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1.

aurkezpena

Memoria honetan, 2015. urtean Hegoak zenbait lan-arlotan zer jarduera nagusi egin dituen jasotzen
da. Jarduera azpimarragarrienetako bat unibertsitateko irakaskuntza-lana da. Unibertsitatean,
gure hiru masterrek oraindik eskari handia dute. Bik titulu ofiziala dute, eta besteak, berezko online titulua. Eskaintza horri gehitu behar zaizkio Tokiko Giza Garapena: Oinarriak proposamen
alternatibo baterako MOOC Ikastaroa, Globalizazioan, Lankidetzan eta Gizarte-mugimenduetan
espezializatutako Ikastaroaren IV. edizioa, eta, azkenik, Bolivian, Ekonomia Solidario eta
Komunitarioko Unibertsitate Diplomaren II. edizioa, La Pazeko San Andrés Unibertsitate Nagusiko
Garapeneko Zientzietako Graduondokoarekin batera. Adierazi behar da Hegoako langileek eta
irakasleek beste autonomia-erkidego batzuetan eta beste herrialde batzuetan graduondoko
ikastaro ugaritan irakasle-lanetan aritu direla.
Zenbait jardunaldi eta eztabaida-gune antolatu dira, besteak beste, Ha-Joon Changen hitzaldia,
Kapuscinski Development Lectures jardunaldietan, eta ekonomia sozial eta solidarioari buruzko
mintegi-ziklo bat, REAS Euskadirekin batera. Mintegi horietan, tokiko politika publikoak, horiek
ekonomia feministarekin zer lotura duten eta Andeetako eskualdeko zenbait esperientzia
jorratu dira. 2015. urteko beste jarduera azpimarragarri bat izan da Giza Eskubideak eta Justizia
Trantsizionala Mendebaldeko Saharan Nazioarteko Topaketa UPV/EHUren Udako Ikastaroa,
irailean Donostian egindakoa. Jarduera horiez gain, Hegoako kideek beste erakunde batzuek
antolatutako ikastaro, tailer edo hitzaldi ugaritan parte hartu dute.
Ikerketaren alorrean, Hegoak koordinatutako Garapenari buruzko Ikasketak Doktoretza Programa,
Bikaintasunerako Aipua duena, indartzen jarraitu da, bi doktoretza-tesi defendatu baitira eta
hamar tesi berri egiteko izena eman baita. Institutuko ikerketa-taldeek, horrez gainera, argitalpen
ugari egin dituzte, hala liburuak nola artikuluak. Liburu eta artikulu horiek memoria honetan
daude jasota.
Garapenerako Hezkuntzaren alorrean, azpimarratu behar da La Educación para el Desarrollo:
Estudio sobre el estado, evolución y tendencias para el periodo 2005-2014 txostena egin dela,
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eskatuta.
Gure Dokumentazio Zentroari dagokionez, atseginez egiaztatu dugu gure Liburutegi Digitalak
sendotzen jarraitzen duela eta Nazioarteko Garapen eta Lankidetzan espezializatutako
gaztelaniazko datu-base nagusietako bat dela. Izan ere, on-line baliabideen kontsultak etengabe
ugaritu dira; pixkanaka-pixkanaka, urtean milioi bat izatera iristen ari dira, eta horien ia erdia
Latinoamerikako jendeak egindakoak dira.
Zenbait erakunderi aholkularitza-zerbitzuak ematen ere jarraitu du Hegoak, hala nola, Bizkaiko
eta Gipuzkoako foru aldundiei eta Eibar, Irun eta Ordiziako udalei. Vitoria-Gasteizko Udalaren
Garapenerako Lankidetzaren Plan Zuzentzailea, 2016-2019 egiteko partaidetza-saioen
dinamizazioa egiten lagundu da. Era berean, zenbait proiektu ezartzen jarraitu da, eta Boliviako
La Pazeko udalerrietan emakumeen eskubide ekonomikoak eta ekonomia solidarioko politikak
sendotzeko programa abiarazi da.
Horiek izan dira Institutuaren zeregin nagusietako batzuk, eta, horrez gainera, zenbait aldizkaritako
argitaletxe-kontseiluetan parte hartu du, zenbait saretan esku hartu du, eta jarduera ekonomiko
eta gizarte-jarduera ugari antolatu ditu. Orrialde hauetan, jarduera horietako gehienei buruzko
xehetasunak daude jasota.
Karlos Pérez de Armiño
Hegoako zuzendaria

2.

prestakuntzaeta hezkuntza-jarduerak

2.1. Hegoa Institutuak eskainitako
graduondokoak
Hegoaren garapenerako prestakuntza- eta hezkuntzajarduera hiru irakaskuntza-motaren bidez taxutzen
da. Alde batetik, Doktoretza Programak daude, Goi
Mailako Hezkuntzako Europako Ikasketen formatura
egokitutako graduondoko ikastaro ofizialak, eta Euskal
Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) eskainitako Berezko
Tituluak. Bestalde, Hegoa Institutua osatzen dugun
pertsonak graduondoko ikastaro ugaritan (doktoretzak,
maisutzak, espezializazioak eta diplomaturak) ere parte
hartu dugu, Espainiako, Europako eta Latinoamerikako
zenbait unibertsitatetan. Azkenik, beste unibertsitate
batzuek, GGKE batzuek eta erakunde batzuek eskatuta,
ikastaroak, hitzaldiak, tailerrak eta mintegiak egiten
dira, jarduera hori osatzeko.

Doktoretza Programa
Garapenari buruzko Ikasketak Doktoretza Programa
UPV/EHUk Master eta Doktorego Eskolaren (MEDEA)
bidez eskainitako doktoretzetako bat da. Hegoa
Institutuak koordinatzen du, eta Ekonomia Aplikatua
I, Ekonomia Aplikatua IV, Soziologia, Soziologia 2 eta
Enpresa-zuzenbidea sailek eta Gezki Institutuak hartzen
dute parte.
Garapenari buruzko Ikasketak Doktoretza Programak
ikerketa-ildo hauek jasotzen ditu: Garapena, globalizazioa
eta nazioarteko ekonomia-fluxuak; Nazioarteko ekonomiaerakundeak eta ekonomia-integrazioa; Garapenerako
lankidetza eta ekintza hu
manitarioa; Ingurumena eta
garapen iraunkorra; Generoa eta garapena; Garapenaren
finantziazioa eta mikrokredituak; Landa-garapena eta
elikagaien segurtasuna; Tokiko garapena eta lurraldea;
Migrazioa eta garapen partekatua; Giza garapenari eta
iraunkortasunari egokitutako teknologiak; Hezkun
tza,
garapena eta giza gaitasunak; Gizarte-bazterketa, pobrezia
eta desberdintasuna; Gatazkak, segurtasuna eta garapena;
Lan-harremanak, giza eskubideak eta gizarte-eskubideak
eta enpresa transnazionalak; Kultura, komunikazioa eta
garapena; Ongizatearen eta garapenaren adierazleak eta
neurketa; Parte-hartzea, demokrazia eta giza eskubideak;
Ekonomia sozial eta solidarioa; Globalizazioaren prozesu
soziokulturalak.
Hezkuntza Ministerioak 2011. urtean emandako
Bikaintasunerako Aipua du oraindik ere programak.

Aintzatespen hori, zalantzarik gabe, bizigarri handia
izan da gure erakundearentzat, eta bultzada handia
eman dio garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren
gaietan egiten den ikerketa-lanari zein gai horien
hedapenari, UPV/EHUren barruan nahiz kanpoan.

Graduondoko ofizialak
Globalizazioa eta Garapena Masterra
Master hau UPV/EHUko Titulu Ofizialen eskaintzaren
barruan dago. Hegoa Institutuak koordinatzen du,
eta Ekonomia Aplikatua I eta Ekonomia Aplikatua
IV sailek parte hartzen dute. Haren xede nagusia
ikerketa-prestakuntza ematea da, eta globalizazioaren
fenomenoaren eta garapen-prozesuen arteko lo
turaren azterketa du ardatz, giza garapenaren
eta jasangarritasunaren ikuspuntutik. 2015-2016
ikasturtean 17 pertsona matrikulatu ziren (11 emakume
eta 6 gizon), eta horietako 7 Euskal Autonomia
Erkidegokoak ziren; beste 7, beste autonomia-erkidego
batzuetakoak; eta 3, Latinoamerikakoak.
Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Masterra
Master hau ere UPV/EHUko Titulu Ofizialen eskaintzaren
barruan dago. Hegoa Institutuak koordinatzen du,
eta Ekonomia Aplikatua I eta Ekonomia Aplikatua IV
sailek parte hartzen dute. Haren xede nagusia ikasleei
garapenerako nazioarteko lankidetzaren arloko
prestakuntza profesionala ematea da, zuzentasuna
eta pobreziaren aurkako borroka, giza garapena eta
jasangarritasuna funtsezko erreferentziatzat hartuta.
2015-2016. edizioan, aurreko urteetan bezala, aurretiko
izen-emate gehien izan dituen masterretako bat
izan da UPV/EHUn; izan ere, 192 eskaera izan ditu
(130 emakume eta 62 gizon). Matrikulatutako 22
pertsonetatik 10 Euskal Autonomia Erkidegokoak izan
dira; 8, beste autonomia-erkidego batzuetakoak; 3,
Latinoamerikakoak, eta 1, Afrikakoa.

Titulu propioak
Garapenerako Lankidetzarako Estrategiak,
Agenteak eta Politikak on-line Masterra
Titulu propio honen lehen edizioa 2003-2004.
ikasturtean izan zen. Ordutik, hamabi edizio izan
dira bata bestearen atzetik, eta 300 bat ikaslek
hartu dute parte. Ikasle horiek, graduondoko honi
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esker, garapenerako lankidetzaren esparruan beren
trebakuntza profesionala hobetzea lortu dute. Hala,
2014-2015. ikasturtea izan da Master Propio honen
azken edizioa. Hegoa Institutuak Batzorde Akademikoari
eta irakasle-talde osoari heziketa-proposamen honekin
izandako konpromisoa eskertu nahi die.

Euskadin egin zen identifikazio-fasean, 7 institutu batu
ziren Alimentacción izeneko sarera: Muskiz, Sopuerta,
Bentades, Mungia, Larramendi, Arrigorriaga eta Ballonti.

Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza askatzailea
on-line Masterra
Titulu propio honek lehen aipatutako masterra
ordezkatu du. Nazioarteko egoeran izandako aldaketak,
askotariko krisiak bizitzen ari den testuinguru baten
konplexutasuna, gizarte-ekologiaren, feminismoaren,
ekonomia solidarioaren... ikuspuntutik diskurtso berriak
emateko premia, eta lankidetzak eta heziketa are
kritikoago batek izan beharreko zereginari buruzko
eztabaidak zirela-eta, Hegoak graduondoko proposamen
berri bat antolatzeko beharra zegoela ikusi zuen, eduki
berri horiek aditzera emateko.

Lehen edizioa 2015-2016. ikasturtean hasi da.
Graduondoko honetan, jakintzak, abileziak, balioak eta
gaitasunak eskaintzen dira, ikasle izango direnek gizarteeraldaketa lortzeko ikuspuntu kritiko bat izan dezaten,
ikasleen lanbidea lankidetzarekin, hezkuntzarekin edo
beste edozein lan-esparrurekin lotuta dagoen alde
batera utzita.

2.2. Hezkuntza-proiektuak
VSF-Munduko Elikadura Justizia elkartearekin
hitzarmena, Elikadurarako eta Garapen
Iraunkorrerako eskubiderako espazioak
zabalduz genero-ikuspuntuarekin, hezkuntza
formaleko esparru guztietan
4 urteko hitzarmen bat da (2015-2018), AECIDek
finantzatua, eta Katalunian, Balear Uharteetan, Valentziako
Erkidegoan eta Euskadin garatzen da aldi berean.
Proiektu honen helburu nagusia Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako ikastetxeei genero-ikuspuntuarekin elika
dura-burujabetzari buruzko lana erraztea da. Jarduerak
ikastetxeen beharretara egokitzeko helburuarekin,
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Lurralde guztietako institutuekin prestakuntza- eta
aholkularitza-jarduerak egiten dira, bai eta laguntza
pedagogikoa eskaini eta material didaktikoa sortu
ere. Elikadura-burujabetzaren aldeko ikastetxe-sarea
sendotzeko, bi jarduera esanguratsu daude. Lehena
ikaskuntza-plataforma birtual bat sortzea izan da,
eta 2015-2016. ikasturtean hasi da hori lantzen.
Bigarrena urteko topaketa batzuk egitea da, institutu
parte-hartzaileetako irakasleek zenbait ekimen eta
esperientzia elkarri azaltzeko.
Programa honetan, Hegoaren zeregin nagusia,
aurreikusitako jardueretan parte hartzeaz gain,
institutuetako hezkuntza-jarduera osoa kokatzeko
esparru teorikoa eskaintzea izan da. Horretarako, bi
esparru pedagogiko lantzen hasi gara −bata Lehen
Hezkuntzarako, VSFrekin egindako aurreko hitzarmen
batean harekin lan egin baitzen, eta beste bat, Bigarren
Hezkuntzarako−. Ikuspuntu horiek irakaskuntzara
eskualdatzea errazteko, bi curriculum-eredu diseinatzea
ere egokitu zaigu; bata, Lehen Hezkuntzarako, eta
bestea, Bigarren Hezkuntzarako.

2.3. Hegoak emandako beste
prestakuntza- eta irakaskuntzajarduera batzuk
Tokiko Giza Garapena ikastaroa. Oinarriak
proposamen alternatibo baterako
(2015eko otsailaren 9tik)
2015. urtean, Hegoak, UPV/EHUko Gradu Ikasketen eta
Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzarekin lankidetzan,
lehen aldiz MOOC ikastaro bat (Massive Open Online
Course) jarri du abian. Miriadax Plataformaren bidez,
Tokiko Giza Garapenari buruzko urrutiko ikastaro bat
egiteko aukera eskaini da. Jakintzarako sarbide irekia
duen ikastaroa da, doakoa eta on-line egitekoa. Ahalik eta
pertsona gehienengana iristea du helburu, metodologia
parte-hartzaile eta kolaboratibo baten bidez. MOOC
ikastaro hau 2015eko otsailaren 9an hasi zen.

Ekonomia Solidario eta Komunitarioko
Unibertsitate Diploma, II. edizioa,
La Pazeko San Andrés Unibertsitate Nagusiko
Garapenerako Zientziak graduondokoaren
bidez
(2015eko ekaina-abendua)
Hegoak Bolivian egindako Programaren esparruan
(PGM 2012BA/013 Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziak finantzatutakoa), Diploma honen bigarren
edizioa garatu da. Diplomaren helburua da ekonomia
solidario eta komunitarioa sustatu nahi duten lurraldeoperadoreen gaitasunak sortzea eta sustatzea.
Horretarako, ekonomia solidario eta komunitarioko
praktikak eta ekonomia solidario eta komunitario motak
aztertu eta ulertzen dira, eta haiei buruzko gogoeta
egiten da, emakumeen ekonomia-eskubideak zein diren
ikasiz eta sustatuz. Diploma ekoizleen erakundeetako eta/
edo elkarteetako profesionalei, buruzagi komunitarioei,
langile teknikoei eta agintariei zuzenduta dago, bai eta
funtzionario publikoei ere. Curriculum-sareak bederatzi
modulu ditu; metodologiak ikuspuntu praktikoa du, eta
esperientzia zehatzak hartzen ditu oinarri. Guztira, 25
pertsonak hartu dute parte Diploma honen bigarren
edizioan.

Globalizazioan, Askatze-agendetan,
Lankidetza kritikoan eta Gizartemugimenduetan espezializatutako
Ikastaroaren IV. edizioa
(2015eko azaroaren 16tik abenduaren 4ra)
Aurtengo ikastaroaren edizioa Tolosan eta Donostian
izan da, eta hiru astez zenbait herrialdetako gizarteerakundeetako eta gizarte-mugimenduetako 14
aktibista (10 emakume eta 4 gizon) bildu ditu: Pañuelos
en rebeldía (Argentina), Movimiento Sin Tierra (Brasil),
Centro Martin Luther King (Kuba), Emakumeen
Munduko Martxa (Turkia), Equipo mediático por
los derechos del Sáhara Occidental (Mendebaldeko
Sahara), La Vía Campesina (Nikaragua), Sindicato
Andaluz de Trabajadoras/es (Andaluzia), Escuela Popular
Carla Verbano (Italia), Consejo de Educación Popular
de América Latina y El Caribe (Argentina), Asociación
de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (Peru),
Asociación de Mujeres por la Paz y los Derechos de
las Mujeres Colombianas (Kolonbia), Fundación de
Derechos Humanos Joel Sierra (Kolonbia), Emakumeen
Mundu Martxa (Euskal Herria), Askapena (Euskal Herria)
eta Uztaro Kooperatiba (Euskal Herria).

tanteek eta ikastarora gonbidatutako pertsonek eman
zuten. Hala, talde parte-hartzaileari protagonismo
handiagoa eman zitzaion. Bost modulutan egituratu
zen: I. Sarrera; II. Heziketa askatzailea: trantsiziorako
ikuspuntu bat gizarteetan; III. Egoeraren analisia: begirada
bat Euskal Herrira, Europara eta Latinoamerikara; IV.
Mugimendu herrikoiak, intersekzionalitatea eta askatzeagendak; eta V. Nazioartekotzearen gaia sistema-mundu
garaikidean. Eduki teorikoagoez gain, taldearen baitan
esperientziak elkarri azaltzeko espazioak ere sortu ziren,
bai eta Euskal Herriko gizarte-mugimenduekin eta
esperientzia eraldatzaileekin topaketak eta trukeak ere.

2.4. Hegoak antolatutako biltzarrak,
jardunaldiak eta mintegiak
Kapuscinski Development Lectures
Ha-Joon Changek emandako Bringing Production Back
into Development hitzaldia, Hegoak eta REEDESek
BBKren babesaz antolatutako Kapuscinski Development
Lectures (Europako Batzordea-PNUD) jardunaldietan.
Sarrikoko Areto Nagusian izan zen, eta streaming
bidez ere transmititu zen 2015eko apirilaren 27an. Aldi
berean, bost unibertsitateko lankidetzari eta garapenari
buruzko masterretako ikasleen eta irakasleen topaketa
ere antolatu zen.

Ikastaroa 100 prestakuntza-ordukoa izan zen, eta
unibertsitateko irakasleek, gizarte-kolektiboetako mili
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Ekonomia Sozial eta Solidariorako Tokiko
Politika Publikoei buruzko mintegia
2015eko otsailaren 2an, Bilbon, Ekonomia Sozial
eta Solidariorako Tokiko Politikak izeneko mintegia
egin zen. Hegoak eta REAS Euskadik antolatu zuten,
hausnarketarako espazio bat sortzeko eta ekonomia
sozial eta solidariorako tokiko politika publikoko
ekimen jakinak proposatzeko, gure ingurunean egin
ahal izateko. Verónica Andino (FLACSOko irakasleikertzailea eta Ekuadorreko Movimiento Economía
Social y Solidaria del Ecuador mugimenduko kidea) eta
Jean Louis Laville (Arte eta Lanbideen Kontserbatorio
Nazionalean −CNAM, Paris− irakaslea, Soziologia
Ekonomikorako Diziplinarteko Laborategiko kidea) izan
ziren txostengileak.

Ekonomia Solidario eta Feministari buruzko
Solasaldiak, Latinoamerikako esperientziatik

Ekonomia solidario eta feministari
buruzko solasaldiak ,
Latinoamerikako esperientziatik.
Loturak Andeetako eskualdearen
eta Euskadiren artean

2015
Bilbon, apirilaren 20an
Donostian, apirilaren 22an
Arrasaten, apirilaren 23an

Hiru mintegi antolatu ziren, eta José Luis Coraggiok
(Buenos Airesko General Sarmiento Unibertsitatea)
eta Ivonne Farahk (La Pazeko San Andrés Unibertsitate Nagusiko Garapenerako Zientzietako Graduondokoa
−CIDES UMSA−) hartu zuten parte. Bilbon, Hegoa
Institutuarekin egin zen, apirilaren 20an; Donostian,
Gezki Institutuarekin, apirilaren 22an, eta, Arrasaten,
Lanki Institutuarekin eta Mundukiderekin, apirilaren
23an. Gai hauek planteatu ziren: ekonomia sozial eta
solidarioari buruzko garapen teorikoa, kontzeptuala
eta ikuspuntuak Latinoamerikan; ekonomia sozial eta
solidarioaren inguruko prestakuntza, hezkuntza eta
ikerketa, Latinoamerikako esperientziaren eta euskal
unibertsitateen ikuspuntutik, eta emakumeen eskubide
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ekonomikoen bilakaera Bolivian, ekonomia sozial eta
solidarioaren esparruan.

Elkarrekin ikasteko topaketak: ekonomia
sozial eta solidarioaren eta emakumeen
eskubide ekonomikoen inguruko
esperientziak. Bolivia, Peru, Ekuador
eta Euskadi
Irailaren 21etik urriaren 1era, prestakuntza-mintegiak
eta -jardunaldiak egin ziren Sarrikoko Enpresa Zientzien
Fakultatean (Bilbo), Arrasateko Unibertsitateko
Hezkuntza Fakultatean (Eskoriatzan, Lanki Institutuaren
ondoan), Enpresa Unibertsitate Eskolan (Gasteiz), Zubiria
Etxean (Bilbo), Carlos Santamaria eraikinean (Donostian,
Gezki Institutuaren ondoan, ekonomia sozialari eta
solidarioari buruzko Masterraren esparruan), Kulturaten
(Arrasate) eta Zuzenbide Fakultatean (Donostia). Hauek
eman zituzten saioak: Quitoko Unibertsitate Zentraleko
irakaslea den eta MESSE Ecuador mugimenduko
kidea den Jhonny Jiménezek, Limako San Marcos
Unibertsitate Nazional Nagusiko irakaslea den Ela
Pérezek eta La Pazeko San Andrés Unibertsitate Nagusiko
Garapenerako Zientzietako Graduondoko eta MESyCJ
Bolivia mugimenduko Darío Alanocak. Irakasteko
eta esperientziak trukatzeko sortu ziren espazioetan,
ekonomia sozial eta solidarioaren egoera aztertu zen,
herrialdeetako politika publikoen ikuspuntutik. Halaber,
emakumeen eskubide ekonomikoen egoera, udalerrietan
eta unibertsitateetan zer eragin duten, eta emakumeen
elkarteekin eta zirkuitu ekonomiko solidarioekin egindako
lan-esperientziak ere aztertu ziren.

2.5. Hegoa Institutuko irakasleen
parte-hartzea graduondoko beste
unibertsitate-irakaskuntza batzuetan
Masterra: Agroekologia: Trantsiziorako gure bideak
lantzen. UPV/EHUren Titulu Propioa 2014-2015
ikasturtea. Moduluak: Ekonomia; Lurraldea (1 kreditu).
UEU, Eibar.
Gizarte Antropologia Masterra. UPV/EHU Gizarte
Antropologia Saila. Donostia.
Garapena, Lankidetza eta Ekintza Soziokomunitarioa
Masterra. Ramón Llull Unibertsitatea, Bartzelona.
Gizarte Ekonomia eta Enpresa Kooperatiboa Masterra.
LANKI/Mondragón Unibertsitatea. Irakasgaia: Gerraondoko munduko ekonomia-ordena: sorrera, bilakaera eta
aukerak.
Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioa Masterra.
UPV/EHUren Master Ofiziala. Irakasgaiak: Ekonomia

sozial eta solidarioko erakundeak; Esku-hartze publikoa
eta ekonomia soziala eta solidarioa; Ekonomia
sozial eta solidarioko erakundeen antolakuntza eta
administrazioa; Garapenerako lankidetza eta ekonomia
sozial eta solidarioa; Ekonomia sozial eta solidarioko
erakundeen finantza-kudeaketa. Donostia.
Ikasketa Feministak eta Genero Ikasketak Masterra.
UPV/EHU. Irakasgaia: Globalizazioaren erronkak,
Gizarte- eta ekonomia-politikak eta berdintasuna.
Nazioarteko Ikasketak Masterra. UPV/EHU. Nazioarteko
Zuzenbide Publikoa, Nazioarteko Harremanak eta
Zuzenbidearen Historia Saila. Irakasgaia: Nazioarteko
Ekonomia Politikoa.
Programen eta Politika Publikoen Ebaluazioa Masterra.
Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Kudeaketa
Ikasketen Zentroa. Modulua: Ebaluazioaren informaziopremiak.
Finantzak eta Zuzendaritza Finantzarioa Masterra.
UPV/EHU. Finantza Ekonomia II Saila. Irakasgaia:
Mikrofinantzak.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan eta
Lanbide Heziketan irakasteko Irakasleen Prestakuntza
Masterra. UPV/EHUren Master Ofiziala. Irakasgaiak:
Ekonomia eta Enpresako Osagarriak. Donostia.
Giza Baliabideak eta Enpleguaren Kudeaketa Masterra.
UPV/EHUren Master Ofiziala. Irakasgaiak: Enplegua
kudeatzeko esperientziak eta tresna praktikoak,
enplegu-politiken ebaluazioa.
Gobernantza eta Ikasketa Politikoak Masterra. UPV/
EHUren Master Ofiziala. Irakasgaia: Ingurumenpolitiken ebaluazioa.

Agroekologiako graduondoko ikastaroa. UPV/EHU,
UEU. Irakasgaia: Beherapena, ekonomia ekologikoa eta
jasangarritasuna.
Nazioarteko ikastaroa Agroekologia, elikadura-buru
ja
betza eta landa-garapenerako lankidetza. Dimentsio
anitzeko, transdiziplinarra eta kulturaniztasuna. Gaia:
Garapenari buruzko eztabaiden iragana eta oraina. Madril.
Hondakinen Kudeaketa eta Tratamendua graduondoko
ikastaroa. UPV/EHU, UEU. Irakasgaia: Kostu-etekinen
analisirako sarrera.
Ingurumena eta Jasangarritasuna graduondoko
ikastaroa. UPV/EHU. Garapen Jasangarriari eta
Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCOren katedra.
Irakasgaia: Mugikortasun jasangarria.
Garapenaren eta lankidetzaren gaur egungo erronkak
munduko ekonomian, UPV/EHUren Lankidetza
Bulegoa eta Mugarik gabeko Ekonomialariak, Sarriko.
Garapenerako lankidetzaren sorrera eta bilakaera.

2.6. Hegoa Institutuko irakasleek
emandako hitzaldiak eta tailerrak
“Milurtekoko Garapen Helburuak eta pobreziaren
aurkako borroka garapen-estrategien baitan”, 2015etik
harago nahi dugun mundua mintegia, Centro Pignatelli
zentroa. Zaragoza, urtarrilaren 16-17.
“Ekonomia ortodoxoa, zientzia eta ideologia”, Hezkun
tzari eta Gizarte Bazterketari buruzko X. jardunaldiak.
Zaragozako Unibertsitatea, otsailaren 18a.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna Masterra.
UPV/EHU. Irakasgaia: Ekonomia feminista.

“Globalizazioa benetan existitzen da”, Leonekin. Bilbo,
otsailaren 21a.

Garapeneko Berdintasuna eta Zuzentasuna Masterra.
Universitat de Vic eta Cooperacció. Irakasgaia: Kritika
feministak garapenari.

“Garapena eta ingurumena”, Garapenaren eta lankide
tzaren gaur egungo erronkak munduko ekonomian
ikastaro monografikoa, UPV/EHUko Erantzukizun Zibileko Zuzendaritzak antolatuta. Bilbo, martxoaren 4a.

Europako Integrazio Politikoa eta Ekonomikoa Masterra.
UPV/EHUren Master Ofiziala. Irakasgaia: Nekazaritzapolitika komuna. Donostia.
Partaidetza eta Komunitate-garapena Masterra. UPV/
EHU. Politika eta Administrazio Zientzia Saila. Parte
Hartuz. Bilbo.

“Garraio-azpiegituren gizarte- eta ekonomia-errentagarritasuna” txostena, Eusko Legebiltzarreko Ingurumen eta Lurralde Politika Batzordean, martxoaren 4a.

Nazioarteko Harremanak eta Afrikar Ikasketak Masterra.
Politika Zientziak eta Nazioarteko Harremanak Saileko
Master Ofiziala. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.

“Hezkuntza:
Gizarte
kosmopolita
baterantz”,
2015eko jardunaldia: Milurtekoaren Helburu Berriak.
Euskadirentzako proposamenak, Eurobask, Europako
Mugimenduaren Euskal Kontseilua. Eusko Legebiltzarra.
Gasteiz, martxoaren 17a.

Graduondoko diploma: Afrikar gizarteak eta garapena.
Centro de Estudios Africanos zentroa (CEA) eta Pompeu
Fabra Unibertsitatea. Bartzelona.

“Euskadi eta Europa 2015aren ondoko etorkizunean”,
2015eko jardunaldia: Milurtekoaren Helburu Berriak.
Euskadirentzako proposamenak, Eurobask, Europako
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Mugimenduaren Euskal Kontseilua. Eusko Legebiltzarra.
Gasteiz, martxoaren 17a.
“Nora doa unibertsitatea? Giza garapena eta goimailako hezkuntza”, Giza garapenaren erronkei eta
unibertsitatearen zereginari buruzko mintegia, Balear
Uharteetako Unibertsitatea. Palma, martxoaren 19a.
“Borrokalari-ohien desarmatzea, desmobilizazioa,
gizarteratzea eta berrintegrazioa”, Bake Operazioak
XXVII. eta XXVIII. ikasturteak, eta Bake Misioetarako
Behatzaileak XXXI. eta XXXII. ikasturteak, Lehor
Armadako Gerra Eskolak antolatuta. Madril, martxoan,
maiatzean, urrian eta azaroan.
“Nekazaritza-ikasketak eta -borrokak Andaluzian:
Unibertsitatea, Historia eta nekazariak”, Nekazari
Ikasketen eta Elikadura Subiranotasunaren Jardunaldien
hasierako saioa. Grupo de Estudios Campesinos Juan
Díaz del Moral taldeak antolatu zituen jardunaldi
horiek, Granadako Unibertsitatearekin, CICODErekin,
Kordobako Unibertsitatearekin eta Hegoarekin batera.
Granada, apirilaren 16 eta 17a.
“Garapena eta Lankidetza”, Garapenerako Lankidetza
eta Hezkuntza Ikastaroa, Irakasleen Unibertsitate
Eskola. Leioa, apirilaren 20a.

“Garapenari buruzko ikuspuntuak 2015 Ondoko
Agendaren aurrean”, Garapen Jasangarriaren Hel
bu
ruak: pobrezia desegiteko aukera erreal bat
jardunaldia, Rede Galega de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento sarea eta Coordinadora Galega de
ONGD koordinakundea. Santiago, irailaren 1a.
“Hezkuntza askatzailea gizarte-aldaketako proiektu
gisa”, Hezkuntza astindu jardunaldiak. Gizartealdaketarako gakoak, Calcuta Ondoanek antolatuta.
Donostia, irailaren 29a.
“Begirada bat begiraden gainetik. Diagnostikoazterketak Garapenerako Hezkuntzan”, Garapenerako
Hezkuntza Egiten Ikastaroa, Agencia Asturiana de
Cooperación para el Desarrollo agentziak antolatuta.
Oviedo, urriaren 20-22.
“Garapenari eta lankidetzari buruzko pentsamoldearen
bilakaera”, Garapenerako Lankidetza ikastaro mo
no
grafikoa, UPV-EHUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatea eta Irakasleen Unibertsitate Eskola, UPV/
EHUko Lankidetza Bulegoak antolatuta. Donostia,
azaroaren 2a.
“Garapena: bilakatzen ari den ideia bat”, Garapenerako
Lankidetza ikastaroa, Enpresa Ikasketen Unibertsitate
Eskola. Donostia, azaroaren 4a.

“Thomas Pikettyren ‘Le Capital au XXI. siècle’ liburuak
desberdintasunari buruz piztutako eztabaida”, Hika
Ateneo. Bilbo, apirilaren 24a.

“Zer da Merkataritza eta Inbertsiorako Itun
Transatlantikoa?”, UPV/EHUko Irakasleen Eskola. Leioa,
azaroaren 11.

“Munduko herritarrentzako hezkuntza” eta “Generoa
eta Hezkuntza”, Garapenerako Hezkuntzan Irakasleen
Nazioko V. Topaketa: Sareak sortzen, AECIDek
antolatuta. Guadarrama, apirilaren 24, 25 eta 26a.

“Lankidetza deszentralizatuaren 2015aren ondoko
egoera berria”, Valentziako garapenerako lankidetzaren
erronkak 2015aren ondorako hitzaldi estrategikoa,
Generalitat de Valencia. Valentzia, azaroaren 16a.

“Hazkunde ondokoa, desmerkaturatzea eta Ondo
Bizitzea”, Ekonomia Zientzien Fakultatea eta Herri
tartasunari, bizikidetzari eta aniztasunari buruzko
Unescoren Katedra, Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Iruñea, apirilaren 27a.

“Gatazka armatuak, indarkeria eta bakea. Ikuspuntu
kritikoak eta proposamen feministak”, Globalizazioa,
askatze-agendak, lankidetza kritikoa eta gizartemugimenduak IV. ikastaroa, Hegoak antolatuta.
Donostia, azaroa.

“Garapenerako Hezkuntzara hurbilketa bat gaur
egungo garaietan”, Balioak ereiten jardunaldiak;
giza eskubideak eta kulturartekotasuna Hezkuntzan,
Espainiako UNRWA Asociación Comité elkarteak
antolatuta. Zaragoza, maiatzaren 19a.

“Feminismoa eta bakearen eraikuntza: estereotipoak
hautsiz”, Emakumeen Berdintasunerako eta Ahaldun
tzerako Eskolan prestakuntza-mintegia, VitoriaGasteizko Udala. Gasteiz, azaroa.

“Emakumeak, gatazka armatuak eta bakegintza”, Ondarroako Ahalduntze Eskolako prestakuntza-mintegia
(Etxelila Emakumeen Etxea). Ondarroa, maiatza.
“Emakumeak, gatazka armatuak eta bakea eraikitzen”,
Basauriko Udaleko Ahalduntze Eskolako prestakuntzamintegia (Marienea Emakumeen Etxea). Basauri,
maiatza.
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“Garapen Jasangarrirako Helburuak eta euskal
lankidetzan zer eragin dituzten”, Garapen jasangarrirako
helburu berriak: Euskadiko garapenaren eta
lankidetzaren agendan izan ditzakeen eraginak, Hegoa
– UPV/EHU – Plataforma 2015y+. Bilbo, abenduaren 3a.

2.7. Hegoako taldearen eta
ikertzaileen eta irakasleen lankidetzak
beste ekitaldi batzuetan
“Sistema ekonomiko sozial eta solidarioa Loja
probintzian: Gobernu Autonomo Deszen
tra
li
zatuetarako (GAD), erakunde publikoetarako eta
gizarte-erakundeetarako
politika
publikoen
proposamenak”. Loja (Ekuador), otsailaren 12a.
Hegoak eta Fundación Intercooperation América Latina
fundazioak antolatutako mintegia, Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatutako PGM2010BA/002 Programaren baitan. Ekonomia Herrikoi
eta Solidarioaren Lege Organikoa indarrean jarri
zela hiru urte igaro ondoren, espazio hau egin zen,
garatzen ari diren edo sistema ekonomiko sozial
eta solidario bat lortzeko susta daitezkeen edukiei,
tresnei eta mekanismoei buruz eztabaidatzeko, haiek
bateratzeko eta aztertzeko. 45 pertsonak hartu zuten
parte, erakunde publikoen, GKEen, akademiaren
eta probintziako mugimendu sozial eta solidarioko
erakundeen ordezkariek.
Boliviako Ekonomia Sozial eta Solidarioari buruzko
mintegia. La Paz, otsailaren 24-25. CIDES UMSAk (San
Andrés Unibertsitate Nagusia) eta Hegoak AndESS
Programaren (PGM-2012BA/013) baitan antolatutako
mintegia. Ekonomia sozial eta solidarioko gizartemugimenduek (MESyCJ, CIOEC), gizarte-erakundeek
eta erakunde publikoetako langileek parte hartu zuten,
eta ekonomia sozial eta solidarioaren gaiaren egoerari
buruzko dokumentu bat aurkeztu zen.
Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluan
Euskadin Garapenerako Politiken Koherentziari
buruzko Txostena aurkeztea. Otsaila.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluan
Euskadin Garapenerako Politiken Koherentziari
buruzko Txostena aurkeztea. Maiatza.
Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordean
Euskadin Garapenerako Politiken Koherentziari
buruzko Txostena aurkeztea. Urria.

San Marcos Unibertsitate Nazional Nagusiko
(UNMSM) Ekonomia Sozial, Solidario eta Herrikoaren
Behatokian mintegia. Lima, abenduaren 4a.
Unibertsitateko irakasleek eta Behatokiko Gizarte
Kontseilua osatzen duten gizarte-erakundeetako
kideek hartu dute parte. Behatokia Hegoaren AndESS
Programaren (PGM-2012BA/013) eta UPV/EHUren eta
San Marcos Unibertsitate Nazional Nagusiaren arteko
esparru-hitzarmenaren baitan sortu zen.
Ikastaro
monografiko
honen
koordinazioa:
Garapenaren eta Lankidetzaren egungo erronkak
munduko ekonomian, UPV/EHUren Lankidetza
Bulegoarekin lankidetzan.

3.

ikerketa-jarduerak

3.1. Ikerketa-taldeak
Tokiko Giza Garapena
Tokiko Giza Garapena taldeak bi oinarri teorikoren inguruan
taxutzen ditu bere jarduerak: a) giza garapena araudierreferentzia gisa onartzea, gaitasunen ikuspuntua oinarri
hartuta, pertsonen, erakundeen eta elkarteen aukeren
eta indarren garapena ebaluatzeko ebaluazio-espazio
garrantzitsutzat hartzen duena; b) tokiko dimentsioa,
lurraldea garapena aztertzeko erreferentziatzat hartzen
duena. Tokiko dimentsioa proposatzen da, esparru
egokitzat hartzen baita giza garapenarekin zerikusia duten
aldaketa-prozesuak aztertzeko, eta sendotzeko zailtasunak
eta aukerak azaltzen dituzten dinamikak aztertzeko.

UNESPen (Brasil) eta UPV/EHUren artean lankidetzahitzarmen bat sinatzeko baliatu zen.
Taldekideak: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren
Areskurrinaga,
Eduardo
Bidaurratzaga,
Maite
Fernández-Villa, Luis Guridi, Yolanda Jubeto, Mertxe
Larrañaga, Carlos Puig, Unai Villalba eta Mikel Zurbano.
Ekonomia Sozial eta Solidarioa
Alor honetan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziak finantzatutako AndESS programaren (PGM2012BA/013) bidez Bolivian garatutako bi ikerketa
argitaratu dira. Lehenak, Ekonomia sozial eta solidarioaren
erronka teorikoak eta politikoak. Latinoamerikatik
irakurketa izenekoak, ekonomia sozial eta solidarioari
buruzko irakurketa kritiko bat egiten du, eta, horrez
gainera, egungo ikerketa-agendaren erronkak aztertzen
ditu. Gizartearekin lotuta, ekonomiaren deserrotzeari
egindako kritika da abiapuntua, eta ekonomiari buruzko
eztabaida politikoetan parte hartzeko eta erabakitzeko
printzipio demokratikoa.
Bigarren ikerketan, Ekonomia solidarioa ekonomia
anitzean: diskurtsoak, praktikak eta emaitzak Bolivian
izenekoan, Bolivian duela gutxi bizi izandako esperientzia
aztertzen da, bai eta ekonomia anitzari buruzko araudia
eta politika publikoa sortzeko prozesua ere, ekonomia
solidarioaren buru diren gizarte-mugimenduen eta
-erakundeen zeregina azpimarratuz.

2015. urtean, taldeak on-line ikastaro baten proposamena egin zuen: “Tokiko Giza Garapena: proposamen
alternatibo baterako oinarriak”. UPV/EHUren Gradu
Ikasketen eta Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzaren
MOOC deialdian hautatu zuten proposamen hori. Halaber, tokiko giza garapenaren esparru teorikoa ingelesera
itzuli zen: Local Human Development’s theoretical and
methodological framework (Dubois, 2015).
Taldekideek Europan eta Latinoamerikan zenbait
ikastarotan eta biltzar akademikotan parte hartu dute.
Bilbon, taldeak “Lurraldeen tipologia eta funtsezko
aldaketak ulertzeko gakoak” mintegia garatu zuen, eta
Brasilgo Universidad Estadual Paulista unibertsitateko
(UNESP) Politika Publikoen eta Nazioarteko Harremanen
Institutuko (IPPRI) Bernardo Mançano Fernandes
irakasleak parte hartu zuen. Mançano irakaslearen bisita

2015ean, ikerketa-ildo bat abiatu da, eta datorren
urtean ere jarraituko da berarekin, CIDES-Hegoa
Programako esku-hartze udalerrietako eragileak
identifikatzeko eta gizarte- eta ekonomia-dinamikak
aztertzeko xedeaz, genero-zuzentasunarekin tokiko
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garapenaren eta ekonomia sozial eta solidarioaren
ahalmenak eta erronkak diagnostikatze aldera. Udalerri
hauek aztertu dira: La Pazen iparraldeko goi-ordokiko
Achacachi, Batallas, Santiago de Huata eta Huatajata.
CIDES UMSAko Fernanda Wanderleyk, Fernanda
Sostresek eta Ivonne Farahk, eta Hegoako Luis Guridik,
Yolanda Jubetok eta Carlos Puigek hartu dute parte
prozesu horretan.

Gatazkak, bakea eta garapena
Giza Segurtasunari, Tokiko Garapenari eta Nazioarteko
Lankidetzari buruzko ikerketa-taldea
2010. urtean Giza Segurtasunari, Tokiko Garapenari
eta Nazioarteko Lankidetzari buruzko ikerketa-taldea
aitortu zuen Eusko Jaurlaritzak, eta ordutik babestu
du. Ikerketa-talde honek, batez ere, garapenerako
ikasketak eta bakeari eta gatazkei buruzkoak uztartzen
ditu, eta ikerketa-ildo hauek ditu: 1) Giza segurtasunaren
eta tokiko giza garapenaren kontzeptuen analisia;
2) Ekonomia sozial eta solidariorako politikak,
tokiko giza garapenaren arloan; 3) Iparraldearen
eta Hegoaldearen arteko integrazio ekonomikoa;
4) Indarkeriarik gabeko erresistentzia zibila eta
bakearen sorrera; eta 5) Emakumeen parte-hartzea
gatazketan eta bakearen sorreran.
Aurten, horrez gainera, taldea nazioko eta nazioarteko
topaketa zientifikoetan parte hartzen, eta prestakuntzan
eta argitalpenak prestatzen jardun da batez ere. Era berean,
Alba Linares taldekidea aurten Kolonbian izan da egonaldi
akademikoa egiten Caliko Pontificia Universidad Javeriana
unibertsitateko Nazioarteko Ikasketen Institutuan (IEI),
eta, egonaldi hori baliatuz, IEIren eta Hegoa Institutuaren
arteko harremana estutu da. Harreman horri esker,
2015ean beste taldekide batzuek ikerketa-egonaldiak egin
dituzte Kolonbian, hala nola Karlos Pérez de Armiñok eta
Juankar Pérez de Mendigurenek.
Era berean, Iker Zirionek beste ikerketa-egonaldi bat
egin duen maiatzaren 11tik abuztuaren 11ra Les Afriques
dans Le Monde (LAM) zentroan. Universidad de Pau et
des Pays de l’Adour, Universidad de Bordeaux Montaigne
eta Universidad de Bordeaux (Frantzia) unibertsitateekin
dago lotuta zentro hori. Erreferentziazko pertsona:
Céline Thiriot (LAMeko zuzendaria).
Taldekideak: Karlos Pérez de Armiño (ikertzaile nagusia),
Jokin Alberdi, Eduardo Bidaurratzaga, Alfonso Dubois,
Luis Guridi, Yolanda Jubeto, Alba Linares, Irantzu Mendia
Azkue, Itziar Mujika, Juankar Pérez de Mendiguren, Unai
Villalba, Patxi Zabalo eta Iker Zirion.
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Feminismoak eta gatazkak
Ikerketa-ildo hau alor hauetan jardun da batez ere:
giza eskubideei aplikatutako ikerketa feministaren
metodologiari buruzko prestakuntzak egiten; erakunde
feministekin eta giza eskubideen aldeko erakundeekin
koordinatuta ikerketak sustatzen; genero-ikuspuntutik
giza eskubideei, bake-prozesuei, justizia trantsizionalari
eta memoria historikoari buruzko ikerketen emaitzak
argitaratzen eta gizarteratzen.
Ikerketa feministarako prestakuntzaren parte gisa, eta
euskarazko materialak sustatzeko helburuaz, Hegoak,
Ikerketa Feministarako Metodologiaren Diziplinarteko
Mintegiarekin (SIMReF) koordinatuta, Lan Koaderno
hau argitaratu zuen: Ikerkuntza feministarako
epistemologiari eta metodologiari buruzko gogoetak.
Rovira i Virgili unibertsitateko Barbara Bigliak,
Kolonbiako Unibertsitate Nazionaleko Ochy Curielek,
eta UPV/EHUko Mari Luz Estebanek hartu dute parte
argitalpen horretan.
Giza eskubideei aplikatutako ikerketa feministaren
arloan, Mugarik Gaberi lagundu zitzaion Emakumeen
eskubideak defendatzeko bizitza-historiak berres
kuratzen ikerketaren prozesu metodologikoan. Ema
kumeen giza eskubideen urraketa eta haiei aurre egiteko
estrategiak jorratzen ditu azterketa horrek, Euskal
Herrian, Espainiar Estatuan, Kolonbian, El Salvadorren
eta Guatemalan egindako 30 bizitza-historia oinarri
hartuta. Lehen etapa 2015. urte osoan garatu zen, eta
zenbait erakunde feministarekin batera kontzeptuzko
eztabaidetan parte hartu zen. Horrez gainera, 30
kasuak dokumentatzeko ikerketa-metodologiaren
arlo-dokumentua egin zen. Halaber, aipatutako
herrialdeetako zenbait erakundek aurkeztutako kasuak
hautatzen eta koordinatzen lagundu zen, hala nola
Women’s Link Worldwide, Aspacia, SAT-Jaén, Bilgune
Feminista, Emakume Internazionalistak, Argitan,
Paz con Dignidad, Bizirik, Las Dignas, La Colectiva de
Desarrollo Local, UNAMG, Colibrí Zurdo, La Ruta Pacífica
de las Mujeres eta Mujeres que Crean erakundeek
aurkeztutakoak. Urtearen amaieran, bizitza-historien
%80 dokumentatu ziren, eta, ondoren, bost adituk
aztertuko dituzte, eta emaitzak txostenetan aurkeztu.
2015. urtean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektudeialdian aurkeztu eta onartutako Ekintza feminista
eta internazionalista indartzea, egiarako, justiziarako
eta ordainerako eskubidearen mesedetan proiektua
azaldu zen, 2015-2016an egiteko. Halaber, 2015.
urtean, Feminismoari eta Erresistentziei buruzko
Solasaldien Zikloa onartu zen, Donostia Europako
Kultur Hiriburua 2016ko Bakearen Itsasargiko Hondar

Artean proiektuaren baitan. Solasaldiak 2016ko bigarren
hiruhilekoan izango dira Donostian.
Taldekideak: Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán eta
Iker Zirion. Laguntzaileak: Arantza Chacón, Lidia Ruiz
eta María Viadero.
Mendebaldeko Saharako giza eskubideei buruzko
ikerketa
2015. urtean, ikerketa- eta prestakuntza-ildo honekin
lanean jarraitu da, Carlos Martín Beristainen zuzendaritzapean eta Aranzadi Zientzia Elkartearen lankidetzarekin, eta zenbait aurrerapen lortu dira.
Giza eskubideak defendatzen lan egiten duten
Saharako erakundeen eta taldeen gaitasunak sendotzen
laguntzeko xedeaz, astebeteko ikastaro bat egin zen
Rabunin NBE sistemaren prozedura bereziei, giza
eskubideen ezartze nazionalari eta Giza Eskubideen
NBE Sistemaren aurrean jokatzeko estrategiari buruz,
Giza Eskubideen aldeko Saharako Batzorde Nazionaleko
(CONASADH), Preso eta Desagertutako Politikoen
Senideen Elkarteko (AFAPREDESA) eta Indarkeria
Aktiboaren aurkako Elkarteko (NOVA) kideei zuzenduta.
Los otros vuelos de la muerte: Bombardeos de población
civil en el Sáhara Occidental (Beristain et al., 2015)
liburua argitaratu zen. Liburu horretan, Um Dreigako
biztanleria zibilaren kanpamentuan −lekualdatutako
biztanle kopuru handiena jasotzen zuen kanpamendua
zen−, Gueltako kanpamentuan, Amgalako kan
pa
mentuan eta Tifariti kanpamentuan 1976ko otsailean
izandako bonbardaketei buruzko ikerketa jasotzen da.
Kanpamendu horietan zegoen 1975ean Marokoren
okupazioaren ondorioz lekualdatutako biztanleria zibila.
Lehen aldiz, bonbardaketa horietatik bizirik ateratako
50 biktimaren lekukotasunak bildu eta alderatu dira, eta
hil edo larriki zauritu ziren biktima ugariren izenak jaso.
Liburuaren helburua kasu horiek dokumentatzea da,
gertatutakoaren beste froga bat izateko eta biktimen
egia aitortzeko beharrari erantzuteko, 40 urtez itxaron
baitute aitortza hori.
Saber al fin: Fosas comunes, desaparición forzada y
derecho a la verdad en el Sáhara Occidental liburua
(Beristain eta Etxeberria, 2015) ere argitaratu zen.
Liburu horretan, hobi komunetatik gorpuak ateratzeko
prozesuaren berri ematen da. Ateratako gorpuzkiei
esker, pertsona horien nortasunak ezagutu ahal izan
dira, gertaeren lekukotasunen eta DNA-proben bidez.
Gertaerak eta desagertzearen eta exekuzioaren
nondik-norakoak berritzeak senideak nolabait
lasaitu ditu, eta, era berean, Saharako herriaren

genozidioagatiko auziaren bideratzeari bultzada handia
eman dio −Auzitegi Nazionalaren eskuetan dago auzi
hori−.
UPV/EHUko Udako Ikastaroen baitan eta Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziaren finantziazioarekin,
2015eko irailean Giza Eskubideak eta Justizia
Trantsizionala Mendebaldeko Saharan Nazioarteko
Topaketa izan zen. Topaketa hori nazioarteko
zuzenbidean eta giza eskubideetan adituak direnei,
lankidetzaren eta nazioarteko solidaritatearen eragileei
eta Saharako elkarteei zuzenduta zegoen. Topaketa
horren helburua Mendebaldeko Saharan giza eskubideek
zer-nolako egoera bizi duten hedatzea izan zen, eta
justizia trantsizionala oinarri duen agenda batek
gatazkari irtenbide politikoak bilatzeko zer gaitasun izan
ditzakeen aztertzea eta alderatzea. Horretarako, UPV/
EHUko unibertsitate-esparruko, Milango Unibertsitateko,
Madrilgo Unibertsitateko, Amnistia Internazionaleko,
Robert Kennedy Fundazioko, Torturaren aurkako
Munduko Erakundeko, Herrien Auzitegi Iraunkorreko,
ASVDHko, CODESAko, CONASADHko eta AFAPREDESAko
pertsonek hartu zuten parte.

Azkenik, Lurralde Okupatuetako emakume aktibistek
eskatuta, Mendebaldeko Saharako emakumeen giza
eskubideei eta memoria historikoari buruzko ikerketa
hartu zuen bere gain ikerketa-taldeak, emakumeen
memoria historikoa lantzeko xedeaz, giza eskubideen
esparruko erresistentzia- eta aktibismo-esperientziak
oinarri hartuta. Urtearen hasieran, ikerketaren
arduradunek Lurralde Okupatuetara bidaiatu zuten,
Emakume Sahararrei Laguntza emateko Euskal Sarearekin
eta Giza Eskubideen Urraketa Larrien Saharako Biktimen
Elkartearekin (ASVDH) koordinatuta, eta hainbat egunez
lan egin zuten han, gutxi gorabehera, 50 emakumerekin.
Hala ere, ezin izan zen landa-lana planifikatutakoaren
arabera bukatu, Marokoko agintariek ez baitzieten
ikertzaileei eremuan sartzen utzi uztailaren amaieran
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egindako bigarren bidaia batean. Azterlanaren emaitzak
2016an argitaratuko dira.
Taldekideak: Carlos Martín Beristain, Sergio Campo,
Gloria Guzmán eta Irantzu Mendia Azkue. Laguntzaileak:
Francisco Etxeberria, Lourdes Herrasti eta Almudena
García-Rubio (hirurak Aranzadi Zientzia Elkartekoak),
Arantza Chacón, Eloísa González, Antonio Martínez eta
Alejandro Valencia.

Garapenerako Politiken Koherentziari buruz. Laburpen
hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren
webgunean ere eskuragarri dago. Gai horri buruzko
zenbait artikulu argitaratu dira.

Garapenerako politikei eta nazioarteko lankidetzari
buruzko ikerketa-taldearen lanean, garapenari buruzko
eztabaidetan zein lankidetzarako politiketan gertatzen
ari diren aldaketak aztertzen dira batez ere.

Garapenerako lankidetzaren taldea, era berean,
2015 Ondoko Agenda aztertzen ere aritu da, Nazio
Batuen Batzar Nagusiak irailean onartutako Garapen
Jasangarrirako Helburuak oinarri hartuta bereziki.
Euskadiko GGKE-en Koordinakundearekin, Plataforma
2015 y más plataformarekin eta Garapenerako
Lankidetza Bulegoarekin jardunaldi bat antolatu zen,
Lankidetzaren Euskal Agentziak lagunduta, helburu
berri horiek Euskadiren lankidetza-agendan zer ondorio
izango zituzten aztertzeko. Gai horri buruzko hitzaldiak
eman dira, eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lan egin
da, Garapen Jasangarriko Agenda berri hori Aldundiaren
lankidetza-esparru estrategikoan aintzat hartzeko.

Garapenari buruzko eztabaidei dagokienez, postgarapenetik
datozen proposamenen azterketa sakontzen jarraitu du
taldeak, bai eta garapen alternatiboko proposamenak eta
zenbait ikuspunturen bateratze-puntuak sakontzen ere.
Hori guztia zenbait argitalpenetan mamitu da.

Jorge Gutiérrez taldekideak REEDESen (Red Española
de Estudios de Desarrollo) Zuzendaritza Batzordean
parte hartzen du; eta Iratxe Amianok, Espainiako
Unibertsitateen Nazioartekotze eta Lankidetza Ba
tzordeko (CICUE) bileretan.

Garapenerako politikak eta nazioarteko
lankidetza

Taldekideak: Koldo Unceta (ikertzaile nagusia), Yesica
Álvarez, Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati Labaien,
María José Martínez, Michel Sabalza, Unai Villena,
Idoye Zabala.

Lankidetza Kritikoa eta Mugimendu Sozialak
Lankidetza Kritikoa eta Mugimendu Sozialei buruzko
ikerketa-taldeak bere hiru ildo estrategikoak lantzen
jarraitu du 2015. urtean: elkartasun internazionalista;
jakintza-aniztasuna eta prestakuntza politiko as
katzailea; eta elikadura-burujabetza eta agroekologia.

2015. urtean, 2014. urtearen amaieran Garapenerako
Politiken Koherentzia Euskadin: diagnostikoa eta
proposamenak lana zabaltzeko ahalegina egin da.
Plataforma 2015 y más plataformako pertsonekin
mintegi bat egin da, azterlana aurkezteko:
Lankidetzaren Euskal Kontseiluarekin, Lankidetzaren
Euskal Agentziako Langileekin eta Eusko Legebiltzarreko
Giza Eskubideen Batzordearekin. Eusko Jaurlaritzako
Argitalpen Zerbitzu Nagusiak laburpen exekutibo bat
argitaratu zuen ingelesez, gaztelaniaz eta euskaraz
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Elkartasun internazionalista ildoak 2014. urtean
elkartasun internazionalistako agenda alternatiboa
(EIAA) aplikatzen egindako lana sakondu du, EAEko
lankidetza deszentralizatuari aplikatzeko, eta ze
hazki, Euskal Agentziako (AVCD) politika publikoei,
Gipuzkoako Foru Aldundiari (GFA) eta Donostiako
Udalari. Prozesu horri buruzko hausnarketak argitalpen
honetan mamitu dira: Euskal lankidetza eta Gizartemugimenduak: elkartasun internazionalistaren agenda
alternatiboa inplementatzeko gidaliburua (Fernández
Ortiz de Zárate, 2015). Gidaliburu hori martxoaren
25ean aurkeztu zen, eta han izan ziren Miriam Nobre
(Brasilgo Emakumeen Munduko Martxa), Ignacio
Martínez (Plataforma 2015 y +), Elkartasuna Eraldatuz
(Plataforma por una Cooperación Crítica) eta Gonzalo
Fernández.

Apirilaren 27an, Sarrikoko Kanpusean mahai-inguru
bat antolatu zen MSTko militantea, eta Florestan
Fernandes Eskola Nazionaleko (ENFF) koordinatzaile
politikoa eta pedagogikoa den Simone Silvarekin: Beste
lankidetza eredu bat posible da: MSTko formakuntza
emantzipatzailea. Ekitaldi horretan, Elkartasuna
Eral
datuz (“Gizarte-mugimenduen sendotzearekin
lotutako lankidetza-agenda alternatibo baten aldeko
adierazpenari” atxikitzeko kanpainaren ondorioz
sortutako plataforma) aurkeztu zen.
Bigarren lan-ildoari dagokionez, 2015. urtean 2014an
Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako Jakintzaaniztasuna eta prestakuntza politiko emantzipatzailea
proiektuko jarduerak egin dira. Proiektu horren helburua
da gakoak eta jardunbide egokiak identifikatzea
eta hedatzea gizarte-mugimenduak buru dituzten
prestakuntza politikoko prozesuetan. Horretarako, lau
erakundek beren prestakuntza politikoko esperientziak
sistematizatu dituzte: Joxemi Zumalabe Fundazioa
(Euskal Herria), PDTG (Peru), La Cuerda (Guatemala) eta
MST (Brasil) erakundeek. Sistematizazio horiek Jakintza
A(u)nitz: herri borrokak, ezagutza emantzipatzaileak
eta formazio politikoa jardunaldietan aurkeztu ziren
(Donostia, ekainaren 11 eta 12a). Lau esperientzien
argitalpen baten eta prestakuntza emantzipatzaileko
prozesu horien funtsezko gakoak ondorioztatzen
dituen artikulu baten bidez amaituko da proiektua.
2016ko lehen seihilekorako aurreikusita daude. Proiektu
horren baitan, Globalizazioa, emantzipaziorako
agendak, lankidetza kritikoa eta gizarte-mugimenduak
ikastaroaren IV. edizioa antolatu da.
Lehen bi ikerketa-ildo horiekin lotuta, ikerketa-taldeak
Granadako Unibertsitatean izan ziren I Jornadas
de Estudios Campesinos y Soberanía Alimentaria
jardunaldietako bi tailerretan hartu zuen parte
(apirilaren 16 eta 17a). Tailer horietako lehena Gizartemugimenduak, emantzipazioa eta unibertsitatea izan
zen; eta bigarrena, Artikulazioa, gizarte-mugimenduak
eta lankidetza.
Hirugarren ikerketa-ildoa Baserritik mundura: gure
elikaduraren etorkizuna jokoan ikastaroaren lehen
edizioa (2016ko urtarriletik azarora) ateratzen ibili
da batez ere 2015. urtean. Ikastaro hori Elikadura
Burujabetzari eta Agroekologiari buruzkoa da, eta
Etxalde euskal nekazari-mugimenduarekin eta EHNEBizkaia Nekazaritza Sindikatuarekin lankidetzan egin da,
Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatuta. Ikasturtearen
proposamen metodologikoak zientzia-jakintza kritikoa,
ikerketa-ekintza eta hezkuntza herrikoia uztartzen
ditu. La Vía Campesinaren prestakuntza-prozesuak
ditu inspirazio, batez ere Movimiento Sin Tierra (MST)

mugimenduak zenbait unibertsitate brasildarrekin
egindakoak.

Nahiz eta Unibertsitatearen eta Gizarte Mugimenduen
arteko harremana zeharkakoa den ikerketa-taldearen
lan-ildo guztietan, alderdi hori berariaz jorratu da 2015.
urtean Janaina Stronzakeren ardurapean egindako
Movimiento campesino y Universidad: la experiencia
del MST en las universidades brasileñas izeneko
mintegietan (Hegoa, irailaren 28a).
Bestalde, taldeak unibertsitate arteko hitzarmenak
sortzen jarraitu du gizarte-mugimenduekin lankidetzan
dabiltzan unibertsitateekin. Ahalegin horien ondorioz,
2015eko ekainean, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita
Filho” - UNESP (Sao Paulo, Brasil) unibertsitatearen
eta UPV/EHUren arteko lankidetza-hitzarmena onartu
zuen, lankidetza akademikoaren, zientifikoaren eta
teknikoaren esparruan lankidetzan jarduteko datozen
bost urteetan. Hitzarmena 2015eko ekainaren
12an sinatu zen, eta han izan zen UPV/EHUko
Graduondoko Ikasketen eta Nazioarteko Harremanen
Errektoreordetzako errektoreordea, Nekane Balluerka,
eta Bernardo Mançano irakaslea, UNESPeko
Nekazaritza Ikasketak eta Tokiko Garapena UNESCO
Katedraren zuzendaria, Brasilgo unibertsitatearen
errektoreordetzaren ordez.
Hitzarmenak ikasleen eta irakasleen lankidetza,
mugikortasuna eta trukea erraztuko du −ikastaroetan,
graduondokoetan,
mintegietan
eta
ikerketaproiektuetan− Hegoaren, UNESPeko Politika Publikoen
eta Nazioarteko Harremanen Institutuaren (IPPRI)
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eta Brasilgo MSTren Florestán Fernandes Eskola
Nazionalaren artean.
Taldekideak eta laguntzaileak: Jokin Alberdi, Davide
Angelilli, Efren Areskurrinaga, Beatriz Casado, Gema
Celorio, Nerea Eizagirre, Gonzalo Fernández, Javier
García, Yenifer García, Javier González, Michal
Haramati, Itziar Hernández, Juan Hernández, Xarles
Iturbe, Yolanda Jubeto, Berta Malvárez, Zesar Martínez,
Silvia Piris, Amaia del Río, Janaina Stronzake, Judite
Stronzake, Luis Miguel Uharte eta Unai Vázquez.

3.2. Doktoretza-tesiak
2015ean defendatutako doktoretza-tesiak
ERRANDONEA ULAZIA, Elixabete: “Sistema español de
pensiones. Revisión crítica de los elementos comunes al
cálculo de pensiones contributivas (normas sobre tope
máximo de pensiones, cuantías mínimas y revalorización
de pensiones)”. Tesi-zuzendaria: Mikel de la Fuente
Lavín. Defentsaren eguna: 2015eko abenduaren 16a.
Kalifikazioa: Bikain Cum Laude eta aparteko sarirako
proposamena.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: “La Smart City como
imaginario socio-tecnológico: La construcción de la
utopía urbana digital”. Tesi-zuzendaria: Imanol Zubero
Beaskoetxea. Defentsaren eguna: 2015eko abenduaren
21a. Kalifikazioa: Bikain Cum Laude.

Hegoa Institutuan matrikulatutako
doktoretza-tesiak
Hegoaren (UPV/EHU) Garapenari buruzko ikasketak
doktoretza-programan hogei doktoretza-tesi zeuden
matrikulatuta 2015eko abenduaren 31n. Tesi guztiek
dute esleituta zuzendaritza-tesia, eta abian daude.

3.3. Hegoa-Garapenari buruzko
Ikasketak Prestakuntza eta Ikerketa
Unitatea
2015. urtean, Hegoa−Garapenari buruzko Ikasketak
Prestakuntza eta Ikerketa Unitateak lanean jarraitu
du. Unitate hau UPV/EHUk sortu zuen, irakaskuntza
eta ikerketa hobetzen laguntzeko, zenbait talderen
eta egituren arteko uztartzea sustatuz. Horrez gainera,
Hegoak koordinatutako unitateak Gezki Institutuaren
eta hiru talde finkatu hauen laguntza izan du: Garapen
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eta Lankidetza Politikei buruzko Ikerketa Taldea; Giza
Segurtasunari, Tokiko Giza Garapenari eta Nazioarteko
Lankidetzari buruzko Ikerketa Taldea; eta Civersity.
UPV/EHUk 2015. urterako esleitutako zenbatekoarekin
(11.914 €) hauek egin dira: 4 artikulu ingelesera
itzuli dira, nazioarteko aldizkarietara igorri eta han
argitaratzeko; Brasilgo Universidad Estadual Paulista
unibertsitateko Politika Publikoen eta Nazioarteko
Harremanen Institutuko irakasle den Bernando Mançano
Fernandesek ekainaren 11n emandako Lurraldeen
tipologia eta aldaketa erradikalak ulertzeko gakoak
mintegia finantzatu da; eta Hegoa eta Gezki institutuen
webguneetan hobekuntzak egin dira, ikerketa-lanaren
ikusgarritasuna indartzeko, eta nazioartean eta nazioan
proiektatzeko.

3.4. Nazioarteko batzordeetako
eta ordezkaritzetako parte-hartzea
. CRUEko Espainiako Unibertsitateen Nazioartekotze
eta Lankidetza Batzordea.
. Munduko Ekonomiari buruzko XVII. Bilerako Zientzia
Batzordea. Mundu Ekonomiako Elkartea, Gijón,
maiatza.
. Durangoko Juárez Unibertsitateko (Mexiko) Edizio
Batzordea.
. Giza Eskubideen Defendatzaileen Programako
Hautaketa Batzordea. Eusko Jaurlaritzako Biktimen
eta Giza Eskubideen Zuzendaritza.
. Revista Relaciones Internacionales. Revista
Académica
de
Relaciones
Internacionales
aldizkariko Aholku Batzordea, Madrilgo Unibertsitate
Autonomoko Politika Zientziako eta Nazioarteko
Harremaneko Saila (ISSN 1699-3950).
. Granadako Unibertsitatearen Colección Periferias
bildumako Zientzia Kontseilua.
. Las Palmasko Unibertsitateko Educación y Cooperación
para el Desarrollo lanaren Edizio Kontseilua.
. Revista de Economía Mundial aldizkariko Edizio
Kontseilua. Munduko Ekonomiako Elkartea eta
Huelvako Unibertsitatea.
. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
aldizkariko Edizio Kontseilua. REEDES eta Zaragozako
Unibertsitateko Garapenerako Lankidetzako Katedra.

. Balear Uharteetako Unibertsitatearen Colección
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
bildumako Zuzendaritza Batzordea.
. Munduko Ekonomiako Elkarteko
Batzordea eta Batzorde Iraunkorra.

Zuzendaritza

4.

argitalpenak

4.1. Liburuak, Lan-koadernoak
BIGLIA, Bárbara, CURIEL, Ochy, ESTEBAN, Mari
Luz: “Ikerkuntza feministarako epistemologiari eta
metodologiari buruzko gogoetak”, Lan-koadernoak
67. zk., Hegoa, Bilbo.
ETXANO, Iker: Ekonomia eta Iraunkortasuna: oinarriak
eta aplikazioak, UEU, Bilbo.
FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZARATE, Gonzalo: Cooperación
Vasca y Movimientos Sociales: Manual de
implementación de la agenda alternativa de
solidaridad internacionalista - Euskal lankidetza eta
gizarte-mugimenduak: Elkartasun internazionalistaren
agenda alternatiboa implementatzeko gidaliburua,
Bilbo, Hegoa.
LABAIEN, Irati, UNCETA, Koldo: “Significado y alcance
de la cooperación descentralizada: Un análisis del valor
añadido y de la aportación específica de las CC. AA.
del Estado Español − Lankidetza Deszentralizatuaren
esanahia eta garrantzia: Espainiako estatuko autonomia
erkidegoen balio erantsia eta ekarpen espezifikoaren
analisia”, Lan-koadernoak 66. zk., Hegoa, Bilbo.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos, ETXEBERRIA, Francisco,
HERRASTI, Lourdes, GARCÍA-RUBIO, Almudena,
GONZÁLEZ, Eloísa, CAMPO, Sergio: Saber al fin: Fosas
comunes, desaparición forzada y derecho a la verdad
en el Sáhara Occidental, Hegoa, Bilbo.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos, MARTÍNEZ, Antonio,
VALENCIA, Alejandro, CAMPO, Sergio: Los otros vuelos
de la muerte: Bombardeos de población civil en el
Sáhara Occidental, Hegoa, Bilbo.
MARTÍNEZ, Zesar, CASADO, Beatriz: “Conocimiento y
formación política en articulaciones internacionales
de movimientos populares” in Movimientos Sociales:
Formación y construcción de poder, “Miradas desde la
Educación Popular” seriekoa, Grupo de Movimientos
Sociales del Consejo de Educación Popular de América
Latina y el Caribe (CEAAL).
MENDIA AZKUE, Irantzu, LUXÁN, Marta, GUZMÁN,
Gloria, LEGARRETA, Matxalen, ZIRION, Iker, AZPIAZU,
Jokin (arg.): Otras formas de (re)conocer. Reflexiones,
herramientas y aplicaciones desde la investigación
feminista, Hegoa, Bilbo.

PÉREZ LÁZARO, Ruth: “La Nueva Cultura del Agua, el
camino hacia una gestión sostenible. Causas e impactos
de la crisis global del agua”, Lan-koadernoak 68. zk.,
Hegoa, Bilbo.
UNCETA, Koldo: Más allá del crecimiento: debates sobre
desarrollo y postdesarrollo, Mardulce argitaletxea,
Buenos Aires.
URRETABIZKAIA, Leticia, FERNÁNDEZ-VILLA, Maite:
Circuitos económicos solidarios interculturales y su
contribución a los derechos económicos de las mujeres:
el caso de Loja, Hegoa, Bilbo.

4.2. Artikuluak eta ikerketak
BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur: “Las
industrias extractivas en Mozambique: ¿amenaza u
oportunidad para el desarrollo?”, in Revista CIDOB
d’afers internacionals, 110, Bartzelona, 189-211.
COLOM,
Artur,
BIDAURRATZAGA,
Eduardo:
“Mozambique’s emergence as an exporter of natural
resources: A window to resource curse?”, in: SCHOLVIN,
S.
STRÜVER, G.: A new scramble for Africa? The
rush for energy resources southwards of the Sahara,
Ashgate, London, 111-129.
DE AYALA, A., HOYOS, David, MARIEL, P.: “Suitability of
discrete choice experiments for landscape management
under the European Landscape Convention”, Journal of
Forest Economics, 21 (2), 79–96.
DE LA CAL BARREDO, María Luz: “Flexibilidad laboral
¿hacia la precariedad?”, Empleo y cohesión política y
social: propuestas para una nueva Europa, Eurobask,
31-40.
DÍEZ, María Ángeles, ETXANO, Iker, GARMENDIA, Eneko:
“Evaluating participatory processes in conservation
policy and governance: lessons from a Natura 2000 pilot
case study”, in Environmental Policy and Governance,
25. libk., 2. zk., 125-138.
ETXANO, Iker, GARMENDIA, Eneko, PASCUAL, Unai,
HOYOS, David, DÍEZ, María Ángeles, CADIÑANOS, José
Antonio, LOZANO, Pedro José: “A participatory integrated
assessment approach for Natura 2000 network sites”, in
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Environment and Planning C: Government and Policy,
33. libk., 1207-1232.

para la inclusión social”, in Información Estadística y
Cartográfica de Andalucía 5, 58-64.

GÁLVEZ, P., MARIEL, P., HOYOS, David: “Análisis de la
demanda residencial de los servicios básicos en España
usando un modelo QUAIDS censurado”, in Estudios de
Economia, in press.

4.3. Txostenak eta komunikazioak
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5.

irakaskuntzarako
eta ikerketarako baliabideak

5.1. Dokumentazio Zentroaren
zerbitzu digitalei buruzko datuak
2015ean
Gaur egun, Dokumentazio Zentroak 20.000 erregistro
baino gehiago ditu Liburutegi Digitalean. Ondare hori
metatu du, hain zuzen, Hegoak 1988. urtetik, eta han
daude jasota garapenari eta lankidetzari buruzko gaur
egunera arteko eztabaida nagusiak. Dokumentu Zentroa
izateari eta erabiltzeari esker, Institutuko irakasleek eta
ikertzaileek nahiz eragile sozialek eta, oro har, publikoak
aurrera egin dute Garapenerako Lankidetzako lanean
eta politiketan.
Azken hamarkadan Dokumentazio Zentroko zerbitzuak
aldatu egin dira, eta Zentroa informazioaren eta
komunikazioaren teknologia berrietara egokitu da.
2015. urtean, azpimarragarria da Liburutegi Digitaleko
irakurgaien on-line banaketa: 911.981 PDF deskargatu
dira. Beraz, deskargak %16,7 ugaritu dira, aurreko
urtekoen aldean.
Hegoaren Liburutegi Digitala Garapenean eta
Nazioarteko Lankidetzan espezializatuta dagoen
espainierazko datu-base nagusietako bat da. Datutrafikoa batez ere Amerikatik eskatu da (%48). Joera
hori, jaisten ari den arren, aurreko urteekiko mantentzen
ari da.
Eskariaren banaketa geografikoa
Liburutegi Digitalean, 2015
%7

%25

%5

%48

%15

• Latinoamerika • Espainiako Estatuaren gainerakoa
• EAE
• Europaren gainerakoa

Bestalde, Europatik kontsulten %47 egiten da. Zehazki,
Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrutik datoz
kontsulten %15, eta Espainiar estatuko gainerako
autonomia-erkidegoetatik, kontsulten %25.
Dokumentu Zentroak informazio digitaleko beste
zerbitzu batzuk ditu:
.2
 015eko buletin elektronikoak: Zerbitzu honek
ustiapen-datu hauek lortu ditu: 4.450 orrialde ikusi
dira, eta zerbitzutik 14.659 dokumentu deskargatu
dira PDF euskarrian. Horrez gainera, ale bakoitza 500
helbide elektroniko baino gehiagotara bidaltzen da.
Zerbitzu honen jarduera %28,3 handitu da, aurreko
urtearen aldean.
.H
 egoaren argitalpenen webgunea: Institutuak
argitaratutako lanei dagokienez, 56.212 orrialde
baino gehiago ikusi dira, eta, guztira, 274.036 PDF
deskargatu dira. Deskargak %39,5 ugaritu dira,
aurreko urtearen aldean.
.H
 emeroteka: Hilero, hemerotekaren berrikuntzen
buletin bat egiten da, Dokumentazio Zentroan
sartutako aldizkarien aurkibideak jasotzen dituena,
eta aurrez zehaztutako 700 helbide elektronikotara
igortzen da. Era berean, zerbitzu hori iraunkorra da
webgunean, eta, guztira, zerbitzu horretako 3.417
orri ikusi dira. Beraz, aurreko urtearekin alderatuta,
%40 gutxiago ikusi da.
.M
 ultimedia: 2015. urtean, Hegoak ekoiztutako
hamabi bideo berri gehitu dira, gehienak Institutuak
berak antolatutako jardunaldiei, mintegiei eta
hitzaldiei buruzkoak. Hauek dira multimediako
ataleko sarbide-datuak: 8.584 bideo deskargatu
dira; hau da, eskaera %193,1 handitu da, aurreko
urtearekin alderatuta.
.H
 orrez gainera, liburutegiaren lokaletan dok
toregaiei, graduondoko ikastaroetako ikasleei, eta,
oro har, ikasleei eta herritarrei emandako zerbitzu
presentzialak ere kontuan izan behar dira: 2015.
urtean, biltegian 869 esku-hartze izan ziren. Eskuhartze horien %82 UPV/EHUko hirugarren zikloko
ikasleenak izan ziren.

irakaskuntzarako eta ikerketarako baliabideak

27

Grafikoan, Liburutegi Digitalak eta zenbait zerbitzuk
azken urteetan izandako bilakaera ageri da. Zerbitzu
horietako batzuk Dokumentazio Zentroko kudeaketaren
berezko zerbitzuak dira, hala nola buletin tematikoak,

multimedia-zerbitzua eta berezko argitalpenak. Beste
batzuk, berriz, ez daude Zentroaren mendean zuzenean,
hala nola Bantaba eta DHL ataria.
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Liburutegi digitala: 2006 (6.950); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036);
2013 (711.398); 2014 (781.354) +%9,8; 2015 (911.981) +%16,7 Bantaba: 2011 (294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014
(277.828) -%19,3; 2015 (251.163) -%10 DHL ataria: 2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564); 2014 (417.938) -%13,5;
2015 (463.936) +%11 Hegoa argitalpenak / webgunea: 2011 urria-abendua (16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758); 2014
(196.426) +%26,4; 2015 (274.036) +%39,5 Cdoc buletinak: 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 (5.589); 2014 (11.417) +%104;
2015 (14.658) +%28,3 Multimedia-edukia: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014 (2.928) +%23,2; 2015 (8.584) +%193,1

5.2. Dokumentazio Zentroko
multimediako berritasunak 2015ean
“Las políticas públicas de la Economía Social y Solidaria
en América Latina: El caso de Ecuador”. Verónica
Andino. Ekonomia sozial eta solidariorako tokiko
politika publikoak mintegia. Hegoa, REAS Euskadi.
73:05 minutu. Otsailaren 2a.
“Las políticas públicas locales de Economía Social
y Solidaria”. Jean-Louis Laville. Ekonomia sozial eta
solidariorako tokiko politika publikoak mintegia. Hegoa,
REAS Euskadi. 42:03 minutu. Otsailaren 2a.
“La Economía Social y Solidaria e incidencia en los
países andinos. Evolución en el actual contexto
económico internacional”. José Luis Coraggio. Ekonomia
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solidarioari eta feministari buruzko solasaldiak,
Latinoamerikako esperientziatik mintegia. Loturak
Andeetako eskualdearen eta Euskadiren artean. Hegoa,
REAS Euskadi. 60:32 minutu. Apirilaren 20a.
“Emakumezkoen eskubide ekonomikoak, eta ekonomia
feministak eta ekonomia sozial eta solidarioak duten
lotura. Boliviako kasua”. Ivonne Farah. Ekonomia
solidarioari eta feministari buruzko solasaldiak,
Latinoamerikako esperientziatik mintegia. Loturak
Andeetako eskualdearen eta Euskadiren artean. Hegoa,
REAS Euskadi. 47:39 minutu. Apirilaren 20a.
“Ha-Joon Chang Kapuscinski Development Lectures
jardunaldien baitan”. Kapuscinski Development Lectures
elkarrizketa. Hegoa, REEDES. 35:46 minutu. Apirilaren
27a.

“Bringing production back into development −
Reconstruyendo el discurso del Desarrollo: El papel de la
producción − Garapenaren diskurtsoa berregituratzen:
Ekoizpenaren zeregina”. Ha-Joon Chang. Kapuscinski
Development Lectures. Hegoa, REEDES, European
Commision, PNUD. 85:10 minutu. Apirilaren 27a.
“Rebeliones fallidas y nuevo desorden global”. Santiago
Alba Rico. Hegoaren masterren bukaera-hitzaldia. 51:29
minutu. Ekainaren 24a.
“Principios éticos de la nueva cultura del agua”. Pedro
Arrojo. Hegoaren masterren hasiera-hitzaldia. 49:22
minutu. Irailaren 7a.
“El estado de la Economía Social y Solidaria y la agenda
de incidencia en políticas públicas. Circuitos económicos
solidarios. La Economía Feminista y su vinculación con la
ESS desde la perspectiva de las masculinidades”. Jhonny
Jiménez. Elkarrekin ikasteko topaketak: ekonomia
sozial eta solidarioaren eta emakumeen eskubide
ekonomikoen inguruko esperientziak. Bolivia, Ekuador,
Peru eta Euskadi. Hegoa. 24:47 minutu. Irailaren 21a.
“Producción de saberes, género y feminismos
latinoamericanos; diálogo con las economías solidarias.
Las cooperativas cafetaleras y cacaoteras en el
Perú y el comercio justo”. Ela Pérez Alva. Elkarrekin
ikasteko topaketak: ekonomia sozial eta solidarioaren
eta emakumeen eskubide ekonomikoen inguruko
esperientziak. Bolivia, Ekuador, Peru eta Euskadi. Hegoa.
33:03 minutu. Irailaren 21a.
“El estado de la Economía Social y Solidaria en el país.
Interculturalidad y visión de la Economía Comunitaria y
Solidaria. La experiencia con los municipios aymaras del
altiplano”. Darío Alanoca. Elkarrekin ikasteko topaketak:
ekonomia sozial eta solidarioaren eta emakumeen
eskubide ekonomikoen inguruko esperientziak. Bolivia,
Ekuador, Peru eta Euskadi. Hegoa. 26:20 minutu.
Irailaren 21a.
“De los ODM a los ODS: Análisis y valoración crítica de
la nueva agenda 2030”. Koldo Unceta. Hegoa. 63:27
minutu. Urriaren 19a.

5.3. Dokumentazio Zentroaren buletin
elektronikoak 2015ean
PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos, ETXEZARRETA,
Enekoitz: “Los debates en torno a la Economía Social
y Solidaria”. Informazio Baliabideen Aldizkaria, 42. zk.,
apirila.
HERRERO LÓPEZ, Yayo: “Apuntes introductorios sobre
el Ecofeminismo”. Informazio Baliabideen Aldizkaria,
43. zk., ekaina.
MILLÁN, Natalia, GUTIÉRREZ, Jorge, SABALZA, Michel:
“Coherencia de políticas para el Desarrollo: más allá de
la AOD”. Informazio Baliabideen Aldizkaria, 44. zk., urria.
BERMEJO, Roberto, EGUILLOR, Lucía: “COP 21 ¿Éxito
o fracaso?”. Informazio Baliabideen Aldizkaria, 45. zk.,
abendua.

6.

aholkularitzako jarduerak, laguntza
teknikoa eta lankidetza-programak

6.1. Aholkularitza erakundeei,
aldundiei eta udalei

erakundeekin, kolektiboekin eta ordezkari politikoekin
lau lan-saio dinamizatzean eta sistematizatzean datza
zerbitzu hori.

Bizkaiko Foru Aldundiari laguntza teknikoko zenbait
zerbitzu eman zaizkio 2015. urtean, erakunde horrekin
sinatutako hitzarmenaren baitan. 10 urte baino gehiago
dira hitzarmen hori berritzen dela. Laguntza tekniko
hori Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza-programan
jasotako zenbait lan-ildo garatzen laguntzean datza.
Ondoren, laguntza hori deskribatuko dugu:

6.2. Garapenerako Hezkuntzari
buruzko azterketa

. 2015eko deialdirako Lankidetza Dekretua egune
ratzea.
. Lankidetza-programako generoaren araberako
inpaktuaren aurretiko ebaluazio-txostena.
. Aurreko urteetako deialdietan onartutako
proiektuen txostenen jarraipena egitea.
. 2015eko lankidetzako deialdiaren baremazioa (132
proiektu aurkeztu zituzten GGKE-ek, atal guztietan)
eta onartutako proiektuen jarraipena egitea.
. Bizkaiko Foru Aldundian egiten diren beste
proposamen batzuetarako koordinazioa man
ten
tzen da, edo proiektuen arloko jarraipena
edo jarraipen geografikoa eginez lurraldean, edo
zuzeneko lankidetzari lotutako proposamenetan.
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ere hitzarmen bat
sinatu zen, eta bi helburu izan zituen. Alde batetik,
Aldundi horri lankidetza-politika Garapen Jasangarriko
Helburuen onarpen-esparruak hasten duen egoera
berrira egokitzen laguntzea. Beste aldetik, Lankidetza
Zuzendaritzari lan-agendako zerbait alderditan aholkua
ematea.
Euskal udalekin egindako lanari dagokionez, Eibarko,
Irungo eta Ordiziako udalen 2015eko lankidetzadeialdietarako aholkularitza-lanak egin dira (38 proiektu
barematuta). Horrez gainera, udal horiekin aldian
behin harremanetan jartzen gara, txostenen jarraipena
egiteko eta ekitaldi bakoitzerako deialdia prestatzeko.
Vitoria-Gasteizko Udalak laguntza-zerbitzu bat
kontratatu
zuen
Hegoarekin,
Garapenerako
Lankidetzaren Plan Zuzentzailea 2016-2019 egiteko.
Erakunde horrek bultzatutako partaidetza-prozesuko

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak Hegoako
Hezkuntza taldeari, Amaia del Ríori eta Gema Celoriori,
Garapenerako Hezkuntzaren proiektuen azken 10 urteei
(2005-2014) buruzko azterlan bat egiteko agindu zien,
eta irailean amaitu zen. Uztailean, aurkezpen bat egin
zen Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren
aurrean. La Educación para el Desarrollo: Estudio sobre
el estado, evolución y tendencias para el período 20052014 txosten osoa eta laburpen exekutiboa AVCDren
webgunean kontsulta daitezke.

6.3. Herrialde-estrategia
formulatzeko, sendotzeko
eta indartzeko hitzarmena
2015eko ekainean, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziaren eta Hegoaren arteko Hitzarmena amaitu
zen Herrialde-estrategia formulatzeko, sendotzeko
eta indartzeko, lehentasunezko herrialdeetan euskal
lankidetza planifikatzeko eta eratzeko tresna gisa.
Hitzarmen horren azken seihilekoan Guatemala
estrategia-herrialdea sendotzen ibili ziren batez ere,
Confluencia Nuevo Baqtun (CNB) delako antolakundean
eratutako eragile estrategikoen bateratzea sendotzeko:
mugimendu feminista, nekazari-mugimendua eta
mugimendu indigena.
Confluencia Nuevo Baqtun (CNB) antolakundea
gizarte-mugimendu zabalerako eragile estrategiko
gisa sendotu da, bai eta gizarte-mugimendu zabalaren
alde egiten duen eragile estrategiko gisa ere, eta,
bereziki, nekazarien eta indigenen mugimendurako
eta Guatemalako mugimendu feministarako eragile
estrategikoa da. CNB berak esaten du “lankidetzaproiektu” bat izatetik “proiektu politiko” bat izatera iritsi
direla. Erakundeen arteko hitzarmen honek berezko
pentsamendua sakontzea eta sortzea lortu du –hasiera
batean, euskal lankidetzako subjektu izateagatik egin
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zuten bat erakunde horiek–. Prozesuak zenbait ekintzaildo garatzea lortu zuen, besteak beste: prestakuntza
politiko deskolonizatzailearen bidez, pentsamendua eta
interpretazio-esparruak eraikitzea; indarra metatzea eta
subjektu politiko anitza eraikitzea, eta proiektu politiko
emantzipatzailea eraikitzea.
Prozesu horretan, Guatemalako testuinguruan Ondo
Bizitzearen proposamenarekin lotutako oinarrizko
dokumentu garrantzitsuak sortu ziren, subjektu
politiko emantzipatzaileei, deskolonizazioari, des
pa
triarkalizazioari eta desmerkaturatzeari buruzkoak, eta
errealitatearen analisiari buruzko beste dokumentu
metodologiko batzuk ere bai.

6.4. PGM 2010BA/002 PESS Programa
Ekonomia-proposamen eraldatzaileak
Andeetako eskualdean: tokiko ekonomiaren
eta ekonomia sozial eta solidarioaren arteko
garapenaren arteko loturak. Ekuador.
2015eko abenduan amaitu zen Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak 2010eko deialdian
onartutako Ekonomia-proposamen eraldatzaileak
Andeetako eskualdean: tokiko ekonomiaren eta eko
nomia sozial eta solidarioaren arteko garapenaren
arteko loturak (egiteko epea 2011ren urtarriletik
2015eko abendura artekoa zen) programa. Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziaren finantziazioa
1.199.042 €-koa izan zen, eta baterako finantziazioko
beste tokiko ekarpen batzuk gehitu zitzaizkion. Programa
Loja probintzian (Ekuadorren hegoaldean) egin zen, eta
Fundación Intercooperation América Latina fundazioa
izan zuen tokiko bazkide.

Programaren helburua Loja probintzian Ekonomia Sozial
eta Solidarioko estrategia bat egitea zen, gobernantzaren
eta parte-hartzearen, generoaren, jasangarritasun
ekologikoaren eta kulturartekotasunaren alderdiei
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lehentasuna emanez. Horretarako, hiru osagai oinarri
hartuta egin da lan:
1. Ikerketa eta jakintzaren kudeaketa. Ekonomia sozial
eta solidarioa kontzeptuari eta haren jarraipenei
eta hausturei buruzko lehen ikerketa-ildo bat beste
ikuspuntu batzuekin, hala nola tokiko garapena,
ekonomia komunitarioa, ekonomia feminista eta
finantza herrikoiak eta solidarioak; eta bigarren
ikerketa-ildo bat Lojako ekonomia sozial eta
solidariorako lurralde-politika publikoei buruz.
2. 
Lojako lurralde-eragileen gaitasunak sendotzea,
politika publikoen proposamenak eraikitzeko, eta
ekonomia sozial eta solidarioko esperientziak
genero-zuzentasunaz
sustatzeko.
2015ean,
MESSE-Lojaren barne-prestakuntzako jarduerak
eta eragin-jarduerak babestu ziren, ekonomia
sozial eta solidarioaren probintziako ordenantzaproposamenaren inguruan. Mugimenduaren
antolaketa nazionala babesteko, besteak beste,
liburu hau argitaratzen lagundu zen: OCHOA
PARRA, et. al. (2015): Diálogo de saberes para
la economía solidaria. Guía pedagógica MESSE,
MESSE, Quito.
3. 
Ekonomia sozial eta solidarioaren elkartzeekimenak sendotzea ekoizpenean, prozesatzean,
balioa eranstean, merkatuetarako sarbidean eta
zirkuitu ekonomiko solidarioaren prestaketan,
genero-zuzentasuneko eta elikadura-burujabe
tza
ko ikuspuntuak erabiltzen hasiz. 2015ean
nekazarien erakundeei azpiegiturak eta eki
pa
mendua eskualdatu zitzaizkien: Alamorren Unión
Popular de Mujeres de Loja (UPML) batasuneko
orekatze instalazioari; Pózulen Honor y Trabajo
komunako kafegunean kafea prozesatzeko
instalazioari; Celican UCPACEren arto kreolezko
irina egiteko instalazioari; Federación Unitaria
Provincial de Organizaciones Campesinas y
Populares del Sur (FUPOCPS) federazioaren
Tambo Kapac Ñan negozio-zentroari; eta Red
Agroecológica de Loja (RAL) sarearen azoka
agroekologikoari.
Hiru osagai horiei esker, probintziaren gizarte-oinarria
sendotu eta antolatu ahal izan da ekonomia sozial
eta solidarioaren esparruan, eta eragin-agenda bat
egin ahal izan da Ekoizpen, zirkulazio eta kontsumo
agroekologikoa eta solidarioa sustatzeko ordenantzaproposamenaren inguruan. Lojako MESSE eta
Plataforma de Soberanía Alimentaria plataforma izan
ditu buru proposamen horrek, eta Lojako Probintziako
Kontseiluaren eta probintziako gainerako Gobernu
Autonomo Deszentralizatuen aurrean, mugimenduen
eragin politikoko tresna bat da.

6.5. DFG 2013-LANK-46 Proiektua
Ekonomia sozial eta solidarioko eragileak
eta mugimenduak sendotzea Ekuadorren
hegoaldeko eskualdean.
2015an, Gipuzkoako Foru Aldundiak 147.089,91 €-rekin
finantzatutako proiektu hau amaitu da. Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatutako PGM2010BA/002 programa osatu, eta batera finantzatzen
du proiektu honek. Proiektu honen helburua Loja
probintziako eta Ekuadorreko hegoaldeko eskualdeko
lurralde-eragileak sendotzea izan da (MESSE eta
nekazari-erakundeak, GAD, Gobernu Zentraleko
erakunde deskonzentratuak eta Lojako Unibertsitate
Nazionala), politika publikoen proposamenak
eraikitzeko, eta emakumeen eskubideak aintzat
hartzen dituzten ekonomia sozial eta solidarioko
esperientziak sustatzeko. Horretarako, lau ardatz
landu dira, batez ere Loja probintzian, eta MESSEren
zenbait jarduera ere egin dira Azuay, El Oro eta Zamora
Chinchipe probintzietan:
. Aipatutako erakundetako teknikarien gaitasunak
sendotzea, Ekonomia Sozial eta Solidarioa
ikastaroaren (200 orduko diploma, 8 modulu ditu)
hirugarren edizioaren bidez. 29 pertsonak amaitu
dute ikastaro hori.

6.6. PGM 2012BA/013 AndESS
programa
Andeetako eskualdeko Ekonomia Solidarioko
Mugimenduak indartzea, emakumeen
ekonomia-eskubideak nabarmenduta. Bolivia,
Ekuador eta Peru.
2015. urtean, 2013an abiatutako programarekin jarraitu da,
Bolivian, Ekuadorren, Perun eta Euskadin ekintzak eginez,
garapenerako jakintza/hezkuntza ikertzeko/kudeatzeko
osagaiak oinarri hartuta. Era berean, erakundeak
sendotzearen eta prestakuntzaren osagaia gehitu da,
eta emakumeen erakundeek sustatutako ekoizpenekimenei babesaren osagaia ere bai (La Pazen iparraldeko
goi-ordokiko udalerrietan), ekonomia solidarioaren eta
emakumeen eskubide ekonomikoen esparruan.
Andeetako hiru herrialdeetan ekonomia sozial eta
solidarioaren egoerari buruzko herrialde-agiriak
taxutzen lan egin da. Bolivian bi ikerketa egin dira
(ikusi Memoria honetan Ikerketa Jarduerak atala).
Perun Limako UNMSM unibertsitatean Ekonomia
Sozial, Solidario eta Herrikoiaren Behatokia sendotu
da, unibertsitateko irakasleen bidez eta Hegoarekin
koordinatuta.

. Ekuadorreko Ekonomia Sozial eta Solidarioko
Mugimendua – MESSEren antolaketa- eta eragingaitasuna hobetzea Hegoaldeko eskualdean.
. Emakumeak buru dituzten elkartze-ekimen
ekonomikoak sendotzea, ekoizpen-baliabideak
eskuratzeko aukerak eta kontrola areagotu
daitezen. Lojako Emakumeen Herri Elkarteko
Negozio Zentroa babestu da Puyango kantoian
eta nekazari-erakundeen emakumeen 53 finka
agroekologiko.
. Ekoizle agroekologikoak Kulturarteko Zirkuitu
Ekonomiko Solidarioarekin batera antolatzea.
Zehazki, Alamorreko, Paltaseko, Saraguroko eta
Vilcabambako azokak babestu dira.
Proiektuaren emakume subjektuen esperientzien
sistematizazioa argitalpen honetan jaso da:
URRETABIZKAIA, Leticia; FERNÁNDEZ-VILLA, Maite:
Circuitos económicos solidarios interculturales y su
contribución a los derechos económicos de las mujeres:
el caso de Loja.

Erakundeak
indartzearen
eta
prestakuntzaren
osagaiari dagokionez, La Pazeko Ekonomia Solidario
eta Komunitarioko Diplomaren bigarren edizioa egin
da, CIDES UMSA unibertsitatearekin, eta aurrera egin
da hiru herrialdeetan ekonomia sozial eta solidarioko
gizarte-mugimenduekin egindako hitzarmenen jar
dueretan (MESyCJ Bolivia, MESSE Ekuador eta GRESP
Peru). Jarduera horietan guztietan, unibertsitateekin
lotutako erakundeek, emakumeen erakundeek eta
ekonomia sozial eta solidarioko mugimenduek hartu
dute parte, bai eta eragin politikoaren alorrean parte
hartzen duten erakunde publikoek ere.
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Bolivian, La Pazeko iparraldeko goi-ordokiko udalerrietan,
ekoizpen-ekimenak garatu ziren, emakumeen erakundeen
eta udalerrien gaitasunak garatzeko tokiko garapenaren
bidez (Andeetako elikagaiak eraldatzeko zentroak eta turismo
komunitarioko ekimenak), erosketa publikoetan esku hartu
ahal izateko eta genero- eta belaunaldi-ikuspegietatik.
Politika publikoetan eragina izateko ekimen pilotuak dira,
epe luzerako iraunkortasunari begira, udalerrietan generounitateak eratuz.
Hauek dira hiru herrialdeetan Hegoaren bazkide diren tokiko
erakundeak: Garapenerako Zientzietako Graduondokoa
(CIDES UMSA) Bolivian, Fundación Intercooperation
América Latina fundazioa Ekuadorren, eta Grupo Género
y Economía Perun. Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziaren finantziazioa 1.132.125 €-koa izan zen. UMSA
La Paz unibertsitateak eta UNMSM Lima unibertsitateak
UPV/EHUrekin 2013an sinatutako lankidetza-hitzarmenen
baitan lan egiten da unibertsitateekin.

6.7. PGM 2015BA/010 programa
Boliviako La Pazeko udalerrietan emakumeen
eskubide ekonomikoak eta ekonomia solidarioko
politikak sendotzea.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak 2015. urtean
onartu zuen programa hau. 1.197.332 €-ko zenbatekoa
lagundu zen diruz, eta tokiko baterako finantziazioa ere izan
zuen programak. 2018. urtera arteko epea dago programa
taxutzeko, eta hiru osagai azpimarratzen ditu: ekonomia- eta
gizarte-eskubideen alde egiten duten elkarteen sendotzea;
unibertsitatea tokiko garapenean prestakuntzarako eta
eraldaketarako gizarte-eragile gisa; eta ekonomia sozial
eta solidarioko politika publikoak eta emakumeen eskubide
ekonomikoak ezartzeko, erakunde publikoak sendotzea.
PGM-2012BA/013 programari jarraipena ematen dio,
La Pazen eta udalerrietan jarduketa-esparrua zabalduz,
elkarteen eta erakundeen prestakuntza- eta ahalduntzeprozesuak nabarmenduz. Tokiko bazkidea CIDES UMSA
da (San Andrés Unibertsitate Nagusiko Garapenerako
Zientzietako Graduondokoa), eta Boliviako tokiko
beste eragile batzuek ere parte hartzen dute. Euskadin,
unibertsitateko erakundeekin lan egingo da, graduko
ikasleak prestatzeko eta sentsibilizatzeko (Gezki Institutua
eta Lankidetzaren Bulegoa), Arrasateko Unibertsitatearekin
(Lanki Institutua), Euskal Fondoarekin, REASekin eta
ekonomia sozial eta solidarioan jarduten duten beste
erakunde batzuekin.
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7.

erakunde
organigrama
Hegoa Institutuko Zuzendaritza Kontseilua
Zuzendaria: Karlos

PÉREZ DE ARMIÑO
GUTIÉRREZ
Kideak: Yesica ÁLVAREZ, Iratxe AMIANO, Maite FERNÁNDEZVILLA, Marisa LAMAS, Zesar MARTÍNEZ, Irantzu MENDIA,
Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN, Almudena SAINZ.
Idazkaria: Jorge

Hegoa Elkarteko Zuzendaritza Batzordea
(Herri-onurako elkartea izendatua. EHAA, 165. zk., 2003ko
abuztuaren 26a)
María Victoria LAMAS
Luis GURIDI
Idazkaria: Eduardo BIDAURRATZAGA
Diruzaina: Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN
Batzordeburua:

Batzordeburuordea:

Hegoa institutuari atxikitako irakasleak
Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Iratxe AMIANO, Efren
ARESKURRINAGA, Xabier BARRUTIA, Roberto BERMEJO,
Eduardo BIDAURRATZAGA, Mª Luz de la CAL, Juanjo
CELORIO, Marian DÍEZ, Alfonso DUBOIS, Artizar ERAUSKIN,
Iker ETXANO, Mikel de la FUENTE, Xabi GAINZA, Luis GURIDI,
Jorge GUTIÉRREZ, Juan HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, David
HOYOS, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO, Mertxe LARRAÑAGA,
Imanol MADARIAGA, Eduardo MALAGÓN, Mari José
MARTÍNEZ, Zesar MARTÍNEZ, Elena MARTÍNEZ TOLA, Irantzu
MENDIA, Karlos PÉREZ DE ARMIÑO, Juan Carlos PÉREZ DE
MENDIGUREN, Víctor POZAS, Uri RUIZ BIKANDI, Joseba
Andoni SAINZ DE MURIETA, Bob SUTCLIFFE, Luis Miguel
UHARTE, Koldo UNCETA, Unai VILLALBA, Idoye ZABALA, Patxi
ZABALO, Iker ZIRION, Imanol ZUBERO, Luis Mª ZUPIRIA.

Talde teknikoa
Maite FERNÁNDEZ-VILLA.
Prestakuntza eta dokumentazioa: Iñaki GANDARIASBEITIA, Itziar
HERNÁNDEZ, Marisa LAMAS.
Ikerketa: Amaia DEL RÍO, Gloria GUZMÁN.
Koordinatzaile nagusia:

Hezkuntza: Gema

CELORIO, Alicia LÓPEZ DE MUNAIN.
Iñigo ALDEKOZEA, Maite
FERNÁNDEZ-VILLA, Tatiana MONTENEGRO, Carlos PUIG,
Michel SABALZA.
Administrazioa eta Finantzak: Joana DEL OLMO, Pilar JURADO,
Almudena SAINZ, Txaro URIARTE (PAS).
Kontratatutako langile ikertzaileak: Beatriz CASADO.
Prestakuntzaren arloko langile ikertzaileak: Yesica ÁLVAREZ, Alba
LINARES, Julia MARTÍ.
Aholkularitza eta kontsultoretza:

Sareak eta lankidetzak
AIPAZ: Asociación Española de Investigadores para la Paz •
ALDEE: Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako
Profesionalen Elkartea • Alianza Latinoamericana de
Estudios Críticos sobre Desarrollo • Euskal Herriko Elikadura
Burujabetzaren aldeko Eragileen Aliantza • ARDA: Agrupación
de Investigación y Docencia de África • Asociación de
Economía Crítica • Euskadiko GGKE-en Koordinakundea (kide
laguntzailea) • Espainiako GGKE-en Koordinakundea (kide
laguntzailea) • EADI: European Association of Development
Research and Training Institutes • Enlazando Alternativas: Red
birregional Europa-América Latina y el Caribe • FIARE Banca
Ética • GEA: Grupo de Estudios Africanos • Harresiak Apurtuz
Euskal Herriko etorkinen laguntzarako GKE-en koordinakundea
• IAFFE: International Association for Feminist Economist •
Mosaiko • Programa Amanda • REAS: Ekonomia Alternatibo
eta Solidarioaren Sarea • REDIAL: Red Europea de Información
y Documentación sobre América Latina • REEDES: Red
Española de Estudios del Desarrollo • SEDIC: Sociedad Española
de Documentación e Información Científica • SEM: Sociedad
de Economía Mundial • SID: Sociedad Internacional para el
Desarrollo • Tesela • WEA: World Economics Association •
WIDE: Women in Development Europe.

Langile laguntzaileak
Eskerrak ematen dizkiegu, urtean zehar, modu batean edo
bestean, hainbat jardueratan Hegoa Institutuaren lankide
izan diren pertsona guztiei.

erakunde-organigrama
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Hegoa, Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko ikasketa Institutua
C.I.F.: G-48242531

Emaitzen kontua 2015eko abenduaren 31n (eurotan)
(ZOR) HARTZEKO (ZOR) HARTZEKO

31.12.2015

31.12.2014

990.762,96
10.653,09
--979.935,34
174,53
173.127,58
(372.109,59)
(372.109,59)
--1.222,27
(617.861,04)
(525.237,16)
(92.623,88)
(242.283,62)
(242.219,24)
(64,38)
(3.874,41)
3.274,41
3.274,41
--(67.741,44)
2.510,02
2.510,02
2.510,02
(239,72)
(239,72)
2.270,30
(65.471,14)
(65.471,14)

1.709.054,91
11.227,13
19.494,90
1.676.798,35
1.534,53
98.885,36
(630.784,54)
(579.805,34)
(50.979,20)
200,10
(915.638,82)
(729.724,77)
(185.914,05)
(377.212,80)
(377.148,42)
(64,38)
(4.348,32)
4.252,89
4.252,89
(0,19)
(115.591,41)
4.732,31
4.732,31
4.732,31
(251,70)
(251,70)
4.480,61
(111.110,80)
(111.110,80)

--(65.471,14)

--(111.110,80)

979.935,34
174,53

1.676.798,35
1.534,53

980.109,87

1.678.332,88

(983.209,75)
(174,53)
(983.384,28)

(1.681.051,24)
(1.534,53)
(1.682.585,77)

(3.274,41)

(4.252,89)

---

---

(68.745,55)

(115.363,69)

A) ERAGIKETA JARRAITUAK
1. Berezko jardueraren diru-sarrerak
a) Elkarteko kide eta afiliatuen kuotak
b) Erabiltzaileen ekarpenak
d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak
e) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak
2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren beste diru-sarrera batzuk
3. Laguntzengatiko eta beste batzuengatiko gastuak
a) Diru bidezko laguntzak
c) Diru-laguntzen, dohaintzen eta legatuen itzulketa
7. Jardueraren beste diru-sarrera batzuk
8. Langileria-gastuak
a) Soldatak, ordainsariak eta antzekoak
b) Gizarte-kargak
9. Jardueraren beste gastu batzuk
a) Kanpoko zerbitzuak
b) Zergak
10. Ibilgetuaren amortizazioa
11. Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako kapitaleko laguntzak, dohaintzak eta legatuak
a) Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako kapitaleko laguntzak
13. Beste emaitza batzuk
A.1) JARDUERAREN SOBERAKINA
14. Diru-sarrera finantzarioak
b) Balio negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak
b 2) Hirugarren batzuenak
15. Gastu finantzarioak
b) Hirugarren batzuekiko zorrengatik
A.2) FINANTZA-ERAGIKETEN SOBERAKINA
A.3) ZERGA AURREKO SOBERAKINA (A.1 + A.2)
A.4) EKITALDIKO SOBERAKINA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK
B) ERAGIKETA ETENAK
20. Ekitaldiko soberakina,eragiketa etenetatik, zergaz garbi
A.5) EKITALDIKO SOBERAKINEAN ONARTUTAKO ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA
C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK
3. Hartutako diru-sarrerak
4. Hartutako dohaintzak eta legatuak
C.1) Ondare garbian zuzenean onartutako diru-sarrera eta gastuengatiko ondare
garbiaren aldakuntza
D) EKITALDIKO SOBERAKINARI EGINDAKO BIRSAILKAPENAK
3. Hartutako diru-sarrerak
4. Hartutako dohaintzak eta legatuak
D.1) Ekitaldiko soberakinari egindako birsailkapenarengatiko ondare garbiaren aldakuntza
E) Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru-sarrera eta gastuengatiko ondare garbiaren
aldakuntzak (C.1 + D.1)
I) BESTE ALDAKUNTZA BATZUK
J) EMAITZA, GUZTIRA, ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA EKITALDIAN
(A.5 + E + F + G + H + I)
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Hegoa Elkartearen 2015eko. Eurotan 2015/12/31

%0,40
%0,21

%1,71
%0,26

• Eusko Jaurlaritza

%15,70

• Gipuzkoako Foru Aldundia
• Euskal Fondoa

%2,84

• Espainiako Gobernua

%5,41

%60,61

• Fondo propioak (kuotak, zerbitzuak...)
• Kutxabank. bbkren Gizarte-Ekintza

%12,86

• UPV/EHUren laguntza master ofizialetarako
• Beste ekarpen batzuk
• Finantza-interesak

2015eko ekitaldiari egotzitako sarrerak

1.170.897,24

%100,00

Eusko Jaurlaritza
Gipuzkoako Foru Aldundia
Euskal Fondoa
Espainiako Gobernua
Fondo propioak (kuotak, zerbitzuak...)
Kutxabank. bbkren Gizarte-Ekintza
UPV/EHUren laguntza master ofizialetarako
Beste ekarpen batzuk
Finantza-interesak

709.713,08
150.579,88
63.350,30
33.292,08
183.780,67
3.000,00
20.000,00
4.671,21
2.510,02

%60,61
%12,86
%5,41
%2,84
%15,70
%0,26
%1,71
%0,40
%0,21

• Tokian tokirako transferentziak
(proiektuen gastuak)

%0,13

%1,29

%21,15

%27,46

• Langile guztien gastuak (11,68 lanaldi oso)
• Kalte-ordainak. Langileen murrizketa
• Egoitzako gastuak, proiektuak gauzatzeko
• Pertsonentzako laguntza. Master ofizialak
eta NBEkoak
• Gastu orokorrak (langileenak izan ezik)
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%7,49

%42,48

2015eko ekitaldiari egotzitako gastuak

1.236.368,38

Tokian tokirako transferentziak (proiektuen gastuak)
Langile guztien gastuak (11,68 lanaldi oso)
Kalte-ordainak. Langileen murrizketa
Egoitzako gastuak, proiektuak gauzatzeko
Pertsonentzako laguntza. Master ofizialak eta NBEkoak
Gastu orokorrak (langileenak izan ezik)

339.543,32
525.237,16
92.623,88
261.438,33
1.600,00
15.925,69

2015eko ekitaldiko emaitza (galderak)

-65.471,14
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%100,00
%27,46
%42,48
%7,49
%21,15
%0,13
%1,29
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