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1.

Aurkezpena

Memoria honetan, Hegoak 2016. urtean egindako jarduera akademiko eta sozial
nagusiak bildu dira.
Horien artean, bereziki nabarmentzekoa da unibertsitateko irakaskuntza lana,
gure hiru masterren bidez bideratua. Hiru master horietako bi –Globalizazioa
eta Garapena eta Nazioarteko Lankidetza eta Garapena– titulu ofizialak dira, eta
gure unibertsitatean eskari handiena duten masterren artean daude; hirugarrena
–Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea–, berriz, online berezko
titulua da, eta bigarren urtez egin zen 2016an. Eskaintza horren osagarri,
honako ikastaro hauek ere eskaini ditugu: Baserritik mundura. Gure elikaduraren
etorkizuna jokoan (I. edizioa) eta Gizarte mugimenduak eta askapen agendak
ikastaro espezializatua (V. edizioa). Eta parte hartu dugu, halaber, Economía
Plural Solidaria y Comunitaria masterraren lehen edizioa antolatzen, La Pazeko
Universidad Mayor de San Andrés unibertsitateko Garapenerako Zientzien
Graduondokoarekin (CIDES) lankidetzan. Bestalde, Hegoako langile eta irakasleek
eskolak eman dituzte autonomia erkidego eta herrialde askotako hainbat master
eta ikastarotan.
2016an zehar, askotariko jardunaldi, mintegi eta eztabaidak antolatu ditugu:
adibidez, Ekonomia solidarioaren eta ekonomia feministaren arteko loturak
estutuz. Politika publikoak Bolivian, Brasilen eta Euskadin mintegia (urtarrilean);
Feminismoari, giza eskubideei eta memoria historikoari buruzko ikerketa-mintegia
(ekainean), SIMReF mintegiarekin batera antolatua; eta Piztu da Hazia! elikadura
subiranotasunari buruzko jardunaldiak (urrian).
Era berean, Hegoako kideek hainbat ikastaro, tailer eta hitzalditan parte hartu
dugu, herrialde askotan. Adibidez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak
apirilaren 6an Bilbon antolatutako “Garapenerako Politiken Koherentziari Buruzko
Nazioarteko Jardunaldia: nola lagundu behar die Euskadik garapenerako
munduko agendaren erronkei?” jardunaldian parte hartu genuen.
Gure jardueren artean, garrantzi handiko ardatza da, halaber, ikerketa. Ardatz
hori lantzeko, ikerketa taldeak ditugu garapenari buruzko ikerketa arlo guztietan
lanean; txosten honetan bilduta daude horien argitalpen eta jarduerak ere.
Aipatzekoa da, gainera, Garapenari buruzko Ikasketak doktorego programa
–Hegoak koordinatua eta Mención hacia la Excelencia (Bikaintasunerako Aipua)
aipamena jaso duena– sendotzen jarraitu dugula: hain zuzen ere, hiru doktorego
tesi irakurri eta 12 tesi berri inskribatu dira programa horretan.

1. Aurkezpena

5

Hezkuntzaren arloan, VSF-Munduko Elikadura Justizia elkartearekiko lankidetza
da nabarmentzekoa. Lankidetza horren bidez, elikadura subiranotasunaren
eta generoaren ikuspegiak bigarren hezkuntzan txertatzeko bidea emango
duen esparru pedagogiko bat sortu nahi dugu. Garrantzi handiko lorpena izan
da, orobat, Hariak. Recreando la educación emancipadora aldizkariaren lehen
zenbakia argitaratu izana (subjektu politikoaren eraikuntza izan zen lehen
zenbakiaren gaia).
Gure Dokumentazio Zentroari dagokionez, azpimarratzekoa da liburutegi digitalak
nazioarteko proiekzio gero eta handiagoa duela; hain zuzen ere, garapen eta
nazioarteko lankidetzan espezializaturiko gaztelaniazko datu base nagusietako
bat da, gaur egun. 2016an, milioi bat deskargatik gora izan ditu, erdiak
Latinoamerikan; orain urte batzuk ezinezkoa zirudien helburu bat bete dugu,
beraz.
Hegoa Institutuak, bestalde, hainbat erakunderi aholkularitza zerbitzuak
eskaintzen jarraitu du: hala nola, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako foru aldundiei
nahiz Eibarko, Irungo eta Ordiziako udalei.
Horrekin batera, beste herrialde batzuetako unibertsitateekin lankidetzan aritu
gara; bereziki, Boliviako CIDES-UMSArekin. Hain zuzen ere, Fortalecimiento de
derechos económicos de las mujeres y políticas públicas de economía solidaria
en municipios de La Paz 2015 programa abian jarri du unibertsitate horrek,
2016an, Hegoarekin batera.
Azkenik, jarduera horiez gainera, beste hainbat ere agertzen dira txosten honetan,
Hegoako kideek gure institutuan eta UPV/EHUn nahiz beste hainbat esparrutan
egindakoak. Eta zenbait aldizkaritako argitalpen kontseiluetan parte hartzen dugu,
baita sare akademiko eta sozial askotan ere. Betiere, jarduera horien guztien
bidez gure ikerketa, irakaskuntza, hezkuntza eta aholkularitza lanak dagokion
eragin akademikoa, soziala eta politikoa izan dezan lortzeko xedez.
Karlos Pérez de Armiño
Hegoako zuzendaria

2.

Prestakuntza jarduerak

2.1.
HEGOA INSTITUTUAK
ESKAINITAKO GRADUONDOKOAK
Hegoak hainbat motatako irakaskuntzen bidez
gauzatzen du prestakuntza jarduera eta garapenerako
hezkuntzaren arloko jarduera. Alde batetik, Goi
Mailako Hezkuntzaren Europar Esparruaren (EEES)
formatura egokitutako graduondoko ikastaro ofi
zialak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU)
eskainitako berezko tituluak daude. Eta, bestetik,
Hegoa Institutuko kideok (doktoregoak, masterrak,
espezializazioak eta diplomak) Espainiako, Europako
nahiz Latinoamerikako hainbat unibertsitatetan es
kainitako graduondoko ikastaroetan parte hartzen
dugu. Azkenik, jarduera horren osagarri, ikastaro,
hitzaldi, tailer eta mintegiak antolatzen ditugu, beste
unibertsitate, GGKE eta erakunde batzuek hala
eskatuta.

Doktorego programa
Garapenari buruzko Ikasketak doktorego programa
UPV/EHUk MEDEA Master eta Doktorego Eskolaren
bidez eskaintzen dituen doktoregoetako bat da.
Hegoa Institutua da programa horren koordinatzailea,
eta honako hauek ditu partaide: Ekonomia Aplikatua I,
Ekonomia Aplikatua IV, Soziologia, Soziologia 2 eta
Enpresaren Zuzenbidea sailak eta Gezki Institutua.
Garapenari buruzko Ikasketak doktorego programak
honako ikerketa ildo hauek lantzen ditu: Garapena,
globalizazioa, eta nazioarteko fluxu ekonomikoak;
Nazioarteko erakunde ekonomikoak eta integrazio
ekonomikoa; Garapenerako lankidetza eta ekintza
humanitarioa; Ingurumena eta garapen iraunkorra;
Generoa eta garapena; Garapenaren finantzaketa

eta mikrokredituak; Landa garapena eta elikagaien
segurtasuna; Toki garapena eta lurraldea; Migrazioak
eta kogarapena; Parte-hartzea, demokrazia eta giza
eskubideak; Giza garapenerako eta iraunkortasunerako teknologia egokiak; Hezkuntza, garapena eta
giza gaitasunak; Gizarte bazterketa, pobrezia eta
berdintasunik eza; Gatazkak, segurtasuna eta garapena; Lan harremanak, giza eskubideak eta gizarte
eskubideak, eta nazioez haraindiko enpresak; Kultura, komunikazioa eta garapena; Ongizatearen eta
garapenaren adierazleak eta neurketa; Partaidetza,
demokrazia eta giza eskubideak; Ekonomia sozial eta
solidarioa; Globalizazio prozesu soziokulturalak.
Programak eutsi egin dio 2011n Hezkuntza
Ministerioak emandako Mención hacia la Excelencia
(Bikaintasunerako Aipua) aintzatespenari. Eta,
zalantzarik gabe, garrantzi handiko akuilua da
gure erakundearentzat, baita bultzada handia ere
garapen eta nazioarteko lankidetzari buruz egiten
duen ikerketa lanarentzat eta UPV/EHUren barne
nahiz kanpo hedapenarentzat.

Graduondoko ikastaro ofizialak
Globalizazioa eta Garapena masterra
UPV/EHUren titulu ofizialetako bat da master hau,
eta Hegoa Institutuak koordinatzen du. Ekonomia
Aplikatua I eta Ekonomia Aplikatua IV sailek parte
hartzen dute bertan. Master honen xede nagusia
da ikerkuntzaren arloko prestakuntza ematea,
globalizazioaren
fenomenoaren
eta
garapen
prozesuen arteko erlazioak ardatz harturik, giza
garapenaren eta iraunkortasunaren ikuspegitik. 18
lagunek izena eman zuten masterrean 2016-2017
ikasturtean (10 emakume eta 8 gizon): horietatik 7
ziren Euskadiko Autonomia Erkidegokoak; 8, beste
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erkidego batzuetakoak; 2, Latinoamerikakoak, eta 1,
Europar Batasunekoa.

2.2.

Garapena eta Nazioarteko Lankidetza
masterra

HEGOAK EMANDAKO
BESTE PRESTAKUNTZA ETA
IRAKASKUNTZA JARDUERA
BATZUK

UPV/EHUren titulu ofizialetako bat da master
hau ere, eta Hegoa Institutuak koordinatzen du.
Ekonomia Aplikatua I eta Ekonomia Aplikatua IV
sailek parte hartzen dute bertan. Xede nagusi du
ikasleei lanbide prestakuntza ematea garapenerako
nazioarteko lankidetzaren arloan, ardatz hauek
harturik erreferentzia nagusitzat: berdintasuna eta
pobreziaren aurkako borroka, giza garapena eta
iraunkortasuna. 2016-2017 ikasturtean, aurreko
urteetan bezala, aurrez jende gehienek izena eman
duen UPV/EHUko masterretako bat izan da: hain
zuzen ere, 170 lagunek egin zuten masterra egiteko
eskaria (127 emakume eta 43 gizon). Matrikula egin
zuten 26 ikasleen artetik (19 emakume, 7 gizon), 13
ziren EAEkoak; 11, beste autonomia erkidego ba
tzuetakoak, eta 2, Latinoamerikakoak.

Berezko tituluak
Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza
Askatzailea online masterra
Master hau UPV/EHUren berezko titulua da, eta Hegoa Institutuak koordinatzen du. Graduondoko proposamen honen xedea da garapenerako lankidetza
eta hezkuntza kritiko eta askatzailea sustatzeko gai
izango diren subjektuak prestatzea, eta, horretarako,
gaur egungo errealitatearen analisi kritikoa bultza
tzen du: globalizazioa deritzonaren baitan gertatzen
ari diren askotariko krisien aldiberekotasunak ezaugarrituriko errealitatearen analisi kritikoa, hain zuzen.
Master honen bidez, lortu nahi da ikasleek gaitasuna
hartzea jarduera eta esperientzia alternatiboetan,
beren jarduera profesionala lankidetzari, hezkuntzari
nahiz beste edozein arlori lotua dela ere; eta, bereziki,
ezagutzak, trebetasunak, balioak eta gaitasunak
barneratzea mundu justu eta parekideago baten
aldeko gizarte aldaketari begirako ekintza politiko
kolektiboak bideratzeko.
2016-2017 ikasturtean, master honen bigarren
edizioa egin da, eta 22 lagunek eman dute izena
(17 emakume eta 5 gizon): horietako 6 EAEkoak
dira; 11, Estatuko gainerako lurraldeetakoak, eta 5,
Latinoamerikakoak.

Baserritik mundura: Gure elikaduraren
etorkizuna jokoan ikastaroaren
I. edizioa
(2016ko urtarrila-azaroa)
Ikastaro hau antolatzen lankidetzan aritu dira
Etxalde euskal nekazari mugimendua, EHNEBizkaia Nekazal Sindikatua eta Hegoako Gizarte
Mugimenduak eta Lankidetza Kritikoa ikerketa
taldea. Eta haren xedea da elikadura burujabetzari
eta agroekologiari buruz unibertsitatean eskaintzen
diren formazioa eta ikerketa eremuak zabaltzea, gai
horiek proposamen politiko askatzaile gisa ulerturik.
Hori dela eta, nekazaritza-industriaren eredua
eta elikagaien ekoizpen, banaketa eta kontsumo
eredua auzitan jartzeaz gainera, partaidetzan, an
tolaketa horizontalean eta askotariko jakintzen
arteko lankidetzan oinarrituriko ikerketa metodo
eta ikuspegiak biltzen ditu; aintzat harturik, betiere,
askotariko subjektu, forma eta espazioen bidez
sortzen dela jakintza. Azken batean, landak eta
nekazariek eta landarako eta nekazarientzako
jakintzak sortzea eta haien balioa nabarmentzea da
helburua.
Ikastaroan, herri hezkuntza, prestakuntza politikoa,
ikerketa eta ezagutza zientifiko kritikoa uztartu
nahi dira; eta, horretarako, La Vía Campesinaren
prestakuntza prozesuak hartu dira oinarri; bereziki,
Brasilgo Escola Nacional Florestan Fernandes del
Movimiento Sin Tierra (MST). Prestakuntza prozesua
txandakatze sistema batean oinarritzen da, eta,
sistema horren baitan, helburu pedagogikoen
araberako prestakuntza tarte eta espazio jakin batzuk
antolatu dira: unibertsitateko lau aldi, komunitateko
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hiru aldirekin txandakatuta, zeinetan garatu dituzten
parte-hartzaileek taldeko ikerketa prozesuak.
Lehen edizioa Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatu
du, eta 25 parte-hartzaile bildu ditu elikadura
subiranotasunarekin loturiko hainbat esparrutakoak
(nekazariak, ekintzaileak, administrazioko langileak
eta ikertzaileak).

Gizarte mugimenduetan eta askapen
agendetan espezializaturiko
ikastaroaren V. edizioa
(2016ko urriaren 27tik arazoaren 11ra)
Aurtengo ikastaroa Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak finantzatu du, eta hainbat herrialdetako gizarte organizazio eta mugimenduetako 18
lagun bildu ditu, 16 egunez: Instituto Ecuménico de
Servicios a la Comunidad y Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (Honduras),
Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología
(Kuba), Crea y Combate (Venezuela), Pañuelos en
Rebeldía (Argentina), Movimento Sem Terra (Brasil),
Marcha Mundial de Mujeres (Mozambike), Que se
Lixe a Troika (Portugal), Je so’ Pazzo eta Nodo Tiburtina (Italia), Sindicato Andaluz de Trabajadores
y Trabajadoras (Andaluzia), Candidatura d’Unitat
Popular (Catalunya), Marea Atlántica (Galiza), eta
Eragin, Askapena, Munduko Emakumeak, Komite
Internazionalistak eta Emakumeen Mundu Martxa
(Euskal Herria).

Unibertsitateko irakasleak, gizarte taldeetako
ekintzaileak eta prestakuntza jarduera hartara
gonbidatutako kideak izan ziren irakasleak; eta,
izaera teorikoko edukiak lantzeaz gainera, aukera
izan zen beste topagune batzuetan eta esperientziak
trukatzeko beste espazio batzuetan parte hartzeko.

Economía Plural Solidaria y Comunitaria
masterraren lehen edizioa, La Pazeko
Universidad Mayor de San Andrés
unibertsitateko Garapenerako Zientzien
Graduondokoarekin lankidetzan (CIDES)
(2016-2017)
Hegoa eta CIDES-UMSA ekonomia sozial eta
solidarioko politika publikoak eta emakumeen
eskubide ekonomikoak sendotzeko Bolivian garatzen
ari diren programaren baitan (PGM 2015/010,
GLEAk finantzatua), Economía Plural, Solidaria y
Comunitaria masterra egin da lehen urtez. Master
horren helburua da sektore publikoko nahiz gizarte
erakundeetako profesionalei prestakuntza ematea,
ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak erakustea,
ekonomia solidario eta komunitarioko marko
kontzeptualak nahiz prozesu sozioekonomiko eta
kultural zehatzak ulertzeko eta aztertzeko, betiere
ikuspegi kritiko eta propositibotik, ekonomia plurala
eta gizarte eta kultura berdintasunik eza bereizgarri
dituen testuinguru batean. Hauek dira xedeak, hain
zuzen:
i)	
Araudi esparruetan ekonomia solidarioko politikak eta programak eta ekonomia solidarioaren
aldeko politika publiko global eta sektorialak
diseinatzeko eta inplementatzeko ahalmenak
sendotzea; eta ikuspegi solidarioan oinarrituriko
proiektuak kudeatzeko trebetasuna ematea.
ii)	Tresna teorikoak eta metodologikoak erabiltzeko
gaitasunak garatzea, ekimen solidario eta
komunitarioak sustatzeko nahiz ekonomia
solidario eta komunitarioari buruzko ikerketak
egiteko, tokiko eta eskualdeko garapeneko
esperientziak sendotzeari begira.

KRML Bizirik gune autogestionatuan egin zen ikastaroa, Santutxun (Bilbo), eta lau bloketan antolatutako ibilbide bat izan zuen oinarri: I. Herri boterea eta
partaidetza demokrazia; II. Bizitzarako ekonomiak;
III. Deskolonizazioa eta kultura kontrahegemonikoa;
eta IV. Internazionalismoa, solidaritate sareak eta
migrazioak.

Guztira, 20 lagunek eman dute izena masterrean; 14
prestakuntza modulu eta 2 tesi lantegi egin dituzte (4
eta 16 astekoak, hurrenez hurren), eta 20 ikerketa
proiektu landu dira.

2. Prestakuntza jarduerak

9

2.3.
HEGOAK ANTOLATUTAKO
BILTZARRAK, JARDUNALDIAK
ETA MINTEGIAK
Ekonomia solidarioaren eta ekonomia
feministaren arteko loturak estutuz.
Politika publikoak Bolivian, Brasilen
eta Euskadin
(Urtarrilak 22, Bilbo)
Urtarrilaren 22an egin zen
mintegia, Bilbon, eta Garapenerako
Ikerketaren
Institutuko kide Isabelle
Hillenkampek parte hartu
zuen bertan (IRD, Fran
tzia). Topaketa tematikoak
ere egin ziren, Gezki Institutuaren eskutik, Donostian, eta Lanki Institutuaren
eta Mundukideren eskutik,
Arrasaten. Gai hauek planteatu ziren: i) ESSaren bilakaera, Latinoamerikan:
HEGOA, Bilbo
Bolivia eta Brasilgo kasuen
Zubiria Etxea (EHU)
2016ko urtarrilaren 22a,
analisia; ii) ESSaren eta
ostirala, 11:30etik 14:00etara
ekonomia feministaren arteko lotura. Testuinguru
bi horiek bizi dituzten
erronkak; iii) Politika publikoetan duten eragina, eta
instituzio, erakunde nahiz sareen erronkak. Isabelle
Hillenkampek emandako hitzaldia Hegoaren webgunean eskuragarri dago.

Ekonomia solidarioaren
eta ekonomia feministaren
arteko loturak estutuz.
Politika publikoak Bolivian,
Brasilen eta Euskadin

Antolatzailea

Finantzilea

Ekonomia sozial eta solidarioaren
esperientziak eta erronkak Nazioarteko
Mintegia. Konpromisoak generoekitatearekin
(Irailak 27-30, La Paz)
Ekonomia Sozial eta Solidarioa eta Emakumeen
Eskubide Ekonomikoak Programaren barruan (PGM
2012/013, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziak finantzatua) antolatu zen mintegia. CIDESUMSA, Hegoa eta Gregoria Apaza Emakumearen
Sustapenerako Zentroa izan ziren antolatzaileak,
eta ekimenaren xedea zen ekonomia sozial eta
solidarioaren aldeko esparru instituzionalei eta
politika publikoei buruzko eztabaida egitea eta

ekonomia horiei loturiko esperientzia urbanoak nahiz
landakoak aztertzea, haien mugak, ahalmenak eta
emakumeen eskubide sozioekonomikoen aitortza
eta gauzatze maila ulertzeko. Era berean, gaur egun
bizitzaren erreprodukzioaren arloan dagoen krisiari
aurre egiteko eta gizarte oparo, justu eta ekitatiboak
eraikitzeko baldintzak lortzeko etorkizun politikoaren
ildoak aztertu ziren. Boliviako nahiz nazioarteko
adituak bildu zituen mintegiak. Hegoako kide hauek
parte hartu zuten: Juan Carlos Pérez de Mendiguren,
Maite Fernández-Villa eta Carlos Puig.
Aurrez, irailaren 26an, barne mintegi bat egin zen
La Pazen, programaren amaierako ekitaldi gisa,
Ekuador, Peru eta Boliviako erakunde bazkideetako
ordezkariekin. Ekimen hartan, hiru herrialde horietan
lortutako emaitza nagusiak aztertu ziren, baita orain
arteko prozesuari jarraipena emateko aurrez aurre
dituzten erronkak ere.

Piztu da Hazia! unibertsitate jarduerak
(Urriak 27, Leioa; Urriak 28, Donostia)
Urriaren 27an, Leioan, eta urriaren 28an, Donostian,
Piztu da Hazia! unibertsitate jarduerak egin ziren.
Jarduera horien helburua zen Baserritik mundura.
Gure elikaduraren etorkizuna jokoan ikastaroko
parte-hartzaileen ikerketak aurkeztea. Hasiera
ekitaldia Janaina Stronzakek (MST-Brasil) gidatu
zuen, eta, ondoren, honako gai hauek aztertu
dituzten parte-hartzaileek: elikadura, San Frantzisko
auzoko hezkuntza komunitatean; tokiko produktu
agroekologikoak ostalaritzan, merkataritza txikian,
plazan eta kontsumitzaileen artean merkaturatzeko
aukerak eta mugak; elikagaien kontsumo eredua
eta kontzientziazio lana eskola esparruan; eli
kadura subiranotasunetik bizimodu subiranora:
elikadura osasungarria ikuspegi orokorretik, herri
mugimenduetan.
Bestalde, Etxaldek, EHNE Bizkaiak, Hegoak eta Icariak nekazaritza ikerketa kritikoei buruz sustatutako
liburu sail berria aurkeztu zen jardunaldietan: Serie
ICAS sobre Cambios Agrarios y Estudios del Campesinado. Colección Perspectivas agroecológicas.
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ESSren eta Ekonomia Feministaren
arteko lotura; enplegua, politika
publikoak eta tokiko garapena
(Azaroak 14, Bilbo)
FEDAEPS Ekuadorko Magdalena Leónek parte hartu
zuen mintegi honetan. Azaroan egin zen, Euskadiko
ekonomia solidarioaren hilabetean, hainbat elkartek
lankidetzan antolatutako beste jarduera batzuekin
batera, hala nola REASek antolatutako Ekonomia
Sozial eta Solidarioaren II. Biltzarrarekin batera
(biltzar horretan ere parte hartu zuen Hegoak).
Magdalena Leónen hitzaldia Hegoaren webgunean
eskuragarri dago.

2.4.
HEGOA INSTITUTUKO
IRAKASLEEK BESTE
GRADUONDOKO BATZUETAN
EMANDAKO UNIBERTSITATE
IRAKASKUNTZA
Nazioarteko Ekintza Humanitarioko
Irakasgaia: Sarrera eta Geopolitika.

Diplomacia y Función Pública Internacional mas
terra. CEI International Affairs, Bartzelonako Uni
bertsitatea eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa. Irakasgaia: Development Cooperation. Bartzelona.
Gizarte Ekonomia eta Enpresa Kooperatiboa masterra. Lanki / Mondragon Unibertsitatea. Irakasgaia:
Gerraondoko munduko ordena ekonomikoa: sorrera,
bilakaera eta etorkizuna.
Ekonomia Sozial eta Solidarioa. UPV/EHUren master
ofiziala. Irakasgaiak: Gizarte Ekonomia eta Ekonomia
Solidarioaren erakundeak; Esku-hartze Publikoa eta
Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioa; Gizarte
Ekonomia eta Ekonomia Solidarioko erakundeen
Antolakuntza eta Administrazioa; Garapenerako
Lankidetza eta Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Soli
darioa; Gizarte Ekonomia eta Ekonomia Solidarioko
erakundeen finantza kudeaketa. Donostia.
Zahartze Osasuntsua eta Bizi Kalitatea masterra.
UPV/EHU.
Ikerketa Feministak eta Generokoak masterra.
Irakasgaiak: Gizarte, ekonomia eta berdintasun
politikak; Globalizazioaren erronkak; Biztanleak eta
gizarte birsorkuntza; Gizarte aldaketa.

masterra.

Cooperación al Desarrollo, Gestión pública y de
las ONGD masterra. Granadako Unibertsitatearen
Master Ofiziala.
Cooperación al Desarrollo online masterra. Castellóko
Jaume I Unibertsitatearen master ofiziala. Irakasgaia:
Educación y formación. Invertir en las personas.
Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Ez Zentralizatua: Bakea eta Garapena. UPV-EHU. Irakasgaia:
Elikadura segurtasuna Afrikan: gosea eta goseteak.
Cooperación Internacional y gestión de políticas
públicas, programas y proyectos de desarrollo
masterra. José Ortega y Gasset-Marañón Fun
dazioa eta UIMP. Irakasgaia: Coordinación Inter
gubernamental y Gestión de la Cooperación
Descentralizada.
Ingurumen Zuzenbidea (MIDA). UPV/EHU. 28. eta
29. moduluak: Politika energetikoko ikasgaiak, I eta II.
Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria
masterra. Ramón Llull Unibertsitatea. Irakasgaia:
Conflicto, Seguridad y Desarrollo. Bartzelona.

Nazioarteko Ikasketak masterra. UPV/EHU. Nazioar
teko Zuzenbide Publikoa, Nazioarteko Harremanak
eta Zuzenbidearen Historia saila. Irakasgaiak:
Nazioarteko ekonomia politikoa; Gatazka, segurta
suna eta garapena: gobernantza globalerako loturak
eta erronkak.
Magister Evaluación de Programas y Políticas
Públicas. Madrilgo Unibertsitate Complutenseko
Centro de Estudios de Gestión. Modulua: Nece
sidades informativas de la evaluación.
Finantzak eta finantza zuzendaritza masterra. UPV/
EHUren master ofiziala. Irakasgaia: Mikrofinantzak.
Máster on-line Género y Desarrollo. Viceko Uni
bertsitatea. Irakasgaia: Políticas sociales para el
desarrollo de las mujeres.
Giza Baliabideen eta Enpleguaren Kudeaketa
masterra. UPV/EHU. Irakasgaiak: Enplegua ku
deatzeko esperientzia eta tresna baliagarriak;
Enplegu politiken ebaluazioa; Lan merkatuen
funtzionamendua; Enplegu politika aktiboak; Lan
merkatuen funtzionamenduaren azterketa.
Gobernantza eta Politika Ikasketak masterra. UPV/
EHU.
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Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional
y Desarrollo. Kantabriako Unibertsitatea. Irakasgaia:
Ayuda humanitaria y situaciones de emergencia
humanitaria.
Emakume eta Gizonen arteko Berdintasun Masterra.
UPV/EHU. Irakasgaia: Biztanleria eta familiak;
Genero ikuspegiko aurrekontuak.

2.5.
HEGOAKO IRAKASLEEK
EMANDAKO HITZALDIAK ETA
TAILERRAK

Ingurumena eta Iraunkortasuna. UPV/EHU. Irakas
gaia: Giza garapenerako teknologiak.

“Memoria histórica y mujeres en el Sáhara
Occidental”, Gasteizko Udaleko Berdintasun eta
Jabekuntzarako Eskolaren prestakuntza mintegia,
otsaila.

Ikerketa ereduak eta Arloak Gizarte Zientzietan
masterra. UPV/EHU. Irakasgaia: Ikerketa-ekintza eta
partaidetza demokraziak.

“Retos actuales del desarrollo y la cooperación en la
economía global”, UPV/EHUren Lankidetza Bulegoa
eta Mugarik Gabeko Ekonomialariak. Sarriko, otsaila.

Partaidetza eta Komunitate Garapena masterra.
UPV/EHU. Irakasgaia: Partaidetza metodologiak:
ezagutzaren eraikuntza kolektiboa.

“Surgimiento y evolución de la cooperación al
desarrollo. Retos de la universidad ante la nueva
Agenda: docencia, investigación y extensión
universitaria”, Diálogos Universidad y Desarrollo
Sostenible, CRUE eta AECID. Madril, martxoak 10.

Máster Relaciones Internacionales y Estudios Afri
canos. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa. De
partamento de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales.
Formación continua Educación para el Desarrollo.
Kantabriako Unibertsitatearen berezko titulua.
Irakasgaia: Educación para la Ciudadanía Global.
Diploma de posgrado Sociedades africanas y desarrollo. Centre d’Estudis Africans i Interculturals eta
Universidad Pompeu Fabra. Irakasgaia: Economía
política de la guerra en África. Bartzelona.
Curso de posgrado en Gestión integral de conflictos
y promoción de la convivencia. Gizagune fundazioa.
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoaren berezko
titulua.
V Curso Agroecología, agricultura urbana, soberanía
alimentaria y cooperación al desarrollo rural. Una
visión transdisciplinar sobre el manejo de los
agrosistemas mediterráneos. Irakasgaia: Pasado y
presente de los debates sobre desarrollo. Valentzia.
III Curso internacional Agroecología, soberanía
alimentaria, agricultura urbana y cooperación al
desarrollo rural. Irakasgaia: Los debates sobre el
desarrollo: del crecimiento al desarrollo humano y la
sostenibilidad. Santa Cruz de Tenerife.
Curso Introducción a la Realidad Africana. Afrikar
Ikasketen Taldea eta Madrilgo Unibertsitate Autonomoa. Irakasgaia: Conflictos armados y construcción
de la paz en África. Madril.

“Desarme, desmovilización, reinserción y reinte
gración de excombatientes”, Bake Operazioak eta
Bake Misioetarako Behatzaileak XXXI. eta XXXII.
ikasturteak, Lehorreko Armadaren Gerrako Eskolak
antolatuak. Madril, martxoa eta azaroa.
“Garapena: kontzeptua eta bere bilakaera”,
Garapenerako Lankidetza eta Hezkuntza ikastaroa.
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea.
Donostia, martxoak 2.
“Nola lagundu behar die Euskadik Garapenerako
Munduko Agenden erronkei?”, Garapenerako Politiken Koherentziari Buruzko Nazioarteko Jardunaldia. Euskadiko Garapenerako Politiken Koherentziari
buruzko hitzaldi gonbidatua. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (GLEA). Deustuko Uniber
tsitatea, apirilak 6.
“Garapena
eta
Lankidetza”,
Garapenerako
Lankidetza ikastaroa. Irakasleen Unibertsitate
Eskola. Leioa, apirilak 18.
“Diversidad de saberes y formación emancipadora”,
Congreso Diálogo de Saberes y Movimientos. Lima
(Peru), apirilak 21-23.
“El estado del sistema humanitario. Agenda y objetivos
de la primera Cumbre Mundial Humanitaria”, La Cai
xa Gizarte Ekintza eta Instituto Barcelona de Estudis
Internacionals (IBEI). Bartzelona, maiatzak 17.
“Los debates sobre el desarrollo”. Hitzaldia. Eusko
Ikaskuntza. Donostia, maiatza.
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“Taller sobre la Economía Social y Solidaria”, DEMA
Bizkaiaren Juntas Emprendemos programa, Bizkaiko
Foru Aldundia. Bilbo, ekainak 7.
“Garapenerako lankidetzako politiken koherentzia”,
UPV/EHUren XXXV. Uda Ikastaroak. Jarduera irekien
baitako hitzaldia. Donostia, ekainak 27.
“Garapena kontzeptua eta bere bilakaera. Giza
Garapenaren enfokea”, Garapena eta lankidetza
solidarioa ikastaroa. Lan Harreman eta Gizarte
Langintza Fakultatea. Gasteiz, irailak 26.
“Situación de las personas en situación o riesgo de
exclusión social en relación al empleo”, Euskadiko
Gizarteratzearen aldeko sareak. Gasteiz, urriak 6.
“Educación para el Desarrollo”, Garapena eta lankidetza solidarioari buruzko ikastaro monografikoa.
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea.
Gasteiz, urriak 10.
“Los retos de la cooperación descentralizada ante los
ODS y la Coherencia de Políticas para el Desarrollo”,
Objetivos de Desarrollo Sostenible jardunaldia.
Nafarroako Parlamentua. Iruñea, urriak 14.
“La globalización realmente existente”, IparraldeHegoalde Ikastaroa, Elizbarrutiko Teologia eta
Pastoraltza Institutua, Caritas eta Misioak. Bilbo,
urriak 22.
“Zergatik berreskuratu emakumeen memoria
historikoa? Gure memoriaren hutsuneak betetzen”,
Azpeitiko Emakumeen Txokoan egindako tailerra,
urria.
“Evolución del pensamiento sobre el desarrollo
y la cooperación”, Garapenerako lankidetzako
ikastaro monografikoa. UPV/EHUko Filosofia eta
Hezkuntza Zientzien Fakultatea eta Unibertsitateko
Irakasle Eskolak, UPV/EHUren Lankidetza Bulegoak
antolatua. Donostia, azaroak 9.
“Introduction to Discourse Analysis”, University of
Essex – Department of Government, azaroak 30.
“Memoria historikoa eta generoa”, Ondarroako
Jabekuntza Eskolaren Tailerra, azaroa.
“¿Qué es el TTIP?”, UPV/EHUko Irakasle Eskola.
Leioa, abenduak 14.
“Introducción a la Realidad Africana”, Afrikar
Ikasketen Taldea. Casa Encendida, Madril.

2.6.
HEGOAKO TALDEAK ETA IRAKASLE
ETA IKERTZAILEEK BESTE
EKITALDI BATZUETAN IZANDAKO
LANKIDETZA
Etorkizun erkide berria: agenda eta garapen iraunkorraren helburuak, UNESCO Etxeak antolatua. “Indicadores, financiación y rendición de cuentas” mahai-ingurua moderatzea. Gasteiz, apirila.
“Herritarren parte hartzearen oinarriak”. Bergarako
Udala, maiatzak 23.
“Parte hartzearen oinarriak ekonomia sozial eta
eraldatzailean”. Talaios Kooperatiba, ekainak 24.
“Relaciones Internacionales, Desarrollo, Coope
ración” ildo tematikoaren antolaketa, III Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, Garapenerako Ikasketen Espainiako Sarea (REEDES). Zaragoza, ekaina.
“Experiencias de articulación al circuito económico
solidario intercultural y su incidencia en los derechos
económicos de las mujeres”, CIDES-UMSAk eta
Hegoak antolatutako Seminario Internacional
Experiencias y desafíos de la economía social y
solidaria. Compromisos con la equidad de género
mintegiko hitzaldia. La Paz (Bolivia), irailak 29.
“Emakumeen egiazko kontakizun psikopolitikoak.
Indarkeriak dituen ondorioak eta xehetasun
psikoemozionalen ekarpena” mahaia aurkeztea eta
moderatzea, UEUren Bakea gugandik eraikitzen.
Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez errepikatzeko
bermea jardunaldian. Azpeitia, urria.
“Diálogos interculturales sobre género y juventud
en sociedades violentas. Conversatorio entre
mujeres vascas y centroamericanas” solasaldietan
parte hartzea, Garapenerako Lankidetza Bulegoak
eta Euskal Fondoak UPV/EHUn antolatutako
Kulturarteko I. Gaztenpatia topaketan, abendua.

3.

Ikerketa jarduerak

3.1.
IKERKETA TALDEAK
Tokiko giza garapena eta ekonomia
sozial eta solidarioa
Tokiko Giza Garapeneko taldeak bi oinarri teoriko
hauen inguruan antolatzen ditu bere jarduerak:
a) giza garapena hartzea erreferentzia normatibo
gisa, gaitasunen ikuspegian oinarriturik, zeinak
hartzen baititu pertsona, erakunde eta gizarteen
aukerak eta indarguneak garatzea ebaluazio espazio
adierazgarri modura, b) tokiko ikuspegia, lurraldea
hartzen duena garapena aztertzeko erreferentzia
esparru gisa. Tokiko dimentsioa proposatzen da,
esparru egokitzat hartzen delako giza garapenari
atxikitako aldaketa prozesuak aztertzeko, baita
horien zailtasunak eta horiek sendotzeko aukerak
azaltzen dituzten dinamikak aztertzeko ere.
Taldeko kideek Europako eta Latinoamerikako
hainbat ikastaro eta biltzarretan parte hartu dute.
Otsailaren 1etik ekainaren 8ra, Unai Villalbak 4
hilabeteko ikerketa egonaldia egin zuen Oxfordeko
Department of International Development sailean.
2016an zehar, ekonomia sozial eta solidarioari loturik
ikerketa jarduerak egin ditu talde honek, bai Hegoak
gauzatzen dituen lankidetza programen esparruan
(Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak
finantzatuak) bai Hegoako kideek REAS Euskadiren
talde eta lan batzordeekin duten lankidetzaren
testuinguruan.
Taldekideak: Alfonso Dubois, Jokin Alberdi, Efren
Areskurrinaga, Eduardo Bidaurratzaga, Mª Luz de la
Cal, Marian Díez, Maite Fernández-Villa, Luis Guridi,

Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Juankar Pérez
de Mendiguren, Carlos Puig, Unai Villalba eta Mikel
Zurbano.

PGM 2012BA/013 AndESS programa
Andeetako eskualdeko Ekonomia Solidarioko
Mugimenduak indartzea, emakumeen eskubide
ekonomikoak nabarmenduta. Bolivia, Ekuador
eta Peru
2016ko abenduan amaitu da programa. 2013an
jarri zen abian, eta Bolivia, Ekuador, Peru eta
Euskadin egin dira ekimenak, osagai hauek oinarri
hartuta: gizarte eraldaketarako hezkuntza, ikerketa
eta jakintzaren kudeaketa; erakundeak sendotzea/
prestakuntza; eta Boliviako emakume elkarteen
Ekonomia Sozial eta Solidarioko ekoizpen ekimenen
babesa.
Andeetako hiru herrialde horietan egin dira
ikerketak eta argitaratu dira ikerketen emaitzak.
2016an, ikerketa ildo bat garatu da Boliviarekin
batera, CIDES-Hegoa programak esku hartzen
duen udalerrietako eragileak identifikatzeko eta
dinamika sozioekonomikoak aztertzeko, genero
berdintasuna aintzat hartzen duen ekonomia sozial
eta solidarioaren eta tokiko garapenaren ahalmenak
eta erronkak diagnostikatzeari begira. Hauek dira
udalerriak: Achacachi, Batallas, Santiago de Huata
eta Huatajata, La Pazeko ipar goi ordokian. Perun,
sendotu egin da Limako Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM) unibertsitateko
Observatorio de Economía Social Solidaria y Popular
behatokia.
Erakundeak sendotzearen eta prestakuntzaren osagaiari dagokionez, amaitu dira ekimenak: La Pazeko
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Ekonomia Solidario eta Komunitarioko II. Diploma,
programak esku hartzen duen udalerrietako prestakuntza lantegiak (La Pazeko departamentua) eta
hiru herrialdeetan ESSko gizarte mugimenduekin
egindako hitzarmenen jarduerak (MESyCJ Bolivia,
MESSE Ekuador eta GRESP Peru).
La Pazeko goi ordokiko udalerrietan, amaitu da
tokiko garapenari loturiko emakume erakundeen
ekoizpen ekimenei (Andeetako elikagaiak eraldatzeko
zentroak, turismo komunitarioko ekimenak…)
laguntza emateko ildoa (2015 Programaren bidez
emango zaio jarraipena, prozesuko bigarren fasean),
zeinaren helburua baitzen erosketa publikoetan
esku hartzea, genero eta belaunaldi ikuspegietatik.
Politika publikoetan eragiteko ekimen pilotuak dira,
eta udalerrietako genero unitateen laguntza ere
jasotzen dute.
Hauek dira hiru herrialdeetan Hegoaren bazkide
diren tokiko erakundeak: Universidad Mayor
de San Andrés unibertsitateko Garapenerako
Zientzietako Graduondokoa (CIDES-UMSA), Boli
vian; Fundación Intercooperation América Latina
fundazioa, Ekuadorren; eta Grupo Género y
Economía, Perun. Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziaren finantziazioa 1.132.125 €-koa
izan da. Unibertsitateei dagokienez, eutsi egin zaie
UMSA La Paz unibertsitateak eta UNMSM Lima
unibertsitateak UPV/EHUrekin 2013an sinatutako
lankidetza hitzarmenei.

PGM 2015BA/010 programa
Boliviako La Pazeko udalerrietan emakumeen
eskubide ekonomikoak eta ekonomia solidarioko
politikak sendotzea
Programa berri hau Bolivian (CIDES-UMSAk tokiko
bazkide gisa dihardu) eta Euskadin garatzen ari
da. 2016an abian jarri zen, eta haren xedea da
Bolivian programak esku hartzen duen udalerrietan
baldintza egokiak ezartzen laguntzea justiziazko
eta berdintasunezko esparru batean eskubideak
gauzatzeko bermea emango duen ekonomia berri
batera iristeko. Bide horretan, gako nagusietakoa
da ekimen ekonomiko solidarioak elkarri lotzea eta,
aldi berean, horiek gizarte, ekonomia eta kultura
prozesuei lotzea, tokiko garapeneko politiken eta
erakundetzearen bidez, baita nazio mailarekin
ere, estatu zentralarekin eta merkatuarekin nahiz
gaur egun ekonomia sozial eta komunitarioaren
subjektutzat hartzen direnekin (ESetaK), emakumeen
eskubide ekonomikoak ardatz harturik.

Programa lau osagai hauen inguruan antolatuta
dago:
•E
 makume elkarteek, ekoizpenekoak eta
zerbitzuetakoak, eragile ekonomiko gisa zeregin
kualifikatua betetzeko jakintzak, trebetasunak
eta gaitasunak dituzte; gaitasuna dute beren herri
eskubideen esparruan beren burua autonomiaz
kudeatzeko. Zenbait ekoizpen ekimen egingo
dira.
• Tokiko gobernuek eskumenak dituzte tokiko
garapen ekonomiko solidarioa, inklusiboa eta
ingurumenaren eta eskubideen kultura sustatuko
duena bultzatzeko. Gobernuak sendotuko dira,
eta genero unitateak inplementatuko dira.
•U
 nibertsitate publikoak tokiko eta nazio garapen
solidario baten eraikuntza kon tzeptual eta po
litikoa sustatzen du –bere zeregin akademiko,
ikertzaile eta elkarreraginezkotik abiatuta–,
bide horretatik eskubide sozioekonomiko eta
kulturalak sustatzeko, berdintasunezko eta
ingurumenarekiko errespetuzko esparru batean.
Master bat eta zenbait prestakuntza programa
emango dira La Pazen eta udalerrietan.
• Euskadiko eta, hedaduraz, Boliviako garapenerako hezkuntza, prestakuntza eta ikerketa lagungarriak dira ESSetaK-ko subjektuak tokiko giza
garapenaren dimentsio lokal-globalaren esparruan artikulatzeko (unibertsitate, erakunde eta
gizarte sareko kideak eta taldeak), sareen bidez
eta gogoeta, prestakuntza, truke eta elkarreraginerako guneen bidez. Ikastaro monografikoak
egingo dira UPV/EHUn; ESSari, ekonomia feministari eta tokiko enplegu eta garapenari buruzko
ikerketa mintegi iraunkor bat antolatuko da, hiru
euskal unibertsitatetako (Gezki Institutua, Lanki
Institutua, Deustuko Etika Aplikatuko Zentroa)
eta Latinoamerikako beste zenbaitetako irakasleekin, REASekin lankidetzan, eta, horrekin
batera, argitalpenak eta nazioarteko bi mintegi,
Bilbon; eta Euskal Fondoarekiko lan koordinatu
bat egingo da bi euskal eskualdetan.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren
finantziazioa 1.197.332 €-koa da, eta programaren
zenbateko osoa, Boliviaren finantzaketaren eta
ekarpenen bidez osatua, 1.414.359 €-koa da.
2019ra arte dago programa burura eramateko epea.
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Gatazkak, bakea eta garapena

Feminismoa eta gatazkak

Giza Segurtasunari, Tokiko Giza Garapenari
eta Nazioarteko Lankidetzari buruzko
Ikerketa Taldea

Ikerketa ildo honetan, honako arlo hauek landu dira:
a) genero ikuspegiko ikerketa, justizia trantsizionaleko
prozesuetan; b) eztabaida eta prestakuntza
espazioak sortzea, giza eskubideei, gatazka armatuei
eta memoria historikoari aplikatutako ikerketa
feministarako; eta c) ildoari buruzko argitalpenak.

Giza Segurtasunari, Tokiko Giza Garapenari eta
Nazioarteko Lankidetzari buruzko Ikerketa Taldea
–Eusko Jaurlaritzak 2010az geroztik aitortua eta
babestua– Euskal Unibertsitate Sistemako ikerketa
talde gisa aitortu dute aurten, berriro ere. Hain
zuzen ere, oraingo honetan, A kategoriako talde
gisa sailkatu dute (aintzatespen gorena), eta, horri
esker, bermatuta du datozen sei urterako laguntza
instituzionala (2016-2021).
Hauek dira taldearen ikerketa ildoak: 1) Giza
segurtasunaren eta tokiko giza garapenaren
kontzeptuen analisia; 2) Tokiko giza garapena,
politika publikoak eta lurraldea; 3) Merkataritza eta
inbertsioei buruzko nazioarteko akordioak, nazioz
haraindiko enpresak eta giza garapena; 4) Bakea
eta justizia trantsizionala eraikitzeko prozesuak;
5) Feminismoa, gatazka armatuak eta bakearen
eraikuntza.
Aurten, ikerketa lantzeaz gainera, taldeak topaketa
zientifiko nazional eta nazioartekoetan parte hartu
du, prestakuntza landu du eta argitalpenak prestatu
ditu. Era berean, ekainean, Iker Zirion taldekideak
“Políticas internacionales de construcción de la paz y
de desarme, desmovilización y reintegración en Kivu
Norte y Kivu Sur, República Democrática del Congo.
Un análisis basado en el enfoque de género y las
masculinidades (2004-2015)” izenburuko tesiaren
defentsa egin zuen; Karlos Pérez de Armiño izan zen
tesiaren zuzendaria. Azkenik, taldeko zenbait kidek
egonaldiak egin dituzte atzerriko ikerketa zentroetan;
hala nola, Alba Linares Querok Pontificia Universidad
Javeriana unibertsitateko Kulturarteko Ikasketen
Institutuan (IEI), eta Unai Villalbak Oxfordeko
Unibertsitateko Nazioarteko Ikasketen Sailean.
Taldekideak: Karlos Pérez de Armiño (ikertzaile
nagusia), Leire Agirreazkuenaga Onaindia (doktorego
aurreko kontratua), Jokin Alberdi Bidaguren, Eduardo
Bidaurratzaga Aurre, María Ángeles Díez López, Luis
Guridi Aldanondo, Yolanda Jubeto Ruiz, Mercedes
Larrañaga Sarriegi, Alba Linares Quero (doktorego
aurreko kontratua), Irantzu Mendia Azkue, Rakel
Oion Encina, Juan Carlos Pérez de Mendiguren
Castresana, Juan Tellería Zueco (doktorego ondoko
kontratua), Unai Villalba Egiluz, Francisco Zabalo
Arena eta Iker Zirion Landaluze.

Ikerketa jarduerari berari dagokionez, egia,
justizia eta erreparazioa bermatzeko prozesuetan
emakume mugimenduak izandako esperientzien
gaineko ikerketa abian jarri da gatazkan edo
gatazken ondorenean zeuden zazpi herrialdetan
(Kolonbia, Guatemala, El Salvador, Chiapas, Kosovo,
Mendebaldeko Sahara eta Kongoko Errepublika
Demokratikoa). Ikerketa horiek esparru komun
bat dute oinarri: hain zuzen ere, proposamen
eta esperientzia feministen azterketa, justizia
trantsizionaleko prozesuen agendari loturik. Baina,
betiere, kasu bakoitzaren arabera egin beharreko
egokitzapenak egin eta sartu beharreko aldagaiak
sartu dira, hala nola, gatazkaren garapen fasea, klase
borrokaren terminoa, inplikatutako identitate etnonazionalak, okupazio indarrik baden edo ez, legezko
nahiz legez kanpoko erauzte jardueren eragina, etab.
Arlo horretan, eutsi egin zaio Emakumeen eskubideak
defendatzeko bizitza historiak berreskuratzen
ikerketako prozesu metodologikoan Mugarik Gabe
elkarteari ematen ari zitzaion laguntzari: dagoeneko
amaitu da Latinoamerikako hiru herrialdetako
eta Espainiako estatuko 28 bizitza historiaren
dokumentazioa. Elkarrizketa egin zaien emakumeez
gainera, herrialde horietako 17 erakundek parte
hartu dute prozesu horretan.
Ikerketa feministarako prestakuntzaren eta eztabaida
eta sentsibilizazio guneen
arloetan, 16 jarduera egin
dira, besteak beste Feminismoari, Giza Eskubideei
eta memoria historikoari
buruzko ikerketa mintegia,
Hegoak eta Ikerketa Feministarako Metodologiaren
Diziplinarteko
Mintegiak
(SIMReF) elkarrekin antolatua. Mintegia Donostian
egin zen, Ibaetako campusean, eta 45 lagunek parte
hartu zuten.
Nabarmentzeko jarduera izan da, halaber, solasaldi
zikloa. 30-40 lagunek parte hartu dute solasaldi
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bakoitzean, eta gai hauek landu dituzte: a) Na
zioarteko feminismoa: gure borrokak sozializatzen;
b) Feminismoa eta bakegintza Euskal Herrian; eta
c) Globalizazio neoliberalarekiko erresistentzia fe
ministak. Eztabaida horietan oinarrituriko ikusentzunezko materiala Hegoaren Liburutegi Digitalean
dago eskuragarri, eta Conversando sobre feminismo
y resistencias argitalpen digitala ere prestatu da.
Ikerketa jarduerak nahiz Giza Eskubideei loturiko
gaiei
aplikaturiko
ikerketarako
prestakuntza
metodologikoko jarduerak, eztabaida kritikoko
guneak eta argitalpenak honako proiektu hauen
baitan kokatu dira: Fortalecimiento de la acción
feminista e internacionalista por el derecho a la
verdad, justicia y reparación, Gipuzkoako Foru
Aldundiak babestua; Donostia 2016 Europako
Kultur Hiriburuaren Bakearen Faroaren Entre
Arenas proiektuaren hitzarmena; eta Mugarik Gabe
elkartearekiko hitzarmena, bizitza historiei buruzko
ikerketarako laguntzari buruzkoa.
Ikerketa ildo horietan, funtsezkoa izan da beste
erakunde eta elkarte batzuekiko lankidetza,
hala nola SIMReF, Mugarik Gabe eta UNMSri
Laguntzeko Euskal Sarearekikoa, baita Hegoaldeko
herrialdeetako beste talde batzuekikoa, adibidez,
Actoras de Cambio, Kolonbiako Ruta Pacífica de las
Mujeres eta abarrekikoa.
Taldekideak: Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán
Orellana, Itziar Mujika, Iker Zirion. Lankideak:
Arantza Chacón, Amandine Fulchiron, Marina
Gallego, Sara Hernández, Nadia López, Marta Luxan,
Lidia Ruiz.

con el Pueblo saharaui elkarteak, AFAPREDESAk eta
ASVDHk (saharar biktima eta senideen elkarteak).
Carlos Martín Beristainen buruzagitzapean egindako
ikerketa horien edukia hedatzen laguntzeko,
laburpen elebidunak egin ziren: Summary. The
other death flights. Bombings of civilians in the
Western Sahara = Resumen. Los otros vuelos de la
muerte. Bombardeos de población civil en el Sáhara
Occidental; Summary. To know the truth at long last.
Burial pits, forced disappearance and the right to
truth in the Western Sahara = Resumen. Saber al fin.
Fosas Comunes, desaparición forzada y derecho a la
verdad en el Sáhara Occidental.
Mendebaldeko Saharako
emakumeen giza esku
Memoria y resistencias de las mujeres
bideen urraketei buruzko
en el Sáhara Occidental
ikerketaren emaitzak Iran
tzu Mendia eta Gloria Guz
mánek landutako txosten
honetan eman ziren ar
gitara: En tierra ocupada.
Memoria y resistencia de
las mujeres en el Sáhara
Occidental. Txostena in
gelesera itzuli zen, eta
argitalpen digital modura
argitaratu: In occupied
land. Memory and resistance of women in Western
Sahara. Lan horren aurkezpenak egin dira Bruselan
–Europako Parlamentuan–, Zaragozan, Ondarroan,
Gasteizen, Gernikan eta Tindufen (Aljeria).

En tierra ocupada

Irantzu Mendia Azkue
Gloria Guzmán Orellana

2016an gauzatzen hasi zen Giza eskubideen
urraketei aurre egitean eragina areagotzeko ikerketa
eta ahalmenen garapena, Mendebaldeko Saharan
proiektua. Euskal Fondoak finantzatzen du, eta
2010az geroztiko lan ildoari jarraipena ematen dio.

Gainera, infografia bat prestatu zen, Marokon,
Mendebaldeko Saharan eta Lurralde Askeetan
kokatutako 14 puntu erakusten dituena: suntsitze
zentroak eta talde nahiz banakoen ehorzlekuak
dokumentatu diren guneak adierazten dituzte puntu
horiek, baita Aranzadik eta Hegoak elkarteek gorpuak
lurpetik ateratzeko lanak egin dituzten guneak ere.
Mendebaldeko Saharako giza eskubideen urraketei
buruz egindako era horretako lehen mapa da.

Jendaurrean aurkeztu ziren, Gasteizen eta
Donostian,
Mendebaldeko
Saharan
herritar
zibilek jasandako desagertze behartuen eta
bonbardaketen gaineko ikerketak. Argitalpen horiek
ekarpen gehigarria egiten diete giza eskubideen
urraketei buruzko dokumentazio estrategiari,
senide eta elkarteenganako laguntzari eta gatazka
desblokeatzen laguntzeko nazioarteko eraginari.
Ikerketa horietan lankide gisa parte hartu dute
Aranzadi Zientzia Elkarteak; UPV/EHUko BIOMICs
ikerketa taldeak; Sevillako Asociación de Amistad

Egin diren ikerketen emaitzak ikerketa horietan parte
hartu duten taldeei eta Mendebaldeko Saharan
giza eskubideak defendatzeko lanean ari diren
taldeei itzultzeko, Aaiunera bidaia egiten saiatu
ziren ikerketa taldeko kide batzuk urrian, baina
Marokoko gobernuak eragotzi egin zien: hain zuzen
ere, kanporatu eta ordu batzuez atxilo hartu zituzten
ikerketa taldeko hiru kide: Carlos Martín Beristain
eta Gloria Guzmán, Hegoakoak, eta Arantza Chacón,
Asociación Internacional para la Observación de los
DDHH behatokikoa.

Giza Eskubideak Mendebaldeko Saharan

3. Ikerketa jarduerak

17

Abenduan Hegoako, Euskal Fondoko eta ASVDHko
kideek agerraldia egin zuten Eusko Legebiltzarreko
ordezkarien aurrean; agerraldi hartan, Saharan
giza eskubideei dagokienez bizi duten egoeraren
berri eman zuten, baita ikerketaren arloan saharar
herriari egia, justizia eta erreparazioa eskaintzeko
egindako lanaren berri ere. Alderdi politiko
guztietako ordezkariek eta Eusko Legebiltzarreko
Giza Eskubideen Batzordeko ordezkariek parte hartu
zuten ekitaldian.
Azkenik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziaren laguntzarekin, oinarrizko dokumentu bat
prestatu zen: “Agenda para una solución del conflicto
del Sáhara Occidental basada en verdad, justicia,
reparaciones y garantías de no repetición”. Carlos
Martín Beristain izan zen lan horren arduraduna, eta
Milango Unibertsitateko Gabriela Citroni izan zuen
lankide.
Taldekideak: Carlos Martín Beristain, Gloria Guzmán
Orellana, Irantzu Mendia Azkue, Tatiana Montenegro.
Lankideak: Francisco Etxeberria, Lourdes Herrasti
(Aranzadi Zientzia Elkartea) eta Arantza Chacón.

Garapen eta Nazioarteko Lankidetza
Politikak
Garapen eta Nazioarteko Lankidetza Politikak taldeak
garapenari buruzko eztabaidetan eta lankidetza
politiketan gertatzen ari diren aldaketak ikertzeko
xedea du.
Azken urteetan, Garapenerako Politiken Koherentzia
landu du (GPK) eta Eusko Jaurlaritzak Garapenerako
politiken koherentzia Euskadin: diagnostikoa eta
proposamenak txostenaren laburpen exekutiboa
argitaratu du; hala, 2016an, ikerketa hedatzen jardun
du taldeak, baita GPKri loturiko gaietan sakontzen
ere, hainbat forotan eta argitalpenetan parte hartuz.
Apirilean, Eusko Jaurlaritzak eta Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak nazioarteko
jardunaldi bat antolatu zuten, politiken koherentziari
buruz. Jardunaldi hartan, lehendakariak iragarri
zuen Gobernu Kontseiluak Euskadiko Garapenerako
Politiken Koherentziarako Erreferentzia Esparrua
onartuko zuela. Jardunaldian ikerketa aurkezteko
gonbita egin zioten ikerketa taldeari, baita hezkuntza
eta GPK eta enpresa eta GPK eztabaida saioen
sarrera egitekoa ere.
2015ean egindako lanaren ildo beretik, Gipuzkoako
Foru Aldundiarekiko lankidetzari eutsi zaio; eragile

ez-tradizionalak bilatzea da xedea, erakunde horren
lankidetza estrategian parte har dezaten sustatzeko.
Talde honen jardueran, garrantzi handia izan
du 2016an ekimen honek: euskal erakundeen
garapenerako lankidetzaren arloko informazio
sistemak eta gardentasuna hobetzeko eta
bateratzeko proiektua diseinatzea eta abian jartzea.
Erakunde hauen babesa jaso du proiektu horrek:
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, foru
aldundiak, EAEko hiriburuetako udalak eta Euskal
Fondoa.
Garapenari buruzko eztabaidei loturik, hitzaldiak
eta konferentziak eman ditu taldeak Milurtekoko
Garapen Helburuei buruz eta 2030 Agendari buruz,
baita artikuluak argitaratu ere aldizkarietan. Ildo
horretatik, Garapen Iraunkorrerako Helburuak:
politiken koherentziaren eta genero ikuspegiaren
eraginak jardunaldiak antolatzen parte hartu zuen,
Euskadiko GGKEen Koordinakundearekin batera
(ekaina). Urrian, Jorge Gutiérrezek ponentzia bat
aurkeztu zuen Jornada sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible jardunaldian, Nafarroako Parlamentuan.
Azaroan, Euskadi ante los ODS y la Agenda 2030: El
reto de la coherencia de políticas en las instituciones
vascas jardunaldian parte hartu zuen taldeak; Sabino
Arana Fundazioak eta Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak antolatu zuten jardunaldia, eta 50
lagun baino gehiago bildu zituen. Taldeko ikertzaile
nagusi Koldo Uncetak eman zuen hitzaldia jardunaldi
hartan.
Abenduan
Conflictos
entre
sostenibilidad y desarrollo humano:
apuntes
metodológicos
desde
la Economía Ecológica mintegia
antolatu zuen taldeak Zubiria
Etxean, PIUren laguntzaz. José
Manuel Naredo eta Oscar Carpintero
izan ziren mintegiaren gidariak, eta
25 lagunek hartu zuten parte.
Azkenik, komunikazioak aurkeztu dira REEDESen
Nazioarteko III. Biltzarrean (Zaragoza) nahiz
askotariko gaiei buruzko beste biltzar eta jardunaldi
askotan (hezkuntza berrikuntza, berdintasuna, landa
garapena…).
Taldekideak: Koldo Unceta (ikertzaile nagusia),
Yesica Álvarez, Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez,
Andrés Fernando Herrera, Irati Labaien, Eduardo
Malagón, Ignacio Martínez, María José Martínez,
Michel Sabalza, Unai Villena, Idoye Zabala.
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Lankidetza Kritikoa eta Gizarte
Mugimenduak
Lankidetza Kritikoa eta Gizarte Mugimenduak taldeak
bere hiru ildo estrategikoak lantzen jarraitu du
2016. urtean: elkartasun internazionalista; jakintza
aniztasuna eta prestakuntza politiko askatzailea; eta
elikadura burujabetza eta agroekologia.
Aurten, Elikadura burujabetza eta agroekologia ildoan
egin ditu taldeak ahalegin handienak; hain zuzen ere,
Baserritik mundura. Gure elikaduraren etorkizuna
jokoan ikastaroaren lehen edizioa inplementatu
du. Etxalde euskal nekazari mugimenduarekin eta
EHNE-Bizkaia Nekazal Sindikatuarekin egindako
elkarlanaren emaitza izan da ikastaroa, eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatu du (ikus
2.2. Hegoak emandako beste prestakuntza eta
irakaskuntza jarduera batzuk atala).
Ikastaro horri loturik, irailaren 23an Baserritik
Mundura esperientzia-trukaketen unibertsitate jardunaldiak: Elikadura burujabetza eta agroekologiaren jarduna orain egin ziren Sarrikon; eta urriaren
27an (Leioako campusa) eta 28an (Donostiako campusa), berriz, Piztu da Hazia! unibertsitate jardunaldiak (ikus 2.3. Hegoak antolatutako biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak atala).
Ildo horretan bertan, EHNE Bizkaiak, Bizilurrek
eta Transnational Institutek antolatutako Procesos
de Investigación y Formación Necesarios para la
Construcción de la Soberanía Alimentaria nazioarteko
topaketan parte hartu zuten Beatriz Casadok eta
Janaina Stronzakek (Ondarroa, maiatzak 27); baita
EHNE Bizkaiak, Bizilurrek eta Transnational Institutek
antolatutako International Seminar Feeding Public
Policies: local public policies for food sovereignty
nazioarteko mintegian ere (Donostia, azaroak 16 eta
17).
Jakintza aniztasuna eta prestakuntza politiko askatzailea ildoan, bestalde, Formazio politikorako esperientziak herri mugimenduetan liburua aurkezteko
ekitaldia egin zen, martxoaren 27an, Ibaietan (Donostia). Liburu horrek prestakuntza politikoko lau esperientziaren sistematizazioa erakusten du: Joxemi
Zumalabe Fundazioa (Euskal Herria), PDTG (Peru),
La Cuerda (Guatemala) eta MST (Brasil). Aurkezpen
ekitaldian izan ziren Olatz Dañobeitia eta Josefina
Roco (Joxemi Zumalabe Fundazioa), Beatriz Casado
eta Zesar Martínez (Hegoako Gizarte Mugimenduen
taldea) eta Nicola Foroni (Programa Democracia y
Transformación Global, Peru). 2014an Gipuzkoako
Foru Aldundiak onartutako Jakintza aniztasuna eta

Formazio politikorako
esperientziak herri mugimenduetan

prestakuntza politiko askatzailea proiektuaren barruko argitalpena da.

Bestalde, Zesar Martínezek “Las epistemologías
del Sur: pensar desde el
Sur, para el Sur y con el
Sur en la Europa actual”
mahai-inguruan parte hartu zuen, Grupo Esquerda
Unitaria Europea-Esquerda Verde Nórdica e Alternativa Galega de Esquerda en Europak antolatutako La historia de la Europa
Decolonial y de la Europa de los pueblos sin Estado
jardunaldietan (A Coruña, otsailak 19 eta 20).
Elkartasun internazionalista ildoari dagokionez,
martxoaren 9an Argentinan berreskuratutako lan
tegiak: ekonomia soziala, autogestioa eta herri boterea
mintegi irekia egin zen Hegoan. OMALekin batera
antolatutako ekimena izan zen, eta Buenos Airesko
Unibertsitateko Facultad Abierta programaren
zuzendari Andrés Ruggerik gidatu zuen. Mintegiaren
helburua zen gogoeta egitea eredu sozioekonomiko
alternatiboei buruz, munduko autogestio eta
ekonomia sozialeko esperientzia adierazgarrienetako
batetik abiatuta. Irailean, Janaina Stronzakek eta
Luismi Huartek ponentzia bat aurkeztu zuten
Paz con Dignidad elkarteak antolatutako América
Latina, ¿fin de ciclo de los gobiernos de cambio?
jardunaldietan. Urriaren 27an, berriz, Zaragozako
Comité de Solidaridad Internacionalista taldeak
antolatutako Brasil: Impactos del Golpe de Estado
mintegian parte hartu zuen taldeak.
Bestalde, gizarte mugimenduekin lankidetzan
diharduten atzerriko unibertsitateekin unibertsitate
arteko hitzarmenak lantzen jarraitu du ikerketa
talde honek. Hain zuzen ere, azaroan, izapideak
egiten hasi ziren Calabriako Unibertsitatearen eta
UPV/EHUren artean beste Erasmus+ hitzarmen bat
sinatzeko; hitzarmen horri esker, trukeak egin ahal
izango dira 2017/2018 ikasturtean masterretako
eta doktoregoetako ikasleen eta irakasleen artean.
Alessandra Corrado da Calabriako Unibertsitatearen
ordezkaria, eta ICAS Sarearen Nazioarteko
Argitalpen Batzordeko kidea ere bada (aurten sartu
gara batzorde horretan gu ere). Hitzarmen horrekin,
UPV/EHU ICAS Sareko 3 unibertsitaterekin lotzeko
helburua beteko dugu (UNESP, ISS-Rotterdameko
Unibertsitatea, Calabriako Unibertsitatea).
Unibertsitate arteko hitzarmenen emaitza gisa,
urtarrila eta azaroa bitartean gure artean izan dugu
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Zoe Brent, Rotterdameko Unibertsitateko Institute of
Social Studieseko (ISS) doktoregaia eta Transnational
Instituteko (TNI) ikertzailea. Egonaldian zehar, bere
doktorego tesiko landa lanaren parte bat osatu du
(lurren eskuratzeko eta kontrolatzeko moldeek
Euskadiko elikaduraren eraikuntzan duten eraginari
buruz dihardu bere tesiak), eta irakasle gisa parte
hartu du elikadura burujabetzari buruzko ikastaroan.
Taldekideak eta lankideak: Jokin Alberdi, Davide
Angelilli, Efren Areskurrinaga, Beatriz Casado,
Yenifer García, Michal Haramati, Itziar Hernández,
Yolanda Jubeto, Berta Malvárez, Zesar Martínez,
Silvia Piris, Janaina Stronzake, Unai Vázquez.

Hezkuntza
VSF-Munduko Elikadura Justiziarekiko
hitzarmena: Elikadura eta Garapen
Iraunkorrerako eskubidea genero ikuspegia
kontuan harturik gauzatzeko espazioak
zabalduz, hezkuntza formalaren esparru
guztietan

4 urteko hitzarmen bat da (2015-2018), AECIDek
finantzatua, eta aldi berean garatzen da Katalunian,
Balear Uharteetan, Valentziako Erkidegoan eta
Euskadin; aurtengoa bigarren urtea izan du. Haren
xede nagusia da laguntza ematea Elikadura Sareko
kide izateko interesa duten eta hezkuntza jardueran
genero ikuspegiko elikadura subiranotasuna
txertatzeko borondatea duten lurralde horietako
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei.
Hitzarmen horren baitan, prestakuntza, laguntza
eta aholkularitza jarduerak egiten dira. Era berean,
esparru teorikoak lantzen dira, ikuspegi horiek
testuinguruan kokatzeko, koherentzia emateko
eta ikastetxeko eguneroko bizitzan eta hezkuntza
komunitatean oro har txertatzeko. Hain zuzen
ere, Bigarren Hezkuntzako etapa horri begirako
esparru pedagogikoa lantzea da Hegoaren ekarpen
espezifikoenetako bat; hitzarmenaren datozen bi
urteetan beste argitalpen batzuk landuko dira. Era
berean, 3.0 web atari bat prestatu eta diseinatu da
(datorren urtean aurkeztuko da).

Horri gehitu behar zaizkio ikastetxeen sarea sendotzeari begirako
jarduerak eta topaketak, hala nola
Irakasleen III. Topaketa: Elikadura
subiranotasuna, geletatik (Morga,
urriak 21-23). Arestian aipatutako
lurraldeetako Bigarren Hezkuntzako
17 institututako eta Lehen Hezkun
tzako 6 ikastetxetako irakasleek parte hartu zuten, baita EHIGE Guraso
Elkarteen Konfederazioak, bi ekoizle
elkartek eta auzo elkarte batek ere.

Hariak Ehunduz proiektua. Unibertsitatean
hezkuntza kritiko eta emantzipatzailea
pixkanaka gehitzeko estrategia, tresnak
eta prestakuntza. Topaketa gizarteko eta
hezkuntzako eragileekin
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak
finantzatzen du proiektu hau, eta, laguntza horri
esker, curriculumean hezkuntza kritiko, eraldatzaile
eta emantzipatzaileari loturiko ikuspegiak txertatzeko
lanari jarraipena eman zaio 2016an eta emango zaio
2017an.
Proiektuaren helburu nagusia
da UPV/EHUren eta gizarteko
eta hezkuntzako eragileen ar
teko topaketan sakontzea,
hezkuntza emantzipatzailearen proposamenean oi
narriturik. Unibertsitate hezkuntzaren nondik norakoei
buruzko eztabaidari begira, mapatze/diagnostiko bat
egingo da, jakiteko 2011-2015 bitartean UPV/EHUn
zer egoera izan den garapenerako hezkuntzaren eta
hezkuntza emantzipatzailearen arloetan.
Hezkuntza emantzipatzailearen ikuspegian oi
narrituriko hezkuntza proposamenean sakontzeko
asmoz, Hariak. Recreando la educación emancipadora aldizkariaren lehen alea argitaratu genuen
abenduan, elebitan –gaztelaniaz eta euskaraz–; subjektu politikoaren eraikuntza izan zen lehen zenbakiaren gaia. Aldizkariaren xedea da eta hezkuntza
kritikoaren teorian eta praktikan sakontzeko esparruak sortzeko eta pentsamendua zabaltzeko gunea izatea; horretarako, ezinbestekoak izango dira
irudimena eta loturak harilkatzea –proposamen eta
aliantza modura–, eredu kapitalista eta heteropatriarkala kolokan jartzeko. Proiektu honen baitan, beste
hiru monografiko argitaratuko dira, Garapenerako
Hezkuntzako IV. Biltzarraren ildoei –eraldaketarako
komunikazioa; botere harremanak; eta hezkuntza
prozesuen analisia– buruzko eztabaidan sakontzeko.
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hariak

3.3.

Eztabaida teorikoa eguneratu
ondoren, elkarrekin identi
fikatuko da zein diren uni
bertsitatearen funtzioen bai
tan –hau da, irakaskuntza,
ikerkuntza eta konpromiso
soziala– benetako jabetze
prozesu bat garatzeko estrategia egokienak. Lan horri
politikoa
tu
amaiera emateko, Hezkuntza
er a u n tz
ik
emantzipatzailea unibertsitasakonean en profundidad solasean en diálogo ekin
lanari hay alternativas begirada konprometituak
tean II. jardunaldiak egingo
miradas comprometidas matxino artean en rebeldía
dira; jardunaldi horien xedea
da eragileen –hezkuntzako,
gizarteko, politikako eta abarretako eragileen– arteko topagunea izatea eta globalizazio neoliberalaren gaur egungo testuingurutik eratorritako arazoei aurre egiteko konpromisoa
adierazten duten esperientziak trukatzeko bidea
ematea.

SABALLOS VELÁSQUEZ, José Luis: “La universidad
y la efectividad del desarrollo comunitario. Hacia
un modelo integral de promoción de la apropiación
comunitaria en las Regiones Autónomas de Nicaragua”. Tesiaren zuzendaria: Koldo Unceta Satrustegui. Defentsaren eguna: 2016ko maiatzaren 12a.
Kalifikazioa: Bikain Cum Laude.

Azkenik, urtean zehar, Hegoako Hezkuntza taldeak
parte hartu du Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziak Gizarte Eraldaketako Estrategia lantzeko
antolatu duen partaidetza prozesuko lantegi eta
topaketetan (Donostia, Bilbo eta Gasteiz).

BARBA DEL HORNO, Mikel: “Campo étnico, capital
cultural y capital social. El caso de los jóvenes
marroquíes en Bizkaia”. Tesiaren zuzendaria: Imanol
Zubero Beaskoetxea. Defentsaren eguna: 2016ko
urriaren 20a. Kalifikazioa: Bikain Cum Laude.

2016ko abendua

1.

ren

zenbakia

a

subjek

Recreando la educación emancipadora

Taldekideak: Gema Celorio, Juanjo Celorio, Amaia
Del Río, Joseba Sainz de Murieta, Unai Villena.

3.2.
BESTE IKERKETA JARDUERA
BATZUK
GURIDI, Luis (artikuluaren kanpo ebaluazioa): “Economía popular y solidaria para el Buen Vivir”, Revista
de Economía, ISIP-FCE-UCE.
GURIDI, Luis (artikuluaren kanpo ebaluazioa): “Buen
Vivir y cambio de la matriz productiva: reflexiones
desde el Ecuador”, Kantabriako Unibertsitatea.
UHARTE, Luis Miguel: “Estudio de las nuevas
cooperativas urbanas en Cuba”. Egonaldia,
Habanako Unibertsitatean, ikertzaile bisitari gisa; 3
hilabete.

DOKTOREGO TESIAK
2016an defendatutako doktorego tesiak

RODRÍGUEZ SALAZAR, Adriana: “Teoría y práctica
del Buen Vivir: Orígenes, debates conceptuales y
conflictos sociales. El caso de Ecuador”. Tesiaren
zuzendaria: Koldo Unceta Satrustegui. Defentsaren
eguna: 2016ko ekainaren 17a. Kalifikazioa: Bikain
Cum Laude.

Hegoa Institutuan matrikulatutako
doktorego tesiak
Hegoaren Garapenari buruzko Ikasketen doktorego
programan (UPV/EHU), 78 tesi daude matrikulatuta;
horietatik 12, 2016ko deialdian matrikulatu dira.

3.4.
HEGOA-GARAPENARI BURUZKO
IKASKETAK PRESTAKUNTZA ETA
IKERKETA UNITATEA (PIU)
2016ko abenduan amaitu du bere lana Hegoa-Garapenari buruzko Ikasketak Prestakuntza eta Ikerketa
Unitateak (PIU). UPV/EHUk sortu zituen PIUak, taldeen eta egituren arteko integrazioa sendotuz irakaskuntza eta ikerketa hobetzen laguntzeko.
Hegoak koordinatutako PIUan, Gezki Institutuak
eta hiru ikerketa talde hauek parte hartzen dute:
Garapen eta Lankidetza Politikei buruzko Ikerketa
Taldea; Giza Segurtasunari, Tokiko Giza Garapenari
eta Nazioarteko Lankidetzari buruzko Ikerketa
Taldea; eta Civersity.
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2016an, honako ekimen hauei eman zaie laguntza:
• 5 artikulu ingelesera itzultzea, nazioarteko
aldizkarietara igorri eta haietan argitara emateko.
• Biltzarretan parte hartzeko edo biltzarretara joateko laguntza (Prestakuntza eta Ikerketa Unitateko 20 lagun).
•G
 ezkiren webgunea hobetzea, eduki berriak ingelesera itzultzea.
• Colombia en su laberinto: las claves del NO al
acuerdo de paz y perspectivas de salida mintegia, Tania Rodríguez eta Liliana Zambranoren
eskutik. Bilbo, azaroak 17.
•C
 onflictos entre sostenibilidad y desarrollo humano: apuntes metodológicos desde la Economía Ecológica mintegia, José Manuel Naredo eta
Óscar Carpinteroren eskutik. Bilbo, abenduak
15.

3.5.
NAZIOARTEKO BATZORDE ETA
ORDEZKARITZETAKO PARTAIDETZA
Revista Española del Tercer Sector aldizkariaren ba
tzorde zientifikoa.
Almenara. Revista Extremeña de Ciencias Sociales
aldizkariaren batzorde zientifikoa.
Hagako Institute of Social Studies (ISS) Initiatives on
Critical Agrarian Studies (ICAS) sarearen nazioarteko
edizio batzordea.
Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Defen
datzaileen Programako hautaketa batzordea.
Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia
Política aldizkariaren aholkularitza batzordea.
Lan Harremanak/Revista de Relaciones Laborales
aldizkariaren aholkularitza batzordea.
Madrilgo Unibertsitate Autonomiko Zientzia Po
litikoa eta Nazioarteko Harremanak Sailaren
Revista Académica de Relaciones Internacionales
aldizkariaren aholkularitza batzordea.

Revista Española de
aholkularitza batzordea.

Sociología

aldizkariaren

Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
aldizkariaren edizio batzordea.
Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía
Digital aldizkariaren erredakzio batzordea.
Hegoaren Cuadernos de Trabajo/Lan Koadernoak
aldizkariaren erredakzio batzordea.
Documentación
batzordea.

Social

aldizkariaren

erredakzio

Sociología del Trabajo aldizkariaren erredakzio
batzordea.
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
Euskadi sarearen zuzendaritza batzordea.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
sarearen zuzendaritza batzordea.
Sociedad de Economía
zuzendaritza batzordea.

Mundial

elkartearen

4.

Argitalpenak

4.1.
LIBURUAK, LAN KOADERNOAK
ANTIGÜEDAD, Iñaki, BERMEJO, Roberto, HOYOS,
David, BEL, Germá, BUENO, Gorka, CAPELLÁNPEREZ, Iñigo, GOROSTIDI, Izaro, BÁRCENA, Iñaki,
LARRINAGA, Josu: “Análisis transdisciplinar del
modelo ferroviario de alta velocidad: El proyecto
de nueva red ferroviaria para el País Vasco”, Lankoadernoa 71, Hegoa, Bilbo.
BERNSTEIN, Henry: Dinámicas de clase y
transformación agraria, Perspectivas agroecológicas
bilduma, Hegoa, Etxalde, Icaria, Bartzelona.
DAÑOBEITIA CEBALLOS, Olatz et al.: Experiencias
de formación política en los movimientos sociales =
Formazio politikorako esperientziak herri mugimenduetan, Hegoa, PDTG, Joxemi Zumalabe, Bilbo.
FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE, Gonzalo:
“Alternativas para desmantelar el poder corporativo:
Recomendaciones para gobiernos, movimientos
y ciudadanía = Botere Korporatiboa eraisteko
alternatibak: Gobernu, mugimendu herritarrentzako
gomendioak = Alternatives for dismantling corporate
power: Recommendations for governments, social
movements and citizens at large”, Lan-koadernoa,
ale berezia, Hegoa, Bilbo.
GURIDI, Luis, FERNÁNDEZ-VILLA, Maite, JUBETO,
Yolanda (arg.): Políticas públicas territoriales para la
economía social y solidaria en Loja, Hegoa, Bilbao.
HEGOA: “Construcción del sujeto político”, Hariak.
Recreando la educación emancipadora, 1. zkia.,
abendua, Hegoa, Bilbo.

IZAOLA, Amaia, ZUBERO, Imanol: Estudio de
situación y alternativas de gestión del SAD en Ermua
y Bizkaia = ELZ-aren egoera azterketa eta kudeatzeko
aukera alternatiboak, Ermuan eta Bizkaian, Euskal
Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo.
MARTÍN BERISTAIN, Carlos, GÓNZALEZ HIDALGO,
Eloísa: Truth, justice and reparation in the Western
Sahara, Hegoa, Bilbo.
MARTÍNEZ HERRERO, María José, VENEGAS
SÁNCHEZ, Enrique: “La política de cooperación al
desarrollo del Gobierno de Canarias: Un análisis de
su gestión en las últimas décadas”, Lan-koadernoa
70, Hegoa, Bilbo.
McMICHAEL, Philip: Regímenes alimentarios y
cuestiones agrarias, Perspectivas agroecológicas
bilduma, Hegoa, Etxalde, Icaria, Bartzelona.
MEDINA MORALES, Enrique (arg.): Territorialización
de la Economía Social y Solidaria: Manual de
lineamientos y herramientas para gestores de
políticas públicas en gobiernos subnacionales,
Hegoa, Fundación Intercooperation América Latina,
Quito.
MENDIA AZKUE, Irantzu (koord.): Conversando
sobre feminismo y resistencias, Hegoa, Bilbo.
MENDIA AZKUE, Irantzu, GUZMÁN ORELLANA,
Gloria: En tierra ocupada: Memoria y resistencia de
las mujeres en el Sáhara Occidental = In occupied
land: Memory and resistance of women in Western
Sahara, Hegoa, Bilbo.
PUIG, Carlos (koord.), CORAGGIO, José Luis,
LAVILLE, Jean-Louis, HILLENKAMP, Isabelle,
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FARAH, Ivonne, JIMÉNEZ, Jhonny, VEGA, Silvia,
GURIDI, Luis, PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan
Carlos: Economía Social y Solidaria: Conceptos,
prácticas y políticas públicas, Hegoa, Bilbo.
SCOONES, Ian: Medios de vida sostenibles y
desarrollo rural, Perspectivas agroecológicas
bilduma, Hegoa, Etxalde, Icaria, Bartzelona.
TELLERÍA, Juan: “Desarrollo Humano y cultura: Un
análisis de la lógica cultural del PNUD en términos
de poder”, Lan-koadernoa 69, Hegoa, Bilbo.
VAN DER PLOEG, Jan Douwe: El campesinado y el
arte de la agricultura. Un manifiesto chayanoviano,
Perspectivas agroecológicas bilduma, Hegoa,
Etxalde, Icaria, Bartzelona.
WANDERLEY, Fernanda: Desafíos teóricos y políticos
de la economía social y solidaria: Lecturas desde
América Latina, Hegoa, CIDES, Bilbo.
WANDERLEY, Fernanda, SOSTRES, Fernanda,
FARAH, Ivonne: La economía solidaria en la
economía plural: Discursos, prácticas y resultados
en Bolivia, Hegoa, CIDES, Bilbo.

4.2.
ARTIKULUAK ETA IKERKETAK
ACOSTA MUÑOZ, Luis Eduardo, GARCÍA RODRÍGUEZ, Oscar Iván, DUBOIS MIGOYA, Alfonso: “Las
capacidades colectivas instrumento metodológico
para la evaluación del bienestar humano en territorios indígenas del Amazonas colombiano”, Mundo
amazónico 7(1-2), 5.-30. or.
ÁLVAREZ, Yesica: “25 años de debates sobre
Postdesarrollo: Un balance crítico”, Revista Española
de Desarrollo y Cooperación Internacional, 39. zkia.
(udazkena-negua).
ARESKURRINAGA, Efren: “La liberalización del
comercio agrícola y textil en la OMC: efectos en los
países del Sur”, Revista de Economía Crítica, 22.
zkia., bigarren seihilekoa.
ARTO, Iñaki, CAPELLÁN-PÉREZ, Iñigo, LAGO, Rosa,
BUENO, Gorka, BERMEJO, Roberto: “The energy
requirements of a developed world”, Energy for
Sustainable Development, 33: 1-13.

BEGIRISTAIN, Mirene, MALAGÓN, Eduardo,
OÑEDERRA, Aintzira, ALDAZ, Juan José: “Estudio
sobre el impacto económico y social de los mercados
de productores locales en el marco de una estrategia
alimentaria para el territorio histórico de Gipuzkoa
= Tokiko nekazarien azoken eragin ekonomiko
eta sozialaren azterketa Gipuzkoako lurraldearen
elikadura estrategia baten eremuan”. Landaola
Gipuzkoako mendi nekazaritza elkarteen federazioak
finantzatutako ikerketa.
CARDONA
RODRÍGUEZ,
Antonio,
UNCETA
SATRUSTEGUI, Koldo, BARANDIARÁN GALDÓS,
Marta: “La pertinencia integral en la evaluación
de la calidad de la educación superior”, Cultura y
Educación, 28. lib., 2. zkia., 351-358.
CASADO, Beatriz, BEGIRISTAIN, Mirene: “Baserritik
Mundura - Del caserío al mundo: Un curso que
apuesta por integrar y democratizar la formación y la
investigación en soberanía alimentaria y agroecología
en el espacio universitario vasco”, Revista Pueblos,
72. zkia., Madril, 20-23.
DEL VALLE, Ana Irene, USATEGUI, Elisa, IZAOLA,
Amaia, CAMPELO, Patricia, ISPIZUA, Marian,
ZUBERO, Imanol: “Iguales en la provisión: ¿cambios
en las narrativas del cuidado?”, hemen: DÍAZ,
Capitolina, SIMÓ, Carles (koord.): Brecha salarial y
brecha de cuidados, Tirant Humanidades, Valentzia,
185.-208. or.
DÍEZ, María Ángeles, IZQUIERDO, Beatriz,
MALAGÓN, Eduardo: “Increasing the use of
evaluation through participation: The experience of a
rural sustainable development plan”, Environmental
Policy and Governance, 26. lib., Issue 5: 366–376.
MALAGÓN, Eduardo, RAMOS, Guadalupe, IZQUIERDO, Beatriz, CAMPELO, Patricia: “Evaluación Ex post
del Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2007-2013”. Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
MARTÍNEZ, Zesar, CASADO, Beatriz: “Diversidad
de saberes y formación emancipadora”, hemen:
DAÑOBEITIA CEBALLOS, Olatz et al.: Experiencias
de formación política en los movimientos sociales
= Formazio politikorako esperientziak herri
mugimenduetan, Hegoa, PDTG, Joxemi Zumalabe,
Bilbo, 241.-282. or.
MARTÍNEZ DE ALEGRÍA MANCISIDOR, Itziar,
ÁLVAREZ MEAZA, Izaskun, ZARRABEITIA BILBAO,
Enara, BUENO MENDIETA, Gorka, VICENTE

hegoa txostena 2016
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MOLINA, María Azucena: “Estrategia para la
consecución de edificios de consumo de energía
casi nulo (EECN) en la Unión Europea (UE): La
perspectiva española”, Dyna, 91. lib., 5. zkia., 522528.
MENDIA AZKUE, Irantzu, GUZMÁN ORELLANA,
Gloria: “Tejiendo la memoria desde abajo: el
Monumento a la Verdad y la Memoria en El Salvador”,
Decisio. Saberes para la acción en educación de
adultos, 43-44. zkia., Urtarrila-Abuztua, Mexiko.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Construcción de la
paz y desarrollo en el contexto de la globalización”,
hemen: CRUZ ARTUNDUAGA, Fernando (arg.): Paz
en Colombia con Justicia Social para Todos y Todas.
Memorias del VII Congreso Nacional y II Internacional
Red de Universitarias y Universitarios por la Paz
REDUNIPAZ, Ibagué (Tolima, Colombia), 21, 22 y
23 de septiembre de 2015, Tolimako Unibertsitatea,
Ibagué (Kolonbia), 215.-227. or.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La tensión entre lo global
y lo local en los procesos de construcción de la paz:
aportes para una paz cosmopolita”, hemen: GARCÍA
SEGURA, Caterina (zuz.): La tensión cosmopolita.
Avances y límites en la institucionalización del
cosmopolitismo, Tecnos, Madril, 291.-321. or.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Local and regional
experiences of conflict management and peace
building in Africa. Innovations and challenges”, ERIS
European Review of International Studies, 3. lib., 2.
zkia., 95.-101. or.
PLATERO, Lucas, DEL RÍO, Amaia, CELORIO, Gema:
“Educación emancipadora, ¿qué hay de nuevo?”,
Hariak. Recreando la educación emancipadora, 1.
zkia., Bilbo, 4-11.
UHARTE, Luis Miguel: “El cambio económico en
Cuba. Las bases de un nuevo modelo”, Revista
Electrónica Iberoamericana, 10. lib., 2. zkia.

UNCETA, Koldo, GUTIÉRREZ, Jorge: “¿Se hace
camino al andar? Las estrategias de desarrollo, los
ODM y la paradoja China”, Revista de Economía
Mundial, 44, 59-76.
VILLENA, Unai: “Garapenerako lankidetzaren
inguruko Gradu Amaierako Lanak: Hezkuntza
eraldatzailerako tresna”, Ikastorratza. e-Revista de
Didáctica, 17, 56-88.
ZIRION, Iker: “El papel de la justicia transicional en
la construcción de la paz liberal en los conflictos
armados actuales en el África Subsahariana”,
Contra. Relatos desde el Sur, XII (14), 17-27.
ZUBERO, Imanol: “De las prácticas sociales instituyentes a la institucionalización... ¿contrahegemónica?”, Comité Técnico de la Fundación FOESSA
(koord.): Expulsión social y recuperación económica, Análisis y perspectivas, FOESSA Fundazioa/Espainiako Cáritas, Madril, 45.-52. or.
ZUBERO, Imanol: “Derecho de los cuidados,
servicios sociales y políticas públicas”, Civersity
Working Papers 01/2016, urria.
ZUBERO, Imanol: “Espectadores del dolor ajeno: una
imagen no vale más que mil palabras”, Revista de
Estudios Sociales, 57. zkia., uztaila-iraila, 89.-99. or.
ZUBERO, Imanol: “El libro como relación y la librería
como nodo en la ciudad posmoderna”, Trama &
texturas, 29. zkia., 15.-26. or.
ZUBERO, Imanol: “El papel de la comunidad en la
exclusión social”, hemen: MORATA, Txus (koord.):
Pedagogía social comunitaria y exclusión social,
Editorial Popular, Madril, 47.-73. or.
ZUBERO, Imanol: “Victimización y trabajo”, hemen:
ZAMORA, José A., MATE, Reyes, MAISO, Jordi
(eds.): Las víctimas como precio necesario, Trotta,
Madril, 131.-152. or.

UHARTE,
Luis
Miguel:
“El
megaproyecto
hidroeléctrico de Belo Monte en Brasil: Impactos
múltiples”, Revista de Antropología Experimental,
16. zkia.

4.3.

UHARTE, Luis Miguel: “Tensiones en el imaginario
democrático de la izquierda ecuatoriana”, Intersticios
– Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 10 lib.
(1).

ÁLVAREZ, Yesica: “Son compatibles los derechos
humanos universales con los discursos postdesarrollistas?”, III Congreso Internacional de Estudios
de Desarrollo, REEDES, Cátedra de Cooperación
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Internacional de la Universidad de Zaragoza, ekainak 29 – uztailak 1.

Sáhara Occidental y derechos humanos jardunaldiak,
Zaragoza, azaroa.

AMIANO, Iratxe, GUTIÉRREZ, Jorge: “Responsabilidad Social Universitaria: un análisis del concepto”,
ASEPUCen XVII. Topaketa, Bilbo, ekaina.

OÑEDERRA, Aintzira, BEGIRISTAIN, Ana Isabel,
MALAGÓN, Eduardo, ALDAZ, Juan José: “Farmers’
Markets in the Basque Country: Economic and Social
Impact Assessment”, 7th International Conference
on Localized Agri-Food Systems, Stockholm,
maiatzak 8-10.

ARESKURRINAGA, Efren: “La liberalización
comercial en la OMC y los países del Sur: los casos
del sector textil y de la agricultura”, XVIII Reunión de
Economía Mundial, Alcalá de Henares, ekainak 1-3.
DE LA CAL BARREDO, María Luz: “Orientaciones
para una organización del trabajo y la actividad en una
economía inclusiva y solidaria”, Ekonomia Sozial eta
Solidarioaren II. Kongresua, Bilbo, azaroak 10-12.
ERAUSKIN TOLOSA, Artizar; MARTÍNEZ TOLA,
Elena; ZURBANO IRIZAR, Mikel: “Contrataciones
Públicas Socialmente Responsables: un estudio del
caso de la Universidad del País Vasco”, XV Jornadas
de Economía Crítica: El análisis económico ante los
límites del capitalismo, Madril, martxoak 10-12.
MARTÍNEZ, Estíbaliz, AMIANO, Iratxe, GUTIÉRREZ,
Jorge: “El practicum en cooperación internacional
al desarrollo como herramienta para la formación
en valores y el compromiso social”, Hezkuntza
Berrikuntzako Ikerketa Kongresua: Gizarte kon
promisoa eta bestelako zeharkako gaitasunak, Bilbo,
maiatza.
MARTÍNEZ TOLA, Elena María, DE LA CAL
BARREDO, María Luz: “Análisis del empleo de
mujeres y hombres en los municipios del País Vasco
en la crisis económica”, XV Jornadas de Economía
Crítica, Madril, martxoak 10-12.
MENDIA AZKUE, Irantzu: En tierra ocupada.
Memoria y resistencias de las mujeres en el Sáhara
Occidental liburuaren emaitzen aurkezpena, Europar
Legebiltzarrean, GUE/NGL talde parlamentarioak
antolatutako “Conferencia de mujeres sobre el
derecho a la resistencia y autodeterminación del
Sáhara Occidental” biltzarrean, iraila.
MENDIA AZKUE, Irantzu: txosten gonbidatua Foro
conmemorativo del 20 aniversario de la Ruta Pacífica
de las Mujeres (RPM) foroan, Bogota (Kolonbia),
azaroa.
MENDIA AZKUE, Irantzu: “Memoria y resistencia de
las mujeres en el Sáhara Occidental”, Um Draiga
Elkarteak antolatutako VI Jornadas de Formación

OÑEDERRA, Aintzira, BEGIRISTAIN, Ana Isabel,
MALAGÓN, Eduardo, ALDAZ, Juan José: “Mercados
de productoras locales en el País Vasco: valoración
de su impacto económico y social en Gipuzkoa”,
VI Congreso internacional de agroecoloxía, Vigo,
ekainak 30 – uztailak 2.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Agendas globales
y resistencias locales en la construcción de paz”,
Seminario de Trabajo: estrategias para la construcción
de la paz territorial, Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá eta Gernika Gogoratuz, Gernika, urtarrilak 13.
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La solidaridad
alimentaria sin crítica y sus riesgos”, Jornada
Promoviendo Autonomía Alimentaria en una Era de
Despilfarro, Grupo de Estudios multidisciplinares
Urban Elika (UPV/EHU) eta Sortarazi, Leioa, urriak 6.
RAMOS,
Guadalupe,
IZQUIERDO,
Beatriz,
CAMPELO, Patricia, MALAGÓN, Eduardo: “La
Formación Profesional Agraria en los Programas
de Desarrollo Rural. Análisis de las actuaciones
formativas en el País Vasco”, XII Congreso Español
de Sociología, Gijón, ekainak 16-17.
UHARTE, Luis Miguel: “Venezuela: Un balance
histórico de la Revolución Bolivariana”, I Congreso
Internacional de la Revolución Bolivariana: De la
democracia protagónica al Estado Comunal. Avances
y retos, Mexiko, apirila.
ZABALA, Idoye, MARTÍNEZ, Mª José, ÁLVAREZ,
Yesica: “Aportaciones y cuestionamientos feministas
en el debate sobre el desarrollo”, III Congreso
Internacional de Estudios de Desarrollo, REEDES,
Cátedra de Cooperación Internacional de la
Universidad de Zaragoza, ekainak 29-uztailak 1.
ZABALO, Patxi, BIDAURRATZAGA, Eduardo:
“Acuerdos internacionales sobre comercio e
inversión: apuntalando la globalización neoliberal”,
XV Jornadas de Economía Crítica, Madril, martxoak
10-12.

5.

Irakaskuntzarako eta
ikerketarako baliabideak

5.1.
DOKUMENTAZIO ZENTROAREN
BALIABIDE DIGITALEN 2016KO
DATUAK
Gaur egun, Dokumentazio Zentroak 20.300
erregistrotik gora ditu liburutegi digitalean, Hegoak
1988. urtetik metatutako ondare oparoa da, eta hartan
bilduta daude garapenari eta lankidetzari buruz orain
arte egin diren eztabaida nagusien lekukotasunak.
Ondare hori edukitzeak eta erabiltzeak garapenerako
lankidetzaren arloko lana eta politikak aurrera
eramateko aukera eman die Institutuko irakasle eta
ikertzaileei nahiz gizarte eragileei eta publikoari, oro
har.
Dokumentazio
Zentroaren
zerbitzuek
azken
hamarkadan izandako bilakaerak erakusten duenez,
Zentroan hainbat aldaketa izan dira eta ahalegina
egin da informazioaren eta komunikazioaren
teknologia berrietara egokitzeko. 2016. urtean,
bereziki nabarmentzekoa izan da liburutegi
digitalaren online irakurgaiek izandako hedapena:
PDFen 1.262.353 deskarga. Hau da, aurreko urtean
baino %38,4 gehiago.
Hegoaren Liburutegi Digitala garapenean eta nazioarteko lankidetzan espezializaturiko gaztelaniazko
datu base nagusietakoa da. Datuen eskaria Amerikan izan da bereziki handia (%51), aurreko urteetan
baino are nabarmenago. Bestalde, kontsulten %46
Europan egin dira. Euskal Autonomia Erkidegoari
dagokionez, zehazki, kontsulten %17 bildu ditu, eta
Espainiako estatuko gainerako lurraldeek %23.

2016an Liburutegi Digitalak izandako eskaria,
geografia eremuka
%3

%51

%6

%23

%17

• Latinoamerika • Europaren gainerakoa
• EAE
• Besteak
• E spainiako Estatuaren gainerakoa
Dokumentazio Zentroak informazio digitaleko aurretiko beste zerbitzu batzuk ere baditu, liburutegiaz
gainera:
• Buletin elektronikoak: Zerbitzu honek 22.262
PDF deskarga izan ditu. Gainera, 500 helbide
baino gehiagotara bidaltzen da buletinaren zenbaki bakoitza. Zerbitzu honen jarduera aurreko
urtean baion %51,1 handiagoa izan da.
• Hegoaren argitalpenen webgunea: Institutuak
argitaratutako argitalpenetarako sarbideen datuen arabera, 247.755 deskarga PDF izan dira.
Aurreko urtean baino %10 deskarga gutxiago
izan dira.

5. Irakaskuntzarako eta ikerketarako baliabideak
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• Hemeroteka: Hilero-hilero, hemerotekaren berrikuntzen buletin bat prestatzen da. Dokumentazio
Zentroan bildutako aldizkarien aurkibideak bil
tzen ditu buletin horrek, eta aurrez zehaztutako
700 helbide elektronikotara bidaltzen da. Era
berean, zerbitzu hori iraunkorki ematen da webgunean, eta guztira 2.817 orri ikusi dituzte erabiltzaileek. Iaz baino %17 gutxiago.
• Multimedia: 2016an Hegoa Institutuak ekoitzitako bederatzi bideo gehitu dira, Institutuak
berak antolatutako jardunaldi, mintegi eta hitzaldienak, gehienak. Bideoen 8.081 deskarga izan
dira, iaz baino %6 gutxiago.
• Horri gehitu behar zaio liburutegian doktoregaiei,
graduondoko ikasleei, bestelako ikasleei eta

publikoari, oro har, eman zaizkien aurrez aurreko
zerbitzuak. 2016an, 654 esku-hartze egin ziren
gordailuan. Horien %84, UPV/EHUko hirugarren
zikloko ikasleek.
Grafikoan, Liburutegi Digitalak eta zenbait zerbitzuk
azken hamar 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. Azpimarratzekoa da Liburutegi
Digitalak milioi bat deskargatik gora izan dituela
aurten, lehen aldiz.

Deskargak (PDF): Liburutegi Digitala vs Hegoaren beste zerbitzu batzuk
1.400.000

• Liburutegi digitala
n Bantaba
n DHL ataria

n Hegoaren argitalpenen webgunea
n Cdoc buletinak
n Multimedia

1.050.000

700.000

350.000

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liburutegi digitala: 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; 2016 (1.262.353) +%38,4 • Bantaba: 2011 (294.967);
2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014 (277.828) -%19,3; 2015 (251.163) -%10; 2016 (450.920) +%79,5 • DHL ataria:
2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564); 2014 (417.938) -%13,5; 2015 (463.936) +%11; 2016 (560.268)
+%20,7 • Hegoaren argitalpenen webgunea: 2011 oct-dic (16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758); 2014 (196.426)
+%26,4; 2015 (274.036) +%39,5; 2016 (247.755) -%10 • Cdoc buletinak: 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 (5.589);
2014 (11.417) +%104; 2015 (14.658) +%28,3; 2016 (22.262) +%51,1 • Multimedia: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014
(2.928) +%23,2; 2015 (8.584) +%193,1; 2016 (8.081) -%6
Zerbitzu bakoitzak 2014, 2015 eta 2016an izandako ehuneko-joera metatuak
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5.2.

5.3.

DOKUMENTAZIO ZENTROAREN
2016KO MULTIMEDIA
BERRIKUNTZAK

DOKUMENTAZIO ZENTROAREN
2016KO BULETIN
ELEKTRONIKOAK

Los otros vuelos de la muerte liburuaren aurkezpena.
Carlos Martín Beristain. Euskal Fondoa; Hegoa;
Aranzadi Zientzia Elkartea. 35:12 minutu. Urtarrilak 15.

MARIÑO, José Ramón (ATTAC): “Impuesto sobre las
transacciones financieras”. Informazio Baliabideen
Aldizkaria, 46. zkia., martxoa.

Saber al fin liburuaren aurkezpena Francisco
Etxeberria. Euskal Fondoa; Hegoa; Aranzadi Zientzia
Elkartea. 21:32 minutu. Urtarrilak 15.

GALPARSORO, Javier (CEAR-Euskadi): “Crisis de
Europa, no de las personas refugiadas”. Informazio
Baliabideen Aldizkaria, 47. zkia., uztaila.

“Evolución de la Economía Social y Solidaria en
América Latina (Bolivia y Brasil), su vinculación
con la economía feminista e incidencia en las
políticas públicas”. Isabelle Hillenkamp. Ekonomia
solidarioaren eta ekonomia feministaren arteko
loturak estutuz. Politika publikoak Bolivian, Brasilen
eta Euskadin mintegia Hegoa. 53:05 minutu.
Urtarrilak 25.

ELÍAS ORTEGA, Ángel, RINCÓN GARCÍA, Leire:
“Algunas virtualidades de la renta básica”. Informazio
Baliabideen Aldizkaria, 48. zkia., urria.

“Feminismo internacionalista: Socializando nuestras
luchas” (1 solasaldia). Idoia Eizmendi; Begoña
Zabala; Arantza Chacón Ormazabal. Feminismoari
eta erresistentziei buruzko solasaldien zikloa. Hegoa.
90:06 minutu. Apirilak 13.
“Feminismoa eta bakearen eraikuntza Euskal
Herrian” (2 solasaldia). Oihana Etxebarrieta; María
González Gorosarri; Irantzu Mendia. Feminismoari
eta erresistentziei buruzko solasaldien zikloa. Hegoa.
64:20 minutu. Maiatzak 26.
“La crisis de Europa, no de los refugiados”. Javier
Galparsoro. Hegoa masterren amaiera ekitaldia.
55:25 minutu. Ekainak 9.
“Resistencias feministas a la globalización neoliberal”
(3. solasaldia). Zenaida Joachin; Justa Montero;
Yolanda Jubeto. Feminismoari eta erresistentziei
buruzko solasaldien zikloa. Hegoa. 70:54 minutu.
Ekainak 15.
“Génesis y evolución del conflicto sirio: Las
consecuencias para Europa”. Gema Martín Muñoz.
Hegoa masterren inaugurazio ekitaldia. 58:53
minutu. Urriak 3.
“Vinculaciones entre la economía social y solidaria
(ESS) y la economía feminista (EF). Articulación con
el empleo y el desarrollo local”. Magdalena León.
Solasaldiak. 32:35 minutu. Azaroak 17.

MARTÍNEZ OSÉS, Pablo José (Colectivo La Mundial
taldea): “La agenda 2030: Contradicciones,
transformaciones y resistencias”. Informazio Baliabi
deen Aldizkaria, 49. zkia., abendua.

6.

6. Servicios de asesoría
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Aholkularitza zerbitzuak

6.1.
ERAKUNDE, DIPUTAZIO
ETA UDALEI EMANDAKO
AHOLKULARITZA
Bizkaiko Foru Aldundiari (BFA) laguntza teknikoko
hainbat zerbitzu eskaini zaizkio 2016an zehar,
erakunde horrekin sinatutako hitzarmena betez.
Laguntza teknikoa eman zaio, hain zuzen ere,
lankidetzako bere programan finkatutako lan ildoak
garatzeko lankidetza eta laguntza modura. Hona
hemen zertan izan den laguntza hori, labur adierazita:

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin (GFA) lankidetza
hitzarmen bat sinatu genuen, honako lan ildo hauek
oinarri harturik:
• 2016ko diru laguntzen deialdirako Lankidetza
Dekretua eguneratzea.
• Deialdira aurkeztutako proiektuen baremazioa
(100 proiektu) eta aktibo dauden proiektuen jarraipena.
•G
 FAren Garapenerako Lankidetzaren Esparru
Estrategikoa gizarteratzeko laguntza.

• 2016ko diru laguntzen deialdirako Lankidetza
Dekretua eguneratzea.

• EAEko lankidetza arloko erakunde nagusietan
informazio sistema bateratua abian jartzeko laguntza.

• Lankidetza programaren generoaren araberako
inpaktuaren aurretiko ebaluazio txostena.

•G
 FAren lankidetza programan eragile berriak
txertatzeko prestakuntza jarduerak.

• Aurreko urteetako deialdietan onartutako proiektuen txostenen jarraipena.

• Irakaskuntza materialen dibulgazioko euskarazko argitalpenen ildoarentzako laguntza.

• 2016ko lankidetza deialdiko baremazioa (126
proiektu aurkeztu dituzte GGKEek deialdiaren
titulu guztietan), eta onartutako proiektuen jarraipena.

Era berean, Arabako Foru Aldundiarekin hitzarmen
bat sinatu genuen honako jarduera hauek
gauzatzeko:

• Euskadiko Autonomia Erkidegoko lankidetza
arloko erakunde nagusietan informazio sistema
bateratua abian jartzeko laguntza.
• BFAren lankidetza programan eragile berriak
txertatzeko prestakuntza jarduerak.
• BFAn egiten diren bestelako proposamen
batzuei begirako koordinazio iraunkorra, bai
tokian tokiko proiektuen jarraipen sektorial edo
geografikoa eginez bai zuzeneko lankidetzari
loturiko proposamenetan.

• Zuzeneko lankidetzako proiektu bat abian jartzeko aholkularitza.
• Erabiltzen diren tresnen azterketa eta etorkizunerako proposamena.
• Erakunde arteko koordinaziorako laguntza.
Euskal udalekin egindako lanari dagokionez, 2016ko
lankidetza arloko deialdietarako aholkularitza eman
zaie Eibar, Irun eta Ordiziako udalei (36 proiektu
barematu dira). Gainera, udal horiekin aldian-aldiko
komunikazioa dugu, txostenen jarraipena egiteari eta
ekitaldi bakoitzeko deialdia prestatzeai begira.

7.

Erakunde organigrama

Hegoa Institutuaren Zuzendaritza Kontseilua
Zuzendaria: Karlos PÉREZ DE ARMIÑO
Idazkaria: Jorge GUTIÉRREZ
Kontseilukideak: Yesica ÁLVAREZ, Iratxe AMIANO, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Marisa
LAMAS, Zesar MARTÍNEZ, Irantzu MENDIA, Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN,
Almudena SAINZ

Hegoa Elkartearen Zuzendaritza Batzordea
(Herri Onurako Elkartea izendatua. EHAA, 165. zkia., 2003ko abuztuaren 26a)
Lehendakaria: María Victoria LAMAS
Lehendakariordea: Luis GURIDI
Idazkaria: Eduardo BIDAURRATZAGA
Diruzaina: Juan Carlos PÉREZ DE MENDIGUREN

Hegoa Institutuari atxikitako irakasle eta ikertzaileak
Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Iratxe AMIANO, Efren ARESKURRINAGA, Marta
BARANDIARAN, Xabier BARRUTIA, Mirene BEGIRISTAIN, Roberto BERMEJO,
Eduardo BIDAURRATZAGA, Gorka BUENO, 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, Iñaki HERAS, Juan
HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, David HOYOS, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO,
Irati LABAIEN, 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, Juan
TELLERÍA, Luis Miguel UHARTE, Koldo UNCETA, Unai VILLALBA, Idoye ZABALA,
Patxi ZABALO, Iker ZIRION, Imanol ZUBERO, Luis Mª ZUPIRIA

7. Organigrama institucional
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Talde teknikoa
Koordinatzaile orokorra: Maite FERNÁNDEZ-VILLA
Prestakuntza: Gema CELORIO, Marisa LAMAS
Dokumentazioa, argitalpenak eta komunikazioa: Iñaki GANDARIASBEITIA
Proiektuen kudeaketa eta aholkularitza zerbitzuak: Iñigo ALDEKOZEA, Gema
CELORIO, Amaia DEL RÍO, Gloria GUZMÁN, Tatiana MONTENEGRO, Carlos PUIG,
Michel SABALZA
Administrazioa eta finantzak: Joana del OLMO, Almudena SAINZ
Generoari buruzko barne taldea: Gema CELORIO, Amaia DEL RÍO, Maite
FERNÁNDEZ-VILLA
Ikertzaile kontratatuak: Beatriz CASADO, Unai VILLENA
Prestakuntza arloko ikertzaileak: Yesica ÁLVAREZ, Leire AGIRREAZKUENAGA,
Mª del Mar GONZÁLEZ, Alba LINARES, Julia MARTÍ

Sareak eta lankidetzak
AIPAZ: Asociación Española de Investigación para la Paz – ALDEE: Euskadiko
artxibozain, dokumentalista eta liburuzainen elkartea – Alianza Latinoamericana
de Estudios Críticos sobre Desarrollo – ARDA: Agrupación de Investigación y
Docencia de África – Asociación de Economía Crítica – EADI: European Association
of Development Research and Training Institutes – Enlazando Alternativas: Red
birregional Europa-América Latina y el Caribe – Espainiako GGKEen Koordinakundea
(lankidea) – Euskadiko GGKEen Koordinakundea (lankidea) – Euskal Herriko Elikadura
Burujabetzaren aldeko Eragileen Aliantza – Fiare Banca Ética – GEA: Grupo de
Estudios Africanos – Harresiak Apurtuz Euskal Herriko etorkinen laguntzarako GKEen
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

Lankideak
Eskerrak eman nahi dizkiegu urtean zehar egindako jardueretan era batera edo bestera
Hegoa Institutuarekin lankidetzan aritu diren guztiei.
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Txosten ekonomikoa

HEGOA ELKARTEAREN 2016KO KONTUAK. EUROTAN. 2016/12/31
% 0,17
%0,12
%54,15

%1,83
%2,35
%2,63
%4,79
%12,20
%21,76

• Eusko Jaurlaritza
• Fondo propioak
• Gipuzkoako Foru

• Beste diru-laguntza pribatu

•
•

•
•

Aldundia
Euskal Fondoa
Espainiako Gobernua

•

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

%1,71
%13,41
%34,84

%50,05

2016ko ekitaldiari
egotzitako sarrerak

1.091.187,06

%100,00

Eusko Jaurlaritza

590.920,48

%54,15

Fondo propioak
(kuotak, zerbitzuak...)

237.437,71

%21,76

Gipuzkoako Foru Aldundia

133.073,47

%12,20

Euskal Fondoa

52.260,38

%4,79

Espainiako Gobernua

28.726,66

%2,63

Beste diru-laguntza pribatu batzuk

25.602,14

%2,35

UPV/EHUren laguntza master
ofizialetarako

20.000,00

%1,83

Beste ekarpen batzuk

1.894,00

%0,17

Finantza-interesak

1.272,22

%0,12

1.059.090,59

100,00%

Langile guztien gastuak
(11,53 lanaldi oso)

530.070,20

%50,05

Egoitzako gastuak, proiektuak
gauzatzeko

368.956,48

%34,84

Tokian tokirako transferentziak
(proiektuen gastuak)

141.989,00

%13,41

18.074,91

%1,71

2016ko ekitaldiari
egotzitako gastuak

Gastu orokorrak
(langileenak izan ezik)

• Langile guztien gastuak (11,53 lanaldi oso)
• Egoitzako gastuak, proiektuak gauzatzeko
• Tokian tokirako transferentziak (proiektuen gastuak)
• Gastu orokorrak (langileenak izan ezik)

2016ko ekitaldiko emaitza (irabazia): 32.096,47
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HEGOA, NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTUA
IFZ: G-48242531
Emaitzen kontua, 2016ko abenduaren 31n (eurotan)
(ZOR) HARTZEKO

(ZOR) HARTZEKO

31.12.2016

31.12.2015

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

864.040,56

990.762,96

10.276,90

10.653,09

2.925,00

---

850.583,13

979.935,34

255,53
223.980,28

174,53
173.127,58

(219.067,96)

(372.109,59)

(202.108,00)

(372.109,59)

(16.959,96)
92,00

--1.222,27

(530.070,20)

(617.861,04)

(403.761,43)

(525.237,16)

(126.308,77)
(308.012,59)

(92.623,88)
(242.283,62)

(307.948,21)

(242.219,24)

(64,38)
(1.717,13)

(64,38)
(3.874,41)

11. Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako kapitaleko laguntzak, dohaintzak eta legatuak

1.202,00

3.274,41

a) Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako kapitaleko laguntzak
13. Beste emaitza batzuk

1.202,00
600,00

3.274,41
---

31.046,96

(67.741,44)

a) Soldatak, ordainsariak eta antzekoak
b) Gizarte-kargak
9. Jardueraren beste gastu batzuk
a) Kanpoko zerbitzuak
b) Zergak
10. Ibilgetuaren amortizazioa

A.1) JARDUERAREN SOBERAKINA
14. Diru-sarrera finantzarioak

1.272,22

2.510,02

1.272,22

2.510,02

b 2) Hirugarren batzuenak
15. Gastu finantzarioak

1.272,22
(222,71)

2.510,02
(239,72)

b) Hirugarren batzuekiko zorrengatik
A.2) FINANTZA-ERAGIKETEN SOBERAKINA

(222,71)
1.049,51

(239,72)
2.270,30

A.3) ZERGA AURREKO SOBERAKINA (A.1 + A.2)

32.096,47

(65.471,14)

A.4) EKITALDIKO SOBERAKINA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK

32.096,47

(65.471,14)

--32.096,47

--(65.471,14)

1.006.300,26

979.935,34

255,53

174,53

1.006.555,79

980.109,87

(1.007.502,26)

(983.209,75)

b) Balio negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak

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)

(255,53)

(174,53)

(1.007.757,79)

(983.384,28)

(1.202,00)

(3.274,41)

---

---

30.894,47

(68.745,55)

