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SARRERA 
 
Aurreko urtean euskal lankidetza-agente nagusien artean lan-, eztabaida- eta 
adostasun-prozesu trinkoa garatu ondoren, 2015eko otsailaren 10ean Gobernu 
Kontseiluak Eusko Jaurlaritzaren 2014-2017 aldirako Garapenerako Lankidetzaren 
III. Gida Plana onartu zuen, euskal lankidetza deszentralizatuaren inguruan berriz 
pentsatzeko eta gogoeta egiteko, eta, gogoeta horren harira, haren 
espezifikotasuna eta balio erantsia indartzeko.  
 
Gauzak horrela, 2015ean, memoria honetan jaso denez, hainbat prozesu hasi 
eta/edo aurreratu ziren, hala nola gizarte-eraldaketarako hezkuntza-estrategia 
lantzea, genero-ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketako prozesuen tresna 
ebaluatzea, eta hura arautzen duen dekretua eguneratzea. Gainera, aurrekontuari 
dagokionez, eta 2014-2017 aldirako III. Gida Planean jasotakoa betez, 2015ean 
aurrekontu-ibilbideak pixkanaka suspertzen jarraitu zuen, Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziarentzako funts-hornidura 4,5 milioi euro igo baitzen 
2014aren aldean. 
 
Antolamendu juridikoaren aurreikuspenak nahitaez bete behar izatearen ondorio 
da memoria hau, baita GLEAren gardentasuneko eta kontu-arrazoiak emateko 
konpromisoaren ondorio ere. Zortzi kapitulu eta eranskin bat ditu memoriak. Lehen 
kapituluan, GLEAk 2015ean egindako jarduna laburbildu da, mugarri nagusiak eta 
aurkitutako zailtasunak azpimarratuz, 2014-2017 aldirako III. Gida Planean 
ezarritako lau helburuei jarraikiz. Bigarren kapituluan, aurrekontua eta haren 
betearazpena aztertu dira. Gainerako kapituluek 2015eko funts banagarriak aztertu 
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 iaz bezala zortzigarren kapitulu bat ere erantsi nahi izan 
dugu, 2015ean Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuek garapenerako 
lankidetzaren arloan bultzatutako ekintzak biltzeko. Azkenik, GLEAk 2015ean diruz 
lagundutako ekimenen zerrenda osoa barne hartzen du eranskinak, tresnen 
arabera. 
 
Paul Ortega Etcheverry 
Zuzendaria 
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I. KAPITULUA 

2015eko URTEKO JARDUEREN MEMORIA 

 
GLEAk 2015ean egindako jarduerei buruzko kapitulu hau zenbait epigrafetan 
antolatu da, 2014-2017 aldirako Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Planean 
jasotako helburuen arabera, helburu horiek lortzeko bidean egindako aurrerapenak 
eta dauden erronkak azaltzeko asmoarekin.  
 

1.1. 2014-2017 aldirako III. Gida Planaren helburuen jarraipena 
 

1.1.1. 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, gizarte-
eraldaketarako hezkuntzarako, ekintza humanitariorako eta beste batzuetarako 
estrategiak garatzearekin, tresnen proposamen berritua egitearekin eta lankidetza-
agenteen gaitasunak indartzearekin. Aurreko urtean oso ekintza gutxi zehaztu 
ziren atal horretan; 2015ean, aldiz, zenbait prozesu abiatu ziren, jarraian azalduko 
dugunez. 
 

1.1.1.1. Lankidetza-ereduaren ezaugarriei buruz gogoeta egiteko prozesua  
 
2014-2017 aldirako Gida Planak sarreran ezartzen duenez, haren helburu nagusia 
“euskal lankidetzaren eredua berriz pentsatzea eta eguneratzea da, bere ezaugarri 
espezifikoak, euskal lankidetza-agente guztien zereginak eta jarduteko era eta 
espazio garrantzitsuenak adostuta”; “euskal lankidetzaren balio erantsia zein 
izango den jakiteko gogoeta” bat egingo dela ere esaten du, eta, hortik abiatuta, 
“lankidetza-tresnak aztertuko direla”. 
 
Gogoetari hasiera emateko, 2015eko irailean Talde Eragile bat eratu zen, Aitor 
Gabilondok, Nacho Martínezek, Nieves Zavalak eta Jorge Gutiérrezek osatua 
adituen kontseiluaren antzera, GLEK Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrarekin koordinatuta jarduteko GLEKen esparruan 
garatu beharreko gogoeta-prozesua diseinatzeko lanetan. Hala, eta prozesua 
2016an hasteko asmoarekin, urte-amaieran Talde Eragileak dokumentu bat egin 
zuen ibilbide-orri baterako hurbilketa bat egiteko, gogoeta-eremuak, hobekuntza-
eremuak eta garatu beharreko ekimen zehatzak barne.  
 
Gogoeta-prozesuaren ildotik, zer agenterekin lanean ari den lehen mapaketa bat 
egiteko eta garapenerako lankidetzaren euskal agenteen ahalmen, trebetasun eta 
eskumenetara hurbiltzeko, honako hauei buruzko galderak bildu ziren Euskadiko 
GGKEen Koordinakundearen inkesta batean: i) zer agenterekin lan egiten ari ziren, 
ii) baterako lan horren balio erantsia zein den, iii) erakundeek zer prestakuntza 
mota egiteko asmoa zuten (eskaintzari buruzko ikuspegi bat edukitzeko), eta iv) 
zer prestakuntza mota eskatuko luketen. Inkestaren zati horretan, 
Koordinakundetik kanpoko beste GGKE batzuk erantsi ziren, ikuspegia zabaltzeko. 
 

1.1.1.2. Gizarte-eraldaketarako hezkuntza-estrategia 
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2015ean, gizarte-eraldaketarako hezkuntza-estrategia diseinatzeko prozesua hasi 
zen1, hiru fasetan planteatuta –fase diagnostikoa 2015ean, eta GLEAren ekintza-
plana eta estrategia-dokumentua 2016an–.  
 
Diagnostiko-fasea elikatzeko, lehenik eta behin, UPV/EHUko Hegoa Institutuari 
eskatu zitzaion azterlan deskribatzaile bat egiteko azken urteetan GLEAk 
babestutako garapenerako hezkuntza-ekimenen inguruan. GLEAk eskuragarri 
zeukan informazioan oinarritu zen azterlan hori, baita erakundeetako ordezkariekin 
egindako inkestan eta eztabaida-taldean ere. Azterlanak berak informazio 
esanguratsua ematen zuen ekimenen tipologiaren, gaien eta jardun-eremuen 
inguruan, diagnostiko-faseari begira ikaskuntzak biltzea ahalbidetuko zuten 
ebaluazio batzuk egiteko funtsezko bi gai identifikatzeko lagungarri. Hala, urteko 
azken hiruhilekoan bi ebaluazio-prozesu jarri ziren abian, bata hezkuntza 
formalaren eremuari buruzkoa eta bestea eragin-prozesuei buruzkoa –1.1.2.2. 
epigrafean ebaluazioei buruzko informazioa zabaldu da–.  
 
Hegoak egindako azterlanaz eta bi ebaluazioez gain, prozesuaren lehen fase 
honetan garapenerako hezkuntzari buruzko diagnostiko-azterlanetako 
dokumentuak aztertu ziren, baita lotutako erakunde eta departamentuek egindako 
ekintza-planetako dokumentuak ere. Horrekin guztiarekin, esparru-dokumentu bat 
egin zen, eta horrek aukera eman zuen abenduan antolatutako tailerretan 
eztabaida bideratzeko, sektoreko erakundeen, beste erakunde publiko batzuen eta 
Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuen parte-hartzearekin.  
 
Prozesu hori 2015ean hasi zen, eta GLEAren esparruan heldu zitzaion, ohiko 
bilkuretan zein beste langune batzuetan, eta gutxi gorabehera 2016ko bigarren 
seihilekoan amaituko da GLEAren ekintza-plana eta estrategia-dokumentua 
eginez, Incyde, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo enpresaren laguntzarekin. 
 

1.1.1.3. Ekintza humanitariorako estrategia 
 
Gizarte-eraldaketarako hezkuntza-estrategia egiteko, azken urteetan gai horretan 
egindakoari buruzko azterlan bat baliatzeko aukera izan zen, eta ekintza 
humanitarioko estrategia egiteko ere azterlan bat eskura edukitzeko aukera aintzat 
hartu zen, azken hamarkadan Eusko Jaurlaritzak babestutako ekintza 
humanitarioa aztertzeko. Horretarako, Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza 
Eskubideen Institutuari agindu zitzaion azterlanaren erreferentziazko terminoak 
diseinatzeko. 
 
Garapenerako lankidetza-politika humanitarioari buruzko eta 2005etik 2015era 
bitarte Eusko Jaurlaritzak finantzatuta abiarazi diren proiektuei buruzko ikuspegi 
orokorra ematea da azterlanaren helburua. Azterlana 2016ko lehen seihilekoan 
amaituko da, eta ekintza humanitarioko estrategia lantzeko ekarpenetako bat 
izango da. GLEAk aztertu beharreko dokumentazioa (planak, araudia, 
formulazioak eta txostenak) jarri zuen Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuaren 
eskura, baita datu-base bat ere, aurreko hamarkadan onartutako ekintza 
humanitarioko esparru-estrategien eta larrialdiko eta ekintza proiektuen zerrenda 
barne. 
 

                                                 
1 Diagnostiko-faseari buruzko informazio osagarria: http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/fase-

diagnotica/x63-content7/es/  
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1.1.1.4. Geografiaren araberako antolamenduak 
 
Geografiaren araberako antolamenduei dagokienez, nabarmentzekoa da Afrikako 
lankidetza, Herrialde-Estrategiak eta lurraldez lurralde gizarteratzeko guneak 
aztertzeko dokumentu bat egin dela. 
 
Afrikari dagokionez, 2015ean GLEAren barneko dokumentu bat egin zen 1988tik 
2014ra bitarte Eusko Jaurlaritzak kontinentean egindako ibilbidea aztertzeko, 
batetik, ikuspegi global bat izateko, eta, bestetik, hiru Gida Planetako aldiak 
sakonagotik aztertzeko. Azterlan horretatik zenbait gai sortu ziren, eta 
aurreikustekoa da 2016an, Afrikan lanean dauden euskal erakundeekin gai horiek 
planteatuko direla, Afrikarekin lan egiteko ibilbide-orri baten definizioan aurrera 
egiteko. 
 
Herrialde-Estrategiei dagokienez, aurrerago 1.1.2.3. epigrafean adierazi denez, 
tresna ebaluatzeko erreferentziazko terminoak landu ziren. Gainera, urtean zehar, 
Kuban harremanetan egon ginen Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX) ministerioarekin, PRO proiektuen deialdiak egiteko; 
Guatemalan, berriz, urtarrilean eta uztailean Confluencia Nuevo Baqtún 
erakundearekin bildu ginen –mugimendu feminista eta indigena nekazaria biltzen 
ditu, eta Herrialde-Estrategiaren esparruan lagundu diegu–, eta uztailean Mesa de 
Poder Local izeneko erakundearekin. 
 
Azkenik, Asiako funtsezko herrialdeetan lanean diharduten erakundeetako 
ordezkariekin urtean behingo bilerak egiteko ekimenari jarraipena emanez, 
2015ean bi bilera egin genituen. Urtarrilaren 27an India Foroan parte hartzen 
duten erakundeekin bildu ginen, eta urtarrilaren 28an, berriz, Palestinan diharduten 
erakundeekin. Bilera horietan, gai batzuei buruzko iradokizunak eta hobekuntza-
proposamenak sortu ziren, GLEAren jarduerak garatu ahala poliki-poliki txertatu 
direnak.  
 

1.1.1.5. GBA tresna eguneratzea 
 
GBA genero-ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketako prozesuen tresna 
berregokitu da tresna arautzen duen azaroaren 25eko 197/2008 Dekretua 
eguneratuz, urteko bigarren seihilekoan hasita eta input nagusia finantzatutako 
prozesuei buruz zein tresnari buruz egindako ebaluazioa izanik –1.1.2.1. 
epigrafean, ebaluazioari buruzko informazioa zabaldu da–. 
 
Horretarako, zenbait lan-saio egin ziren GLEAren barruan, eta dekretu berriaren 
zirriborro bat proposatu zen. Proposamenak eta/edo iruzkinak jasotzeko 
helburuarekin, 2015eko azaroaren 26an zirriborro hori gizarteratu zen, GLEKeko 
kideen eta beste zenbait aktoreren –besteak beste, Euskadiko GGKEen 
Koordinakundearen Genero Taldea edo horrelako prozesuetan adituak diren 
pertsonak– parte-hartzea izan zuen bilera espezifiko batean.  
Dekretu berrian sartu ziren aldaketa nagusiak honako hauek dira: prozesuetako 
fase finantzagarriak zabaltzea; gutxienez antolakuntza-kulturarekin lotutako ekintza 
bat planifikatu beharra; erakundeko Zuzendaritzak barneko genero-taldean 
nahitaez parte hartu behar izatea; genero-egiturak (erreferentzia eta barne-taldea) 
prozesuko fase guztietan mantentzeko konpromisoa; eta diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuen zenbatekoak eguneratzea. 
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GLEAren helburua da, Eusko Jaurlaritzaren barruan hura onartzeko urrats guztiak 
agortu ondoren, 2016. urterako dekretu arautzaile berri bat edukitzea. 
 

1.1.1.6. BEK tresna eguneratzea 
 

2015ean aurrera jarraitu zen, GLEAren barruan, BEK garapenerako lankidetzaren 
arloko profesionalak espezializatzeko bekak arautzen dituen ekainaren 17ko 
138/1997 Dekretua berrikusteko lanetan, eta proposamen berri bat landu zen, 
GLEAk beka horiekin eta Eusko Jaurlaritzak antzeko beste beka batzuekin duten 
esperientzia aintzat hartuz.  
 
Araudian aldaketa eta hobekuntza batzuk egitea proposatu zen, beka-programaren 
erregulazio berri bat sustatu beharra zegoela ikusi zelako, profesionalen 
gaitasunen, jakintzen, prestakuntzaren eta espezializazioaren garapena indartzeko 
garapenerako lankidetzaren eremuan, eta, aldi berean, tresnaren kudeaketa, 
prozedura eta funtzionamendua GLEAren antolamendura egokitzeko. Hala, 
zenbait instantziatan aldez aurretik egin beharreko urratsak egin ondoren 2016an 
onartzekoa den dekretu-proposamen berrian, onuradunek bete beharreko 
betekizunak zehaztu dira, esaterako, gehienez 28 urteko adina ezarriz, baita 
hautaketa-prozesua eta balioespen-irizpideak zehaztu ere. 
 

1.1.1.7. Egungo tresnetarako doikuntzak  
 

Deialdiak egin baino lehen, GLEAren barruan barne-tailerrak egin ziren tresna 
nagusietako deialdiak berrikusi eta doitzeko, eta inprimakiak erakundeekin 
partekatu ziren haien ekarpenak jasotzeko. Hala, 2015ean proiektuei (PRO) eta 
programei (PGM) lotutako tresnen inprimaki eta baremoak berrikusi ziren, baita 
ekintza humanitarioen bi lerroak (PRE eta EHE) ere. Nabarmentzekoa da PGM 
tresnari egindako berrikuspena, eskaerak aurkezteko inprimakia funtsean aldatzea 
ekarri zuelako berekin, eskatutako informazioa zehaztuz eta bete beharreko atalen 
eta baremazio-irizpideen artean zuzeneko harremana ezarriz. 
 
Bestetik, hitzarmenen tresnari (ZUZ) dagokionez, eta haren betekizun estrategiko 
eta tekniko-administratiboak zehazten joateko helburuarekin, hitzarmenak 
zehazteko barne-prozedura bat ezarri zen, proposamen-fitxak aurkezteko sistema 
baten eta hasierako eztabaida-dinamika baten bitartez, lehentasunezko 
proposamenak zein izango liratekeen erabakitzeko, 2008-2011 aldirako Gida Plan 
Estrategikoan ezarritako helburuak aintzat hartuz beste irizpide batzuk ezarri arte. 
ZUZ tresnei dagokienez, prozesu horren azken helburua da, epe ertainean, 
hitzarmenak eta prozedura tekniko-administratiboak sinatzeko irizpide 
estrategikoak berrikustea, hori guztia dokumentu batean jasota GLEAko Kontseilu 
Errektorearekin eta GLEKarekin partekatu eta kontrastatzeko. 
 
1.1.2. Ebaluazio-kultura sustatzea 
 

2. helburuaren (“Ebaluazio-kultura sustatzea”) barruan, GLEAren Ebaluazio 
Planaren definizioa, hainbat ebaluazio egin beharra eta kontu-arrazoiak ematearen 
eta jakintzaren kudeaketaren hobekuntza hartu dira. Esparru horretan, 2015ean 
zenbait ebaluazio-prozesu hasi eta/edo garatu ziren, baita lotutako beste hainbat 
ekintza ere.  
 

1.1.2.1. GBA tresna ebaluatzea 
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Genero-ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketako prozesuen tresnari (GBA, 
197/2008 Dekretuak arautua) buruzko ebaluazioa 2014ko azken hiruhilekoan hasi 
eta 2015ean amaitu zen, eta ikaskuntza eta jardunbide eta gomendio egokiak 
ondorioztatzea izan zuen helburu nagusitzat, prozesu horietan laguntzeko zeregina 
hobetzeko eta erreferentziazko araudia eguneratzeko, 1.1.1.5. epigrafean adierazi 
denez. Ildo horretan, GLEAk finantzatutako genero-ekitatearen aldeko 
antolakuntza-aldaketako prozesuak (21 prozesu 2009tik 2012ra bitarte) eta 
laguntza-tresna ebaluatu ziren, hainbat ikerketa-teknika erabiliz: dokumentuen 
berrikuspena; finantzatutako GGKEetako on line inkestak; finantzatutako 
prozesuetako erreferentziazko pertsonei, kanpoko bideratzaileei, GLEAren egungo 
langileei, Garapenerako Lankidetzaren aurreko Zuzendaritzako langileei, 
Euskadiko GGKEen Koordinakundearen Genero Taldeari, Emakundeko langileei 
eta hiru Foru Aldundietako langileei inkestak; eta eztabaida-taldeak eratzea, nola 
finantzatutako GGKEekin hala finantzatu gabe daudenekin. 

 
Ebaluazioaren ondorio nagusien arabera, hainbat alorretan asmatu dela ikusten 
dugu: dekretuaren eredu teorikoan; prozesu horietako lau faseetan; prozesu horiek 
nahitaez behar duten partaidetza-ikuspegian –prestakuntza-ekintza-partaidetza 
metodologiaren egokitasuna–; prozesuen diagnostiko-fasean aztertu beharreko 
zortzi dimentsioetan; jarraipen-sisteman; eta betearazpen-epeetan. Alabaina, 
honako hauek ere nabarmendu ziren: prozesu horiek oinarritu behar diren hiru ildo 
estrategikoen zehaztasunik eza; prozesu horietarako behar baino denbora 
gutxiago libratzea; denborari eta baliabiderik ezean genero-ekitatearen aldeko 
planak abiarazteko zailtasuna; eta planen zehaztasun urria. Halaber, 
prestakuntzak eta topagune eta trukeguneak eratu beharra geratu zen agerian, 
baita finantzatu beharreko faseak handitu, ebaluazioak egin eta jardunbide egokiak 
sistematizatu, prozesu horien inpaktua hobeto neurtzeko tresnak garatu, eta diru-
laguntza jaso ahal izateko hiru pertsona kontratatuta edukitzeko betekizuna arindu 
beharra ere. 
 
Ebaluazioak aukera eman zuen, halaber, prozesuak bideratzen –erreferentziazko 
pertsonen eta barneko genero-taldeen zeregina, prozesuen kanpo-finantziazioa, 
kanpoko bideratzailearen diagnostikoen, planen eta lanaren ezaugarriak eta 
partaidetza-metodologiak, besteak beste– eta oztopatzen –krisi-testuingurua, 
denborarik eta aurrekonturik eza, planak abiarazteko eta ebaluatzeko faseen 
jarraipenik eta/edo kontrolik eza, eta erakunde-kultura lantzearen konplexutasuna– 
dituzten faktoreak zerrendatzeko. 
 
Bestetik, prozesu horiek hasi dituzten erakundeek beren erakundeetan hainbat 
aldaketa gertatu direla azpimarratu zuten, hala nola plan estrategikoetan genero-
ikuspegia txertatzea, sarean gehiago aritzea eta aliantzak eraikitzeko irizpideak 
berrikustea, emakumeek erabakiak hartzean gehiago parte hartzea eta lidertza 
handiagoa izatea, genero-egiturak uztartzeko, sortzeko eta/edo sendotzeko 
neurriak hobetzea, erakunde-kultura aldatzea, eta erakunde gisa ekitatearen 
aldeko neurriak garatzeko aurrejoera hobea edukitzea, besteak beste. 
 
Ebaluazio-prozesuari amaiera emateko, 2015eko ekainaren 25ean prozesu 
horretan inplikatutako aktore guztiak bildu ziren emaitza eta ondorio nagusiak 
aurkezteko bilkuran. Jarraian, argibideak emateko eta/edo zuzenketak egiteko 
epea ireki zen, eta, GLEKen 2015eko uztailaren 10eko bilkuran, emaitzak 
gizarteratu ziren, eta tresna egokitzeko hurrengo urratsak azaldu ziren. 
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1.1.2.2. Ebaluazioak gizarte-eraldaketarako hezkuntza-estrategiaren 
esparruan 
 

Gizarte-eraldaketarako hezkuntza-estrategia lantzeko prozesuko diagnostiko 
fasearen esparruan, eta Hegoak egindako azterlanaren emaitzak ikusirik, 1.1.1.2 
epigrafean adierazi denez bi ebaluazio egitea erabaki zen: hezkuntza formala eta 
eragin politikoa.  
 
Hezkuntza formalari buruzko ebaluazioan, herritartasun globalari, balio-hezkuntzari 
eta kulturarteko hezkuntzari buruzko prozesuak aztertu ziren, hirurak ere GLEAren 
eta beste euskal erakunde publiko batzuen babesa jaso dutenak. Curriculum-
eremuan garapenerako hezkuntza txertatzea errazten duten tresna eta 
metodologiak identifikatzea izan zen ebaluazioaren xedea. Prozesuan hainbat 
dokumentu aztertu ziren eta funtsezko agenteei elkarrizketak egin zitzaizkien, hau 
da, irakasleei, familiako aita eta amei, zuzendariei, ikasleei eta GGKEetako kideei. 
Valentziako Unibertsitate Politeknikoari lotutako hainbat irakaslek eta ikertzailek 
egin zuten ebaluazioa. 
 
Bestetik, eragin-prozesuei buruzko ebaluazioan, inplikatutako taldeen aniztasuna 
ikusirik, GLEAk finantzatutako prozesuetako bat aztertzeko erabakia hartu zen, eta 
ondoren sektoreko beste erakunde batzuetako esperientziekin erkatu zen. Kasu 
honetan, eragineko esku-hartzeetan politika, pedagogia eta kulturartekotasuna 
txertatzea errazten duten tresna eta estrategiak identifikatzea izan zen 
ebaluazioaren helburua. Ebaluazio hori egiteko hainbat dokumentu aztertu ziren, 
prozesuan inplikatutako kolektiboei (erakunde feministak, sindikatuak, Hegoaldeko 
erakundeak, GGKEetako kideak) elkarrizketak egin zitzaizkien, eta, gainera, 
jarraian lortutako ondorioak eragin-prozesuak babesten dituzten beste erakunde 
batzuetako arduradunekin kontrastatu ziren. UNA aholkularitza-enpresak egin 
zuen ebaluazioa.  
 

1.1.2.3. Ebaluazioari lotutako beste ekintza batzuk 
 

Aurreko epigrafeetan deskribatutakoaz haratago, 2015ean ebaluazioari lotutako 
beste ekintza batzuk gauzatu ziren, eta jarraian deskribatuko ditugu:  
 

(i) Deustuko Unibertsitatearen Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuko 
Latinoamerikako herri Indigenentzako Giza Eskubideei buruzko 
Prestakuntza Programaren (PDFHPI-AL) ebaluazioa. PFDHPI-AL 
programak 16 edizio bete ditu, Eusko Jaurlaritzaren finantziazioaren 
babesarekin, eta Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak ebaluazioa 
egin beharra bultzatu zuen GLEAren laguntzarekin, programaren kalitatea 
zenbait ikuspegitatik balioesteko: batetik, programaren egokitasunari, 
diseinuari, prozesuari eta edukiari dagokienez, eta, bestetik, abian jarri 
zenez geroztik ezarritako helburuen emaitzei eta inpaktuari dagokienez. 
Herri indigenekin lanean esperientzia eta jakintza zabala duen IDICC 
aholkularitza-enpresak egindako ebaluazioak prestakuntza-programa 
horren bereizgarriak balioan jarri zituen, eta hobetzeko elementuak ere 
ekarri zituen, hala nola PFDHPI-AL programa planifikatzeko oinarriak 
hobetu beharra edo parte-hartzaileek ikasitakoa biderkatu eta abian 
jartzeko aukerak sendotu beharra, PFDHPI-AL programaren 2016. urteko 
edizioaz geroztik txertatuko direnak. 
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(ii) Herrialde Estrategien ebaluazioa. 2015ean eman zitzaion hasiera, 
Herrialde-Estrategien ebaluazioaren erreferentziazko terminoak zehazteko 
prozesua abian jarriz tresna berez ebaluatzeko eta lehendik zeuden hiru 
estrategien elementuak (Kuban eta Guatemalan, diseinua, abiaraztea eta 
inpaktua, eta Ekuadorren diseinua) ebaluatzeko helburuarekin. 
Guatemalara egindako jarraipen-bidaian erreferentziazko terminoak 
partekatu eta kontrastatu ziren Herrialde-Estrategian parte hartu zuten 
herrialdeko erakunde eta mugimenduekin. 2015ean Kubarekin eta 
Ekuadorrekin antzeko kontraste bat egiteko asmoa zegoen, baita herrialde 
horietan ziharduten euskal erakundeekin ere, baina azkenean ez zen 
gauzatu, eta 2016rako utzi zen. 

 
(iii) 2007-2014 aldirako Espainiako lankidetzaren garapenerako hezkuntza-

estrategiaren ebaluazioa. Atzerri Arazoetako eta Lankidetzako 
Ministerioaren Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Idazkaritza 
Nagusiak GLEA gonbidatu zuen ebaluazio-prozesuaren jarraipen-
batzordean parte hartzera, eta ebaluazioa egiten zein Euskadiko gizarte-
eraldaketarako hezkuntza-estrategia lantzen ikasteko interesgarria iruditu 
zitzaigun. Hala, 2015ean eskatutako informazioa eman zen, dokumentuen 
berrikuspenean parte hartu zen eta eskatu ziren unean proposamen eta 
iradokizunak egin ziren. 
 

(iv) Ebaluazioen bilketa. 2015ean jarraipena eman zitzaion tresna guztietan 
GLEAk finantzatutako ebaluazioak sistematizatu eta biltzeko 2013an 
hasitako lanari, lankidetzako esku-hartzeei buruzko ikaskuntza kolektiboa 
nola indar litekeen aztertzeko helburuarekin. 
 

(v) Gizarteratzea eta ebaluazio-ikaskuntzak. GBA tresnaren eta garapenerako 
hezkuntzaren (hezkuntza formala eta eragin politikoa) ebaluazioak eta 
Hegoak egindako garapenerako hezkuntzari buruzko azterlana zenbait 
gunetan gizarteratu ziren, esaterako GLEKen eta/edo gune paralelo 
eta/edo osagarrietan. Gainera, dokumentu horietako batzuk GLEAren 
webgunean bildu ziren.  

 
1.1.3. 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-arrazoiak 
emateko prozesuak hobetzea eta GLEAn generoko zeharkakoa sartzea. 2015ean 
hainbat ekintza garatu ziren deskribatutako lerroen esparruan, eta aurrerapenak 
egin baziren ere, zenbait zailtasun eta erronka ere agertu ziren. 
 

1.1.3.1. GLEAren giza baliabideak egokitzea, komunikazio-fluxuak hobetzea 
eta ahalmenak indartzea 

  
2015ean, Entelgy kanpoko aholkularitza-enpresaren laguntzarekin, giza 
baliabideak aztertzeko eta GLEAren zereginetara egokitzeko prozesuarekin 
aurrera jarraitu zen, baita GLEAren barnean komunikazio- eta kudeaketa-fluxuak 
hobetzeko sistema ikertzeko prozesuarekin ere. Halaber, giza baliabide gehiago 
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edukitzeko premia agerian geratu zenez, 2014an 2015eko aurrekontuari 
dagokionez gertatu zen bezala, 2016ko aurrekontu-aurreproiektuaren bitartez 
ahalegindu ginen GLEAren zerbitzu juridikoaren arduraduna izateko lanpostua 

sortzen, baita lankidetza-teknikari izateko hiru lanpostu gehiago sortzen ere. 
2016rako onartutako aurrekontuan, postu horietako lehena sortzeko eta aldi 
baterako hainbat kontrataziotarako funtsak egon ziren erabilgarri.  
 
GLEAren taldearen ahalmenak indartzeari dagokionez, 2015ean pertsona 
bakoitzaren prestakuntza-premiak bildu ziren. Talde teknikoarentzat, pertsona 
bakoitzeko, hizkuntzei buruzko prestakuntzaz gain hiru trebakuntza-ildo ezarri 
ziren: sektoriala, geografikoa eta tresnei buruzkoa. Arlo administratibo, finantzario 
eta juridikoko langileentzat, askotariko prestakuntza-premiak nabarmendu ziren. 
Hala, 2015. Urtean, GLEAko taldeko zenbait kidek banako trebakuntzak egin 
zituzten lehenetsitako ildoetan, baina taldearen ahalmenak indartzeko prozesu 
orokorragoa 2016rako zehazteko geratu zen, 2014-2017 aldirako Gida Planaren 
zereginen haritik GLEAk dauzkan erronka tekniko-administratibo zein estrategikoei 
dagokienez.  
 

1.1.3.2. Laguntza: jarraipen-bidaiak eta batzorde mistoak 
 
GLEAk laguntza eskaintzen du hainbat ekimen eta prozesutarako, eta horien 
guztien jarraipena egiten du, txostenak berrikustearen 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 2015ean 52 batzorde misto eta/edo bilera egin ziren: 22 zuzeneko 
lankidetzaren hitzarmenen harira (ZUZ), 22 programen harira (PGM) eta 8 genero-
ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketaren prozesuen harira (GBA). Bilera 
horiek, oro har, prozesuen jarraipena egiteko eta prozesuen aurrerapen eta 
erronken berri izateko egin ziren; baita zailtasun eta problematika espezifikoei 
heltzeko eta ekimenak balioetsi eta formalki ixteko ere. 
 
Lurraldeetarako bidaiei dagokienez, 2015ean lau bisitaldi egin genituen, hainbat 
arrazoi tarteko:  

(i) Giza Eskubideen Defendatzaileak aldi batez Babesteko Euskal 
Programaren (Guatemala) jarraipenean parte hartzea. 

(ii) GLEAk babestutako ekimenen jarraipena eta testuinguruak 
(Guatemala, Kolonbia eta India) sakonagotik ezagutzea. 

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

Noiz 2015eko urtarrilaren 24tik 31ra bitarte 
Herrialdeak Guatemala 
Parte-hartzea Erdialdeko Amerikako, Mexikoko eta Karibeko zuzendari eta 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 
erakunde eta mugimendu sozialetako kideak Euskadin aldi batez babesteko. Programaren 
Hautaketa Batzordeko kideetako bat da GLEA.  
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Esparru horretan, eta 2014an babestutako pertsonak Guatemalara itzuli eta gero, Euskadiko 
erakunde- eta gizarte-ordezkarien talde bat osatu zen,2 eta ordezkaritza horrek Guatemalara 
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.  
 
 
 
 
 
Hartutako defendatzailearen lan-sektorea, Guatemalan giza eskubideak nola dauden eta giza 
eskubideen defentsarako sektore espezifiko baten mehatxu-kontzentrazioa kontuan hartuta, 
bisitaldian hiru gai nagusiri edo hiru ardatzi heldu zitzaien: sexu-aniztasunari, trantsizio-justizia 
(egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko neurriak) eta lurraldearen defentsa. Agenda 
hori garatzeko, hainbat bilera egin ziren giza eskubide eta gizarte-mugimenduen erakundeekin, 
erakunde publikoekin eta nazioarteko erakunde eta misio diplomatikoekin. Polizia Nazionalaren 
Artxibo Historikoa, Memoriaren Etxea eta La Puyako erresistentzia-komunitatea ere bisitatu 
ziren. 
 
Bisitaldiaren esparruan GLEAk Guatemalan laguntzen dien erakunde eta gizarte-mugimendu 
guztiak bilera batera gonbidatu genituen, giza eskubideen defentsari dagokionez zeuzkaten 
iritzi, egoera eta arriskuen berri izateko. Hogei erakunde bertaratu ziren topaketara, eta haien 
guztien eskaerak jaso ziren: GLEAren babes politikoa, ekintza zehatzak finantzatzeko premia, 
eta abar. 
Ordezkaritzaren agenda ofizialaz gain, GLEAk zenbait bilera egin zituen harekin elkarlanean 
ekimenak garatzen dituzten erakundeekin.  
 
 

Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Babestutako defendatzailearen arrisku-egoeraren bilakaera bertatik bertara ikusteko ez ezik, 
bidaiari esker GLEAko teknikariek aukera izan zuten, halaber, Guatemalan giza eskubideak 
babesteko lanetan diharduten bitarteko eta erakunde publikoetara hurbiltzeko, baita gizarte-
erakundeekin haien eraginkortasunari buruz eta herrialdeko egoerari buruz dituzten iritziak 
elkartrukatzeko ere. Laguntza handikoa izan zen, halaber, Guatemalan bultzatutako ekimenetan 
giza eskubideak zenbateraino urratzen diren jakiteko eta testuinguru horrek babestutako 
prozesuak nola baldintzatzen dituen ikusteko.   
 

Gomendioak / ondorioak 

 
Joan den urtean Kolonbiara egindako bisitaldian gertatu zen bezala, GLEAk babestutako 
garapen-prozesuen eta prozesu horiek bultzatzen dituzten erakunde eta mugimenduen parte 
diren giza eskubideen defendatzaileen arrisku-egoeraren arteko loturan sakondu beharra 
egiaztatu zen, esparru horretan lan-ildoak ikertzen joateko. Ildo horretan, baterako lana sustatu 
beharra dagoela ondorioztatu zen, Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen 
Zuzendaritzarekin koordinatuta, eta, zehazki, Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi batez 
babesteko Euskal Programari dagokionez. 
 

 
Noiz 2015eko uztailaren 11tik 27ra bitarte 
Herrialdeak Kolonbia 
Taldea Hego Amerikako teknikari eta bekadunak 
Bidaiaren helburua 

                                                 
2 Bisitaldiari buruzko txostena honako honetan dago eskuragarri: http://cear-euskadi.org/wp-

content/uploads/Informe-Misi%C3%B3n-Seguimiento-2015-Guatemala-cast.pdf  
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Bidaiaren helburua izan zen GLEAren finantziazioarekin programa eta proiektuak abiarazten ari 
diren Kolonbiako erakundeetako batzuen (Penca de Sábila, Mujeres que crean, Organización 
Indígena de Antioquia, Servicio Jesuita a Refugiados eta Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz) erakunde-apustuen eta ekintza nagusien berri izatea. Antioquian, Bogotán eta Kolonbiaren 
eta Venezuelaren arteko mugan zentratu zen bisitaldia. Politikan parte hartzeko emakumeak 
ahalduntzeko esperientzien berri izan genuen, baita produkzio agroekologiko komunitarioko, 
embera chamí herriari bere lurraldea defendatzen laguntzeko eta Venezuelako lekualdatu eta 
errefuxiatuekin lan egiteko esperientzien berri ere. 
 
Giza eskubideen eta ekintza humanitarioaren alorretako beste erakunde eta instituzio batzuekin 
ere bildu ginen, herrialdean lan-agenda baldintzatuko duen bake-akordioen testuinguruan 
sakontzeko. Esparru horretan, honako erakunde hauekin bildu ginen: Centro de Investigación y 
Educación Popular (CINEP), Ruta Pacífica de las Mujeres, Fundación Forjando Futuros, 
Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentzia, GNBP Garapenerako Nazio 
Batuen Programaren Justizia Trantsizionaleko Funtsa eta Nazio Batuen Giza Eskubideetarako 
Goi Komisarioaren Bulegoa.  
 

Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Testuinguruari dagokionez agerian geratu zenez, bake-akordioen prozesuak bisitatutako 
erakundeentzat itxaropena badakarren arren, behin akordio horiek sinatu ondoren, agentzia 
lankideak herrialdetik irtengo diren edo Kolonbiarako funtsak murriztuko diren beldur dira. Eta 
hori, nahiz eta egiari, justiziari eta biktimen erreparazioari dagokienez batetik, eta parte-hartze 
politiko eta lurralde-garapenari dagokienez bestetik, erronka handiei heldu behar zaien, herritar 
kalteberenekin batik bat. 
 

Gomendioak / ondorioak 

 
Kontuan hartuta bake-akordioen prozesuak Kolonbiako egungo eta etorkizuneko testuingurua 
baldintzatuko duela, eta herrialdearen lehentasunak eta babestutako ekimenak zein diren 
ikusirik, prozesu hori hurbiletik jarraitu beharra zegoela ondorioztatu zen. Gainera, hitzarmenen 
tresnaren bitartez, diru-laguntzen ohiko deialdien bidez babestu gabeko ekimen estrategikoren 
bat babesteko aukera balioetsi beharra planteatu zen. 
 

 
Noiz 2015eko uztailaren 18tik 31ra arte 
Herrialdeak Guatemala 
Parte-hartzea Erdialdeko Amerikako, Mexikoko eta Karibeko teknikari eta bekadunak 
Bidaiaren helburua 
 
Bidaia hiru helbururekin planteatu zen: i) testuingurura hurbiltzeko lanean sakontzea, giza 
eskubideak, lurraldearen defentsa eta herritarrek ustelkeria-salaketen harira berriki egindako 
mobilizazioak eta mobilizazio horiek beste zenbait borroka historikorekin duten erlazioa ardatz 
gisa hartuta; ii) zenbait programaren garapena eta inpaktua ezagutzea, eta iii) erakunde eta 
mugimenduekin Herrialde-Estrategien ebaluazioaren erreferentziazko terminoak kontrastatzea, 
Guatemalako osagaiari dagokionez. 
 
Aurrekoa kontuan hartuta, geografikoki bidaia honako herri hauetan zentratu zen: San 
Marcosen, meatzaritzari lotutako ekimena eta haren aurreko erresistentzia- eta eragin-ekintzak 
bisitatu ziren; Quetzaltenango, Totonicapán eta Sololá lurraldeetan, maya k´iche´ 
mugimenduarekin, genero-indarkeriarekin eta herritarren parte-hartzea sustatzearekin lotutako 
hiru programen berri izan genuen; eta, azkenik, Guatemala hirian.  
 
Erakundeei dagokienez, bisitaldiak askotariko agenteekin harremanetan jartzeko aukera eman 
zuen, agente sozialekin batez ere: ASECSA, Uk´ux B´e, SERJUS, Nuevos Horizontes, 
SERCATE, CPDL, AMLUDI, UDEFEGUA, La Cuerda, AECID, GNBP Guatemala eta erakunde 
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eskatzaileek herrialdean dituzten ordezkaritzak. Gainera, Herrialde Estrategiari dagokionez, 
Mesa de Poder Local eta Confluencia Nuevo Baqtún osatzen duten erakundeekin bildu ginen, 
azken horretan Mesa Feminista eta Mesa Indígena-Campesina biltzen direlarik. 
 

Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Bidaiaren unean herrialdean mobilizazio handiak zeuden, eta bereziki hirietatik zetozen 
oinarrizko gizarte-adierazpen berriak lehenagoko borroken ordezkari ziren mugimenduekin 
uztartu ziren, eta, ildo horretan, agerian geratu zen azken hamarkadetan euskal lankidetzaren 
babesa izan duten erakunde eta mugimenduak, hirian zein departamentuetan, agendak 
eraikitzeko prozesuetan zeresan handia izaten ari zirela, sortutako mobilizazio eta itun horien 
esparruan. Gainera, agerian geratu zen nolabait oso aldakorra den testuinguru batek ekintza 
zehatzak eskatzen dituela Guatemalan lankide ditugun erakundeen eskutik, proiektuen 
garapenean eragiten duela, eta, oro har, berregokitzapenak eskatzen dituela.  
 

Gomendioak / ondorioak 

 
Mobilizazioen, borroka historikoen eta agendak sortzearen testuinguruan euskal lankidetzak 
babestutako gizarte-mugimendu eta -erakundeei dagokienez aurreko puntuan adierazitakoa 
kontuan hartuta, ondorio nagusia izan zen, batetik, Guatemalako Herrialde-Estrategiaren 
ebaluazioa garatu beharra zegoela, hain zuzen ere subjektu feminista, subjektu indigena-
nekazaria eta toki-boterea sendotzean eta haien arteko antolamenduan zentratu zena, GLEAk 
ildo horretan egiten duen laguntza balioetsi ahal izateko, eta, bestetik, lehia publikoko tresna 
guztien bitartez, gaitasun estrategikoak indartzeko, herritarren partaidetzarako, garapen-eredu 
baztertzaileari aurre egiteko eta hartan eragiteko, partaidetza-sistema ofizial eta komunitarioak 
antolatzeko eta giza eskubideak defendatzeko prozesuei laguntzen jarraitu beharra zegoela. 
 

Noiz 2015eko irailaren 26tik urriaren 9ra arte 
Herrialdeak India 
Parte-hartzea Afrikako eta Asiako zuzendari eta bekadunak 
Bidaiaren helburua 
 
Bidaiaren arrazoia izan zen GLEA finantzatzen ari den ekimenen jarraipena egitea, haien 
inpaktura hurbiltzeko eta haietan inplikatuta dauden toki-erakundeak eta euskal GGKEen aliatu 
diren beste batzuk (RDT, MJSET, Kalangarai, Yanodayam, IWID) ezagutzeko. Lurraldeei 
dagokienez, Andhra Pradesh eta Tamil Nadu estatuetan zentratu zen bidaia. 
  

Ikasitakoak / aurkitutakoak 
 
Gizartearen maila guztietan ezarritako egituren babesa duten egiturazko desberdintasun eta 
dimentsio anitzeko bidegabekeriei aurre egiteko bertako herritarrak, emakumeak batez ere, nola 
antolatzen ari diren ulertzea izan zen ikasitako gauzarik garrantzitsuena. Ildo horretan, 
nabarmentzekoa da egitura horiek ahalduntzeko erakutsi duten ahalmena.  
  
Beren ahalmenak eta produkzio-oinarriak sendotzeko herritar kalteberenekin (gizarte-egoera 
ahulean dauden kastekin) egin beharreko lana funtsezkotzat jo zen, baina betiere ingurumen-
iraunkortasunean (lurzoruaren urrakortasunak eta ur-eskasiak etenik ez duten testuinguru 
batean batez ere) eta giza eskubideetan (bereziki erabakiak hartzeko guneetan parte hartuz, 
haien eskubideak betetzeko exijitu eta hartan eragin ahal izateko) oinarritutako ikuspegi batetik 
abiatuta. 
  

Gomendioak / ondorioak 

 
Bisitalditik hainbat gomendio eta/edo ondorio ondorioztatu ziren. Lehenik eta behin ondorioztatu 
zen, bileren formaltasuna –neurri batean instituzionalagoak dira, GLEAren Zuzendaritzaren 
presentzia tarteko– oztopo da erakundetako beste instantzia batzuetara hurbiltzeko, eta, 
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horrela, beste ikuspegi batzuk partekatu eta ezagutzeko, eta, hori gutxi balitz, komunitateekin 
hitz egin et aulertzeko itzulpen-lana behar da, eta hori zailtasun erantsi bat da. 
 
Bigarren, agerian geratu zen erakundeek nekazaritza-ustiapeneko eredu iraunkorren aldeko 
apustu argia egin behar dutela, bertako jakintza eta baliabideetan oinarrituta, eredu horiek 
klima-aldaketarekiko erresilienteak eta familiei elikagai osasuntsuak eta bertako merkatuei 
soberakinak hornitzeko gauza diren heinean. 
 
Hirugarren, aintzat hartu zen, aurrerapenak egiten ari badira ere, pertsona guztientzako giza 
eskubideak aldarrikatzen jarraitu behar dugula, pertsona ukiezinei dagokienez batez ere. 
Azkenik, emakumeen lidertzak bultzatu beharra azpimarratu zen, haien ahalmenak indartuz eta 
gune erabakigarrietan parte hartzeko aukera emanez. 
  

 
1.1.3.3. Eskaerak egiteko eta finantzak justifikatzeko sistemak bizkortzea 

 

Diru-laguntzen deialdiak kudeatzeko aplikazioei dagokienez, 2015ean Entelgy 
aholkularitza-enpresaren lanak garatu ziren, kudeaketa-sistemen errealitateari 
dagokionez ondorio aurreratu eta arrazoituak ateratzeko. Hala, irailetik abendura 
bitarte, informatika-aplikazio berri baten diseinuan jardun genuen, aholkularitza-
enpresarekin elkarlanean. Teknikariek planteatu zuten aplikazio berriak zer 
premiari erantzun behar dien espedienteen kudeaketa hobetu eta bizkortzeko eta 
GLEAk babestutako prozesuei buruzko informazioa ahalik eta ondoen ustiatzeko.  
 
Lan-ildo beretik, eta epe ertainean informatika-aplikazio integrala edukitzeko 
helburuarekin, abenduan GLEA Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren 
Espainiako Agentziako eta Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Andaluziako 
Agentziako ordezkariekin bildu zen, diru-laguntza bat jasotzeko prozedurari 
dagokionez bi erakundeek dauzkaten informatika-aplikazioak ezagutzeko eta 
laguntzen jarraipena egiteko (txosten narratiboak, justifikazio ekonomikoak eta 
ordainketak).  
 
Etorkizuneko aplikazio berria diseinatzearekin batera –egungo X64C ordeztuko du, 
eta espedienteak paperean kudeatzetik linean kudeatzera igarotzeko aukera 
emango du–, 2015ean administrazio elektronikoa pixkanaka txertatu zen genero-
ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketako (GBA) eta lankideen (KOP) prozesuen 
deialdietan, Platea Eusko Jaurlaritzaren administrazio elektronikoko plataformaren 
bitartez. Gainera, elkarreragintasun-zerbitzuak erabiltzen jarraitu zen. 
 
Finantza-justifikazioa bizkortzeari dagokionez, eta beharrezko arau-kontrasteak 
gorabehera, 2015ean aurrera jarraitu zen 2014an GLEAri aurkeztutako finantza.-
txostenak berrikusteko barne-protokoloa abiarazteko prozesuarekin. Gastu-
egiaztagirien lagin bat hautatzeko zenbait irizpide ezartzen ditu protokolo horrek, 
ekarritako egiaztagiri guztiak ekarri beharrean. Gainera, 2015ean, justifikazioak 
bideratzeko egitura baten antzera “auditoria” eransteko aukera balioetsi zen, eta, 
horri dagokionez eta modu orokorragoan, Jaurlaritzaren barruan izapidetzen ari 
den diru-laguntzei buruzko lege-aurreproiektuari ekarpenak egin zitzaizkion.  

 
1.1.3.4. Kontu-arrazoiak 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, 1.1.4. puntuan 
jaso denez. Horrez gain, azpimarratzekoa da 2015ean GLEAk bi agerraldi egin 
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zituela Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren 
Partaidetzaren aurrean. Martxoaren 23an, 2014-2017 aldirako Garapenerako 
Lankidetzaren III. Gida Plana aurkeztu zen, eta azaroaren 2an, GLEAk eskaturik, 
GLEAk ekitaldian egindako jardunen berri eman zen, eta, osagarri gisa, GLEAk 
eskaturik UPV/EHUko Hego Institutuak “Garapenerako politiken koherentzia EAEn: 
diagnostikoa eta proposamenak” azterlana aurkeztu zen. 
 
Aurrekoaz gain, eta Eusko Legebiltzarrari dagokionez, idatziz erantzuteko galderei 
buruzko zortzi informazio landu ziren honako hauen inguruan: herri kurduaren 
krisiaren aurrean emandako laguntza humanitarioa; GLEAko langileen 
euskalduntze-kostuak; Siriari eta Kurdistani laguntza humanitarioa emateko 
ekintzak; Basque Country estrategia GLEAren jarduerari dagokionez; aholku-
kontseiluak; GLEAren funtzionamendua eta akordioak 2015ean; eta Garapenerako 
Lankidetzaren Erakundearteko Batzordearen funtzionamendua eta akordioak 
2015ean. Halaber, informazio dokumentatua emateko egindako zortzi eskaerari 
erantzun zitzaien hainbat gairi loturik, hala nola 2014ko uztailaren 22tik 
abenduaren 23ra bitarte kontratazio-alorrean egindako jarduna; 2013an eta 
2014an garapenerako lankidetzaren eremuan emandako diru-laguntzak eta 
laguntzarik jaso gabe geratu ziren eskaerak; diru-laguntzak arautzen dituzten 
arauak ez betetzeagatik GLEAn irekitako espedienteak; GLEAko goi-kargudunen 
ordezkaritza-gastuen zenbatekoa; behatokiak, kontseiluak eta GLEAren 
partaidetza duten kide anitzeko bestelako organoak; 2013an eta 2014an sindikatu-
erakundeei eta sindikatu-ekintzarako liberatutako pertsonei egindako ekarpenak; 
internet domeinuak; GLEAk nazioarteko erakundeekin formalizatutako akordioak 
eta GLEAko langileak 2014an eta 2015eko lehen seihilekoan egindako bidaiak. 
Azkenik, Kolonbiako bake-prozesua babesteari dagokionez onartutako legez 
besteko proposamena betetzeari buruzko informazioa landu zen. 
 

Halaber, 2015ean, Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen 
Garapenerako Lankidetza Batzordeari eman genion GLEAk 2014an Garapenerako 
Laguntza Ofizialari dagokionez izandako fluxuen berri. Atzerri Arazoetako eta 
Lankidetzako Ministerioaren info@OD plataformaren bitartez egin zen hori, 
erakunde horrek estatu osoan biltzen baititu erreferentziazko urtean ordaindutako 
funtsei buruzko datuak. 

 

Azkenik, barneko gaiei loturik, GLEAren aurrekontua betearazteari dagokionez 
Eusko Jaurlaritzaren beste sail, erakunde eta entitate batzuei eskatutako hainbat 
gairi buruzko informazioa eman zitzaien –Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailari, GLEAren jarduerek 2014ko Gazte Planaren eta 2015eko Gazte Planaren 
(BEK eta NBE) ebaluazioan izandako inpaktuari buruzko informazioa eman 
zitzaion; Enplegu eta Gizarte Politika Sailaren Enplegu Zuzendaritzari, 
aurreikuspenen arabera GLEAren jarduerak 2014-2016 aldirako Enplegu Planean 
(BEK, NBE eta KOP) izango duen inpaktu ekonomikoari buruzko informazioa; eta 
Enplegu eta Gizarte Politika Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzari, GLEAren jarduerak 
2014an erregistratutako laneratze-enpresekin eta/edo Enplegu Zentro Bereziekin 
sinatutako kontratuei dagokienez izandako inpaktu ekonomikoari buruzko 
informazioa. GLEAren webgunea, berriz, eduki berriekin eguneratu zen premien 
arabera, administrazio publikoen gardentasunari buruzko edukiak zabaldu ziren, 
zenbait ekimen ikusarazteko gune berriak sortu ziren, eta egituraren zati bat 
berrantolatu zen herritarrengana iristeko aukerak hobetzeko. 
 

1.1.3.5. Generoaren ikuspegia barnean hartzea 
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Gogoetaguneei dagokienez, apirilaren 16an Garapen Estrategia Positiboei buruzko 
Jardunaldien X. edizioa egin zen “Emakumeak erresistentzian: indarkeria 
matxistaren esperientziak Afrikan eta Asian” izenburupean, GLEAk eta Bilboko 
Udalak antolatuta. Gune horretan, Afrikan eta Asian emakumeen aurka izaten 
diren indarkeria-adierazpen espezifikoei buruz eztabaidatu zen, lurralde horietako 
emakumeen errealitateei buruz dakigunean sakontzeko, eta egiturazko indarkeria 
horri aurre egiteko emakume-erakundeak eta erakunde feministak garatzen ari 
diren borrokak agerian uzteko. Gogoetarako gune horretan, Leire Lasa 
Fernándezek (Euskadi), Caddy Adzubak (Kongoko Errepublika Demokratikoa), 
Sophia Abdi Noorrek (Kenya), Fátima Djarrak (Nafarroa), eta Neelavallik (India) 
parte hartu zuten.  

 

Parte hartzen jarraitu genuen, halaber, GLEAko genero- eta garapen-teknikaren 
presentziarekin, Emakunderen Sailarteko Batzordeko Talde Teknikoan, Eusko 
Jaurlaritzaren sail guztietako berdintasun-teknikariekin elkarlanean, eta Euskadiko 
GGKEen Koordinakundeko Genero Taldearekin koordinatuta jarraitu genuen 
askotariko informazioa elkartrukatzeko. 
 
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, 2015ean, aurreko urteetan bezala, 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. 
 
Azkenik, nabarmentzekoa da, GLEAren genero-zeharkakotasunari dagokionez, 
2016an GLEAren barnean genero-ekitatearen aldeko antolakuntza-prozesu bati 
hasiera emateko asmoarekin, 2015. urtearen amaieran zenbait aholkularitza-
enpresarekin bildu ginela haien eskutik zenbait proposamen jasotzeko. 

 
 
1.1.4. 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.  
 

1.1.4.1. Garapenerako politiken koherentzia 
 
GLEAk eskaturik 2014an “Garapenerako politiken koherentzia EAEn: diagnostikoa 
eta proposamenak” azterlana egin ondoren UPV/EHUko Hegoa Institutuko 
garapen- eta lankidetza-politikei buruzko ikerketa-taldearen eskutik, 2015ean 
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azterlana argitaratu zen eta Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubideen, 
Berdintasunaren eta Herritarren Partaidetzaren Batzordeari, GLEKi eta GLEAko 
langileei aurkeztu zitzaien. 
 
Azterlanean bildutako 20 puntu eta/edo ekimenak oinarritzat hartuta, Eusko 
Jaurlaritzako zenbait sailekin harremanetan hasi edo jarraitu genuen –haietako 
batzuk 1.1.4.4. epigrafean azaldu dira– hainbat gai aztertzeko, hala nola giza 
eskubideak, hezkuntza, industria, osasuna eta nekazaritza, eta, sail horietako 
batekin, azterlana ofizialki aurkezteko guneak garatu genituen. Gainera, GLEA 
Kanpo Ekintzako Sailarteko Batzordean bildu zen, eta puntu hori 20 
proposamenetan bildu zen. 
 
 
 

1.1.4.2. Garapenerako Lankidetzaren Erakundearteko Batzordea (GLEB) 
 
Erakundearteko koordinazioari dagokionez, 2015ean Garapenerako Lankidetzaren 
Erakundearteko Batzordearen bilera egin zen. Bilera hori otsailaren 27an egin zen, 
eta nagusiki bi gai aztertu ziren:  
 

(i) GLEAk 2014-2017 aldirako Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Plana 
aurkeztu zuen, Garapenerako Lankidetzaren Erakundearteko Batzordeko 
erakundeek zer mugarritan inplikatu beharko luketen azpimarratuz (euskal 
lankidetzaren informazio-sistema bat aztertzea, ebaluazio-gaiari heltzea, 
eta abar). 

(ii) Toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko 
abenduaren 27ko 27/2013 Legea, toki-erakundeek garapenerako 
lankidetzan gauzatzen dituzten jardunei dagokienez. Gai horri dagokionez, 
euskal erregimenean ez lukeela eraginik izango adostu zen. 

 
Aurrekoaren osagarri, 2015ean administrazio publikoak harremanetan jarri ziren 
erakundearteko ekintzak gauzatzeko, hala nola euskal lankidetza publikoari 
buruzko informazio-sistema bat garatzeko, edota, Euskadiko lankidetza-sailen eta 
ur-operadoreen artean, Erdialdeko Amerikan ur- eta saneamendu-alorretako 
baterako erakundearteko programa bat abiarazteko ekimen bat aldez aurretik 
abiarazteko. 

 
1.1.4.3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua  

 
2015ean, GLEKen lan-agenda nahiko betea egon zen. Hala, Batzorde Iraunkorra 
apirilaren 29an, uztailaren 2an, urriaren 15ean eta azaroaren 18an bildu zen, eta 
GLEKen ohiko osoko bilkurak, berriz, maiatzaren 6an, uztailaren 10ean eta 
azaroaren 12an egin ziren. Gainera, gizarte-eraldaketarako hezkuntza-
estrategiarako eta GBA dekretu berria egiteko aurreikusitako tailerretan parte hartu 
zuen GLEKek, aurreko epigrafeetan azaldu dugunez.   
 
Bilkura horietako lan-agenda nagusiki lotu zitzaien, batetik, GLEAren Urteko Plan 
Operatiboa eta GLEKen egutegia aurkezteko ohiko gaiei, eta, bestetik, honako 
hauekin zerikusia duten gai eta prozesuei: garapenerako politiken koherentzia, 
GBA tresnaren ebaluazioa eta dekretu berriaren elaborazioa, gizarte-
eraldaketarako hezkuntza-estrategia, eta euskal lankidetza birpentsatzeari buruzko 
gogoeta orokorra.  
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Bilkuretan behin eta berriz planteatu zen GLEKen denborak eta egutegia, lan-
dinamika eta -metodologia hobetu beharra, baita, 2014-2017 aldirako Gida Planari 
jarraikiz, eztabaida- eta lan-prozesu guztiekin antolatu beharra ere. Azaroaren 
18ko Batzorde Iraunkorraren bilkuran heldu zitzaion gai horri, eta 2016an lantzeko 
utzi zen. 
 

1.1.4.4. Ekimen estrategikoetarako aliantzak  
 

Ekimen estrategikoak abian jartzeko zenbait mailatako aliantzak ezartzeari 
dagokionez, zenbait gauza nabarmen daitezke Eusko Jaurlaritzaren sailartean, 
autonomia-erkidegoan eta estatuan, Europan eta nazioartean.  
 
Eusko Jaurlaritzan sailarteko ekintzak indartu eta koordinatzeko, aurreko urteetan 
zenbait sailekin hasitako elkarrizketekin aurrera jarraitu genuen, eta beste zenbait 
elkarrizketari hasiera eman genien. Honako hauek dira aipagarrienak:  
 

(i) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin, Gazteria 
Zuzendaritzak kudeatutako Euskadiko Gazteak Lankidetzan ekimenari 
laguntza eman zitzaion. 
 

(ii) Halaber, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin hizkuntza-
lankidetzari buruzko Esparru Akordio bat sinatu zen GLEAren eta 
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren artean, hizkuntza-lankidetzaren 
alorrean baterako ildo estrategikoak zehazteko, eta, jarraian, alor horretan 
hainbat ekimen, ekintza eta proiektu aurrera eramateko, hegoaldeko 
herrialde pobretuetan eremu urriko hizkuntzak babestu eta sustatzearren. 

 
(iii) 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 Guatemalaren 
jarraipena egiteko lanetan parte hartu zuten 2015eko urtarrilean, 1.1.3.2. 
atalean adierazi dugunez. 

 

(iv) URA Uraren Euskal Agentziarekin koordinatuta, Gobernu Akordio bat 
onartu zen Uraren Kanonaren % 5aren kudeaketa GLEAren esku uzteko, 
ur- eta saneamendu-ekimenak finantzatzeko, eta horrela, herrialde 
pobretuei ur- eta saneamendu-eskubidea baliatzeko aukera emateko. 
Gobernu Akordio horri jarraikiz, 2015ean URAren eta GLEAren arteko 
lankidetza-hitzarmena ere onartu zen, bi erakundeen arteko lankidetzaren 
nondik norakoak zehazteko. 

 
(v) Osasun Sailarekin zenbait aldiz bildu ginen, eta aurrera egin genuen, 

osasun-lankidetzaren alorrean baterako ildo estrategikoak zehazteko 
lanean, lehendik zegoen hitzarmena berrikusteko eta Esparru Akordio 
berri bat sinatzeko aukera aztertzeko. 

 

(vi) Ekonomiaren Garapen eta lehiakortasun Sailarekin (zehazki, Nekazaritza, 
Arrantza eta Elikagai Politikako Sailburuordetzarekin), eta beste zenbait 
agenterekin (NEIKER, HAZI, AZTI eta ELIKA) batera “Landa Topaketak” 
izeneko bi topaketa antolatu genituen, ekainaren 11n eta azaroaren 17an, 
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zenbait mailatan landa-garapenarekin eta nekazaritza jasangarriarekin 
inplikatutako eta konprometitutako euskal agenteek ikuspegi zabalago bat 
eduki eta parteka dezaten eskura dituzten ahalmen, baliabide eta 
gaitasunen inguruan.  

 

(vii) Emakunderen Sailarteko Lantalde Teknikoarekin batzartzen jarraitu 
genuen, Eusko Jaurlaritzaren sailetako berdintasuneko emakumezko 
teknikariekin batera.   

 
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, urtarrilaren 14an GLEA Madrilen egon zen, Oxfam Intermónen 
“Laguntzaren errealitatea” txostenaren aurkezpenean parte hartzeko. Martxoaren 
26an eta 27an, berriz, Autonomia Erkidegoen eta Garapenerako Nazioarteko 
Lankidetzaren VIII. Topaketan egon zen, Madrilen, eta beste hainbat ordezkari 
tekniko eta politikorekin parte hartu zuen koordinazio eta eraginkortasun 
handiagoa ahalbidetuko duten bitartekoak identifikatzeko eta abian jartzeko 
zereginean. Ekintza humanitarioa, garapenerako hezkuntza, unibertsitate 
publikoek garapenerako lankidetzan duten zeregina eta administrazio-
harmonizazioko prozesua izan ziren gai nagusiak. Azkenik, nabarmentzekoa da 
GLEA bertaratu zela Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako 
Agentziak Senegali buruz antolatu zuen bilera batean, ekainaren 17an Madrilen. 
2014-2017 aldirako Espainiaren eta Senegalen arteko Herrialde-mailako Elkartze 
Esparrua onartu izanaren ondorioa da gune hori, eta herrialdean ekimenak 
babesten dituzten erakunde (GGKEak eta enpresak) eta administrazio publikoei 
bertaratzeko deia egin zitzaien. 
 
Nazioartekotzearen eta multilateralismo aktiboa sustatzearen esparruan, GLEAk, 
GNBP-ARTekin, Europako Batzordearekin eta garapenerako lankidetzan 
erreferentzia diren eskualdeko eta tokiko beste hainbat gobernurekin elkarlanean, 
I-STEPS (Innovation in Sustainable Territorial Partnerships) ekimena garatzen 
jarraitu zuten 2015. urtean, hainbat lan-bilera eginez eta euskal agenteak 
Ekuadorrekin trukatzeko ekimena sustatuz; izan ere, Libian eta Montenegron 
bezala, Ekuadorren lankidetza-ekimen berritzaileak sustatzen dira. 
 
Europan, GLEAk zenbait ekitalditan parte hartu zuen Bruselan: martxoaren 24an 
“10th Anniversary of the Observatory for Decentralised cooperation EU-Latin 
America” urteurrena ospatzeko jardueran, ekainaren 2an “Assises lankidetza 
deszentralizatuko eskualde-batzordean”, eta ekainaren 3an “European 
Development Days” jardunaldietan. Halaber, 2015ean GLEA CPMR Conference of 
Peripheral Maritime Regions of Europe konferentziaren lankidetza-lantaldearen 
buruan egon zen. 
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II. KAPITULUA.- 

2015eko AURREKONTUA ETA AURREKONTU-
BETEARAZPENA  

 
2.1. 2015eko ekitaldiko aurrekontuaren azterketa 

 
2015ean, bosgarren ekitaldiz jarraian, GLEAk aurrekontu propio bat eduki zuen 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoa den aldetik. 2015ean GLEAk 40.026.830 
euroko aurrekontua izan zuen, hau da, 4.500.000 euro gehiago 2014. urtean 
baino.  

 
2.1. taula. Aurrekontu-bilakaera (€) 2008-2015  

 
 

Urtea 
EAEko Administrazio 
Orokorraren Guztizko 

Aurrekontua 

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentziaren 
Aurrekontua3 

 

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 

2015 10.638.959.000 40.026.830 0,38 

 
GLEArentzako 2015eko aurrekontu-zuzkidura EAEren aurrekontu orokorren 
% 0,38 izan zen. 
 

2.2. taula. 2015eko aurrekontuaren banakapena partiden arabera (€), 
eta 2014ko aurrekontuarekiko konparazioa 

 

 2014 2015   

Langile gastuak 1.025.427 1.193.103   

Funtzionamendua 284.236 406.897   

Diru-laguntzak 34.217.167 38.426.830   

GUZTIRA 35.526.830 40.026.830   
 

2015ean GLEAren aurrekontuetan jasotako administrazio-kostuak (langile- eta 
funtzionamendu-gastuak) 1.600.000 euro izan ziren, aurrekontu osoaren % 4. 
Horrek igoera txiki bat ekarri zuen 2014. urtearen aldean, azken urte horretan 
funtzionamendu-gastuak aurrekontuaren % 3,68 izan zirelako.  

                                                 
3 Edo Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza, hala badagokio. 
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Aurrekontuan jasotako diru-laguntzen partidan bildu dira, batetik, 2015ean ekimen 
berriei laguntzeko funtsak –“funts banagarriak” esaten zaienen lehen ordainketak–, 
eta, bestetik, aurreko urteetako urte anitzeko diru-laguntzetatik aribideko urterako 
zeuden konpromisoak. Guztira, 38.426.830 euro bildu ziren partida horretan. 
Taulan ikus daitekeenez, diru-kopuru horretatik 28.139.031,16 euro lehendik 
konprometituta zeuden aurreko urteko deialdietako ordainketetarako. Hortaz, 
2015eko deialdietarako 10.287.798,84 euro zeuden erabilgarri.  
 

2.3. taula. Funts banagarriak ezartzeko kalkulua (€) 2015 (2015eko otsaila) 
 

Diru-laguntzen partida 2015eko aurrekontuan 38.426.830,00 

Aurreko urteetako konpromisoak, 2. eta 3. ordainketak  (-)28.139.031,16 

Funts banagarriak 2015ean (2015eko aurrekontutik ordaintzeko) 10.287.798,84 

 
2015eko aurrekontuko 2015eko deialdietarako 10.287.798,84 euro horiek, eta 
tresna bakoitzari dagokion araudian aintzat hartutako urte anitzeko ordainketen 
sistemaren arabera, funts banagarrietarako 33.227.598,84 euro bihurtu ziren. 
2015eko deialdietarako hasierako funts-banaketa hori, 2015erako eta hurrengo 
urteetarako aurrekontu-karga eta guzti, 2015ko otsailaren 20an onartu zen, 
GLEAren Kontseilu Errektorearen bilkuran. 
 

2.4. taula. Funts banagarriak (€) 2015 –2015eko deialdi berrien aurrekontu-
konpromisoak 2015erako eta hurrengo urteetarako, 2015eko otsailaren 20an onartuak 

 

 

GUZTIRA 
FB 
(%) 

2015 2016 2017 2018 

PRO 
 

 
    

K1/K2 17.000.000,00 51,16 3.400.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00   

K3 3.000.000,00 9,03 600.000,00 2.400.000,00     

PGM 7.100.000,00 21,37 2.840.000,00   2.840.000,00 1.420.000,00 

EHE 2.000.000,00 6,02 1.000.000,00 1.000.000,00     

PRE 1.200.000,00 3,61 1.200.000,00       

ZUZ 2.012.098,84 6,06 733.098,84 655.000,00 624.000,00   

GBA 132.000,00 0,40 79.200,00 52.800,00     

KOP 200.000,00 0,60 60.000,00 92.000,00 48.000,00   

NBE 300.000,00 0,90 180.000,00 120.000,00     

BEK 118.000,00 0,36 30.000,00 88.000,00     

EGL 150.000,00 0,45 150.000,00       

SAR 15.500,00 0,05 15.500,00       

Funts banagarriak 
guztira 

33.227.598,84 100 10.287.798,84 11.207.800,00 10.312.000,00 1.420.000,00 

 
Funts banagarrien aurreikuspen horri jarraikiz, tresna guztien deialdiari ekin 
zitzaion. Eta, aldi berean, 2014an egin zen bezala, erakundeekin harremanetan 
jarri ginen aurreko urteetako ekimenen jarraipena egiteko txostenak aurkezteko 
zuten aurreikuspenaren berri izateko, eta, horrela, 2015ean 2. eta 3. 
ordainketetatik liberatu beharko liratekeen funtsen aurreikuspena izateko. 
Kontsulta-ariketa horri esker, 2. eta 3. ordainketetarako 2015eko aurrekontuan 
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bildutako 28.139.031,16 euroetatik kopuru esanguratsu bat, bost milioi euro, gutxi 
gorabehera, 2015ean ordaindu gabe geratuko zela kalkulatu zen. 
 
Gutxi gorabehera bost milioi euroko kopuru hori betearazi gabe geratuko zela 
oinarritzat hartuta, eta zuhurtzia-irizpideari jarraikiz, 2015eko uztailean erabaki zen 
larrialdietarako eta ekintza humanitarioetarako finantziazio-lerro iraunkorraren 
(PRE) zuzkidura 2.300.000 euro igotzea, 1.200.000,00 izatetik 3.500.000,00 
izatera. Eta tresna hori eta ez beste batzuk igotzeko erabakia hartu zen igoera 
horrek hurrengo urteetarako aurrekontu-kargarik ez zuelako ekarri; 2015erako 
igoera ekarri zuen bakarrik, PRE tresnaren ordainketa-logikaren eraginez. 2015eko 
uztailaren 21ean GLEAren Kontseilu Errektoreak proposamen hori onartu zuen, 
2.5 taulan ikus daitekeenez. 
 

2.5. taula. Funts banagarriak (€) 2015 –2015eko deialdi berrien aurrekontu-
konpromisoak 2015erako eta hurrengo urteetarako, 2015eko uztailaren 21ean onartuak 

 
 

 

GUZTIRA 
FB 
(%) 

2015 2016 2017 2018 

PRO 
 

 
    

K1/K2 17.000.000,00 47,85 3.400.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00   

K3 3.000.000,00 8,44 600.000,00 2.400.000,00     

PGM 7.100.000,00 19,98 2.840.000,00   2.840.000,00 1.420.000,00 

EHE 2.000.000,00 5,63 1.000.000,00 1.000.000,00     

PRE 3.500.000,00 9,85 3.500.000,00       

ZUZ 2.012.098,84 5,66 733.098,84 655.000,00 624.000,00   

GBA 132.000,00 0,37 79.200,00 52.800,00     

KOP 200.000,00 0,56 60.000,00 92.000,00 48.000,00   

NBE 300.000,00 0,84 180.000,00 120.000,00     

BEK 118.000,00 0,33 30.000,00 88.000,00     

EGL 150.000,00 0,42 150.000,00       

SAR 15.500,00 0,04 15.500,00       

Funts banagarriak 
guztira 

35.527.598,84 100 12.587.798,84 11.207.800,00 10.312.000,00 1.420.000,00 

 
 

2.2. 2015eko ekitaldiko aurrekontu-betearazpenaren azterketa 
 

2015ean, betearazitako zenbatekoa 37.562.140,32 euro izan zen: 37.528.612,31 
euro 2015eko aurrekontuari zegozkion, eta 33.528,01 euro, berriz, aurreko 
urteetako aurrekontuetan bildutako ordainketei. 
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2.6. taula. Betearazia (€) 2015  
 

 

2015ean 
betearazia, 

2015eko 
aurrekontutik 

2015ean 
betearazia, aurreko 

aurrekontuetako 
konpromisoetatik 

2015ean 
betearazia, 

guztira 

Langile gastuak 1.118.568,40   1.118.568,40 

Funtzionamendua 402.808,91   402.808,91 

Diru-laguntzak 36.007.235,00 33.528,01 36.040.763,01 

GUZTIRA 37.528.612,314 33.528,015 37.562.140,326 

 

Langile gastuak 

2015ean langile-gastuak 1.118.568,40 euro izan ziren, eta horrek esan nahi du 
aurrekontuan jasotakoa –74.534,60 euro– baino pixka bat gutxiago betearazi zela.  
 
Funtzionamendua 

Funtzionamendu-partidan ere, aurrekontuan jasotakoa baino pixka bat gutxiago 
gastatu zen, 406.897,00 euroetatik 402.808,91 euro betearazi zirelako. 
 
Diru-laguntzak 

2015ean, 2014ko aurrekontuko diru-laguntzen kontura 36.007.235,00 euro 
betearazi ziren (aurrekontuan jasotako 38.426.830 euroetatik). 2015eko 
deialdietako 2015eko aurrekontuaren kargura egindako ordainketei dagozkien 
12.487.366,59 euro bildu dira betearazpen-zenbateko horretan (2015eko funtsa 
banagarriak).  
 
2.7. taulak erakusten duenez, 2015eko deialdietatik banatutako (emandako) 
funtsak 34.940.469,53 euro ziren guztira, eta deialdiak urte anitzekoak zirenez, 
lehen ordainketa –12.487.366,59– 2015. urteari egotzi zitzaion, eta hurrengo 

                                                 

 
4 Memoria honen 2015eko aurrekontutik 2015ean betearazitakoari dagokion zenbatekoa ez dator bat 2015eko 
Urteko Kontuetan jasotakoarekin (30.688.612 euro), azken horietan epe laburrerako periodifikazio gisa 
kontabilizatu direlako, eta ez 2015eko ekitaldiko gastu gisa, 2016ko urtarrilean eman ziren 6.840.000 euro (funts 
horiek 2015eko aurrekontuan daude jasota, baina Urteko Kontuen xedeetarako 2016ko gastuak izango dira). 
 
5 Kopuru hau eta 2015eko urteko kontuetan jasotakoa ez datoz bat, azken horietan 33.528,01 euroko zenbatekoa 
ez delako hartu  2015eko ekitaldiko gastutzat. Hasiera batean 2012ko aurrekontuan jasotako bigarren eta 
hirugarren ordainketei dagokie zenbateko hori -“O muga-egunak 2012”-. 
 
6 Kopuru hori ez dator bat Atzerri Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioari jakinarazitako 2015eko GLOari 
buruzko Inkestan ordaindu gisa jasotako kopuruarekin, hiru arrazoirengatik: a) 2014ko abenduan, GLEAren 3,9 
milioiko ordainketa sorta bat izan zen, eta 2014ko memoriaren 2014ko betearazpenean kontabilizatu zen, baina 
erakundeei 2015eko urtarrilean ordaindu zitzaien, eta beraz, Atzerri Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren 
lineei jarraikiz, 2015eko GLOari buruzko Inkestan jakinarazi zen; b) 2015eko GLOari buruzko Inkestan Eusko 
Jaurlaritzaren beste sail batzuetako lankidetza-ekintzak ere bildu ziren, GLEAk betearazitakoa soilik biltzen duen 
2015eko memoria honen 37.562.140,32 kopuruarekin ez bezala; eta c) PRO-2015 y PGM-2015 tresnen lehen 
ordainketak –guztira 6.840.000,00 euro–, 2015eko memoria honen xedeetarako 2015ean betearazitzat jotzen 
badira ere, 2015eko GLOari buruzko Inkestan ez ziren sartu, 2016ko urtarrilean ordaindu zirenez, 2016ko GLOari 
buruzko Inkestan bilduko direlako. 
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ordainketak 2016ko, 2017ko eta 2018ko aurrekontuetarako konpromiso bihurtu 
ziren. 

2.7. taula. 2015eko deialdiak (€) 
 

 
2015ean 

emandakoa 

2015eko 
aurrekontuaren 

kargura egindako 
ordainketak 

2016ko, 2017ko 
eta 2018ko 

aurrekontuen 
kargura 

egindako 
ordainketak  

PRO 20.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 

PGM 7.100.000,00 2.840.000,00 4.260.000,00 

EHE 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

PRE 3.500.000,00 3.500.000,00   

ZUZ 1.554.936,21 667.440,00 887.496,21 

GBA 131.280,00 78.768,00 52.512,00 

KOP 188.753,32 55.658,59 133.094,73 

NBE 300.000,00 180.000,00 120.000,00 

BEK - - - 

EGL 150.000,00 150.000,00   

SAR 15.500,00 15.500,00   

GUZTIRA 34.940.469,53 12.487.366,59 22.453.102,94 

 
Gainera, 2015eko aurrekontuko diru-laguntzen partidaren kargura 23.519.868,41 
euro ordaindu ziren, aurreko urteetako konpromisoei zegozkien arren 2015ean 
ordaindu beharrekoak.  
 
Aurreko ekitaldietako justifikatu gabeko ordainketen 33.528,01 euro ere betearazi 
ziren, 2012ko aurrekontuaren kargura. 
 
Guztira, 2015ean 36.040.763,01 euro betearazi ziren diru-laguntzen partidan, 
beheko taulak erakusten duenez. 

 
2.8. taula. 2015ean (€) diru-laguntzen partidatik egindako ordainketak  

 

2015eko 
emakidak 
2015aren 
kargura 

Aurreko 
urteetako 

konpromisoak 
2015aren 
kargura 

2013ko egin 
gabeko 

ordainketak 

2012ko egin 
gabeko 

ordainketak 

2011ko egin 
gabeko 

ordainketak 

 
 

GUZTIRA 

12.487.366,59 23.519.868,41 0,00 33.528,01 0,00 
36.040.763,

01 

 

2015eko abenduaren 31n honako hauek daude justifikatu eta ordaindu gabe: 
60.072,20 euro 2012ko gastu-hondarrak ziren (2012ko aurrekontua), 247.528,51 
euro 2011ko gastu-hondarrak (20121ko aurrekontua), eta 50.190,04 euro GLEA 
eratu aurreko ekitaldietako gastu-hondarrak, hurrenez hurren. Zenbateko horiek 
gorde egin ziren, eta dagozkion justifikazioak jasotzean ordainduko dira7.  

                                                 
7 Zenbateko horietatik, 2012koak  eta 2011koak blokeatuta daude erakunde eskatzaile bat hartzekodunen 

konkurtsoko prozedura judizial baten eraginpean dagoelako. 
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III. KAPITULUA 

2015ean EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK TRESNEN 
ARABERA 

 
2015ean banatu beharreko funtsak 10 tresnaren bitartez bideratu ziren: 
 
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: Epe ertainerako ekintza humanitarioko esparru-estrategiak, eremu 
humanitarioan espezializatutako erakundeen eskutik. 
 
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-ekitatearen aldeko antolakuntza-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.  
 
EGL: Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak 
kudeatzen duena euskal gazteen artean elkartasun-balioak sustatzeko. 
 
SAR: Garapenerako lankidetzaren “Ignacio Ellacuría” saria, Euskadin eta 
Euskaditik kanpo erakunde, kolektibo eta pertsonek berdintasunaren, justizia 
sozialaren eta pobrezia desagerraraztearen aldeko borrokan egiten duten 
ekarpena aitortzen duena. 
 
2015ean, funts banagarrien % 98,68 eman zen. Beheko taulan tresna bakoitzerako 
aurreikusitako funts banagarriak ikus ditzakegu, 2015eko ekainean GLEAko 
Kontseilu Errektoreak onartu zuenaren arabera, baita tresna bakoitzaren 
zenbatekoa (deialdiaren arabera) eta azkenean emandako funtsak ere. 
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3.1. taula. Aurreikusitako funts banagarrien (€) (2015eko uztaila), 2015. urteko deialdiaren 
arabera aurreikusitako zenbatekoaren (€) eta emandako zenbatekoaren (€) arteko 

konparazioa 
  

 
Aurreikusitako 

funts 
banagarriak 

Deialdian 
aurreikusitako 

zenbatekoa 

Emandako 
zenbatekoa  

deialdiaren eta 
ebazpenaren 

arteko 
betearazpena (%) 

PRO 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 

PGM 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 100,00 

EHE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 

PRE 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 

ZUZ 2.012.098,84 2.012.098,84 1.554.936,21 77,28 

GBA 132.000,00 132.000,00 131.280,00 99,45 

KOP 200.000,00 200.000,00 188.753,32 94,38 

NBE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 

BEK 118.000,00 - -  - 

EGL 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 

SAR 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,00 

GUZTIRA 35.527.598,84 35.409.598,84 34.940.469,53 98,68 

 
PRO, PGM, EHE, PRE, NBE, EGL eta SAR tresnen deialdiak deialdietan 
aurreikusitako zenbatekoaren arabera ebatzi ziren. PRE tresnaren kasuan, aldez 
aurretik adierazi dugun bezala, hasierako deialdi bat izan zen, eta ondoren 
zuzkidura zabaldu zen, funts banagarriak igo izanaren ondorioz.  
 

3.2. taula. PRE tresnaren deialdiaren azken zuzkidura (€)  
 

Hasierako zuzkidura (Funts banagarriak, 2015eko otsaila) 1.200.000,00  

Zuzkidura handitzea (Funts banagarriak, 2015eko uztaila) (+) 2.300.000,00  

GUZTIRA 3.500.000,00 

 
 
KOP eta NBE hasiera batean aurreikusitakoaren pixka bat azpitik betearazi ziren. 
Eta 3.1 taulan ikus daitekeenez, hasiera batean aurreikusita bazegoen ere, BEK 
tresnaren deialdia ez zen egin, hura arautzen duen Dekretua berrikusi eta 
eguneratzeko prozesuan zegoelako. Nabarmentzekoa da 2015ean ez zela NBEren 
luzapenen deialdia aurreikusi, 2014an NBEren deialdia egin gabe geratu zenez, 
2015ean ez zelako luzapenik egiteko beharrik izan.  
 
Zuzeneko lankidetzako hitzarmenen (ZUZ) kasuan, aurreikusitako funtsen % 77,28 
betearazi ziren, zenbait ekimen zehaztu gabe geratu zirelako, besteak beste, 
Garabide Kultur Elkartearekiko ekimen bat, Kontseilu Errektoreak onartu bazuen 
ere, azkenean Gobernu Kontseiluak ez zuelako onartu. Ildo horretan, honako 
ekimen hauen alde egiteko erabakia hartu genuen: 
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3.3. taula. 2015ean sinatutako hitzarmenak 

 

ERAKUNDEA HITZARMENAREN HELBURUA HERRIALDEA 
DIRU-

LAGUNTZA 
(€) 

Euskadiko 
GGKEen 
Koordinakundea 

GGKEek eta Koordinakundeak Euskadiko 
gizartearen agente bultzatzaile gisa 
eraldatzeko eta aldaketa aktiboa egiteko 
duten gaitasuna sustatzea.  
 

Euskadi 415.000,00 

GNBP 
Guatemala 

Guatemalako Estatuak barneko borroka 
armatuaren biktimentzat trantsizio-
justiziako mekanismo integralak ezar 
ditzala sustatzea, gizarte zibilarekin 
koordinatuta, giza eskubideen nazioarteko 
esparruen arabera. 

Guatemala 400.000,00 

COFADEH 

Hondurasen giza-eskubideei lotutako 
erakunde, sare eta defendatzaileen 
gaitasuna hobetzea, giza-eskubideak 
sustatu, babestu eta defendatzeagatik 
lanean duten kalteberatasunari aurre 
egiteko. 
 

Honduras 242.055,00 

ADDAMEER 
Preso politiko eta atxilotu palestinarren 
eskubideentzako babesa indartzea. 
 

Palestina 199.988,21 

Emakumeen 
Mundu Martxa / 
Fórum Mulher 

Emakumeen Mundu Martxako Nazioarteko 
Idazkaritza eta koordinazio nazionalen 
idazkaritza indartzea 2015. urtean 
(nazioarteko ekintzaren urtea) eta 2016. 
urtean (nazioarteko ekintza aztertzeko eta 
ebaluatzeko urtea). 
 

Mozambike 297.893,00 

 
2014an eta 2015ean funtsak nola banatu diren alderatzean, 3.4 taulak erakusten 
ditu emandako funtsak nabarmen murriztu direla, 2014an 47,8 milioi euro izatetik 
2015ean 34,9 milioi euro izatera, zehazkiago. GLEAren 2015eko aurrekontua 
handiagoa izan zen 2014koa baino, baina emateko gaitasuna murritzagoa izan 
zen, 2015eko aurrekontuan diru gehiago bildu zelako aurreko urteetako 
deialdietako 2. eta 3. ordainketen harira 2014ko aurrekontuan baino. 2014ko 
aurrekontuan, aurreko urteetako deialdien karga txikiagoa izan zen 2013an PRO, 
NBE eta BEK tresnen deialdiak soilik eman zirelako, eta horren ondorioz 2014rako 
karga txikiagoa izan zelako. 
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Emandako funtsen guztizkoari dagokionez tresna bakoitzari emandako funtsen 
ehunekoari erreparatzen badiogu, bi urteetan antzeko erlazioa gertatu dela ikusten 
dugu, PRO tresnaren nagusitasuna nabarmentzekoa izanik beste deialdi batzuen 
aldean. PRE tresnan ageri da alderik nabarmenena, 2014an emandako funtsen 
% 6,63 izatetik 2015ean % 10,02 izatera igaro zelako. 
 
3.4. taula. Emandako funtsen banaketa (€) tresnen arabera. 2014-2015 konparazioa 
 

Tresna 
2013an emandako 

guztizko 
zenbatekoa 

% 2014 

2015ean 
emandako 
guztizko 

zenbatekoa 

% 2015 

PRO K1 24.733.976,22 51,73 16.398.980,61 46,93 

PRO K2 423.905,13 0,89 600.000,00 1,72 

PRO K3 4.342.118,65 9,08 3.001.019,39 8,59 

PGM 10.000.000,00 20,91 7.100.000,00 20,32 

EHE 2.000.000,00 4,18 2.000.000,00 5,72 

PRE 3.172.020,27 6,63 3.500.000,00 10,02 

ZUZ 2.479.332,56 5,19 1.554.936,21 4,45 

GBA 131.594,83 0,28 131.280,00 0,38 

KOP 247.961,14 0,52 188.753,32 0,54 

NBE - -  300.000,00 0,86 

NBEren 
luzapenak  

168.116,40 0,35 - - 

BEK 118.000,00 0,25 - - 

SAR - - 15.500,00 0,04 

EGL - - 150.000,00 0,43 

GUZTIRA 47.817.025,20 100,00 34.940.469,53 100,00% 

 
 
Ondorengo taulan, 2014an eta 2015ean tresna bakoitzean aurkeztutako ekimenen 
kopurua eta onartutakoen kopurua azaltzen dira. Horren haritik ikusten dugu PRO 
programen hiru kapituluetan, 2014an eta 2015ean aurkeztutako ekimenen kopurua 
oso antzekoa izanik, 2015an onartutakoen ehunekoa askoz ere txikiagoa izan 
dela, 2015ean funts gutxiago zeudelako eskuragarri. PGM tresnarekin antzeko 
zerbait gertatu da. 
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3.5. taula. Tresna bakoitzean aurkeztutako eta onartutako ekimenen kopurua. 2014-2015 

konparazioa 
 

Tresna 
2014an 

aurkeztutako 
ekimenak 

2014an 
onartutako 
ekimenak 

2014an 
onartuak 

(%) 

2015ean 
aurkeztutako 

ekimenak 

2015ean 
onartutako 
ekimenak 

2015ean 
onartuak 

(%) 

PRO K1 142 61 42,96 137 43 31,39 

PRO K2 6 2 33,33 7 2 28,57 

PRO K3 48 25 52,08 42 17 40,48 

PGM 10 9 90,00 13 7 53,85 

EHE 8 3 37,50 7 3 42,86 

PRE 24 18 75,00 23 20 86,96 

ZUZ8 
 

9 9 100,00 6 5 83,33 

GBA 7 5 71,43 5 5 100,00 

KOP 11 8 72,73 7 7 100,00 

NBE - - - 25 16 64,00 

NBEren 
luzapenak  

14 11 78,57 - - - 

BEK 83 6 7,23 - - - 

SAR - -  6 1 16,67 

EGL9 
 

- - - 1 1 100,00 

GUZTIRA 362 157 43,37 279 127 45,52 

 

                                                 
8 Aurkeztutako ZUZ ekimen gisa hartu dira Kontseilu Errektoreak onartutakoak, eta onartutako gisa, berriz, 
Gobernu Kontseiluak azkenean onartu dituenak. 
9 EGL ekimen bakar gisa hartu da ekimen kopurua zenbatzerakoan. EGL programa gorabehera, memoria honen 
eranskinaren XII. atalean jaso denez guztira 774 pertsona aurkeztu ziren, horietatik 209 aldez aurretik hautatu 
zituzten, eta azkenen 89 pertsonak hartu zuten parte programan: 72k Latinoamerikan, 12k Afrikan eta 5ek Asian, 
Euskadiko 15 erakunderen eta esperientziak kokatuta dauden herrialdeetako  34 erakunderen laguntzari esker. 
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IV. KAPITULUA 

2015ean EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK EREMU 
GEOGRAFIKOEN ARABERA 

 
Funtsen banaketa geografikoa aztertzeko, 2015eko deialdi guztiak hartu dira 
aintzat (PRO, PGM, EHE, PRE, ZUZ, GBA, KOP, NBE, EGL eta SAR). 

 
4.1. taula. 2015eko ekimen kopurua eta emandako funtsen banaketa (€), eremu 

geografikoen eta herrialdeen arabera 
 

  Ekimen kopurua Zenbatekoa % 

Afrika 20 4.565.605,78 13,07 

Benin 1 15.881,04 0,05 

Txad 1 211.140,44 0,60 

Mozambike 2 317.242,77 0,91 

Saharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoa 

3 1.138.454,04 3,26 

KED 10 2.138.225,11 6,12 

Afrika Erdiko Errepublika 1 199.999,38 0,57 

Senegal 1 402.716,99 1,15 

Uganda 1 141.946,01 0,41 

CAMEXCA 31 9.025.790,37 25,83 

Kuba 4 599.926,03 1,72 

Erdialdeko Amerikako 
zenbait herrialde 1 486.270,27 1,39 

El Salvador 6 2.415.786,43 6,91 

Guatemala 7 2.149.026,06 6,15 

Haiti 1 197.655,19 0,57 

Honduras 3 1.527.711,50 4,37 

Mexiko 4 1.442.174,98 4,13 

Nikaragua 1 131.698,99 0,38 

Panama 2 37.080,00 0,11 

Dominikar Errepublika 2 38.460,92 0,11 

Hego Amerika 31 11.576.012,51 33,13 
Bolivia 7 2.991.783,61 8,56 

Txile 1 18.919,85 0,05 

Kolonbia 5 1.596.491,12 4,57 

Ekuador 4 1.128.196,31 3,23 

Peru 14 5.840.621,62 16,72 

Asia 17 3.692.996,79 10,57 
India 1 201.212,77 0,58 

Indonesia 1 36.000,00 0,10 

Irak 2 342.524,35 0,98 

Nepal 3 418.001,69 1,20 

Palestina 7 2.198.230,73 6,29 

Siria 3 497.027,25 1,42 

Euskadi 25 4.772.684,50 13,66 

Nazioartekoa 2 1.157.379,58 3,31 

EGL 1 150.000,00 0,43 

GUZTIRA 127 34.940.469,53 100,00 
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Eskualdez eskualdeko banaketari dagokionez aipatzekoa da Hego Amerikak jaso 
dituela funts gehien (% 33,13), eta jarraian Erdialdeko Amerikak, Mexikok eta 
Karibek (% 25,83), Afrikak (% 13,07) eta Asiak (% 10,57).  
 
Nabarmentzekoa da Afrikarako funtsen ehunekoa –% 13,07–, 2014-2017 aldirako 
Gida Planaren arabera 2017an lortzeko asmoa zuen % 25etik urrun dagoela. Hala 
eta guztiz ere, 2015ean ehunekoa pixka bat handiagoa izan zen 2014an baino, eta 
azken urte horretan funtsen % 11,52 Afrikari eman zitzaion. 
 
Beheko taulan ikus dezakegu 2015ean Afrikarako funtsak nola banatu diren 
tresnen arabera, baita 2014. urtearekiko konparazioa ere. Ildo horretan 
nabarmentzekoa da 2015ean tresnen % 53,56 PRE eta EHE ekintza 
humanitarioko tresnetatik eratorri zela, PRO funtsaren tresnetatik eratorritako 
% 37,96aren gainetik nabarmen. 
 
4.2. taula. Afrikan abian jarritako ekimenen eta emandako funtsen kopurua (€). 2014-2015 

konparazioa 

 
 

 
Eremu geografikoei begiratu beharrean herrialdeei begiratuko diegu jarraian, eta 
horren arabera, 4.3. taulan ikus daitekeenez, Peru izan zen funts gehien jaso 
zituen herrialdea (% 16,72), eta jarraian Euskadi (% 13,66), Bolivia (% 8,56), eta El 
Salvador (% 6,91).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tresna 
Ekimen 
kopurua 
2014an 

2014an 
emandako 
zenbatekoa 

% 
Ekimen 
kopurua 
2015ean 

2015ean 
emandako 
zenbatekoa 

% 

PRO K1 8 3.959.111,73 71,88 6 1.733.061,35 37,96 

PGM 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

EHE 1 602.276,25 10,93 2 1.294.302,00 28,35 

PRE 6 895.063,81 16,25 7 1.151.118,62 25,21 

ZUZ 0 0,00 0,00 1 297.893,00 6,52 

NBE Deialdirik gabe 1 19.349,77 0,42 

NBEren luzapenak  1 15.451,36 0,28 Deialdirik gabe 

KOP 1 35.943,66 0,65 3 69.881,04 1,53 

GUZTIRA 17 5.507.846,81 100,00 20 4.565.605,78 100,00 
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4.3. taula. Ekimen kopurua eta emandako funtsak (€) herrialdeen arabera 2015. urtean10 
 

ORDENA HERRIALDEA 
Ekimen 
kopurua 

Zenbatekoa  % 

1 Peru 14 5.840.621,62 16,72 

2 
Euskadi11 
 

25 4.772.684,50 13,66 

3 Bolivia 7 2.991.783,61 8,56 

4 El Salvador 6 2.415.786,43 6,91 

5 Palestina 7 2.198.230,73 6,29 

6 Guatemala 7 2.149.026,06 6,15 

7 KED 10 2.138.225,11 6,12 

8 Kolonbia 5 1.596.491,12 4,57 

9 Honduras 3 1.527.711,50 4,37 

10 Mexiko 4 1.442.174,98 4,13 

11 Nazioartekoa12 2 1.157.379,58 3,31 

12 
Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoa 

3 1.138.454,04 3,26 

13 Ekuador 4 1.128.196,31 3,23 

14 Kuba 4 599.926,03 1,72 

15 Siria 3 497.027,25 1,42 

16 
Erdialdeko Amerikako zenbait 
herrialde13 

1 486.270,27 1,39 

17 Nepal 3 418.001,69 1,20 

18 Senegal 1 402.716,99 1,15 

19 Irak 2 342.524,35 0,98 

20 Mozambique 2 317.242,77 0,91 

21 Txad 1 211.140,44 0,60 

22 India 1 201.212,77 0,58 

23 Afrika Erdiko Errepublika 1 199.999,38 0,57 

24 Haiti 1 197.655,19 0,57 

25 EGL 1 150.000,00 0,43 

26 Uganda 1 141.946,01 0,41 

27 Nikaragua 1 131.698,99 0,38 

28 Dominikar Errepublika 2 38.460,92 0,11 

29 Panama 2 37.080,00 0,11 

30 Indonesia 1 36.000,00 0,10 

31 Txile 1 18.919,85 0,05 

32 Benin 1 15.881,04 0,05 

GUZTIRA 127 34.940.469,53 100,00 

 
Aurreko taulan ikus dezakegunez, funts gehienak 2014-2017 aldirako Gida 
Planaren herrialdeetan bildu ziren –grisez nabarmendu dira–, funtsen % 79 guztira. 
Lehentasunezko 22 herrialdeetatik, 2015ean honako hauek bakarrik ez ziren izan 
funtsen onuradun: Brasil, Venezuela, Boli Kosta eta Ruanda.  
 

                                                 
10 2014-2017 Gida Planaren lehentasunezko herrialdeak grisez nabarmendu dira .  
11Euskadiren 25 ekimenak honako hauek izan dira: PRO tresnaren K2 proiektu 1, PRO tresnaren 17 K3 proiektu, 
Euskadin nagusiki betearazitako ZUZ 1, 5 GBA prozesu eta SAR sari 1. Ekimen kopuru horretan (25) hezkuntza-
osagai bat duten 7 PGM ez dira aintzat hartu, PGM horiek bi aldiz (herrialdean eta Euskadin) ez zenbatzeko. 
Nolanahi ere, Euskadirentzako funtsen zenbatekoan (4.772.684,50 euro) 7 PGMen hezkuntza-osagaiaren 
aurrekontua hartu da aintzat. 
12Funts horiek nazioartekotzat jotzen dira, La Vía Campesina erakundeak garatutako nazioarteko ekimenak 
direlako, nahiz eta tokiko erakunde bazkideak Mexikon eta Zimbabwen egon. 
13Guatemalan, El Salvadorren, Hondurasen eta Nikaraguan garatu da ekimena. 
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Lehentasunezko herrialdeen artean funtsen % 76,85 banatu dira, eta horri 
Euskadiri emandako funtsen ehunekoa (% 13,66) gehituz gero, zera 
ondorioztatzen dugu, banatutako funtsen % 90,51 lehentasunezko herrialdeen eta 
Euskadiren artean banatu zirela. 
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V. KAPITULUA 

2015ean EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK SEKTORE 
EREMUEN ARABERA 

 
Sektorez sektoreko banaketaren azterketa egiteko hiru hurbilketa egin dira: 
 

(i) Garapen-sektoreak: PRO tresnaren 1. eta 2. kapituluko ekimenak –
herrialde pobretuetan kokatuak–, PGM tresnaren garapen-osagaia eta 
geografikoki herrialde pobretuetan kokatuta dauden ZUZ tresnak hartu 
dira kontuan. 
 
2014-2017 aldirako Gida Planean ezarritako sektoreekin egin da 
azterketa.  
 

(ii) Hezkuntza-sektoreak: PRO tresnaren 2. kapituluko –Euskadin 
kokatuak— eta 3. kapituluko ekimenak, PGM tresnaren hezkuntza-
osagaia eta geografikoki Euskadin kokatuta dauden ZUZ tresnak hartu 
dira kontuan. 
 
Kasu honetan, 2008-2011 Gida Plan Estrategikoan islatutako sektoreak 
hartu dira kontuan, aurreikuspenen arabera 2014-2017 aldirako Gida 
Planaren denbora-esparruan garatuko den Gizarte Eraldaketarako 
Hezkuntza Estrategia osatu arte indarrean egongo direlako.   
 

(iii) Ekintza humanitarioko sektoreak: PRE eta EHE tresnaren ekimenak 
hartu dira kontuan.  
 
Kasu honetan, 2008-2011 Gida Plan Estrategikoan islatutako sektoreak 
hartu dira kontuan, aurreikuspenen arabera 2014-2017 aldirako Gida 
Planaren denbora-esparruan garatuko den Ekintza Humanitarioko 
Estrategia osatu arte indarrean egongo direla uste delako.   

 
Gainera azpimarratzekoa da GBA, KOP, NBE EGL eta SAR tresnei ez zaiela 
sektore bat ere esleitu azterketa hau egiteko. 
 
Garapen-sektoreen barruan sartutako ekimenei dagokienez, tokiko garapen 
ekonomikoa izan zen sektorerik garrantzitsuena 5.1. eta 5.2. tauletan ikus 
daitekeenez, emandako funtsen % 34,05 izan ziren 17 ekimenekin, eta, jarraian, 
oso hurbil, emakumeak ahalduntzeko sektorea, hori ere 17 ekimenekin eta 
emandako funtsen % 31,26 izanik. Horien atzean, Eskubide unibertsalen –
% 21,14–, Gobernamendu demokratikoaren eta toki-boterearen –% 8,97– eta 
Ingurumen-babes eta -kontserbazioaren –% 4,58– sektoreak kokatu ziren.  
 
Funts-banaketa horretan nabarmentzekoa da 2015ean Gobernamendu 
demokratikoaren eta toki-boterearen sektoreak izan zuen garrantzi txikia, betidanik 
funtsen ehuneko handi bat bereganatu duela kontuan hartuta –2014an adibidez, 
% 25,28 izan zen, 2015eko % 8,97aren aldean. Eta 2015ean garrantzi txikiagoa 
izan du, neurri batean, sektore horretan ez delako PGM bat ere bildu. Halaber, 
azpimarratzekoa da 2015ean PGM ekimen bat bildu zela 2014-2017 aldirako Gida 
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Planean bildutako Ingurumen-babes eta -kontserbazioaren sektore berrian; 
2014an, aldiz, ez zen ekimen bat ere bildu sektore horretan. 

 
5.1. taula. 2015ean garapen-arloan onartutako ekimenen kopurua tresnaz tresna, 2014-

2017 aldirako Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 
 

 

Onartutako ekimenak 

 

PGM PRO K1 PRO K2 ZUZ  GUZTIRA 
Eskubide unibertsalak 1 9 0 3 13 

Tokiko garapen ekonomikoa 1 15 1 0 17 

Emakumeen ahalduntzea 4 12 0 1 17 

Gobernamendu demokratikoa 
eta tokiko boterea 

0 7 0 0 7 

Ingurumen-babesa eta -
kontserbazioa 

1 0 0 0 1 

GUZTIRA 7 43 1 4 55 

 
 

5.2. taula. 2015ean garapen-arloan emandako zenbatekoa (€) tresnaz tresna, 2014-2017 
aldirako Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 

 

 

Emandako guztizko zenbatekoa 

 

PGM14 
 

PRO K1 PRO K2 ZUZ  GUZTIRA % 

Eskubide unibertsalak 692.364,06 3.544.512,82 0,00 842.043,21 5.078.920,09 21,14 

Tokiko garapen 
ekonomikoa 

1.023.992,48 6.880.967,38 278.089,58 0,00 8.183.049,44 34,05 

Emakumeen 
ahalduntzea 

3.395.668,77 3.817.608,11 0,00 297.893,00 7.511.169,88 31,26 

Gobernamendu 
demokratikoa eta 

tokiko boterea 
0,00 2.155.892,30 0,00 0,00 2.155.892,30 8,97 

Ingurumen-babesa eta 
-kontserbazioa 

1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 4,58 

GUZTIRA 6.212.025,31 16.398.980,61 278.089,58 1.139.936,21 24.029.031,71 100,00 

 
 
5.3. eta 5.4. tauletan hezkuntza-sektoreak aztertzerakoan ondorioztatzen dugu 
eragin politikoari –% 36,55– eta prestakuntzari –% 22,46– lotutakoak izan zirela 
hezkuntzarako funts-bolumen handiena bildu zutenak, 8 eta 9 ekimenekin, 
hurrenez hurren. Jarraian, Komunikazioaren, elkartrukearen eta ikaskuntza 
kolektiboaren sektoreek funtsen % 19,36 jaso zituen, Ikerketak % 11,36, eta 
Berrikuntza eta Sorkuntza metodologikoak % 3,25, hurrenez hurren. 
 
 
 
5.3. taula. 2015ean hezkuntza-arloan onartutako ekimenen kopurua tresnaz tresna, 2008-

2011 aldirako Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 

 
 

                                                 
14 PGMen garapen eta hezkuntzarako funtsen zenbatekoa ezartzeko erreferentzia haien profila izan da. Hau da, 
identifikazio-prozesuen ondoren, PGMen azken formulazio horien arabera kopuru horiek alda daitezke.  
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Onartutako ekimenen kopurua 

  

PRO PRO 
ZUZ  PGM  GUZTIRA 

K2 K3 

Berrikuntza eta sormen 
metodologikoa 

0 1 0 0 1 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 

ikaskuntza kolektiboa 
0 3 0 2 5 

Prestakuntza 1 5 0 3 9 

Eragin politikoa 0 5 1 2 8 

Ikerketa 0 3 0 0 3 

GUZTIRA 1 17 1 7 26 

 

 
5.4. taula. 2015ean hezkuntza-arloan emandako zenbatekoa (€) tresnaz tresna, 2008-2011 

aldirako Gida Plan Estrategikoaren sektoreen arabera 
 

 

Emandako zenbatekoa 

  

PRO PRO 
ZUZ  PGM GUZTIRA % 

K2  K3 

Berrikuntza eta sormen 
metodologikoa 

0,00 149.082,67 0,00 0,00 149.082,67 3,25 

Komunikazioa, 
elkartrukea eta 

ikaskuntza kolektiboa 
0,00 598.619,99 0,00 288.651,00 887.270,99 19,36 

Prestakuntza 321.910,42 694.024,08 0,00 377.423,69 1.393.358,19 22,46 

Eragin politikoa 0,00 1.038.563,56 415.000,00 221.900,00 1.675.463,56 36,55 

Ikerketa 0,00 520.729,09 0,00 0,00 520.729,09 11,36 

GUZTIRA 321.910,42 3.001.019,39 415.000,00 887.974,69 4.625.904,50 100,00 

 

 
Azkenik, ekintza humanitarioaren sektoreei dagokienez, 5,5. taulan ikus dezakegu 
Errefuxiatu eta desplazatuentzako luzaroko laguntza izan zela funts gehien 
bereganatu zituen sektorea, funtsen % 54,63 hain zuzen, 3.004.691,57 euro 
guztira. Funtsak sektore horretan kontzentratu ziren hiru EHE ekimenak bertan 
kokatu direlako, sei PRE ekimenez gain. 
 
Jarraian, bigarren funts-bolumen handiena Larrialdiko laguntzen sektorean 
kontzentratu zen, guztira zortzi ekimen eta funtsen % 28 bereganatu zuelarik. 
Azpimarratzekoa da larrialdi gisa izapidetu diren PRE ekimenei Larrialdiko 
laguntzaren sektorea esleitu zaiela. Onartutako gainerako PRE ekimenak –hamabi 
ekimen guztira– ekintza humanitario gisa izapidetu ziren, eta horregatik seiri, aldez 
aurretik adierazi dugunez, Errefuxiatu eta desplazatuentzako luzaroko laguntzaren 
sektorea esleitu zaie, lauri Hondamendi ondoko hasierako birgaitzearen sektorea 
eta biri Hondamendi eta gatazka armatuen prebentzioaren sektorea, hurrenez 
hurren. 
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5.5. taula. 2015ean ekintza humanitarioan onartutako ekimenen kopurua eta emandako 
zenbatekoa (€) tresnaz tresna, 2008-2011 aldirako Gida Plan Estrategikoaren sektoreen 

arabera  
 

 

Onartutako ekimenak Emandako zenbatekoa 

 

PRE EHE GUZT. PRE EHE GUZTIRA % 

Errefuxiatu eta 
desplazatuentzako 
luzaroko laguntza 

6 3 9 1.004.691,57 2.000.000,00 3.004.691,57 54,63 

Larrialdietarako 
laguntza 

8 0 8 1.540.210,80 0,00 1.540.210,80 28,00 

Hondamendiak 
arintzea 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hondamendien 
aurrean prestatzea 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hondamendien eta 
gatazka armatuen 

prebentzioa 
2 0 2 397.318,10 0,00 397.318,10 7,22 

Hondamendien 
ondorengo 

hasierako birgaitzea 
4 0 4 557.779,53 0,00 557.779,53 10,14 

GUZTIRA 20 3 23 3.500.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 100,00 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 
 

 38 

 

VI. KAPITULUA 

2015ean 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-ekitatearen 
aldeko antolakuntza-aldaketako prozesuak bultzatzeko diru-laguntzen inguruan 
(GBA), baita lankideen (KOP), Nazio Batuen beken (NBE) eta Euskadiko Gazteak 
Lankidetzan (EGL) programaren deialdien sexuaren araberako banaketaren 
inguruan ere. 
 
2014-2017 aldirako Gida Planak ere, aurrekoak bezala, 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. 
Hala, lau urteko plangintzan, genero-ekitateari eusten zaio ekimen guztietarako 
zeharkako ikuspegia den heinean, gizarte guztietan oraindik indarrean dauden 
genero-desberdintasunak gainditzeko eta bizitzaren eremu guztietan benetako 
berdintasuna lortzeko helburuarekin; emakumeen ahalduntzea, berriz, jarduteko 
lehentasunezko sektorea delako mantendu da. 
 
2014-2017 laurtekorako, emakumeak ahalduntzeko prozesuekiko konpromisoaren 
haritik honako kuota hau izango dugu: 
 

“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 aintzat hartuz, honako ekimen hauei jarraitu diegu 
ekimenak1516emakumeen ahalduntzearen sektorean kokatzeko: 
 

 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, 

                                                 
15 Emakumeen ahalduntzearen sektorea, 2014-2017ko Planari 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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 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 antolakuntza eta dimentsio kolektiboa ere aintzat hartzen dituztenak. 

 
6.1. taula. 2015ean emakumeak ahalduntzera bideratu eta onartutako ekimenen kopurua, eta emandako 

funts banagarrien (€) ehunekoa 
 

Tresna 
Onartutako 

ekimenak 

Emakumeen 

ahalduntzera 

bideratutako 

proposamenak 

% 

Emandako 

guztizko 

zenbatekoa 

Emakumeen 

ahalduntzera 

bideratutako 

proposamenen 

guztizko 

zenbatekoa 

% 

PRO – K1 43 12 27,91 16.398.980,61 3.817.608,11 23,28 

PRO – K2 2 0 0,00 600.000,00 0,00 0,00 

PRO – K3 17 3 17,65 3.001.019,39 533.931,84 17,79 

PGM 7 4 57,14 7.100.000,00 3.901.903,46 54,96 

PRE 20 0 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 

EHE 3 1 33,33 2.000.000,00 705.698,00 35,28 

ZUZ 5 1 20,00 1.554.936,21 297.893,00 19,16 

GBA 5 - - 131.280,00 - - 

KOP 7 0 0,00 188.753,32 0,00 0,00 

NBE 16 6 37,50 300.000,00 112.620,92 37,54 

SAR 1 0 0,00 15.500,00 0,00 0,00 

EGL 1 - - 150.000,00 - - 

GUZTIRA 127 27 21,26 34.940.469,53 9.369.655,33 26,82 

 
Aurreko azterketatik ondorioztatzen da 2015ean % 20an ezarritako ehunekoa 
gainditu zela, emakumeak ahalduntzeko sektorerako funtsak % 26,82 izan 
baitziren. 
 
Emakumeen ahalduntzearen sektorean 27 ekimen aurkeztu dira, eta beheko 
taulan azaldu dira bakoitzaren lan-ildoak. 
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6.2. taula. 2015ean laguntza eman zaien emakumeen ahalduntzerako ekimenen motaren azterketa 
 

Tresna Lan-ildoak 

PRO – K1 

1.- Indarkeria desagerrarazteari modu integralean heltzea, emakumeak trebatuz eta 
politika publikoak kudeatzeko erakundeak eratuz; genero-indarkeriazko politika 
publikoen zaintza soziala eta eragin politikoa; gizonezkoak, udal-agintari eta agintari 
indigenak eta udal-funtzionarioak trebatzea (Bolivia). 
 
2.- Gizarte- eta ekonomia-ahalduntzea bultzatzea sendotze tekniko-produktiboaren 
bitartez, enpresa-kudeaketa/negozio planak eta kredituak jasotzeko aukerak indartuz, 
emakumeen eskubideetan eta generoan trebatuz eta antolakuntza indartuz eta tokiko 
itunak egiteko eta erabakiak hartzeko guneetan parte hartuz (Peru). 
 
3.- Emakume abeltzainen 9 elkarteko 550 emakume ahalduntzea beren erakundeak 
indartuz eta haietan parte hartuz, produkzioa hobetuz eta diru-sarrerak handituz 
(Kongoko Errepublika Demokratikoa). 
 
4.- Emakumeak indarkeriarik gabe libre bizitzeko eskubideak sustatzea, emakume-
erakunde zonalak indartuz, emakumeen eskubideen sustatzaileak ahaldunduz, eta 
agenteekin eta hezkuntza-komunitatearekin lan eginez kasuak detektatu eta 
eskubideak bermatzeko tresnak hornitzeko (Peru). 
 
5.- Gazte eta nerabeen sexu- eta ugalketa-eskubideak sustatzea. Sexu- eta ugalketa-
eskubideen berri izatea eta arreta-zerbitzuen inguruko zaintza-sistema bat abiaraztea; 
ikastetxe eta osasun-zentroetako agintari eta langileak sentsibilizatzea; arretarako eta 
sexu-hezkuntza integralerako kanpainak garatzea, eta abar; nerabeen haurduntzaren 
inguruan sentsibilizatzeko kanpainak garatzea (Peru). 
 
6.- Lurra eta lurraldea defendatzea. Emakume nekazari eta indigenek lurrari eta 
komunitatean parte hartzeari dagokienez dituzten eskubideak aitortzea, sentsibilizazioa 
bultzatuz, antolakuntza indartuz, elikadura-burujabetzan trebatuz eta giza eskubideak 
defendatuz (Mexiko). 
 
7.- Erdialdeko Amerikako lau herrialdetako langileak ahalduntzeko prestakuntza- eta 
antolakuntza-prozesuak bultzatzea, eta herrialde horietako eta eskualdeetako politikan 
eragiteko aukerak sustatzea. Emakumezko langileen lan-eskubideak defendatzea eta 
Lan Duin Baten aldeko Emakumeen Eskualde Kontzertazioa eratzea. Maquiletako eta 
etxeko sektoreko langileek antolatzeko eta eragiteko dituzten ahalmenak indartzea, eta 
Erdialdeko Amerikan (El Salvador, Guatemala, Nikaragua eta Honduras) antolatzeko 
dituzten aukerak sendotzea. 
 
8.- Sexu- eta ugalketa-osasunerako arretaren integraltasuna hobetzea Sexu- eta 
ugalketa-osasunaren alorreko ahalmen komunitarioak handitzea. Sexu- eta ugalketa-
osasunaren sustapenean giza eskubideen ikuspegia txertatzea. Oinarri komunitarioko 
bi udal-behatoki eratzea (Guatemala). 
 
9.- El Agustinoko Emakumearen Udal Etxea sendotzea emakumeak ahalduntzeko 
udal-mekanismoa den aldetik, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako toki-
politika publikoen iraunkortasuna bermatuz. Munizipalitatearen generoko esku-hartzea 
indartzea, emakume-erakundeak eta Generoko Kontzertazio Mahaian egiten dituzten 
ekintzak indartzea, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzea, 
indarkeria matxistaren aurkako Gizon Taldea eratzea eta oro har herritarrak 
sentsibilizatzea (Peru). 
 
10.- Sexu-indarkeriaren prebentzioa eta biktimen arreta integrala indartzea, familia eta 
komunitateen eskura gizarteratzeko osasun-laguntza, laguntza juridikoa eta 
bitartekotza jarriz, osasun-laguntza hobetuz, sexu-indarkeriaren prebentzioa eta 
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emakumeen sexu- eta ugalketa- eskubideak sustatzeko prebentzioa eskainiz, eta 
biktimak gizarteratzeko prozesuak indartuz (Kongoko Errepublika Demokratikoa). 
 
11- Lurralde-antolakuntza eta -plangintza eratu eta sendotzeko II. fasea garatzea, 
emakume-erakundeen udal-antolakuntza indartuz, ekimen ekonomiko solidarioak 
sendotuz, eta lurraldea antolatu eta koordinatzeko egitura sendotzeko lurralde-
ikuspegia erabiliz (RETAR) (El Salvador). 
 
12.- Genero-indarkeriaren aurkako borroka, gizarteko hainbat aktore sentsibilizatuz eta 
prestatuz, ikasleei eta funtzionario, agintari eta liderrei garrantzi berezia emanez. Udal 
Gobernuko Defentsa Erakundearekin agenda estrategikoa ezartzea; defentsa-
idazkaritzak eta udaletako defentsa-erakundeetako funtzionarioak trebatzea; 
indarkeria-kasuen erregistro eta jarraipenerako sistema sortzea; genero-indarkeriaren 
aurka borrokatzeko kanpaina; emakume-erakundeen arteko trukeak (Bolivia). 
 

PRO – K3 

1.- 7 ikastetxetan baterako hezkuntzako estrategiak txertatzeko proiektuaren II. fasea. 
"Berdintasunaren ameskeria" "urratzeko" helburu nagusiarekin, ikastetxe bakoitzean 
autodiagnostikoak eginez, baterako hezkuntzan eta genero-ikuspegian aholkularitza 
eskainiz, baterako hezkuntza sustatzeko Planak eginez, eta Hegoaldeko esperientzien 
topaketak/trukeak antolatuz. 
 
2.- Emakume-erakundeen, unibertsitarioen eta euskal gizartearen sentsibilizazioa, 
kontzientziazioa eta prestakuntza feminista bultzatzea, erakunde feministen arteko 
ezagutza hobetuz; unibertsitarioak eta euskal gizarteak ahalduntzeko estrategien 
inguruan sentsibilizatuz; eta komunikazioaren etorkizuneko profesionalak 
informazioaren genero-ikuspegiaren araberako tratamenduan prestatuz. 
 
3.- Feminizidioa kontzeptuaren erabileran aurrera egitea, ikerketaren bidez gogoeta 
eginez eta ikasiz; tratamendu medikoa hobetzea; eta jabetzeko proposamenak egitea. 
 

PGM 

1.- Genero-etenak murriztea eta ongi bizitzeko aukerak hobetzea, emakumeen 
baldintzak eta posizio ekonomikoa hobetuz, emakumeek beren eskubide ekonomikoak 
defendatzeko politikan parte hartzeko prozesuak indartuz eta emakumeek toki-
ekonomian eta ekonomia globalean egiten dituzten ekarpen ekonomikoak 
nabarmenduz, emakumeek garapen-subjektu gisa duten zeregina aitortzeko 
(Honduras). 
 
2.- Emakume eta nerabeek emakumeen kontrako indarkeriari egiten diote aurre 
genero-harremanetan jartzeko ereduak aldatuz, beren autonomia ulertzeko modua 
aldatuz eta indarkeriarik gabe bizitzeko eskubidea baliatuz, eta botere publikoak eta 
gizarte-erakundeak prebentzioan inplikatuz (Peru). 
 
3.- El Salvadorreko emakumeen autonomia sustatzea, emakume horiek ahaldunduz 
beren eskubide indibidual eta kolektiboak aldarrika ditzaten, prestakuntzaren, 
antolakuntza eta parte-hartze politikoaren, kontraloria sozialaren eta eraginaren 
bitartez, eta emakume gazte eta helduen artean aliantzak eta antolamendua sortuz (El 
Salvador). 
 
4.- Emakumeei ahalduntzen laguntzea, haien gizarte- eta ekonomia-kalteberatasuna 
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murriztuz, horretarako emakumeen eskubideak sustatuz eta politikan erabaki eta 
eragiteko guneetan parte hartzeko aukerak emanez, eta haien autonomia ekonomikoa 
bultzatuz, haiek lantzen dituzten sailen produkzio eta merkaturatze antolatua sustatuz 
(Ekuador). 
 

EHE 

Gazako zerrendako herritar kalteberek etengabe pairatzen dituzten erasoen eta 
blokeoaren inpaktua murriztea, emakumeen eta haien seme-alaben aurkako indarkeria 
fisikoa, sexuala, ekonomikoa eta psikologikoa prebenituz. Emakumeei sexu- eta 
ugalketa-eskubideak baliatzeko eta genero-indarkeriaren aurkako babes-sistema 
batean sartzeko aukera ematea; emakumeen lan egiteko eskubidea baliatzeko aukerak 
hobetzea, lan- eta prestakuntza-aukerak sortuz; emakumeen eskubideei buruzko eta 
Gazako emakumeen eta haien seme-alaben eskubideei buruzko jakintza handitzea; 
euskal gizartea Gazako zerrendako emakumeen errealitatearen inguruan 
sentsibilizatzea, estereotiporik gabeko eta ahalduntzearen aldeko ikuspegi feminista 
batetik (Palestinako lurralde okupatuak, Gaza). 

ZUZ 

Emakumeen Mundu Martxak nazioarteko, eskualdeko eta tokiko prozesu politikoetan 
duten inpaktua indartzea, emakumeen bizitzarako aldaketak ekar ditzaketen 
prozesuetan arreta berezia jarriz, Emakumeen Mundu Martxaren bizitza demokratikoa 
eta barne-kudeaketa indartuz, eta Emakumeen Mundu Martxaren eraginpeko bost 
eskualdeetan erresistentziei buruzko mapa bat eta emakumeen alternatibei buruzko 
beste bat eginez (Nazioartekoa, Mozambique). 
 

NBE 6 beka NBE Emakumeen bulegoetarako: 2 Dominikar Errepublikan, 2 Ekuadorren eta 2 
Panaman. 

 
Emakumeak ahalduntzeko 27 ekimenen banaketa geografikoa honako hau izan 
zen: 10 Hego Amerikan, (% 37), 10 Erdialdeko Amerikan, Mexikon eta Kariben 
(% 37), 3 Euskadin (% 11), 3 Afrikan (% 11) eta 1 Asian (% 4). 
 
2014-2017 aldirako Gida Planean ezarritako kuotaren arabera, funts banagarrien 
% 20k emakumeen ahalduntzerako sektorean bildutako ekimenetarako izan behar 
dute, eta horrez gain, ehuneko horren % 5ek 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, eta abar; aldaketak iraunkorrago egitearen 
alde egiten dutelako; eta etengabe berritu eta sortzeko ahalmena dutelako.  
Erakunde feministei lagunduz haien antolakuntza 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 dira17: 
 

                                                 
17 2015eko memoria honetarako  hartan jasotako irizpideak ezarri dira,GBA tresna eguneratzeko prozesuaren 
esparruan 2015eko azaroaren 26an  hainbat agenterekin egindako bilkuran landu zirenak, baina oraindik 
irizpideak gehiago eztabaidatu eta adostu behar dira hainbat agente eta/edo gunerekin, hala nola Euskadiko 
GGKEen Koordinakundearen Genero Taldearekin, eta Hegoaldeko zein Iparraldeko GGKE, pertsona eta 
erakunde feministekin, besteak beste. 
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 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, eta abar. 

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

 
Irizpide horiei jarraikiz, 6.3. taulan jaso denez, 2015ean funtsen % 14,09 erakunde 
feministen bitartez eman zen, hau da, lau urteko plangintzan ezarritako % 5aren 
gainetik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. taula. Toki-erakunde feministak eta haien ehunekoa 2015ean 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 43 12 6 16.398.980,61 1.924.114,89 11,73 

PRO – K2 2 0 - 600.000,00 - - 

PRO – K3 17 3 0 3.001.019,39 - - 

PGM 7 4 3 7.100.000,00     2.701.903,46  38,05 

PRE 20 0 - 3.500.000,00 - - 

EHE 3 1 0 2.000.000,00 - - 
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ZUZ 5 1 1 1.554.936,21 297.893,00 19,16 

GBA 5 - - 131.280,00 - - 

KOP 7 0 - 188.753,32 - - 

NBE 16 6 0 300.000,00 - - 

SAR 1 0 - 15.500,00 - - 

EGL 1 - - 150.000,00     - - 

GUZTIRA 127 27 10 34.940.469,53 4.923.911,35 14,09 

 
 
6.3. taulan jasotako erakunde feminista honako erakunde feminista hauetan 
abiarazi dira: 
 

 Centro de Estudios de la Mujer – CEM (Honduras) 

 Movimiento Manuela Ramos (Peru) 
 Las Dignas (El Salvador) 
 Centro de Investigación y Promoción Popular – CENDIPP (Peru) (bi ekimen 

–bi PRO-) 

 Centro de la Mujer Flora Tristán (Peru) 
 Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (Mexiko) 
 Asociación Mujeres Transformando (El Salvador) 
 Central de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Productoras del 

Municipio de San Pedro “Bartolina Sisa” (Bolivia) 
 Emakumeen Mundu Martxa (Fórum Mulher, Mozambique) 

 
Genero-ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketako prozesuei dagokienez (GBA), 
2015ean bost ekimen aurkeztu ziren, eta horietatik denak onartu ziren, honako 
erakunde hauei lotuta egonik: 
 

 REAS Euskadi Elkartea - Red de Economía Alternativa y Solidaria / 
Ekonomia Alternatibo eta Solidarioa (26.400,00 €) 

 KCD, Kultura, Communication y Desarrollo (26.400,00€) 

 Euskadi-Kuba elkartea (26.400,00€) 

 SOS Racismo Gipuzkoa - Gipuzkoako SOS Arrazakeria (25.680,00€) 

 Euskal Herriko San Viator Elkartasun Zerbitzua – SERSO (26.400,00€) 
Sexuen araberako banaketari dagokionez, lankideen deialdian (KOP), onartutako 
zazpi proposamenetatik sei emakume-hautagaitzak ziren. Nazio Batuen bekei 
(NBE) dagokienez, berriz, emandako hamasei beketatik hamalau emakumeei 
esleitu zitzaizkien, horietatik sei NBE Emakumeen erakundean garatu zirelarik (bi 
Dominikar Errepublikan, bi Ekuadorren eta bi Panaman). Azkenik, EGL programan 
parte hartu zuten 89 pertsonetatik 75 emakumeak ziren. 
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VII. KAPITULUA 

2015ean EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK AGENTEEN 
ARABERA 

 

 
2015ean, 57 erakundek GLEAren funtsak jaso zituzten tresna-deialdi desberdinen 
bitartez. Funtsen ia % 50 –zehazki, % 48,50– 10 erakunderen artean banatu zen.  
 
7.1. taula. 2015. urteko erakundeen zerrenda, ekimen kopurua eta emandako zenbatekoa 

(€) 
 

ORDENA ERAKUNDE ESKATZAILEA 
EKIMEN 

KOPURUA 
ZENBATEKOA  % 

1 
Asociación Zabalketa de 
Cooperación y Desarrollo 

4 2.302.973,20 6,59 

2 Fundación Proclade Yanapay 3 2.023.429,49 5,79 

3 
Fundación Mundubat - 
Mundubat Fundazioa 

5 2.011.064,41 5,76 

4 Fundación Alboan 7 1.901.164,48 5,44 

5 

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

3 1.545.531,85 4,42 

6 
Fundación Paz y Solidaridad de 
Euskadi 

3 1.464.168,67 4,19 

7 
Asociación Comité español de la 
UNRWA. EAEko ordezkaritza 

5 1.447.305,33 4,14 

8 
Mugarik Gabe, Garapenerako 
Lankidetzako Gobernuz 
Kanpoko Erakundea 

4 1.439.685,08 4,12 

9 
Huancavelicaren Lagunak 
Gobernuz Kanpoko Erakundea 

3 1.426.216,31 4,08 

10 

Asociación Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional de 
Bilbao 

2 1.388.309,32 3,97 

11 Medicus Mundi Gipuzkoa 2 1.314.591,08 3,76 

12 
Asociación Bizilur para la 
Cooperación y el Desarrollo de 
los Pueblos 

2 1.185.224,41 3,39 

13 Asociación Setem Hego Haizea 2 1.064.888,73 3,05 

14 Asociación Mundu Bakean 4 986.025,60 2,82 

15 
Asociación de Amigos y Amigas 
de la República Árabe Saharaui 
Democrática 

2 938.469,61 2,69 

16 

Asociación Mugen Gainetik, 
Organización No Gubernamental 
para la Ayuda y Cooperación al 
Desarrollo 

2 926.905,17 2,65 
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ORDENA ERAKUNDE ESKATZAILEA 
EKIMEN 

KOPURUA 
ZENBATEKOA  % 

17 

Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasuna Unión de 
Ganaderos y Agricultores 
Vascos Bizkaia 

2 805.197,18 2,30 

18 
KCD, Kultura, Communication y 
Desarrollo 

3 672.001,17 1,92 

19 
Farmacéuticos Mundi. EAEko 
ordezkaritza 

3 605.493,02 1,73 

20 
Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional 

2 568.140,36 1,63 

21 
Asociación Paz con Dignidad. 
EAEko ordezkaritza 

2 557.521,48 1,60 

22 
Egoaizia Asociación para la 
Cooperación al Desarrollo 

1 501.818,00 1,44 

23 Asociación Medicus Mundi Álava 2 459.856,82 1,32 

24 
Asociación Entrepueblos. EAEko 
ordezkaritza 

1 458.762,07 1,31 

25 
Fundación UNICEF Comité 
español. EAEko ordezkaritza 

3 418.511,46 1,20 

26 
Coordinadora ONGDs de la 
CAPV para el desarrollo del 
tercer mundo 

1 415.000,00 1,19 

27 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

1 400.000,00 1,14 

28 
Ingeniería para la Cooperación-
Lankidetzarako Ingeniaritza (IC-
LI) 

1 397.625,00 1,14 

29 

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

2 342.524,35 0,98 

30 Garabide Kultur Elkartea 1 321.910,42 0,92 

31 

Manos Unidas - Comité Católico 
de la Campaña Contra el 
Hambre en el Mundo. EAEko 
ordezkaritza 

1 302.821,40 0,87 

32 Fórum Mulher 1 297.893,00 0,85 

33 
Fundación Tecnalia Research & 
Innovation 

1 278.089,58 0,80 

34 Medicus Mundi Bizkaia 1 274.269,36 0,78 

35 
Fundación ADSIS. EAEko 
ordezkaritza 

1 262.807,89 0,75 

36 Asociación Euskadi-Cuba 2 253.683,00 0,73 

37 
Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos de 
Honduras (COFADEH) 

1 242.055,00 0,69 

38 
Asociación Africanista Manuel 
Iradier 

3 232.244,68 0,66 

39 
Asociación COOPERA - 
Cooperación Vasca al Desarrollo 

3 216.608,58 0,62 

40 
ADDAMER - Prisoner Support 
and Human Rights Association 

1 199.988,21 0,57 

41 
Fundación Ayuda en Acción. 
EAEko ordezkaritza 

1 199.489,61 0,57 
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ORDENA ERAKUNDE ESKATZAILEA 
EKIMEN 

KOPURUA 
ZENBATEKOA  % 

42 
Fundación Oxfam Intermón. 
EAEko ordezkaritza 

2 198.562,36 0,57 

43 
Asociación CEAR-Euskadi 
(Comisión de Ayuda al 
Refugiado de Euskadi) 

1 192.208,05 0,55 

44 
Asamblea de Cooperación Por 
la Paz. EAEko ordezkaritza 

1 180.984,00 0,52 

45 
Asociación para el Desarrollo 
Foro Rural Mundial 

2 177.946,01 0,51 

46 
Euskal Herriko Unibertsitatea - 
Universidad Pública del País 
Vasco 

9 169.030,38 0,48 

47 
Veterinarios Sin Fronteras - 
VETERMON. EAEko 
ordezkaritza 

1 158.864,49 0,45 

48 
Fundación Intered. EAEko 
ordezkaritza 

1 149.082,67 0,43 

49 Emaús Fundación Social 1 137.544,20 0,39 

50 
Unesco Etxea - Centro Unesco 
del País Vasco 

6 112.429,62 0,32 

51 
Cruz Roja Española. EAEko 
ordezkaritza 

1 97.033,13 0,28 

52 
Lumaltik Herriak por la 
Cooperación y el Desarrollo 
entre los Pueblos 

1 33.200,00 0,10 

53 

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

1 26.400,00 0,08 

54 
Servicio de Solidaridad San 
Viator de Euskalherria - SERSO 

1 26.400,00 0,08 

55 
SOS Racismo Gipuzkoa - 
Gipuzkoako SOS Arrazakeria 

1 25.680,00 0,07 

56 
Médicos del Mundo. EAEko 
ordezkaritza 

1 25.667,96 0,07 

57 Asociación Colombia- Euskadi 1 13.672,28 0,04 

 EGL 1 150.000,00 0,43 

 Ignacio Ellacuria saria 1 15.500,00 0,04 

GUZTIRA   127 34.940.469,53 100,00 
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VIII. KAPITULUA 

EUSKO JAURLARITZAK 2015. URTEAN EGINDAKO 
GARAPENERAKO LANKIDETZAKO BESTE EKINTZA 

BATZUK 

 

 
Aurreko ataletan deskribatu ditugun GLEAren lankidetza-ekintzak –2015. 
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 2015ean horretarako bideratu 
ziren funtsak ere.  
 
8.1. taula. Eusko Jaurlaritzaren sail, erakunde autonomo eta erakunde publikoek 2015ean 

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, 
jatorrizko hizkuntzan irakasteko irakasleen 
trebetasunak indartzeko. 

21.000,00 

Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Saila 
(Unibertsitate 
Zuzendaritza) 

"Recuperación, conservación y estudio científico 
del patrimonio arqueológico del Sáhara 
Occidental" proiekturako laguntza teknikoa, 
UPV/EHUren bitartez. 

13.388,88 

Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Saila 
(Unibertsitate 
Zuzendaritza) 

Diru-laguntza nominaduna UPV/EHUrentzat, 
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko 
ikasleentzako nazioarteko lankidetza 
deszentralizatuari buruzko master propioa ikasteko 
beka eta laguntzak emateko. 

35.325,00 

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.  

295.000,00 

Osasun Saila  

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

106.414,00 

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 

 
 
 

Familia-nekazaritzaren aldeko politika publikoak 
sustatzea nazioarteko erakundeen eremuan, 
eragiteko ahalmena indartuta eta zabalkunde- eta 

29.999,74 
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SAILA, ERAKUNDE 
AUTONOMOA EDO 

ERAKUNDE PUBLIKOA 
 

 
EKIMENA 

ZENBATEKOA  

 
Lehendakaritza 
(Kanpo Harremanetarako 
Idazkaritza Nagusia) 
 
 
 

sentsibilizazio-ekintzak eginda elikadura-
segurtasun eta -burujabetzarako 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.  
 
Hemen jasotako funtsei erantsi behar zaie GLEAK 
2014an helburu berbererako sinatu zuen zuzeneko 
lankidetzako hitzarmena, 2015ean ordaindu 
beharreko kopuru bat biltzen zuena.  

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

40.000,00 

Emakunde – 
Emakumearen Euskal 
Erakundea 

5.000,00 
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APARTADO I: Proyectos (PRO) de cooperación para el 
desarrollo (K1) aprobados en 2015 

 

APARTADO II: Proyectos (PRO) de desarrollo productivo y 
de formación y asistencia técnica (K2) aprobados en 2015 

 

APARTADO III: Proyectos de educación para el desarrollo 
(K3) aprobados en 2015 

 

APARTADO IV: Programas (PGM) aprobados en 2015 

 

APARTADO V: Estrategias marco de acción humanitaria 
(EHE) aprobadas en 2015 

 

APARTADO VI: Ayudas de emergencia y acciones 
humanitarias de la línea de financiación permanente (PRE) 
aprobadas en 2015 

 

APARTADO VII: Convenios (ZUZ) aprobados en 2015 

 

APARTADO VIII: Procesos de cambio organizacional pro-
equidad de género (GBA) aprobados en 2015 

 

APARTADO IX: Ayudas a cooperantes (KOP) aprobadas en 
2015  

 

APARTADO X: Becas ONU (NBE) aprobadas en 2015 

 

APARTADO XI: Premio “Ignacio Ellacuría” de cooperación 
para el desarrollo (SAR) aprobado en 2015 

 

APARTADO XII: Programa Juventud Vasca Cooperante 
(JVC) 2015  
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APARTADO I 

PROYECTOS (PRO) DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K1) APROBADOS EN 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K1 137 43 16.398.980,61 

 

PRO-2015 (K1) aprobados 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2015K1/0005 

Fundación ADSIS. 
Delegación en la 

CAE 

Mujeres indígenas 
en ejercicio del 

derecho a una vida 
libre de violencia. 

Municipio de 
Quiabaya 

Bolivia 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
262.807,89   

2 
PRO-

2015K1/0012 

Ingeniería para la 
Cooperación-

Lankidetzarako 
Ingeniaritza - IC-LI 

Empoderamiento 
económico y social 

de las mujeres de los 
comedores 

autogestionarios de 
Carabayllo 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
397.625,00   

3 
PRO-

2015K1/0016 

Manos Unidas - 
Comité Católico de 
la Campaña Contra 

el Hambre en el 
Mundo. Delegación 

en la CAE 

Mujeres productoras 
rurales promoviendo 
la economía popular 

en el distrito de 
Huamachuco 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
302.821,40   

4 
PRO-

2015K1/0021 

Asociación 
Entrepueblos. 

Delegación en la 
CAE 

Fortalecimiento de 
capacidades 

socioeconómicas y 
organizativas por la 
defensa del medio 

ambiente 

Guatemala 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

458.762,07   

5 
PRO-

2015K1/0027 

Asociación para el 
Desarrollo Foro 
Rural Mundial 

Promoción de 
políticas públicas a 

favor de la 
Agricultura Familiar 
en Uganda y Kenia 

Uganda y 
Kenia 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

141.946,01   

6 
PRO-

2015K1/0031 

Fundación 
Innovación Social 

de la Cultura 
F.I.S.C - Kulturaren 
Sozial Berrikuntza 

Erakundea K.S.B.E. 

Comunidades de 
Sañayca promueven 

empresas rurales 
autogestionadas 

para su desarrollo 
integral 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
587.936,61   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

7 
PRO-

2015K1/0035 

Euskal Herriko 
Nekazarien 

Elkartasuna - 
EHNE Bizkaia 

Fortalecimiento de 
las capacidades 

técnicas y políticas 
de las estructuras 
regionales de LVC 

Zimbabue / 
Interna-
cional 

Desarrollo 
económico 

local 
571.995,75   

8 
PRO-

2015K1/0038 

Asociación 
COOPERA - 

Cooperación Vasca 
al Desarrollo 

Empoderamiento 
económico y político 

de 550 mujeres 
ecoproductoras 

agropecuarias del 
territorio de Kabare, 

R.D. Congo 

R. D. del 
Congo 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
135.511,42   

9 
PRO-

2015K1/0043 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 

Internacional 

Consolidación de 
organización, 
participación 
equitativa e 

incidencia ciudadana 
en Usulután 

El Salvador 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

370.485,17   

10 
PRO-

2015K1/0044 
Asociación Medicus 

Mundi Álava 

Promoción de los 
Derechos Humanos 

de las mujeres 
(Horacio Zevallos y 
Pariachi - Ate). II 

etapa 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
167.637,26   

11 
PRO-

2015K1/0051 
Asociación Medicus 

Mundi Álava 

GENER-ANDO 
cambios: Ejercicio de 
derechos sexuales y 

reproductivos de 
adolescentes en 

Lima y Ucaya 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
292.219,56   

12 
PRO-

2015K1/0057 

Fundación 
Innovación Social 

de la Cultura 
F.I.S.C - Kulturaren 
Sozial Berrikuntza 

Erakundea K.S.B.E. 

Educación primaria 
en entorno saludable 

para niñas y niños 
en 5 comunidades 

de Baluba Shankadi 

R. D. del 
Congo 

Derechos 
Universales 

599.984,33   

13 
PRO-

2015K1/0061 

Asociación Mugen 
Gainetik, 

Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 

Países del Tercer 
Mundo 

Mujeres en 
movimiento por la 

defensa de la tierra, 
el territorio y la 

igualdad de toma de 
decisiones 

México 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
476.001,25   

14 
PRO-

2015K1/0067 

Asociación Mugen 
Gainetik, 

Organización No 
Gubernamental 
para la Ayuda y 
Cooperación al 
Desarrollo con 

Países del Tercer 
Mundo 

Conformación de 
redes para la 

comercialización, 
incidencia política en 
defensa del territorio 

Guatemala 
Desarrollo 
económico 

local 
450.903,92   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

15 
PRO-

2015K1/0070 

Mugarik Gabe, 
Organización No 

Gubernamental de 
Cooperación al 

Desarrollo 

Songo - La Maya: 
Modelo de referencia 

para la 
transformación hacia 

la producción 
agropecuaria 

Cuba 
Desarrollo 
económico 

local 
284.756,45   

16 
PRO-

2015K1/0072 
Asociación Setem 

Hego Haizea 

La especial 
protección de los 

territorios, la 
economía y la vida 
campesina en el 
Valle de Aburrá 

Colombia 
Derechos 

Universales 
578.618,46   

17 
PRO-

2015K1/0073 
Fundación Alboan 

Educación 
intercultural por la 

defensa de los 
derechos de los 
grupos étnicos 

Colombia 
Derechos 

Universales 
346.678,90   

18 
PRO-

2015K1/0079 
Fundación Alboan 

Educación primaria, 
eje de desarrollo y 

equidad en la región 
de Guerá, Chad 

Chad 
Derechos 

Universales 
211.140,44   

19 
PRO-

2015K1/0081 
Asociación Setem 

Hego Haizea 

Obreras 
centroamericanas 

organizadas y 
articuladas 

incidiendo para el 
trabajo digno 

Varios 
países 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
486.270,27   

20 
PRO-

2015K1/0089 

Fundación 
Innovación Social 

de la Cultura 
F.I.S.C - Kulturaren 
Sozial Berrikuntza 

Erakundea K.S.B.E. 

Mejora de la 
producción avícola y 
agroecológica con 
equidad de género 

en la Comunidad de 
Amparaes 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
357.610,91   

21 
PRO-

2015K1/0092 

Farmacéuticos 
Mundi. Delegación 

en la CAE 

Fortaleciendo la 
pertinencia cultural e 
integralidad en SSR 
de las mujeres en 
Huehuetenango 

Guatemala 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
256.051,46   

22 
PRO-

2015K1/0094 

Asociación Bizilur 
para la 

Cooperación y el 
Desarrollo de los 

Pueblos 

Impulsando la 
soberanía 

alimentaria y la 
reforma agraria en 
Honduras. Fase III 

Honduras 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

599.840,58   

23 
PRO-

2015K1/0096 
Asociación Medicus 
Mundi Guipúzcoa 

Consolidación de la 
casa de la Mujer de 
El Agustino. II etapa 

Perú 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
154.516,51   

24 
PRO-

2015K1/0098 
Fundación Alboan 

Fortalecimiento de 
las organizaciones 

dalits para la 
participación política 

equitativa. Fase II 

India 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

201.212,77   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

25 
PRO-

2015K1/0104 

Asociación Paz con 
Dignidad. 

Delegación en la 
CAE 

Soberanía 
alimentaria, 

construcción de paz 
y defensa de 

derechos humanos 
para permanencia en 

el territorio 

Colombia 
Derechos 

Universales 
357.521,48   

26 
PRO-

2015K1/0105 

Farmacéuticos 
Mundi. Delegación 

en la CAE 

Prevención y 
atención a VVS, con 

enfoque 
intersectorial y 

restitución de DSR y 
DESCA en Kivu 

Norte 

R. D. del 
Congo 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
241.762,16   

27 
PRO-

2015K1/0108 
Asociación Mundu 

Bakean 

Fortalecimiento y 
articulación de 

mujeres y jóvenes de 
Sayaxché para la 
defensa de sus 

derechos 

Guatemala 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

138.031,67   

28 
PRO-

2015K1/0109 
Fundación 

Proclade Yanapay 

Promoviendo los 
derechos de las 

mujeres y jóvenes 
del municipio de 

Santa Isabel 
Ishuatán 

El Salvador 
Derechos 

Universales 
320.938,10   

29 
PRO-

2015K1/0110 
Fundación 

Proclade Yanapay 

Estrategia de 
comercialización del 
pisco de pequeños y 

pequeñas 
productoras de 
pisco. Etapa II 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
502.491,39   

30 
PRO-

2015K1/0111 
Asociación Mundu 

Bakean 

Desarrollo integral 
con equidad de 

género, Keur Socé. 
Fase III 

Senegal 
Derechos 

Universales 
402.716,99   

31 
PRO-

2015K1/0112 
Asociación Mundu 

Bakean 

Derechos de los 
pueblos indígenas 

en el desarrollo 
alternativo 

Guatemala 

Gobernanza 
democrática 

y poder 
local 

245.614,03   

32 
PRO-

2015K1/0114 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Modelos de gestión 
rural de recursos 

naturales y 
productivos en zonas 
altoandinas del Perú 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
600.000,00   

33 
PRO-

2015K1/0115 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Empoderamiento de 
las asociaciones 
productoras de 

mujeres cinteñas 

Bolivia 
Desarrollo 
económico 

local 
202.973,20   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-

2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

34 
PRO-

2015K1/0117 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Empoderamiento de 
mujeres rurales en 

situación de 
vulnerabilidad de 

Sonsón y La Unión 

Colombia 
Desarrollo 
económico 

local 
300.000,00   

35 
PRO-

2015K1/0122 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 

Euskadi 

Sistema de salud 
autónomo para el 

ejercicio efectivo del 
derecho a la salud, 

Zona Tzotz 

México 
Derechos 

Universales 
516.963,34   

36 
PRO-

2015K1/0123 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 

Euskadi 

Mujeres organizadas 
construyendo poder 
popular para el buen 
vivir en 7 municipios 

del Bálsamo 

El Salvador 
Empodera- 
miento de 

las mujeres 
599.735,29   

37 
PRO-

2015K1/0125 

KCD, Kultura, 
Communication y 

Desarrollo 

Comunicación 
transformadora para 

la defensa de 
derechos de mujeres 
y pueblos indígenas 

en México 

México 
Derechos 

Universales 
416.010,39   

38 
PRO-

2015K1/0126 

Fundación Paz y 
Solidaridad de 

Euskadi 

Empoderar y 
despatriarcalizar San 

Pedro, Santa Cruz 
Bolivia 

Empodera- 
miento de 

las mujeres 
347.470,04   

39 
PRO-

2015K1/0129 

Asociación Bizilur 
para la 

Cooperación y el 
Desarrollo de los 

Pueblos 

Fortalecimiento y 
vinculación de 
procesos de 

Escuelas 
Agroecológicas y 

Sistemas de 
Semillas de LVC 

México 
Desarrollo 
económico 

local 
585.383,83   

40 
PRO-

2015K1/0131 

Egoaizia 
Asociación para la 

Cooperación al 
Desarrollo 

Fortalecimiento de la 
cadena de valor del 
cacao con enfoque 
territorial en el Alto 

Piura, Perú 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
501.818,00   

41 
PRO-

2015K1/0134 

Organización No 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Promoviendo la 
integración de las 

personas con 
discapacidad en 

Abancay 

Perú 
Derechos 

Universales 
372.558,85   

42 
PRO-

2015K1/0135 

Organización No 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Liderazgo de las 
mujeres en el 

desarrollo 
socioeconómico de 

Metapán 

El Salvador 
Desarrollo 
económico 

local 
478.885,90   

43 
PRO-

2015K1/0137 

Organización No 
Gubernamental 

Huancavelicaren 
Lagunak 

Varones y mujeres 
promoviendo la 

equidad en 
Yanaccma - Kjari 
warmi kuska risun 

Perú 
Desarrollo 
económico 

local 
574.771,56   
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APARTADO II 

PROYECTOS (PRO) DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE 
FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA (K2)        

APROBADOS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K2 7 2 600.000,00 

 

PRO-2015 (K2) aprobados 

 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2015K2/0001 

Fundación 
Tecnalia 

Research & 
Innovation 

10 años de 
cooperación 

sostenible en la 
rehabilitación de 
La Habana Vieja 

Cuba 
Desarrollo 
económico 
local 

278.089,58  

2 
PRO-

2015K2/0004 
Garabide 

Kultur Elkartea 

Hizkuntza 
biziberritzeko 

estrategiak Aditu 
Ikastaroa III 

Euskadi Formación 321.910,42  
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APARTADO III 

PROYECTOS (PRO) DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (K3) APROBADOS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PRO K3 42 17 3.001.019,39 

 

 

PRO-2015 (K3) aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRO-

2015K3/0001 

KCD, Kultura, 
Communication y 

Desarrollo 

Empoderamiento de 
la ciudadanía: cine y 
otras herramientas 
de comunicación 

para el cambio social 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

229.590,78   

2 
PRO-

2015K3/0005 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Dignidad campesina: 
aportaciones para 
una declaración 

universal de 
derechos del 
campesinado 

Euskadi 
Incidencia 

política 
175.000,00   

3 
PRO-

2015K3/0006 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 

al Desarrollo 

El feminicidio un 
fenómeno global. ¡Ni 

una más! 
Euskadi 

Incidencia 
política 

182.758,80   

4 
PRO-

2015K3/0008 

Euskal Herriko 
Nekazarien 

Elkartasuna - 
ENHE Bizkaia 

Fortalecimiento del 
movimiento 
campesino: 
formación, 

articulación de 
agentes y 

visibilización 

Euskadi Formación 233.201,43   

5 
PRO-

2015K3/0010 

Fundación 
Intered. 

Delegación en la 
CAE 

Pedagogía del 
cuidado como 

modelo coeducativo 
transformador para 

la equidad y la 
justicia social 

Euskadi 
Innovación y 
creatividad 

metodológica 
149.082,67   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

6 
PRO-

2015K3/0017 

Veterinarios Sin 
Fronteras -

VETERMON. 
Delegación en la 

CAE 

Soberanía 
alimentaria: 

educando para una 
alimentación más 
justa y sostenible. 

Fase III 

Euskadi Formación 158.864,49   

7 
PRO-

2015K3/0018 

Asociación 
Medicus Mundi 

Bizkaia 

Libre comercio, 
empresas y 
gobiernos: 

negociando con la 
Salud 

Euskadi 
Incidencia 

política 
274.269,36   

8 
PRO-

2015K3/0019 

Asociación 
CEAR-Euskadi 
(Comisión de 

Ayuda al 
Refugiado de 

Euskadi) 

Proteger a quien 
defiende: el derecho 

de asilo y la 
protección temporal 

Euskadi Investigación 192.208,05   

9 
PRO-

2015K3/0022 

Médicos del 
Mundo. 

Delegación en la 
CAE 

Tejiendo cambios Euskadi Formación 25.667,96   

10 
PRO-

2015K3/0027 

Fundación 
Oxfam Intermón. 
Delegación en la 

CAE 

Irakasle eta ikasle 
konpromizodunak: 
de la reflexión a la 

acción 
transformadora 

Euskadi Formación 66.863,37   

11 
PRO-

2015K3/0028 

Mugarik Gabe, 
Organización No 
Gubernamental 
de Cooperación 

al Desarrollo 

Tribunal simbólico 
por el derecho a las 

vidas sostenibles 
Euskadi 

Incidencia 
política 

229.656,86   

12 
PRO-

2015K3/0029 
Fundación 

Alboan 

Gela hezkidetzailetik 
plaza berdintzailera 

(II) 
Euskadi Formación 209.426,83   

13 
PRO-

2015K3/0030 

Asociación 
Hegoa, Instituto 

de Estudios 
sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional 

Estrategias, 
herramientas y 

formación para la 
incorporación 

progresiva de la 
educación crítica 

Euskadi Investigación 190.976,84   

14 
PRO-

2015K3/0032 
Fundación 

Alboan 

Gatazkarik gabeko 
teknologia (fase II): 

uso y consumo 
responsable de 
tecnología en 

Euskadi 

Euskadi 
Incidencia 

política 
176.878,54   

15 
PRO-

2015K3/0035 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 

Delegación en la 
CAE 

Poniendo rostro a las 
mujeres palestinas y 
a la defensa de sus 

derechos en Euskadi 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

141.746,21   
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

16 
PRO-

2015K3/0037 
Asociación 

Euskadi-Cuba 

Cubainformación: 
socialización de 

información para la 
acción y 

transformación social 
con perspectiva de 

género 

Euskadi 

Comunicación, 
intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

227.283,00   

17 
PRO-

2015K3/0040 
Emaús 

Fundación Social  

Modelos de 
comercio y consumo 

justos y 
transformadores en 
lo local y lo global; 
una herramienta 

integral y proactiva 

Euskadi Investigación 137.544,20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 
 

 61 

APARTADO IV 

PROGRAMAS (PGM) APROBADOS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

PGM 13 7 7.100.000,00  

 

 
PGM-2015 aprobados 

 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
COMPONENTE 

(€) 

SUBVENCIÓN 
TOTAL  

(€) 

1 
PGM-

2015BA/0001 
 

Asociación 
Zabalketa de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Gobernanza 
ambiental 

participativa en 
comunidades 

campesinas de la 
cuenca del Río 

Grande 

Bolivia 
Protección y 
conservación 

ambiental 

1.100.000,00 
 

1.200.000,00   
 

Euskadi Formación 
100.000,00 

 

2 
PGM-

2015BA/0002 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

 

Mujeres 
empoderadas 

ponen en marcha 
alternativas de 

resistencia desde 
la economía 

feminista 

Honduras 
Empodera-
miento de 
mujeres 

685.815,92 
 

799.315,92   
 

Euskadi 
Incidencia 

política 
113.500,00 

 

3 
PGM-

2015BA/0007 

Asociación 
Medicus Mundi 

Guipúzcoa 

Fortaleciendo la 
prevención frente 
a las violencias 

contra las 
mujeres, como 

vulneración 
extrema 

Perú 
Empodera-
miento de 
mujeres 

1.010.074,57 
 

1.160.074,57   

Euskadi Formación 
150.000,00 

 

4 
PGM-

2015BA/0008 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

 

Fortalecimiento 
de la resilencia 
comunitaria y 

cohesión social 
palestina en 

Jerusalén Este 

Palestina 
Derechos 

universales 
692.364,06 

 

800.764,06   
 

Euskadi 
Incidencia 

política 
108.400,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
COMPONENTE 

(€) 

SUBVENCIÓN 
TOTAL  

(€) 

5 
PGM-

2015BA/0009 

Mugarik Gabe, 
Organización 

No 
Gubernamental 
de Cooperación 

al Desarrollo 

Mujeres 
salvadoreñas 

sujetas políticas 
organizadas 
articuladas 

actuando por la 
defensa de sus 

derechos 

El 
Salvador 

Empodera-
miento de 
mujeres 

627.201,97 
 

742.512,97   
 

Euskadi 

Comunica-
ción, 

intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

115.311,00 
 

6 
PGM-

2015BA/0010 

Asociación 
Hegoa, Instituto 

de Estudios 
sobre 

Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

de Bilbao 
 

Fortalecimiento 
de DDEE de las 

mujeres y 
políticas de 
economía 

solidaria en 
municipios de La 

Paz 

Bolivia 
Desarrollo 
económico 

local 

1.023.992,48 
 

1.197.332,48   
 

Euskadi 

Comunica-
ción, 

intercambio y 
aprendizaje 

colectivo 

173.340,00 
 

7 
PGM-

2015BA/0012 

Fundación 
Proclade 
Yanapay 

 

Empoderamiento 
de mujeres 

productoras en 4 
comunidades 

rurales 
ecuatorianas 

Ecuador 
Empodera-
miento de 
mujeres 

1.072.576,31 
 

1.200.000,00   
 

  Euskadi Formación 127.423,69 
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APARTADO V 

ESTRATEGIAS MARCO DE ACCIÓN HUMANITARIA (EHE) 
APROBADAS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

EHE 7 3 2.000.000,00  

 

 

EHE-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
EHE-

2015BA/0004 

Asociación 
Comité 
español de la 
UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Estrategias de 
empoderamiento 
para reducir la 
vulnerabilidad de 
las mujeres en 
Gaza. Fase II 

Palestina 

Asistencia 
prolongada 
a personas 
refugiadas y 
desplazadas 

705.698,00 

2 
EHE-

2015BA/0005 

Asociación de 
Amigos y 
Amigas de la 
República 
Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Derecho al agua 
en los 
campamentos 
saharauis: 
depósitos 
familiares y gestión 
comunitaria 

Rep. Árabe 
Saharaui 
Democrática 

Asistencia 
prolongada 
a personas 
refugiadas y 
desplazadas 

738.469,61 

3 
EHE-

2015BA/0007 
Fundación 
Alboan 

Lucha por una 
educación 
secundaria de 
calidad y equitativa 
en el conflicto del 
Kivu Norte 

Rep. 
Democrática 
del Congo 

Asistencia 
prolongada 
a personas 
refugiadas y 
desplazadas 

555.832,39 
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APARTADO VI 

AYUDAS DE EMERGENCIA Y ACCIONES HUMANITARIAS 
DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN PERMANENTE (PRE) 

APROBADAS EN 2015 

 
 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

PRE 23 20 3.500.000,00 

 

 

PRE-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
PRE-

2015EH/0001 

Asociación Paz 
con Dignidad. 
Delegación en 
la CAE 

Mejora servicios 
endoscópicos, de 
obstetricia y 
ginecología H. Al 
Aeda, Norte Gaza 

Palestina 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

2 
PRE-

2015EH/0002 

Farmacéuticos 
Mundi. 
Delegación en 
la CAE 

Rehabilitación de 
las condiciones de 
salud de la 
población más 
vulnerable 
afectada por el 
incremento de la 
actividad armada 
en la zona de 
Kamango, Kivu 
Norte, RDC 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

107.679,40 

3 
PRE-

2015EH/0003 
Asociación 
Mundu Bakean 

Reducción de 
vulnerabilidad y 
fortalecimiento de 
capacidades de 
afectados/as 
terremoto Sibinal 

Guatemala 

Prevención de 
desastres y 
conflictos 
armados 

199.662,91 

4 
PRE-

2015EH/0004 

Fundación 
UNICEF 
Comité 
español. 
Delegación en 
la CAE 

Atención integral a 
niños y niñas 
vinculados con 
fuerzas y grupos 
armados 

República 
Centro-
Africana 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre / post-
crisis 

199.999,38 

5 
PRE-

2015EH/0005 
Fundación 
Alboan 

Formación 
profesional a 
personas 
desplazadas en el 
Kivu Norte (Este de 
la RDC) 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

199.994,61 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

6 
PRE-

2015EH/0006 

Fundación 
Oxfam 
Intermón. 
Delegación en 
la CAE 

Roya: Seguridad 
Alimentaria y 
Recuperación de 
Medios de Vida 
con enfoque de 
resiliencia y género 

Nicaragua 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre / post-
crisis 

131.698,99 

7 
PRE-

2015EH/0007 

Asociación de 
Amigos y 
Amigas de la 
República 
Árabe Saharaui 
Democrática 

Seguridad 
alimentaria en los 
campamentos de 
población 
refugiada saharaui 

Rep. Árabe 
Saharaui 
Democrá-
tica 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

200.000,00 

8 
PRE-

2015EH/0008 

Cruz Roja 
Española. 
Delegación en 
la CAE 

Facilitar acceso a 
servicios médico-
sociales a 
población 
refugiada Siria y de 
acogida de Saida 

Siria 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

97.033,13 

9 
PRE-

2015EH/0009 

Asamblea de 
Cooperación 
Por la Paz. 
Delegación en 
la CAE 

Dar respuesta 
humanitaria a las 
necesidades 
hídricas y 
violaciones de 
DDHH en 
Cisjordania. 

Palestina 
Rehabilitación 

inicial post-
desastre 

180.984,00 

10 
PRE-

2015EH/0010 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Garantizar el 
apoyo nutricional 
de los grupos más 
vulnerables de 
preescolares en los 
campamentos de 
refugiados 
saharauis en 
Tindouf, Argelia 

Argelia 

Asistencia 
prolongada a 

personas 
refugiadas y 
desplazadas 

199.984,43 

11 
PRE-

2015EH/0011 

Asociación 
COOPERA - 
Cooperación 
Vasca al 
Desarrollo 

68 Menores 
acceden al 
Programa de 
Atención a 
Víctimas de 
Violencia Sexual, 
Kivu Sur, R.D. 
Congo 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Rehabilitación 
inicial post-

desastre 
45.097,16 

12 
PRE-

2015EH/0012 

Nazioarteko 
Elkartasuna - 
Solidaridad 
Internacional 

Reducción del 
riesgo de 
Desastres en la 
cuenca de 
Pedernales, distrito 
de Anse-à-Pitre, en 
el Departamento 
del Sudeste de 
Haití 

Haití 

Prevención de 
desastres y 
conflictos 
armados 

197.655,19 

13 
PRE-

2015LL/0001 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Garantizando 
condiciones 
higiénico-sanitarias 
para la población 
desplazada en 
Siria 

Siria 
Ayuda de 

emergencia 
200.000,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓN 
(€) 

14 
PRE-

2015LL/0002 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Garantizando la 
seguridad 
alimentaria de la 
población 
desplazada por el 
conflicto en Gaza 

Palestina 
Ayuda de 

emergencia 
199.867,00 

15 
PRE-

2015LL/0003 

Fundación 
UNICEF 
Comité 
español. 
Delegación en 
la CAE 

Acceso a agua 
potable y 
saneamiento 
seguro para los 
niños y niñas 
afectados por el 
terremoto 

Nepal 
Ayuda de 

emergencia 
199.972,08 

16 
PRE-

2015LL/0004 

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

Emergencia en 
Irak: Acceso a 
necesidades 
básicas los/as 
desplazados/as 
internos/as 
iraquíes 

Iraq 
Ayuda de 

emergencia 
200.000,00 

17 
PRE-

2015LL/0005 

Asociación 
Comité español 
de la UNRWA. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda en efectivo 
para la 
supervivencia de la 
población 
desplazada por la 
emergencia en 
Siria 

Siria 
Ayuda de 

emergencia 
199.994,12 

18 
PRE-

2015LL/0007 

Fundación 
Ayuda en 
Acción. 
Delegación en 
la CAE 

Ayuda humanitaria 
para la población 
del Valle de 
Katmandú 
afectada por los 
terremotos de 
Nepal 

Nepal 
Ayuda de 

emergencia 
199.489,61 

19 
PRE-

2015LL/0009 

Asociación 
Africanista 
Manuel Iradier 

Asistencia 
Humanitaria en 
víveres y no 
víveres para 
personas situadas 
en Lusenda 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

Ayuda de 
emergencia 

198.363,64 

20 
PRE-

2015LL/0010 

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

Crisis de Siria: 
Atención a la 
población 
refugiada siria en 
Irak 

Iraq 
Ayuda de 

emergencia 
142.524,35 
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APARTADO VII 

CONVENIOS (ZUZ) APROBADOS EN 2015 

 
 

Tabla Resumen  
 

 
Aprobados  

Consejo Rector 

 
Aprobados  
Consejo de 
Gobierno 

Monto concedido (€) 
 

ZUZ 6 5 1.554.936,21  

 

ZUZ-2015 aprobados 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SECTOR 
PD 2014-2017 

SUBVENCIÓ
N 
(€) 

1 
ZUZ-

2015BA/0001 

Coordinadora 
ONGDs de la 
CAPV para el 
desarrollo del 
tercer mundo 

Promover la capacidad 
de transformación y 
cambio activo de las 

ONGD y de la 
Coordinadora como 

agentes dinámicos de 
la sociedad vasca. 

Euskadi Incidencia política 415.000,00 

2 
ZUZ-

2015BA/0003 

Programa de 
las Naciones 
Unidas para 
el Desarrollo 

(PNUD) 
Guatemala 

Programa de 
acompañamiento a la 
Justicia de Transición 
(PAJUST) - Segunda 

fase 

Guatemala 
Derechos 

universales 
400.000,00 

3 
ZUZ-

2015BA/0004 

Comité de 
Familiares de 

Detenidos 
Desapare-
cidos de 

Honduras 
(COFADEH) 

Defensa, protección y 
promoción de las y los 

defensores de 
derechos humanos y 

sus organizaciones en 
Honduras. 

Honduras 
Derechos 

universales 
242.055,00 

4 
ZUZ-

2015BA/0005 

ADDAMER - 
Prisoner 

Support and 
Human 
Rights 

Association 

Fortalecimiento de la 
protección de los 
derechos de las 
personas presas 

políticas y detenidas 
palestinas. 

Palestina 
Derechos 

universales 
199.988,21 

5 
ZUZ-

2015BA/0006 

Marcha 
Mundial de 

las Mujeres / 
Fórum Mulher 

Fortalecimiento del 
Secretariado 

Internacional de la 
Marcha Mundial de las 

Mujeres y de las 
coordinaciones 

nacionales 

Mozambique 
Empoderamiento 

mujeres 
297.893,00 
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APARTADO VIII 

PROCESOS DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO-EQUIDAD 
DE GÉNERO (GBA) APROBADOS EN 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

GBA 5 5 131.280,00 

 

 
GBA-2015 aprobados 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
GBA-

2015BA/0001 

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

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad  

Euskadi 26.400,00 

2 
GBA-

2015BA/0002 

KCD, Kultura, 
Communication y 
Desarrollo 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad  

Euskadi 26.400,00 

3 
GBA-

2015BA/0003 
Asociación 
Euskadi-Cuba 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad 

Euskadi 26.400,00 

4 
GBA-

2015BA/0004 

S.O.S Racismo 
Gipuzkoa - 
Gipuzkoako S.O.S. 
Arrazakeria 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad 

Euskadi 25.680,00 

5 
GBA-

2015BA/0005 

Servicio de 
Solidaridad San 
Viator de 
Euskalherria - 
SERSO 

Diagnóstico 
participativo de género 
y Plan de Acción 
Estratégico pro-
equidad  

Euskadi 26.400,00 
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APARTADO IX 

AYUDAS A COOPERANTES (KOP) APROBADAS EN 2015 

 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

KOP 7 7 188.753,32  

 

 
KOP-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE PROYECTO COOPERANTE PAÍS 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
KOP-

2015P2/0001 

Asociación para el 
Desarrollo Foro 
Rural Mundial 

Fortalecimiento del Comité 
Nacional de la Agricultura 
Familiar de Indonesia 

Daniel Ruiz 
de Garibay 
Ponce 

Indonesia 36.000,00 

2 
KOP-

2015P2/0002 

Fundación 
Mundubat - 
Mundubat 
Fundazioa 

Fortalecimiento de RED 
ADA y CDIMA para la 
estrategia global de lucha 
contra la violencia machista 
desde la SCO 

Olatz 
Domínguez 
Hernández 

Bolivia 36.000,00 

3 
KOP-

2015P2/0003 

Asociación 
COOPERA - 
Cooperación 
Vasca al 
Desarrollo 

Apoyo a la incorporación de 
la sostenibilidad 
medioambiental en el pe, 
proyectos y rendición de 
cuentas de Coopera Congo 

Itsaso Vélez 
del Burgo 
Guinea 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

36.000,00 

4 
KOP-

2015P2/0004 

Lumaltik Herriak 
por la 
Cooperación y el 
Desarrollo entre 
los Pueblos 

Fortalecimiento de la 
vinculación entre MUTRAM 
y CEIBA para la actuación 
conjunta en la defensa de 
los DDHH de las mujeres de 
la zona selva fronteriza de 
Chiapas 

Noelia 
Rodríguez 
Castañeda 

México 33.200,00 

5 
KOP-

2015P2/0005 

Asociación 
Colombia- 
Euskadi 

Promoción de la equidad de 
género y derechos sexuales 
y reproductivos de mujeres y 
jóvenes campesinas e 
indígenas de la para alta del 
río Ata - Colombia 

Leire López 
de Munáin 

Colombia 13.672,28 

6 
KOP-

2015PR/0001 

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier 

Fortalecimiento institucional 
y organizativo de la 
Fundación Vida para Todos, 
como agente de desarrollo 
local de un país 
empobrecido, Benín (África) 

Iratxe Ugalde 
Zárate 

Benín 15.881,04 

7 
KOP-

2015PR/0002 

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier 

Fortalecimiento institucional 
y organizativo de la 
Asociación Pax Christi Uvira, 
como agente de desarrollo 
local de un país africano 

Annemarie 
Veronika 
Reusser 

Rep. 
Democrátic
a del Congo 

18.000,00 
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APARTADO X 

BECAS ONU (NBE)  

 APROBADAS EN 2015 

 
Tabla Resumen 
 

 Presentadas 
 

Aprobadas 
 

Monto concedido (€) 
 

NBE 25 16 300.000,00  

 

NBE-2015 aprobadas 
 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

1 
NBE-

2015BA/0001 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Idoia Landaluce 
Fernández 

UNESCO Chile 18.919,85 

2 
NBE-

2015BA/0002 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Soraya Vellisca Illaro UNESCO Perú 18.540,00 

3 
NBE-

2015BA/0004 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Leire Beltrán 
Sagaseta 

UNESCO Nepal 18.540,00 

4 
NBE-

2015BA/0005 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Esperanza Arnés 
Prieto 

UNESCO Ecuador 18.540,00 

5 
NBE-

2015BA/0006 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Miren Escartín 
Garrido 

UNESCO Cuba 18.540,00 

6 
NBE-

2015BA/0009 
Unesco Etxea - Centro 
Unesco del País Vasco 

Sergio Rejado 
Albaina 

UNESCO Mozambique 19.349,77 

7 
NBE-

2015BA/0010 

Fundación UNICEF 
Comité español. 
Delegación en la CAE 

Marta María López 
Fesser 

UNICEF Cuba 18.540,00 

8 
NBE-

2015BA/0014 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Imanol Berrueco 
Araujo 

ONU Mujeres Panamá 18.540,00 

9 
NBE-

2015BA/0015 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Diana Carolina 
Bustos Ramírez 

ONU Mujeres Ecuador 18.540,00 

10 
NBE-

2015BA/0016 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Laura Cotarelo 
Comerón 

ONU Mujeres Ecuador 18.540,00 

11 
NBE-

2015BA/0018 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Natalia García 
García 

ONU Mujeres 
R. 
Dominicana 

19.230,46 

12 
NBE-

2015BA/0019 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Sandra Gómez De 
Garmendia Cuetos 

PNUD ART Bolivia 18.540,00 
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Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE COOPERANTE 

ORGANISMO 
ONU 

PAÍS 
SUBVENCIÓN 

(€) 

13 
NBE-

2015BA/0020 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Leire Gutiérrez Díez ONU Mujeres 
R. 
Dominicana 

19.230,46 

14 
NBE-

2015BA/0021 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Bárbara Marqués 
Colom 

PNUD ART El Salvador 18.540,00 

15 
NBE-

2015BA/0023 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

Esther Navarro León ONU Mujeres Panamá 18.540,00 

16 
NBE-

2015BA/0024 

Universidad Pública del 
País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea 

María Rabuñal 
García 

PNUD ART Palestina 19.329,46 
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APARTADO XI 

PREMIO “IGNACIO ELLACURÍA”  

DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (SAR)  

 APROBADO EN 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 Presentados 
 

Aprobados 
 

Monto concedido (€) 
 

SAR 6 1 15.500,00 

 
SAR-2015 aprobado 

Nº 
NÚMERO 

EXPEDIENTE 
SOLICITANTE CANDIDATURA 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 
SAR-

2015BA/0003 

Asociación Hegoa, 
Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y 
Cooperación 
Internacional 

José Ángel Cuerda 
Montoya 

15.500,00 
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APARTADO XII 

PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2015 

 
 

Tabla Resumen 
 

 
Candidaturas 
presentadas 

 
Candidaturas 

preseleccionadas 
 

 
Candidaturas 
seleccionadas 

 
Monto concedido (€) 

 

JVC 674 209 89 150.000,00 

 
 

 

ONGD PAÍS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

Servicio de Solidaridad San 
Viator de Euskalherria - SERSO 

Perú 26 

Honduras 2 

Haití 7 

Fundación  Benito Menni 

Filipinas 2 

Gana 2 

Camerún 2 

Bolivia 2 

Perú 2 

Arquitectos Sin Fronteras 
España. Delegación en la CAE 

Perú 3 

Asociación Africanista Manuel 
Iradier 

Benín 3 

Hermanas Pasionistas 
Ecuador 3 

Colombia 1 

EDEX, Centro de Recursos 
Comunitarios 

Colombia 1 

Nazioarteko Elkartasuna- 
Solidaridad Internacional 

Perú 2 

Senegal 1 

Asociación Taupadak Bolivia 2 

Fundación Ayuda en acción. 
Delegación en la CAE 

Bolivia 1 

Perú 1 

Fundación Jóvenes y Desarrollo. 
Delegación en la CAE 

Colombia 2 

Asociación para el desarrollo 
Foro Rural Mundial 

India 3 

Kenia 2 

Bolivia 1 

Sudáfrica 2 

Asociación Hirugarrren Adina 
Hirugarren Mundurako - Tercera 
Edad para el Tercer Mundo 

Guatemala 1 

Egoaizia, Asociación para la 
Cooperación al Desarrollo 

Perú 3 

Medicus Mundi Bizkaia Guatemala 3 

Fundación Ayuda Más ONGD 
Ecuador 7 

Perú 2 

 

 

 


