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Lagun eta laguntzaile horiek:
2017. urtea Fundazioaren XX. urteurrena izan da. Horrela, urte osoan zehar egindako jarduera guztien
oinarrian urteurren hori egon da nolabait. Atzera begiratzen badugu, hainbat jarduera egin ditugu
munduan baztertuta dauden eta gizarte-egoera ahulean dauden pertsonen alde. Halaber, gure
sozietate-oinarrian eta herri-administrazioen aurrean jarduera ugari ere egin dira, bazterkeria-egoera
hauek arintzeko dugun erantzukizun partekatuaren aurrean kontzientziatzeko. Denon eskuzabaltasunik
gabe ezinezkoa izango litzateke bi hamarkada hauetan lortu duguna lortzea. Dagoeneko 120 proiektu
baino gehiago burutu ditugu, eta ekimen horien zuzeneko edo zeharkako onuradunak 700.000 pertsona
baino gehiago izan dira.
Peruko Goi Andeetako erkidego kitxuak garatzen laguntzen jarraitu dugu 2017. urtean. Herrialde horrek,
arlo makroekonomikoari dagokionez, aurrerapen handia izan du azken urteetan, baina garapena ez da
berdina izan leku guztietan: pobrezia handiak jarraitu du, indigenen eta nekazarien artean batik bat.
Halaber, Kongoko Errepublika Demokratikoko kideei laguntzen ere jarraitu dugu. Herrialde horrek bi
urte daramatza geldirik bere konstituzioan jasotzen diren oinarrizko askatasunak bermatzen ez dituen
Gobernu batek eragindako krisi politikoarengatik. Hasteko, agintariak aldatzeko aukera emango luketen
hauteskunde libreak deitu beharko lirateke. Egoera horietako asko hirugarren herrialdeek babestutako
mundu mailako geopolitikan ere gertatzen dira. Testuinguru horretan, Fundazioak garatutako jardueren
barruan, bidegabekeriak gertatzen ez diren gizarte bat sustatzen duten jardueren kopurua gehituz joan
gara. Horrela, Hegoaldeko desberdintasunak ikusita, gure gizartean gertatzen diren abusu-egoerak ere
salatu ditugu.
Hasi garen moduan amaituko dugu, hau da, diruz eta zuzenean lagundu duten hainbat pertsonaren
eskuzabaltasuna eskertzen, izan ere, hori gabe, FISC Lankidetza eta Garapena erakundearen "lankidetza
eta garapena" proiektua ezin izango litzateke finkatu, ezta mundu hobea lortzen laguntzeko
itxaropenarekin etorkizunari begiratu ere.
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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.
FISC Lankidetza eta Garapena erakundeak gardentasun-konpromiso bat du gizartearekin.
Horretarako, urtero kanpo-auditoria egiten du, eta etengabe mantentzen du eguneratuta bere
web-orriko "Gardentasuna" atala. Bestalde, Euskal Herriko Fundazioen Babeslaritzari eskatutako
informazioa ematen du.
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2.

GARAPENERAKO LANKIDETZA

FISC Lankidetza eta Garapena erakundeak nazioarteko lankidetzako 17 proiektu kudeatu ditu 2017.
urtean zenbait garapen-fasetan. Hor, 14.550 pertsona inguru izan dira zuzeneko onuradun, eta
zeharkako onuradun kopuruari dagokionez, askoz ere handiagoa izan da. Zehazki, aurreko ekitaldietan
hasitako 4 proiektu burutu dira; 8 proiektu gauzatzen jarraitu dira, eta beste 5 proiektu hasi dira. Berriz
ere Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala izan dira
finantzatzaile publiko nagusiak. Hala ere, Carmen Gandarias Fundazioaren eta Euskal Herriko
Arkitektoen Elkargo Ofizialaren finantzazio pribatua ere izan du, gure laguntzaileen dohaintzak alde
batera utzita.
Ekintza-programak garatzen ere jarraitu dugu Hegoaldean:
1.
Oinarrizko Hezkuntza eta gaitasun profesionala neska eta emakumeentzat, Moluka Antena
Sozialean, Kinshasaren inguruan.
2.
Eskolaurreko heziketa Gatina eta Marambako eskoletan, Kiambúko barrutian, Kenyan.
3.
Kultur Etxea, Ngandanjikan. Hezkuntza, artea, kultura, balioa, garapena, Kongoko Errepublika
Demokratikoan.
4.
Elikadura indartzea Kiambuko neska-mutilentzat, Kenyan.
Programa horietako asko Euskadiko zenbait ikastetxetako ikasleen konpromisoaren bidez finantzatzen
dira, izan ere, zenbait urte daramatzate laguntzen Fundazioaren helburuekin, urtean zehar egindako
sentsibilizazioaren ondorioz.

PERÚ: Fortalecer los derechos de las
comunidades campesinas Quechuas
(8 proiektu)
Hauek dira bertan ditugun kideak:
 Caritas Abancay
 Cáritas Arquidiocesana del Cusco
JARDUERA EREMUAK
 Emakumea erkidegoko erabakiesparruetan parte hartzea.
 Kuiak ekoiztea eta merkatuan jartzea.
 Mikroenpresen egitura sortzea bertako
patatak ekoizteko.
 Artoaren erabilera tekniko eta iraunkorra.
 Barazki eta oiloen ekoizpen
agroekologikoa.
 Jarduera norberak garatzea behiaziendarekin.
 Kafe-ekoizleen elkarte bat sortzea.
 Natura-baliabideak kontserbatzea.
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KONGOKO E. D.: Hezkuntza eta
nekazaritza
eta
abeltzaintzako
gaikuntza indartzea (7 proiektu eta 3
programa)
Hauek dira bertan ditugun kideak:
 Association Centre Congolais de
Culture, Formation et
Developpement (CECFOR)-Kinshasa
 Projet Ditunga (PRODI)
Ngandanjika-Kasai Oriental
JARDUERA EREMUAK
 Neskak eta albinoak eskolatzeko neurri berezien bidez eskolatzeko aukera izatea.
 Gurasoek hezkuntza-prozesuan parte hartzea.
 Irakasleentzako programa deontologikoak sortzea.
 Eskola hobetuak eta tribuen arteko eskolak eraikitzea.
 Nekazaritza-teknikak hobetzea.
 Asoziazionismoa eta emakumeen ekintzailetza sustatzea.
 Balio erantsi handiagoko landareak ekoizteko ureztatze-mekanismoak erabiltzea.
 Emakume
haurdunei arreta
ematea.
 Jaioberrien
osasuna.

6

KENYA: 2 programa
Hauek dira bertan ditugun kideak:
 Kianda Foundation - (Nairobi)
JARDUERA EREMUAK
 Gatinako eta Marambako (Limurun,
Kiambuko barrutia) eskoletako haurhezkuntzarako sarbidea.
 Te eta kafe biltzaileei laguntzea.

GUATEMALA: 2 proiektu
Hauek dira bertan ditugun kideak:
 Fundación para el Desarrollo
Integral (FUDI)JARDUERA EREMUAK
 Chimaltenangoko Departamentuan, Utz
Samaj Nekazaritza Eskolako barazkiak
biltzeko Zentroa hobetzea.
 Utz Samaj Nekazaritza Eskolako
ikasgelategia hobetzea.
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3.

GIZARTEA ALDATZEKO HEZKUNTZA

Hainbat bidegabekeria eta desberdintasun
sortzen dituen sistema ekonomiko baten
inguruan sortzen joan den errealitatea da
globalizazioa,
eta
mundu
horretan,
Hegoaldeko pertsonei eta erkidego behartsuei
laguntzea da FISC Lankidetza eta Garapena
erakundearen jarduera eta eginkizun nagusia
duela 20 urte. Horrenbestez, argi antzematen
ditugu globalaren eta lokalaren artean dauden
harremanak, eta solidaritatean, generoberdintasunean,
ingurumenarekiko
errespetuan eta justizian oinarrituz, gaur
egungo hazkunde-ereduak ekartzen dituen
arazoez jabetzen den herritar kritikoak sortzen
lagundu behar dugula konturatu gara.
Ikuspegi horrek pertsona eta erkidego ahulekin
garatu ditugun proiektu guztietan eragina du,
eta, beraz, ekintzen bidez, pobrezia sortzen
duten egituren berri eman behar dugu.
Horrela, herritar kritiko eta informatuak sor
ditzaketen gizarte-aldaketako prozesuetan
eraginkortasun handiagoarekin jokatzeko
aukera ematen diguten aliantzak sortzeaz gain,
horietan ere parte hartu behar dugu.
Ildo horretan, 2017. urtean herritar kritiko
horiek kontzientziatzeko eta sustatzeko
jarduerak garatzen jarraitu dugu FISC
Lankidetza eta Garapena erakundean,
ekoizteko moduei eta botere orokorreko
harremanei buruzkoak. Politika horiek
Hegoaldeko herrialdeetan duten eraginak batik
bat nabarmendu dugu. Horrez gain, berariazko
sentsibilizazio-ekintzak egin ditugu garapenproiektuen bidez parte hartzen dugun
Hegoaldeko herrialdeetako gizarte- eta
ekonomia-egoerari buruz. Ekintza horietako
bakoitza zuzentzen ginen xede-publikoaren
arabera prestatu dugu. Horretarako, egin nahi
den ekimenaren arabera, alderdi zehatzetara
mugatu gara, eta kasu guztietan, emakumeek
edozein egoeratan duten izaera (helduak,
gazteak, haurdun daudenak, amak, neskak,
jaioberriak, ikasketekin, ikasketarik gabe eta
abar) nabarmendu dugu, izan ere, normalean,
ahulenak dira. Hauek dira 2017. urtean
garatutako jardueretako batzuk:
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Saioa Ayalde ikastetxean, "Hazkundearen mugak" izenekoa, FISC Lankidetza eta Garapena
erakundeko kide batek Batxilergoko 1. eta 2. mailako 20 ikasleri emandakoa.


“Experiencia de refuerzo en cadenas de valor con
vacas lecheras en el distrito altoandino de Ccatcca
(Perú)” hitzaldian parte hartzea, Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziako eta Munduko Landa
Foroak antolatutako V. Landa Topaketetan.



Euskadin,
Hezkuntzaren
aldeko
Munduko
Kanpainaren barruan egindako Hezkuntzaren aldeko
Munduko Ekintzaren Asteko (SAME) ekitaldi nagusia.
Areetako Xake plazan egin zen (Getxo), eta alkatea eta
beste agintari politiko batzuk joan ziren.
9
ikastetxetako 400 ikaslek parte hartu zuten.



Radio Euskadi irratian "Hágase la luz" saioan zenbait
gogoeta: "Luces y sombras en los procesos
democráticos de África" eta “Hablemos del Congo".



GKEren Koordaintzailearen beste erakunde batzuekin eta REAS eta EAPN plataformekin "Zero
pobrezia" plataformak eta “Mugitu desberdintasun lizunaren aurka” bizikleta martxak
antolatutako kanpainaren ekitaldietan parte hartzea.



Zenbait jarduera solidario Munabe, Ayalde eta Eskibel ikastetxeekin Kongoko EDn dagoen
Molukako antena sozialari laguntzeko programen alde, eta Kenyan dauden Gatina eta Marambako
haur-eskoelkin.



Fundazioak zenbait kultura-ekimenen bidez parte hartu zuen Fair Saturday mugimenduaren
sustapenean. Zehazki, “Plastic Pollution in the Sea - Collaborative Mural” ekintzaren bidez;
Crescendo - enseñanza musical Akademiak antolatutako kontzertua eta kontzertu polifonikoa:
“Errenazimentutik XX. mendera arte”, Bilboko Katedraleko Musika Kaperako abesbatzaren eta
ganbera-orkestraren eskutik. Bildutako dirua proiektu honetarako bideratu zen: “Kultur Etxea:
Hezkuntza, Artea, Kultura,
Balioak,
Garapena",
Ngandanjikan
(Kongoko
E.D.n).



Barakaldoko
Udalak
antolatutako GKEren Azola
Solidarioan parte hartzea.
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4.

KUDEAKETA MAGNITUDE NAGUSIAK

APLICACIÓN DE FONDOS
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FUENTES DE INGRESOS

3.875 euros

11

BILBOKO KATEDRALEKO MUSIKA KAPERAREN XX. URTEURRENAREN KONTZERTUA JOAN SANTUEN ELIZAN
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