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Adiskide eta laguntzaile onetsiak:
Beste urte batez, KSBE lankidetza eta garapenetik jarraitu izan dugu lankidetzan diharduten
tokiko gure bazkideak laguntzen, nortzuek, ezarrita daudeneko Hegoaldeko herrialdeetan aldakuntzaren
agente modura dihardutenak. Lankidetzarako diren laguntza publikoen bolumenak inflexio puntu batera
ailegatu eta nolabaiteko hobekuntza izan dutela badirudi ere, urrun daude oraindik krisialdiaren
lehenagokoak zirenetik eta, arean gehiago, administrazioek konpromiso modura bereganatu duten
%0,7ko helburutik. Egia esan, administrazioek helburu hori lortu eta konpromisoa betetzeko erabiltzen
dituzten araubidezko lanabesak, zenbait kasutan, sistematikoki ez dira betetzen.
Nahiz eta egoera hau, 2014an zehar KSBE lankidetza eta garapenak lortu izan du zazpi proiektu
arrakasta osoz burutzea, beste zazpiren garapenean aurrera egiten jarraitzea eta sei proiektu berriak
hastea Peruko goi-andetar komunitatetan eta Kongoko Errepublika Demokratikoan; horrez gain
jarraitzen dugu etenik gabe laguntzen Moluka-ko osasun-gizarteko sorostegiari, Kinshasa-n, eta Gatina
eta Maramba-ko haurreskolei Limuru-n (Kenia). Jarduketarik garrantzitsuenak, Kongoko E.D.n
hezkuntza-baldintzak eta eskolen ingurua hobetzera zuzendu dira; aldiz, Peruko goi-andetar
komunitateetan, egintzak gehiago zuzendu dira ekoizpeneko garapen jasangarri bat lortzera, bertan bizi
direnen bizitza-baldintzak hobetu eta, horrela, osoko garapenera ailegatzea ahalbidetzera, nola eta
beren tradizio eta kulturatik kanpo dauden beste hiri-inguruetara, arrakastarako posibilitate gutxirekin,
erbesteratu behar izan gabe. Kasu denetan, emakumearen egoera hobetzea eta erabakitzeko
eremuetara ailegatzea ahalbidetzea izan dira burutu izaniko jarduketak egituratzeko funtsezko helburua.
Beste alde batetik, 2014an eta 2015eko lehen seihilekoan zehar, modu berean jarraitu izan dugu
sareko lanean beste talde eta partzuergo batzuekin. Zentzu honetan aldeztu dira Hegoaldean, batez ere
Afrikan, herrialdeek beren baliabide ekonomikoetan pairatzen ari diren espoliazioaz sentsibilizatzen eta
jarduera hori salatzen; izan ere, herrialdeotako lehen gaien ustiapena oso kasu gutxitan bilakatzen da
bertan bizi direnentzako funtsezko hobekuntza. Aitzitik, oso sarritan gertatzen da gatazkak eta/edo
jatorrizko biztaleen derrigorrezko desplazamenduak sorrarazteko bide izatea. Hori dela-eta, berri ona
izan dugu Europar Legebiltzarraren oraintsuko eskabidea, alde gatazkatsuak direnetatik eztainu, tantalo,
wolframio eta urrez hornitzen diren EBko enpresak derrigorrezko ziurtagiri bat eskatzera behartzen
duena. Zalantzarik gabe, aurrerapen positiboa dugu hau, baina asko falta da oraindik egiteko.
Merkataritzaren globalizazioa kontsideratuz eta, horren ondorioz, Europan kontsumitzen diren produktu
asko europarrak ez diren enpresek eginak direnez gero, neurria txikiegi geratzen da eta uste dugu
beharrezkoa dela EBn merkaturatzen diren produktu denei hedatzea, edozein izanik ere ekoizten diren
lekua. KSBE lankidetza eta garapenetik jarraituko dugu laguntzen, ahal dugun neurrian, ekimen guzti
hauek.
Azkenik, gure laguntzaile guztiei eskertzen diegu beren konpromisoa eta Fundazioak beretzat
duen zereginerako laguntza, txiroturik dauden herrialdeen biztanlerien bizitza-baldintzak hobetzen
jarraitzeko dena. Zuoi guztioi, eskerrik asko!

Jesus Pizarro Portilla
Zuzendaria
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1.

NORTZUK GARAN
Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea (KSBE Lankidetza eta Garapena) erakunde pribatu
irabazteko asmorik gabea da, menpetasunik gabea eta egoitza Bilbon duena.
Solidaritaterako arduraturik zeuden profesional talde batek 1997an sortua, hasiera batetik
berebiziko indarrez aritu izan da, ahaleginak eta baliabideak erabiliz horretarako, Hegoaldeko
herrialdeekin lankidetzan. Urte hauetan zehar, lanean ari garan herrialdeen tokiko
laguntzaileekin itun egonkor sakonak eratu izan ditugu.
Lanean ari garan pertsonen eta
komunitateen
garapen
integralerako laguntzeko grina
dugu pizgarri, txirotasuna eta
sorrarazten duten arrazoiak
borrokatuz eta, bai gizonak eta
bai emakumeak ere, beren
garapen
pertsonal
eta
komunala garatu ahal izateko
dituzten gaitasunak indartzeko
prozesutan lagunduz.
Nahi
duguna,
zera
da:
aldakuntza
sakonezko
prozesutan laguntzea presente
gauden herrialdeetan diren
sektore edo komunitaterik
zaurgarrienetan,
herritarren
parte - hartzea eta balore
demokratikoak sustatuz. Horretarako, honelakoak moduko eremutan garatzen ditugu
proiektuak: emakumeak ahalbidetzea, osasun-baldintzak hobetzea, elkarteak indartzea,
elikadurazko subiranotasuna edo hezkuntza hobetzea. Modu honetara bilatzen dugu etorkizuna
sortzea itxaropenik ez dagoen lekuan, nola eta herrialde osoak modu egituratuan txirotasunean
irauteko zigortzen duten gurpil zoroak apurtuz.
Aldi berean, Iparraldeko elkarteekin itunak sinatuz, gure gizartea sentiberatzeko eta giza
garapen iraunkorrarekin konpromisoak sorrarazteko bideak egiten ditugu. Horretara lortzen
dugu Iparraldeko pertsonen trebakuntza integralean laguntzea eta kontzientzia berri bat
sortzea, zeinaren balore-oinarriak direlarik solidaritatea, kontsumo arduratsua, generoko
ekitatea eta besteekiko zerbitzua, arretarik gehien eskainiz egoerarik txarrenean daudenei.
KSBE Lankidetza eta Garapena, Euskadiko GKEen Koordinatzailearen kidea da eta Pro Africa
Taldean hartzen du parte.
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2.

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO PROGRAMA 2014AN
ZEHAR AMAITUAK
01. KONGO E.D.: Ciyamba-ko nekaza- emakumeei hezkuntzarako sarbidea sustatzen
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 1.122 pertsona.
Tokiko bazkidea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga (PRODI)
Proiektuaren helburua da Ciyamba-ko nekazal emakumearen sustapen sozial, ekonomiko eta
kulturala, horretarako lagunduko delarik “Association Ciyamba pour la formation Intègrale de la
femme” (ACFIF) indartzeko prozesua, KSBE Lankidetza eta Garapenaren eskutik 2009an hasi
zena.
Proiektu honen bidez nahi da handitu Emakumeen Elkartearen jarduteko gaitasuna eta ekiteko
hedapena, Mpyana-ko komunitate tribalean den haren egoitzak egun duen kapazitatea handituz
eta Elkartearen 3 antena (zentro txikiak) instalatuz Nsana, Lwanga eta Mpyana Ntite-n, 5 tribu
ezberdinetako emakumeei ahalbidetuz haren jarduketetara sarbidea. Baita ere, gaitzen
diharduten tokiko ekipoa indartzea du helburu Elkartearen gaitze etengabeko alde
garrantzitsuenetako 4tan: Helduen alfabetatzea; Giza-eskubideak - Emakumearen eskubideak;
Amatasun arrisku gabea eta familiaren Osasuna; Etxeko ekonomia: Higienea eta Sukaldaritza
osasuntsua.
Era berean, proiektuaren helburua da Ciyamba sektorearen emakumeek hezkuntza eta
trebakuntza integralerako sarbidea hobetzea, Elkartearen trebakuntzako programa martxan
jarririk horretarako 3 antena berrietan, ACFIFtik urrun dauden Mpyana (Nganda, Ntite, Kalala,
Mwala eta Cibondobondo) tribuko zenbait klanetako emakumeei sarbidea erraztuz; era berean,
gauza bera lortzen du Nsana, Lwanga, Kafumbu eta Kanyana tribuetako emakumeen sarbidea,
non, gorago aipatu den proiektua egin izan denean zehar sorturiko emakume antolatuen taldeak
daudela, taldeok Ciyamba Elkartean sartu zirela.

02. PERU: ekoizpen Agroekologikoa hobetzen generoaren ekitateaz Mariño-ko
Mikroarroan, Abancay
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1.189 pertsona.
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay eta Abancay Lurraldeko Udaltasuna
Proiektua, goi andetar baserritarren 4 komunitateen elikadurazko segurtasunerako laguntzen
du. Ureztatzeko sistema bat instalatuko da eta nekazariek handituko dute beren nekazalekoizpenaren ekoizgarritasun eta barietatea, haien lurraren oparotasun eta etekina hobetuko
duten (bi uzta lortzea) teknika agroekologikoak aplikatuz, horrez gain maldan dauden lursailen
higadura gerarazteko lagunduz. Sustatzen du, emakumeek bakarrik garatzen duten
biobaratzetan landatzearen garapena eta kuien hazkuntza, jarduera horren bidez eta soberakina
salduz, sarrera ekonomikoak lortuz.
Ekoizleen antolakuntza hobetu eta erakunde publiko eta pribatuekin duten egituratzea
hobetzen du, ekoizpen ekologikoaren garapenari begira eta, baita ere, tokiko merkatuan duten
tokia, beren ekoizpen ekologikoaren balio gehitua hedatuz.
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03. PERU: Acos barrutiaren bertako emakumeen hiritartasun politikoa
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 2.123 pertsona.
Tokiko bazkidea: Acos barrutiaren Udalak eta Cusco-ko Elizbarrutien arteko Caritas-ek osatzen
duten erakundeen partzuergoa
Proiektuaren helburua da Acos barrutiaren nekazal-komunitateen bertako emakumeak
komunitateko eta udaleko botere eta erabakitzeko espazioetan eta, horren bidez, tokiko
garapenezko prozesuan, sartzea eta bertan parte hartzea. Hori lortzeko, emakume líder berriak
trebatzen dira komunitateetan eta horiek laguntzen dira beren Estatutuak eguneratzeko, nola
eta emakume guztiei bozkatzeko eskubidea espresuki aitortuz edozein izanik daudeneko egoera.
Proiektuak indartzen du, halaber, giza eskubideen sustatzaileen barrutiko sarea, Udalarekin
lankidetzan, zaingo eta laguntzako funtzioak egingo dituena eskubideak urratu egitearen kasuan.
Bere aldetik, udalak martxan jarriko ditu parte hartzeko prozesuak generoko ikuspegiarekin, eta
emakumeen sustapen sozial, politiko, kultural eta politikoa bultzatuko du Acos-ek Emakumearen
Etxearen bidez.
Era berean, udalak bere Plan Estrategiko hitzartua egingo du, genero, eskubideen eta giza
garapen jasangarriko ikuspegien pean. Proiektuarekin, udal bihitegia martxan jarriko da.
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04. KONGO E.D.: Lehen hezkuntza integrala, neska koskorrei arreta berezia eskainiz,
Kanyana, Cibondobondo, Mwala eta Kalula nekazal-komunitateen neska eta mutil
koskorrentzat familia eta eskola inguru onuragarri batean.
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 16.323 pertsona.
Tokiko bazkidea: Caritas Mbujimayi - Projet Ditunga “PRODI”
Proiektu hau da Caritas Mbujimayi - Projet Ditunga Partzuergoak martxan jarri duen
eskolaratzeko 1. Planaren azken fasea, Ciyamba Sektorearen nekazal komunitateen 22 lehen eta
bigarren hezkuntzako 22 eskolak berriztatuz eta hezkuntzaren ikuspegitik egokituz. Helburutzat
du lehen hezkuntza berdin eta integrala Kanyana, Cibondobondo, Mwala eta Kalula-ko neska
eta mutil koskorrentzat, komunitate horiek izanik plan aipatuan aurrez ikusitako azkenak:
Helburu hau lortzeko honako hau aurrez ikusten da:
1.a) eskolak azpiegitura egokiez hornitzea;
2.a) aitak, amak eta irakaskuntza-pertsonala, balore, giza-eskubide, genero, higiene, osasun eta
ekologian gaitzeko programak antolatzea, haien hezkuntza-zeregina eraginkortasun eta
ekitateaz burutu ahal dezaten;
3.a) eskolan bajak sorrarazten dituzten gaixotasunak aurrez ikusi eta beren aurka borrokatzeko
familia eta eskolako programa bat martxan jartzea.
Proiektu hau egiteko, Partzuergoa eta komunitate protagonistez gain, honako hauen laguntza
eta parte-hartzea dago: Kongoko Nazioko Caritas, Nekazaritza eta Landa-Garapenerako
Lurraldeko Ministerioa, Afrikar Giza Tripanosomiasiaren aurkako Borrokarako Nazioko Programa
(PNLTHA), Irakaskuntzako Elizbarrutiko Koordinazioa, Irakaskuntzako Koordinazio Protestantea,
Ngandanjika-ko Alkatetza, Irakaskuntzako Eskualdeko Ikuskatzailetza eta Mpyana-ko Julia Blasco
Andres Zentro Ospitalea.

05. FILIPINAK: Yolanda-Haiyan Tifoiak sorrarazi dituen kalteei aurre egiteko larrialdia
Batera finantzatzen duen erakundea: Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea - K.S.B.E.
Biztanleri onuraduna: 8.279 pertsona.
Tokiko bazkidea: The Foundation for Professional Training, Inc (FPTI)
Yolanda-Haiyan Super Tifoiak, 2013ko azaroaren 8an filipinar artxipelagoa suntsituz sorrarazi
zituen kalteen aurrean, KSBE lankidetza eta garapenean kanpaina bat burutu zen FPTI
http://www.fptiphilippines.org/ tokiko bazkidearen aldeko dohaintzak biltzeko, horrela, kalteak
jasan zituen biztanleriari, tifoia pasatu eta berehala, bizi ahal izateko beharrezko ondasunak
emateko (elikagaiak, sendagaiak, arropa, mantak e.a.). Horretarako, gure gizarte oinarrian
sentsibilizazioko zenbait ekintza burutu ziren gizarte sareen, beste komunikabide elektronikoen,
buletinen, dendetan itsulapiko solidarioen, ahoz ahoko kanpainaren eta abarren bidez.
FPTItik eta larrialdirako ekintzak iraun dituen hiru hiletan zehar, lehen fase honetan, oinarrizko
arreta behar zuten 8.279 familietara ailegatu ahal izan da. Arreta eman zaie 2.160 mutil eta
neska koskorrei, horietatik 1.500 etxerik gabekoak. Sendagaiez arreta eman diete 500 mutil eta
neska koskorrei. Premiazko beharrizanetan laguntzeko 6.905 pakete entregatu dituzte.
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07. KONGO E.D.: Institut Supérieur en Sciences Infirmières (ISSI) delakoaren gaitasunak
indartzea
Batera finantzatzen duen erakundea: Roviralta Fundazioa
Biztanleri onuraduna: 677 pertsona.
Tokiko bazkidea: CECFOR
Proiektua
zuzentzen
da
kalitatezko
trebakuntza bat lortzera, ahalbidetuz
irakaskuntzarako eta laborategiko eskola
praktikoetarako ikas materiala berriztatzea.
Honako hauek hornitu izan dira: gizakiaren
dioramak, azalpenezko poster grafikoak,
lehen laguntzak, jostura, erditze e.a.etarako
manikiak.
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3.

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO PROIEKTUAK 2014
EKITALDI OSOAN ZEHAR INDARREAN DAUDENAK
01. PERU: emakume ekintzaileak, Ccatcca-Cusco Barrutiaren abel-garapenerako
laguntzen
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1.362 pertsona.
Tokiko bazkidea: erakundeen partzuergoa, Ccatca Barrutiko Udaltasunak eta Cusco-ko
Elizbarrutien arteko Caritas-ek osatua
Proiektuaren helburua da, toki-garapenezko prozesuan lidergotza eta parte-hartzea sustatzea
Ccatca barrutiaren nekazal 3 komunitateen emakumeen artean, nola eta haien Estatutuak
berriztatuz, horrela eskubide eta betebehar berberak aitortuko direlarik gizon eta
emakumeentzat, Batzarretan emakumeen bozketa ahalbidetuz edozein izanik beren egoera
zibila, horrez gain komunitateko sustatzaileek ere parte hartuz esandakoa betetzen dela
zaintzeko.
Modu berean sustatzen du, Barrutian, esne eta eratorrien emakume ekoizleen lehen Elkartea
sortzea, komunitatearena baino eremu handiagoa duena, gaitasun teknikoa eta komunitateen
laguntza emanez ekoizpen-jarduera garatu eta kudeatzeko beharrezkoak diren ekoizpeneko
faktoreetara jo ahal izateko. Jarduera hauek errazteko, topaketarako berezko espazio bat
sortzen da, komunitateko lurrean altxatua.
Bere aldetik, udalak, parte hartzeko prozesuak jarriko ditu martxan ekitatezko ikuspegiaz.
Gizonek eta emakumeek egingo dute barrutiko Garapen Hitzarturako Plana ikuspegi berarekin;
izan ere, agiri horrek gidatuko du toki-garapenerako prozesua eta horien helburuetara bideratu
behar da inbertsio publikoa, aurrekontu parte-hartzailearen prozesuko erabakien ondoriozkoa
dena.

02. PERU: herritarren parte-hartzea Abancay-ko garapena modu hitzartuan
planifikatzeko
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 105.694 pertsona.
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay-k eta Abancay-ko Lurraldeko Udaltasunak osaturiko
partzuergoa
Proiektu honek bultzatzen du Abancay Lurraldeko tokiko gobernuen eta gizarte zibilaren
gaitasunak, zertarako eta tokiko garapenaren plangintza egoki eta hitzartua ahalbidetuko duten
espazio, baldintza eta mekanismoak egiteko; eta, esandakoa, gizarte zibil antolatuaren partehartzeaz, emakumeen eta gazteen protagonismo handiago batekin.
Esku-hartzearen oinarrian dago liderrak trebatzean, gizartearen antolakuntzak indartzean eta,
tokiko Gobernuetan, horien inplikazio eta tokiko gobernuetan parte hartzeko prozesuak
zaintzean eta, baita ere, Gobernuotako agintari politiko eta funtzionarioen gaitasunak garatzean.
Helburua da parte-hartzeko prozesu gardenak eta hitzartzeko eremuak indartzea ekitatezko eta
gazteen parte-hartzearen ikuspegi baten pean eta, udal-inbertsioa, biztanleentzat lehentasuna
duten proiektuetara bideratzea, bat etorriz horrela garapenerako plan ofizialetan ezarri diren
helburu estrategikoekin.
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03. KONGO E.D.: Ngandanjika Barrutiaren nekazal emakumearen sustapen sozial,
ekonomiko, kultural eta hezkuntzakoa
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1.000 pertsona.
Tokiko bazkidea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga “PRODI”
Proiektu honekin nahi dugu Kaseki, Mande-Mbaya, Kafumbu, Mpunga eta Kalundwe-Musoko-ko
nekazal komunitateetara hedatzea Ciyamba-ko Sektorearen Mpyana, Nsana, Ntita eta Lwanga
komunitateetan Emakumearen trebakuntza integralerako Ciyamba-ko Elkartea indartzeko
programari esker jadanik lortu izaniko lorpenak. Helburua da bertako nekazal emakumeei
hezkuntza integralerako sarbidea ahalbidetzea.
Proiektu honek barne hartzen du bertako nekazal emakumearen trebakuntza integralerako
berez gaituta dauden bost zentro berri sortzea, erantzuna emanez 5 komunitate protagonisten
bazkide diren 959 emakumeen eskaerari.

04. KONGO E.D.: Ngandanjika-ko Udala, Kabinda-ko Barrutia, Ekialdeko Kasayl
Lurraldean emakumeen nekazal-elkarteetan ekoizpenerako teknikak hobetzea
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 58
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga
Proiektu honen helburua da Mpyan-eko nekazal-komunitateko emakumeen talde bat laguntzea,
Emakumearen trebakuntza integralerako Ciyamba-ko Elkartearen kideez osatua dena, beren
egoera sozial, ekonomiko eta kulturala hobetzeko ahaleginean. Proiektu honek helburutzat du
jarduteko bost linea hauek:
1) Protagonistak lagundu eta gaitzea sozial eta juridikoki antolatu daitezen barazkiak ekoiztu eta
saltzeko elkarte baten modura; 2) Protagonistak lagundu eta gaitzea nekazaritzako tekniketan,
ekoizteko baratze-jarduera kolektiboak inplementatzeko; 3) Protagonistak lagundu eta gaitzea
higiene, kontserbazio, kudeaketa eta barazki-produktuen salmentarako tekniketan; 4) Ciyamba
Elkartea ekoizteko (lurrak, hazi hobetuak eta lanabesak), kontserbatzeko (garbiketa eta hozteko
ekipoak dituen lonja) eta garraiatzeko (kamioi hozkailua, megafonía eta pasoak dituena)
bitartekoez hornitzea, barazki-produktuak modu azkar eta errentagarrian saltzeko Ngandanjika
Udaleko 4 azoka nagusietan; horrela, emakumeei ahalbidetzen zaie ekidin egitea distantzia
luzeak oinez egiteak suposatzen dizkien denbora galera eta, kontserbatu eta aldatzeko bitarteko
ezagatik, produktuak alperrik galtzea; 5) Protagonisten autoestimua sustatzea eta bitartekaritza
sozial bat antolatzea protagonisten eta beren familia politiko edo biologikoen artean, egun
pairatzen duten bazterkeria gainditzeko eta beren egoera ekonomiko eta soziala hobetzetik
sorraraz daitezkeen gatazkak kudeatzeko.
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05. PERU: emakumeen parte-hartzea
garapeneko plangintza hitzartuan

Lambrama-ko

(Abancay)

Barrutiaren

Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 5.541
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay
Proiektuaren helburua da Lambrama-ko Landa Barrutiko emakumeen parte-hartzea ziurtatzea
komunitateko eta udaleko erabakitzeko espazioetan, egun horrelakorik ia ez dela, tokiko
garapenaren plangintza egoki eta hitzartua ahalbidetzen duten inguru, baldintza eta
mekanismoak egitea bultzatuz.
Esku-hartzearen oinarria da emakume liderrak trebatzea, emakumeen antolakuntza sozialak eta
horien antolakuntza indartzea, tokiko Gobernuak bultzatzen dituen parte hartzeko prozesuetan
parte hartu eta zaintzeko. Era berean, Gobernu horretako agintari politiko eta funtzionarioen
gaitasunen garapena biltzen da, plangintzako prozesuak eta aurrekontu parte-hartzaile
gardenen lidergotza izan dezaten, generoko ekitatearen ikuspegi baten pean. Proiektuarekin
laguntzen zaie Nekazarien Komunitateei bere Estatutuak eta komunitateko arauak nazioko
legedira egokitzeko prozesuan, emakumeen parte-hartzea ziurtatuz boterezko eta erabakiak
hartzeko espazioetan.

06. PERU: emakumeen parte-hartzea Umachurco-ko (Cusco) komunitatearen garapen
integral baterako
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 74
Tokiko bazkidea: San Salvador Barrutiko Udalak eta Cusco-ko Elizbarrutien arteko Caritas-ek
osatzen duten erakundeen partzuergoa
Proiektuaren helburua da emakume ekoizleen parte-hartze aktiboa, komunitateak, beronek
kudeatuz eta modu jasangarrian, garatzeko duen prozesuan. Emakume hauekin honako hauek
sustatuko dira: autoestimua, lidergotza, giza eskubideen defentsa, antolakuntza,
komunitatearen eta elkarteen kudeaketa, herrian parte-hartzea. Komunitateko Estatutua
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eguneratuko da, eskubide (hitz egiteko eta bozkatzeko, edozein delarik egoera zibila) eta
betebehar berdinak aitortuz gizon eta emakumeentzat; Barrutiko Planera lotua den
Komunitateko Plan estrategikoa egingo da.
Emakume hauen gaitasunak indartuko dira kuien hazkunde teknifikatuan eta ezpata-loreak
ekoiztean, ekoizpeneko beren jarduera kudeatuz eta, horrela, elikadurazko segurtasuna hobetuz
eta etxeko beste beharrizanei aurre egin ahal izateko sarrera ekonomikoak sorraraziz. Bere
aldetik, udalak indartuko ditu toki-garapenerako prozesuak ekitatezko ikuspegia duten parte
hartzeko prozesuen bidez; izan ere, horietara zuzenduko da aurrekontu parte hartzailearen
prozesuko erabakietatik ondorioztatzen den inbertsio publikoa.

07. KONGO E.D.: Kimbondo-ko emakume nekazarien hiritartasun ekonomikoa
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 60 pertsona
Tokiko bazkidea: CECFOR
Proiektuak sustatzen du Kimbondo-ko emakume nekazarien antolakuntza, barazkien beren
ustiapenak taldean kudeatzeko beharrezkoa den hasierako kapitala emanez eta, hori, familiaren
elikaduran oinarria den maniokaren landaketa alde batera utzi behar izan gabe. Modu honetan
ekoizpena handitu eta emakume parte hartzaileen elikadura eta finantza-autonomía hobetzen
dira.
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4.

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO PROIEKTU 2014AN
ZEHAR HASI DIRENAK
01. KONGO E.D.: emakumearen trebakuntza integralerako Ciyamba Elkartearen 11
zentroen emakumeen autonomia eta ekintzaile-izaera hobetzean bigarren fasea
Batera finantzatzen duen erakundea: Bilboko Udala
Biztanleri onuraduna: 2.240 onuradun
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga – “PRODI”
Proiektuak ahalbidetu du Ciyamba Elkartearen, aldeko emakumeen lehen antolakuntza denaren
eragiteko gaitasuna eta ekintzako erradioa handitzea, erraztu eginik horrela tribu ezberdinetako
emakumeei trebakuntza integralera eta aisiara sarbidea; horrela, beren autonomia hobetzea eta
dituzten eskubideen burutzapena erraztea lortu izan da. Horretarako, egoitzen arteko hiru
handitu eta honako hauek indartu dira: garako pertsonak alfabetatzeko gaitzaileen ekipoa,
amatasuneko sanitatea, etxeko ekonomia eta emakumearen eskubideak. Programaren helburua
izan da Ciyamba-ko emakume nekazariaren sustapen sozial, ekonomiko eta kulturala eta,
2009an hasi zen “Emakumearen Trebakuntza integralerako Ciyamba Elkartea” indartzeko
prozesua, hau ere Bilboko Udalak batera finantzatuko duen beste proiektu batekin lagundu da.
Eremu honetan sustatu dira hileroko kultur topaketak, emakumeek gidaturiko irratsaioak e.a.

02. PERU: emakumeak eta gizonak ekitatez kudeatzen Antilla-ko Komunitatearen
garapena
Batera finantzatzen duen erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia
Biztanleri onuraduna: 540
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay, Peru
Proiektuak, Caritas Abancay-k bertan garatuko duena, helburutzat du komunitateko
antolakuntza indartzea eta harreman zuzenagoak sustatzea, lurraldeko emakume eta gizonek
egiatan eta aktiboki parte har dezaten garapen integral bat lortzeko, egiatan gizakoi eta
iraunkorra lortzeko komunitateko kide guztientzat. Egun, Antilla-ko komunitatean, emakumeek
ez dute inolako parte hartzerik erabakiak hartzerakoan. Komunitateko bizitza arautzen duen
Estatutuak gizonaren parte hartzea lehenesten du. Legez Antilla-ko komunitatekoak diren
sektore eta eranskinen biztanleak, tokiko garapenaren prozesutik kanpo geratu dira. Kide
diraneko komunitatean sartu gabe ez dira inor erakunde publiko eta pribatuen aurrean.
Esandakoaren erakusle dira haien osasungaitzeko bizimodua, proiektuaren bidez hobetuko
dena.
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03. PERU: Ancobamba eta Santiagoko garapen sozioekonomikorako nekazarien
elkartea
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 1.193 (633 emakume)
Tokiko bazkidea: Caritas Abancay eta Chapimarca Barrutiko Udala
Proiektu honek ahalbidetuko du familia onuradunek nekazaritza-abeltzaintzako ekoizgarritasuna
eta elikatzeko dieta hobetzea, ikuspegi agroekologikoaz eta generoaren ekitateaz. Modu berean
antolakuntza indartzea sustatuko du, egoerarik txarrenean dauden pertsonen duintasuna
hobetze aldera.
Proiektua bideratzen da, Chapimarca barrutian diren Ancobamba eta Santiagoko nekazarien
komunitateen hiritartasun ekonomikoa sustatzera, tokiko garapenaren prozesuan parte-hartze
egiazko eta aske baterako funtsezko elementu modura. Nekazariek beren nekazal-lanetik lortzen
duten etekina optimizatzea du helburu, artoa lantzean ekoizpena eta produktibitatea hobetuz
erabilera tekniko eta iraunkorrago batez, eta nekazarion antolakuntza sustatzen du, produktuen
aldatze eta merkaturatzeari begira, horretako oinarritzat harturik gizon eta emakumeen arteko
lankidetza ekitatezko baldintzetan eta guztiontzat diren helburuak lortzeko xedez.

04. PERU: emakumeak Corma eta bere eranskinen komunitatearen garapen
integralean
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 100
Tokiko bazkidea: Acos Barrutiko Udalak eta Caritas Cusco-k osaturiko erakundeen partzuergoa
Proiektuaren helburua da indartzea, komunitatean erabakitzeko espazioetan, Corma eta bere
eranskinen kuiak ekoizten dituzten emakumeen parte-hartze aktiboa, nola eta beraiek
kudeatzen duten eta ekologiaren ikuspegitik iraunkorra den tokiko garapenezko prozesu bat
martxan jarririk. Helburu hori lortzeko, honako tailer hauetan hartuko dute parte: autoestimua,
lidergotza, giza eskubideak, generoa, antolakuntza eta komunitate eta elkarteen kudeaketa.
Kuiak ekoizten dituzten elkarteen emakumeek, hazkunderako eta ekoizpena kudeatzeko
tekniketan indarturik, ekitatez sarbidea izango dute beren jarduerak sorrarazten dituzten
sarreretara eta modu egiazko eta eraginkorrean hartuko dute parte Komunitatearen
Garapeneko Plana eta Ingurumena Kudeatzeko Plana egitean. Bere aldetik, Acos-eko
Udaltasunak indartu egingo ditu prozesu hauek, inbertsio publikoa zuzenduz Elkarte hauek,
aurrekontu parte-hartzailearen prozesuan, egiten dituzten proposamenetara.

05. KONGO E.D.: lehen hezkuntza integrala, neska koskorrei arreta berezia emanez,
Nsana, Musakaci, Kabala, Muzela eta Mpyana-n
Batera finantzatzen duen erakundea: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Biztanleri onuraduna: 3.000
Tokiko bazkidea: Projet Ditunga
Proiektuak bilatzen du zenbait tributako mutil koskorrak eta, batez ere, neska koskorrak
eskolaratzea, honetarako ikuspegia izanik generoko ekitatea, gurasoek eskoletan parte-hartze
antolatua izatea, inguru osasuntsu bat sortzea eta bakearen aldeko kultura sustatzea. Helburu
hauek lortzeko martxan jarriko dira giza eskubide, genero, higiene, osasun eta ekologiaz
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trebatzeko tailerrak eta, baita ere, familiei zuzendutako programa bat, eskolan bajak sorrarazten
dituzten gaixotasunen sentiberatzeko eta aurrez ikusteko neurriak hartzekoa.
Proiektua sartuta dago hezkuntzako egiturak indartzeko gobernuaren programan eta, Projet
Ditunga-ren ekimenez, biztanleri onuradunak adierazi dituen beharrizanak betetzeko
eskolatzeko bigarren planaren (2012-2016) osagaia da. Horretarako 5 eskola hobetuz hornituko
zaizkie Ngandanjika Lurraldearen erakunde administratiboak diren Ciyamba, Kalambayi, Baluba
Shankadi eta Ngandanjika sektoreei.

06. KONGO E.D.: Mont-Ngafula landa-inguruaren nekazal-garapenerako eta
dinamismo sozioekonomikoa indartzeko programa, II fasea
Batera finantzatzen duen erakundea: La Caixa Gizarte Ekintza Fundazioa
Partzuergoan honekin: ONAY (Organización Navarra para la Ayuda entre los pueblos)
Biztanleri onuraduna: 302
Tokiko bazkidea: CECFOR

Proiektua, KSBE lankidetza eta garapenak, ONGD ONAY (Organización Navarra de Ayuda para los
Pueblos) delakoarekin partzuergoan parte hartzen duenak, lehenagoko programa baten 2. fase
modura planteatzen da. Kasu honetan, kongotar 302 nekazariek eta euren familiek (201 gizon
eta 101 emakume) beren bizitza-baldintzak hobetuko dituzte datozen bi urteetan. Horretarako
parte hartuko dute trebatzeko ekintzetan, nekazaritzako teknikak hobetu eta ustiapenak modu
eraginkorrean kudeatzea ahalbidetuko dietenak. Proiektu honi esker lagunduko zaie trebatzeko
eta dituzten nekazaritzako ustiapenak kudeatzeko. Proiektua garatuko da Mont-Ngafula-n,
500.000 biztanle dituen Kinshasa-ko auzoan.
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5.

GARAPENERAKO
IRAUNKORRAK

NAZIOARTEKO

LANKIDETZARAKO

PROGRAMA

01. Kenia: Gatina eta Maramba hasierako trebakuntzako eskolak
2002tik hona laguntzen da proiektu hau modu aratu eta etengabean. Modu honetara laguntzen
da, Kenian, Gatina-ko Komunitateko eta, Limuru-n, Maramba-ko haurreskolak, 3 eta 5 urte
bitarteko ume neska-mutilak eskolatzeko lagunduz; horrez gain, osasuneko oinarrizko arreta ere
hobetzen da. Irakaskuntza publikoak ez du barne hartzen adi horietan jasotzen den hasierako
trebakuntza eta, aldiz, beharrezkoa da hori izatea lehen trebakuntza publikora joan ahal izateko.
Bertako Bazkidea Kianda Foundation
da.

02. Kongo E.D.: bazterkeriaren arriskuan dauden neska koskorren trebakuntza
profesionala eta elikadura Kindele-n, Kinshasa
KSBE lankidetza eta garapenak proiektu hau laguntzen dihardu 2003. urtetik hona. 2014an 9.000
euro bidali dira, Kinshasa inguruan, Kindele auzoan, neska gazteen eta emakumeen trebakuntza
eta gaikuntza profesionalean laguntzeko. Neska hauek Antena Moluka izenekora doaz
alfabetatzera, eskolako sistema araututik kanpo geratu zirelako. Eskolako diploma bat lortzen
dute agintari akademikoek aitortua eta, era berean, gaitasun profesionalak jasotzen dituzte lansisteman sartu ahal izateko. Baliabideak, funtsean, Bizkaiko ikastetxeetan eginiko
sentsibilizatzeko ekintzen bidez lortu dira.
Bertako Bazkidea da “Association Centre Congolais de Culture, Formation et de Developpement”
CECFOR.
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6.

SENTSIBILIZAZIOA ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZA
2014. urtean zehar, Iparraldean garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntzarako ekintza ugari
burutu izan dira. Hona, horien artean azpimarra daitezkeenak:
1. “Zure zoria partekatu” urteko proiektua, Kenian, Gatina eta Maramba-ko haurreskolen alde,
COAS Hezkuntza Taldeko Munabe Ikastetxearekin (indarrean).
2. “Zure zoria partekatu” urteko proiektua, Kongo E.D.n, Antena Médico Social Moluka-ren
alde, COAS Hezkuntza Taldeko Ayalde ikastetxearekin eta Eskibel ikastetxearekin
(indarrean). Ayalde eta Eskibeleko ikasleek, ikasturtean zehar, beren paga edo aurrezkien
zati bat eman zuten Moluka-ko antena osasun sozialean, Kinshasa inguruan den biztanleri
baztertuarekin garatzen diren ekintza sozialen alde.
3. Afrikaren aldeko Taldea (GPA) dela bide garatzen diren jardueretan parte hartzea. Izan ere,
KSBE lankidetza eta garapeneko ordezkariak, Eragin Sozial eta Politikoaren Taldeko kidea da.
Jarduerak hemen ikus daitezke: https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA eta
https://grupoproafrica.wordpress.com/
4. Euskadiko ONGDen Koordinatzaileak egiten dituen sentsibilizazioko jardueretan parte
hartzea, KSBE lankidetza eta garapeneko ordezkariak, Eragin Sozial eta Politikoaren Taldeko
kidea delarik. Parte hartzen du Bilboko Lankidetzarako Udal Kontseiluan eta, baita ere,
honek antolatzen dituen jardueretan. Era berean, kontseilu horretako Batzorde
Betearazlean parte hartzen du Euskadiko ONGDen Koordinatzailearen ordezkaritzan.
5. 2014ko urtarrila: amaitu dira sentsibilizazioko ekintzak filipinar biztanleriaren beharrizanez
kontzientzia hartzeko Yolanda-Haiyan tifoia pasatuz gero. Honelako ekintzak egin izan dira:
itsulapiko solidarioak dendetan, komunikabideetan iritzi-artikuluetan parte hartzea eta
lankide dugun bertako bazkideak egin dituen premiazko jarduerak jendaurreratzea
http://www.fptiphilippines.org/blog/
6. Munabe Ikastetxeko ikasleei laguntzea “Análisis de los efectos de la crisis económica sobre
las ONG de desarrollo en España” izenburuko ikerketa-lanean, Excellence programan
ikastetxearen parte-hartzearen bidez egina eta, 2014ko martxoaren 8an, jendaurrean
defendatu izan dena.
7. 2014ko apirilaren 5a: Familien Martxa Solidarioa, Ayalde Ikastetxearekin (Loiu) “Zure zoria
partekatu” programaren barruan, enpresa pribatuen laguntzarekin. Fundazioko kide batek
parte hartu zuen sariak ematea eta bertaratuei azaldu zien bilketa solidarioa zertarako
erabiliko den eta, baita ere, laguntza jasoko dutenen baldintza ekonomiko-sozialak.
8. Bilboko Udalak, elikadurarako eskubidea “Berdin jan” Kanpainean parte hartzea, maiatzatik
urtea amaitu arte jarduera ezberdinak burutu zituena, horien arten aipa daitekeela Metro
Bilbaoko geltokietan, Fundazioak, Afrikan garatu izan dituen nekazal-gaikuntzarako
proiektuekin zerikusian dauden bi panel ipintzea.
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279135541579&language=es&pagename=Bilbaone
t%2FPage%2FBIO_contenidoFinal.
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9. 2014ko maiatza: sentsibilizazioko kanpaina gure gizarteari zuzenduta X batez markatzeko
Pertsona Fisikoen Errentaren aitorpenean “Helburu sozialak” dioen laukitxoa.
10. 2014ko maiatzaren 7a: DBH eta batxilergoko ikasleentzat Laburmetraien nazioko
lehiaketaren sariak banatzeko ekintzan parte hartzea, Ayalde Ikastetxeak antolatua eta,
aurtengo, lema modura solidaritatea zuena. Fundazioko ordezkariak bereziki azpimarratu
zuen, solidaritatean hezkuntza, ikasketen kurrikuluma zeharka informatu behar duela.
11. 2014ko maiatzaren 17a: estand solidarioa Munabe Ikastetxean ikasturtearen amaierako Jaia
zela-eta; estandean, ikastetxeak, Kenian laguntzen dituen proiektu solidarioen tokiartisautzako produktuak eta argazkiak jarri ziren ikusgai.
12. 2014ko maiatzaren 24a: Eskibel familien lasterketa solidarioa, Donostiako Eskibel
Ikastetxeak, “Zure zoria partekatu” programaren barruan, enpresa pribatuen laguntzarekin.
13. 2014ko ekainaren 16, 17, 25a: Liburu eta uniformeen estand solidarioa Kongo E.D.n gure
proiektuaren alde Ayalde Ikastetxeak, “Zure zoria partekatu” programaren barruan
antolatua, kontsumo erantzule eta ingurumeneko iraunkortasuneko sentsibilizazioko osagai
batekin.
14. 2014ko ekainaren 23a: Liburu eta uniformeen estand solidarioa Kongo E.D.n gure
proiektuaren alde Munabe Ikastetxeak, “Zure zoria partekatu” programaren barruan
antolatua, kontsumo erantzule eta ingurumeneko iraunkortasuneko sentsibilizazioko osagai
batekin.
15. 2014ko urriaren 7a: Herri Irratiko “Es Posible” irratsaioan Fundazioko bi kideen partehartzea, proiektuak garatzen ditugun Peru eta Kongo E.D.ren komunitateentzat egiten den
jarduera eta laguntza azalduz.
16. 2014ko urriaren 8a: ¿Es el capitalismo el modelo económico del siglo XXI? Munabe
Ikastetxean emaniko hitzaldia, gogoetan jardunaz, ikuspegi ireki batetik, kapitalismoak azken
hamarkadetan izan duen bilakaeraz eta murgilduta dagoeneko kontraesanetaz. Ekitaldia
burutu zen Nafarroako Unibertsitateak antolatu zuen Excellence programaren barruan eta
bideratu zen pentsamendu kritiko bat sorraraztera, ikuspegi sozial, ekonomiko eta kultural
batetik egun gertatzen ari diren gertakarien aurrean.
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17. 2014ko urriaren 15a. Sentsibilizaziorako
ekitaldia “Projet Ditunga: Kongo E.D.n
tokiko giza-garapenerako esperientzia
bat”, Projet Ditunga-ko presidentea den
Apollinaire
Cibaka-ren
kargura,
“Txirotasunaren aurkako borrokaren
astea” jardueren markoan. Ekitaldiak,
gure Fundazioaren eta Projet Ditunga
(PRODI) (Ekialdeko Kasai-Kongo E.D.)
arteko lan eta lankidetzako 10 urteen
ibilbidea egin zuen, horretarako, euskal
lankidetza deszentralizatzailea izan
dugula. Apollinaire Cibaka-k, ekitaldi
honetan lortu izaniko inpaktuen eta
oraindik egiteko geratzen den bidearen gainbegirada egin zuen. Barrainkua Udaltegian egin
zen eta entzule ugari bertaratu ziren, hizlariaren azalpenak amaitu ostean entzuleen partehartze handia izanik, interes bizia baitzuten PRODIk lanean diharduen Kongo Errepublika
Demokratikoaren alde horretako gizartearen errealizatea zuzenean ezagutzeko.

18. 2014ko urriaren 26a: Munabe Ikastetxearen XXVII Kros Solidarioa, Limuru-n (Kenia) Gatina
eta Maramba haurreskolen alde, “Zure zoria partekatu” programaren barruan.

19. 2014ko urriaren 27a: Sentsibilizazioko ekitaldia DBHko neska ikasleei Eskibel Ikastetxean.
Horretan azaldu zen, ikastetxeak mantentzeko laguntzen duen Moluka antena sozialeko
neska ikasleek bizi duten egoera soziala. Oraintsu lurralde hartan egon izan den Fundazioko
laguntzaile batek azaldu zituen, antena horretan, hezkuntza arauturako sarbiderik izan ez
duten neskatilak eta neskak baztertzera daramaten prozesuen gurpil zoroa apurtzeko egiten
diren jarduerak.

20. 2014ko abenduaren 11a: Sentsibilizazioko ekitaldia Olalde Kultur Elkartearen aita eta amei
Kongo E.D.ren egoerari buruz, azpimarratuz azalpenetan Mendebaldeko herrialdeek,
Kongon, eskubideak hautsiz meak ateratzea integratzen duten ondasun elektronikoen
kontsumoaz duten erantzukizunari buruzko arloetan. Ekitaldirako euskarri modura erabili
zen Fundazioko kideek, lurralde hartara oraintsu eginiko bidaian ekarri duten material
bideografikoa.

21. 2014ko abenduaren 13a: Merkatu solidarioa Kongo E.D.n Moluka Antenaren alde, Ayalde
Ikastetxeko aita/amek egin zituzten artisautzako produktuak salduz.

22. 2014ko abenduaren 14a: Barakaldoko GKEen Azoka Solidarioa, Fundazioko proiektuen berri
emanez eta, Fundazioko bi pertsonek bertara oraintsu egin duten bidaian zehar bildutako
kongotar produktuak salduz.

23. 2014ko abendua: Fundazioaren web erabiliz, Kongo E.D.n eginiko artisautzako gabonetako
postalen salmenta.
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24. 2014ko abenduaren 19a: laguntzaileentzat sentsibilizazioko ekitaldia Fundazioko egoitzan,
2014ko azaroan Fundazioko bi pertsonek Kongo E.D.ra eginiko bidaiaren argazkiak
proiektatu eta komentatuz. Fundazioko 12 laguntzaile izan ziren bertan.
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7.

KUDEAKETAREN MAGNITUDE NAGUSIAK

2014an zehar kudeatu diren diru-sarreretan murrizteak jarraitu izan du, kasu honetan, 2013 urtearekin
konparatuz %27,9 murriztuz. Esan beharra dago, joera hori, sektore osora hedatua dagoela. Abaguneko
balizko hobekuntzak gaindituz, errealitate honek epe ertainera irteera argirik ematen ez duenez gero,
kostuak murrizteko gure ahaleginetan jarraitu dugu, datozen urteetan zehar Ipar eta Hegoaldean gure
laguntzaileei laguntzen jarraitzea ahalbidetzen digun egitura malgukorra bilatuz, begiratu eginaz horrela
fundazio modura ditugun helburuak betetzea.
Nahiz eta egoera hau, 2014. urtean zehar sei proiektu berri jarri dira martxan, 7.345 pertsonengana
ailegatuko direnak, Perun eta Kongo E.D.n, batera finantzatzen duten erakundeak honako hauek izanik:
Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, La Caixa Gizarte Ekintza Fundazioa eta Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentzia. Era berean, 2014an zehar, zazpi proiektu jarraitu dira egiten eta, beste
zazpi, arrakastaz burutzea lortu izan da. Gainera, urte askotarako hitzarmen markoa dugun Euskal
Herriko Kultur eta Hezkuntzako Elkarteen lankidetza eta laguntzarekin jarraitzea lortu izan da. Izan ere,
harreman hauek, zenbait kasutan 2009. urtetik honakoak dira.
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GASTUEN HELBURUA
2014. URTEA

20,86 %

2014an zehar jarraitu izan da 2011n, maila denetan, gastuei eusteko politikarekin, krisialdiari aurre egin
eta bertako gure bazkideentzat gure laguntzarekin jarraitu ahal izateko. Modu honetara,
eraginkortasuneko erratio altuak mantentzen jarraitzen dugu. Gure estatutuetan ezarri diren fundazioko
helburuentzat izan dira funts kudeatuen %94,81. Ehuneko honek, askogatik ere, legeak ezartzen dituen
gutxienekoak gainditzen ditu.

SARREREN ITURRIAK

2014. urtean zehar, bai diru-laguntza publikoetatik eta baita ere laguntzaile pribatuetatik lortu izan diren
funtsak, oro har, murriztu izan dira. Hala ere, termino erlabitoetan, funts publikoen proportzioa neurri
handi batean gehitu da pribatuena direnekiko, zenbateraino eta publikoak %76,0 izateraino, joan den
ekitaldiaren %69,1 gaindituz.
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KSBE lankidetza eta garapenak ez dituenez jarduera ekonomikorik, “beste ekarpenak” (2.035 euro)
apartatuan sartu diren funtsak, nagusiki, ondare garbiaren funtsekin burutu izan diren inbertsioen
ondoriozko sarrera finantzarioei dagozkie. Inbertsio hauek beti egiten dira irizpide etiko eta zuhurtasun
finantzarioak betez.

Beste urte batez, Peru eta Kongo E.D. jarraitzen dute izaten KSBE Lankidetza eta Garapenaren
finantziazioaren jasotzaile nagusiak. Era berean, krisialdia izan arren, gure emaileen eskuzabaltasunak
bere horretan dihardu Iparraldeko irabazteko asmorik gabeko kultur eta hezkuntzako elkarteentzat
laguntzak ematean, zeintzuekin, Fundazioak, lankidetzako hitzarmenak dituelarik. Horren bidez
ahalbidetzen da, Iparraldean baita ere, jarduera solidarioa eta baloreetan trebatzekoa garatzea.

Baliabide hauei eman zaien erabilerei dagokienez azpimarratu behar da hezkuntzarekin loturik dauden
proiektuak, funtsean, Afrikan eta Iparraldean diren proiektuetara bideratuak direnak. Azken kasu
honetan, gazteak eta nerabeak trebatzean daude zentratuak. Perun jarraitu izan da nekazalabeltzaintzako garapen bat indartzen, goi-andetar komunitateei tokiko garapen oso baterantz ekitea
ahalbidetzen diena.
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Edozein kasutan, proiektu denek, edozein delarik ere zuzendurik daudeneko sektore nagusia, integralak
izateko asmoa dute. Horrela, emakumeak ahalbidetzearekin batera, nekazaritza-abeltzaintza edo kasuan
kasuko sektorea indartzen da. Izan ere, beti dituzte helburutzat elkarteak eta erakundeak indartzea,
ingurumena kontserbatzea, giza eskubideen defensa, gosearen eta txirotasunaren aurkako borroka eta
generoko ekitaterantz aurrera egitea.
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8.

KONTULARITZAKO EGOERAK

KSBE lankidetza eta garapenak urtero jartzen ditu bere kontuak kanpoko auditoretza independentearen
pean.

8.1.

EMAITZEN KONTUA
NOTAS
DE LA
MEMORIA

Nº DE CUENTAS

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

A) Excedente del ejercicio
1.340.901,07 €

1.831.686,87 €

a) Cuotas de asociados y afiliados

0,00 €

0,00 €

b) Aportaciones de usuarios

0,00 €

0,00 €

292.992,13 €

574.197,40 €

1.047.908,94 €

1.257.489,47 €

-1.248.982,13
€

-1.720.588,07 €

-1.248.982,13 €

-1.720.588,07 €

8. Gastos de personal

-50.087,57 €

-122.082,13 €

9. Otros gastos de la actividad

-19.021,31 €

-14.248,83 €

-973,64 €

-1.617,73 €

306,60 €

0,00 €

22.143,02 €

-26.849,89 €

1.728,65 €

2.150,91 €

1. Ingresos de la actividad propia
720
721
722, 723
740, 747, 748
728
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706),
(708), (709)

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

(650)
(651)
(653), (654)
(658)
(6930), 71*, 7930
73
(600), (601), (602), 6060, 6061,
6062, 6080, 6081, 6082, 6090,6091,
6092, 610*, 611*, 612*, (607),
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932,
7933
75
(640), (641), (642), (643), (644),
(649), 7950
(62), (631), (634), 636, 639, (655),
(694), (695), 794, 7954, (656), (659)
(68)
745,746
7951, 7952, 7955, 7956
(670), (671), (672), (690), (691),
(692), 770, 771, 772, 790, 791, 792
(678), 778

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su
activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

760, 761, 762, 767, 769
(660), (661), (662), (664), (665),
(669)

15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros

(663), 763

17. Variación del valor razonable en instrumentos
financieros

(668), 768

18. Diferencias de cambio

(666), (667), (673), (675), (696),
(697), (698), (699), 766, 773, 775,
796, 797, 798, 799

19. Deterioro y resultado de enajenaciones de
instrumentos financieros
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A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
(6300*), 6301*, (633), 638

1.728,65 €

2.150,91 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

23.871,67 €

-24.698,98 €

20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(A.3+20))

0,00 €

0,00 €

23.871,67 €

-24.698,98 €

1.723.405,82 €

479.282,47 €

1.723.405,82 €

479.282,47 €

-982.533,20 €

-1.287.889,14 €

-982.533,20 €

-1.287.889,14 €

740.872,62 €

-808.606,67 €

764.744,29 €

-833.305,65 €

B) Ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto
940, 9420

1. Subvenciones recibidas

941, 9421

2. Donaciones y legados recibidos

(800), (89), 900, 991, 992, (810),
910, (85), 95
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
(840), (8420)

1. Subvenciones recibidas

(841), (8421)

2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

(802), 902, 993, 994, (812), 912
8301*, (836), (837)

C.1) Variaciones del patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio neto
(B.1+C.1)

E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o
fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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8.2.

EGOERAREN BALANTZEA
ACTIVO

Nº DE CUENTAS

20, (280), (2830), (290)
21, (281), (2831), (291), 23
22, (282), (2832), (292)

474

0,00 €

0,00 €

0,00 €
15.952,01 €

0,00 €
16.925,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VI. Inversiones financieras a largo
plazo

0,00 €

60.000,00 €

VII. Activos por impuestos diferidos

0,00 €

0,00 €

2.078.016,42 €

1.036.255,27 €

I. Activos no corrientes mantenidos
para la venta

0,00 €

0,00 €

II. Existencias

0,00 €

0,00 €

III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

0,00 €

0,00 €

1.566.386,26 €

825.602,22 €

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias

B) ACTIVO CORRIENTE
580, 581, 582, 583, 584, (599)
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407
447, 448, (495)
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
(437), (490), (493), 440, 441, 446,
449, 460, 464, 470, 471, 472, 473,
544, 558
558

EJERCICIO
2013
76.925,65 €

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, V. Inversiones en empresas y
(2593), (2594), (2933), (2934), (2943), entidades del grupo y asociadas a
(2944), (2953), (2954)
largo plazo
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261,
262, 263, 264, 265, 267, 268, (269),
27, (2945), (2955), (297), (298)

EJERCICIO
2014
15.952,01 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE

240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)

NOTAS
DE LA
MEMORIA

IV. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
V. Fundadores/ asociados por
desembolsos exigidos

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324,
5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354,
(5393), (5394), 5523, 5524, (593),
(5943), (5944), (5953), (5954)

VI. Inversiones en empresas y
entidades del grupo y asociadas a
corto plazo

0,00 €

0,00 €

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546,
547, 548, (549), 551, 5525, 5590,
5593, 565, 566, (5945), (5955), (597),
(598)

VII. Inversiones financieras a corto
plazo

160.000,00 €

40.000,00 €

480, 567

VIII. Periodificaciones a corto plazo

0,00 €

0,00 €

57

XI. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

351.630,16 €

170.653,05 €

2.093.968,43 €

1.113.180,92 €

TOTAL ACTIVO (A + B)
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Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

NOTAS
DE LA
MEMORIA

EJERCICIO
2014

EJERCICIO
2013

1.753.418,72 €

988.674,43 €

129.052,67 €

105.181,00 €

I. Dotación Fundacional/Fondo social

8.112,94 €

8.112,94 €

1. Dotación fundacional/ Fondo social

8.112,94 €

8.112,94 €

0,00 €

0,00 €

97.068,06 €

121.767,04 €

0,00 €

0,00 €

23.871,67 €

-24.698,98 €

0,00 €

0,00 €

1.624.366,05 €

883.493,43 €

0,00 €

0,00 €

I. Provisiones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

II. Deudas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

1605, 170

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

1625, 174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

A-1) Fondos propios

100, 101
(103), (104)
111, 113, 114, 115
120, (121)
129

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo
social no exigido)

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
(*)
IV. Excedente del ejercicio (*)

133, 1340, 137

A-2) Ajustes por cambios de valor (*)

130, 131, 132

A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

14

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176,
177, 179, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,
1633, 1634

III. Deudas con empresas y entidades
del grupo y asociadas a largo plazo

0,00 €

0,00 €

479

IV. Pasivos por impuestos diferidos

0,00 €

0,00 €

181

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00 €

0,00 €

340.549,71 €

124.506,49 €

0,00 €

0,00 €

II. Provisiones a corto plazo

0,00 €

0,00 €

III. Deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

338.272,89 €

122.651,66 €

2.276,82 €

1.854,83 €

0,00 €

0,00 €

2.276,82 €

1.854,83 €

0,00 €

0,00 €

C) PASIVO CORRIENTE
585, 586, 587, 588, 589
499, 529

5105, 520, 527
5125, 524
500, 505, 506, 509, 5115, 5135,
5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551,
5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566,
5595, 5598, 560, 561, 569
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564
412

I. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta

IV. Deudas con empresas y entidades
del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475,
476, 477
485, 568

1. Proveedores
2. Otros acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C)

2.093.968,43 € 1.113.180,92 €
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PROJET DITUNGA-K, NGANDANJIKA-N (KONGO E.A.) KUDEATZEN DUEN HEGAZTIEN ABELTEGIA
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