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Adiskide eta laguntzaile onetsiok:
Urte korapilotsua izan da 2011 garapenerako lankidetzarako eta, ikusten denaren arabera,
2012an txarrera joko du. Gauza jakina bada ere beharrezkoa dugu aipatzea, bai, Iparraldean jasatzen ari
garan krisialdi ekonomiko luzeak Hirugarren Sektoreak jarduteko gaitasunean duen eragin zuzena,
zertan eta Hegoaldeko herrialde txiroak beren garapenerako laguntzetan ekiteko. Hala ere, egoera
honen arriskurik garrantzitsuena da herritarren artean den pentsamoldearen aldaketa, alegia,
Hegoalderako laguntzak gaizki erabilitako diru baten modura ikustearena, gertuen dugunon
beharrizanetarako erabili beharko zirenean. Pentsamolde hau ulergarria da erabat, noiz eta guk guztiok,
gure famili edo ezaupideen artean langabezian dagoen pertsonaren bat dugunean, horrek dakartzan ez
jakite ekonomiko eta eragin psikologiko guztiekin.
Hala ere, errealitate honi duen garrantzia kendu gabe, sasi dikotomia batean gaudela uste dut,
Iparraldean justiziarik ezako egoeraren bat dagoen bitartean Hegoalderako edozein laguntza
kriminalizatu egiten duena. Pentsamolde hau bakarrik ulertzen da laguntza hutsezko mentalitatean, hau
da, horrelakorik egin behar izan gabe, nahi duelako ematen duenarenean oinarriturik. Hori dela eta,
egun, Hirugarren Sektorearen aktore guztiek gugan dugun erantzukizun handia, gure gizartean
kontzientziatze zeregin hurbil eta sinesgarria egiteko, agerrarazi egiten duena nola, mundu globalizatu
batean, “lagun hurkoak” Lurreko biztanle guztiak direla, nahiz eta ikuspegi politiko batetik botorik ekarri
ez eta, hortaz, aurrekontu-partiden erabiltzaile onuragarriak ez izan.
Beste alde batetik, kontinenteetan garatzen diren prozesu ekonomikoen arteko gero eta
elkarren arteko eragin handiagoek agerrarazten dute nola, itxuraz zerikusirik ez duten egoera
ekonomikoak, egiatan, txanpon bereko alde ezberdinak besterik ez diren. Hau bereziki da egiazkoa
Afrikan, non, Iparraldeko jarduerek aldezten dituzten justiziarik ezako egoera larriak. Hona,
esandakoaren adibideak: gertakari landa-komunitateen desplazamenduak modukoak, gizarte garatu edo
garatze bidean daudenen elikadurazko segurtasuna ziurtatu ahal izateko lurrak masiboki eskuratzeko
direnak; edo gatazka odoltsuak iraunaraztea, koltana moduko teknologia berriak garatzeko funtsezkoak
diren lehen gai jakin batzuen salmentaren bidez finantzatuak direnak. Ikuspegi honetatik gauza jakina
da, Hegoaldearekiko lankidetza, esku-zabaltasunezko kontu bat baino, justizia hutsezko betebehar bat
dela.
Krisialdia behartzen ari da, kasu denetan, helburuak birplanteatzera eta, baliabide urriak
direnak, modu eraginkorrago eta, zenbait kasutan, irudimen handiagoaz, eman egitera. Ez da nahitaez
negatiboa baina agerrarazten du, aldi berean, zein erakunde publiko eta pribatuek laguntzen zuten
garapenerako konbentzimendu zintzoaz eta, zeintzuk, beren politika sozialaren apaindura soil baten
modura. Arriskua dago gure gizartean, ugaritasun gutxiagoko etorkizun baterako beldurraren eraginez,
gure laguntzaren pean dauden Hegoaldeko hainbeste komunitate eta pertsonentzat ‘etorkizunik eza’
izatearena.
Egoera zaila den arren, KSBE Lankidetza eta Garapenean lortu dugu, batetik, aktiboki jarraitzea
eta proiektu ilusionagarriei hasiera ematea Hegoaldean eta, bestetik, garapenerako kontzientziazio eta
hezkuntzarako zeregin tinkoan jarraitzea, Iparraldeko agenteekin batera, ikastetxe, emakumeen elkarte,
azoka solidario eta abarretan. Horrela, 25 izan dira proiektuak, irekita mantendu direnak
aurrerapenezko maila ezberdinetan 2011. urtean zehar, aldi berean mantendu direlarik lankidetzako bi
programa iraunkorrak Kenia eta Kongo E.D.ko erakundeekin lankidetzan. Era berean, 2011. urtean
zehar, 7 proiektu berriei ekin diegu Afrikan eta Amerikan. Jarduera hau ezinezkoa litzateke hainbeste
laguntzailek eta, batez ere, euskal erakundeek, jarduketazko beren eremu ezberdinetan, eman izaniko
laguntzarik gabe; egia esan, krisialdi gogorra hor izan arren agerrarazi dute, orain arte, beren
laguntzaren neurria mantentzeko borondate politiko irmoa.
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Bete egiten da, 2012an, KSBE Lankidetza eta Garapenaren 15. urteurrena. Goian komentatuaren
ildotik, beronen lelo bezala hautatu dugu “15 urte etorkizuna sortzen”. Eta horrela egin dugu pentsatzen
dugulako, zerbait izan bada Fundazioak denboraldi luze honetan zehar garatu izaniko jardueraren
ezaugarririk izatekotan, Hegoaldeko komunitateetan hezkuntza, osasun, nekazaritzako garapen eta
abarrezko baldintzapenetan eragina izatea. Izan ere, horiekin batera aritu izan gara, nola eta leihoak
ireki diezaieten etorkizun hobeago baterako, orain arte txirotasun ekonomiko eta kulturalean mantendu
izan dituzten gurpil zoroak haustea ahalbidetuz. Eskerrik asko guztioi, horrela izan dadin lagundu
duzuelako.

Jesus Pizarro
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 LANKIDETZAZKO PROIEKTUAK, 2011N AMAITU
DIRENAK
1. Peru: Proiektuaren titulua: San Jeronimo, Apurimac-eko nekazarien 4 komunitatetan
gaitasunak indartzea eta, ekitatean, tokiko garapena.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza -Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 682.206,30 euro
Onuradun biztanleria: 5.181
Tokiko laguntzailea: San Jeronimo Barrutiko Udalak eta Caritas Abancay-k sorturiko erakundeen
partzuergoa.
2. Kongo E.D.: familien elikadurazko subiranotasuna Ciyamba sektorean, bere gaitasunak
indartuz mugimendu kooperatiboaren bidez, ikuspegi ekologiko eta generokoaz.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza -Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 797.383,84 euro
Onuradun biztanleria: 7.938
Tokiko laguntzailea: Caritas Mbujimayi eta “Solidarite pour le developpement du Kasai” SDKA
GKEB delakoaren arteko erakundeen partzuergoa.
3. Peru: toki-gaitasunak indartzea ekitatean, familiak eta etxebizitza bizigarriak eta
nekazaritza-abeltzaintzako garapena sustatuz Umaccata eta Pantillay-Abancay-Perú---“ALLIN
WASIYUCAYLLUNCHISCUNA”ko bertako nekazarien komunitateetan.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de BizkaiaProiektua guztira: 254.072,72 euro
Onuradun biztanleria: 622
Tokiko laguntzailea: Caritas Abancay
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4. Kongo E.: Brazzavillen garapen ekonomiko eta soziala sustatzea eta herritarren partehartzea areagotzea, ostalaritza eta jatetxeetako profesionalen gaitasunak ekitatean
indartzearen bidez.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Proiektua guztira: 210.103,52 euro
Onuradun biztanleria: 875
Tokiko laguntzailea: CECFOR
5. Peru: Warmi - Emakumea Ccatca-ko komunitateen garapen iraunkorrean.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 393.792,94 euro
Onuradun biztanleria: 4.120
Tokiko laguntzailea: Caritas Cusco- Ccatca-ko Udala
6. Peru: Ccoñamuro eta Huanccara-ko bertako komunitateen emakumeen gaitasun
ekintzaileak indartzea.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: BBK
Proiektua guztira: 28.358,91 euro
Onuradun biztanleria: 664
Tokiko laguntzailea: Caritas Cusco- Quispicanchi Lurraldeko Udala
7. Kongo E.D.: Ciyamba elkartea indartzea, Mpyana-n bertako emakume nekazariaren
trebakuntza integralerako.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao
Proiektua guztira: 156.904,41 euro
Onuradun biztanleria: 26.118
Tokiko laguntzailea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
8. Peru: oinarrizko saneamendua eta herritarren parte-hartzea ekitatean Yanaquihua, Charco
eta Ispacas (Peru) komunitateetan, “Upurkusun paq pay Runayay”.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bilboko Udala eta Barakaldoko Udala
Proiektua guztira: 139.035,96 euro
Onuradun biztanleria: 2.369
Tokiko laguntzailea: Caritas Camaná eta Yanaquihua Barrutiko Udala
9: Peru: landa-garapen iraunkorra, ekitatean herritarren parte-hartzea sustatuz Condesuyosko lurraldean, Arequipa departamentua
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Sestaoko Udala
Proiektua guztira: 39.848,41 euro
Onuradun biztanleria: 120
Tokiko laguntzailea: Caritas Camaná
10. Kenia: arreta medikoa eta umeen elikadura hobetzea Limuru aldeko te eta kafeko
landatzeetan
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Roviralta Fundazioa
Proiektua guztira: 54.518,53 euro
Onuradun biztanleria: 1.455
Tokiko laguntzailea: Kianda Foundation
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11. Kongo E.D.: Lwanga Beena Cilombo-ko bertako nekazarien komunitateari edateko ura
ematea
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Mainstrat, S.L.
Proiektua guztira: 13.767,30 euro
Onuradun biztanleria: 851
Tokiko laguntzailea: Projet Ditunga
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3.

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZAZKO PROIEKTUAK, 2011
EKITALDI OSOAN ZEHAR INDARREAN DAUDENAK
1. Peru: edateko ura eta ekitatean herritarren parte-hartzea Abancay eta Pichirhua-ko
bertako 21 komunitatetan.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 986.862,90 euro
Onuradun biztanleria: 6.796
Tokiko laguntzailea: Caritas Abancay- Abancay-ko Udala
2. Kongo E.D.: Proiektuaren titulua: edateko ura eta ingurumeneko osasuna Mpyana-ko
komunitatean.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 639.345,34 euro
Onuradun biztanleria: 26.118
Tokiko laguntzailea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
3. Peru: garapen iraunkorrerako toki-gaitasunak indartzea Acos barrutiko nekazarien bost
komunitatetan.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Proiektua guztira: 255.291,90 euro
Onuradun biztanleria: 475
Tokiko laguntzailea: Cáritas Arquidiocesana Cusco
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4. Peru: osasun eta ingurumeneko baldintzak hobetzea Topaya-ko komunitatean, ekitatean
herritarren parte-hartzea sustatuz. “Allin Kawsaq Llaqta”.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Proiektua guztira: 289.778,77 euro
Onuradun biztanleria: 1.255
Tokiko laguntzailea: Caritas Abancay
5. Kongo E.D.: osasunean oinarrizko arreta indartzea Kinshasa inguruan.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 548.510,52 euro
Onuradun biztanleria: 52.424
Tokiko laguntzailea: CECFOR
6. Kongo E.D.: lehen eta bigarren hezkuntza integrala Mpyana, Bwangandu, Kaseki eta
Mpyana-Mukala-ko nekazarien komunitateko umeentzat.
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 749.941,29 euro
Onuradun biztanleria: 107.671
Tokiko laguntzailea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
7. Peru: “Warmi Fase II - Emakumea Ccatca-ko komunitateen garapen iraunkorrean”
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 750.232,23 euro
Onuradun biztanleria: 5.662
Tokiko laguntzailea: Ccatca Barrutiko Udala eta Caritas Cusco artean sorturiko erakundeen
partzuergoa
8. Peru: landa-garapen autokudeatua Tincocc eta Karkeque-ko arro txikietan
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 816.749,83 euro
Onuradun biztanleria: 4.156
Tokiko laguntzailea: Abancay Lurraldeko Udala eta Caritas Abancay artean sorturiko erakundeen
partzuergoa
9. Costa de Marfil: edateko ura Toumbokro Osasun-Gizarte Zentroan
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: IDOM, S.A.- Berezko funtsak
Proiektua guztira: 9.000 euro
Onuradun biztanleria: 14.160
Tokiko laguntzailea: Association Ivoirienne pour la Formation Professionnelle et Universitaire
10. Kongo E.D.: nekazaritza-garapenezko programa eta gizarte-ekonomiazko dinamismoa
indartzea Mont-Ngafula-ko landagunean
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: La Caixa Fundazioa
Proiektua guztira: 385.333,38 euro
Onuradun biztanleria: 250
Tokiko laguntzailea: CECFOR
11. Kongo E.D.: hezkuntza integrala ekitatean Cyabila, Dihumba, Mbiya eta Lonji-ko
nekazarien komunitateen umeentzat. II FASEA
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao
Proiektua guztira: 125.081 euro
Onuradun biztanleria: 6.561
Tokiko laguntzailea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga

10

12. Peru: garapen integral eta iraunkorra Siusa-ko (Cusco) nekazarien komunitatean
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Proiektua guztira: 236.384,78 euro
Onuradun biztanleria: 410
Tokiko laguntzailea: Cáritas Arquidiocesana Cusco
13. Peru: ingurumeneko osasun-baldintzak hobetzea hiritartasuna indartuz ekitatearen bidez
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia
Proiektua guztira: 285.623,49 euro
Onuradun biztanleria: 78 familia
Tokiko laguntzailea: Caritas Abancay
14. Kongo E.D.: bigarren hezkuntza integrala Ciyamba sektorean
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Proiektua guztira: 759.090,57 euro
Onuradun biztanleria: 1.800
Tokiko laguntzailea: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
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4.

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZAZKO PROIEKTUAK, 2011
EKITALDIAN ZEHAR HASI EGIN DIRENAK
1. Kongo E.D.: Ciyamba-ko emakume nekazarien hezkuntzarako sarbidea sustatzen
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bilboko Udala - Ayuntamiento de Bilbao. Proiektua guztira:
226.152,60 euro. Onuradun biztanleria: 1.122. Tokiko laguntzailea: Caritas Mbuji Mayi- Projet
Ditunga.
Programa honen helburua da Prodi Elkartearen eragiketazko gaitasuna eta ekintza-erradioa
handitzea, Mpyana-ko tribu-komunitatean den haren egoitzaren eguneko kapazitatea handituz
eta, baita ere, 3 antena (zentro txikiak) instalatzea Nsana, Lwanga eta Mpyana Ntite-n,
elkartearen jardueretara sarbidea ahalbidetuz 5 tribu ezberdineko emakumeei. Tokitrebatzaileen haren taldea indartzea Elkartearen trebatze iraunkorrezko alde nagusienetako
4tan: 1.a) Pertsona helduak alfabetatzea; 2.a) Giza-eskubideak, Emakumearen Eskubideak,
autoestimua eta baloreak; 3.a) Arriskurik gabeko amatasuna eta familia-osasuna; 4.a) Etxeko
ekonomia; higienea eta sukaldaritza osasuntsua. Elkartea integratzeko herrialdeko emakumeen
erakunderik garrantzitsuenetan. Haren trebakuntza-programa hezkuntzako sistema publikora
sartzea.

2. Kongo E.D.: emakume unibertsitariak indartzea Kinshasa-ko unibertsitate-inguruan
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua.
Proiektua guztira: 13.000 euro. Onuradun biztanleria: 425. Tokiko laguntzailea: CECFOR.
Proiektu honen helburua da giza eskubideen sustapen eta babesean laguntzea, batik bat
Emakumearen Eskubideetan Kongo E.D.n, bertako unibertsitarien trebakuntza eta zuzeneko
parte-hartzea direla medio.

3 Peru: komunitateko ingurumeneko kudeaketa iraunkorra generoko ekitateaz Facchacpata –
Abancay komunitatean (2011)
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia.
Proiektua guztira: 292.601,70 euro. Onuradun biztanleria: 268. Tokiko laguntzailea: Caritas
Abancay.
Helburutzat du Facchacpata-ko bertako nekazarien komunitatearen bizimodua hobetzea,
emakume eta gizonen parte-hartze eta integrazioa erraztuz komunitatearen garapenezko
prozesuan, bertan bizi direnen gaitasun eta izangaitasunak indartuz. Proiektuaren bidez, bertan
bizi direnek hobetuko dute beren osasuna, etxebizitzen eta inguru komunalaren
osasungarritasuna hobetuz eta haien bizimodua den nekazaritza-abeltzaintzako jardueraren
garapen iraunkorra sustatuz; izan ere, horrek ahalbidetuko du beren elikadura-dieta eta
familiako sarrera hobetzea. Gainera, sustatu egingo da landako biztanleriaren eta Abancay
herrialdeko erakundeen arteko koordinazioa, hori dela bide emakumeen aurkako gogorkeriaren
aurka borrokatzeko, horrenganako gizartearen aldeko gaitzespena sustatuz.

4. Peru: emakumeen parte-hartzea Ccamahuara-ko bertako nekazarien komunitatearen
garapen integral eta iraunkorrean
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia.
Proiektua guztira: 476.913,84 euro. Onuradun biztanleria 505. Tokiko laguntzailea: Caritas
Arquidiocesana Cusco eta San Salvador Barrutiko Udalaren arteko erakundeen Partzuergoa.
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Helburutzat du txirotasun larrian bizi den Ccamahuara-ko bertako nekazarien komunitatearen
bizimodua hobetzea. Prozesuan emakumeen parte-hartzea ziurtatzeko, biztanleriak
eguneratuko du beren Estatutu komunala, eskubide eta betebeharren berdintasuna adieraziz
eta parte-hartze hori ziurtatzeko neurriak ezarriz, sarbidea izanik alfabetizaziorako eta NANra,
beharrezkoa dena erabakitzeko espaziotan parte hartu ahal izateko. Gainera, biztanleriaren eta
erakundeen, publiko zein pribatuen, arteko koordinazioa sustatuko da, emakumeen aurkako
gogorkeria borrokatzeko, -gizartearen aldetik onartua den lehen mailako arazoa dena-.
Horretarako, emakumeen eta haurren aurkako gogorkeria borrokatzeko Sarea sortzea
bultzatuko da Chuecamayo arro txikian.
Proiektuaren bidez, biztanleriaren osasuna hobetuko da, etxebizitzen eta inguru komunalaren
osasungarritasuna hobetuz eta nekazaritza-abeltzaintzako jardueraren garapen ekologiko eta
iraunkorra sustatuz. Erabaki komunal eta udalekoen espazioetan emakumeen eta gizonen partehartzeak ahalbidetuko du interes komunalak udal politiketara egokitzea, komunitatearen
baliabide naturalak babestu eta berregokitze aldera.

5. Peru: nekazaritzako ekoizpen ekologikoa hobetzen generoko ekitateaz Mariño-ko, Abancay,
arro txikian
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentzia. Proiektua
guztira: 1.224.261,37 euro. Onuradun biztanleria: 1189. Tokiko laguntzailea: Caritas Abancay eta
Abancay herrialdeko Udala.
Proiektuak, 4 komunitate goi-andinarren elikadurazko segurtasunerako laguntzen du.
Ureztatzeko sistema bat instalatuko da eta nekazariek handituko dute beren nekazaritzako
ekoizpenaren emankortasun eta barietatea nekazarion lurren emangarritasuna eta etekina (bi
uztaldi lortuz) hobetuko duten nekazaritzarako teknika ekologikoak aplikatuz. Esandakoaz gain,
maldan dauden lursailen higadura murrizteko lagunduko dute. Sustatzen du landatzearen
garapena bio-baratzetan eta kuiak haztea. Nola, garapen hau emakumeek bakarka garatzen
duten, horiei sarrera ekonomikoetarako aukera emango zaie soberakina saltzearen bidez.
Indartzen du ekoizleen antolakuntza eta hobetzen du erakunde publiko eta pribatuekin
giltzadura ekoizpenaren garapen ekologikorako eta tokiko merkatuan kokatzea, duteneko
ekoizpen ekologikoaren balio erantsia zabalduz.

6. Peru: Acos barrutiko bertako emakumeen hiritartasun politikoa
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentzia. Proiektua
guztira: 404.763,40 euro. Onuradun biztanleria: 2123. Tokiko laguntzailea: Acos barrutiko udala
eta Caritas Cusco arteko erakundeen partzuergoa
Proiektuaren helburua da Acos barrutiko bertako nekazarien komunitateen emakumeak botere
eta erabakitze komunal eta udaleko espazioetan sartzea eta horietan parte hartzea, horren
bidez sustatu eginik emakumeon parte-hartzea toki-garapenezko prozesuan. Horretarako lider
berriak trebatzen dira komunitatetan eta horiek laguntzen dira emakumeon bozkatzeko
eskubidea aitortuko duten beren Estatutuak eguneratzean. Indartu egiten du giza eskubideak
sustatzen dituztenen barrutiko sarea, zeinak, Udalarekin lankidetzan, zaintza eta laguntzazko
funtzioak beteko dituela eskubideok bete ez egitearen kasuan.
Udalak martxan jarriko du parte hartzeko prozesuak generoko ikuspegiaz eta bultzatuko du
emakumeen sustapen sozial, ekonomiko, kultural eta politikoa martxan jarriko duten Acos-eko
Emakumearen Etxearen eta udal bihitegiaren bidez. Udalari laguntza emango zaio bere Plan
Estrategiko hitzartua egiteko, genero, eskubide eta giza garapen iraunkorrezko irizpideez.
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7. Kongo E.D.: Lehen hezkuntza integrala, neskatilei arreta berezia eskainiz, Kanyana,
Cibondobondo, Mwala eta Kalula-ko nekazarien komunitateen ume neska-mutilentzat familia
eta eskolako inguru osasuntsuan
Finantzatzeko erakunde laguntzailea: Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentzia. Proiektua
guztira: 842.513,76 euro. Onuradun biztanleria: 16.323. Tokiko laguntzailea: Caritas MbujimayiProjet Ditunga
Proiektu hau da Caritas Mbujimayi/Projet Ditunga Partzuergoak, Ciyamba sektorearen
nekazarien komunitateen lehen eta bigarren hezkuntzako 22 eskolen berriztatze eta
hezkuntzako egokitzearen bidez martxan jarri duen eskolaratzeko 1. planaren azken fasea.
Helburutzat du Kanyana, Cibondobondo, Mwala eta Kalula-ko ume neska-mutilen lehen
hezkuntza berdin eta integrala erraztu eta hobetzea, horiek direla plan aipatuan aurrez ikusi
diren azken komunitateak. Helburu hau lortzeko, honako hauek aurrez ikus idira: 1.a) eskolak
azpiegitura egokiez hornitzea; 2.a) aita, ama eta irakaskuntzako pertsonalentzat gaitzeko
programak antolatzea honako hauetan: baloreak, giza-eskubideak, generoa, higienean, osasuna
eta ekologia, horretara eraginkortasunez eta ekitateaz burutu ahal dezaten beren hezkuntzako
zeregina; 3.a) eskolako bajak sorrarazten dituzten gaixotasunak aurrez ikusi eta kentzeko
familiako eta eskolako programa bat martxan jartzea.
Hori egiteko, partzuergoa eta komunitate protagonistez gain, proiektu honek badu honako
hauen laguntza eta parte-hartzea: Kongoko Caritas Nazionala, Nekazaritza eta Landagarapenerako Herrialdeko Ministerioa, Tripanosomiasis Humana Africana (PNLTHA) delakoaren
aurka Borrokatzeko Programa Nazionala, Irakasuntzako elizbarrutiko koordinazioa,
Irakaskuntzako koordinazio protestantea, Ngandanjika-ko alkatetza, Irakaskuntzako Eskualdeko
Ikuskaritza eta Mpyana-ko Julio Blasco Andres Zentro Ospitalea.
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5.

GARAPENERAKO
IRAUNKORRAK

NAZIOARTEKO

LANKIDETZAZKO

PROGRAMA

1. Kenia: Gatina eta Maramba hasierako prestakuntzako eskolak
Proiektu honetarako laguntza, 2002tik honakoa da. 2011. zehar, dohaintza eta sentiberatzeko
ekintzen bidez lorturiko 3.500 euro bidal idira. Modu honetara laguntzen da martxan jarrai
dezaten, Keniako Limuru-n, Gatina eta Maramba komunitateko umeen eskolek, 3 eta 5 urte
bitarteko ume neska/mutilak eskolatu eta, baita ere, elikatu eta funtsezko arreta sanitarioa
emateko lagunduz. Irakaskuntza publikoak ez du adin horietan zehar jasotzen den hasierako
trebakuntza betetzen eta, hala ere, beharrezkoa da lehen trebakuntza publikora sarbidea
izateko.
Tokiko laguntzailea “Kianda Foundation” da.

2. Kongo E.D.: neska umezurtzen trebakuntza profesional eta elikadurazkoa Kindele-n,
Kinshasa
KSBE proiektu hau laguntzen ari da 2003. urtetik hona. 2001ean 17.500 euro bidali dira
(ordainketa ezberdinetan) neska gazte eta emakumeen trebakuntza eta gaitasun profesionalean
laguntzeko Kinshasa inguruko Kindele auzoan. Neka hauek Antena Moluka izenekoetara doaz
alfabetatzera. Baliabideak lortu dira, funtsean, Bizkaiko ikastetxetan egin diren sentiberatzeko
egintzen bidez.
Tokiko laguntzailea “Association Centre Congolais de Culture, Formation et de Development”
CECFOR da.
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6.

GARAPENERAKO SENTIBERATZE ETA HEZKUNTZA
1. “Emakumeen Foroa” urteroko proiektua, jarduteko eremu ezberdinetan emakumeak
ahalbidetzea sustatzera zuzendua. Apirilaren 8an Bilbon izan zen Foroaren jardunaldia, kasu
honetan Enpleguaren erronkari buruzkoa. Horretan aztertu zen hegoaldeko emakumeek
gaitasun profesionalerako duten berariazko beharrizana, oinarritzat harturik garatu izaniko
esperientzia ezberdinak.
2. 2011ko otsailaren 18an parte-hartzea gure proiektuen arteko zenbaiten argazkiekin
Bizkaiko Foru Aldundiaren 0,7ri buruzko erakusketan.
3. 2011ko otsailaren 9an hitzaldia “Egintza solidario baten diseinua” izenburuaz Loiuko
Munabe ikastetxean, KSBEko sentiberatze eta borondatezkoen arduradunak emana
Batxilergoko 15 ikasleei, ezberdintasunen egiturazko arrazoiei buruzko kontzientzia kritikoa
sustatzeko xedez .
4. 2011ko otsailaren 18an, Gasteizko Elkar elkartean sentiberatzeko saioa 10 eta 15 urte
bitarteko nesken talde bati zuzendua, Kongo E.D.ko irabazteko asmorik gabeko PRODIren
idazkari nagusiak emana.
5. 2011ko martxoaren 10ean hitzaldia: “Neskatoa eta emakumea Ciyamba sektorean”
emakumearen nazioarteko eguna zela eta Asociación Africanista Manuel Iradier e KSBE
Lankidetza eta Garapenak antolatua Arabako Foru Aldundiarekin lankidetzan. Kongo E.D.ko
irabazteko asmorik gabeko antolakuntza den PRODIren idazkari nagusiak eman zuen
Gasteizko Ignacio Aldecoa Kultur Etxean, berrogei bat lagun bertaratu izanik.
6. 2011ko martxoaren 13an Kross Solidarioa, Munabe ikastetxearekin garatu izaniko “Zure
zoria elkarbanatu” programaren markoan, enpresa pribatuen lankidetzarekin.
7. 2011ko martxoaren 19an elkarrizketa PRODIren zuzendari nagusiari Radio Vitoriako
Aventureros irrati-saioan.
8. 2011ko martxoaren 19an Donostiako Eskibel ikastetxearen kontzertu solidarioa Kongo
E.D.ko Moluka antena mediko sozialaren alde Victoria Eugenia antzokian, 600 bat pertsona
bertaratu zirelarik. Prodi elkartearen idazkari nagusiak egin zuen “Kongorako nire jostailua”
Lehiaketaren sari-ematea.
9. 2011ko apirilaren 2an Familien Martxa Solidarioa, Ayalde (Loiu) ikastetxearekin garatu
izaniko “Zure zoria elkarbanatu” programaren markoan, enpresa pribatuen lankidetzarekin.
10. 2011ko apirilaren 6an, Asociación para la Difusión de la Cultura Latinoamericana Camino al
Barrio delakoaren Radio Candela-k elkarrizketa bat egin zion Fundazioko sentiberatzerako
arduradunari, Espazio publikoan emakumeen 4. foroa: enpleguaren erronka delakoaren
zabalkunderako.
11. 2011ko apirilaren 27an Radio Ola 19 izenekoak (Gasteiz) “Sintoniza tu sur” irrati-saioa
eman zuen Euskadiko GKEen Koordinatzaileak zuzendua, KSBEren sentiberatze eta
borondatezkoen arduraduna bertan izanik, nork azaldu egin zuelarik Fundazioak martxan
dituen proiektuen arteko zenbait.
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12. 2011ko ekainaren 10ean Jardunaldia Zuiako (Araba) kuadrillan “Emakume laguntzailea”
gaiari buruz, KSBEko sentiberatze eta borondatezkoen arduraduna bertan izanik.
13. 2011ko ekainaren 16tik 28ra Liburu eta uniformeen stand solidarioa Kongo E.D.ko gure
proiektuaren alde, Ayalde ikastetxeak antolatua “Zure zoria elkarbanatu” programaren
markoan, ikasleak kontsumo arduratsuan, gauzen zaintzan eta ingurumenaren
iraunkortasunean hezteko asmoz.
14. 2011ko uztailaren 5ean. Cadena Ser Radio Bilbao, “El Faro del Sur” irrati-saioa, bertan
izanik KSBEko sentiberatze eta borondatezkoen arduraduna Kongo E.D.n emakumearen
egoera eta komunitatearen garapenean bere parte-hartzea azaltzeko.
15. 2011ko abenduaren 17an merkataritza solidarioa Antena Moluka laguntzeko, Ayalde
ikastetxeko ama/aitek eginiko artisautzako produktuak saltzearen bidez.
16. 2011ko abenduaren 18an parte hartzea Barakaldoko GKEen Azoka Solidarioan, non
ezagutarazi zirela Fundazioaren proiektuak eta emakume artisauen elkarte batek egin
izaniko perutar Jaiotzak saldu zirela.
17. 2011ko abenduaren 18an sentiberatzeko saioa Bilboko Olalde Gazte Elkartean, kontsumo
erantzule eta iraunkorra sustatzeko zuzendua.
18. 2011ko abenduaren 20an sentiberatzeko saioa Fundazioko egoitzan “Etorkizuna eraikiz”
bideoa proiektatuz, saharar azpiko Afrikan eta latindar Amerikan garatu izaniko esperientziei
buruzkoa. Saiotan, Fundazioko 15 laguntzailek hartu zuten parte.
19. 2011ko abenduan borondatezkoak sustatzeko hiru saio Bilbo Zaharreko zahar etxeetan Ipar
Kultur Elkartearen ikasle eta batxilerrekin.
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7.

KUDEATZEKO MAGNITUDE GARRANTZITSUENAK

SARRAREN BILAKAERA
euroak
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Urteak

Urte batzuetan etenik gabe gehitu ostean, 2011n, Fundazioak jaso dituen sarrerak %12,6an
murriztu dira, horren funtsezko arrazoia izanik finantziazio publikoaren %15,3ko jaistea. Beste
alde batetik, funts pribatuen lorpenak egonkor jarraitu izan du, %1,3ko jaiste oso txikia bakarrik
izanik. Esandakoak argiro islatzen du Fundazioaren oinarri sozialak duen konpromisoa bizitzen
ari garan krisialdiko egoera honetan.

GASTUEN BANAKETA
BANAKETADISTRIBUCIÓN
DE GASTOS

2011

2010
Admin. Gastuak
6,1%

Admin.
Gastuak
6,4%
93,6%

93,9%

Gastos Admon.

Nominak
4,53%
GS enpresa 0,78%
Beste sarreak 0,78%

2.548.139,22 euro

2.195.297,82 euro

Murriztu egin dira 2011n zehar baliabide kudeatuak, jardueraren bolumena %13,8an jaistea
izanik horren ondorioa; eta hori izan da, funtsean, aipatu den sarrera publikoen murrizketaren
ondorioz. Horren parean eta gaudeneko krisialdi kronikoaren egoerari aurre egiteko xedez,
austeritateko neurriak jarri dira martxan. Ahalegin horren emaitza da gastu administratiboen
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murrizketa, 2010eko 163.723,28 eurotik 2011ko 133.809,36 eurorainokoa (-%18,3) dena;
horren ondorioz, termino erlatiboetan eta funts banatuak murriztu diren arren, eraginkortasuna
hobetu ahal izan da gastu horien ehunekoa guztien %6,1ean kokatzeraino. Funtsen irteeran
%93,9 fundazioaren helburuetarako zuzendu izan dira.

SARREREN ITURRIAK
2011
2010
20,7%
18,2%

0,1%

0,1%

81,7%

79,3%

Ekarpen publikoak
Ekarpen pribatuak
Beste sarrerak

Joan den ekitaldian sarrera publikoen
%15,3ko jaistea izan zen 2010.
urtearekiko. Hori horrela izan arren,
diru-laguntza publikoak dira, orain
ere, Fundazioaren finantziazio-iturririk
garrantzitsuena, sarrera guztien ia
%80 alegia. Beste sarrerak, finantzaetekinen ondoriozkoak eta ezohikoak
direnak, oso txikiak dira egun ere,
2.000 euro ingurukoak baino ez.
Sarreren
murrizketaren
zatirik
handiena jasan egin zuten Peruko
proiektuek; hala ere, mantentzea
lortu
izan
da
beste
inguru
geografikotako proiektutarako diren
baliabideak.
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FUNTSEN DESTINOA
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KONGO E.D.

PROIEKTUA
IPARRALDEA

KENIA

BESTE BATZUK

Baliabide hauei emaniko erabilerak direla eta nabarmendua dago hezkuntzarekin lotuta dauden
proiektuei esleitua, funtsean Afrikan eta Iparraldean diren proiektuetara bideratuak. Azken kasu
aipatu honetan, gazteak trebatzeko zuzenduak direnak. Beste zati handi bat izan da elkartezaletasuna garatzeko diren proiektuetarako. Azken hauek, ia denak, Perun izan dira. Hala ere,
proiektu integralak dira, zeintzuetan, gastu eta jardueren partida nagusia indartze soziala
lortzeko ekimenak badira ere, honako beste arlo hauek garatzen dutenak: nekazaritzaabeltzaintzako hobekuntza, ingurumenaren artapena, emakumeen ahalbidetzea eta etxebizitzen
osasungarritasuna.

FUNTSEN DESTINOA SEKTOREKA 2011
19,0%
8,9%
4,8%
3,0%
0,1%

29,1%

Herkuntza
Elkarteak indartzea
Nekaritza garatzea
Osasuna
Edateko ura lortzea
Emakumeak ahalbidetza
Sentiberatzea

35,0%
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8.

BALANTZEA ETA EMAITZEN KONTUA
EGOERAZKO BALANTZEA LABURTUA .

Nº DE CUENTAS
196, 197

ACTIVO

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010

A)

Fundadores asociados por desembolsos
no exigidos .

0,00 €

0,00 €

B)

Inmovilizado .

50.697,31 €

53.186,80 €

IV. Otras inmovilizaciones materiales.

20.697,31 €

23.186,80 €

V.

30.000 ,00 €

30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

167.017 ,33 €

274.460,38 €

275,55 €

179,29 €

80.000,00 €

50.000 €

86.741,78 €

224.281,09 €

217.714,64 €

327.647,18 €

20
21
(281),(291)

I.
II.

230,231,232,233,234,239,
(2921)

III. Bienes del Patrimonio Histórico.

22
(282),(2920)
240,241,242,243,244,245,
246,247,250,251,242,253,
254,256,257,258,26,(293),
(294),(295),(296),(297),(298)
27

Gastos de establecimiento.
Inmovilizado inmateriales.

Inmovilizaciones financieras.

C)

Gastos a distribuir en varios ejercicios .

D)

Activo circulante .

558
I.
30,31,32,33,34,35,36
(39),407
446,447,(495)
430,431,432,433,435,
(436), 440,441,445,449
460,464,470,471,472,
474,(4790),(493),(494)
544,551,552,553

53,540,541,542,543,545,546
,547,548,(549 ),565,566,(59)
57
480,580

II.

Fundadores/asociados por desembolsos
exigidos.
Existencias.

III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia.

IV. Otros deudores.

V.

Inversiones financieras temporales.

VI. Tesorería.
VII. Ajustes d e periodificación.

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
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EGOERAZKO BALANTZEA LABURTUA.
Nº DE CUENTAS

PASIVO
A) Fondos propios
I.

Dotación fundacional/Fondo social

10

II.

Reserva de revalorización

111

I.

Reservas

113,116,117

II.

Excedentes de ejercicios anteriores

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2010

115.985,35 €

107.662,31 €

8.112,94 €

8.112,94 €

99.549,37 €

117.637,88 €

8.323,04 €

-18.088,51 €

58.342,80 €

58.342,80 €

43.386,49 €

161.642,07 €

120, (121)
III. Excedentes
negativo)

129

B)

del

ejercicio

(positivo

Legados

o

13

14

15,16,17,18,248,249,259

C) Provisiones para riesgos y gastos

D) Acreedores a largo plazo

400,401,402,403,(406),41,
437,465,475,476,477,479,

E)

Acreedores a corto plazo

485,499,50,51,52,551,552,
553,555,556,560,561,585

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

217.714,64 € 327.647,18 €
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EMAITZEN KONTU LABURTUA
Nº DE CUENTAS

DEBE

A)

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2010

2.073.023,01 €
2.073.231,01 €

2.384.415,94 €
2.384.415,94 €

2. Consumos de explotación

16.635,18 €

35.541,11 €

3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales. (S. Socialesy formación)

116.707,01 €
99.548,93 €
17.158,08 €

126.990,87 €
103.919,16 €
23.071,71 €

2.489,49 €

2.446,48 €

GASTOS
1. Gastos de la entidad por la actividad propia
a)
Ayudas económicas
b)
Gastos por colaboraciones y del patronato
c)
Reintegro de ayudas y asignaciones

650,651,652
653,654
(728)
60,61*,71*

640,641
642,643,649

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

68,
62,631,634,(636)
(639),656,659,690

5. Otros gastos

0,00 €

0,00 €

655,693,694,695
(793),(794),(795)

6. Variación de las provisiones de la actividad

0,00 €

0,00 €

I.

BENEFICIOS DE EXPLOTACION
(B1+B2+B3-A1-A2-A3-A4-A5-A6)
7.

6610,6615,6620,
6630,6640,6650
6611,6616,6621
6631,6641,6651

6.968,05 €

Gastos financieros y gastos asimilados
a) Por deudas con entidades del grupo
b) Por deudas con entidades asociadas.
c) Por otras deudas.

666,667

d) Pérdidas de inversiones financieras.
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras

6963,6965,6966697,
698,699,(7963),
(7965),(7966),(797),
(798),(799)

9. Diferencias negativas de campo

668
II.

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
(B4+B5-A7-A8-A9)

1.452,83 €

III.

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.
(A1+A2-B1-BII)

8.420,88 €

10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control

691,692,6960
6961,(791),(792),
(7960),(7961)
670,671,672,673

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial
, material
y cartera de control
12. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias.
13. Gastos extraordinarios
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

674
678
679

377,84 €

V.

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
(AIII+AIV-BIII-BIV)

1.197,30 €
833,30 €

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS.
(B6+B7+B8+B9+B10-A10-A11-A12-A13-A14)

630**,633,(638)

681,19 €

8.323,04 €

15. Impuesto sobre Sociedades
16. Otros impuestos
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
VII. (AV-A15-A16)

8.323,04 €
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