino gehiagoan eragiten duenez, gaiari behar 
bezala heltzeko eskualdez eskualdeko ikuspegi bat hartu liteke; 2) Gehienak bat etorri ziren 
gizarte zibila indartzeko eta antolatzeko zereginean euskal lankidetza egiten ari den laguntza 
gorestean, areago nazioarteko lankidetza atzera egiten ari den honetan, eta 3) Aurrekoa 
gorabehera, argi geratu zen bateratzeko eta koordinatzeko ahalegin handiagoa egin beharra 
ahaleginen bikoizketa saihesteko.  
 
 
 

Noiz 2014ko ekainaren 8tik 21era arte
Herrialdeak Palestina eta Jordania
Parte-hartzea Afrikako eta Asiako teknikari eta bekadunak
Bidaiaren helburua
 
Bidaiaren helburuak izan ziren, batetik, Palestinako lurraldeetan (Gaza, Zisjordania eta 
Jerusalem Ekialdea) GLEAk finantzatuta abian jarritako proiektuak bisitatzea, bestetik, 
Palestinan abian diren eta elkarren osagarri diren tresna guztien berri izatea (garapenerako 
lankidetzaren proiektu eta programak, ekintza humanitarioa eta hitzarmenak), eta, azkenik,  
Jordanian, Siriako errefuxiatuen errealitatearekin harremanetan jartzea. 
 
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Palestinako lurraldeetan ezegonkortasun handia aurkitu genuen Fatahren eta Hamasen 
koalizio-gobernu berriaren ondorioz, eta bidaian egoera hori areago okertu zen hiru gazteren 
bahiketarekin, eta, azkenean, Gazan eragin handia izan zuen “Marjina Babeslea” 
operazioarekin. Hainbat proiektu eta proposamen bisitatu genituen GLEAren eskura dauden 
tresnen esparruan, eta erakundeek hainbat sektoretan (oinarrizko erakunde sozialen gaitasunak 
indartzea; ura eskuratu eta kudeatzea; osasun-proposamenak ikuspegi integral batetik; 
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ahalduntze ekonomikoa eta parte-hartze politikoa) eta tokitan (Jerusalem Ekialdea, Zisjordania 
eta Gaza) egiten dituzten lanen elkarren osagarritasuna egiaztatu genuen.  
Gainera, garapenerako hezkuntzaren proiektuetan parte hartzen duten erakundeekin 
harremanetan jartzean ohartu ginen trukea, sareak eta salaketa sustatu eta azpimarratu 
beharraz. Gurekin elkarlanean diharduten toki-erakundeetako batzuk oso indartsuak dira, 
benetako erreferentziak Palestinako herritarrentzat, eta horregatik oso garrantzitsua iruditzen 
zaigu  lurraldean zein Euskadiko erakundeekiko trukean egiten duten lana.  
 
Jordaniarako bisitak, berriz, Siriako errefuxiatuen errealitatera hurbiltzeko aukera eman zigun, 
baita herriaren aniztasunaz jabetzeko aukera ere: hiriburuko jendeak urrun samar ikusten zuen 
Siriako errefuxiatuen errealitatea, baina nolabait baztertu egiten zituztela ohartu ginen.  
 
Za´atariko siriar errefuxiatuen esparrua bisitatu genuen, herriko handienetako bat, gainerakoak 
bezala Jordaniaren barnealdean zegoena. Esparru horretan zenbait proposamen berritzaileren 
berri izan genuen, supermerkatuak eta janari-bonuak sortuz elikagaiak banatzeko ekimenaren 
berri adibidez, eta Nazio Batuetako ACNUR eta UNICEF agentziek eremu horietan egiten duten 
lana ezagutzeko aukera ere izan genuen. 
  
Gomendioak / ondorioak 
 
Bisitek aukera eman zuten proiektuak kudeatzeko prozesuan erakundeek aurre egin beharreko 
zailtasunak zein diren jakiteko eta hurbiletik ezagutzeko, baita erakunde publiko eta gizarte-
erakundeen artean aliantza eta sinergiak sortzeko eduki ditzakegun aukeren berri izateko ere.  
 
Oso garrantzitsua da truke-esperientziak abian jartzea Palestinan eta Euskadin lana indartzen 
duten erakundeen artean, eta garrantzi horren gaineko adostasuna ere indartu zen. Azkenik, 
egiaztatu genuen gogoeta egin beharra dagoela, Ekintza Humanitarioaren Estrategia zehazteko 
prozesua abian jartzen denean, GLEAk Nazio Batuen agentzien eta nazioarteko beste GGKE 
batzuen lanean nola eragin beharko lukeen aztertzeko, kontuan hartuta esku-hartze handiak 
kudeatzen dituztela funts ugariak erabiliz, GLEAk finantzatutako ekimen batetik haratago. 
 
 
 

Noiz 2014ko ekainaren 8tik 30era arte
Herrialdeak Mozambike 
Parte-hartzea Afrikako eta Asiako teknikari eta bekadunak eta genero eta garapeneko 

emakumezko teknikaria
Bidaiaren helburua
 
Bidaiaren helburua Mozambikeko erakunde publiko eta sozialen berri izatea zen, bertako 
testuingurura gehiago hurbiltzeko, 2012an GLEAk Mozambikera bideratutako funtsak nabarmen 
igo ondoren, baita EAEko eta bertako zenbait GGKErekin biltzea ere; izan ere, egiaztatu 
genuenez, erakunde batzuek zailtasunak izan dituzte proiektuak abian jartzerakoan, edota 
ezarritako kudeaketa-eredua baliatzean.
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Mozambikeko errealitatera hurbiltzeko, gurekin elkarlanean diharduten bertako eta Euskadiko 
erakundeekin ez ezik, AECID Agentziaren Lankidetzarako Bulego Teknikoarekin, Forum Mulher 
erakundeko ordezkariekin eta osasunarekin, emakumearekin eta gizarte-zerbitzuekin lotutako 
beste zenbait instantzia publikorekin ere bildu ginen. Ildo horretan, nabarmentzekoa da 
herrialdearen iparraldean aldaketa handia izaten ari dela petrolio-prospekzioak hasi direlako 
(eta, horrekin batera, biztanleria-mugimenduak, prostituzioa etab.), eta herrialde osoan, berriz, 
lurrak metatzeko estrategia jarri dutelako abian, zerbitzu publikoen inbertsioa mugatua, 
pobrezia-maila handia  eta  genero-indarkeriaren eragina ahaztu gabe. 
 
Bisitan zehar hainbat aurrerapen eta gauza positibo ikusi genituen, baina bete gabeko beste 
zenbait erronka ere egiaztatu genituen, euskal lankidetzak babestutako ekimen eta 
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prozesuetako batzuetan. Esaterako, ekimen batzuetan generoa zeharkako bihurtzearen 
kontrako jarrerak ikusi genituen, herrialdearen hegoaldean zein iparraldean, baina aldi berean 
oso erakunde sendoen sare bat ere indarrean dagoela egiaztatu genuen, emakumeen 
eskubideetan eragiteko prozesuak sustatu eta gidatzen dituena. Sareko lanaren ildotik, eta 
GLEAk babestutako erakunde batzuei loturik, nekazari-mugimenduak erronka handiak dauzkala 
ikusi genuen: genero-zeharkakotasuna eta mugimenduaren kohesioa, Via Campesina 
mugimenduak nekazaritza-ekologiari dagokionez ezarritako printzipioen harira.  
 
Bestetik, zenbait erakunderen betearazpen-ereduari dagokionez –beren ordezkaritzen bitartez 
betearazten dute, eta ez tokiko erakunde bazkideen bitartez–, bidaia lagungarri izan zen 
ekimenetako bat berbideratzeko. Beste bati eredua eraldatzeko prozesua hasteko proposamena 
egin zitzaion, GLEAk bultzatutako betearazpen-ereduan ezarritakoari jarraikiz, eta generoari 
buruzko estrategia espezifiko bat aintzat hartuz. 
 
Gomendioak / ondorioak 
 
Taldeak egiaztatu du bidaiak oso lagungarri direla lagundutako ekimen eta prozesuetan 
agertzen diren problematika zehatzetara gehiago hurbiltzeko, eta egoera horiei heldu eta haiek 
bideratzeko ekintzak batera ezartzeko, herrialdean bertan erakundeetako ordezkariekin 
zuzenean hitz eginez.  
 
Gainera, GLEAk egiten duen zuzeneko lankidetza mugatua bada ere funtsei eta bultzatutako 
ekimen kopuruari dagokionez, bidaiak interesgarriak dira hainbat erakunde eta mugimendurekin 
harremanetan jartzeko, areago kontuan hartuta horietako batzuek garatutako prozesuak, 
GLEArentzat estrategikoak badira ere, neurri batean behintzat deialdien babesaren faltan 
daudela. Ildo horretan, Forum Mulher erakundearekin zuzeneko lankidetzarako hitzarmena 
sinatzeko aukera sortu zen bidaia horretan, eta esan beharra dago erakunde hori Emakumeen 
Mundu Martxaren Nazioarteko Idazkaritzaren buruan dagoela.  
 
 
 

Noiz 2014ko azaroaren 16tik 30era arte
Herrialdeak Haiti eta Nikaragua
Parte-hartzea Erdialdeko Amerikako, Mexikoko eta Karibeko teknikari eta bekadunak
Bidaiaren helburua
 
Haitirako eta Nikaraguarako bidaiek beste helburu batzuk zituzten. Haiti ez da lehentasunezko 
herri bat GLEArentzat, baina 2010eko lurrikararen ostean Agentziak herrialde horretarako 
funtsak igo zituen nabarmen, ekintza humanitarioaren eremuan euskal lankidetzaren balio 
erantsia sakonagotik ezagutzeko helburu nagusiarekin, egoera eta testuinguru soziopolitikoa 
ezagutzeko xedea ahaztu gabe. 
 
Nikaraguan  taldeak lortu nahi zuen, batetik, GLEAren laguntzarekin ibilbide luzea egin duten 
prozesuen berri izatea, programen berri izatea adibidez, eta, bestetik, zailtasunen bat zuten 
ekimenak bertatik bertara ikusteko gogoa betetzea, lorpenak eta zailtasunak partekatzeko eta 
konponbideak eta hobetzeko proposamenak aurkitzen laguntzeko.  

 
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Haitin oso testuinguru politiko eta sozial nahasia aurkitu zuten, eta bereziki aipatzekoa da 
herritar gehienak nekazariak direla, pobrezia-indize handiak dituztela, baso-soiltzea oso hedatua 
dagoela eta hizkuntzari dagokionez bakartuta daudela, inguruko herrialde gehienetan 
espainolez egiten dutelako. Testuinguru zail horretan, lurrikara aprobetxatu nahi izan zuten 
beren egoera politiko eta soziala ezagutzera emateko eta aldaketak sortzeko. Horrelakorik ez da 
gertatu, ordea, eta, beharrezko eta itxarondako egiturazko eraldaketak egin beharrean, neurri 
batean lankidetzaren mendetasun-zirkulua betikotu dela dirudi. GLEA zenbait erakunderekin 
bildu zen, eta denen ustetan lurrikarak balio izan du, behintzat, herrialdean ziharduten 
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nazioarteko agentzia guztiek beren esku-hartzeetarako irizpideak bateratzeari ekin diezaioten.
 
Nikaraguan taldea ohartu zen oinarrizko premien estaldurak pixka bat hobera egin zuela aurreko 
urteen aldean, baina aldi berean arazo handiak egiaztatu zituen, lurrak eskuratzeko eta lurren 
titulartasuna lortzeko alorretan; horren aurrean, zenbait gizarte-erakunde lurra eta elikadura-
subiranotasuna edukitzeko eskubidea aldarrikatzen ari ziren. Aurrekoaz gain, eta testuinguru 
politiko eta sozialaren adierazgarri, hainbat gizarte erakundek beren zeregina aurrera eramateko 
zailtasunak zeuzkatela ohartu ziren, jazarpen larriak ere pairatuz gobernuaren jardunaren 
aurrean jarrera kritikoa azaltzeagatik, eta horrek elkarte-mugimendua ahultzea eta haren 
gaineko presioa ekarri zuen berekin, oso bereziki emakumeen artean.  
 
Gomendioak / ondorioak 
 
Haitiren kasuan hainbat ondorio atera zituen taldeak, behin eta berriz krisi humanitarioak 
pairatzeaz gain fenomeno natural larrien eraginpean ere egon ohi delako: 1) Herrien 
erresilientzia indartzen laguntzeko beharra, hondamendien arriskua murriztuz, elikadura-
segurtasunean oinarritutako estrategiari lehentasuna emanez, eta erakunde eta komunitateak 
indartuz prebentzioaren eta erantzunaren alorretan; 2) Estrategia-aldaketa baten beharra, 
larrialdien, ekintza humanitarioaren eta garapenaren arteko tentsioak gaindituz epe ertainerako 
eta luzerako jardunen alde egiteko, eta 3) GLEAk PRO eta PGM  eta PRE eta EHE tresnen alde 
egindako apustuaren balioespen positiboa, estrategiak modu integralagoan eta epe ertaina eta 
luzea uztartuz garatzea ahalbidetzen duten neurrian. 
 
Nikaraguan, ondorioek zerikusi handiagoa izan zuten testuinguru sozio-politikoarekin eta 
nekazaritza-egoerarekin: 1) Emakumeen giza eskubideak benetan baliatzearen aurkako eraso 
zuzen horren aurrean, emakumeen mugimendua antolatzea eta indartzea funtsezko ardatza 
zela ikusi genuen; 2) Funtsezkoa iruditu zitzaigun, halaber, lurrerako eskubidea baliatzeko 
aukera eta elikadura-subiranotasuna sustatzen jarraitzea, batetik, lurra edukitzeko eta 
agroekologiaren bitartez kontserbatzeko legeztatze- eta segurtasun-prozesuak babestuz, eta, 
bestetik, nekazari-erakundeen gaitasun politiko eta teknikoak indartuz; eta 3) Euskal 
lankidetzaren onespena nabarmendu zen, berehalako emaitzak ematen ez badituzte ere 
herritarrengan inpaktu positiboa duten prozesu eta ekimenen alde egiten duelako, lurren 
titulartasunaren alde adibidez.  
 
 
 

Noiz 2014ko azaroaren 20tik abenduaren 10era bitarte 
Herrialdeak Peru 
Taldea Hego Amerikako teknikari eta bekadunak eta genero eta garapeneko 

emakumezko teknikaria 
Bidaiaren helburua
 
Bidaiak bi helburu zituen. Batetik, azaroaren 22tik 25era bitarte Limara bertaratzea, 
Latinoamerikako eta Karibeko XI. Topaketa Feministara, genero eta garapeneko emakumezko 
teknikariaren eskutik; eta, bestetik, Hego Amerikako teknikariak GLEAk herrialdean lagundutako 
prozesu nagusietako batzuetara hurbiltzea. Ildo horretan, genero- eta garapen-teknikaren parte-
hartzea ere beharrezkotzat jo zen, genero-ikuspegia prozesu horietan zenbateraino sartu den 
aztertzeko. 
 
Azpimarratzekoa da 2010. urtetik Perura joan gabe geundela, nahiz eta herrialde hori izan 
GLEAren eskutik funts gehien jasotzen dituen herrialdea. Gainera, Peruk hainbat prozesu 
bultzatzen ditu proiektu eta programen bitartez, eta horrek gehiago jakiteko aukera ematen du 
toki-erakundeek bi tresna horiei buruz duten iritziaren inguruan. 
 
Hori oinarritzat hartuta, GLEAk bultzaturik Perun ibilbide luzeena egin duten prozesuak 
bisitatzeari eman zitzaion lehentasuna, proiektu eta programak uztartu behar zituztela aintzat 
hartuta. Nolanahi ere, batzuetan taldeak aprobetxatu zuen prozesu horietatik hurbil zeudela 
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beste erakunde batzuekin erakunde-bilerak edukitzeko edo lotutako aztergai interesgarriak 
zituzten beste ekimen batzuk bisitatzeko, zeharkako lerroak sartzeari edo bultzatutako lan-
sektoreei loturik. 
 
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Bisitatutako prozesuetatik eta egindako bileretatik ondorioztatu zenez, oro har, toki-erakundeek 
ahalmen handiagoak ikusten dituzte programen tresnan proiektuen tresnan baino, batetik, 
identifikazio-fasea finantzatzeko aukerari dagokionez, eta, bestetik, erakundeak indartzeko 
ekintzak aurrera eramateari dagokionez. Nolanahi ere, hainbatek adierazi zuten programen 
kudeaketa proiektuen kudeaketa baino zailagoa dela, eta, hori gutxi balitz, beste zailtasun 
batzuk erantsi batzuk ere badituela; nolabaiteko adostasuna lortu da horretan. Hainbatek 
azpimarratu zuten, halaber, jarraipen-txostenetarako erabilitako formatua gehiegi arduratzen 
dela adierazle eta jarduerak betetzen direla egiaztatzeaz, baina ez duela ahalbidetzen, ordea, 
prozesuen aurrerapenak eta aurkitutako zailtasunen konponbideak behar bezala jakinaraztea. 
Horrek proiektuen tresnarako ere balio du.  
 
Egindako bisitetatik ondorioztatu zen, halaber, eredu desberdinak daudela euskal erakundeak 
eta toki-erakundeak harremanetan jartzeko. Egiaztatu zenez, euskal erakundearen laguntza 
zenbat eta handiagoa izan eta komunikazioa zenbat eta arinagoa, programen ezaugarriak 
orduan eta hobeto ulertzen dira, proiektuen aldean, eta gainera proiektu horien ahalmenak 
orduan eta hobeto aprobetxatzen dira. Ildo horretan, erakundeak indartzeko atala oso 
onuragarritzat jo bazen ere, programetan ez da beti modu berean sartu; zenbait ekimenetan 
esku hartzeko ardatz nagusien artean sartu dute, eta beste zenbaitetan ez. Gainera, oraindik 
ikusteko dago garapenerako hezkuntzaren atala programetan sartuko den edo ez, toki-
erakundeen artean inork gutxik aipatu zuelako ahalmenen artean. 
 
Bestetik, Latinoamerikako eta Karibeko Topaketa Feministan parte hartzeak aukera eman zion 
taldeari eskualde-agendaren eta erakunde feministen berri izateko. Gainera, edozein 
eskualdetako mugimendu feministan izaten diren adostasunak eta desadostasunak 
egiaztatzeko eta sakonagotik ezagutzeko aukera izan zuen: feminista instituzionalen eta 
autonomoen arteko aldeak;  emakume afrondorengoen eta indigenen presentzia eta parte-
hartze urria, eta ildo horretan nola eragiten den; mugimendu feministetan trans emakumeak 
sartzeko egiten diren ahaleginak; eta abar.  
 
Gomendioak / ondorioak 
 
Programek beren indarrak badituztela aintzat hartuta, programa horiek erregulatzen dituen 
araudia berraztertu beharra zegoela nabarmendu zen, baita GLEAk kudeaketa- eta jarraipen-
eredua berriz pentsatu beharra ere. Gainera, argi geratu zen harreman koherenteagoak eta 
osagarriagoak ezarri beharra, herrialde pobretuetan eta Euskadin programek garatutako 
ekintzen artean. 
Noiz 2014ko ekainaren 8tik 13ra arte
Herrialdeak Kuba 
Parte-hartzea Erdialdeko Amerikako, Mexikoko eta Karibeko Zuzendaritza, Koordinazio 

Teknikoa eta teknikariak
Bidaiaren helburua
 
GLEAk Kubari ekimen jakin batzuetan laguntzen dio, eta ekimen horiek guztiak Herrialde 
Estrategia baten inguruan antolatu dira. 2007. urtean Kubako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak 
onartu zuten estrategia horrek jarduteko eremu sektorial eta geografikoak zehazten ditu. 
Esparru horretan, eta 2010etik Kubara joan gabe geundela aintzat hartuta, bidaia honetarako 
honako helburu hauek ezarri genituen: 1) Kubako Gobernuarekin berriz ere zuzeneko 
harremanetan jartzea eta erakunde-loturak ezartzea etorkizuneko jardunei begira, Herrialde 
Estrategiaren ebaluazioari begira adibidez; 2) GLEAk finantzatutako ekimenak garatzen dituzten 
erakunde eta elkarteak ezagutzea eta Holguínen esperientzia bat bisitatzea; 3) Kubako 
testuingurua sakonagotik ezagutzea; eta 4) Ekimenak betearaztean problematika orokor jakin 
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batzuei heltzea. 
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Bisitaren esparruan taldea hainbat aldiz bildu zen Gobernuko hainbat erakunderekin (MINCEX, 
Nekazaritzaren Ministerioa, Ekonomia eta Plangintza Ministerioa, La Habana hiriko 
HIstorialariaren Bulegoa),  nazioarteko erakunde eta/edo ordezkaritzekin (Europar Batasunaren 
Ordezkaritza, Nazio Batuak eta AECID), Kubako erakundeekin (ANAP, ACPA eta ACTAF) eta 
GKEEkin (Mugen Gainetik, Mundukide, Euskadi-Cuba, Mundubat eta Oxfam), eta gainera 
Cacocumera (Holguin) bisita bat ere egin zuen, bertako errealitatera hurbiltzeko. 
 
Ildo horretan, hainbat aldaketa egiaztatu zituen –hiriburuan gehiago probintzietan baino, 
norberaren konturako negozio pila bat ireki izana esaterako–, eredu ekonomiko eta soziala 
eguneratzeko prozesuaren ondorio zirenak, eta nazioarteko lankidetzaren eskutik laguntza-
aukera berriak planteatu ziren, adibidez, Mayabequen eta Artemisan bultzatutako 
deszentralizazio-prozesu pilotuak, edo beste herrialde batzuetan kooperatibismoaren, hiri-
eraldaketaren edo portu-kudeaketaren inguruan abian jarritako esperientzietatik ikasteko 
aukera.  
 
Hala eta guztiz ere, aldaketa-testuinguru batean egon arren beste behin ere agerian geratu zen 
elikagaien ekoizpena oraindik ere Kubako erronka nagusietako bat dela, inportazioen 
mendetasuna handia delako. Horren harira esango dugu euskal lankidetzak elikagaien 
ekoizpenaren sektore horretan diharduela.  
 
Gomendioak / ondorioak 
 
Kubako Gobernuaren interes sektorial eta geografikoak egiaztatu zituen taldeak bisitan, eta 
aipatzekoa da oro har Herrialde Estrategian ezarritakoarekin bat datozela; horrez gain, beste 
zenbait interes ere nabarmendu ziren, energia berriztagarrien aldeko apustua adibidez. Ildo 
horretan, taldeari ondo iruditu zitzaion Herrialde Estrategiaren ebaluazioa egitea, ondoren 
lankidetza-esparrua ezarri eta/edo berritzeko. Aurrekoa zehaztu arte, Kubako agintariek eta 
GLEAk erabaki zuten Herrialde Estrategian lehenetsitakoari eustea, baina azukrearen 
birmoldaketan eta elikadura-subiranotasunean bildutako ekimena Ekialdeko probintzietako 
edozein tokitan egin ahal izango da, eta ez lehenetsitako udalerrietan bakarrik. 
Antolaketari eta inpaktuari dagokionez, toki-aktore instituzional eta sozialen eta Kuban 
diharduten euskal erakundeen arteko elkarlana oso interesgarria izan zen, udal-garapenaren 
epe luzerako plangintza bati jarraikiz (Cacocum). Udalerri horren edo lehenetsitako beste 
batzuen esperientzia hori interesgarria izan liteke aktoreen antolaketa ebaluatu eta balioesteko. 
 
Azkenik, bidaiak argi eta garbi utzi zuen euskal lankidetzak eta beste batzuek maniobratzeko 
tarte txikia dutela ekimenak onartu eta betearazteko denborak murrizteko eta abiaraztean 
sortzen diren problematikak konpontzeko. Zentzu horretan argi geratu zen Kubako agintariak 
hori hobetzeko ahalegin handiak egiten ari badira ere, egungo prozedurak bere horretan 
mantenduko direla. 
Noiz 2014ko apirilaren 7tik 14ra / ekainaren 1etik 6ra / irailaren 14tik 16ra 
Herrialdeak Ekuador, Libano eta Montenegro
Parte-hartzea Hego Amerikako eta Afrikako eta Asiako zuzendari eta teknikariak 
Bidaiaren helburua
 
GLEAk, PNUD-ARTekin eta Europako beste hamar toki- eta eskualde-gobernurekin batera,  
Innovation in Sustainable Territorial Partnerships, I-STEPS ekimenaren betearazpena hasi zuen 
2014. urtean, Ekuadorren, Libanon eta Monetenegron lankidetza horizontal deszentralizatuaren 
programa pilotuak garatzeko, eta horrela toki-mailan garapen iraunkorra eta gobernantza ona 
sustatzeko. Esparru horretan, 2014an ikerketa-bisitak egin genituen hiru herrialdeetara, 
Ekuadorren GLEAk lidergo berezia izanik, proiektuen aktoreak eta ekintza-ildoak identifikatu eta 
abiarazteko ibilbide-orria adosteko.  
Ikasitakoak / aurkitutakoak 
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Ekuadorren, gobernuko erakunde eta ordezkariekin bildu ginen, Quiton eta Esmeraldasen batez 
ere, eta lurraldeek partekatutako zenbait interesgune identifikatu genituen, nekazaritza-
eraldaketa, giza talentuaren eraketa eta nazioartekotzea adibidez. Bisita horretatik abiatuta, 
eremu horietan jakintzak eta esperientziak elkartrukatzeko hurrengo urratsak planifikatu ziren. 
Gainera, GLEAk bidaia aprobetxatu zuen Ekuadorren hainbat proiektu garatzen ari diren 
erakundeekin biltzeko. 
 
Libanon hainbat eremu bisitatu zituen taldeak, eta alkatetzako hainbat ordezkarirekin bildu zen, 
baita hainbat erakunde-sarerekin ere, lehentasunezko premiak atzemateko, eta, horretan 
oinarrituta, erakunde parte-hartzaileekin lankidetza teknikoa eta trukea aurrera eraman ahal 
izateko. Taldekoei laguntza eskatu zieten, batez ere, uraren kudeaketarekin, ondasun solidoen 
kudeaketarekin eta gazteei laguntzearekin lotutako gaietan. Bidaia honetan aukera izan zuten 
PNUD-ARTek abian jarritako garapen-proposamen bat bertatik bertara ezagutzeko. Horren 
arabera, harrera-komunitateak sortu nahi dira Siriatik datozen pertsonei erantzun bat emateko.  
 
Azkenik, Montenegrorako misioan parte-hartze txikiagoa izan genuen, eta bidenabar esango 
dugu herrialde hori aukeratu genuela Europar Batasuneko kide ez den Europako herrialde 
batean parte hartu nahi genuelako. Nolanahi ere, GLEAri laguntza eman zion prozesu osoaren 
ikuspegi integrala izateko, nahiz eta GLEAk bat egingo ez duen zehaztu litezkeen lan-ildoekin. 
 
Gomendioak / ondorioak 
 
Egiaztatu genuenez oso interesgarria izan daiteke eta aukera handiak daude Europako 
lankidetzarako beste udal- edo eskualde-sare batzuekin sarean lan egiteko, horrek aukera 
emango duelako jakintzak partekatzeko, ikasteko eta GLEAk aurrera daramatzan lankidetza-
estrategiak osatzeko. 
 

 
1.2.3.3. Eskaerak egiteko eta finantzak justifikatzeko sistemak bizkortzea 
 

2014an aurrerapen batzuk egin ziren eskaerak egiteko sistemak bizkortzeari 
dagokionez batetik, eta, epe ertainean eta pixkana-pixkana, linean izapidetzeko 
sistema batera igarotzeko bidean bestetik. Hala, sistema berria ezartzean 
zailtasunak ageri baziren ere, paperean oinarritu gabeko sistema batera aldatzeko 
erronkaren adierazgarri, administrazio elektronikoa erabili zen genero 
berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketaren prozesuetarako laguntzen (GBA) 
deialdietarako eta espezializazio-beken (BEK) deialdietarako, Platea Eusko 
Jaurlaritzaren administrazio elektronikoaren plataformaren bitartez eta gazte 
lankideentzako laguntzen bitartez, GLEA garatzen ari zen aplikazio bat erabiliz. 
Gainera, elkarreragintasun-zerbitzuak erabiltzen hasi ziren. 
 
Finantza-justifikazioari dagokionez, 2014an ibilbide-orri bat ezarri zen, epe 
ertainean eta egin beharreko arau-egokitzapenak eginez, erakundeek diru-
laguntzen finantzak justifikatzeko egin beharreko lanak arintzeko. Lehenik eta 
behin, GLEAri aurkeztutako finantza-txostenak berraztertzeko barne-protokoloa 
jarri zen abian, irizpide batzuk ezarri zituena gastu-egiaztagirien lagin bat 
hautatzeko ekarritako egiaztagiri guztiak egiaztatzen ibili beharrean. 
Aurreikustekoa da protokolo hori zenbait alditan ezarriko dela, aurkeztutako gastu-
egiaztagirien lagin esanguratsuak lortzeko zenbaterainoko ahalmena duen 
egiaztatzeko. Behin lehen fase hori amaiturik, prozesuak aurrera jarraituko du, eta 
prozesuaren amaieran, erakunde esleipendunek gauza izan beharko lukete 
hasiera batean aurkezteko, finantza-txostenekin batera, laginaren irizpideen 
barruan dauden egiaztagiriak soilik, eta, geroago, GLEAk eska dezakeen beste 
edozein faktura.  
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Azkenik, eta Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Lankidetzaren Agenteen 
Erregistroaren ezarpenean aurrera egiteko helburuarekin, 2014an Eusko 
Jaurlaritzaren Elkarte eta Fundazioen Erregistroarekin bildu ginen eskura zeukaten 
administrazio-dokumentazioa egiaztatzeko, eta, horrela GLEAren deialdietatik 
kentzeko, eta gainera, Madrilen beste autonomia-erkidego batzuetako langileekin 
bildu ginen, erregistro informatikoei buruzko informazioa eta esperientziak 
partekatzeko eta AECIDen Erregistroa arautzen duen araudiari buruzko aldaketen 
berri izateko. 

 
1.2.3.4. Kontu-ematea.  
 

Jakina denez, memoria honetan informazioa jaso da lau urteko eta urteko 
plangintzaren ezarpenean eta aurrekontu-betearazpenean egindako aurrerapenen 
inguruan, baita beste gune batzuetan egindakoaren inguruan ere, 1.2.4. puntuan 
jaso denez. Horrez gain, azpimarratzekoa da GLEAk bi agerraldi egin zituela 
Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren 
Partaidetzaren aurrean. Apirilaren 8an, Garapenerako Lankidetzaren 2014-2017 
aldirako Plangintza Estrategikoaren Jarraibide Nagusiak aurkeztu eta izapidetu 
ziren, eta urriaren 6an, GLEAk eskaturik, GLEAk ekitaldian egindako jardunen berri 
eman zen. 
 
Hori ez ezik, eta Eusko Legebiltzarrari dagokionez, bost informazio landu genituen 
ere idatziz erantzun beharreko galderen aurrean, UNESCO Etxearekiko kontratu-
harremanei, premiazko kontratazioei, Armeniako genozidioaren inguruko jarduerei, 
NBEren deialdiari eta oro har euskal administrazioan lehendik zeuden erregistroei 
buruzkoak,  eta informazioa bildu genuen Afrikan egindako jardunei eta 
Palestinarako laguntzei buruzko legez besteko proposamenak betetzearen 
inguruan. Gainera, hainbat gairi buruz dokumentatutako informazioa eskatu 
ziguten, eta guztira 18 eskaerari erantzuna eman genien, honako gai hauek 
jorratuz: kontratazio-arloko jarduna 2013an; hainbat zerbitzuren kontratazioa 
(bidaia-agentzia, itzulpenak, bulegoko material suntsigarria hornitzea, PRO 
tresnaren baremazioa, Hondurasko Giza Eskubideen egoerari buruzko 
espedienteak ixteko txostena eta espedienteak ixteko aholkularitza); goi-
kargudunentzako hizkuntza-ikastaroak; 2013an zenbait tresnaren deialdia egitea; 
osasun-arloan emandako laguntzak; eta GLEAren Zuzendaritzak Eskualdeen 
Batzordean esku hartzea. 
 
2014an, Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen Garapenerako 
Lankidetza Batzordeari eman genion GLEAk 2013an Garapenerako Laguntza 
Ofizialari dagokionez izandako fluxuen berri. Atzerriko Arazoetako eta 
Lankidetzako Ministerioaren info@OD plataformaren bitartez egin zen hori, 
erakunde horrek estatu osoan biltzen baititu erreferentziazko urtean ordaindutako 
funtsei buruzko datuak. 
 
 
 
Azkenik, barne-mailari begiratzen badiogu, GLEAren aurrekontu-betearazpenari 
dagokionez Eusko Jaurlaritzaren beste sail, erakunde eta entitateen aurrean 
kontu-ematea egin genuen eskatutako hainbat gairen inguruan –esaterako, 
aurreko ekitaldietako langile-gastuak EAEren Sektore Publikoa Berrantolatzeko 
Prozesuaren esparruan, edo GLEAren jarduerak, BEK, NBE eta KOP diru-
laguntzen bitartez, 2014-2016 aldirako Enplegu Planean eragindako inpaktua–, 
eta, GLEAren webguneari dagokionez, zenbait atal eguneratu ziren eta 
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kontratatzailearen profilaren atala erantsi zen, GLEAk egindako kontratazioei 
buruzko informazioa eskaintzeko. 
 
 
 

1.2.3.5. Aurrekontu-betearazpenaren jarraipena 
 

2014an honako hiru helburu hauek betetzeko erronka ezarri zen:  deialdien 
ordainketen eta haien aurrekontu-islaren logika, ekimenak tresna bakoitzaren 
araudiak ezartzen duen denbora eta luzapenetan garatzea, eta aurrekontuan 
jasotako funtsak aribideko urtean betearazteko beharra.  
 
GLEA eratu arteko urteetan, hau da, 2011 baino lehen, deialdien urte anitzeko 
logikari jarraikiz urtebeteko aurrekontuan jasotako eta urte berean betearazi 
gabeko 2. eta 3. ordainketa guztiak hasierako aurrekontu horren kargura 
erreserbatzen ziren (“O muga-egunak”). Alabaina, GLEA 2011n lanean hasi zenez 
geroztik, urte bateko aurrekontuan bilduta egonik urte horretan betearazi ez diren 
2. eta 3. ordainketen zati bat berriz ere jaso behar izan zen hurrengo urteko 
aurrekontuan, eta horren ondorioz deialdi berrietarako funtsak murriztu egin behar 
izan ziren.  
 
Hortaz, 2011ko eta 2012ko aurrekontuetan betearazi gabeko 2. eta 3. ordainketen 
zati bat haien kontura mantendu zen, baina beste zati bat berriz ere aintzat hartu 
zen 2012ko eta 2013ko aurrekontuetan, hurrenez hurren. Eta, 2013ko 
aurrekontuaren kargura aurreikusita egonik egin ez ziren ordainketei dagokienez, 
ondoren aldaketa bat izan bazen ere II. Kapituluan azaltzen denez, Eusko 
Jaurlaritzak erabaki zuen betearazi gabeko 2. eta 3. ordainketa horiek guztiak 
berriz ere 2014ko aurrekontuan biltzea, hasiera batean zegokien aurrekontuaren 
kargurako funtsik erreserbatu ez zelako (“O muga-egunak”). 
 
Aurreko egoerak bultzatuta GLEAk garatu behar izan zuen, beste ekintza batzuen 
artean, ordaindu gabeko 2. eta 3. ordainketen jarraipena egiteko sistema bat, eta 
gainera aurreikusi behar izan zuen erakundeek ordainketak egiteko txostenak 
aurkezteko aukera. Hala, eta txostenak aurkeztean erakundeek emandako 
erantzun positiboari esker eta GLEAk egindako berraztertze sakonari esker, 
2015eko aurrekontuan ez genuen jaso behar izan 2014an betearazi gabeko 
ordainketarik. 
 

1.2.3.6. Generoaren ikuspegia barnean hartzea. 
 
Gogoetarako guneei dagokienez, otsailaren 19an eta 20an Garapenerako 
Estrategia Positiboei buruzko Jardunaldien IX. edizioa egin zen “Natura-
ondasunen erabilera iraunkorraren aldeko ekintza feministak” izenburupean, 
GLEAk eta Bilboko Udalak antolatuta. Gune horretan, uraren, lurraren eta natura-
baliabideen defentsan antolatutako emakumeen zereginaz eztabaidatu zen, 
emakumeak ahalduntzeko prozesuei lotutako ikuspegi feminista batetik; hainbat 
adituren parte-hartzea izan genuen, eta Mexikoko, El Salvadorreko, Ekuadorreko, 
Guatemalako eta Euskadiko esperientziak partekatu genituen. 
 
Gainera, parte hartzen jarraitu genuen, genero eta garapeneko emakumezko 
teknikariaren eskutik, Emakunderen Sailarteko Batzordearen Talde Teknikoan, 
Eusko Jaurlaritzaren sail guztietako berdintasuneko emakumezko teknikariekin 
elkarlanean, eta Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Erakunde 
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Publikoen Sarean parte hartzen hastea ere erabaki genuen, EAEren sektore 
publikoaren eremuan –2014an jarri zen abian–, erakunde publikoetan berdintasun-
politika eta -neurriak eransteko lanetan aurrera egiteko, lehendik dauden 
baliabideak optimizatuz eta erakunde bakoitzak egindako lana eta esperientziaren 
aprobetxamendu kolektiboa eginez. 
 
2014an Euskadiko GGKEen Koordinakundearen Genero Taldearekin koordinatzen 
jarraitu genuen GBA tresna ebaluatzeko prozesuaren erreferentziazko terminoak 
elkartrukatzeko, 1.2.2 puntuan azaldutakoari jarraikiz. 
 
Deskribatutako truke eta guneek eta Euskadira datozen erakundeekin izaten diren 
bilerek aukera ematen dute hainbat herrialde eta eskualdetako genero-
desberdintasunei buruz, desberdintasun horiek gainditzeko estrategiei buruz eta 
genero-ikuspegia sartzeak berekin dakartzan aurrerapen eta erronkei buruz 
gehiago jakiteko. 
 
Aurreko guztiak aukera ematen du genero-zeharkakotasuna hobeto ulertzeko eta 
prozesu eta proiektuetan dagoen zeharkakotasuna hobeto baloratzeko. Hala, 
2014an, deialdien baremazioa egin aurretik, baremoak oro har berraztertzeko 
ahaleginaren esparruan, generoko zeharkakoa balioesteko irizpideak barne-mailan 
landu eta adostu ziren. Gainera, baremazioan zehar, ekimen jakin batzuk 
balioestean lankidetzaren teknikariei agertu zitzaizkien zalantzak eta/edo 
zailtasunak genero- eta garapen-teknikarekin erkatu ziren. 
 
1.2.4. Lankidetza-politikaren koherentzia, koordinazioa eta parte-hartzea 

handitzea 
 
2014-2017 aldirako 4. helburuan (“Lankidetza-politika koherenteagoa, 
koordinatuagoa eta parte-hartzean oinarrituagoa egitea”) ezarritako lan-ildoek 
zerikusia dute garapenerako politiken koherentziarekin, Garapenerako 
Lankidetzaren Erakundearteko Batzordearen barruko jardun koordinatuarekin, 
GLEKen  agenteen parte-hartze eta koordinaziorako elkarlan eta elkarrizketarako 
egiturak ezartzearekin, eta, ekimen estrategikoak bultzatzearren, maila guztietako 
aliantzak garatzearekin.  
 
2014an, Eusko Jaurlaritzaren politikek garapen-helburuekiko gero eta koherentzia 
handiagoa izan dezaten,  UPV/EHUko  HEGOA Institutuko garapen- eta 
lankidetza-politikei buruzko ikerketa-taldeak “Garapen Politiken koherentzia EAEn: 
diagnostikoa eta proposamenak” azterlana egin zuen, GLEAren eskaerari 
erantzunez. Dokumentu hori 2014ko urrian amaitu zen, harekin 2015etik aurrera 
lan egiteko asmoarekin, eta abiapuntu bat izan nahi zuen, GLEKen esparruan 
agente guztiekin Eusko Jaurlaritzaren barneko gaiei buruz eztabaidatzeko, eta 
hartan planteatzen diren ekimenak abian jartzeko. 
 
Erakundearteko koordinazioari dagokionez, 2014an Garapenerako Lankidetzaren 
Erakundearteko Batzordearen bilera teknikoa egin zen. Bilera hori martxoaren 
13an egin zen, eta GLEBek 2013an adierazi zuenez, hiru hiriburuetako udaletako 
teknikariei gonbidapena egin zitzaien, dekretu erregulatzailean jasotako 
erakundeetako (Eusko Jaurlaritza, hiru Aldundiak, EUDEL eta Euskal Fondoa) 
langileekin bat egin zezaten. Topaketa horretan zenbait lan-ildori heldu genien, eta 
ondoren III. Gida Planaren matrizean bildu genituen hurrengo urteetan garatzeko: 
euskal lankidetzari buruzko informazio-sistema, ebaluazioak gizarteratzea, ekimen 
zehatzak identifikatu eta batera lantzea… 
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GLEBen ez bezala, GLEK-ek 2014an egindako bilkuretan lan-agenda trinkoagoa 
izan zen, nagusiki, 1.1. atalean azaldu dugunez, III. Gida Plana egiteko 
prozesuaren ondorioz. Hala, batzorde iraunkorra martxoaren 3an, uztailaren 3an 
eta abenduaren 4an bildu zen, eta GLEKen ohiko osoko bilkura apirilaren 30ean, 
uztailaren 9an, urriaren 24an eta abenduaren 16an egin zen, eta ohiz kanpokoa, 
berriz, uztailaren 28an.   
 
GLEKen bileren denbora 2014-2017 aldirako plangintza lantzen eman genuen 
batez ere, baina beste zenbait gauza aurkeztu eta eztabaidatu ziren ere, hala nola 
Basque Country 2020 Estrategia –GLEKen sektore sozialak hari buruz eta 
garapenerako lankidetzaren plangintzarekin lotzeari buruz eztabaidatzeko gune 
bat edukitzeko eskaera egin ondoren–, eta GLEAren memoriak eta 2014ko 
Jarduera Plan Orokorra. Aipatzekoa da 2014ko aurrekontuaren gaia, haren 
aurrekontu-betearazpena eta aurreko urteetako deialdien ordainketak egiteko 
hartutako neurriak –“O muga-egunak” ez egiteko testuinguru batean, 1.2.3.5. 
atalean adierazi dugunez– GLEKen  bilkura batzuetan aztertu zirela.  
 
Ekimen estrategikoak abian jartzeko zenbait mailatako aliantzak ezartzeari 
dagokionez, zenbait gauza nabarmen daitezke Eusko Jaurlaritzaren sailartean, 
autonomia-erkidegoan eta estatuan, Europan eta nazioartean. Sailarteko ekintzak 
indartu eta koordinatzeko, 2013an zenbait sailekin hasitako elkarrizketekin aurrera 
jarraitu genuen, eta beste zenbait elkarrizketari hasiera eman genien. Honako 
hauek dira aipagarrienak:  
 

1) Lankidetzako Akordio Marko bat ezarri zen, eduki ekonomikorik gabe, 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren, Nekazaritzako, 
Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren, GLEAren, 
EMAKUNDE Emakumearen Euskal Erakundearen eta Munduko 
Landagunearen artean, 2014an, Familia Nekazaritzaren Urtearen 
esparruan, ekimenak, ekintzak eta proiektuak garatzeko.  

2) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin batera, Gazteria 
Zuzendaritzak kudeatutako Euskal Gazteak Lankidetzan ekimenean 
lagundu genuen; eta Gobernu Kontseiluan hizkuntza-lankidetzaren 
alorreko akordio marko bat onartu zen GLEAren eta Hizkuntza Politikaren 
Sailburuordetzaren artean; ondoren, 2015. urtean, formalki sinatu zen.  

3) Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin elkarlanean jarraitu 
genuen, eta, zehazkiago, Giza Eskubideen Defendatzaileak aldi batez 
babesteko Euskal Programaren deialdirako hautaketa- eta laguntza-
prozesuan parte hartu genuen, eta GLEAko teknikariek Kolonbiaren 
jarraipena egiteko lanetan parte hartu zuten 2014ko urtarrilean, 1.2.3 
atalean adierazi dugunez. 

4) URA Uraren Euskal Agentziarekin aurrera jarraitu genuen, batetik, uraren 
kanonaren % 5aren kudeaketa GLEAren esku uzteko eta  ur- eta 
saneamendu-ekimenak finantzatzeko Gobernu Erabakiaren idazkuntzan, 
baita, Gobernu Erabakiari jarraikiz, URAren eta GLEAren arteko  
lankidetza-hitzarmenaren idazkuntzan ere. Azkenean bi dokumentuak 
2015ean onartu ziren. 

5) Emakunderen Sailarteko Lantalde Teknikoarekin batzartzen jarraitu 
genuen, Eusko Jaurlaritzaren sailetako berdintasuneko emakumezko 
teknikariekin batera.   
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Horrez gain, hitzarmenen tresnaren bitartez, aurrerago 3.3 taulan adierazi 
dugunez, beste herrialde batzuetako edo nazioarteko euskal agenteekin zuzeneko 
lankidetza-jardunak zehaztu genituen, GLEAren ustez garrantzitsuak diren ekimen 
estrategikoak bultzatzeko. 
 
Estatuan, maiatzaren 8an eta 9an Autonomia Erkidegoen eta Garapenerako 
Lankidetzaren VII. Batzarrean parte hartu zuen GLEAk, Toledon, hainbat ordezkari 
tekniko eta politikorekin batera. Batez ere garapenerako hezkuntzari eta ekintza 
humanitarioari lotutako gaiak landu ziren, eta horretarako lantaldeak sortu ziren. 
Gainera, zenbait ponentzia prestatu genituen AECIDeko ordezkariekin batera, eta 
bereziki nabarmentzekoa da “Toki-garapenerako lankidetza toki-administrazioaren 
arrazionalizazioa berritu ondoren” ponentziari buruzko debatea. Topaketaren 
amaieran, autonomia-erkidego guztiek dokumentu bat adostu zuten, 2012an 
Portugaleten sinatutako akordioei jarraipena emanez. 
 
Nazioartekotzearen eta aldeaniztasun aktiboaren esparruan, GLEAk,  PNUD-
ARTekin eta garapenerako lankidetzaren arloan erreferentziazkoak diren Europako 
beste hamar eskualde- eta toki-gobernurekin  batera, (Innovation in Sustainable 
Territorial Partnerships, I-STEPS) ekimena sustatu zuen, Europako Batzordearekin 
elkarlanean lankidetza horizontal deszentralizatuaren programa pilotuak garatzeko 
lurralde jakin batzuetan (Ekuador, Montenegro eta Libano). Horregatik, 2014an 
zenbait topaketa eta misio egin genituen: urtarrilaren 15ean  Marseillan, apirilaren 
7tik 14ra Ekuadorren, ekainaren 1etik 6ra Libanon, irailaren 14tik 16ra 
Montenegron, eta urriaren 4an Bartzelonan.  
 
Azkenik aipatzekoa da GLEA hautatu dutela datozen urteetan CPMR (Conference 
of Peripheral Maritime Regions of Europe) konferentziaren lankidetzarako 
lantaldea zuzentzeko, eta Europako esparrura hurbiltzeko testuinguruaren 
esparruan aipatzekoa da, halaber, abenduaren 18an prestakuntza eskaini genuela 
GGKEak Europar Batasunaren finantziazioa lortzeko moduaren inguruan, 
Euskadiko GGKEen Koordinakundearekin elkarlanean.   
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II. KAPITULUA.- 

2014ko AURREKONTUA ETA AURREKONTU-BETEARAZPENA  

 
2.1. 2014ko ekitaldiko aurrekontuaren azterketa 
 
2014an, laugarren ekitaldiz jarraian, GLEAk aurrekontu propio bat eduki zuen 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoa den aldetik. 2014an GLEAren aurrekontua 
35.526.830 euro izan zen, 2013an baino 3.056.200 euro gehiago, eta horren harira 
esango dugu 2013an aurrekontu-murrizketa handia izan zela aurreko ekitaldien 
aldean.  
 

 
2.1 taula. Aurrekontu-bilakaera (€) 2008-2014 

 
 

Urtea 
EAEko Administrazio 
Orokorraren Guztizko 

Aurrekontua 

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentziaren 
Aurrekontua2 

GLEAren 
aurrekontuaren 

eta EAEren 
aurrekontuaren 
arteko erlazioa 

(%) 

2008 9.939.662.000 45.000.000 0,45 

2009 10.487.458.000 51.000.000 0,49 

2010 10.315.210.000 51.006.137 0,49 

2011 10.549.489.000 50.976.137 0,48 

2012 10.449.167.000 50.685.165 0,49 

2013 9.316.657.000 32.470.630  0,35 

2014 10.215.506.000 35.526.830 0,35 

 
GLEArentzako 2014ko aurrekontu-zuzkidura EAEren aurrekontu orokorren % 0,35 
izan zen. 
 

2.2. taula. 2014ko aurrekontuaren banakapena partiden arabera (€), eta 
2013ko aurrekontuarekiko konparazioa 

 

 2013 2014    

Langile gastuak 1.079.521 1.025.427    

Funtzionamendua 340.233 284.236    

Diru-laguntzak 31.050.876 34.217.167    

GUZTIZKOA 32.470.630 35.526.830    
 

2014an GLEAren aurrekontuetan jasotako administrazio-kostuak (langile- eta 
funtzionamendu-gastuak) 1.309.663 euro izan ziren, aurrekontu osoaren % 3,68. 
Horrek murrizketa txiki bat ekarri zuen 2013. urtearen aldean, azken urte horretan 
funtzionamendu-gastuak aurrekontuaren % 4,37 izan zirelako.  

                                                 
2 Edo Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza, hala badagokio. 
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Aurrekontuan jasotako diru-laguntzen partidan bildu dira, batetik, urtean ekimen 
berriei laguntzeko funtsak –“funts banagarriak” esaten zaienen lehen ordainketak–, 
eta, bestetik, aurreko urteetako urte anitzeko diru-laguntzetatik aribideko urterako 
zeuden konpromisoak. Guztira, 34.217.167 euro bildu ziren partida horretan.  
 
Diru-laguntzen partida horretan funts gutxiago zeuden aurreko urteetan baino  –
2012an 49.148.918 euro izan ziren–, eta gainera Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen 
2013ko aurrekontuaren kargura ez mantentzea urte horretan aurreikusita 
bazeuden ere betearazi gabe zeuden ordainketak –“O muga-egunak” esaten 
zaienak, guztira 10.909.043 euro izanik 2014ko aurrekontuko diru-laguntzen 
partidan jaso behar izan zirenak–; gauzak horrela, 2014an ekimenak deitzeko 
gaitasunak moteldu ziren, eta 2014an GLEAk urte anitzeko ordainketen 
aurreikuspena berraztertu behar izan zuen, errealitatera egokituz. 
 

2.3. taula. Funts banagarriak ezartzeko kalkuluak (€) 2014 (2014ko otsaila) 
 

Diru-laguntzen partida 2014ko aurrekontuan 34.217.167 

Aurreko urteetako konpromisoak, 2. eta 3. ordainketak (-)14.932.580 

Egin gabeko O muga-egunak (2013ko 2. eta 3. ordainketak) (-)10.909.043 
2014tik 2015era transferitutako funtsak, ordainketa-aurreikuspenen 
arabera  (+) 4.000.000 

Funts banagarriak 2014an (2014ko aurrekontutik ordaintzeko) 12.375.544 
 
Hau da, aurrekontuko diru-laguntzen partidan bildutako 34.217.167 euroetatik 
25.841.623 euro konprometituta zeuden jada aurreko urteetako deialdien 
ordainketetarako  (batetik, aurreko urteetako konpromisoetako 14.932.580 euro, 
2014ko aurrekontuan zuzenean bildu zirenak, deialdietako urte anitzeko logikari 
jarraikiz, eta, bestetik, 2013ko konpromisoetako  10.909.043 euro, urte horretan 
betearazi ez zirenak eta 2014an berriz ere kargatu zirenak). Deialdi berrietarako 
funtsak urriak izaki, eta ordainketa-aurreikuspena justifikazio-erritmoaren arabera 
hobeto doitzeko eta urte-amaieran egin gabeko 2. eta 3. ordainketak ez edukitzeko 
helburuarekin, 2014rako aurreikusitako 2. eta 3. ordainketei zegozkien  4.000.000 
euro 2015era transferitu ziren. Horrela, 2014ko deialdietarako 12.375.544 euro 
edukitzeko aukera izan zen.  
 
2014ko aurrekontuko 12.375.544 euro horiek, eta tresna bakoitzari dagokion 
araudian aintzat hartutako urte anitzeko ordainketen sistemaren arabera, funts 
banagarrietarako 39.791.344 euro bihurtu ziren. 2014ko deialdietarako hasierako 
funts-banaketa hori, 2014rako eta hurrengo urteetarako aurrekontu-karga eta guzti, 
GLEAren Kontseilu Errektorearen 2014ko otsailaren 5ean onartu zen. 
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2.4. taula. Funts banagarriak (€) 2014 –2014ko deialdi berrien aurrekontu-
konpromisoak, 2014rako eta hurrengo urteetarako, 2014ko otsailaren 5ean onartuak 

 
GUZTIZKOA FB (%) 2014 2015 2016 2017 

PRO            
K1/K2 21.750.000,00 54,66 4.350.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00  

K3 3.250.000,00 8,17 650.000,00 2.600.000,00    
PGM 8.000.000,00 20,10 3.200.000,00  3.200.000,00 1.600.000,00
EHE 2.000.000,00 5,03 1.000.000,00 1.000.000,00    
PRE 1.600.000,00 4,02 1.600.000,00     
ZUZ 2.391.344,00 6,01 1.211.344,00 630.000,00 550.000,00  
GBA 132.000,00 0,33 79.200,00 52.800,00    
KOP 250.000,00 0,63 75.000,00 115.000,00 60.000,00  
NBE 300.000,00 0,75 180.000,00 120.000,00    
BEK 118.000,00 0,30 30.000,00 88.000,00    

Funts banagarriak 
guztira 39.791.344,00 100 12.375.544,00 13.305.800,00 12.510.000,00 1.600.000,00

 
Funts banagarrien aurreikuspen horren arabera, honako tresna hauen deialdiak 
egin ziren: proiektuak (PRO), programak (PGM), ekintza humanitarioko estrategia 
markoak (EHE), larrialdi-laguntza eta ekintza humanitarioetako linea iraunkorra 
(PRE) eta genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak (GBA). 
 
 
 
Alabaina, lankidetzaren agenteen mobilizazioari eta eraginari esker, eta Eusko 
Jaurlaritzak garapenerako lankidetzarako funtsak ahalik eta gutxien kaltetu nahi 
zituenez, 2013ko aurrekontuko urte anitzeko ordainketetatik betearazi gabeko 
10.909.043 euroetatik 4.480.000 euroko funts-erreserba egin zen 2013ko 
ekitaldiaren kargura, eta beraz 2014k aurrekontuan 6.429.043 euro bildu ziren, 
hasierako 10.909.043 euroen aldean. Eta, azkenik, 2014ko aurrekontuan jasota 
egonik aurreko urteetako 2. eta 3. ordainketei zegozkien 3.000.000 euro 2015eko 
aurrekontura transferitu ziren –1.000.000 euro gutxiago otsaileko funts banagarrien 
proposamenean baino–, kopuru hori egokiagoa zelako urtearen erdialdean 
aurkezten ari ziren txostenak eta ordainketen betearazpena aintzat hartuta. 
 

2.5. taula. Funts banagarriak ezartzeko kalkulua (€) 2014 (2014ko ekaina) 
 

Diru-laguntzen partida 2014ko aurrekontuan 34.217.167 

Aurreko urteetako konpromisoak, 2. eta 3. ordainketak (-)14.932.580 

Egin gabeko O muga-egunak (2013ko 2. eta 3. ordainketak) (-) 6.429.043 
2014tik 2015era transferitutako funtsak, ordainketa-aurreikuspenen 
arabera  (+) 3.000.000 

Funts banagarriak 2014an (2014ko aurrekontutik ordaintzeko) 15.855.544 
 
Aurreko mugimenduei esker funtsak emateko ahalmena areagotu zen –2014ko 
deialdietako lehen ordainketetarako 15.855.544 euro zeuden–, eta Kontseilu 
Errektoreak, 2014ko ekainaren 17ko bilkuran, 2014rako funts banagarrien 
proposamen berria onartu zuen, hurrengo urteetarako zegokion karga eta guzti. 
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2.6. taula. Funts banagarriak (€) 2014 –2014ko deialdi berrien aurrekontu-

konpromisoak, 2014rako eta hurrengo urteetarako, 2014ko ekainaren 17an onartuak 
 

GUZTIZKOA FB (%) 2014 2015 2016 2017 

PRO            
K1/K2 25.500.000,00 52,75 5.100.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00  

K3 4.000.000,00 8,27 800.000,00 3.200.000,00    

PGM 10.000.000,00 20,69 4.000.000,00  4.000.000,00 2.000.000,00

EHE 2.000.000,00 4,14 1.000.000,00 1.000.000,00    

PRE 2.600.000,00 5,38 2.600.000,00     

ZUZ 3.390.167,00 7,01 1.959.664,00 715.251,50 715.251,50  

GBA 184.800,00 0,38 110.880,00 73.920,00    

KOP 250.000,00 0,52 75.000,00 115.000,00 60.000,00  

NBE 300.000,00 0,62 180.000,00 120.000,00    

BEK 118.000,00 0,24 30.000,00 88.000,00    

Funts 
banagarriak 

guztira 
48.342.967,00 100 15.855.544,00 15.512.171,50 14.975.251,50 2.000.000,00

 
Beheko taulan ikus dezakegu PRO, PGM, PRE, ZUZ eta GBA  tresnetarako funts-
zuzkiduran izandako gorakada. 
 

2.7. taula. Funts banagarrien konparazioa (€) 2014  
 

2005eko otsaila 2005eko ekaina 

PRO     
K1/K2 21.750.000,00 25.500.000,00 

K3 3.250.000,00 4.000.000,00 

PGM 8.000.000,00 10.000.000,00 

EHE 2.000.000,00 2.000.000,00 

PRE 1.600.000,00 2.600.000,00 

ZUZ 2.391.344,00 3.390.167,00 

GBA 132.000,00 184.800,00 

KOP 250.000,00 250.000,00 

NBE 300.000,00 300.000,00 

BEK 118.000,00 118.000,00 

Funts banagarriak guztira 39.791.344,00 48.342.967,00 

 
Funts banagarrien gorakada horri esker, eta PRO, PGM, PRE eta GBA tresnen 
deialdia aurreko zuzkidurari jarraikiz egin zenez, zenbait ebazpen izapidetu behar 
izan ziren deialdi horietako funtsak igotzeko, GBA tresnarako izan ezik, hasierako 
zuzkidurak (132.000 euro) aukera ematen zuelako onartzeko moduan 
aurkeztutako ekimen guztiak estaltzeko. 
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2.2. 2014ko ekitaldiko aurrekontu-betearazpenaren azterketa 
 
2014an, betearazitako zenbatekoa 41.594.937,64 euro izan zen: 35.384.584,26 
euro 2014ko aurrekontuari zegozkion, eta 6.210.353,38 euro, berriz, aurreko 
urteetako aurrekontuetan bildutako ordainketei. 

 
2.8. taula. Betearazia (€) 2014  

 

 
2014an betearazia, 

2014ko 
aurrekontutik 

2014an betearazia, 
aurreko 

aurrekontuetako 
konpromisoetatik 

2014an 
betearazia, 

guztira 

Langile gastuak 1.022.486,00  1.022.486,00 

Funtzionamendua 262.661,00  262.661,00 

Diru-laguntzak 34.099.437,263 6.210.353,38 40.309.790,64 

GUZTIZKOA 35.384.584,26 6.210.353,38 41.594.937,644 

 

Langile gastuak 

2014an langile-gastuak 1.022.486 euro izan ziren, eta horrek esan nahi du 
aurrekontuan jasotakoa –1.025.427 euro– baino pixka bat gutxiago betearazi zela. 
  
 
Funtzionamendua 

Funtzionamendu-partidan ere, aurrekontuan jasotakoa baino pixka bat gutxiago 
gastatu zen, 284.236 euroetatik 262.661,00 euro betearazi zirelako. 
Diru-laguntzak 

2014an, 2014ko aurrekontuko diru-laguntzen kontura 34.099.437,26 euro 
betearazi ziren (aurrekontuan jasotako 34.217.167 euroetatik). 2014ko deialdietako 
2014ko aurrekontuaren kargura egindako ordainketei dagozkien 15.671.953,14 
euro bildu dira zenbateko horretan.  
 
2.7. taulak erakusten duenez, 2014ko deialdietatik banatutako (emandako) funtsak 
47.817.025,20 euro ziren guztira, eta deialdiak urte anitzekoak zirenez, lehen 
ordainketa –15.671.953,14 – 2014. urteari egotzi zitzaion, eta  hurrengo 
ordainketak 2015eko, 2016ko eta 2017ko aurrekontuetarako konpromiso bihurtu 
ziren. 

                                                 
3 Kopuru hau eta 2014ko urteko kontuetan jasotakoa ez datoz bat, azken horietan 4.411.308,95 euroko 

zenbatekoa hartu delako  2014ko ekitaldiko/aurrekontuko gastutzat. 2014ko memoria horren xedeetarako, 
zenbateko hori 2013ko aurrekontuaren kargurako ordainketatzat jaso da –“O muga-egunak 2013”–, hasiera 
batean aurrekontuan 2013aren kontura bildutako 2. eta 3. ordainketei dagozkielako. Hortaz, dokumentu 
honetan, 4.411.308,95 euro horiek “2014an betearazia, aurreko urteetako aurrekontuetako konpromisoetatik” 
zutabean bildutako 6.210.353,38 euroko zenbatekoaren parte dira. 

4 Kopuru hori ez dator bat Atzerriko Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioari jakinarazitako 2014ko GLOari 
buruzko Inkestan ordaindu gisa ageri den zenbatekoarekin, honako bi arrazoi hauengatik: a) GLEAren 3,9 
milioiko ordainketa sorta bat, 2014ko abenduan izapidetu eta memoria honen 2014ko betearazpenean 
kontabilizatu bada ere, 2015eko urtarrilean ordaindu zitzaien erakundeei, eta beraz, Atzerriko Arazoetako eta 
Lankidetzako Ministerioaren lerrokatzeei jarraikiz, 2015eko GLOari buruzko Inkestan jasoko da; eta b) 2014ko 
GLOari buruzko inkestan bildu ziren, halaber, Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuetako lankidetza-ekintzak;  
41.594.937,64 euroko zenbatekoan, aldiz, GLEAk betearazitakoa jaso da bakarrik. 
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2.9. taula. 2014ko deialdiak (€)
 

 
2014an 

emandakoa 

2014ko 
aurrekontuaren 

kargura egindako 
ordainketak 

2015eko, 2016ko 
eta 2017ko 

aurrekontuen 
kargura 

egindako 
ordainketak  

PRO 29.500.000,00 5.900.000,00 23.600.000,00 

PGM 10.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 

EHE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

PRE 3.172.020,27 3.172.020,27 0,00 

ZUZ 2.479.332,56 1.320.110,84 1.159.221,72 

GBA 131.594,83 78.956,90 52.637,93 

KOP 247.961,14 69.995,29 177.965,85 

NBE 0,00 0,00 0,00 
NBEren 

luzapenak 2013 168.116,40 100.869,84 67.246,56 

BEK 118.000,00 30.000,00 88.000,00 

GUZTIZKOA 47.817.025,20 15.671.953,14 32.145.072,06 

 
Gainera, 2014ko aurrekontuaren kargura 18.427.484,12 euro ordaindu ziren, 
aurreko urteetako konpromisoei zegozkien arren 2014an ordaindu beharrekoak.  
 
Gainera, aurreko urteetako aurrekontuen kargura 6.210.353,38 euro betearazi 
ziren, aurreko ekitaldietan justifikatu gabe geratu zirenak: 4.411.308,95 euro 
2013ko aurrekontuan ordaintzekoak ziren, 1.530.366,43 euro  2012koan 
ordaintzekoak; eta 268.678,00 2011koan ordaintzekoak. 
 
Guztira, 2014an 40.309.790,64 euro betearazi ziren diru-laguntzen partidan, 
beheko taulak erakusten duenez. 
 

2,10. taula. 2014an  (€) diru-laguntzen partidatik egindako ordainketak  
 

2014ko 
emakidak 
2014ren 
kargura 

Aurreko 
urteetako 

konpromisoak 
2014ren kargura 

2013ko egin 
gabeko 

ordainketak 

2012ko egin 
gabeko 

ordainketak 

2011ko 
egin 

gabeko 
ordainketa

k 

 
 

GUZTIZKOA 

15.671.953,1
4 

18.427.484,12 4.411.308,95 1.530.366,43 268.678,00 40.309.790,64

 
2014ko abenduaren 31n honako hauek daude justifikatu eta ordaindu gabe: 
67.210,93 euro 2013ko  gastu-hondarrak ziren (2013ko aurrekontua),  180.295,81 
euro 2012ko gastu-hondarrak (2012ko aurrekontua), 295.764,86 euro 2011koak 
(2011ko aurrekontua) eta 50.190,04 euro GLEA eratu aurreko ekitaldietako gastu-
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hondarrak, hurrenez hurren. Zenbateko horiek gorde egin ziren, eta dagozkion 
justifikazioak jasotzean ordainduko dira5.  
 
 

III. KAPITULUA 

2014an EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK TRESNEN 
ARABERA 

 
2014an banatu beharreko funtsak 9 tresnaren bitartez bideratu dira: 
 
PRO: Epe ertaineko proiektuetarako laguntzak. Deialdi honek  hiru linea biltzen 
ditu: garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntza-linea bat (K1), produkzio-
garapeneko eta prestakuntza eta laguntza teknologikoko proiektuei laguntzeko 
bigarren linea bat (K2), eta garapenerako hezkuntza-proiektuei laguntzeko 
hirugarren linea bat (K3). 
 
PGM: Epe luzera garatzeko programak dira, eta identifikazioa, hegoaldeko 
erakunde eta instituzioak indartzea, eta garapenerako hezkuntza eta ebaluazioa 
hartzen dituzte barne. 
 
EHE: Ekintza humanitarioko estrategia markoak, epe ertainerakoak, ekintza 
humanitarioan espezializatutako erakundeek betearaziak. 
 
PRE: Larrialdi-laguntzetarako eta ekintza humanitarioetarako finantziazio-linea 
iraunkorra. 
 
ZUZ: Iparraldeko eta hegoaldeko erakunde publiko, sozial eta aldeaniztunekiko 
elkarlanerako hitzarmenak, diru-laguntzen deialdi baten arabera arautzen ez 
direnak. 
 
GBA: Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuetarako 
laguntzak lankidetzaren euskal erakundeentzat. 
 
KOP: Euskal lankideentzako laguntzak, hegoaldeko herrialdeetako toki-agente eta 
-erakundeak indartzeko. 
 
NBE: Nazio Batuen Erakundeek hegoaldeko herrialdeetan dituzten bulegoetan 
gazte lankideen prestakuntzara bideratutako bekak.  
 
BEK: Gazteentzako espezializazio-bekak, GLEAn egiten direnak. 
 
Gainera, diru-kontribuziorik gabe izan bada ere, Gazteria eta Kiroletako 
Zuzendaritzak kudeatzen duen Euskadiko Gazteak Lankidetzan (EGL) 
programaren 2014ko edizioan lagundu du GLEAk. Euskal gazteen artean 
elkartasun-balioak sustatu nahi ditu programa horrek. Deialdi honetara 795 gazte 
aurkeztu ziren, lehen hautaketan 203 geratu ziren, eta azkenean 93 pertsonak 
hartu zuten parte programan: 73k Latinoamerikan, 17k Afrikan eta 3k Asian, 

                                                 
5 Zenbateko horietatik, 2012ko gastu-hondarretatik  60.072,20 euro eta 2011ko  247.528,51 euro blokeatuta 

daude erakunde eskatzaile bat hartzekodunen konkurtsoko prozedura judizial baten eraginpean dagoelako. 
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Euskadiko 16 erakunderen eta esperientziak kokatuta dauden herrialdeetako  27 
erakunderen laguntzari esker. 
 
2014an, funts banagarrien % 99,9 eman da. Beheko taulan tresna bakoitzerako 
aurreikusitako funts banagarriak ikus ditzakegu, 2014ko ekainean GLEAko 
Kontseilu Errektoreak onartu zuenaren arabera, baita tresna bakoitzaren 
zenbatekoa (deialdiaren arabera) eta azkenean emandako funtsak ere. 

3.1. taula. Aurreikusitako funts banagarrien (€) (2014ko ekaina), 2014. urteko deialdiaren 
arabera aurreikusitako zenbatekoaren (€) eta emandako zenbatekoaren (€) arteko 

konparazioa. 
 

  

 
Aurreikusitako 

funts 
banagarriak 

Deialdian 
aurreikusitako 

zenbatekoa 

Emandako 
zenbatekoa  

deialdiaren eta 
ebazpenaren 

arteko 
betearazpena (%)

PRO 29.500.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00 100 

PGM 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100 

EHE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100 

PRE 2.600.000,00 2.600.000,00 3.172.020,27 122 

ZUZ 3.390.167,00 3.390.167,00 2.479.332,56 73 

GBA 184.800,00 132.000,00 131.594,83 100 

KOP 250.000,00 250.000,00 247.961,14 99 

NBE 300.000,00 0,00 0,00  - 
NBEren 

luzapenak 2013 0,00 192.000,00 168.116,40 88 

BEK 118.000,00 118.000,00 118.000,00 100 

GUZTIZKOA 48.342.967,00 48.182.167,00 47.817.025,20 99 

 
PRO, PGM, EHE, GBA eta BEK tresnen deialdiak ebatzi ziren deialdietan 
aurreikusitako zenbatekoaren arabera –PRO eta PGM tresnen kasuan, aldez 
aurretik adierazi dugunez, hasierako deialdi bat izan zen, eta ondoren zuzkidura 
handitu zen, funts banagarriak igo izanaren ondorioz–.  
 
PRE izan zen deialdian aurreikusitakoaren gainetik betearazi zen tresna bakarra. 
3.1. taulan ikus daitekeenez, PRE tresnaren deialdia 2.600.000 eurorekin egin zen 
(hasierako zuzkidura eta handitzea), baina zenbateko horren gainetik betearazi 
zen,  2014ko deialdien zenbait soberakin eta  BBKren donazio bat tresna horretara 
bideratu zirelako. 
 

3.2. taula. PRE tresnaren deialdiaren azken zuzkidura (€)  
 
Hasierako zuzkidura (Funts banagarriak, 2014ko otsaila) 1.600.000,00 

Zuzkidura handitzea (Funts banagarriak, 2014ko ekaina) (+) 1.000.000,00 

BBKren donazioa – Filipinak (+) 41.739,59 

Soberakinak  (GBA- 2014, NBE-2014 eta ZUZ-2014) (+) 530.280,68 

GUZTIZKOA 3.172.020,27
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KOP eta NBEren luzapenak hasiera batean aurreikusitakoaren pixka bat azpitik 
betearazi ziren. 2013ko NBEren  luzapenen kasuan, aipatzekoa da hasiera batean 
ez zegoela haietarako zenbateko bat aurreikusita funts banagarrietan, luzapenak 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren arduratzat hartu zirelako, hark finantzatu 
baitzuen NBEren deialdia 2013. urtean. Azkenik ez zen horrela izan, ordea, eta 
2013ko NBEren zuzkidura 240.000 euro izan zenez, aurrekontuan zenbateko 
horren % 80 bildu behar izan zen, hau da, 192.000 euro, araudiak ezartzen 
duenez. 
2014an, 3.1. taulan ikus daitekeenez, NBEren tresnaren deialdia ez zen egin, 
deialdia izapidetzean sortu ziren zailtasunak tarteko. Ignacio Ellacuría Sariaren 
(SAR) deialdia ere ez zen egin, eta, aldez aurretik aipatu dugunez Euskal Gazteak 
Lankidetzan (EGL) programaren kasuan ez zen ekarpen ekonomikorik egin, baina 
2014ko deialdiari lagundu egin zitzaion. 
 
Zuzeneko lankidetzaren hitzarmenen kasuan (ZUZ), aurreikusitako funtsen % 73 
betearazi zen, zenbait ekimen zehazteko aukerarik ez genuelako izan, eta haren 
soberakina PRE tresnarako uztea erabaki zen. Ildo horretan, honako ekimen 
hauen alde egiteko erabakia hartu genuen: 
 

3.3. taula. 2014an sinatutako hitzarmenak 
 

ERAKUNDEA HITZARMENAREN HELBURUA HERRIALDEA 
DIRU-

LAGUNTZA 
(€) 

Garapenerako 
Nazio Batuen 
Programa 
(GNBP) 

Innovation in Sustainable Territorial 
Partnerships Initiative (I-STEPS). Gobernantza 
egokian eta garapen iraunkorrean aurrera 
egitea, lankidetza deszentralizatuko elkarte 
berriak bultzatuz, berritzaileak izateaz gain 
herrialde bazkideen lurralde-garapena 
babestuko dutenak. Gainera, Europako 
lankidetza deszentralizatuaren eta Nazio 
Batuen sistemaren arteko loturak indartzea, 
hartara toki- eta eskualde-agintarien zeregina 
sustatzen lagunduz nazioarteko politiken 
elkarrizketa eta foroetan, 2015aren ondoko 
Agendaren esparruan. 
 

Nazioartea 
(Ekuador, 
Libano eta 
Montenegro) 

210.000,00

Hegoa Elkartea, 
Nazioarteko 
Lankidetza eta 
Garapenari 
Buruzko 
Ikasketa 
Institutua 

Euskadin garapenerako lankidetzaren gizarte- 
eta erakunde-sarea osatzen duten pertsonen 
eta entitate eta erakundeen giza ahalmen eta 
ahalmen teknikoak indartzea, UPV/EHUko 
Hegoa Institutuak 2014-2016 aldirako aurrera 
eramandako jarduerak (prestakuntza, 
dokumentazioa, ikerketa/aholkularitza) 
sustatuz. 

Euskadi 515.511,00

Elizaren 
Deustuko 
Unibertsitatea 

Giza eskubideen defentsa sustatzea, herri 
indigenen eta ekintza humanitarioaren 
eremuetan bereziki, prestakuntzaren eta 
ikerketaren bitartez, Pedro Arrupe Giza 
Eskubideen Institutuan.

Euskadi 388.530,00
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ERAKUNDEA HITZARMENAREN HELBURUA HERRIALDEA 
DIRU-

LAGUNTZA 
(€) 

Euskal Fondoa, 
Euskal 
Lankideen 
Tokiko 
Erakundeen 
Elkartea 

Suchitotoko herriaren (El Salvador) ura izateko 
giza eskubidea bermatzea, baliabide 
hidrikoaren kudeaketa komunitario eraginkorra, 
iraunkorra eta genero ekitatea kontuan hartzen 
duena garatuz. 

El Salvador 450.000,00

Euskal Fondoa, 
Euskal 
Lankideen 
Tokiko 
Erakundeen 
Elkartea 

Euskal lankidetza publikoaren eta Saharako 
Errepublika Arabiar Demokratikoaren arteko 
koordinazioa eta artikulazioa hobetzea, eta alor 
horretan sakontzea. 

Euskadi, eta, 
zeharka, 
Saharako 
Errepublika 
Arabiar 
Demokratikoa 

138.928,90

Saharako 
Errepublika 
Arabiar 
Demokratikoare
n Lagunen 
Elkartea 

Tindufeko kanpamentuetan (Aljeria) 
errefuxiatutako sahararren ongizatea hobetzea, 
Saharako Herriarekin izan beharreko 
lankidetzan inplikatutako agente guztien arteko 
koordinazio egokiarekin eta giza eskubideen 
alde egindako lanari lagunduz, batez ere 
osasunerako eskubideari. 

Euskadi, eta, 
zeharka, 
Saharako 
Errepublika 
Arabiar 
Demokratikoa 

154.616,89

Munduko 
Landagunea 
Garapenerako 
Elkartea 

Familia-nekazaritzaren aldeko politika 
publikoak sustatzea nazioarteko erakundeen 
eremuan. 

Euskadi 150.000,00

La Cuerda 
elkarte zibila 

Guatemalan subjektu feminista 
emantzipatzailea sortzen laguntzea, 
feminismotik emakumeen eskubideen urraketa 
sistematikoaren inguruko hausnarketa eta 
ekintza kritikoa indartuz. 

Guatemala 274.065,77

FEDAEPS 
Fundación de 
Estudios, Acción 
y Participación 
Social   

Araudi eta politika publikoetan genero- eta 
aniztasun-ikuspegia txertatzea, botere- eta 
erabaki-instantzien aurrean aurkeztuko diren 
zenbait proposamen garatuz, egungo agenda 
nazionalean bi lehentasun ezarriz, Jakintzaren 
Herrialdea eta Pobrezia Desagerraraztea. 

Ekuador 197.680,00

 
Aipatutako 9 ZUZ hitzarmenez gain, Lankidetzako Akordio Marko bat ezarri zen, 
eduki ekonomikorik gabe, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren, 
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren, GLEAren, 
EMAKUNDE Emakumearen Euskal Erakundearen eta Munduko Landagunearen 
artean, 2014an, Familia Nekazaritzaren Urtearen esparruan, ekimenak, ekintzak 
eta proiektuak garatzeko.  Horren haritik, GLEAk eta Munduko Landaguneak 
sinatu zuten 3.3.  taulan deskribatutako hitzarmena. 
 
2013an eta 2014an funtsak nola banatu ziren konparatzean zera ikusten dugu, 
2013rako aurrekontua nabarmen murriztu ondoren, 2014an zenbait tresnaren 
deialdia suspertu zela, eta guztira emandako zenbatekoa nabarmen handitu zela. 
Ondorengo taulan tresna bakoitzaren pisu erlatiboa eta 2013. urtearekiko 
konparazioa ikus daitezke. 
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3.4. taula. Emandako funtsen banaketa (€)  tresnen arabera. 2013-2014 konparazioa 
 

Tresna 
2013an emandako 

guztizko 
zenbatekoa 

% 2013 

2013an 
emandako 
guztizko 

zenbatekoa 

% 2014 

PRO K1 10.605.006,40 80,92 24.733.976,22 51,73 

PRO K2 232.121,02 1,77 423.905,13 0,89 

PRO K3 1.662.872,58 12,69 4.342.118,65 9,08 

PGM - - 10.000.000,00 20,91 

EHE - - 2.000.000,00 4,18 

PRE - - 3.172.020,27 6,63 

ZUZ - - 2.479.332,56 5,19 

GBA - - 131.594,83 0,28 

KOP - - 247.961,14 0,52 

NBE 239.709,00 1,83 -   

NBEren 
luzapenak  247.416,00 1,89 168.116,40 0,35 

BEK 118.000,00 0,90 118.000,00 0,25 

SAR - - - - 

JVC - - - - 

GUZTIZKOA 13.105.125,00 100,00 47.817.025,20 100,00 

 
Ondorengo taulan, 2013an eta 2014an tresna bakoitzean aurkeztutako ekimenen 
kopurua eta onartutakoen kopurua azaltzen dira. Horren haritik ikusten dugu PRO 
programen hiru kapituluetan, 2013an eta 2014an aurkeztutako ekimenen kopurua 
oso antzekoa izanik, 2014an onartutakoen ehunekoa askoz ere handiagoa izan 
dela, 2014an funts gehiago zeudelako eskuragarri. 
 

3.5. taula. Tresna bakoitzean eskatutako eta onartutako ekimenen kopurua. 2013-2014 
konparazioa 

 

Tresna 
2013an 

aurkeztutako 
ekimenak 

2013an 
onartutako 
ekimenak 

2013an 
onartutakoak 

(%) 

2014an 
aurkeztutako 

ekimenak 

2014an 
onartutako 
ekimenak 

2014an 
onartutakoak 

(%) 

PRO K1 141 35 24,82 142 61 42,96 

PRO K2 4 1 25,00 6 2 33,33 

PRO K3 48 11 22,91 48 25 52,08 

PGM - - - 10 9 90,00 

EHE - - - 8 3 37,50 

PRE - - - 24 18 75,00 

ZUZ - - - 9 9 100,00 

GBA - - - 7 5 71,43 

KOP - - - 11 8 72,73 
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NBE 22 15 68,18 - - - 

NBEren 
luzapenak  16 16 100,00 14 11 78,57 

BEK 93 6 6,45 83 6 7,23 

GUZTIZKOA 324 84 25,92 362 157 43,37 

 

IV. KAPITULUA 

2014an EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK EREMU 
GEOGRAFIKOEN ARABERA 

 
Funtsen banaketa geografikoa aztertzeko, 2014ko deialdi guztiak hartu dira aintzat 
(PRO, PGM, EHE, PRE, ZUZ, GBA, KOP, NBEren luzapenak eta BEK). 
 

4.1. taula. 2014ko ekimen kopurua eta emandako funtsen banaketa (€), eremu 
geografikoen eta herrialdeen arabera. 

 
  Ekimenak Zenbatekoa % 

Afrika 17 5.507.846,81 11,52
Burundi 1 564.240,65 1,18
Kamerun 1 193.266,58 0,40
Etiopia 2 394.407,30 0,82
Namibia 1 15.451,36 0,03
Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoa 1 95.423,25 0,20
Kongoko Errepublika 
Demokratikoa 4 1.800.834,88 3,77
Afrika Erdiko Errepublika 1 143.054,10 0,30
Ruanda 1 600.000,00 1,25
Senegal 2 880.587,81 1,84
Hego Sudan 1 200.000,00 0,42
Tanzania 1 189.663,13 0,40
Zimbabwe 1 430.917,75 0,90

CAMEXCA 40 13.512.867,64 28,26
Kuba 4 1.352.248,73 2,83
El Salvador 10 2.797.583,61 5,85
Guatemala 14 4.805.740,46 10,05
Honduras 2 1.116.000,00 2,33
Mexiko  3 1.058.344,52 2,21
Nicaragua 5 2.167.950,82 4,53
Dominikar Errepublika 2 214.999,50 0,45

Hego Amerika 39 17.767.483,70 37,16
Bolivia 11 4.787.708,86 10,01
Kolonbia 8 3.902.274,30 8,16
Ekuador 8 3.170.804,44 6,63
Peru 12 5.906.696,10 12,35

Asia 19 3.781.882,28 7,91
Kanbodia 1 15.451,36 0,03
Filipinak 3 14.711,82 1,08
India 3 85.993,68 1,85
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Indonesia 2 51.738,94 0,11
Jordania 2 389.533,43 0,81
Palestina 6 1.893.261,30 3,96
Samoa 1 15.740,39 0,03
Vietnam 1 15.451,36 0,03
Euskadi 41 7.036.944,77 14,72

Nazioartekoa 1 210.000,00 0,44

GUZTIZKOA 157 47.817.025,20 100,00
 
Euskadi aparte utzita, eskualdez eskualdeko banaketari dagokionez aipatzekoa da 
Hego Amerikak jaso dituela funts gehien (% 37,16), eta jarraian Erdialdeko 
Amerikak, Mexikok eta Karibek (% 28,26), Afrikak (% 11,52) eta Asiak (% 7,91).  
 
Azpimarratzekoa da Afrikan banatutako funtsen ehunekoa 2008-2011 aldirako 
Gida Plan Estrategikoan ezarritako % 25eko kuotaren azpitik ibili dela, 2014an 
plan hori oraindik indarrean zegoela aintzat hartuta. Beheko taulan ikus dezakegu 
2014an Afrikarako funtsak nola banatu diren tresnen arabera, baita 2013. 
urtearekiko konparazioa ere. Horren haritik, nabarmentzekoa da 2014an funtsen 
% 71,88 PRO tresnaren deialditik etorri zela, eta % 27,18, berriz,  PRE eta EHE 
ekintza humanitarioko tresnetatik. Garapenerako eta ekintza humanitariorako 
funtsei dagokienez aipatzekoa da bigarren linea hori nahiko garrantzitsua izan dela 
Afrikan; beste eremu geografiko batzuetan, ordea, funts gehienak garapenera 
bideratu dira. 
 
4.2. taula. Afrikan abian jarritako ekimenen eta emandako funtsen kopurua (€). 2013-2014 

konparazioa 
 

Tresna Ekimen kop. 
2013an 

emandako 
zenbatekoa 

% 
Ekimen 
kopurua 
2014an 

2014an 
emandako 
zenbatekoa 

% 

PRO K1 6 1.962.816,33 98,43 8 3.959.111,73 71,88 

PGM Deialdirik gabe 0 0 0,00 

EHE Deialdirik gabe 1 602.276,25 10,93 

PRE Deialdirik gabe 6 895.063,81 16,25 

ZUZ Deialdirik gabe 0 0,00 0,00 

NBE 1 15.901,30 0,80 Deialdirik gabe 
NBEren luzapenak  1 15.416,64 0,77 1 15.451,36 0,28 

KOP Deialdirik gabe 1 35.943,66 0,65 

GUZTIZKOA 8 1.994.134,27 100,00 17 5.507.846,81 100,00 
 

 
Eremu geografikoei begiratu beharrean herrialdeei begiratuko diegu jarraian, eta 
horren arabera, eta 4.3. taulan ikus daitekeenez, Euskadi izan zen funts gehien 
jaso zituen herrialdea (% 14,72), eta jarraian Peru (% 12,35), Guatemala 
(% 10,05), eta Bolivia (% 10,01).  
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4.3. taula. Ekimen kopurua eta emandako funtsak (€) herrialdeen arabera 2014. urtean.6 

Ordena Herrialdea Ekimenak Zenbatekoa  % 
1 Euskadi 417 7.036.944,77 14,72 
2 Peru 12 5.906.696,10 12,35 
3 Guatemala 14 4.805.740,46 10,05 
4 Bolivia 11 4.787.708,86 10,01 
5 Kolonbia 8 3.902.274,30 8,16 
6 Ekuador 8 3.170.804,44 6,63 
7 El Salvador 10 2.797.583,61 5,85 
8 Nikaragua 5 2.167.950,82 4,53 
9 Palestina 6 1.893.261,30 3,96 

10 
Kongoko Errepublika 
Demokratikoa 4 1.800.834,88 3,77 

11 Kuba 4 1.352.248,73 2,83 
12 Honduras 2 1.116.000,00 2,33 
13 Mexiko  3 1.058.344,52 2,21 
14 India 3 885.993,68 1,85 
15 Senegal 2 880.587,81 1,84 
16 Ruanda 1 600.000,00 1,25 
17 Burundi 1 564.240,65 1,18 
18 Filipinak 3 514.711,82 1,08 
19 Zimbabwe 1 430.917,75 0,90 
20 Etiopia 2 394.407,30 0,82 
21 Jordania 2 389.533,43 0,81 
22 Dominikar Errepublika 2 214.999,50 0,45 

                                                 
6 Grisez nabarmendu dira 2014-2017 aldirako Gida Planaren lehentasunezko herrialdeak, eta aipatzekoa da 

2008-2011 Gida Plan Estrategikoan herrialde berberei eman zitzaiela lehentasuna, Senegali izan ezik (azken 
plan horretan Angola erantsi da). 

7 Euskadiri dagozkion ekimenak honela banatzen dira: 25 PRO proiektu (K3); 5 ZUZ, nagusiki  Euskadin betearazi 
direnak; 5 GBA prozesu eta  6 BEK beka. Guztizko ekimen kopuruan  (41) ez dira 9 PGM tresnak sartu, 
hezkuntza-osagai bat daukatenez,  PGM tresnak bi aldiz (herrialdeen arabera eta Euskadiri dagokionez) 
zenbatu beharrik ez izateko. Hala ere, Euskadirentzako funtsen banaketan (7.036.944,77 euro), 9 PGM 
tresnen hezkuntza-osagaiaren aurrekontua sartu da.  
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23 Nazioartekoa8 1 210.000,00 0,44 
24 Hego Sudan 1 200.000,00 0,42 
25 Kamerun 1 193.266,58 0,40 
26 Tanzania 1 189.663,13 0,40 
27 Afrika Erdiko Errepublika 1 143.054,10 0,30 

28 
Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoa 1 95.423,25 0,20 

29 Indonesia 2 51.738,94 0,11 
30 Samoa 1 15.740,39 0,03 
31 Namibia 1 15.451,36 0,03 
32 Kanbodia 1 15.451,36 0,03 
33 Vietnam 1 15.451,36 0,03 

GUZTIZKOA 157 47.817.025,20 100,00 

 
Aurreko taulan ikus dezakegunez, funts gehienak 2014-2017 aldirako Gida 
Planaren herrialdeetan bildu ziren –grisez nabarmendu dira–,  funtsen % 79 
guztira. Lehentasunezko 22 herrialdeetatik, 2014an honako hauek bakarrik izan 
ziren funtsen onuradun: Brasil, Venezuela, Boli Kosta, Mozambique eta Uganda.  
 
Lehentasunezko herrialdeen artean funtsen % 79 banatu dira, eta horri Euskadiri 
emandako funtsen ehunekoa  (% 14,72) gehituz gero, zera ondorioztatzen dugu, 
banatutako funtsen % 93,72 lehentasunezko herrialdeen eta Euskadiren artean 
banatu zirela. 
 

                                                 
8 Funts horiek nazioartekoen artean sartzen dira, Garapenerako Nazio Batuen Programaren ART ekimenaren 

araberako hitzarmenak (ZUZ) direlako, nazioz gaindikoak eta Ekuadorren, Libanon eta Montenegron garatzen 
direnak.  
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V. KAPITULUA 

2014an EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK SEKTORE 
EREMUEN ARABERA 

 
Sektorez sektoreko banaketaren azterketa egiteko hiru hurbilketa egin dira: 
 

a) Garapen-sektoreak: PRO tresnaren 1. eta 2. kapituluko ekimenak, PGM 
tresnaren garapen-osagaia eta geografikoki herrialde pobretuetan 
kokatuta dauden ZUZ tresnak hartu dira kontuan. 
 
2008-2011ko Gida Plan Estrategikoan ezarritako sektoreak eta  2014-
2017 Gida Planean ezarritakoak aztertu ditugu; izan ere, 2014ko 
memoria hau 2014-2017ko Gida Planaren esparruan txertatuko 
litzateke, baina 2014an 2008-2011ko plangintza egon zen indarrean. 
 

b) Hezkuntza-sektoreak: PRO tresnaren 3. eta 2. kapituluko ekimenak, 
PGM tresnaren hezkuntza-osagaia eta geografikoki Euskadin kokatuta 
dauden ZUZ tresnak hartu dira kontuan. 
 
Kasu honetarako 2008-2011ko Gida Plan Estrategikoan jasotako 
sektoreak hartu ditugu kontuan, Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza 
Estrategia osatu arte egongo direlako indarrean. Aurreikuspenen 
arabera, 2014-2017ko Gida Planaren denbora-esparruan garatuko da 
estrategia hori.   
 

c) Ekintza humanitariorako proiektuak: PRE eta EHE tresnaren ekimenak 
hartu dira kontuan.  
 
Kasu honetarako 2008-2011ko Gida Plan Estrategikoan jasotako 
sektoreak hartu ditugu kontuan, Ekintza Humanitarioaren Estrategia 
osatu arte egongo direlako indarrean. Aurreikuspenen arabera, 2014-
2017ko Gida Planaren denbora-esparruan garatuko da estrategia hori.   
 

 
Gainera azpimarratzekoa da GBA, KOP, NBE eta BEK tresnei ez zaiela sektore 
bat ere esleitu azterketa hau egiteko. 
 
Garapen-sektoreari dagokionez, 2008-2011ko Gida Plan Estrategikoa erreferentzia 
gisa hartzen badugu, ekimen kopuruari  (5.1. taula) zein zenbatekoari (5.2. taula) 
dagokienez ikus dezakegu Herri Ekonomia izan dela nagusi –25 ekimen eta 
11.607.115,60 euro guztira–, eta jarraian Tokiko boterea eta Emakumeen 
ahalduntzea. 
 
Tokiko boterearen eta Emakumeen ahalduntzearen sektoreek 15na ekimen eduki 
zituzten, baina batzuek eta besteek garrantzi nabarmen desberdina eduki zuten 
funtsen bolumenean: Tokiko botereak 8.415.850,49 euro bereganatu zituen, eta 
Emakumeen ahalduntzeak 6.135.141,97 euro, hurrenez hurren. Eta alde hori izan 
da, batez ere, Tokiko Boterearen ekimen batzuk PGM tresnari dagozkiolako, 
ekimenen arabera funts-bolumen handiagoa ahalbidetzen duen tresna izanik. 
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Laugarren eta bosgarren tokian Giza Eskubideen eta lehentasunezko gizarte-
premien sektoreak kokatu ziren, eta, azkenik, Kultura Nortasunaren sektorea, 
inolako ekimenik gabe. 
 

5.1. taula. 2014an garapen-arloan onartutako ekimenen kopurua tresnaz tresna, 2008-
2011ko Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  GUZTIZKOA 

Giza eskubideak 1 11 0 0 12 
Herri-ekonomia 2 21 2 0 25 

Emakumeen ahalduntzea 1 13 0 1 15 
Kultura-nortasuna 0 0 0 0 0 

Lehentasunezko gizarte-premiak 0 8 0 1 9 
Tokiko boterea 5 8 0 2 15 
GUZTIZKOA 9 61 2 4 76 

 
 
5.2. taula. 2014an garapen-arloan emandako zenbatekoa (€) tresnaz tresna, 2008-2011ko 

Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 

 
2014-2017ko Gida Planaren garapen-sektoreak aintzat hartzen baditugu, ekimen 
kopuruaren (5.3. taula) eta funtsen bolumenaren (5.4. taula) arabera ikusten dugu 
Tokiko garapen ekonomikoaren sektorea izan dela nagusi. Aurreko plangintzaren 
arabera Herri-ekonomiaren sektorea zen hori, eta orduan ere lehen postuan ageri 
zen. Ekimen eta/edo funts kopuru handienak dituzten sektoreetan zenbait aldaketa 
nabari dira 2008-2011ko sektoreen aldean, eta hori hala izan da, batik bat, egungo 
Eskubide unibertsalen sektorearen barruan 2008-2011ko Gida Plan 
Estrategikoaren bi sektore bildu direlako: Lehentasunezko gizarte-premiak eta 
Giza eskubideak. Eskubide unibertsalen sektoreak 20 ekimen aurkeztu zituen, eta, 
jarraian, Gobernantza demokratikoaren eta tokiko boterearen sektoreak 16. 
Alabaina, lehenak 8.554.248,36 euro bereganatu zituen eta bigarrenak 
8.895.476,69 euro,  PGM ekimen bakoitzak funts gehiago bildu dituelako. 
Laugarren sektorea Emakumeen ahalduntzea izan da, bai ekimen kopuruan bai 
funtsen bolumenean –aurreko plangintzaren arabera hirugarrena izan zen funtsen 
bolumenean–, eta aipatzekoa da Ingurumen-babesa eta -kontserbazioa izeneko 
sektore berria bosgarrena izan dela, eta ez duela ekimen bat ere jaso. 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  GUZTIZKOA % 

Giza eskubideak 695.216,55 4.561.200,19 - - 5.256.416,74 14,94

Herri-ekonomia 1.994.808,50 9.188.401,97 423.905,13 - 11.607.115,60 32,98

Emakumeen 
ahalduntzea 

939.584,01 4.921.492,19 - 274.065,77 6.135.141,97 17,43

Kultura-nortasuna - - - - - 0,00

Lehentasunezko 
gizarte-premiak 

- 3.327.457,82 - 450.000,00 3.777.457,82 10,73

Tokiko boterea 5.272.746,44 2.735.424,05 - 407.680,00 8.415.850,49 23,91

GUZTIZKOA 8.902.355,50 24.733.976,22 423.905,13 1.131.745,77 35.191.982,62 100,00
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5.3. taula. 2014an garapen-arloan onartutako ekimenen kopurua tresnaz tresna, 2014-
2017ko Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 

 
Onartutako ekimenak 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  GUZTIZKOA
Eskubide unibertsalak 1 18 0 1 20 

Tokiko garapen ekonomikoa 2 21 2 0 25 
Emakumeen ahalduntzea 1 13 0 1 15 

Gobernantza demokratikoa eta 
tokiko boterea 

5 9 0 2 16 

Ingurumen-babesa eta -
kontserbazioa 

0 0 0 0 0 

GUZTIZKOA 9 61 2 4 76 

 
 

5.4. taula. 2014an garapen-arloan emandako zenbatekoa (€) tresnaz tresna, 2014-2017ko 
Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 

 
Emandako guztizko zenbatekoa 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  GUZTIZKOA % 

Eskubide unibertsalak   
695.216,55  

 
7.409.031,81  

- 
  

450.000,00  
 

8.554.248,36  
24,31 

Tokiko garapen 
ekonomikoa 

  
1.994.808,50  

 
9.188.401,97  

 
423.905,13 

- 
 

11.607.115,60  
32,98 

Emakumeen 
ahalduntzea 

  
939.584,01  

 
4.921.492,19  

- 
  

274.065,77  
 

6.135.141,97  
17,43 

Gobernantza 
demokratikoa eta 

tokiko boterea 

  
5.272.746,44  

 
3.215.050,25  

- 
  

407.680,00  
 

8.895.476,69  
25,28 

Ingurumen-babesa eta 
-kontserbazioa - - - - - 0,00 

GUZTIZKOA   
8.902.355,50  

 
24.733.976,22  

 
423.905,13  

  
1.131.745,77  

 
35.191.982,62 

100,00 

 
5.5. taularen hezkuntza-sektoreen azterketatik ondorioztatzen da prestakuntzaren 
–14 ekimen– eta eragin politikoaren –13 ekimen– sektoreek berenganatu zituztela 
proiektu gehien, hezkuntzarako funtsen % 40,39 eta % 31,60 izanik, hurrenez 
hurren. Jarraian, komunikazioaren, elkartrukearen eta ikaskuntza kolektiboaren 
sektoreak funtsen % 24,72 jaso zituen, eta Ikerketak % 3,29, hurrenez hurren. 
Berrikuntza eta sormena metodologietan izeneko sektorean ez zen ekimen bat ere 
aurkeztu.  
 
 
 
 
 
 
5.5. taula. 2014an hezkuntza-arloan onartutako ekimenen kopurua eta emandako 
zenbatekoa (€) tresnaz tresna, 2008-2011ko Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera  
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Azkenik, ekintza humanitarioaren sektoreei dagokienez, 5.6. taulan ikus dezakegu 
Errefuxiatu eta desplazatuentzako luzaroko laguntza izan zela funts gehien 
bereganatu zituen sektorea, funtsen % 49,46 hain zuzen, 2.557.989,77 euro 
guztira. Funtsak sektore horretan kontzentratu ziren hiru EHE ekimenak bertan 
kokatu direlako, lau PRE ekimenez gain. 
 
Alabaina, ekimen kopuruari begiratzen badiogu ohartzen gara Larrialdiko 
laguntzaren sektoreak bereganatu zituela ekimen gehien, 11 ekimen guztira. 
Sektore horretan funtsen % 40,48 kontzentratu zen, 2.093.667,03 euro guztira. 
Azpimarratzekoa da larrialdi gisa izapidetu diren PRE ekimenei Larrialdiko 
laguntzaren sektorea esleitu zaiela. Onartutako gainerako PRE ekimenak –zazpi 
ekimen guztira– ekintza humanitario gisa izapidetu ziren, eta horregatik lauri, aldez 
aurretik adierazi dugunez, Errefuxiatu eta desplazatuentzako luzaroko laguntzaren 
sektorea esleitu zaie, biri Hondamendi ondoko hasierako birgaitzearen sektorea 
eta bati Hondamendiak arintzearen sektorea, hurrenez hurren. 
 
 
 
 
 

 
5.6. taula. 2014an ekintza humanitarioan onartutako ekimenen kopurua eta emandako 

zenbatekoa (€) tresnaz tresna, 2008-2011ko Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera  
 

 

Onartutako ekimenak Emandako zenbatekoa 

PRE EHE TOTAL PRE EHE GUZTIZKOA % 

Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

4 3 7 557.989,77 2.000.000,00 2.557.989,77  49,46 

Larrialdiko laguntza 11  0 11 2.093.667,03 0,00 2.093.667,03  40,48 

Hondamendiak 
arintzea 1 0 1 164.586,55 0,00 164.586,55  3,18 

Onartutako ekimenak Emandako zenbatekoa 

PRO  
K3 

ZUZ PGM  TOTAL
PRO 
 K3 

ZUZ  PGM TOTAL % 

Berrikuntza eta 
sormena 

metodologietan 
0 0 0 0 

- - - - 0,00
Komunikazioa, 
elkartrukea eta 

ikaskuntza 
kolektiboa 

7 0 4 11 

1.282.433,82 - 395.395,96 1.677.829,78 24,72

Prestakuntza 9 2 3 14 1.357.159,59 904.041,00 480.103,18  2.741.303,77 40,39

Eragin politikoa 8 3 2 13 1.479.410,05 443.545,79 222.145,36  2.145.101,20 31,60

Ikerketa 1 0 0 1 223.115,19 - - 223.115,19 3,29

GUZTIZKOA 25 5 9 39 4.342.118,65 1.347.586,79 1.097.644,50  6.787.349,94 100,00
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Hondamendien 
aurrean prestatzea 0 0 0 0,00 0,00 0,00  0,00 

Hondamendi eta 
gatazka armatuak 

prebenitzea 
0 0 0 0,00 0,00 0,00  0,00 

Hondamendi 
ondoko hasierako 

birgaitzea 
2 0 2 355.776,92 0,00 355.776,92  6,88 

GUZTIZKOA 18 3 21 3.172.020,27 2.000.000,00 5.172.020,27  100,00 
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VI. KAPITULUA 

2014an EMANDAKO DIRU-LAGUNTZEN GENERO-
AZTERKETA 

 
Atal honetan, batetik, emakumeak eta erakunde feministak ahalduntzera 
bideratutako ekimenak babesteko hartutako aurrekontu-konpromisoak 
zenbateraino bete diren aztertzen da, eta, bestetik, ahalduntze-prozesu horietatik 
abian jarritako lan-ildoei buruzko informazioa eskaintzen da. 
 
Gainera, informazioa eskaintzen da euskal erakundeetan genero-berdintasunaren 
aldeko erakunde-aldaketako prozesuak bultzatzeko diru-laguntzen inguruan 
(GBA), baita lankideen (KOP), Nazio Batuen beken (NBE) eta espezializazio-
beken (BEK) deialdien sexuaren araberako banaketaren inguruan ere. 
 
2014an indarrean zegoen Gida Plan Estrategikoaren arabera eta Eusko 
Jaurlaritzaren Kontseiluak 2015eko otsailean formalki onartutako 2014-2017 Gida 
Planaren arabera, genero-ikuspegiak zeharkako ikuspegia izan behar du ekimen 
guztietan, eta genero-ikuspegia integratu behar da gizarte guztietan oraindik 
indarrean dauden genero desberdintasunak gainditzeko eta bizitzaren eremu 
guztietan benetako berdintasuna lortzeko. 
 
2014-2017ko Gida Planak ere Generoa Garapenean (GED) ikuspegia aintzat 
hartzen du, mainstreaming estrategia bikoitzari jarraikiz: genero-transbertsalizazioa 
eta emakumeen ahalduntzea. Bi estrategiak ere elkarren osagarri dira, eta genero-
desberdintasunak deuseztatzeko aproposak. 
 
2014-2017 laurtekorako emakumeak ahalduntzeko prozesuekiko konpromisoari 
eutsi zaio. 2008-2011ko plangintzan honako hau ezarri zen: 
 
“aurrekontu banagarriaren % 10 gutxienez honako hauetara bideratuko da: xede-biztanleria 

gisa emakumeak dituzten ekintzetara, emakumeen elkarteetara edo emakumeen eta 
gizonen arteko ezberdintasunak ezabatzeko berariazko helburua duten elkarteetara”. 

 
2014-2017ko Planak, aldiz, honako kuota hau ezarri du: 
 

“funts banagarrien gutxienez % 20 emakumeen ahalduntzean aurrerapenak egitea 
lehentasunezko helburutzat duten ekimenetarako. Ehuneko horren % 5 tokiko bazkideak 

erakunde feministak diren ekimenetarako gordeko da”. 
 
 
Aurreko kuota zenbateraino betetzen den aztertzeko, urtean emandako funts 
banagarri guztiak lehen aldiz aintzat hartuz, honako ekimen hauei jarraitu diegu 
ekimenak910emakumeen ahalduntzearen sektorean kokatzeko: 

                                                 
9 Emakumeen ahaduntzearen sektorea, 2008-2011ko eta 2014-2017ko Planei jarraikiz, garapen-tresnei aplikatu 

zaie (hau da, PRO sistemaren 1. eta 2. kapituluei, PGM tresnen garapen-osagaiari eta geografikoki herrialde 
pobretuetan dauden ZUZ tresnei), Memoriaren V. kapitulu honetan ezarritakoaren arabera. Alabaina, 
azterketa hau egiteko tresna guztiak hartu nahi izan ditugu aintzat. Izan ere, tresna batzuk hezkuntza-sektore 
batzuen arabera arautzen dira (PRO tresnaren 3 kapitulua adibidez), baita ekintza humanitarioaren sektoreen 
arabera ere (EHE eta PRE, esaterako), baina emakumeak ahalduntzera bideratuta dauden edo ez ere aztertu 
beharko litzateke. 
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 ekintza positiboak izanik xede nagusitzat/bakartzat emakumeak dituzten 

proiektuak, 
 genero-desberdintasunen diagnostikoan oinarrituak, eta emakume-izaerari 

eta emakumeek gizonen aldean duten posizioari ikuspegi kritiko batetik 
heltzen dietenak, 

 prozesu zabal batean txertatuak, 
 funtsezko faktoreak garatzen dituztenak, hala nola autonomia handitzea, 

aldaketa-prozesua, harremanak, agentzia handitzea eta emakumeen 
hautatzeko gaitasunak 

 Emakumeen ahalduntze-prozesuen banako dimentsioa ez ezik, prozesu 
horien antolaketa eta dimentsio kolektiboa ere aintzat hartzen dituztenak. 

 
6.1. taula. 2014an emakumeak ahalduntzera bideratu eta onartutako ekimenen kopurua, eta emandako 

funts banagarrien (€) ehunekoa 
 

Tresna 
Onartutako 
ekimenak 

Emakumeen 
ahalduntzera 
bideratutako 

ekimenak 

% 
Emandako 
guztizko 

zenbatekoa 

Emakumeen 
ahalduntzera 
bideratutako 

proposamenen 
guztizko 

zenbatekoa 

% 

PRO – K1 61 13 21,31 24.733.976,22 4.921.492,19 19,89

PRO – K2 2 0 0,00 423.905,13 0,00 0,00

PRO – K3 25 3 12,00 4.342.118,65 517.484,49 11,91

PGM 9 1 11,11 10.000.000,00 1.199.207,19 11,99

PRE 18 1 5,55 3.172.020,27 73.656,75 2,32

EHE 3 1 33,33 2.000.000,00 598.018,00 29,90

ZUZ 9 1 11,11 2.479.332,56 274.065,77 11,05

GBA 5 - 0,00 131.594,83 - 0,00

KOP 8 - 0,00 247.961,14 - 0,00

NBEren 
luzapenak  11 - 

0,00
168.116,40 - 

0,00

BEK 6 - 0,00 118.000,00 - 0,00

GUZTIZKOA 157 20 12,74 47.817.025,20 7.583.924,39 15,86 

 
Aurreko azterketatik ondorioztatzen da 2014an ez zela ezarritako ehunekora 
(% 20) iritsi, % 15,86ra iritsi zelako bakarrik. 2014an lehen aldiz deitutako tresna 
guztiak hartu ziren kontuan azterketa egiteko, eta emakumeak ahalduntzeko 
sektoreari eman zitzaion lehentasuna, 2014-2017ko Gida Planean ezarritako 
kuotaren arabera.  
 
Emakumeen ahalduntzearen sektorean hogei ekimen aurkeztu dira, eta beheko 
taulan azaldu dira bakoitzaren lan-ildoak. 
 

6.2. taula. 2014an laguntza eman zaien emakumeen ahalduntzerako ekimenen motaren azterketa
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Tresna Lan-ildoak 

PRO – K1 

1.- Subjektu politiko feminista indartzea eta Agenda Feminista eraikitzea, 
ekintza/gogoeta feministarako, artikulazio politikorako eta gogoeta feministarako 
guneetarako kanpaina/komunikazio-ekintzen bitartez (Guatemala). 
 
2.- Santal eta dalit emakumeak ahalduntzea eta sareak indartzea elikadura-eskubidea 
lortzeko. Emakume eta elkarteen ahalduntze indibiduala eta kolektiboa. Emakumeek 
prestakuntza jasotzeko, diru-sarrerak sortzeko eta beren elikadura-kartillak 
kontrolatzeko aukera izatea. Emakume taldeak bultzatzea eta politikan parte har 
dezatela sustatzea (India). 
 
3.- Antolatzeko, parte hartzeko eta eragiteko prozesuak babestea, emakumeek 
pairatzen duten indarkeria-, desberdintasun- eta mendetasun-egoeraren aurrean. 
Egiari, justiziari eta erreparazioari lotutako ekintzak gatazka armatuaren esparruan, 
berdintasunik ezak salatu eta ikusaraztea, emakumeen zereginari balioa ematea etab. 
(Kolonbia). 
4.- Emakume ekoizleen erakundeak indartzea, haien autonomia ekonomikoa hobetuz 
eta eragiteko ahalmena indartuz, bateratzeko guneetan parte har dezatela 
sustatzeko. Giza eskubideen sustatzaile komunitarioak eratzea eta toki-gobernuen 
funtzionario eta agintari politikoen ahalmenak garatzea (Peru). 
 
5.- 21 emakume-erakunde indartzea, politika publikoetan eragiteko eta erakundeekin 
artikulatzeko duten ahalmena handitzeko helburuarekin, eta horrela bereizkeriak 
eraldatzeko, haien interes estrategikoekin bat etorriz. Erakunde publikoekin 
elkarlanean aritzea, betebeharren titularrak diren heinean (El Salvador). 
 
6.- Maia eta xinka emakumeen eta emakume mestizoen antolaketa-prozesuak eta 
ekintza politikoa indartzea erauzketa-industriari aurre egiteko ekintzak izaten diren 
komunitateetan, subjektu politiko feminista indartzeko, eta horrela Ondo Bizitzean 
oinarritutako beste garapen-eredu bat defendatzeko, eredu neoliberal eta 
baztertzaileari aurre eginez (Guatemala). 
 
7.- Ixil emakume nekazarien kondizioa eta posizioa indartzea boteregune 
komunitarioetan, eta ekoizpen-baliabideen kontrolaren inguruan, emakumeak 
ahalduntzeko prozesuak sustatuz elikadura-subiranotasunean oinarritutako ikuspegi 
batetik abiatuta. Prestakuntza politiko eta akademikoaren bitartez, ekoizpen- eta 
ekonomia-prozesuak indartuz eta eragiteko antolaketa sendotuz (Guatemala). 
 
8.- Emakumeen eskubideak hobetzea, diru-sarreren iturria bermatuz, eskubide eta 
legeetan trebatuz, emakume-elkarteak indartuz eta haien eskubideak bermatuko 
dituen eragin politiko eta judiziala babestuz (Etiopia). 
 
9.- Genero-berdintasun hobea bultzatzea, adivasi emakume eta gazteek 
demokrazian, parte-hartzean, antolaketan eta iraunkortasunean oinarrituta gidatutako 
garapen-ekimenen bitartez. Aurrezte-kooperatiben antolaketa-kudeaketa indartzea, 
erakundeak indartzea eta emakumeak trebatzea, osasun-sistema indartzea 
emakumeen parte-hartzearen bitartez, eta gazteak parte-hartze demokratikoan 
ahalduntzea (India). 
 
10.- Huaycán Emakumearen Etxearen inguruan lau erakundetako emakumeen 
ahalduntze-prozesuarekin jarraitzea. Emakumeen eta gizonen arteko 
desberdintasunak deuseztatzeko ekintzak: ikastetxeekin lan egitea, politikan eragiteko 
zenbait emakume-elkarte eratzea, tratu txarren biktimei laguntzeko sare bat sortzea, 
erakunde publikoekin berdintasun-gaietan bateratzeko guneak sustatzea, 
indarkeriaren biktimei laguntza juridiko soziala ematea, berdintasunaren aldeko 
gizonen eta emakumeen kontrako indarkeriaren kontrako gizon taldeak sortzea etab. 



   

 
 
 

 
 

 44

(Peru). 
 
11.- Sektore arteko koordinazioa eta kontraloria soziala indartzea osasuna 
berdintasunean sustatzeko eta emakumeen aurkako prebentzioa bultzatzeko, biktimei 
eskubideak itzuliz (El Salvador). 
 
12.- Emakumeen aurkako genero-indarkeriaren aurka borrokatzea. Pixkanakako 
estrategia, indarkeria matxista jasan duten emakumeekiko lana, erakundeekiko lana 
eta komunitatearekiko lana barne, sentsibilizazioa bultzatuz berdintasunaren aldeko 
eraldaketa sustatzeko eta emakumeak eragin politikoan gehiago inplika daitezen 
bultzatzeko (Nikaragua). 
 
13.- Berdintasuna eta genero-indarkeriarik gabeko bizitza sustatzea. Udaletan polizia- 
eta udal-arreta hobetuz. Herrialde-mailan, herritarrei eta funtsezko erreferentziei 
informazioa eskuratzeko erraztasunak emanez. Eskualdeetan, Erdialdeko Amerikako 
elkarteen eraginaren bitartez. Polizia-arretarako sistema espezializatua abian jartzea, 
berdintasuneko eta indarkeria prebenitzeko udal-planak egitea, autozaintza-sarea 
sortzea, feminizidioan espezializatutako auzitegiak sortzeko ekintzak sustatzea eta 
indarkeriari buruzko udal-behatokia (El Salvador). 

PRO – K3 

1.- Ekonomia feministaren eskola, nortasun feministen (afroak, indigenak, 
musulmanak) jardunaldiak eta erabakitze-eskubideari buruzko eskubidea garatzea, 
batez ere EAEko emakume eta feminista talde eta erakundeekin elkartuta eta 
koordinatuta. 
 
2.- Emakumeen giza eskubideen urraketa dakarten egiturazko arrazoien jakintzan 
sakontzea, eta aldaketa edo eragin zehatzak planteatzea. Indarkeria matxistei buruz 
ikertzea (emakumeen kontakizunetan oinarrituta), eta ondoren hainbat erakunderekin 
gizarteratzea, etorkizunerako eragin-ibilbidea ezartzeko. 
 
3.- Palestinako historian eta gatazkan emakumeak ikusaraztea, Palestinako historiari 
begirada feminista, EAEko eta Palestinako emakume- eta feminista-elkarteen arteko 
aliantzak sortuz. Palestinako emakumeei buruzko ideia kolektiboak eraldatzea, eta 
duten protagonismoa erakustea, hedabideek emakume horiei aurkezteko erabili ohi 
duten begirada patriarkala salatuz. 

PGM 

Sexu-hezkuntza integrala edukitzeko aukerak sustatzea, ikastetxeetan ezarriz, eta 
zaintza, eta eragin-ekintzak abian jarriz antolatutako gizarte zibilaren eskutik; eta 
euskal gizartea kontzientziatzea sexu- eta ugalketa-eskubideen urraketaren arrazoi 
sistematikoen inguruan (Peru). 

ZUZ 
Guatemalan subjektu feminista emantzipatzailea sortzen laguntzea, feminismotik 
abiatuta emakumeen eskubideen urraketa sistematikoaren inguruko hausnarketa eta 
ekintza kritikoa indartuz. 
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PRE 

Sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeen suspertze integrala bultzatzea (osasun-
arreta), toki-sentsibilizazioko eredua abiaraztea (tokiko buruzagiei sexu-indarkeriaren 
arrazoiak zein diren eta sexu-indarkeriaren biktimen babesa hobetzeko zer egin behar 
den azalduz) eta biktimen lekukotza zabaltzea, gizarteratzeko eta bakea finkatzeko 
zereginean lagunduz (Kongoko Errepublika Demokratikoa). 

EHE 

Genero-indarkeriarekin zerikusi zuzena duten zenbait ardatzetan lan egitea: osasuna 
(sexu- eta ugalketa-eskubideak; genero-indarkeria); ahalduntze ekonomikoa 
(prestakuntza- eta lan-aukerak Gazako emakumeentzat) eta giza eskubideak. 
Gainera, EAEn sentsibilizazioa sustatzea giza eskubideen inguruan, eta Gazako 
(Palestina) emakume errefuxiatuen historia ezagutzera ematea. 

 
Emakumeak ahalduntzeko hogei ekimenen banaketa geografikoa honako hau izan 
zen: 8 Erdialdeko Amerikan, Mexikon eta Kariben (% 40), 4 Hego Amerikan 
(% 20), 3 Asian (% 15), 3 Euskadin (% 15) eta 2 Afrikan (% 10). 
 
2014-2017ko Gida Planean ezarritako kuotaren arabera, funts banagarrien % 20k 
emakumeen ahalduntzerako sektorean bildutako ekimenetarako izan behar dute, 
eta horrez gain, ehuneko horren % 5k ekimen jakin bat eduki behar dute jomugan, 
hain zuzen ere tokiko bazkide gisa erakunde feministak dituzten ekimenak. 
 
Erakunde feministei laguntzen zaie aliatu estrategikoak direlako emakumeak 
ahalduntzeko prozesuak bultzatu eta babesteko; desberdintasunak aztertzeko eta 
hobetzeko estrategiak abian jartzeko ahalmena dutelako; genero-ikuspegia, 
berdintasuna eta beste irizpide batzuk garapen-agendan txertatzeko 
aurrerapenetan protagonista direlako etab; aldaketak iraunkorrago egitearen alde 
egiten dutelako; eta etengabe berritu eta sortzeko ahalmena dutelako.  Erakunde 
feministei lagunduz haien antolaketa ere indartzen dugu, haien ahalmenak 
hobetzen ditugu eta haiek kide diren edo haiek sortzen dituzten sare eta aliantzak 
sendotzen ditugu. 
 
Tokiko bazkide gisa erakunde feministek aurrera eraman beharreko ekimenak 
zehazteko honako irizpide hauek aplikatu dira11: 
 

 Emakumeen ahalduntzearen sektorean kokatutako ekimenak garatzen 
dituzten emakume feministen erakundeak hartu ditugu aintzat. 

 Toki-erakundeen partzuergoak aurkeztutako proiektuen kasuan, 
partzuergoko burua baino ez da aintzat hartu. 

 Erakunde feministatzat jo ditugu emakume-erakundeak izanik dokumentu 
nagusian beren burua feministatzat jotzen duten emakume-erakundeak 
eta/edo garatzen dituzten lan-sektoreen lineen helburu orokortzat genero-
desberdintasunen aldea murriztea, emakumeak ahalduntzea eta 
emakumeen eskubideen defentsa dauzkatenak. Lan-eremu nagusiak 
desberdintasunaren zutabeei lotuko zaizkie, hala nola indarkeriari, sexu-
eskubide eta ugalketa-eskubideei, autonomia ekonomikoari, parte-hartze 
eta eragin politikoari, sexu-aniztasunari etab. 

 Irizpide horiek egiaztatzeko erakundeen plan estrategikoak, 
misioa/ikuspegia/balioak eta lan-ildoak berraztertu ditugu, besteak beste. 

                                                 
11 2014ko memoria honetarako memoria horretan aipatutako irizpideak aplikatu dira, baina zenbait agenterekin 
irizpide batzuk adosteke daude oraindik ere, hala nola Euskadiko GGKEen Koordinakundearen Genero 
Taldearekin,  Hegoaldeko eta Iparraldeko pertsona eta erakunde feministekin etab. 
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Irizpide horiei jarraikiz, 6.3. taulan jaso denez, 2014an funtsen % 8,31 erakunde 
feministen bitartez eman zen, hau da, lau urteko plangintzan ezarritako % 5aren 
gainetik. 

 
6.3. taula. Toki-erakunde feministak eta haien ehunekoa 2014an emandako funts banagarrien aldean (€)

 

Tresna 
Onartutako 
ekimenak 

Emakumeen 
ahalduntzera 
bideratutako 

proposamenak 

Tokiko 
bazkide gisa 

erakunde 
feministak 
dituzten 

ekimenak 

Emandako 
guztizko 

zenbatekoa 

Tokiko 
bazkide 

feministekin 
abian jarritako 

ekimenen 
zenbateko 

osoa  

Erakunde 
feministei 
emandako 

funts 
banagarriak 

(%) 

PRO – K1 61 13 7 24.733.976,22 2.499.754,56 10,11 

PRO – K2 2 0 0 423.905,13 0,00   0,00 

PRO – K3 25 3 - 4.342.118,65 - - 

PGM 9 1 1 10.000.000,00 1.199.207,19  11,99 

PRE 18 1 0 3.172.020,27           0,00   0,00

EHE 3 1 0 2.000.000,00           0,00   0,00

ZUZ 9 1 1 2.479.332,56 274.065,77  11,05 

GBA 5 - - 131.594,83 - - 

KOP 8 - - 247.961,14 - - 
NBEren 

luzapenak  11 - - 168.116,40 - - 

BEK 6 - - 118.000,00 - - 
GUZTIZKO

A 157 20 9 47.817.025,20 3.973.027,52 8,31 

 
Honako erakunde feminista hauei funtsen % 8,31 eman zitzaien, bederatzi 
ekimenen ezarpenaren bitartez: 
 

 La Cuerda (Guatemala) (bi ekimen –ZUZ bat eta PRO bat–) 
 Alianza Política Sector de Mujeres (Guatemala) 
 Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador) 
 Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA (El Salvador) 
 Corporación Vamos Mujer (Kolonbia) 
 Centro de Investigación y Promoción Popular – CENDIPP (Peru) 
 Movimiento Manuela Ramos (Peru) 
 Women’s Association of Tigray (Etiopia) 

 
Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuei dagokienez 
(GBA), 2014an zazpi ekimen aurkeztu ziren, eta horietatik honako erakunde hauek 
aurkeztutako bostak onartu ziren: 
 

 Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Fundazioa (26.400,00 €) 
 Proclade Yanapay Fundazioa (26.000,00€) 
 CEAR-Euskadi elkartea (26.394,83€) 
 Unesco Etxea (26.400,00€) 
 Bizilur Lankidetzarako eta Herrien Garapenerako elkartea (26.400,00€) 
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Sexuaren araberako banaketari dagokionez, lankideen deialdian (KOP), 
onartutako zortzi proposamenetatik bost emakumeen hautagaitzak ziren. 
 
2013ko deialdiko Nazio Batuen beken luzapenetan, onartutako hamaika 
luzapenetatik zortzi emakumeentzat izan ziren, eta hautagaitza batek ere ez zuen 
beka garatu NBEren Emakumeen atalean. Eta azkenik, espezializazio-beken 
kasuan (BEK), emandako sei beketatik bost emakumeei eman zitzaizkien. 
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VII. KAPITULUA 

2014an EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK AGENTEEN 
ARABERA 

 

 
2013an, 66 erakundek GLEAren funtsak jaso zituzten tresna-deialdi 
desberdinen bitartez. Funtsen ia % 50 –zehazki, % 48,96– 10 erakunderen 
artean banatu zen.  
 
7.1 taula. 2014. urteko erakundeen zerrenda, ekimen kopurua eta emandako zenbatekoa 

(€) 
 

ORDENA ERAKUNDE ESKATZAILEA EKIMEN 
KOPURUA 

ZENBATEKOA  % 

1 Alboan Fundazioa 6 3.306.142,38 6,91 

2 

Mugarik Gabe, Garapenerako 
Lankidetzako Gobernuz Kanpoko 
Erakundea 

6 2.815.834,02 5,89 

3 
Fundación Mundubat - Mundubat 
Fundazioa 

7 2.757.360,30 5,77 

4 

Lankidetza eta Garapeneko Zabalketa 
Elkartea 6 2.745.210,69 5,74 

5 Medicus Mundi Gipuzkoa Elkartea 3 2.132.772,80 4,46 

6 Setem Hego Haizea Elkartea 3 2.009.507,94 4,20 

7 

Mugen Gainetik elkartea, Hirugarren 
Munduko Herrialdeei Laguntzeko eta 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko 
Erakundea 

4 1.941.787,86 4,06 

8 
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional 

3 1.928.015,00 4,03 

9 

Euskadiko Bakea eta Elkartasuna 
Fundazioa 6 1.905.482,35 3,98 

10 

Oxfam Intermón Fundazioa. EAEko 
ordezkaritza 4 1.873.650,48 3,92 

11 Proclade Yanapay Fundazioa 5 1.589.288,80 3,32 

12 

Fundación Innovación Social de la 
Cultura F.I.S.C. - Kulturaren Sozial 
Berrikuntza Erakundea K.S.B.E. 

3 1.547.957,23 3,24 

13 

Paz con Dignidad Elkartea. EAEko 
ordezkaritza 5 1.361.722,26 2,85 

14 

ACNUR Elkartea. Euskal Batzordea 
Giza Ekintza Programa - Programa de 
Acción Humanitaria 

5 1.243.462,80 2,60 

15 Medicus Mundi Elkartea, Araba 3 1.097.970,31 2,30 
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ORDENA ERAKUNDE ESKATZAILEA EKIMEN 
KOPURUA 

ZENBATEKOA  % 

16 

UNRWA elkartearen Espainiako 
Batzordea. EAEko ordezkaritza 4 1.065.287,97 2,23 

17 Medicus Mundi Bizkaia Elkartea 2 1.045.573,51 2,19 

18 

UNICEF Fundazioa-Espainiako 
Batzordea. EAEko ordezkaritza 3 957.040,66 2,00 

19 

Entrepueblos Elkartea. EAEko 
ordezkaritza 2 769.616,44 1,61 

20 Mundu Bakean Elkartea 3 758.527,36 1,59 

21 

Huancavelicaren Lagunak Gobernuz 
Kanpoko Erakundea 2 753.382,76 1,58 

22 

Bizilur Lankidetzarako eta Herrien 
Garapenerako Erakundea 3 710.212,59 1,49 

23 Bilboko Elizbarrutiko Cáritas 2 679.511,28 1,42 

24 

Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna 
Unión de Ganaderos y Agricultores 
Vascos Bizkaia 

2 663.805,28 1,39 

25 

Ayuda en Acción Fundazioa. EAEko 
ordezkaritza 1 591.657,48 1,24 

26 

Euskal Fondoa Euskal Lankideen Tokiko 
Erakundeen Elkartea 2 588.928,90 1,23 

27 Haurralde Fundazioa 1 585.405,19 1,22 

28 Intered Fundazioa  2 533.828,23 1,12 

29 

Hegoa Elkartea, Nazioarteko Lankidetza 
eta Garapenari Buruzko Ikasketa 
Institutua 

1 515.511,00 1,08 

30 

Bakearen aldeko Lankidetzako Batzarra. 
EAEko ordezkaritza 2 401.620,98 0,84 

31 Elizaren Deustuko Unibertsitatea 1 388.530,00 0,81 

32 

Manos Unidas – Munduko gosearen 
aurkako kanpainaren Batzorde Katolikoa

1 372.349,38 0,78 

33 

Egoaizia Garapen Lankidetzarako 
Elkartea 1 368.610,00 0,77 

34 Entre Amigos - Lagun Artean 1 354.580,83 0,74 

35 Calculta Ondoan 2 310.891,71 0,65 

36 
Unesco Etxea - Centro Unesco del País 
Vasco 

7 308.521,56 0,65 

37 

Espainiako Kaputxino Anaia Txikien 
Probintzia. EAEko ordezkaritza 1 298.657,16 0,62 

38 ADSIS Fundazioa. EAEko ordezkaritza 2 293.521,80 0,61 

39 La Cuerda Elkarte Zibila 1 274.065,77 0,57 

40 

Tecnalia Research & Innovation 
Gundazioa 1 244.416,61 0,51 

41 Euskadi-Kuba Elkartea 1 243.637,00 0,51 
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ORDENA ERAKUNDE ESKATZAILEA EKIMEN 
KOPURUA 

ZENBATEKOA  % 

42 
Xenofobiaren Aurka Taldea Berdinak 
Gara 

1 230.278,49 0,48 

43 

Farmaceúticos Mundi. EAEko 
ordezkaritza 1 210.000,00 0,44 

44 PNUD-ART 1 210.000,00 0,44 

45 

Fundación de Estudios, Acción y 
Participación Social – FEDAEPS 1 197.680,00 0,41 

46 

Euskal Herriko San Viator Elkartasun 
Zerbitzua – SERSO 1 197.235,93 0,41 

47 
KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo 

1 193.069,43 0,40 

48 

Espainiako Gurutze Gorria. EAEko 
ordezkaritza 1 189.663,13 0,40 

49 

CEAR-Euskadi elkartea (Errefuxiatuen 
Laguntzarako Euskadiko Batzordea) 2 181.630,37 0,38 

50 

Mundu Solidarioa Helburu. EAEko 
ordezkaritza 1 181.563,91 0,38 

51 Huhezi S. Coop. 1 179.488,52 0,38 

52 Taupadak Elkartea 1 174.602,31 0,37 

53 

REAS Euskadi Elkartea - Red de 
Economía Alternativa y Solidaria / 
Ekonomia Alternatibo eta Solidarioa 

1 169.944,68 0,36 

54 

Mugarik Gabeko Albaitariak – 
VETERMON. EAEko ordezkaritza 1 158.498,14 0,33 

55 

Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoaren Lagunen Elkartea 1 154.616,89 0,32 

56 

Munduko Landagunea Garapenerako 
Elkartea 1 150.000,00 0,31 

57 Emaus Gizarte Fundazioa 1 141.550,03 0,30 

58 Palestinako BILADI Kultura Zentroa 1 94.133,64 0,20 

59 

Universidad Pública del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea 6 90.280,47 0,19 

60 

Bizkaiko DYA Errepidean Laguntzeko
Elkartea 1 73.656,75 0,15 

61 

Laguntza ekonomikorako 
ELKARCREDIT Elkartea 1 55.602,97 0,12 

62 Kupu-Kupu, Baliko Haurrak 1 35.997,48 0,08 

63 Etiopia Utopia Fundazioa Tikal 1 35.943,66 0,08 

64 Munduko Medikuak. EAEko ordezkaritza 1 27.711,73 0,06 

65 
Leonekin Giza Harremanetan Elkartea – 
LELKE 

1 18.000,00 0,04 

66 Kolonbia – Euskadi Elkartea 1 14.020,00 0,03 

BEK (6 pertsona) 6 118.000,00 0,25 

GUZTIRA 157 47.817.025,20 100,00 
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VIII. KAPITULUA 

EUSKO JAURLARITZAK 2014. URTEAN EGINDAKO 
GARAPENERAKO LANKIDETZAKO BESTE EKINTZA 

BATZUK 

 

 
Aurreko ataletan deskribatu ditugun GLEAren lankidetza-ekintzak –2014. 
urtekoak– alde batera utzita, kapitulu honetan, Eusko Jaurlaritzaren sail, 
erakunde autonomo eta erakunde publikoek bultzatutako garapenerako 
lankidetzako beste ekintza batzuk deskribatuko ditugu labur-labur, baita 
2014an horretarako bideratu ziren funtsak ere.  
 

8.1 taula. Eusko Jaurlaritzaren sail, erakunde autonomo eta erakunde publikoek 2014an 
bultzatutako lankidetza-ekintzen zerrenda eta bideratutako funtsak (€) 

 
 

 
SAILA, ERAKUNDE 
AUTONOMOA EDO 

ERAKUNDE PUBLIKOA 
 

 
EKIMENA 

ZENBATEKOA 

Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Saila 
(Hizkuntza Ikerketa eta 
Koordinaziorako 
Zuzendaritza) 

 
Diru-laguntza nominatiboa EHUko Munduko 
Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrari, 
Kolonbian jatorrizko hizkuntzan irakasteko 
irakasleen trebetasunak indartzeko. 
 

21.000,00 

Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Saila 
(Unibertsitate 
Zuzendaritza) 

 
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoan 
aztarnategi arkeologikoetako ondarea 
katalogatzeko laguntza teknikoa, EHUren bitartez. 
 

13.888,88 

Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Saila 
(Gazteria eta Kirolak 
Zuzendaritza) 

 
Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa, 
Euskadiko gazteak sentsibilizatzeko eta herrien 
nahiz kulturen arteko elkartasun-kultura 
sustatzeko.  
 

293.000,00 

Segurtasun Saila 

 
Saharako polizia-erakundea indartzea, polizia-
etxeetarako altzariak, agenteen jantziak eta 
Ertzaintzaren ekipo elektrogenoak emanez 
Saharako poliziari Bizkaiko SEADen Lagunen 
Elkartearen bitartez. 
 

207.551,00 

Osasun Saila  
 

 
Herrialde pobretuetatik edo gatazkan dauden 143.432,00 
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SAILA, ERAKUNDE 
AUTONOMOA EDO 

ERAKUNDE PUBLIKOA 
 

 
EKIMENA 

ZENBATEKOA 

herrialdeetatik etorritako adingabeei egindako 
ebakuntza kirurgikoak eta osasun-prestazioa, eta 
osasun-laguntza aldi baterako harreran dauden 
adingabeei. 
 

Lehendakaritza 
(Kanpo Harremanetarako 
Idazkaritza Nagusia) 

 
Sahararen aldeko Euskal Karabana, Tindoufeko 
(Aljeria) errefuxiatuen esparruetan sahararren 
elikadura-segurtasuna bermatzeko, oinarrizko 
saskian sartzen diren elikagaien bitartez haien 
osasun-egoera hobetzearren. 
 

180.000,00 

 
 
 
 
Lehendakaritza 
(Kanpo Harremanetarako 
Idazkaritza Nagusia) 
 
 
 

Familia-nekazaritzaren aldeko politika publikoak 
sustatzea nazioarteko erakundeen eremuan, 
eragiteko ahalmena indartuta eta zabalkunde- eta 
sentsibilizazio-ekintzak eginda elikadura-
segurtasun eta -subiranotasunerako familia-
nekazaritzak duen garrantzia ezagutarazteko, 
baita pobrezia, gosea eta desnutrizioa murrizteari 
begira duena ezagutarazteko ere. 
 
Ekimen hori EAEko Administrazio Orokorrak 
(Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak eta 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako 
Sailburuordetzak), GLAEk, EMAKUNDE 
Emakumearen Euskal Erakundeak eta Munduko 
Landaguneak sinatutako Esparru Akordioaren 
ondorio da; akordio horren bitartez ekimen, ekintza 
eta proiektuak gauzatu ziren, 2014ko Familia 
Nekazaritzaren Urtearen esparruan.  
 
Funts horien gehigarri, 2014. urtean GLEAk –3.3 
taulan adierazitakoari jarraiki– zuzeneko 
lankidetza-hitzarmen bat ere sinatu zuen helburu 
berarekin. 
  

30.000,00 

Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Saila 
(Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikagai Politikako 
Sailburuordetza) 
 

40.000,00 
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1. ERANSKINA 
 

EKIMENEN ZERRENDA 
 

GLEAren 2014ko tresnak 
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I. ATALA: 2014. urtean onartutako garapenerako 
lankidetzako proiektuak (PRO) 
 

II. ATALA: 2014. urtean onartutako produkzio-garapeneko 
eta prestakuntza eta laguntza teknikoko (K2) proiektuak 
(PRO) 

 

III. ATALA: 2014. urtean onartutako garapenerako 
hezkuntzako (K3) proiektuak (PRO) 

 

IV. ATALA: 2014. urtean onartutako programak (PGM) 

 

V. ATALA: 2014. urtean onartutako ekintza humanitarioko 
esparru-estrategiak (EHE) 

 

VI. ATALA: 2014. urtean onartutako finantziazio-linea 
iraunkorreko (PRE) larrialdi-laguntzak eta ekintza 
humanitarioak 

 

VII. ATALA: 2014. urtean onartutako hitzarmenak (ZUZ) 

 

VIII. ATALA: 2014. urtean onartutako genero-
berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuak 
(GBA) 

 

IX. ATALA: 2014. urtean onartutako lankideentzako 
laguntzak (KOP)  

 

X. ATALA: 2014. urtean onartutako NBEaren 2013ko beken 
luzapenak (NBE) 
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XI. ATALA: 2014. urtean onartutako espezializazio-bekak 
(BEK) 
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I. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO GARAPENERAKO 
LANKIDETZAKO PROIEKTUAK (PRO) 

 
 

Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak 
 

Onartuak 
 

Emandako 
zenbatekoa (€) 

 
PRO K1 142 61 24.733.976,22 

 

Onartutako PRO-2014 (K1) 

Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

1 
PRO-

2014K1/0006 

Entrepueblos 
elkartea. EAEko 
ordezkaritza 

Emakumeak, herri 
indigenak eta 
nekazariak, Ondo 
Bizitzearen 
eraikuntzaren 
protagonista 

Ekuador Giza 
Eskubideak 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

479.626,20

2 
PRO-

2014K1/0008 

Entrepueblos 
elkartea. EAEko 
ordezkaritza 

Emakumeak aurrera 
subjektu politiko 
feminista izateko 
emantzipazioan 

Guatemala 
Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 289.990,24

3 
PRO-

2014K1/0013 

Manos Unidas – 
Munduko 
gosearen 
aurkako 
kanpainaren 
Batzorde 
Katolikoa 

Ñañemotenonde – 
Avanzamos. Lurralde 
indigena guarani 
deszentralizatuak 
genero-
berdintasunean 

Bolivia Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

372.349,38

4 
PRO-

2014K1/0016 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Bizitza duina, 
indarkeriarik 
gabekoa sustatuz, 
Q'eqchi eta Achi' 
hizkuntza-
eskualdeetako 
(Guatemala) maia 
emakumeek giza 
eskubideak 
baliatzeko 

Guatemala 
Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 241.704,82

5 
PRO-

2014K1/0018 
Medicus Mundi 
Bizkaia Elkartea 

Osasun integrala 
sustatuz Guatemalan 
ondo bizitzeko 

Guatemala Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 497.386,54
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Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

6 
PRO-

2014K1/0024 

Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna 
Unión de 
Ganaderos y 
Agricultores 
Vascos Bizkaia 

Nazioarteko 
nekazaritza-agendari 
laguntzea krisialdi 
klimatiko globalaren 
aurrean 

Zimbabwe Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

430.917,75

7 
PRO-

2014K1/0025 
Calculta 
Ondoan 

Santal eta dalit 
emakumeak 
ahalduntzea eta 
sareak indartzea 
elikadura-eskubidea 
lortzeko 

India 
Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 274.891,71

8 
PRO-

2014K1/0026 

Oxfam Intermón 
fundazioa. 
EAEko 
ordezkaritza 

Emakume ezagunak 
antolatuta, 
galdagarritasuna 
lortzeko politikoki 
ahaldunduta dauden 
askotariko 
identitateak dituztela 

Kolonbia Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 460.723,69

9 
PRO-

2014K1/0027 

Espainiako 
Kaputxino Anaia 
Txikien 
Probintzia. 
EAEko 
ordezkaritza 

Orellanako herri 
indigen eskubideak 
defendatzea 

Ekuador Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 298.657,16

10 
PRO-

2014K1/0028 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Emakumeen aurkako 
indarkeriaren 
behatokia eta 
berdintasunezko 
parte-hartzea 

Guatemala Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

203.458,18

11 
PRO-

2014K1/0030 

Huancavelica-
ren Lagunak 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Hitzarmenak Vilca 
ibaiaren mikroarroko 
emakumeen garapen 
integrala lortzeko 

Peru Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 363.547,52

12 
PRO-

2014K1/0033 

Mugen Gainetik 
elkartea, 
Hirugarren 
Munduko 
Herrialdeei 
Laguntzeko eta 
Garapenerako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Emakumeak aurrera 
berdintasunaren eta 
herritartasuna 
baliatzearen bidean 
Cuscatlán-en 

El Salvador Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 463.338,25
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Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

13 
PRO-

2014K1/0035 

Mugen Gainetik 
elkartea, 
Hirugarren 
Munduko 
Herrialdeei 
Laguntzeko eta 
Garapenerako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Guatemalako 
Ekialdeko 
eskualdean giza 
eskubideen 
defendatzaileak 
babesteko sareak 
indartzea 

Guatemala 
Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 471.521,91

14 
PRO-

2014K1/0036 

Mugen Gainetik 
elkartea, 
Hirugarren 
Munduko 
Herrialdeei 
Laguntzeko eta 
Garapenerako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Tacacoma (Bolivia) 
herriko 11 
komunitatetako 
produktore indigenen 
ahalduntze sozio-
ekonomikoa 

Bolivia 
Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

487.163,93

15 
PRO-

2014K1/0037 

Mugen Gainetik 
elkartea, 
Hirugarren 
Munduko 
Herrialdeei 
Laguntzeko eta 
Garapenerako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Nekazaritzako eta 
abeltzaintzako 
produkzioak 
areagotzea 
kooperatibetan, 
gaitasunak indartuta.

Kuba Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

519.763,77

16 
PRO-

2014K1/0038 

Mugarik Gabe, 
Garapenerako 
Lankidetzako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Emakumeak 
konplizitateak, 
jakintza eta ekintzak 
elkarlanean 
ehuntzen 
lurraldeetatik, ondo 
bizitzea lortzeko 

Guatemala 
Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 247.296,36

17 
PRO-

2014K1/0039 

Mugarik Gabe, 
Garapenerako 
Lankidetzako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Maia emakume eta 
gizonen eskubideak 
estatuz haraindiko 
meatzaritzaren 
aurrean 

Guatemala 
Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 528.469,56

18 
PRO-

2014K1/0040 

Mugarik Gabe, 
Garapenerako 
Lankidetzako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Landa-eremuko 
garapen ekonomikoa 
generoaren, 
belaunaldien eta 
ingurumenaren 
ikuspegitik begiratuta

Nikaragua Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

434.737,13



   

 
 
 

 
 

 61

Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

19 
PRO-

2014K1/0042 
Intered 
fundazioa  

Maia ixil emakumeen 
protagonismo politiko 
eta ekonomikoa, 
ahalduntze-
estrategietan 
oinarrituta 

Guatemala 
Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 412.791,24

20 
PRO-

2014K1/0047 

Bilboko 
Elizbarrutiko 
Cáritas 

Nekazaritza eta 
basozaintzako 
sistemen eta bio-
ibilbide turistikoen 
kudeaketa iraunkor 
eta orekatua Napo-n 
(Amazonia) 

Ekuador Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

479.511,28

21 
PRO-

2014K1/0048 

Lankidetza eta 
Garapeneko 

Zabalketa 
Elkartea 

Jagna-ko barangay-
en balio 
demokratikoak 
sustatzea 

Filipinak Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

146.015,28

22 
PRO-

2014K1/0049 

Lankidetza eta 
Garapeneko 

Zabalketa 
Elkartea 

Bahía Solanoko 
emakume kalteberak 
ahalduntzea 

Kolonbia Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

436.035,33

23 
PRO-

2014K1/0051 

Lankidetza eta 
Garapeneko 

Zabalketa 
Elkartea 

Boliviako ekialdean 
indigena-mugimendu 
barne-hartzailea 
lortzeko bidean 
aurrera II 

Bolivia 
Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

594.463,54

24 
PRO-

2014K1/0053 

ADSIS 
Fundazioa. 
EAEko 
ordezkaritza 

Gazteen 
protagonismoa 
bultzatuz Sexu eta 
Ugalketa Eskubideak 
sustatzeko SJLn 

Peru 
Lehentasun
ezko Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 82.005,31

25 
PRO-

2014K1/0054 

Fundación 
Innovación 
Social de la 
Cultura F.I.S.C. 
- Kulturaren 
Sozial 
Berrikuntza 
Erakundea 
K.S.B.E. 

Emakumeak 
Cormako eta 
inguruetako 
komunitatearen 
garapen integralean 

Peru Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

373.817,43

26 
PRO-

2014K1/0058 

ADSIS 
Fundazioa. 
EAEko 
ordezkaritza 

Gobernagarritasuna 
indartzea Chimoré-n, 
indigena emakumeek 
herrian parte hartuta 

Bolivia 
Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

211.516,49

27 
PRO-

2014K1/0059 

Paz con 
Dignidad 
Elkartea. EAEko 
ordezkaritza 

Larrialdiko osasun-
arreta Jerusalemeko 
ikastetxeetako 
ikasleen Eskola 
Osasun 
Programaren 

Palestina 
Lehentasun
ezko Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 514.837,05
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Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

esparruan.

28 
PRO-

2014K1/0060 

Laguntza 
ekonomikorako 
ELKARCREDIT 
Elkartea 

Nejapa-ko gazteen 
laneratzeko aukerak 
eta ahalduntze 
ekonomikoa 
sustatzea 

El Salvador Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

55.602,97

29 
PRO-

2014K1/0063 
Entre Amigos - 
Lagun Artean 

Sololá herriko 11 
komunitatetako 
gizarte zibila 
ahalduntzea 
herritartasunean 
oinarrituta 

Guatemala Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

354.580,83

30 
PRO-

2014K1/0065 

Egoaizia 
Garapen 
Lankidetzarako 
elkartea 

Hezkuntzaren, lehen 
haurtzaroko 
osasunaren eta 
garapen 
ekonomikoaren 
arloko politiken 
itunpeko kudeaketa 

Peru Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

368.610,00

31 
PRO-

2014K1/0067 

Medicus Mundi 
Gipuzkoa 
Elkartea 

Tigray-ko eskualde-
estatuko 4 
barrutitako 
emakumeek 
eskubideak 
baliatzeko aukera 
hobetzea 

Etiopia 
Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 358.463,64

32 
PRO-

2014K1/0068 

Medicus Mundi 
Gipuzkoa 
Elkartea 

Adivasi emakumeen 
ahalduntzea, genero-
berdintasuna 
sustatuta (II. fasea) 

India Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 575.101,97

33 
PRO-

2014K1/0071 

Huancavelica-
ren Lagunak 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Benetako 
berdintasuna 
Anchicha-ko 
nekazari-
komunitatean 

Peru Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

389.835,24

34 
PRO-

2014K1/0072 

Bizilur 
Lankidetzarako 
eta Herrien 
Garapenerako 
Erakundea 

Produktore indigena 
zapatisten elikadura-
subiranotasuna eta 
diru-sarrera 
ekonomikoen igoera 
sustatzea 

Mexiko Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

392.120,62

35 
PRO-

2014K1/0075 

Bilboko 
Elizbarrutiko 
Cáritas 

Landa-
komunitateetako 
emakume eta 
gizonek gaztandegia 
modu iraunkorrean 

Peru Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

200.000,00
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Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

kudeatzea, Ancash

36 
PRO-

2014K1/0077 

Euskadiko 
Bakea eta 
Elkartasuna 
Fundazioa 

Guatemalako familia 
nekazarien lan-
baldintzak hobetzeko 
borroka 

Guatemala 
Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 518.507,41

37 
PRO-

2014K1/0078 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Landa-garapena 
produkzioa 
dibertsifikatuta eta 
kooperatiba-sektorea 
indartuta 

Kuba Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

344.431,35

38 
PRO-

2014K1/0080 

Euskadiko 
Bakea eta 
Elkartasuna 
Fundazioa 

Pastazako Kichwa 
nazionalitatearen 
lurralde-autonomia 
indartzea 

Ekuador Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

517.935,87

39 
PRO-

2014K1/0083 

Euskadiko 
Bakea eta 
Elkartasuna 
Fundazioa 

Indigenen 
autonomian aurrera 
eginez hezkuntza-
sistemak indartuta 

Mexiko 
Lehentasun
ezko Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 486.735,38

40 
PRO-

2014K1/0084 
Medicus Mundi 
Bizkaia Elkartea 

Sexu eta Ugalketa 
Eskubideen Osasun 
Sistema Publikoa 
indartzea Kongo 
Behean 

Kongoko 
Errepublika 
Demokratikoa

Lehentasun
ezko Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 548.186,97

41 
PRO-

2014K1/0085 

Proclade 
Yanapay 
fundazioa 

PROMAPEak: Arrain 
Apaingarriak 
Ateratzeko eta 
Merkaturatzeko 
Estrategiak 
Sendotzea 

Peru Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

594.420,63

42 
PRO-

2014K1/0093 
Mundu Bakean 
elkartea 

Guatemalako 
departamentuko 
komunitate hiritar-
herritarrek habitat 
duina lor dezaten 

Guatemala Tokiko 
boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

257.389,36

43 
PRO-

2014K1/0094 
Mundu Bakean 
elkartea 

Garapen integrala 
genero-
berdintasunarekin. 
Keur Socé. II. fasea 

Senegal 

Lehentasun
ezko Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 336.551,45

44 
PRO-

2014K1/0098 
Euskadi-Kuba 
elkartea 

Elikagai-produkzioari 
laguntzea eta 
basoberritzea 
Manuel Tames 
herrian 
(Guantánamo) 

Kuba Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

243.637,00
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Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

45 
PRO-

2014K1/0100 
Alboan 
Fundazioa 

Familia-
nekazaritzaren 
oinarriak sendotzen 
Ruandan: Elikadura-
subiranotasuna, 
emakumea eta 
lurraldea 

Ruanda Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

600.000,00

46 
PRO-

2014K1/0102 
Alboan 
Fundazioa 

Hezkuntza elebiduna 
Maia Q'eqchi kultura-
nortasuna garatu eta 
indartzeko 

Guatemala 

Lehentasun
ezko Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 343.991,69

47 
PRO-

2014K1/0103 
Setem Hego 
Haizea Elkartea 

Nekazaritza 
ekologikoko 
produkzio-eredu 
alternatiboak 
indartzea, 
kalitatearekin eta 
genero-
berdintasunarekin 

Ekuador Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

590.653,93

48 
PRO-

2014K1/0110 

Paz con 
Dignidad 
Elkartea. EAEko 
ordezkaritza 

Produkzio-
gaitasunak eta 
duintasunez irauteko 
eskubideen defentsa 
indartzea 

Kolonbia Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 389.679,28

49 
PRO-

2014K1/0111 
Medicus Mundi 
elkartea, Araba 

Huaycango 
Emakumearen Etxea 
– III. Etapa 

Peru Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 459.496,01

50 
PRO-

2014K1/0112 

Ayuda en 
Acción 
fundazioa. 
EAEko 
ordezkaritza 

Emakumeek 
gaitasunak indartu 
eta herri-ekonomia 
sustatzen dute 
Suchitoto-n (El 
Salvador) 

El Salvador Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

591.657,48

51 
PRO-

2014K1/0116 

UNICEF 
Fundazioa-
Espainiako 
Batzordea. 
EAEko 
ordezkaritza 

"MPORE MWANA" 
Neska kalteberen 
prebentzioa, babesa 
eta gizarteratzea 
Burundin 

Burundi 
Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 564.240,65

52 
PRO-

2014K1/0119 

Farmacéuticos 
Mundi. EAEko 
ordezkaritza 

Koordinazioa eta 
kontraloria indartzea, 
emakumeen aurkako 
indarkeria 
prebenituta  

El Salvador 
Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 210.000,00

53 
PRO-

2014K1/0121 

Proclade 
Yanapay 
fundazioa 

Emakumeek eta 
gazteek 
sexualitatean 
heziketa integrala 
izateko eskubidearen 
alde lanean (El 
Salvador) 

El Salvador 
Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 341.128,17
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Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

54 
PRO-

2014K1/0124 

Fundación 
Innovación 
Social de la 
Cultura F.I.S.C. 
- Kulturaren 
Sozial 
Berrikuntza 
Erakundea 
K.S.B.E. 

Nekazariak elkartzea 
Ancobamban eta 
Santiagon garapen 
sozioekonomikoa 
lortzeko 

Peru Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

597.424,89

55 
PRO-

2014K1/0125 

Fundación 
Innovación 
Social de la 
Cultura F.I.S.C. 
- Kulturaren 
Sozial 
Berrikuntza 
Erakundea 
K.S.B.E. 

Lehen hezkuntza 
integrala, neskak 
bereziki kontuan 
hartuta, Nisana, 
Musakaci, Kabala, 
Muzela, Mypana 

Kongoko 
Errepublika 
Demokratikoa

Lehentas. 
Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 576.714,91

56 
PRO-

2014K1/0129 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Nekazaritzako 
produkzio-potentziala 
leheneratzea eta 
edateko uraren 
premiak betetzea 

Senegal Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

544.036,36

57 
PRO-

2014K1/0130 
Haurralde 
Fundazioa 

Emakumeen aurkako 
genero-indarkeriaren 
aurkako borroka 
Masaya 
departamentuan 
(Nikaragua). II. fasea

Nikaragua Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 585.405,19

58 
PRO-

2014K1/0131 

Proclade 
Yanapay 
fundazioa 

Kakao-produktoreen 
lan-arloko, 
produkzioko eta 
merkataritzako 
gaitasunak hobetzea

Ekuador Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

591.740,00

59 
PRO-

2014K1/0134 
Medicus Mundi 
elkartea, Araba 

Edateko ura eta 
saneamendua 
izateko eskubidea  
Chota-Cajamarcako 
landa-eremuko 
herrietan (Peru). 

Peru 
Lehentas. 
Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 438.435,06

60 
PRO-

2014K1/0136 

Xenofobiaren 
Aurka Taldea 
Berdinak Gara 

Lenca herriaren giza 
eskubideen 
defendatzaileak 
babestea El 
Salvadorren eta 
Hondurasen 

El Salvador Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 230.278,49

61 
PRO-

2014K1/0139 

Bakearen 
aldeko 
Lankidetzako 
Batzarra. 
EAEko 

Berdintasuna eta 
genero-indarkeriarik 
gabeko bizitza 
sustatzea El 
Salvadorren 

El Salvador 
Emakumeen 
ahalduntzea

Emakumeen 
ahalduntzea 220.446,37
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Zk
. 

ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

ordezkaritza

 

 

II. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO PRODUKZIO-GARAPENEKO 
ETA PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZA TEKNIKOKO (K2) 

PROIEKTUAK (PRO) 

 
 
Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak 
 

Onartuak 
 

Emandako 
zenbatekoa (€) 

 
PRO K2 6 2 423.905,13 

 

Onartutako PRO-2014 (K2) 

 
 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA 

SEKTOREA
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

1 
PRO-

2014K2/0003 

Fundación 
Tecnalia 
Research & 
Innovation 

CREhABANA: Hiri 
sortzailea: hiria 
eta gizartea 
berroneratzeko 
eredu Habana 
Viejan 

Kuba Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

244.416,61

2 
PRO-

2014K2/0006 
Huhezi S. 
Coop. 

Prestakuntza, 
laguntza teknikoa 
eta babesa 
Mexikoko gizarte-
ekonomiaren eta 
ekonomia 
solidarioaren 
ekimenetan 

Mexiko Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

179.488,52
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III. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO HEZKUNTZAKO (K3) 
PROIEKTUAK (PRO) 

 
 
Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak Onartuak 
Emandako 

zenbatekoa (€) 
 

PRO K3 48 25 4.342.118,65 
 

 

Onartutako PRO-2014 (K3) 

 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA 

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

1 
PRO-

2014K3/0002 

Euskal Herriko 
San Viator 
Elkartasun 
Zerbitzua - 
SERSO 

Jolas eta ekin – II. 
fasea Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 197.235,93

2 
PRO-

2014K3/0003 
Intered fundazioa  

Garapen-eredu 
berriak: gizarte 
iraunkor eta 
ekitatiboaren bidean. 
II. fasea 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 121.036,99

3 
PRO-

2014K3/0004 
Setem Hego 
Haizea Elkartea 

Tokikotik globalerako 
garapen 
deshazkundezalea, 
orekatua, barne-
biltzailea 

Euskadi 

Komunikazioa
, elkartrukea 
eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

222.595,42

4 
PRO-

2014K3/0006 
Alboan 
Fundazioa 

Bai hemen, bai 
munduan, munduko 
protagonistak gara. 
2. Fasea 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 227.333,79

5 
PRO-

2014K3/0007 
Alboan 
Fundazioa 

Ikaszabaltzen. 
Alternatiba 
ekonomikoak 
eraikitzen Euskadin 
eta Latinoamerikan 

Euskadi 

Komunikazioa
, elkartrukea 
eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

135.111,15

6 
PRO-

2014K3/0008 

Mugarik Gabe, 
Garapenerako 
Lankidetzako 
Gobernuz 
Kanpoko 

Gizarte bidezkoa, 
iraunkorra eta 
ekitatiboa lortzeko 
eraldaketa-
estrategiak eraikitzen

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 192.728,89
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA 

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 
Erakundea 

7 
PRO-

2014K3/0009 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Ekintza berritzaileak 
Iparraldeko eta 
Hegoaldeko 
identitate 
feministetatik, 
sistema 
patriarkalaren 
alternatibak sortzeko

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 227.084,33

8 
PRO-

2014K3/0010 

KCD, Kultura, 
Communication y 
Desarrollo 

Garapenerako 
komunikazioa, 
sentsibilizazioko, 
hezkuntzako eta 
ahalduntzerako 
tresnatzat 

Euskadi 

Komunikazioa
, elkartrukea 
eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

193.069,43

9 
PRO-

2014K3/0011 

Oxfam Intermón 
fundazioa. 
EAEko 
ordezkaritza 

Justizia fiskala: 
Euskaditik 
desberdinkeriari 
aurre egin 

Euskadi 

Komunikazioa
, elkartrukea 
eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

191.116,97

10 
PRO-

2014K3/0014 

CEAR-Euskadi 
elkartea 
(Errefuxiatuen 
Laguntzarako 
Euskadiko 
Batzordea) 

Saharaz Hegoaldeko 
Afrikatik Euskadira: 
bizitza- eta babes-
esperientziak 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 155.235,54

11 
PRO-

2014K3/0015 

Mugarik Gabe, 
Garapenerako 
Lankidetzako 
Gobernuz 
Kanpoko 
Erakundea 

Historiak 
berreskuratzen 
emakumeen 
eskubideak 
defendatzeko 

Euskadi Ikerketa Ikerketa 223.115,19

12 
PRO-

2014K3/0016 
Emaus Gizarte 
Fundazioa 

Ekimuin: Ekonomia 
solidarioaren 
integrazio 
partaidetua 
unibertsitatean 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 141.550,03

13 
PRO-

2014K3/0018 

UNRWA 
elkartearen 
Espainiako 
Batzordea. 
EAEko 
ordezkaritza 

Okupatutako lurralde 
palestinarreko 
emakumeei buruzko 
ikuspegi berriak. 
Sareak indartzen 

Euskadi 

Komunikazioa
, elkartrukea 
eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

67.284,97
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA 

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

14 
PRO-

2014K3/0020 

Palestinako 
BILADI Kultura 
Zentroa 

Unibertsitatea eta 
Palestina: Ikaskuntza 
esanguratsuan 
oinarritutako 
proposamen 
pedagogikoa 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 94.133,64

15 
PRO-

2014K3/0021 

Mundu Solidarioa 
Helburu. EAEko 
ordezkaritza 

Eraldaketa sustatuz 
Debagoinan 2014-
2015 

Euskadi 

Komunikazioa
, elkartrukea 
eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

181.563,91

16 
PRO-

2014K3/0026 

Bizilur 
Lankidetzarako 
eta Herrien 
Garapenerako 
Erakundea 

Bide Berriak – 
Komunikazio Sare 
Berriak Elikadura 
Subiranotasuna 
lortzeko 

Euskadi 

Komunikazioa
, elkartrukea 
eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

291.691,97

17 
PRO-

2014K3/0027 

REAS Euskadi 
Elkartea - Red de 
Economía 
Alternativa y 
Solidaria / 
Ekonomia 
Alternatibo eta 
Solidarioa 

Tokiko politika 
publikoak gizarte-
ekonomia solidarioa 
lortzeko 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 169.944,68

18 
PRO-

2014K3/0028 

Euskadiko Bakea 
eta Elkartasuna 
Fundazioa 

Langilearen 
defentsan 
antolatutako aukeren 
sustapena eta 
sentsibilizazioa 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 156.771,81

19 
PRO-

2014K3/0029 

Euskal Herriko 
Nekazarien 
Elkartasuna 
Unión de 
Ganaderos y 
Agricultores 
Vascos Bizkaia 

Elikadura-
subiranotasunerako 
jakintzaren 
eraikuntza 
demokratiko eta 
inklusiboa. Sareak 
eginez 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 232.887,53

20 
PRO-

2014K3/0033 

ACNUR elkartea. 
Euskal Batzordea 
Giza Ekintza 
Programa - 
Programa de 
Acción 
Humanitaria 

Generoa, Bakea eta 
Komunikazioa 
Afrikan: 
Ikusgaitasun-
agenteen 
prestakuntza eta 
sare-lana 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 108.132,45

21 
PRO-

2014K3/0039 
Munduko 
Medikuak 

Kushiriki osasunaren 
alde: osasun-
eskubidearen aldeko 
haur-apustua II 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 27.711,73

22 
PRO-

2014K3/0040 
Medicus Mundi 
elkartea, Araba 

Osasun publiko eta 
unibertsalaren alde. 
Desberdintasunak 
eta desoreka 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 200.039,24
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA 

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 
osasunerako 
sarbidean 

23 
PRO-

2014K3/0043 

Paz con Dignidad 
Elkartea. EAEko 
ordezkaritza 

Estatuz haraindiko 
enpresak eta 
munduko 
gobernantza 
finantza-krisiaren 
ostean: eztabaidak 
eta proposamenak 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 221.959,29

24 
PRO-

2014K3/0044 

UNESCO Etxea-
EAEko UNESCO 
Zentroa 

Euskal gizarte 
zibilaren 
konpromisoa 
indartzea 2015. 
urtetik haratago 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 204.285,63

25 
PRO-

2014K3/0047 

Mugarik Gabeko 
Albaitariak – 
VETERMON. 
EAEko 
ordezkaritza 

Elikadura-
subiranotasuna: 
Elikadura bidezko 
eta iraunkorragoa 
lortzeko hezten. II. 
fasea 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 158.498,14

 
 
 

IV. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO PROGRAMAK (PGM) 
 

 
Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak 
 

Onartuak 
 

Emandako 
zenbatekoa (€) 

 
PGM 10 9 10.000.000,00  

 
 

Onartutako PGM-2014 
 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

PARTAIDEKO
(€) 

DIRU-
LAGUNTZA 
GUZTIRA  

(€) 

1 
PGM-

2014BA/0001 

Lankidetza 
eta 

Garapeneko 

Herritarren parte-
hartzea tokiko 

garapena 
bateratzeko 

Peru Tokiko boterea

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

1.099.520,00 1.200.000,00 
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

PARTAIDEKO
(€) 

DIRU-
LAGUNTZA 
GUZTIRA  

(€) 
Zabalketa 
Elkartea Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 100.480,00

2 
PGM-

2014BA/0002 

Medicus 
Mundi 

Gipuzkoa 
Elkartea 

Sexu- eta 
ugalketa-

eskubideak eta 
genero-

berdintasuna 
bermatzeko 

belaunaldiarteko 
aldaketa eta 

ereduak sortzen 

Peru Emakumeen 
ahalduntzea 

Emakumeen 
ahalduntzea 939.584,01

1.199.207,19 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 259.623,18

3 
PGM-

2014BA/0003 
Alboan 

Fundazioa 

Herritartasuna 
ereiten: lurralde-

elkarteak 
instituzionaltasun 

demokratiko 
berria eraikitzen 

ari dira 
Hondurasen 

Honduras Tokiko boterea

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

1.080.000,00

1.200.000,00 

Euskadi 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

120.000,00

4 
PGM-

2014BA/0004 

Mugarik 
Gabe, 

Garapenerako 
Lankidetzako 

Gobernuz 
Kanpoko 

Erakundea 

Indigenen 
Komunikazio 

Plurinazionaleko 
sistema indartzea 
alderdi teknikotik, 

politikotik eta 
antolakuntzaren 

alderditik 

Bolivia Tokiko boterea

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

1.029.816,89

1.189.486,89 

Euskadi 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

159.670,00

5 
PGM-

2014BA/0005 

Setem Hego 
Haizea 

Elkartea 

Tokiko garapena, 
ekonomia 
solidarioa, 

ahalduntzea eta 
justizia 

Medellinen eta 
Euskadin 

Kolonbia Tokiko boterea

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

1.091.613,23

1.196.258,59 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 104.645,36

6 
PGM-

2014BA/0006 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 

Internacional 

Produkzio-
garapenaren San 
Jerónimo-Sahsa 

ardatza: 
Nikaraguako 

Karibe Kostako 
jatorrizko herrien 

aukera bat 

Nikaragua
Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

1.114.808,50

1.180.520,46 

Euskadi 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

65.711,96

7 
PGM-

2014BA/0007 

Oxfam 
Intermón 

fundazioa. 
EAEko 

Indigenen 
/nekazaritzako 

lurraldeen 
autokudeaketa 

Bolivia Tokiko boterea

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

971.796,32 1.021.810,32 
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

PARTAIDEKO
(€) 

DIRU-
LAGUNTZA 
GUZTIRA  

(€) 
ordezkaritza gobernantzarekin 

Amazonian eta 
Chacon Euskadi 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 
ikaskuntza 
kolektiboa 

50.014,00

8 
PGM-

2014BA/0008 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Erreparazio 
integrala eta 

babes-neurriak 
lurraldetik 

abiatuta bakea 
eraikitzen duten 
komunitateentzat

Kolonbia Giza 
Eskubideak 

Eskubide 
unibertsalak 695.216,55

812.716,55 

Euskadi 
Eragin 
politikoa Eragin politikoa 117.500,00

9 
PGM-

2014BA/0009 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Indigenengan eta 
nekazariengan 
oinarritutako 

erakunde 
ekonomikoen 
garapena eta 

bideragarritasuna,
Bolivian elikadura-

subiranotasuna 
genero-

berdintasunarekin
sustatzearen 

esparruan 

Bolivia 
Herri 
Ekonomia 

Tokiko 
Garapen 
Ekonomikoa 

880.000,00

1.000.000,00 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 120.000,00

 
 
 
 
 
 
 

V. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO EKINTZA HUMANITARIOKO 
ESPARRU-ESTRATEGIAK (EHE) 

 
 
Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak Onartuak 
Emandako 

zenbatekoa (€) 
 

EHE 8 3 2.000.000,00  

 
 
Onartutako EHE-2014 
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

1 
EHE-

2014BA/0004 
Alboan 
Fundazioa 

Kolonbia eta 
haren mugak: 
ekintza 
humanitarioko 
lana finkatzea 
behartutako 
desplazamendu
en eta 
indarkeriaren 
testuinguruetan 

Kolonbia 
Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

799.705,75

2 
EHE-

2014BA/0005 

ACNUR 
elkartea. 
Euskal 
Batzordea 
Giza Ekintza 
Programa - 
Programa de 
Acción 
Humanitaria 

Barne-
desplazatuak 
integratzea: 
emakumeen 
diskriminazio 
sozio-
ekonomikoaren 
eta sexu-
indarkeriaren 
aurkako borroka 
Kongoko 
Errepublika 
Demokratikoan 

Kongoko 
Errepublika 
Demokratiko
a 

Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

602.276,25

3 
EHE-

2014BA/0008 

UNRWA 
elkartearen 
Espainiako 
Batzordea. 
EAEko 
ordezkaritza 

Gazako 
zerrendan 
emakumeen 
kalteberatasuna 
murrizteko 
ahalduntze-
estrategiak 

Palestina 

Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

598.018,00

 
 
 
 
 
 
 

VI. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO FINANTZIAZIO-LINEA 
IRAUNKORREKO (PRE) LARRIALDI-LAGUNTZAK ETA 

EKINTZA HUMANITARIOAK 

 
 
Laburpen-taula 
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 Aurkeztuak Onartuak 
Emandako 

zenbatekoa (€) 
 

PRE 24 18 3.172.020,27 

 
 
Onartutako PRE-2014 
 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALD. 

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

1 PRE-2014BA/0001 

UNICEF 
Fundazioa-
Espainiako 
Batzordea. 
EAEko 
ordezkaritza 

Jordanian 
errefuxiatuta 
dauden 
siriarrentzako 
laguntza 
humanitarioa 

Jordania 
Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 199.533,43

2 PRE-2014BA/0003 

Lankidetza eta 
Garapeneko 
Zabalketa 
Elkartea 

Laguntza 
humanitarioa 
Filipinetarako 

Filipinak Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 200.000,00

3 PRE-2014BA/0004 
Taupadak 
Elkartea 

Indigenen 
elikadura-
autosufizientzia 
berreskuratzea 
uholdearen ostean 

Bolivia 

Hondamendi 
ondoko 
hasierako 
birgaitzea 

Hondamendi 
ondoko 
hasierako 
birgaitzea 

174.602,31

4 PRE-2014BA/0005 

Espainiako 
Gurutze Gorria. 
EAEko 
ordezkaritza 

Tanzaniako 
Nyarugusu 
esparruan 
errefuxiatuta 
daudenentzako 
laguntza 
humanitarioa 

Tanzania 

Errefuxiatu 
eta desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

Errefuxiatu eta 
desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

189.663,13

5 PRE-2014BA/0006 

ACNUR 
elkartea. 
Euskal 
Batzordea Giza 
Ekintza 
Programa - 
Programa de 
Acción 
Humanitaria 

Siriako larrialdia: 
errefuxiatu siriarrei 
oinarrizko premiak 
betetzeko aukera 
ematea 

Jordania 
Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 190.000,00

6 PRE-2014BA/0007 

Bizkaiko DYA 
Errepidean 
Laguntzeko 
Elkartea 

Kivu Iparraldean 
sexu-indarkeriaren 
biktimak 
leheneratzeko 
estrategia bat 
genero-ikuspegitik 
begiratuta 
antolatzea 

Kongoko 
Errep. Dem. 

Errefuxiatu 
eta desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

Errefuxiatu eta 
desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

73.656,75
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALD. 

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

7 PRE-2014BA/0008 

UNRWA 
elkartearen 
Espainiako 
Batzordea. 
EAEko 
ordezkaritza 

Sirian dauden 
errefuxiatu 
palestinarrentzako 
elikagai-laguntza 

Palestina 
Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 200.000,00

8 PRE-2014BA/0009 

UNRWA 
elkartearen 
Espainiako 
Batzordea. 
EAEko 
ordezkaritza 

Gazako 
Zerrendako 
biztanle 
kalteberenentzako
elikagai-laguntza 

Palestina 
Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 199.985,00

9 PRE-2014BA/0011 

Bakearen 
aldeko 
Lankidetzako 
Batzarra 

C zonan, 
Zisjordania, 4650 
pertsonaren ASH 
egoera hobetzeko 
ekintza 
humanitarioa, 
emakumeari 
bereziki 
erreparatuta 

Palestina 

Hondamendi 
ondoko 
hasierako 
birgaitzea 

Hondamendi 
ondoko 
hasierako 
birgaitzea 

181.174,61

10 PRE-2014BA/0012 
Mundu Bakean 
elkartea 

Arriskua kudeatzea 
hondamendiak 
murrizteko 
Carreché Schina 
komunitatean. 
Chisec, 
Guatemala. 

Guatemala 
Hondamendia
k arintzea 

Hondamendiak 
arintzea 164.586,55

11 PRE-2014BA/0013 

Paz con 
Dignidad 
Elkartea. 
EAEko 
ordezkaritza 

Gazako 
Zerrendako 
iparraldean dagoen 
Al Awda ospitaleko 
larrialdi-zerbitzuak 
babestea eta 
indartzea, 
Palestinako 
lurralde okupatuan 

Palestina 

Errefuxiatu 
eta desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

Errefuxiatu eta 
desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

199.246,64

12 PRE-2014BA/0014 

Oxfam 
Intermón 
fundazioa. 
EAEko 
ordezkaritza 

Dominikar 
Errepublikako 
Barahona eta 
Bahoruco 
probintzietan 
kafearen herdoilak 
kaltetutako 
pertsona 
kalteberenei 
larrialdiko 
erantzuna ematea 
eta berreskuratzea 

Dominikar 
Errepublika 

Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 199.999,50

13 PRE-2014BA/0015 

ACNUR 
elkartea. 
Euskal 

Larrialdia Afrika 
Erdiko 
Errepublikan: 

Afrika Erdiko 
Errepublika 

Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 143.054,10
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALD. 

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 
Batzordea Giza 
Ekintza 
Programa - 
Programa de 
Acción 
Humanitaria 

Afrika Erdiko 
barne-desplazatuei 
oinarrizko premiak 
betetzeko aukera 
ematea 

14 PRE-2014BA/0016 

ACNUR 
elkartea. 
Euskal 
Batzordea Giza 
Ekintza 
Programa - 
Programa de 
Acción 
Humanitaria 

Hego Sudango 
barne-desplazatuei 
oinarrizko premiak 
betetzeko aukera 
ematea 

Hego Sudan
Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 200.000,00

15 PRE-2014BA/0017 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Saharako osasun-
sistema indartzea 
eta Tindoufen 
errefuxiatuta 
dauden biztanle 
kalteberenen 
eskubideak 
baliatzea 

Saharako 
Errepublika 
Arabiar 
Demokratiko
a 

Errefuxiatu 
eta desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

Errefuxiatu eta 
desplazat. 
luzaroko 
laguntza 

95.423,25

16 PRE-2014BA/0018 

UNICEF 
Fundazioa-
Espainiako 
Batzordea. 
EAEko 
ordezkaritza 

Afrika Erdiko 
Errepublikako 
gatazkaren 
eraginpeko 
errefuxiatuentzako 
nutrizio-arreta, 
ekialdeko 
eskualdeetan eta 
Kamerungo 
Adamawa 
eskualdean 

Kamerun Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 193.266,58

17 PRE-2014BA/0019 

Euskadiko 
Bakea eta 
Elkartasuna 
Fundazioa 

Lehortearen 
eraginpeko familiek 
elikadura-
eskubidea 
bermatzen dute 

El Salvador 
Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 199.131,88

18 PRE-2014BA/0020 

Lankidetza eta 
Garapeneko 
Zabalketa 
Elkartea 

Laguntza 
humanitarioa 
Filipinetarako (II. 
fasea) 

Filipinak Larrialdiko 
laguntza 

Larrialdiko 
laguntza 168.696,54
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VII. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO HITZARMENAK (ZUZ) 

 
 

Laburpen-taula 
 

 

 
Onartuak 

 

Emandako 
zenbatekoa (€) 

 

ZUZ 9 2.479.332,56  

 

Onartutako ZUZ-2014 
 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

1 
ZUZ-

2014BA/0001 
PNUD-ART 

Innovation in 
Sustainable Territorial 
Partnerships Initiative 
(I-STEPS)  

Nazioartekoa Tokiko boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

210.000,00

2 
ZUZ-

2014BA/0002 

Hegoa 
Elkartea, 
Nazioarteko 
Lankidetza 
eta 
Garapenari 
Buruzko 
Ikasketa 
Institutua 

Garapenerako 
lankidetzako 
gaitasunak indartzea 
EAEn, UPV/EHUko 
Hegoa Institutuak 
aurrera eramandako 
jarduerak 
(prestakuntza, 
dokumentazioa, 
ikerketa/aholkularitza) 
sustatuz (2014-2016) 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 515.511,00

3 
ZUZ-

2014BA/0003 

Elizaren 
Deustuko 
Unibertsitatea

Giza Eskubideak (herri 
indigenak eta ekintza 
humanitarioa) 
sustatzeko 
prestakuntza- eta 
ikerketa-programa 
(2014-2015) 

Euskadi Prestakuntza Prestakuntza 388.530,00
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA

SEKTOREA 
2008-2011 

SEKTOREA 
2014-2017 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

4 
ZUZ-

2014BA/0004 

Euskal 
Fondoa 
Euskal 
Lankideen 
Tokiko 
Erakundeen 
Elkartea 

Suchitoto (El 
Salvador): edateko 
uraren erabateko 
hornidura eta genero-
berdintasunaren 
erreferente uraren 
kudeaketan 

El Salvador 

Lehentasunezk
o Gizarte 
Premiak 

Eskubide 
unibertsalak 450.000,00

5 
ZUZ-

2014BA/0005 

Euskal 
Fondoa 
Euskal 
Lankideen 
Tokiko 
Erakundeen 
Elkartea 

EAEko udalen, Foru 
Aldundien eta 
autonomia-
erkidegoaren eta 
SEADaren arteko 
Lankidetzaren 
Koordinazioa 

Euskadi Eragin politikoa Eragin politikoa 138.928,90

6 
ZUZ-

2014BA/0006 

Saharako 
Errepublika 
Arabiar 
Demokratikoa
ren Lagunen 
Elkartea 

Saharako 
ordezkaritzak EAEn 
dituen gaitasunak 
indartzea  

Euskadi Eragin politikoa Eragin politikoa 154.616,89

7 
ZUZ-

2014BA/0008 

Munduko 
Landagunea 
Garapenerak
o Elkartea 

Familia Nekazaritzaren 
aldeko politika 
publikoen sustapena 

Euskadi Eragin politikoa Eragin politikoa 150.000,00

8 
ZUZ-

2014BA/0009 
La Cuerda 
elkarte zibila 

Guatemalan subjektu 
politiko feminista 
emantzipatzailea 
sortzen laguntzea  

Guatemala 
Emakumeen 
ahalduntzea 

Emakumeen 
ahalduntzea 274.065,77

9 
ZUZ-

2014BA/0010 

Fundación de 
Estudios, 
Acción y 
Participación 
Social – 
FEDAEPS 
fundazioa 

Ekuador Jakintzaren 
Herrialde bihurtzeko 
eta pobrezia 
desagerrarazteko 
ekimenak generoaren 
eta aniztasunen 
ikuspegitik 

Ekuador Tokiko boterea 

Gobernantza 
demokratikoa 
eta tokiko 
boterea 

197.680,00
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VIII. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO GENERO-
BERDINTASUNAREN ALDEKO ERAKUNDE-ALDAKETAKO 

PROZESUAK (GBA) 
 
 

Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak Onartuak 
Emandako 

zenbatekoa (€) 
 

GBA 7 5 131.594,83 

 
 
Onartutako GBA-2014 
 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

1 
GBA-

2014BA/0001 

Euskadiko Bakea 
eta Elkartasuna 
Fundazioa 

Genero-arloko 
partaidetza-
diagnostikoa eta 
berdintasunaren 
aldeko Ekintza Plan 
Estrategikoa 

Euskadi 26.400,00

2 
GBA-

2014BA/0003 
Proclade Yanapay 
fundazioa 

Genero-arloko 
partaidetza-
diagnostikoa eta 
berdintasunaren 
aldeko Ekintza Plan 
Estrategikoa 

Euskadi 26.000,00

3 
GBA-

2014BA/0004 

CEAR-Euskadi 
elkartea 
(Errefuxiatuen 
Laguntzarako 
Euskadiko 
Batzordea) 

Genero-arloko 
partaidetza-
diagnostikoa eta 
berdintasunaren 
aldeko Ekintza Plan 
Estrategikoa 

Euskadi 26.394,83
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA HERRIALDEA 

DIRU-
LAGUNTZA 

(€) 

4 
GBA-

2014BA/0005 

UNESCO Etxea-
EAEko UNESCO 
Zentroa 

Genero-arloko 
partaidetza-
diagnostikoa eta 
berdintasunaren 
aldeko Ekintza Plan 
Estrategikoa 

Euskadi 26.400,00

5 
GBA-

2014BA/0007 

Bizilur 
Lankidetzarako eta 
Herrien 
Garapenerako 
Erakundea 

Genero-arloko 
partaidetza-
diagnostikoa eta 
berdintasunaren 
aldeko Ekintza Plan 
Estrategikoa. 

Euskadi 26.400,00

 
 

 

 

 

IX. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO LANKIDEENTZAKO 
LAGUNTZAK (KOP) 

 
Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak 
 

Onartuak 
 

Emandako 
zenbatekoa (€) 

 
KOP 11 8 247.961,14  

 
 
Onartutako KOP-2014 
 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA LANKIDE 

BOLUNTARIOA
HERRIALDEA 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

1 
KOP-

2014P2/0001 

Paz con Dignidad 
Elkartea. EAEko 
ordezkaritza 

ACUA eta haren 
antolamendu-
prozesuen indartze 
tekniko-instituzionala 
El Salvadorren 

Antonio Sandá 
Mera 

El Salvador 36.000,00
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Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA PROIEKTUA LANKIDE 

BOLUNTARIOA
HERRIALDEA 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

2 
KOP-

2014P2/0002 
Proclade Yanapay 
fundazioa 

Buenavistako San 
Pedro Hogar 
Internado 
Campesino 
barnetegiko 
hezkuntza-lantaldea 
indartzea 

Juan José 
Liberal 
Fernández 

Bolivia 36.000,00

3 
KOP-

2014P2/0003 
Calculta Ondoan 

Indiako erakundeen 
indartze 
instituzionala 
prestakuntzaren 
bidez, tresnez 
hornituta... 

Yolanda Barco 
Ramos 

India 36.000,00

4 
KOP-

2014P2/0004 
Kupu-Kupu, Baliko 
Haurrak 

Desgaitasunak 
dituzten haur eta 
gazteak integratzea 
eta eskolatzea 

Begoña López 
Expósito 

Indonesia 35.997,48

5 
KOP-

2014P2/0005 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

COFADEH 
erakundearen 
gaitasun teknikoak 
eta eragin politikoa 
izateko gaitasuna 
indartzea 

Ramón 
Cucurull 
Cañellas 

Honduras 36.000,00

6 
KOP-

2014P2/0008 

Fundación Etiopia 
Utopía Fundazioa 
Tikal 

Lankidetza-
proiektuaren 
koordinatzailea 

Lierni 
Fernández 
Román 

Etiopia 35.943,66

7 
KOP-

2014PR/0002 

Leonekin Giza 
Harremanetan 
Elkartea - LELKE 

MINEDeko teknikari 
pedagogikoak eta 
liburuzainak 
indartzea 

Raquel 
Cortines 
González 

Nikaragua 18.000,00

8 
KOP-

2014PR/0004 
Kolonbia – Euskadi 
Elkartea 

Planadas-Tolima 
herrian adingabeak 
errekrutatzetik 
babesteko ekintzak 
egitea aurreikusten 
duen proiektuari 
laguntzea 

Leire López de 
Munain 
Razquin 

Kolonbia 14.020,00

 

X. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO NBEaren 2013ko BEKEN 
LUZAPENAK (NBE) 

 
Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak Onartuak 
Emandako 

zenbatekoa (€) 
 

Luzapenak  14 11 168.116,40  
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NBE 2013 

 
Onartutako NBE-2013 luzapenak 
 

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA LANKIDE 

BOLUNTARIOA 
NBEko 

ORGANISMOA
HERRIALD. 

DIRU-
LAGUNTZA

(€) 

1 
NBE-

2013BA/0002 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Ana María Gómez 
Escobar 

UNESCO Namibia 15.451,36

2 
NBE-

2013BA/0003 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Isabel Inguazo Ortiz UNESCO Samoa 15.740,39

3 
NBE-

2013BA/0005 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Joana Vitorica 
Onaindia 

UNESCO Indonesia 15.741,46

4 
NBE-

2013BA/0006 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Maitane Vilela 
Rodríguez 

UNESCO Vietnam 15.451,36

5 
NBE-

2013BA/0007 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

María Íñiguez de 
Heredia 

UNESCO Kanbodia 15.451,36

6 
NBE-

2013BA/0009 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Evora Barreiro 
Pereida 

PNUD-ART Nikaragua 15.000,00

7 
NBE-

2013BA/0015 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Akhnaton Ibáñez 
Rodríguez 

PNUD   
Dominikar 
Errepublika 15.000,00

8 
NBE-

2013BA/0017 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Yusune Kanae FAO Bolivia 15.000,00

9 
NBE-

2013BA/0019 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Sara Luances 
Fernández 

PNUD-ART Ekuador 15.000,00

10 
NBE-

2013BA/0021 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Bárbara Rodríguez 
Battle 

PNUD-ART Bolivia 15.000,00

11 
NBE-

2013BA/0022 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Javier San Vicente 
Maeztu 

FAO Kolonbia 15.280,47

 

XI. ATALA 

2014. URTEAN ONARTUTAKO ESPEZIALIZAZIO-BEKAK 
(BEK) 

 
 

Laburpen-taula 
 

 Aurkeztuak 
Onartutako 
Titularrak 

Onartutako 
Ordezkoak 

Emandako 
zenbatekoa (€) 

BEK 83 6 6 118.000,00 
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Onartutako BEK-2014 

TITULARRAK   

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA 

1 BEK-2014BA/0057 Iratxe Palacín Garay 

2 BEK-2014BA/0032 Amaia Iturri Urquía 

3 BEK-2014BA/0024 Erika Ruiz Redondo 

4 BEK-2014BA/0043 Jean Rousseau Pierre Joseph 

5 BEK-2014BA/0050 Begoña Julián Fuentes 

6 BEK-2014BA/0035 Bárbara Ruiz Balzola 

   

ORDEZKOAK   

Zk. ESPEDIENTE-
ZENBAKIA ESKATZAILEA 

1 BEK-2014BA/0078 Iosu Aranzábal Abaitua 

2 BEK-2014BA/0018 Xabier Etxeberria Perea 

3 BEK-2014BA/0062 Nagore Alonso Corcuera 

4 BEK-2014BA/0047 Oihane Beñaran Muñoz 

5 BEK-2014BA/0055 Mónica Mariela Quiroz Niño 

6 BEK-2014BA/0082 Irati Labaien Egiguren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


