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Siglak eta akronimoak

BEK  Garapenerako lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko  
 bekak

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa

EGL  Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa 

EHE  Ekintza humanitarioko esparru-estrategien finantzaketa-ildoa 

Euskal Fondoa  Lankidetzarako Euskal Tokiko Erakundeen Elkartea  

GBA  Genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketako   
 prozesuetarako laguntzak 

GE  Giza Eskubideak 

GGKE  Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea

GLEA  Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

(H)ABIAN 2030  Gizarte eraldaketarako hezkuntzaren euskal estrategia

NBE  Nazio Batuen erakundeek hegoaldeko herrialdeetan dituzten   
 bulegoetan gazte lankideen prestakuntzara bideratutako bekak 

PRE  Larrialdi-laguntzetarako eta ekintza humanitarioetarako finantzaketa- 
 ildo iraunkorra 

PRO K1  Garapenerako lankidetzaren proiektuetarako laguntzak

PRO K2 Produkzioa garatzeko eta prestakuntza eta laguntza teknologikorako  
 proiektuetarako laguntzak

PRO K3  Garapen-hezkuntzarako proiektuetarako laguntzak 

SAR  Garapenerako lankidetzako Ignacio Ellacuría saria 

SEAD Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa

URA  Uraren Euskal Agentzia

UPV/EHU Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

ZUZ  Zuzeneko dirulaguntzak
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Sarrera

2018. urtean, bultzada handia eman zitzaien Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agen- 
tziaren (aurrerantzean GLEA) hainbat prozesu estrategikori. Lehenik eta behin, nabar-
mentzekoa da 2018-2021 aldiko Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana onartu izana; 
eta, bigarrenik, 2018-2023 aldiko Ekintza Humanitarioko Estrategiaren abiaraztea. Espa-
rru horretan GLEAren politika gidatuko du. 

GLEAren tresnak berrikusten jarraitu genuen. Alde batetik, euskal lankidetza-erakunde-
entzako genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako prozesuetarako laguntzak 
arautzen dituen dekretu berria argitaratu zen; bestetik, ekintza humanitario eta progra-
men araudiak berrikusten jarraitu genuen; eta, azkenik, hiru urteren ostean, garapenerako 
lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko beken deialdia berrekin zen, 2017an 
onartutako dekretu berriaren baitan. 2018an, gainera, garapenerako lankidetzako agen-
teen Erregistroa abiarazi zen. 

Halaber, 2018an, milioi eta erdi euro hazi zen funtsen diru kopurua aurreko urtearekin 
alderatuta eta, beraz, 46 milioi euro bideratu ziren lankidetza-proiektuetara, gizarte-eral-
daketarako hezkuntzara, ekintza humanitarioko laguntzetara, genero-berdintasunaren  
aldeko antolamendu-aldaketako prozesuetarako laguntzetara, Ignacio Ellacuria sarira eta 
beketara. 

Azpimarratzekoa da, baita ere, erakunde arteko koordinazioaren alorrean eman diren  
aurrerapen nabarmenak. Alde batetik, Ur- eta Saneamendu-alorrean Euskadi- Erdial-
deko Amerika erakunde arteko Lankidetza Programa abiarazi zen euskal erakundeen eta  
Erdialdeko Amerikako erakundeen artean; bestalde, Euskal Lankidetza Publikoaren Ataria 
aurkeztu zuten, GLEAk, beste euskal erakunde publiko batzuk eta Euskal Fondoa – Lanki-
detzarako Euskal Tokiko Erakundeen Elkarteak. Gainera, PLATFORMA Europako koalizioko 
kide bihurtu zen GLEA. 

Memoria honen bidez, lankidetzaren arloko eragileei eta, oro har, herritarrei kontuak 
emateko eta gardentasuna agertzeko zeregina betetzen du GLEAk. Lehenengo kapituluan 
GLEAren 2018ko jarduera azaltzen da, 2018-2021 aldiko Garapenerako Lankidetzaren IV. 
Gida Planean ezarritako 8 ardatz estrategikoen arabera eta baliatutako bitartekoen ara-
bera banatuta. 

Bigarren kapituluak aurrekontu-betearazpena aztertzen du, eta 2018ko diru-laguntzen 
banaketari buruzko ondorio nagusiak azaldu. Osagarri gisa, Excel dokumentu bat dago 
eskuragarri, 2018an GLEAk onartutako ekimen guztiak xehatzen dituena, erabiltzaileak  
interesgarri deritzon datuak kontsultatu ahal izateko. 

Paul Ortega Etcheverry  
GLEAko zuzendaria

https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/eu/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/eu_pubmem/index.shtml
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IV. Gida Planaren asmoa da 
koordinazio eta koherentzia 
maila handiagoak lortzea, eta 
elkarrizketan oinarritutako 
lanerako moduak sortzea.

“

01
2018ko jardueren urteko memoria

1.1.  2018-2021 aldiko Garapenerako  
 Lankidetzaren IV. Gida Plana

2018ko uztailaren 24an Gobernu Kontseiluak 2018-2021 aldiko Garapenerako Lankide- 
tzaren IV. Gida Plana onartu zuen. Planaren osatzeko abiapuntutzat hartu ziren Garapene-
rako Lankidetzaren 2018-2021 aldiko Urte Anitzeko Plangintza Estrategikoaren Orientabide 
Orokorrak eta 2014-2017 aldiko Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Planaren ebaluazioa. 
Prozesuan GLEAren barne-jarduna eta lankidetzako agenteekin egindako saioak uztartu 
ziren, eta ekarpen publikoak eta gobernu-organoen aginduzko hainbat txosten ere kontuan 
hartu ziren. 

IV. Gida Planak GLEAren eta Eusko Jaurlaritzaren gainerako dokumentu estrategikoekin 
etengabeko lotura du. Besteak beste, honako hauekin: gizarte eraldaketarako hezkuntzaren 
estrategia (H)ABIAN 2030 eta 2017-2020 ARAR Ekintza-Plana; 2018-2023 aldiko Ekintza 
Humanitarioko Estrategia, eta Euskadiko Garapenerako Politikek Koherentzia izateko Erre-
ferentzia-Esparrua. 

IV. Gida Planaren asmoa da koordinazio eta koherentzia maila handiagoak lortzea, eta 
elkarrizketan oinarritutako lanerako moduak sortzea. Helburu horri jarraiki eratu da AU-
ZO(LAN)KIDEAK, mota anitzetako ekimen adierazgarri sorta, plan horrekin sustatu nahi di-
ren ikuspegiak indartzeko asmoz.  

Kapitulu honetan jaso dira GLEAk 2018an egindako jarduera nagusiak, IV. Gida Planean  
jasotako jarduteko ardatz estrategikoen arabera ordenatuta.
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1.2.  Garapenerako politiken  
 koherentzia - erakunde  
 arteko koordinazioa

1.2.1. Garapenerako politiken koherentziaren urteroko 
txostenaren osaeraren hasiera 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak bere funtzioen artean du euskal adminis-
trazio publikoen jardueren koherentzia-printzipioaren betearazpen-mailari buruzko urte-
roko txostena osatzea. Hala, 2018ko abenduaren 17an egindako saioan, Kontseiluko osoko 
bilerak lantalde bat eratzea adostu zuen, garapenerako politiken koherentzia lantzeko. Tal-
de horren zereginen artean dago urteroko txosten hori bera eratzea sustatzea.

 
1.2.2. Eusko Jaurlaritzaren beste sailekin elkarlanean egindako 
ekintzak

Gazteria Zuzendaritzarekin lankidetzan, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren XXVI. 
edizioa antolatu zen, eta bertan 99 gaztek parte hartu zuten (81 emakume eta 18 gizon).

Bestalde, Osakidetzarekin elkarlanean kudeatuta, dagozkion baimenak igorri ziren langile 
medikoek START programan parte hartu ahal izateko. 

Biltzen (Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiken Saila), Peñascal Koop., Agharas 
Elkarte eta Goiztiri Elkartearekin elkarlanean, Draa-Tafilalet-en garapenerako ekimen bat 
sustatzeko aukera aztertzen ari dira. Marokoko eskualde hartakoak dira Euskadin harreran 
hartutako bidaiderik gabeko adingabe atzerritarren portzentaje altua. Azaroan, diziplina 
anitzeko talde batek eskualdera aurre-identifikaziorako bisita bat egin zuen.

Erantzun humanitarioko mediku taldea START (Spanish Technical Aid 
Response Team)

 › Giza taldea (Autonomia Erkidegoetako osasun-zerbitzuetako 40 profesional 
baino gehiago, dozena bat aditu) eta kanpaina-ospitalea.

 › Munduko Osasun Erakundeak egiaztatutako hondamendi naturalei larrialdi-
erantzuna emateko talde espezializatua.

 › Larrialdi humanitario bat gertatzen den munduko edozein txokotan 72 
orduren buruan zabaldu ahal izateko prest.

 › Egunean 150 pertsona inguru artatzeko gaitasunarekin.

Misio horretarako Osakidetzako bi profesional daude datu-basean eskuragarri.
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1.2.3. Ur- eta Saneamendu alorrean Euskadi-Erdialdeko Amerika 
erakunde arteko Lankidetza Programa abian jartzea 

Euskadiko garapeneko eta uraren inguruko erakundeek, 2018ko erdialdean, Ur- eta Sanea-
mendu alorrean Euskadi-Erdialdeko Amerika erakunde Lankidetza Programa abian jarri zuten, 
El Salvador eta Costa Ricako erakundeekin batera. Programaren helburua da lankidetzan 
jarduteko modu berrien aldeko apustua egitea, erakunde publikoek finantzatzeaz gain, fun-
tzio sustatzaile izan dezaten lankidetza-ekimenetan, baita lankidetza teknikoan ere. 

Ekimen honek mahaigaineratzen du Euskadi, El Salvador eta Costa Ricaren arteko lanki-
detza triangeluarra sortzea, esperientzia eta jardunbide egokiak partekatu eta prestakun- 
tza- eta lankidetza-ekintza teknikoak garatzeko. Gainera, programari esker, Anamorós eta 
Yucuaiquín udalerrietan (El Salvador) ur- eta saneamendu-azpiegiturak hobetu nahi dira. 
2018-2020 aldian, ekimena exekutatzeko 1,85 milioi euro bideratuko dira; horietatik, 1,36 
milioi euro Euskadik emango ditu.

Azpiegiturei dagokionez, 2018an azterketa teknikoak gauzatu ziren, baita materiala erosi 
eta obren lizitaziorako prozesua abiarazi ere. Lankidetza teknikoan elkartrukerako eta for-
maziorako bost espazio garatu ziren.

Ekimen horretan parte hartu duten eragileak honako hauek dira: 

Euskadi Erdialdeko Amerika

GLEA
Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (ANDA) de El Salvador 

Uraren Euskal Agentzia (URA)
Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA)

Arabako Foru Aldundia
Asociación Saneamiento Básico, Educación 
Sanitaria y Energías Alternativas (SABES)

Gipuzkoako Foru Aldundia

Vitoria-Gasteizko Udala

Bilboko Udala

Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA)

Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoa 

Euskal Fondoa

Programa lankidetzan jarduteko modu berrien 
aldeko apustua da. Erakunde publikoek 
finantzatzeaz gain, funtzio sustatzaile izan 
dezaten lankidetza-ekimenetan, baita  
lankidetza teknikoan ere. 

Elkartrukea sustatu eta ezagutza mobilizatzeko irakaspen sorta:

1. Lankidetza teknikoko ekintzak zehaztu baino lehen, konfiantzazko eta elkar 
ezagutzeko  espazioak sortzearen garrantzia.

2. Gaitasunen eta alde bakoitzak hobetzeko helburua duten gaitasunen 
inguruko diagnostiko zehatza egitearen garrantzia.

3. Alde guztiek lankidetza teknikoa egikaritzeko duten denbora-
eskuragarritasuna eta giza baliabideak zehaztearen garrantzia.

4. Malgutasun eta egokitzearen beharra. Diagnostikoan hautemandako 
beharrizanak eta aurreikusitako lankidetza teknikoko modalitateak aldatzen 
edota hedatzen joan daitezke aldeak zenbat eta gehiago ezagutu, eta ikasteko 
alor berriak zabal daitezke.
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1.2.4. Euskal Lankidetza Publikoaren Ataria abiaraztea 

Erakunde arteko koordinazioaren ahaleginari esker, Eusko Jaurlaritzak, hiru foru-aldun-
diek, hiru hiriburuetako udalek eta Euskal Fondoak publikoki aurkeztu zuten Euskal Lan-
kidetza Publikoaren Ataria. Ekimena sortu zen Euskadin garapenerako lankidetza publi-
koaren ikuspegi osoa izateko, informazioa lortzeko zailtasunak zeudela hauteman baitzen; 
ez zeuden partekaturik nomenklatura, kategoria eta sailkapen eremu berdinak. 

Atariaren helburua da Euskadin garapenerako lankidetzaren alorrean gardentasuna, har-
monizazioa eta koordinazioa sustatzea. Plataformak hasiera batean jasotzen zuen edu-
kiak 2014tik 2017ra bitarteko ekimenei egiten zien erreferentzia. Guneak modu gardenean 
biltzen du euskal eragile publikoek lankidetzara bideratzen dituzten baliabideen inguruko 
informazioa; urte, leku geografiko eta erakundearen arabera garatutako proiektuak; baita 
informazio osagarria ere, Euskadi osoan egiten den jardunaren informazioa modu bisua-
lean ikusi ahal izateko. 

Tresna hori urtez urte eguneratuko da, Euskadiko garapenerako lankidetzan erakunde pu-
bliko nagusiek finantzatzen dituzten ekimen berriekin. Epe ertainera begirako helburua da 
euskal erakunde publiko guztien lankidetzako datu guztiak txertatzea. Halaber, eduki eta 
funtzio berriak ere gehituko dira Atarira, erabiltzaileek berau hobeto erabili ahal izateko.

Ataria sortu zen euskal garapenerako 
lankidetza publikoaren ikuspegi  
osoa izateko.

79
HERRIALDE

Euskadiko lankidetza 
publikoa 2014-2017

230
MILIOI EURO  

BAINO GEHIAGO 

2.300
EKIMEN INGURU

http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/eu/site
http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/eu/site
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1.3.  Eremu estrategikoak

IV. Gida Planaren aldirako, bi eremu estrategiko sustatuko dira. Horiek zehaztu dira  
AUZO(L)ANKIDEAK BAKEAN: gatazken eraldaketa eta bakearen eraikuntza, eta AUZO(LAN)KI-
DEAK EKONOMIAN: eredu ekonomiko solidarioa ekimen enblematikoetan. 

2018ko bigarren seihilekoan, eremu estrategikoen funtzionamendu-, kudeaketa- eta jarrai-
pen-ereduaren lehen zirriborroa garatu zen. Halaber, eremu estrategiko bakoitzaren ba- 
lizko erakundeen lehenengo identifikazioa aurreratu zen, IV. Gida Planean horietako bakoi- 
tzarentzako ezarritako eragile-tipologiaren arabera. Hautaketa hori egiteko, eremuaren eta 
erakundeek espezializazio-espazioen arteko lerrokatzea egin zen, horien lehentasun estra-
tegikoak, aliantzak eta lan-estrategiak kontuan hartuta. GLEArekin aurrez izandako lotura 
ere eragileak hautatzeko irizpide izan zen.  

   

1.4.  Tokikoa/globala

1.4.1. Tokiko/global ikuspegia sustatzea

2018an zehar, GLEAk tokiko mailan eta maila globalean presentzia izan duten mobilizazio 
eta eragineko ekimenak bultzatu zituen bere tresnen bidez. Ildo horretatik, nabarmentze-
koa da zuzeneko dirulaguntzen bidez maila anitzetako sareekin lan egiten duten gizarte 
mugimenduei emandako laguntza, hala nola, honako hauei: Emakumeen Mundu Martxa, 
Hezkuntzaren Aldeko Munduko Kanpaina, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defenso-
ras de Derechos Humanos eta Bakearen Nazioarteko Brigadak; baita La Vía Campesinako 
hainbat proiekturi lehia-prozesuaren bidez emandako laguntza ere.

Tokikoa/globala ikuspegiaren bidez erronka globalei aurre egin nahi diegu:

 › tokiko mailatik hasi eta maila globalera bitarte artikulatutako ekintzaren 
bidez.

 › herritarren esku-hartzea beharrezkoa da mundu justuago, iraunkorrago eta 
inklusiboagoa eraikitzeko alternatiben sorkuntzan.

Ikuspegi horren bidez nahi dugu:

 › zatitutako lan egiteko moduak gainditu.

 › nazioarteko elkartasun-harreman horizontalak indartu.

 › beste ikuspegitara ireki. 

 › testuinguru ezberdinen arteko benetako lotura lortu.

Eremu estrategikoak hainbat eragilek giza 
garapen iraunkorraren erronka globalaren 
inguruan hausnartzeko eta lan egiteko espazioak 
dira, eta asmoa da erronka horiei modu koherente 
eta koordinatuan heltzea. Esperientzia honen 
bidez, lankidetza-eredu berri bat aztertu nahi 
dugu.
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1.4.2. Parte-hartzea sareetan

2018ko urrian, GLEA eta Euskal Fondoa -Euskadi Basque Country izenpean- PLATFORMA 
koalizioan kide gisa onartuak izan ziren. Tokiko eta eskualdeko 30 gobernuk osatutako 
koalizio paneuroparra da, eta maila nazionalean zein Europa eta mundu mailan ordezka- 
tzen dituzten elkarteak daude. Horiek guztiak garapen iraunkorrerako nazioarteko lanki-
detzan funtsezko eragileak dira. Euskal erakundeen helburua da ezagutza eta ikaskuntzen 
elkartrukerako ekintzetan parte hartzea, eta tokiko eta eskualdeko gobernuen berariazko 
funtzioa indartzea garapeneko politiketan.

Halaber, GLEAk, 2018ko martxoan, parte hatu zuen Hego Afrikako Lurmutur Hirian os-
patutako Beltzez Jantzitako Emakumeen-Women in Black (WiB) Nazioarteko XVII. Topaketan, 
2017ko dirulaguntza zuzen baten bidez lagunduta. Displaced Lives (bizitza desplazatuak) 
izenburupean, tokiko zein nazioarteko sareko aktibista feministen arteko elkarrizketa 
errazteko baliagarri izan zen. Topaketetan jorratu ziren arrazakeriaren, gorrotoaren eta 
klase- eta botere-interesen ondoriozko derrigortutako lekualdaketa mota anitzen ondo-
rioak. 

2018ko urritik GLEA eta Euskal Fondoa 
PLATFORMA europar koalizioko 
kideak dira.
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1.5.  Giza Eskubideak  

1.5.1. Giza Eskubideen defendatzaileak babesteko emandako 
funtsen % 4ko erreserba

IV. Gida Planak, giza eskubideei (GE) dagozkien ardatzean, berariaz lan egiten du 
GLEAk GEen pertsona, komunitate eta sare defendatzaileak babesteko lana indar- 
tzeko, eta urtero ematen dituen funtsen % 4 alor horretako ekimenetarako gordetzea 
ezartzen du. 2018an, sektore horretara bideratutako aurrekontua % 5,87koa izan zen. 

Tresna

Onartutako 
ekimen 

kopurua, 
guztira

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira

Babeserako 
onartutako 

ekimen 
kopurua

Babeserako 
emandako 

zenbatekoa, 
guztira

Babeserako  
zenbatekoa, 
emandako 
funtsekin 
alderatuta

PRO - K1 62 29.243.878,73 € 4 2.216.655,79 € % 7,57

PRO - K3 25 5.300.000,00 € 1 202.205,20 € % 3,81

ZUZ 20 4.506.405,59 € 1 300.000,00 €  % 6,65

Beste tresna 
batzuk

59 7.229.885,53 € - - -

GUZTIRA 166 46.280.169,85 € 6 2.718.860,99 € % 5,87

Portzentaje horrek barne hartzen dituen ekimenen baitan, azpimarratzekoa da, GLEAk 
Bakearen Nazioarteko Brigadei beren eragin politikorako ardatza garatzeko emandako 
laguntzaren berariazko apustua. Zuzeneko dirulaguntza horren bidez, Giza Eskubideen de-
fendatzaileen lan-espazioak babestu eta mantentzeko nazioarteko komunitatearen funtzio 
aktiboa indartu nahi dugu, Bakearen Nazioarteko Brigadekin batera, Mexikon, Guatemalan, 
Hondurasen eta Kolonbian. 

2 ekimen
1.134.865,51 €

Erdialdeko 
Amerika, Mexiko 
eta Karibe

2 ekimen
1.081.790,28 €

Hego Amerika

Nazioartekoa 
(Mexiko, Guatemala, 
Honduras eta Kolonbia) 

Euskadi

ekimen 1  

202.205,20 €

ekimen 1
300.000,00 €

% 39,79

% 11,03

% 41,74

%
7,44
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GUATEMALA

Guatemalako lurraren eta lurraldearen 
eskubideen defendatzaileak babesteko 
gaitasunak indartzea. 

► 551.173,95 € - PRO K1

Mexikon, Guatemalan, Hondurasen eta Kolonbian 
giza eskubideak modu baketsuan defendatzen 
dituzten defendatzaileak, komunitateak, 
erakundeak eta adierazpen sozialak babestea. 

► 300.000,00 € - ZUZ

HONDURAS

Indarkeriarik gabeko lurraldeak. 
Honduraseko nekazarien 
komunitateak indartuz, beren 
eskubideak baliatu eta defenda-
tzeko aukera izan dezaten.

► 583.691,56 € - PRO K1

EKUADOR

Egia, Justizia eta Erreparazioa: Emakumeen, 
herrien eta naturaren eskubideak defendatu eta 
eskatzeko prozesu bat.

► 535.703,35 € - PRO K1

MEXIKO, GUATEMALA, 
HONDURAS ETA KOLONBIA

KOLONBIA

Giza Eskubideen, emakumeen eta herrialde 
indigenen erakundeak, Kolonbian bakea 
eraikitzen. 

► 546.086,93 € - PRO K1

EUSKADI

Mesoamerika-Euskadi: Defendatzai-
leak zubiak ehunduz, eta autozaintzen 
gaineko eta bizitzaren eta 
lurraldearen defentsaren gaineko 
estrategiak partekatuz.

► 202.205,20 € - PRO K3

MONTO TOTAL CONCEDIDOEMAN ZIREN

€

EKIMEN

6

2,7 
MILIOI  + 

Giza Eskubideen defendatzaileei babesa

ONARTU ZIREN
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1.5.2. GLEAk babesaren alorrean dituen gaitasunak indartzeko 
bide-orria osatzea

2018an, eta IV. Gida Planari jarraiki, GLEA baitako lanari ekin zitzaion, horrek Giza Eskubi-
deen pertsona, komunitate eta sare defendatzaileak babesteko eragile gisa duen funtzioa 
indartzeko bide-orria definitzeko asmoz. Lehen urrats gisa, 2014 urteaz geroztik GLEAk 
babesaren alorrean lagundu dituen ekimen eta ekintzen mapatzea eta kategorizazioa egin 
zen, aurretiazko esperientzia horretatik abiatuta ekintza eta lan-ildo zehatzak definitze-
ko. Lan hori Eusko Jaurlaritzaren Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin batera 
elkarlanean hasi da, erakunde hori ere alor horretan bide-orria osatzen ari baita. 2019an 
GLEAren zein Zuzendaritzaren bide-orriak amaitzea aurreikusten da.

1.5.3. Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi 
Batez Babesteko Euskal Programarekin lankidetza

GLEA, era berean, Eusko Jaurlaritzaren Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza buru 
duen Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi Batez Babesteko Euskal Programarekin harre-
mana estutzen joan da azken urteotan. 2018an, euskal GGKEntzako deialdia zabaldu zen, 
hainbat bilera egin eta defendatzaileen hautaketa-prozesuan parte hartu. Era berean, 
GLEA Kolonbiara egindako misioaren parte izan zen (Medellin, Bajo Cauca Antioqueño eta 
Bogota) 2018ko urtarrilean. 

Misioa osatu zuten Eusko Jaurlaritzako ordezkariek -Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzen-
daritza eta GLEA-, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordeak eta euskal gizar-
te-erakundeak. Horren helburua zen Euskadin 2017an harreran hartutako defendatzaileen 
egoera pertsonal eta komunitarioaren jarraipena egitea, babeserako sarea indartzea eta 
euskal gobernu, legebiltzar eta erakundeen babesa ikusaraztea.

Giza Eskubideen Emakumezko Defendatzaileak: bizitzaren, zainketaren eta 
babesaren defendatzaile 

2018ko irailean ospatu zen Garapenerako Estrategia Positiboen Jardunaldien XII. 
edizioa, GLEAk eta Bilboko Udalak antolatuta.

Jardunaldien helburua zen:

 › giza eskubideak defendatzen dituzten emakumeak babestu eta laguntza 
eskaintzearen garrantzian sakondu eta berau nabarmentzea.

 › giza eskubideen emakume defendatzaileen babesari buruz erakunde eta

 › gizarte-mugimenduek jardunbide, esperientzia eta hausnarketak ikusaraztea

 › alor horretan nazioarteko lankidetzaren erronkei buruz eztabaidatzea ere. 

76
PERTSONA
59 emakume 

17 gizon43
ERAKUNDE  

ETA INSTITUZIO

Parte-hartzea: 
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1.6.  Generoa  

1.6.1. Emandako funtsen % 20 emakumeen ahalduntzerako 
erreserbatzea eta % 10 erakunde feministei bideratzea

IV. Gida Planean ezarri bezala, GLEAk emakumeak ahalduntzeko ekimenak lehenetsiko 
ditu eta, horretarako, emandako funtsen % 20 gordeko du. 2018an aipatu sektorearentzako 
funtsen % 28,71 lortu zen. 

IV. Gida Planak, halaber, tokiko erakunde kide feministak laguntzeko konpromisoa hartzen 
du, eta funtsen % 10 erreserbatuko du helburu horretarako. 2018an, emandako funtsen  
% 14,75 erakunde feministek exekutatutako ekimenetarako izan zen.

Tresna
Onartutako 

ekimen kopurua, 
guztira

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira

Emakumeen 
ahalduntzera 
bideratutako 

eta onartutako 
ekimenak

Emakumeen 
ahalduntzera 
bideratutako 

ekimenei 
emandako 

zenbatekoa

Ahalduntzeari 
bideratutakoa, 

emandako 
funtsekin 
alderatuta

Erakunde 
feministekin 

ekimen kopurua
(tokiko kideak)

Erakunde 
feministei 
emandako 

zenbatekoa 
(tokiko kideak)

Erakunde 
feministei 

bideratutakoa, 
emandako 
funtsekin  
alderatuta

PRO – K1 62 29.243.878,73 € 23 10.332.354,39 € % 35,33 14 6.508.636,72 € % 22,27

PRO – K3 25 5.300.000,00 € 9 1.824.944,94 € % 34,43 - - -

EHE 4 2.900.000,00 € 1 792.482,37 € % 27,33 - - -

ZUZ 20 4.506.405,59 € 2 320.000,00 € % 7,10 2 320.000,00 € % 7,10

NBEren  
luzapenak

10 181.920,00 € 1 18.600,00 € % 10,22 - - -

Beste tresna 
batzuk

45 4.147.965,53 € - - - - - -

GUZTIRA 166 46.280.169,85 € 36 13.288.381,70 € % 28,71 16 6.828.636,72 € % 14,75 
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Emakumeen ahalduntzerako eta erakunde feministentzako onartutako ekimenen ar-
tean, nabarmentzekoak dira zuzeneko bi dirulaguntza: lehenengoaren helburua da Nazio  
Batuen 1325 Ebazpena eta horrekin lotutako beste ebazpenen aplikazio osoan emakume 
eta nesken gaitasunak eta parte-hartzea indartzen laguntzea Aintzira Handien eskualdeko  
honako herrialde hauetan: Burundi, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Ruanda eta 
Uganda, Synergie des Femmes pour les Victimes de Violences Sexuelles erakundearena, eta  
bigarrena izan zen laguntzeko “Venir al Sur” LesBitTansInter Feminista Latinoamericano y 
del Caribe III. Topaketari, 2018ko azaroan Mexikoko Hirian ospatu zena. 

Euskadi

Afrika

Asia

Hego Amerika

% 31,72

% 14,95

% 10,07

% 29,52

% 13,73

10 ekimen
4.214.983,12 €

9 ekimen
1.824.944,94 €

5 ekimen
1.338.298,31 €

3 ekimen
1.986.927,02 €

9 ekimen
3.923.228,31 €

Erdialdeko 
Amerika, Mexiko 
eta Karibe

7 ekimen
3.305.362,06 €

2 ekimen
1.194.444,65 €

2 ekimen
346.119,20 €

Afrika

Asia

Hego Amerika

% 29,04

% 17,49

% 48,40

%
5,07

5 ekimen
1.982.710,81 €

Erdialdeko 
Amerika, Mexiko 
eta Karibe

EMAKUMEEN AHALDUNTZEA ERAKUNDE FEMINISTAK

Emandako funtsen % 28,71 emakumeen 
ahalduntzerako eman ziren. 
% 14,75 erakunde feministek tokian  
exekutatuko dituzte.



EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

ERAKUNDE FEMINISTAK 

EKIMEN 
ONARTU ZIREN 

AHALDUNTZERAKO

36

 EMAN ZIREN 
AHALDUNTZERAKO

13
MILIOI

+ €

EKIMEN 
ERAKUNDE 

FEMINISTENTZAKO 
ONARTU ZIREN

16

ERAKUNDE 
FEMINISTENTZAKO 

EMAN ZIREN 

€6,8 
MILIOI + 

NBE Emakumeak - lankide 
boluntarioarentzako 
beka-luzapena. 

► 18.600 € - NBE

DOMINIKAR ERREPUBLIKA

San Salvador eta Cuscatán barrutietan sexu- eta 
ugalketa-eskubideak baliatzeko aukera hobetzea.

► 451.047,88 €  - PRO K1 - Las Mélidas

Erdialdeko Amerikako emakume langileak ongi 
antolatuta eta artikulatuta, tokian, nazioan eta 
eskualdean lan duina lortzeko sentsibilizatuz, 
proposatuz eta eraginez. II. fasea. 

► 410.679,51 €  - PRO K1 - Asociación 
Mujeres Transformando

EL SALVADOR

Guatemalako emakume desberdin eta 
gazten sexu- eta ugalketa-eskubideak 
bete-betean baliatzeko aukera sustatuz.

► 599.765 €  - PRO K1 - Tierra Viva

Toki-liderrrak, emakumeak eta gazteak 
subjektu politiko indigena gisa 
ahalduntzea, Sololá barrutiko 5 
udalerritan.  

► 585.524,38 €  - PRO K1 - CPDL 

GUATEMALA

Emakume eta gazteak demokrazia barne-hartzaile baten alde. 

► 598.345,29 € - PRO K1 - La Corriente

San Jerónimo Sahsa produkzio-garapeneko ardatza: Emakume 
eta gazteekin artikulazio sozial eta produktiboko prozesuak 
sendotuz.  

► 599.266,25 € - PRO K1 

“Venir al Sur” 2018 3. topaketa 
lesbitransinter feminista. Mexiko DF, 
2018ko azaroaren 28an, 29an eta 30ean. 

► 60.000 € - ZUZ - Aireana

MEXIKO

Berdintasunerako emakumeen ahalduntze soziopolitikoa eta ekonomikoa sustatzea.

 ► 600.000 €  - PRO K1  

Villa-El Salvador barrutian nerabeen protagonismoa sustatuz, beren 
sexu-eskubideak eta ugalketa-eskubideak baliatu, sustatu eta defendatzeko aukera 
izan dezaten.  

► 212.269,44 €  - PRO K1 - Centro Flora Tristán 

Amazoniako emakume nerabe eta gazteek, beren sexu- eta ugalketa-eskubideak 
baliatuz, kulturarteko elkarrizketa sustatzen dute, nerabeen arteko haurduntza eta 
sexu-indarkeria prebenitzeko politika publikoetan parte hartuz.

► 365.840 €  - PRO K1 - Centro Flora Tristán 

PERU

Emakumeak lurraldeak ehunduz: Gure eskubideak 
baliatzeko bidean, desberdintasunak eraldatuz eta 
Planadas udalerriko emakumeek politikan parte hartuz.

► 358.000 €  - PRO K1  

Valle de Aburrá eskualdeko lurraldeak, ekonomia eta 
nekazarien bizitza bereziki babestea, Kolonbian bakea 
lortzeko beste ekarpen bat. II. fasea. 

► 567.950,76 € - PRO K1 - Penca de Sábila 

KOLONBIA

Honduraseko emakume indigena lenkek lidergo 
eraldatzaile bat daramate aurrera, indarkeriarik gabeko 
bizitza duin baterantz.

► 600.000 € - PRO K1 - CEMH

HONDURAS

NIKARAGUA

Emakumeen ahalduntzea eta erakunde feministak (2/1)

Chiquitania eskualdeko emakume indigenen ahalduntze soziopolitiko eta ekonomikoa. 
► 599.999,59 € - PRO K1  

Tacacoma udalerriko 11 komunitatetako jatorrizko emakume nekazari indigenek beren parte-hartze politikoa 
eta beren antolamendua indartzen dituzte, beren eskubideak baliatzeko eta elikagaiekin lotutako 
segurtasuna eta burujabetza finkatzeko. 
►  584.385,60 € - PRO K1  

Boliviako jatorrizko emakume indigena nekazariak indartzea, indarkeriarik gabeko bizitza bat eduki dezaten. 

►  449.823,03 € - PRO K1 - Confederación Bartolina Sisa   

Emakume Protagonistak San Borja udalerrian, inolako indarkeriarik gabeko bizitza bat edukitzeko eskubidea 
baliatuz.
► 371.772,70 € - PRO K1 

Santa Cruzeko Obispo Santistevan probintzian antolatutako jatorrizko emakume nekazari indigenen 
eskubide sozial, politiko eta ekonomikoak baliatzea. 
► 386.827,58 € - PRO K1 - Subcentral Mujeres 11 Octubre 

BOLIVIA

Emakumearen aurkako 
Indarkeriari buruzko Lege 
Organiko Integrala inplementatu 
beharra azpimarratuz.  

► 286.065,18 € - PRO K1

EKUADOR



EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

ERAKUNDE FEMINISTAK 

EKIMEN 
ONARTU ZIREN 

AHALDUNTZERAKO

36

 EMAN ZIREN 
AHALDUNTZERAKO

13
MILIOI

+ €

EKIMEN 
ERAKUNDE 

FEMINISTENTZAKO 
ONARTU ZIREN

16

ERAKUNDE 
FEMINISTENTZAKO 

EMAN ZIREN 

€6,8 
MILIOI + 

Emakumeen ahalduntzea eta erakunde feministak (2/2)

Sexu eta ugalketa-osasunaren alorrean arreta hobetzea eta 
birgaitze integrala sustatzea sexu-indarkeriaren biktima 
diren emakume eta nesken artean, sare instituzional eta 
komunitario lagungarriaren gaitasun tekniko eta 
antolamenduzkoak indartuz, Nord Kivun.

► 465.408,37 € - PRO K1

9 elkartetan antolatutako eta Ecolo Femme plataforman 
integratutako 463 emakume ekoproduktore ahalduntzeko 
prozesuak bultzatuz. Kabare. Hego Kivu. II. fasea.

► 173.907,15 € - PRO K1  

KONGOKO ERREPUBLIKA DEMOKRATIKOA 

Giza eskubideak eta 
ahalduntze ekonomikoa, 
Kebemer barrutiko 
emakumeentzat. 

► 352.863,59 €  - PRO K1

SENEGAL

Gazako zerrendako emakumeen 
kalteberatasuna murrizteko 
ahalduntze-estrategiak.  

►  792.482,37 € - EHE

PALESTINA

Saharako emakumeak 
indartzea: Emakumeen 
etxeak. II. fasea. 

► 86.119,20 € 
PRO K1 - UNMS

SEAD

Emakumeak ekofeminismotik ahalduntzea, 
hazien eta elikadura-burujabetzaren gaineko 
politika publikoak egiteko lanetan parte har 
dezaten.

► 594.519,97 € - PRO K1 - Nandanya Trust

Indiako Uttar Pradesh, Bihar eta Jharkhand 
estatuetan, sexu- eta ugalketa-eskubideak maila 
komunitarioan indartzea, emakume eta gazteen 
lidergoaren bitartez. 

► 599.924,68 € - PRO K1 - CREA

INDIA

Emakume eta haurren gaitasunak indartzea eta 
bete-beteko parte-hartzea Nazio Batuen 1325. 
ebazpena eta horrekin bat datozen ebazpenak 
aplikatuz Laku Handietako zenbait herrialdetan.  

► 260.000 €  
ZUZ - Synergie des Femmes

BURUNDI, KONGOKO ERREPUBLIKA 
DEMOKRATIKOA, RUANDA 
ETA UGANDA 

FEMINISMOZ BLAI! Ekonomia solidario feministago eta 
eraldatzaileago baterako proposamenak. 
► 140.211,13 € - PRO K3  

Indarkeriatik at. Indarkeria matxistei aurre eginez, kontsumo 
kritiko, arduratsu eta eraldatzaile batetik. 
► 322.895,05 € - PRO K3

Mesoamerika-Euskadi: Defendatzaileak zubiak ehunduz, eta 
autozaintzen gaineko eta bizitzaren eta lurraldearen 
defentsaren gaineko estrategiak partekatuz. 
► 202.205,20 € - PRO K3

Aldaketak ehunduz III. 
► 48.779,74 € - PRO K3 

Emakume eta feministen sareek aliantzak indartzen dituzte, 
eta, horrela, Ekonomia Feministako eta zaintzako ekimen 
berriak sortzen dira maila lokal-globalean. 
► 343.704,15 €  - PRO K3  

Bazterretatik erdirantz, lokaletik globalera: Askotariko 
emakumeen artean diskurtsoa eta ekintza sortuz. 
► 196.500,74 € - PRO K3 

Indarkeria matxistaren gaineko kontzientzia sozial kritikoa 
sortuz sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegitik, 
hezkuntzaren, osasunaren eta unibertsitatearen eremuetan. 
► 132.323,74 € - PRO K3   

Begirada kontzienteak - Miradas conscientes IV.  
► 276.898,96 € - PRO K3  

Justizia trantsizional kritikoa eta feminista: inpunitate 
patriarkalari aurre egiteko baliabideak, giza eskubideen 
urraketa larrien ondoren. 
► 161.426,23 € - PRO K3  

EUSKADI
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1.6.2. GGKEtan genero-berdintasunaren aldeko  
antolamendu-aldaketako prozesuak sustatzea

1.6.2.1. Lankidetza-erakundeentzako genero-berdintasunaren aldeko 
antolamendu-aldaketako prozesuetarako laguntzak arautzen dituen dekretu 

berria

2018ko apirilaren 9an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA, 
67. zenb.) 40/2018 Dekretua, martxoaren 27koa, zeinaren bidez arautzen baitira gene-
ro- berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak sustatzeko (GBA) lan-
kidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak. 2018an zortzi dirulaguntza eman ziren, 
266.344,26 euro guztira: lau parte-hartzean oinarritutako genero-diagnostikoa egin eta 
genero-berdintasunaren aldeko ekintza plan estrategikoa osatzeko; beste bat genero-ber-
dintasunaren aldeko ekintza plan estrategikoa egiteko, eta beste hiru genero-berdinta-
sunaren aldeko ekintza plan estrategikoa ezarri eta ondoren ebaluazioa egiteko. 

2018ko deialdiaren aurkezpen-saioan, tailer parte-hartzaile bat ere egin zen, ekintza-es-
trategiak elkarrekin sortzeko, erakundeetan generoak sortzen dituen erresistentziak pre-
benitu eta kudeatzeko. Lorena Pajares Sánchezek dinamizatu zuen, GGKEetan generoak 
dituen erresistentzien analisia ikerlanaren egileak. Lana GLEAk argitaratu zuen 2018an. 

1.6.2.2. GBA prozesu-eremuan antolatutako jardunaldiak Euskadiko GGKEen 
Koordinakundearekin batera: sexu-jazarpenerako protokoloak

GLEA zein Euskadiko GGKEen Koordinakundea laguntzen ari diren genero-berdintasuna-
ren aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak osagarritzeko eta lankidetzako hain-
bat euskal eragileak indartzeko egiten ari diren ekintzei dagokionez, nabarmentzekoa 
da 2018ko abenduan antolatutako Generoari buruzko erakunde barneko III. Jardunaldiak: 
Lankidetzaren sektorean sexu-jazarpenak eta sexuagatiko jazarpenak saihesteko eta halako  
kasuetan jarduteko protokoloak. 

Jarduera hori antolatu zen lankidetzaren sektorean sexu-jazarpenak saihesteko eta  
halako kasuetan jarduteko protokoloak nola osatzen ari diren ezagutzeko; baita Euska-

diko GGKEen Koordinakundean gaiari buruzko protokoloa onartzeko irizpideetan aurrera 
egiteko ere. Bertan, 21 erakundeetako 31 pertsonek hartu zuten parte (24 emakume eta 
7 gizon).

1.6.3. Genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketako 
prozesua GLEAn

2018an, genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketako prozesuarekin jarraitu 
zen GLEAren baitan. Ikasteko eta trebatzeko prozesu baten bitartez genero-ekitatea GLEA-
ren politika, jardunbide eta sinesmenetan txertatuko duten aldaketa pertsonalak, kolekti-
boak eta antolamenduari lotutakoak lortzeko helburuarekin.

Saio kolektiboen, GLEAko langile guztiei elkarrizketak egin, behaketa parte-hartzailea 
eta generoko barne-taldeko bilerak egin ondoren, diagnostikoaren dokumentua baliozko-
tu zen. 2019an prozesuarekin jarraituko da, genero-berdintasunaren aldeko ekintza plan  
estrategikoa osatu arte.

Genero-berdintasunaren aldeko  
antolamendu-aldaketako prozesuetako 
helburua da erakundearen politika, jardunbide 
eta sinesmenetan txertatuko duten aldaketa 
pertsonalak, kolektiboak eta antolamenduari 
lotutakoak lortzea.
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1.7.  Afrika  

1.7.1. Emandako funtsen % 25 Afrikara bideratzeko 
erreserbatzea 

2018an, Afrikara bideratutako funtsak emandako funtsa guztien % 22,08koa izan zen.

Tresna

Onartutako 
ekimen 

kopurua, 
guztira

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira

Afrikan 
egindako 
ekimen 
kopurua 

Afrikara 
bideratutako 
zenbatekoa 

Afrikara 
bideratutakoa, 

emandako 
funtsekin 
alderatuta

PRO K1 62 29.243.878,73 € 19 7.186.119,20 € % 24,57 

EHE 4 2.900.000,00 € 1 646.953,14 € % 22,30 

PRE 13 2.400.000,00 € 3 533.783,08 € % 22,24 

ZUZ 20 4.506.405,59 € 7 1.724.796,13 € % 38,27 

NBE 16 300.000,00 € 3 56.251,00 € % 18,75 

NBEren 
luzapenak

10 181.920,00 € 4 72.000,00 € % 39,57 

Beste tresna 
batzuk

41 6.747.965,53 € - - -

GUZTIRA 166 46.280.169,85 € 37 10.219.902,55 € % 22,08

2018an Afrika kontinentearekin lotutako zuzeneko bederatzi dirulaguntza onartu ziren. 
Nabarmentzekoa da % 100 Euskadin exekutatutako ekimenak ez direla kontuan hartu Afri-
kara bideratutako portzentaje kopuruan.

% 100 Afrikan exekutatutako ekimenak

Afrika Erdiko Errepublika UNICEF Fundazioa – Espainiako Batzordea 300.000,00 €

Burundi, Kongoko 
Errepublika Demokratikoa, 
Ruanda eta Uganda 

Synergie des Femmes pour les Victimes  
de Violences Sexuelles 260.000,00 €  

Burkina Faso, Benin, 
Togo, Boli Kosta, Senegal, 
Txad, Kamerun, Kongoko 
Errepublika Demokratikoa, 
Ruanda, Etiopia, Kenya, 
Burundi eta Tanzania

INADES Formation 244.522,13 €

Uganda, Ruanda eta Burundi Dialogue Advisory Group (DAG) 200.000,00 €

Afrikan eta Euskadin exekutatutako ekimenak

Kenya
Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza  

S. Coop.
95.274,00 € 

Senegal, Benin  
eta Burkina Faso

Fundación Educación y Cooperación - 
EDUCO 325.000,00 €  

Kamerun UNICEF Fundazioa – Espainiako Batzordea 300.000,00 € 

% 100 Euskadin exekutatutako ekimenak

SEAD
Saharako Errepublika Arabiar 

Demokratikoaren Lagunen Elkartea 
30.000,00 € 

SEAD
Euskal Fondoa – Lankidetzarako Euskal 

Tokiko Erakundeen Elkartea 46.000,00 €  

Proiektuen deialdiaren 1. kapituluan 50 puntutik gorako proiektu guztiak onartu, eta ZUZ 
atalean Afrikaren aldeko apustu handia egin bazen ere (zazpi ekimen), ez zen lortu IV. Gida 
Planak zehaztutako funtsen % 25ra iristea.



Afrika (2/1)Lorem ipsum

MONTO TOTAL CONCEDIDO

37

10 
MILIOI  + 

EKIMEN

EMAN ZIREN

ONARTU ZIREN

Mheirizen edateko ura hornitzeko
katea indartzea.

► 646.953,14 € - EHE

Saharako emakumeak indartzea: 
Emakumeen etxeak. II. fasea.

► 86.119,20 €  - PRO K1

SEAD 

Konponbide iraunkorrak Kamerungo ekialdean errefuxiatuta bizi 
diren Afrika Erdiko Errepublikako gazteentzat. 

►133.835,65 € - PRE

Kalitatezko lehen hezkuntza IKTekin, Kamerungo komunitateetan.

► 300.000 € - ZUZ

KAMERUN

Txad lakuaren arroko 
emakumeen erresilientzia 
indartzea.

► 367.690,88 € - PRO K1

TXAD

Boli Kostan gabezia eta desberdintasun 
handienak dituzten hiru eskualdetan 
kalteberatasun-egoeran dauden nerabeen 
hezkuntzaren kalitatea indartzeko 
berrikuntza.

► 484.636,01 € - PRO K1

BOLI KOSTA

FAO Egiptorako lankide 
boluntarioarentzako beka.

► 18.540 € - NBE

EGIPTO

UNICEF Etiopiarako lankide boluntarioarentzako 
beka-luzapena.     

► 18.000  € - PNBE

UNICEF Etiopiarako lankide boluntarioarentzako 
beka-luzapena. 

► 18.000  € - PNBE

FAO Etiopiarako lankide boluntarioarentzako 
beka-luzapena.

► 18.000  € - PNBE

ETIOPIA

722 emakume ekonomikoki ahalduntzea, 
autogestionatutako baratze komunitarioetan 
jasotako gaitasunak indartuz.

► 182.777,05  € - PRO K1

UNICEF Ginea Bissaurako lankide 
boluntarioarentzako beka-luzapena.

► 18.000 € - PNBE

GINEA BISSAU

Nekazaritza, elikadura eta merkataritzarako 
politika publikoak sortzeko esparrua 
sustatzea, elikadura-burujabetzaren 
printzipioetan eta landa-nekazaritza 
ekologikoaren ereduan oinarrituta, LVC 
Nazioarteko Nekazarien Mugimenduko 
artikulazioko, mobilizazioko, kabildeoko eta 
eragiteko gaitasunak indartuz. 

► 599.515,88 € - PRO K1

MALI

UNICEF Mauritaniarako lankide 
boluntarioarentzako beka.

► 18.540 € - NBE

MAURITANIA

Nigeriako Ipar-ekialdean bakarrik edo 
familiengandik bereizita bizi diren 
haurrak babestea eta haien eskura 
familia-ingurune bat jartzea.

► 199.947,43 € - PRE

NIGERIA

Hezkuntzaren aldeko Mundu Kanpaina: 
gizartea eraldatzeko hezkuntzaren alde eginez 
maila lokalean eta globalean.  

► 325.000 € - ZUZ

SENEGAL, BENIN, 
BURKINA FASO 

Senegaleko Dakarreko gazte eta emakumeen 
gaitasunak indartzea, haien enplegua eta ekintzailetza 
hobetzeko.
► 360.557,44 € - PRO K1

Berdintasunean eta parte-hartzean oinarritutako 
gobernagarritasun bateranzko bidean, Ziguinchor 
hiriko komunitateetan.
► 125.511,21 € - PRO K1

Giza eskubideak eta ahalduntze ekonomikoa, 
Kebemer barrutiko emakumeentzat. 
► 352.863,59 € - PRO K1

Landa-familien nekazaritza-produkzioko sistemen 
erresilientzia hobetzea eta emakume nekazariak 
ahalduntzea.
► 308.421,43 € - PRO K1

Lurraldearen eta Ondasun Komun Naturalen defentsa, 
Kolda eskualdeko emakume eta gazteen herritartasun 
aktiboa sustatuz. 
► 518.413,04 € - PRO K1

SENEGAL



Afrika (2/2)Lorem ipsum

MONTO TOTAL CONCEDIDO

37

10 
MILIOI  + 

Madagaskarren Familia Nekazaritzaren 
aldeko politika publikoak sustatzea. 

► 161.183,48  € - PRO K1

MADAGASKAR

Herritartasuna Eskoletan: parte-hartzean eta 
balioetan oinarritutako kalitatezko lehen 
hezkuntza inklusibo baten alde. 

► 334.066,29 € - PRO K1

MOZAMBIKE

Afrika Erdiko Errepublikako eremu ahaztuetan 
desnutrizioari aurre egitea.

► 200.000 € - PRE

Afrika Erdiko Errepublikan generoan eta 
sexu-esplotazioan oinarritutako indarkeriatik 
bizirik atera diren emakumeentzako arreta 
integrala.

► 300.000 € - ZUZ

AFRIKA ERDIKO ERREPUBLIKA

Sexu eta ugalketa-osasunaren alorrean 
arreta hobetzea eta birgaitze integrala 
sustatzea sexu-indarkeriaren biktima diren 
emakume eta nesken artean, sare 
instituzional eta komunitario lagungarriaren 
gaitasun tekniko eta antolamenduzkoak 
indartuz, Nord Kivun. 
► 465.408,37 € - PRO K1

9 elkartetan antolatutako eta Ecolo Femme 
plataforman integratutako 463 emakume 
ekoproduktore ahalduntzeko prozesuak 
bultzatuz. Kabare. Hego Kivu. II. fasea. 
► 173.907,15  € - PRO K1

Nekazarien elikatzeko eskubidea Kongoko 
Errepublika Demokratikoan, nekazaritzako 
elikagaien ereduaren hedapenaren aurrean. 
► 287.465,50 € - PRO K1

Lehen hezkuntza Ngandnjika Udalerriko 10 
komunitate tribaletan, neskak, albinoak eta 
desgaitasuna dutenak integratuz.
► 599.879,65 € - PRO K1

KONGOKO ERREPUBLIKA 
DEMOKRATIKOA

Emakume eta haurren gaitasunak 
indartzea eta bete-beteko parte-hartzea 
Nazio Batuen 1325. ebazpena eta horrekin 
bat datozen ebazpenak aplikatuz Laku 
Handietako zenbait herrialdetan.  

► 260.000 € - ZUZ

BURUNDI, KONGOKO 
ERREPUBLIKA DEMOKRATIKOA, 
RUANDA ETA UGANDA

Indarkeriarik gabeko komunitate seguruetan berdintasunezko eta 
kalitatezko hezkuntza bat izateko eskubidea sustatzea, Ruandan 
kalteberatasun-egoeran dauden haur eta nerabeentzat.

► 599.999,92 € - PRO K1

Dukore Tujye Imbere. V. etapa. Proiektuaren asmoa da 7 
kooperatibetako emakumeen ahalduntze pertsonaleko, 
kolektiboko eta komunitarioko prozesua sendotzea, emakumeen 
oinarrizko giza eskubideak hobetzeko. 

► 577.705,47 € - PRO K1

RUANDA

FAO Ugandarako lankide boluntarioarentzako beka.

► 19.171  € - NBE

Haurrak babesteko sistema publikoa hobetzea, 
Ugandan haurren aurkako sexu-indarkeria 
prebenitzeko eta hari erantzuteko, generoan 
oinarritutako ikuspegi komunitario batetik. 

► 599. 997,64  € -PRO K1

UGANDA

Afrikako Laku Handietan indarkeria murriztu eta 
prebenitzeko elkarrizketa politikoko prozesuak 
erraztea.

► 200.000  € - ZUZ

UGANDA, RUANDA ETA BURUNDI

Parte hartzeko ikerketa eta jardunbide egokien 
zabalkundea, Afrikan gobernantza inklusiboaren 
eta klima-aldaketaren erronkari erantzuteko. 

► 244.522,13 € - ZUZ

AFRIKAKO 13 HERRIALDE

Africa Basque Challenge “Mind the gap”. 

► 95.274 € - ZUZ

KENYA

€

EKIMEN

EMAN ZIREN

ONARTU ZIREN
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1.7.2. Senegalen ahalmenak indartzea

Afrikan lana bultzatzea euskal GGKEren eskarietako bati erantzuteko asmoz, GLEAk 
2017an Senegaleko GGKEren Koordinakundearekin (CONGADekin) hitzarmena sinatu 
zuen; tokiko GGKEen ahalmenak indartzeko helburuarekin. 2018an lau prestakuntza-saio 
egin ziren eskualde mailan (Kaolack, Thiès, Saint Louis eta Kolda eskualdeetan). Bertan, 
120 pertsonek parte hartu zuten, eta euskal lankidetzaren lan egiteko moduak eta GLEA-
ren laguntzak lortzeko baldintzak azaldu ziren.  

Prestakuntzak oso harrera ona izan zuen parte hartu zuten guztien aldetik, eta aurrez 
ezagutzen ez ziren Senegaleko GGKEak elkar ezagutu eta hurbiltzeko aukera ere izan zen.  

1.7.3. Ezagutze-bidaia Kenyan eta Etiopian

Prozesuen jarraipena egin eta laguntzeko, baita erakunde berriekin aliantzak egiteko as-
moz ezagutu eta harremanak egiteko ere, bidaia bat antolatu zen 2018ko azaro eta aben-
duan Kenya eta Etiopiara. Ekintza humanitarioko zein lankidetzako proiektuak bisitatu 
ziren. Horien lan-ildo nagusiak ziren emakumeen ahalduntze, landa-eremuen garapena 
eta osasuna eta hezkuntza. Bestelako gaiekin lotutako erakunde berri espezializatuekin 
harremanak egiteko bilerak ere egin ziren. Honako hauek dira gai berri horiek: ingurume-
na, emakumeen ahalduntzea -bereziki emakumeen mutilazio genitala- eta elkartruke eta 
unibertsitate-prestakuntza. 

1.7.4. Africa Basque Challenge

Africa Basque Challenge Mondragon Unibertsitateak egindako eta GLEAren zuzeneko  di-
rulaguntzarekin sustatutako ekimena da, eta helburua da gizarte- eta enpresa-ekimen 
digitalen garapena sustatzea, Kenyako komunitateen garapen inklusiboa eta hiri- eta lan-
da-eremuen arteko desberdintasunen murrizketa bultzatzeko. 

GLEAk Nairobin ospatutako lehenengo topaketan parte hartu zuen. Bertan egon ziren Ke-
nya eta Etiopiako 24 gazte eta Euskadi eta beste autonomia-erkidegoko beste 20. Pres-
takuntza- eta lan-saioak ere antolatu ziren gazteekin. Topaketen amaieran, 11 lantalde eta 
11 ekimen berritzaile identifikatu ziren, eraikuntza, turismoa, landa-ekoizpen eta propo-
samen finantzarioen garapenari lotutakoak. 2019an Kenyako gazteek bisitatuko dute Eus-
kadi proiektuen garapenari itxiera emateko. Gainera, bisitaren baitan, proposamen horren 
eta GLEAren lanean interesa zuten beste erakunde eta unibertsitateekin ere harremane-
tarako bilerak egin ziren.
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1.8.  Ekintza Humanitarioa − gatazkak eta  
 bestelako indarkeria egoerak

2018an 2018-2023 aldiko Ekintza Humanitarioko Estrategia jarri zen abian, eta horren 
helburua da gatazka testuinguruetan eta bestelako indarkeria kasuetan espezializatzea.

1.8.1. Emandako funtsen % 9 gatazka eta bestelako indarkeria 
egoeretarako ekimenetara bideratzea

2018an, emandako funtsen % 11,78 gatazka eta bestelako indarkeria egoeretako ekime-
netara bideratu zen..

Tresna

Onartutako 
ekimen 

kopurua, 
guztira

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira

Babeserako 
ekimen 
kopurua

Gatazketara 
bideratutako 
zenbatekoa

Gatazketarako 
zenbatekoa, 
emandako 
funtsekin 
alderatuta

EHE 4 2.900.000,00 € 4 2.900.000,00 € % 100 

PRE 13 2.400.000,00 € 9 1.702.395,92 € % 70,93 

ZUZ 20 4.506.405,59 € 3 850.000,00 € % 18,86

Beste tresna 
batzuk

129 36.473.764,26 € - - -

GUZTIRA 166 46.280.169,85 € 16 5.452.395,92 € % 11,78

Ekintza humanitarioko funtsetako % 90 baino gehiago gatazka-testuinguruko edo bes-
telako indarkeria kasuetako esku-hartzeak laguntzeko bideratu ziren Ekialde Hurbilean 
(Palestina, Siria eta Libano), Afrikan (Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa, Nigeria, 
Afrika Erdiko Errepublika eta Kamerun) eta Hego Amerika (Erdialdeko Amerikako trian-
gelua). Funtsen ia % 45 ahaztutako krisietara bideratu zen, Europar Batasunak sailkatzen 
duenaren arabera. 

GLEAk berak sustatutako ekimenei dagokionez, hiru izan ziren: bata, generoan oinarritu-
tako indarkeriaren aurka UNICEF Afrika Erdiko Errepublikaren lana laguntzeko; bestea, 
Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina-ren ekimena zen, kontinentean lekualda-
tu eta errefuxiatutako biztanleriari laguntza emateko esperientziak eta jardunbide egokiak 
biltzen dituena, eta hirugarrena, Ekialde Hurbilean dauden  Palestinako Errefuxiatuentzako 
Nazio Batuen Agentziaren (UNRWAaren) ekimena. Horren helburua da Libanon Palesti-
nako errefuxiatuen osasun eskubidea gaixotasun kroniko eta arin larrien bidez bermatzea. 

Asia

8 ekimen
2.841.749,00 €

5 ekimen
1.480.736,22 €

Nazioartekoa (Mexiko, Kolonbia, Venezuela eta Ekuador)

Erdialdeko 
Amerika, 
Mexiko eta 
Karibe

ekimen 1
779.961,57 €

ekimen 1
199.949,13 €

Afrika

% 52,12

% 14,30

% 27,16

% 2,75

%
3,67

Hego Amerika

ekimen 1 
150.000,00 €



Gazako zerrendako emakumeen kalteberatasuna murrizteko ahalduntze-
estrategiak. V. fasea.
► 792.482,37 € - EHE

Ekintza humanitarioko esparru-estrategia, okupazioaren eraginpeko 
palestinarren eskubideak eta duintasuna babesteko Nazioarteko Zuzenbide 
Humanitarioari eta Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbideari jarraikiz, 
genero-indarkeriaren aurkako borrokan eta haurren babesean arreta 
berezia jarriz.
► 680.602,92 € - EHE

Ekintza humanitarioa, okupazioaren eraginpeko palestinarren eskubideak 
eta duintasuna babesteko Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioari eta Giza 
Eskubideen Nazioarteko Zuzenbideari jarraikiz, genero-indarkeriaren 
aurkako borrokan eta haurren babesean arreta berezia jarriz.
► 184.546,60 € - PRE

Gazako Zerrendan erabateko pobrezia-egoeran bizi diren Palestinako 
errefuxiatuen elikadura-segurtasunik eza murriztuz.
► 199.903,57 € - PRE

Laguntza psikosoziala Palestinako Gazako zerrendako emakume eta 
adingabeentzat.
► 184.252,54 € - PRE

PALESTINA

Sirian errefuxiatutako palestinarren biziraupena 
ziurtatzea, haien eskura benetako laguntza jarriz.

► 199.981 € - PRE

SIRIA

Libanon errefuxiatutako palestinarren erresilientzia babesten laguntzea, 
oinarrizko beharretarako benetako laguntza eskainiz.

► 199.980 € - PRE

Osasun- eta ospitale-zerbitzuak Libanon errefuxiatutako palestinarren 
gaixotasun larriei premiazko arreta eskaintzeko.

► 400.000 € - ZUZ

LIBANO

Mheirizen edateko ura 
hornitzeko katea indartzea. 

► 646.953,14 € - EHE

SEAD

Nigeriako Ipar-ekialdean 
bakarrik edo familiengandik 
bereizita bizi diren haurrak 
babestea eta haien eskura 
familia-ingurune bat jartzea.

► 199.947,43 € - PRE

NIGERIA

Konponbide iraunkorrak Kamerungo 
ekialdean errefuxiatuta bizi diren Afrika 
Erdiko Errepublikako gazteentzat.

► 133.835,65 € - PRE

KAMERUN

Bide seguruak ehunduz. Erdialdeko 
Amerikako ipar triangeluko 
behartutako lekualdatzeetarako 
arreta integrala.

► 779.961,57 € - EHE

COSTA RICA, 
EL SALVADOR, 
HONDURAS, MEXIKO

Informazioa kudeatzeko estrategia, erakundeak 
indartzeko errefuxiatu eta lekualdatuei laguntzeko 
zereginean.

► 150.000 € - ZUZ

EKUADOR, KOLONBIA, 
MEXIKO ETA VENEZUELA

Arreta humanitario integrala Kolonbian eta 
Ekuadorren behartutako migrazio-egoeran dauden 
pertsonentzat.

► 199.949,13 € - PRE

KOLONBIA ETA EKUADOR

Afrika Erdiko Errepublikako eremu ahaztuetan desnutrizioari aurre egitea. 

► 200.000 €  - PRE

Afrika Erdiko Errepublikan generoan eta sexu-esplotazioan oinarritutako 
indarkeriatik bizirik atera diren emakumeentzako arreta integrala.

► 300.000 € - ZUZ

AFRIKA ERDIKO ERREPUBLIKA

MONTO TOTAL CONCEDIDOEMAN ZIREN

16

5,4 
MILIOI + 

 

EKIMEN 

Gatazka-testuinguruko edo bestelako indarkeria kasuak

€

ONARTU ZIREN
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1.8.2. Erakunde humanitarioak sendotzeko ikaskuntza-espazioak

IV. Gida Planaren erakunde humanitarioak sendotzeko apustuari jarraiki, 2018ko abendua-
ren 4an, printzipio humanitarioei buruzko esperientzien inguruan prestakuntza- eta elkar-
truke-saioa egin zen. Lau euskal instituziotako eta 14 erakundetako kidek neurri horiek 
ezartzeak dituen erronken inguruan eztabaidatu zuten, alor horretan aditua den pertsona 
batekin batera.

1.8.3. Komunikazio-produktuak

Euskal herritarrak jakinarazi eta sentsibilizatzeko asmoz, bideo bat egin zen, krisi huma-
nitarioetan sortzen diren bat-bateko ekimen solidarioak gidatzeko. Bideoarekin batera, 
herritarrei, komunikabideei eta erakundeei informazioa emateko fitxa batzuk argitaratu 
dira, krisi baten aurrean nola jokatu jakiteko. Komunikazio-produktu horiek beste erakun-
deekin koordinatuta sortu ziren, eta, horiek zabaltzeko asmoz, GLEAren webgunean daude 
eskuragarri.

1.8.4. Ekintza humanitarioko erakundeekin topaketa Kolonbian 
2018an, eta Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi Batez Babesteko Euskal Programaren 
baitan Kolonbiara egindako misioaz baliatuta, hainbat bilera egin ziren ekintza humanita-
rioaren alorrean lan egiten duten erakundeekin. Horren helburua zen GLEAren Ekintza Hu-
manitarioko Estrategia partekatzea eta herrialdean garatzen ari diren ekimenen inguruko 
informazioa elkatrukatzea. 

Honako hauek dira bisitatutako erakundeak: Servicio Jesuita a Refugiados-América Lati-
na, Servicio Jesuita a Refugiados-Colombia, Migrazioen Nazioarteko Erakundea, Consejo 
Noruego para los Refugiados, Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Mandatariaren Bulegoa 
(ACNUR) eta Europako Batzordeko Laguntza Humanitario eta Babes Zibileko saila (ECHO).

2018an 2018-2023 aldiko Ekintza Humanitarioko 
Estrategia jarri zen abian. Horren helburua da 
gatazka testuinguruetan eta bestelako indarkeria 
kasuetan espezializatzea. 

https://www.elankidetza.euskadi.eus/krisi-humanitarioak/x63-content7/eu/


25GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA MEMORIA 2018

1.9.  Gizarte-eraldaketarako hezkuntza 

1.9.1. Emandako funtsen % 13 Euskadin egindako ekintzetara 
bideratzea

2018an, emandako funtsen % 13,18 Euskadin egindako ekintzetara bideratu zen. Gehienak 
gizarte-eraldaketarako hezkuntzako ekintzak egiteko bideratu ziren, baina ez zuten guz-
tiek helburu hori. Ekimenen artean, nabarmentzekoak dira Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoarekin lotuta eman ziren zuzeneko bi dirulaguntza (1.7 atalean aipatu dira).  

Tresna

Onartutako 
ekimen 

kopurua, 
guztira

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira

Euskadin 
egindako 
ekimen 
kopurua

Euskadin 
emandako 

zenbatekoa

Euskadira 
bideratutakoak, 

emandako 
funtsekin 
alderatuta

PRO - K3 25 5.300.000,00 € 25 5.300.000,00 € % 100 

ZUZ 20 4.506.405,59 € 4 254.721,00 € % 5,65 

BEK 3 60.000,00 € 3 60.000,00 € % 100 

GBA 8 266.344,26 € 8 266.344,26 € % 100

SAR 1 15.500,00 € 1 15.500,00 € % 100

Beste tresna 
batzuk

109 36.131.920,00 € - - -

GUZTIRA 166 46.280.169,85 € 41 6.101.686,26 € % 13,18

Gizarte-eraldaketarako hezkuntzaren berariazko ekintzei dagokienez, eta 2017-2020 
ARAR Planak ezartzen dituen jarduteko ildoei jarraiki, hainbat dira 2018an azpimarratu 
nahi diren elementuak. 

1.9.2. Ekintzarako prestakuntza

Aipatutako aurkeztutako proiektuei emandako laguntzaz gain, GLEAk beste bi ekintza sus-
tatu zituen: Garapenerako Estrategia Positiboen XI. Jardunaldiak, aurrez aipatutakoak eta 
giza eskubideen defendatzaileak ardatz zituztenak, eta II Heziketa Topaketa. Topaketa ho-
rretan, hainbat zentro eta erakundetako hezitzaileek, baita erakundeetako arduradunek 
ere, estrategia eta praktika inklusiboei buruzko hausnarketa eta esperientziak partekatu 
zituzten.

1.9.3. Ekintza eraldatzaileak

Norgehiagoka-deialdien bidez aurkeztu eta onartutako ekimenez gain, zuzeneko dirula-
guntzen bidez ekimen berriak lagundu ziren, tokiko/global lotura ahalbidetzeko. 2018an 
Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpainaren euskal sarearekin hitzarmena jarri zen abian, 
baita Afrikako hiru herrialdetako batzorde nazionalekin ere: Senegal, Benin eta Burkina 
Faso. 

Gainera, urte berean, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren 25 urteen ebaluazioa 
egin zen, eta horri esker identifikatu zen ekimenak egin dion ekarpena gazteen esku-har-
tze eta parte-hartzeari eta kultura arteko trebetasunak garatzeari. Ebaluazioak gomendio 
batzuk ere identifikatu zituen, programaren alderdi batzuk indartu eta berau kudeatu eta 
garatzeko hobekuntzak txertatzeko.

1.9.4. Erakunde hezitzailea

(H)ABIAN 2030 jarraipen-batzordearen baitan, 2018an komunikazio-kanpaina bateratua 
zabaltzeko proposamenean aurrerapenak egin ziren.

II. Heziketa Topaketez gain, Hezkuntza Sailarekin elkarlanean lan egiten jarraitu zen: 2018ko 
martxoaren 14an finantzazio-ildoen aurkezpena egin zen, eta 30 entitate baino gehiagok 
parte hartu zuten.
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Halaber, UNICEF Fundazioa Espainiako Batzordearekin eta Hezkuntza Sailarekin hitzarme-
na sinatu zen, Kameruneko eskolekin esperientzia-trukaketa egiteko.

GLEAk eta Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak duten lan-
kidetza-markoaren baitan, Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi Batez Babesteko Euskal 
Programan lan egiten jarraitu zen. Gainera, aurrez aipatutako martxoaren 14ko saioan, fi-
nantzazio-ildoak aurkeztu ziren eta GLEAren berezko hezkuntza-programa osatu: Mundua 
eskolan - Eskola munduan.

Etorkizunean ekintzak zehazteko helburuarekin, bilerak egin ziren Ingurumen, Lurralde 
Plangintza eta Etxebizitza Sailarekin eta Landaren Garapeneko eta Europar Politiketako 
Zuzendaritzarekin.

1.9.5. Ikaskuntzaren kultura

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren aurrez aipatutako ebaluazioaz gain, balioak 
neurtzeko adierazle interesgarriak aztertu eta identifikatzen lan egin zen, (H)ABIAN 2030 
estrategiaren bidez lortu nahi diren aldaketekin jarraitu ahal izateko. Halaber, 2017-2020 
ARAR ekintza planaren tarteko jarraipen- eta ebaluazio-txostena egiteari ekin zitzaion

1.9.7. Prestakuntza-bekak

2018an 16 beka berri eta 10 luzapen eman ziren, pobretutako herrialdeetan Nazio Batuen 
Sistemaren baitako organismoetako proiektuetan (NBE) parte hartzen duten kooperanteen 
egonaldiak ordaintzeko; guztira, 481.920 euro.

Azkenik, hiru espezializazio- eta prestakuntza-beka (BEK) onartu ziren, 60.000 eurokoak. 
Horiek GLEAren egoitzan egiten dira, eta asmoa da garapenerako lankidetzako profesiona-
lak espezializatu eta prestatzea sustatzea. 

1.9.8. Ignacio Ellacuría saria

2018an Ignacio Ellacuría saria (SAR) eman zitzaion Mikel Ayestaran kazetariari, eta urte 
bereko urtarrilean eman zitzaion SAR 2017 saria Lolita Chávez Guatemalako aktibista  
indigenari. Sari horren bidez, herrien arteko berdintasunaren eta justiziaren alde eta txi-
rotasuna gainditzeko lan egiten duten erakunde, kolektibo eta pertsonak aitortu nahi dira. 

(H)ABIAN 2030 - Gizarte-eraldaketarako hezkuntza estrategia 2018an

 › Sei erakunde berri atxiki ziren: lau ikastetxe eta artearekin eta ikus-
entzunezko garapenarekin lotutako bi entitate. Horiek hasieran atxikitutako 
beste hamar entitateei gehitzen dira. 

 › Bi bilera egin zituen jarraipen-batzordeak, jarduerak partekatu eta elkarrekin 
bi ekintza abiarazteko oinarriak finkatzeko.

 › Bi ekintza: estrategiaren oinarrizko lerroa sortzeko prozesua abiarazi zen, 
eta komunikazio kanpaina bateratua. 

https://www.euskadi.eus/mundua-eskolan-eskola-munduan-eu/web01-s1lehbak/eu/
https://www.euskadi.eus/mundua-eskolan-eskola-munduan-eu/web01-s1lehbak/eu/
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1.10.  Ezagutzaren kudeaketa

1.10.1. Esperientzien eta ikaskuntzaren sozializazioa

2018an GLEAk hainbat konferentzia eta ekitalditan parte hartu zuen, garapenerako lanki-
detzarekin lotutako esperientziak partekatu eta horiei esker ikasteko.

Garapenerako politiken koherentzia: GLEAk GGKE Euskadiko Koordinakundeak 
antolatuta Eusko Jaurlaritzaren politiken koherentziari eta enpresen nazioartekotzea-
ri buruzko mahai inguruan parte hartu zuen; ekainean, CIDOB - Barcelona Centre 
for International Affairs erakundeak antolatutako “La coherencia de políticas ante 
los nuevos retos del desarrollo” mintegian parte hartu zuen.

Generoa: GLEAk Autoridades locales en el fortalecimiento de políticas públicas a fa-
vor de la igualdad de género y la diversidad sexual (ODS-5) jardunaldian parte har-
tu zuen, Euskal Fondoak eta Getxoko Udalak antolatuta. Bertan partekatu ziren 
GLEAn emakumeen ahalduntzearen sustapenean eta genero-zeharkakotasunean 
lortutakoa eta prozesuaren erronkei buruzko esperientziak. Gainera, Eusko Jaurla-
ritzaren ikuspegiaren bilakaerari buruz hitz egin zen, lortutakoa eta etorkizuneko 
erronkak barne.

Ekintza humanitarioa: GLEAk beste erakundeekin partekatu zituen bere espe-
rientziak hainbat espaziotan 2018an zehar. Beste autonomia-erkidegoekin batera 
saio batean parte hartu zuen Espainiar Garapenerako Lankidetzaren Ekintza Hu-
manitarioko 2019-2026  Estrategiari ekarpenak egiteko. 

GLEAk, halaber, AECID erakundearen Ekintza Humanitarioko Bulegoak (AECID) eta 
Gatazka eta Ekintza Humanitarioei buruzko Ikasketa Institutuak (ieach) antola-
tutako bi jardunalditan parte hartu zuen. Lehengoan, humanitario-garapen-bake 
loturaren ahalmen, muga eta arriskuei buruz hausnartu zen, ahultasun testuin-
guruetan jarduerak hobetzeko asmoz, eta bigarrenean, laguntza humanitarioak 
arautzen dituzten tresnak hobetzeari buruz hitz egin zen. 

Azkenik, GLEAk ALBOAN erakundeak antolatutako emakumeen aurkako indarke-
riari eta lekualdaketei buruzko kongresu batean parte hartu zuen, baita UNRWAko– 
-Ekialde Hurbilean dauden Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agent-
zia- ekintza humanitarioan kulturartekotasunari eta generoari buruzko jardunaldi 
batean ere. 

Ebaluazioa: GLEAk Administrazio publikotik garapenerako lankidetzan eta 
hezkuntzan ebaluazioak egiteko ikuspegiei eta erronkei buruzko mahai-inguruan 
parte hartu zuen, Evaluación en el ámbito de la cooperación y la educación para el 
desarrollo jardunaldietan. Horiek Bartzelonan antolatu zituzten Aproeval, Educo eta 
Oxfam Intermonek. 
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1.11.  Bitartekoak

1.11.1. Dirulaguntzen banaketa

2018an GLEAk 46.280.169,85 milioi euroko laguntzak banatu zituen, 48 pobretutako he-
rrialde baino gehiagotan eskubideak bermatzeko, baita euskal herritarrei giza garapen 
iraunkorraren, justiziaren eta elkartasunaren alde sentsibilizatzeko ere. 

Ikus datuen analisia hurrengo kapituluan.

1.11.2. Garapenerako Lankidetzako Agenteen Erregistroa

1/2007 Legeak, otsailaren 22koak, garapenerako lankidetzakoak, 10. artikuluan ezar-
tzen du garapenerako lankidetzako agenteen erregistro bat sortzea. Agindu horri jarraiki, 
2018ko urriaren 16an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen (EHAA, 199.
zenb.) 140/2018 Dekretua, urriaren 9koa, Garapenerako Lankidetzako Eragileen Euskal 
Autonomia Erkidegoko Erregistroa sortu eta arautzekoa. 

Erregistroaren helburua da garapenerako lankidetzako agenteen gaitasuna eta kaudime-
na identifikatu eta bermatzea. Bertan izena ematea legezko baldintza ezinbestekoa da 
erakunde publiko ez diren garapenerako lankidetzako agenteentzat, Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta GLEAren lankidetzako laguntzak jasotzeko. 
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URTEA
EAEKO Adminis-

trazio Orokorraren 
aurrekontua

GLEAren  
aurrekontua

EAE / GLEA  
aurrekontuen  
erlazioa (%) 

2011 10.549.489.000 € 50.976.137 € % 0,48

2012 10.449.167.000 € 50.685.165 € % 0,49

2013 9.316.657.000 € 32.470.630 € % 0,35

2014 10.215.506.000 € 35.526.830 € % 0,35

2015 10.638.959.000 € 40.026.830 € % 0,38

2016 10.933.299.000 € 43.026.830 € % 0,39

2017 11.059.662.000 € 45.165.872 € % 0,41

2018 11.486.409.000 € 46.533.177 € % 0,41

2011-2018 aldiko aurrekontu-bilakaera

02
Aurrekontu betearazpena  
eta emandako dirulaguntzak 

2.1.  Aurrekontu-bilakaera

GLEAk 2018 ekitaldia 46.044.551 euroko aurrekontuarekin hasi zuen, 2017an baino milioi 
bat euro gehiagorekin. Ekitaldian zehar aurrekontu-aldaketak egin zituen, uraren kanona-
ren % 5aren ondoriozko funtsak gehitzeko. Azken hori URAren eta GLEAren arteko hitzar-
menari esker eman zen. 2018 ekitaldian, 2013, 2014, 2016 eta 2017ko kanonaren % 5ari da-
gozkion zenbatekoak jaso ziren, guztira, 488.625,91 euro. Hala, aurrekontua 46.533.176,91 
euro izan zen. 
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2.2.  GLEAren aurrekontu-betearazpena

 

Aurrekontua Betearazpenan Betearazia (%)

Langile-gastuak 1.389.806,00 € 1.315.202,54 € % 94,63

Funtzionamendua 427.915,00 € 384.936,67 € % 89,96

Inbertsioak 60.000,00 € 60.000,00 € % 100,00

Dirulaguntzak 44.166.830,00 € 44.145.466,34 €1 % 99,95

Uraren kanona 488.625,91 € 488.625,91 € % 100,00

GUZTIRA 46.533.176,91 € 46.394.231,46 € % 99,70

1 Zifra hori urteko kontuetan agertzen dena baino zertxobait baxuagoa da. 2017 ekitaldian 597.490,66 euro periodifikatu ziren, hurrengo ekitaldietan ordaintzeko. Zenbateko hori exekutatu gisa hartu zen 2017ko memorian eta, beraz, honako honetan ez da periodifikazio 
hori jaso. Urteko kontuetan, hala ere, agertzen da 2018an 584.351,47 euroko exekuzioa. Gainerako zenbatekoa 2019an exekutatuko da. 

Zifra hori ez dator bat, ezta ere, Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioaren 2018 garapenerako laguntza ofiziala inkestaren diru-laguntzen guztizkoarekin, periodifikazioagatik eta inkestan beste sailen lankidetza-ekintza hartzeagatik (hurrengo puntuan 
informazio gehiago), baita Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA) ez dituelako gizarte-eraldaketarako hezkuntzako ekintza batzuk garapenerako laguntza ofizialtzat hartzen ere.  

2.3.   Eusko Jaurlaritzaren sail, erakunde  
 autonomo eta erakunde publikoen  
 aurrekontu-betearazpena
GLEA bada ere Eusko Jaurlaritzaren garapenerako lankidetzako funtsen zati handiena 
bideratzen duena, badaude beste sail, erakunde autonomo eta erakunde publikoek egiten 
dituzten ekintzak, eta garapenerako laguntza ofizialtzat hartzen dira. 99,70

EXEKUTATUTAKO 
AURREKONTUAREN% 2018 ekitaldian aurreikusitako 

46,5 milioi euroen % 99,7  
exekutatu zen.



31GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA MEMORIA 2018

Sail, erakunde autonomoa  
edo erakunde publikoa

Ekimena 2018ko zenbatekoa

Hezkuntza Saila 
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoan aztarnategi arkeologikoetako ondarea katalogatzeko  

laguntza teknikoa, EHUren bitartez.
14.083,00 €

Hezkuntza Saila 
UPV-EHUrentzako dirulaguntza, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko ikasleei master  

propioa ikasteko bekak eta laguntzak emateko.
31.050,00 €

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 
UPV/EHUren Munduko Hizkuntza Ondarearen Unesco Katedrarako dirulaguntza izenduna,  

hizkuntza gutxituak dituzten gizarteetan eleaniztasuna sustatzeko.
31.000,00 €

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saila

Kolonbian proiektu pilotua abiarazi eta exekutatzeko laguntza, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarcak, 
IHOBEk, Sprilurrek eta Aclimak 2016an sinatutako lankidetza-markoaren baitan.

20.000,00 €

Enplegu eta Gizarte Politiketa Saila
Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa, Euskadiko gazteak sentsibilizatzeko eta herrien nahiz kulturen arteko 

elkartasun-kultura sustatzeko. 
186.500,00 €

Osasun Saila 
Herrialde pobretuetatik edo gatazkan dauden herrialdeetatik etorritako adingabeei egindako ebakuntza kirurgikoak 

eta eskainitako osasun-prestazioa, eta aldi baterako harreran dauden adingabeentzako osasun-laguntza.
105.018,00 €

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila  
(HAZI Fundazioa)

Euskadik nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza, gobernantza eta landa-garapenaren arloan duen know howa Santa 
Cruzko (Bolivia) Valles Cruceñosko probintzia eta udalerrietako agente publikoen (teknikari eta politikoen) eskura 
jarri zen. Helburua euskal esperientzia helaraztea izan zen (hango errealitatera egokituta), eremu hori garatzen 

laguntzeko.

7.098,00 €

Lehendakaritza 
(Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia)

Sahararen aldeko Euskal Karabana, osasun-baldintzak hobetzea ahalbidetuko duten oinarrizko saskiko elikagaien 
bidez Tindufeko (Aljeria) errefuxiatuen esparruetan sahararren elikadura-segurtasuna  

bermatzeko helburuarekin.
200.000,00 €

Beste sail, erakunde autonomo eta erakunde publikoek bultzatutako lankidetza-ekintzak
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Lehendakaritza  
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

CEAR-Euskadi (Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea) Dirulaguntza nominatiboa Giza Eskubideen  
Defendatzaileak Aldi Batez Babesteko Euskal Programa.

75.000,00 €

Lehendakaritza  
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

UNICEF Fundazioko Espainiar Batzordeari zuzeneko dirulaguntza, Serbiako errefuxiatu  
eta migratzaileen krisiari erantzuteko.

200.000,00 €

Lehendakaritza 
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

Save The Children erakundearentzako zuzeneko dirulaguntza,  
Balkanetako haur migratzaileak babesteko.

300.000,00 €

Lehendakaritza 
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

ACNUR, Errefuxiatuentzako NBEren Agentziarentzako zuzeneko dirulaguntza,  
errefuxiatuen oinarrizko beharrizanei erantzuna emateko.

200.000,00 €

Lehendakaritza 
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

SMH- Salvamento Marítimo Humanitario erakundeari zuzeneko dirulaguntza,  
Aita Mari Zubia 2018 proiektua exekutatzeko.

400.000,00 €

Lehendakaritza 
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

Dialogue Advisory Group (DAG) erakundeari zuzeneko dirulaguntza, Libian eta Iraken elkarrizketa politikoak sustatu  
eta indarkeria armaduna eta ondorio humanitarioak murrizteko.

100.000,00 €

Lehendakaritza 
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkarteari zuzeneko dirulaguntza, 2018an Greziako errefuxiatuentzako  
jangelak egiteko proiektuarentzako.

150.000,00 €

Lehendakaritza 
(Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren 

Idazkaritza Nagusia)

CEAR-Euskadiri (Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari) dirulaguntza, Oñatiko Larraña Etxea  
aterpetxean harreran hartutako pertsonei arreta, orientazioa eta laguntza ematen laguntzeko.

235.269,16 €

Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea
Nazio Batuen Biztanleria Funtsarentzakori (UNFPAri) dirulaguntza, erakunde horrek berak eta NBE Emakumeak erakundeak 

batera gidatzen duten Indarkeriapeko Emakume eta Nesken Funtsezko Zerbitzuei buruzko Programa Bateratuan parte hartzeko.
9.000,00 €

GUZTIRA − Eusko Jaurlaritza − 2018 2.264.018,16 €

Oharra: URAk emandako uraren kanonari dagozkion funtsak, GLEAren funts gisa zenbatu dira, 2015ean sinatutako hitzarmenaren ondoren, berau baita funtsak kudeatzen dituena.
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2018an, Eusko Jaurlaritzaren 
garapenerako laguntza ofizialen 
exekuzioaren guztizko zenbatekoa 
48.658.249,62 eurokoa izan zen. 
Hori exekutatutako guztizko 
aurrekontuaren % 0,43 da.

Eusko Jaurlaritzako aurrekontu-betearazpenaren garapena
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AURREKONTUAREN%
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2.4.  2018an emandako dirulaguntzak

Aurretik adierazi moduan, GLEAk 44.655.455,91 euro zituen dirulaguntzak emateko. Horie-
tatik, 488.625,91 euro URAk GLEAri emandako funtsak ziren, eta helmuga zehatza zuten:  

 › 121.414,91 euro Euskal Fondoari 2017an zuzenean emandako diru-laguntzarena 
zen, El Salvadorren Cuscatlán eskualdean uraren udal- eta komunitate-kudeake-
tan demokrazia eta genero-ekitatea sustatzeko.

 › Gainerako 367.211 euro Ur- eta Saneamendu-alorrean Euskadi-Erdialdeko Amerika 
erakunde arteko Lankidetza Programara bideratu ziren (aurreko kapituluan aipatu 
da). Funts horiek % 100 exekutatu ziren.

Gainerako 44.166.830 eurotatik:

 › 30.838.021,37 euro aurreko ekitaldietan emandako dirulaguntzen bigarren, hiru-
garren eta laugarren ordainketak egiteko ziren.

 › Gainerako 13.328.808,63 eurotatik abiatuta, eta deialdi bakoitzaren ordainke-
ta-portzentajeak kontuan hartuta, Kontseilu Errektoreak funts banagarriak eratu 
zituen ekitaldirako, eta 46.108.808,63 euro izan ziren. Azken hauetara ur kano-
naren 367.211 euro gehitu ziren ondoren2,1guztira 46.476.019,63 euro izan ziren.

2 URAren beste 121.414,91 euroko transferentzia 2017ko funts banagarrietan jaso ziren.
3 Kontseilu Errektoreak onartutako ZUZentzako funtsa banagarriak 4.233.308,63 euro ziren, eta horri gehitu behar zaizkio 
uraren kanonaren ondoriozko 367.211 euro. Hortaz, guztizko zenbatekoa 4.600.519,63 eurokoa da.

Funts banagarriak  
+ uraren kanona

Emandako zenbatekoa, 
guztira 

Exekuzio-maila

PRO 35.500.000,00 € 35.500.000,00 € % 100,00

PRO K1 29.000.000,00 € 29.243.878,73 € % 100,84

PRO K2 1.200.000,00 € 956.121,27 € % 79,68

PRO K3 5.300.000,00 € 5.300.000,00 € % 100,00

EHE 2.900.000,00 € 2.900.000,00 € % 100,00

PRE 2.400.000,00 € 2.400.000,00 € % 100,00

ZUZ 4.600.519,63 €3<?> 4.506.405,59 € % 97,95

GBA 290.000,00 € 266.344,26 € % 91,84

NBE 300.000,00 € 300.000,00 € % 100,00

NBEren luzapenak 240.000,00 € 181.920,00 € % 75,80

BEK 80.000,00 € 60.000,00 € % 75,00

EGL 150.000,00 € 150.000,00 € % 100,00

SAR 15.500,00 € 15.500,00 € % 100,00

GUZTIRA 46.476.019,63 € 46.280.169,85 € % 99,58

https://www.elankidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/transparencia_presupuestos/es_def/adjuntos/FD-%202018%20bilingüe%20Web_.pdf
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Tresna gehienetan, emandako % 100ekoa izan da. GBA laguntzen deialdia, azken esleipen-
dunak baztertu egin zuen laguntza, deialdiaren gainerakoarekin ezin baitzuen ekimena 
gauzatu. NBEak luzatzeko kasuan, eskatutako luzapenei % 100 eman bazitzaien ere, ez zen 
gainditu horretarako gordetako zenbateko osoa. BEKen kasuan, lau beka deitu ziren, baina 
profil baten kasuan ez zegoen 50 puntu baino gehiago lortu zituen inor.

Aurreko urteetako txostenean emandako funtsen analisia ikuspegi aniztasunaren arabera 
egiten zen (tresnak, sektoreak, eremu geografikoak…). Aurten, erabiltzaileen esku utzi da 
Excel dokumentu bat, eta bertan daude 2018an emandako dirulaguntza guztien zerrenda, 
interesa dutenek beren analisia egin dezaten. Hala ere, jarraian, adierazgarriak izan dai-
tezkeen hainbat ondorio azpimarratu nahi dira:1

1. Afrikara bideratutako portzentajea aurreko urtekoa baino hobea da (% 19,5etik  
% 22,08ra).

4 Euskadiko 41 ekimenak dagozkie gizarte-eraldaketarako hezkuntzako  25 proiekturi, Ignacio Ellacuria saria, nagusiki Euskadin 
exekutatutako 4 zuzeneko dirulaguntzei, genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketei laguntzetako 8 prozesuei eta espezia-
lizazio 3 bekei. Azpimarratzekoa da, gainera, Euskadira bideratutako funts gisa jaso ez badira ere, 4 ekintza humanitarioko estrategiek 
beren ekintza batzuk Euskadin garatzea aurreikusi dute.

2. Kolonbia da, 4.230.639,22 eurorekin, funts gehien bideratzen diren bigarren herrial-
dea, Euskadiren ondoren. Peru, tradizionalki hartzaile nagusia izan bada ere, seigarren 
postura jaitsi da. Senegalek Kongoko Errepublika Demokratikoa gainditu zuen, eta Afri-
kan funts gehien jaso zituena izan zen.

Nazioartekoa

38 ekimen
13.904.755,74 €

34 ekimen
10.880.227,11 €

37 ekimen
10.219.902,55 €

Hego Amerika

Afrika

41 ekimen
6.101.686,26 €

12 ekimen
4.206.387,19 €

Euskadi4 % 30,05

% 22,08

% 13,18

% 23,51

% 9,09

Asia % 2,09 4 ekimen
967.211,00 €

Erdialdeko 
Amerika, Mexiko 
eta Karibe

https://www.elankidetza.euskadi.eus/x63-content7/eu/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/eu_pubmem/index.shtml
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1  Euskadi: 6.101.686€ (13,18%) 2  Kolonbia: 4.230.639€ (9,14%) 3  Guatemala: 3.382.472€ (7,31%) 4  Bolivia: 3.012.506€ (6,51%) 5  Ekuador: 2.834.831€ (6,13%) 6  Peru: 2.257.947€ (4,88%) 7  Palestina: 2.041.788€ (4,41%) 8  Honduras: 1.798.283€ (3,89%) 

9  Senegal: 1.777.130€ (3,84%) 10  Mexiko: 1.747.076€ (3,77%) 11  Kongoko Errep. Demokratikoa: 1.616.113€ (3,49%) 12  Kuba: 1.504.187€ (3,25%) 13  Brasil: 1.448.769€ (3,13%) 14  Nikaragua: 1.357.612€ (2,93%) 15  Ruanda: 1.333.824€ (2,88%) 16  El Salvador: 1.320.125€ (2,85%) 

17  India: 1.197.475€ (2,59%) 18  Uganda: 750.835€ (1,62%) 19  Saharako Errep. Arabiar Demokratikoa: 733.072€ (1,58%) 20  Libano: 599.980€ (1,30%) 21  Mali: 599.516€ (1,30%) 22  Boli Kosta: 509.088€ (1,10%) 23  Afrika Erdiko Errep.: 500.000€ (1,08%) 24  Kamerun: 461.318€ (1,00%)  

25  Txad: 392.143€ (0,85%) 26  Costa Rica: 372.554€ (0,80%) 27  Mozambike: 338.612€ (0,73%) 28  Ginea Bissau: 200.777€ (0,43%) 29  Siria: 199.981€ (0,43%) 30  Nigeria: 199.948€ (0,43%) 31  Paraguai: 189.252€ (0,41%) 32  Venezuela: 178.907€ (0,39%)  

33   Madagaskar: 161.184€ (0,35%) 34  Burundi: 156.119€ (0,34%) 35  Pakistan: 151.654€ (0,33%) 36  Burkina Faso: 132.786€ (0,29%) 37  Kenya: 119.726€ (0,26%) 38  Benin: 108.333€ (0,23%) 39  Dominikar Errep.: 56.419€ (0,12%) 40  Etiopia: 54.000€ (0,12%) 41  Togo: 24.452€ (0,05%) 

42  Tanzania: 24.452€ (0,05%) 42  Uruguai: 19.171€ (0,04%) 43  Txile: 18.720€ (0,04%) 44  Egipto: 18.540€ (0,04%) 45  Mauritania: 18.540€ (0,04%) 46  Nepal: 18.540€ (0,04%) 47  Filipinak: 6.061€ (0,01%) 48  Haiti: 3.030€ (0,01%)
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3. Onartutako ekimenen vs. aurkeztutako ekimenen batez besteko portzentajea % 56,63koa da. Proiektuen deialdiaren 1. kapituluak jaso ditu ekimen gehien (onarpenen ratioa % 42,76), 

baita larrialdi eta ekintza humanitarioetarako laguntzen etengabeko finantzazioaren ildoak ere (onarpenen ratioa % 44,83).

5 Euskadiko Gazteak Lankidetzan ekimen kopurua zenbatzeko ekimen bakar gisa zenbatu da. Hala ere, programara 717 pertsona aurkeztu ziren, 220 hautatu ziren lehendabizi eta azkenik 99 pertsona izan ziren behin betikoak (81 emakume eta 18 gizon): 86 Hego Amerikan, 
7 Afrikan eta 6 Asian. Hori guztia Euskadiko 18 erakunderen eta esperientziak gauzatu diren herrialde ezberdinetako 39 entitateren laguntzari esker.

Tresna Aurkeztutako ekimenak Onartutako ekimenak
Onartu ez diren ekimenak,  

funts falta dela eta
Baztertutako  

ekimenak
Onartutako ekimenak  

aurkeztutakoekin alderatuta

PRO K1 145 62 60 23 % 42,76

PRO K2  3 3 0 0 % 100,00

PRO K3 36 25 8 3 % 69,44

EHE 6 4 2 0 % 66,67

PRE 29 13 15 1 % 44,83

ZUZ K1 9 9 0 0 % 100,00

ZUZ K3 6 6 0 0 % 100,00

ZUZ AH 3 3 0 0 % 100,00

ZUZ IZENDUNA 2 2 0 0 % 100,00

GBA 12 8 3 1 % 60,67

NBE 23 16 5 2 % 69,67

NBEren luzapenak 10 10 0 0 % 100,00

BEK 5 3 0 2 % 60,00

SAR 3 1 2 0 % 33,33

EGL5 1 1 0 0 % 100,00

GUZTIRA 293 166 95 32 % 56,63
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4. Eragileei dagokienez, eskatu duten entitateak erreferentziatzat hartuta, funtsen % 95 
baino gehiago gizarte-erakundeen bidez bideratu da eta % 3, 5 Hegoaldeko erakundeen 
bidez.

Elkarte/fundazioa

52 erakunde
37.358.665,86 €

NBEren laguntzarako 
batzorde/elkarte/fundazioa 

3 erakunde
5.232.940,65 €% 80,7

% 11,3

% 8

% 2,6 Hegoaldeko Elkarte/fundazioa (1.219.522,13 €) 6 erakunde

% 1,3 Sindikatua (599.516,88 €) erakunde 1 

% 1,1 Unibertsitate (514.367,00 €) 3 erakunde

% 0,9 Administrazio publikoekin lotutako elkartea (413.211,00 €) erakunde 1 

% 0,7 Teknologia-gunea (318.298,33 €) erakunde 1  

% 0,3 Administrazio Publikoa (150.000,00 €) erakunde 1 

% 0,2 Pertsona fisikoa (75.500,00 €) 4 erakunde 
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