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4 aurkezpena

Memoria honetan gure erakundeak 2013. urtean zehar egindako jarduera guztiak jaso ditugu. 2013an 
krisialdia nozitzen jarraitu dugu, eta garapenerako laguntza ofizialera bideratutako funtsak murriztu egin 
dira. Hala eta guztiz ere, aurreikusitako jarduerei eustea lortu dugu. 

Irakaskuntzaren alorrean, aurreko ikasturteetan bezalaxe, graduondoko ikastaroek eskaera handia izan dute, 
nahiz eta, oro har, UPV/EHUk eskaintzen dituen graduondoko ikasketetan beheranzko joera nabari den. 
Halaber, Hegoak trebakuntza espezializatuko ikastaroak antolatu ditu, hemen eta Latinoamerikan, eta beste 
autonomia-erkidegoetako eta nazioarteko unibertsitate eta erakundeek eskainitako graduondoko ikastaro 
askotan parte hartu du. Gure erakundeak egindako trebakuntza- eta sentsibilizazio-lana osatzeko, eztabaida 
eta hausnarketarako jardunaldi eta mintegiak antolatu dira, eta, halaber, Hegoako langileak hainbat eta 
hainbat trebakuntza-ikastaro, konferentzia, tailer, topaketa eta elkarrizketetan izan dira. 

Ikerketaren alorrean, aurten sei doktore-tesi irakurri dira –bat euskaraz− eta hemeretzi matrikulatu dira −bi 
euskaraz−; horietatik bi Paueko Unibertsitatearekin eta Nevadako Unibertsitatearekin (Reno) batera gidatu 
beharrekoak dira. Doktoretza-programak, beste behin ere, Bikaintasunerako Aipamena izan du. 

Ikerketa-taldeek beren jarduerekin jarraitu dute, eta horren emaitza gisa, memoria honetan ikusgai dauden 
argitalpen guztiak kaleratu dituzte; liburuak, aldizkarietako artikuluak, txostenak, laneko koadernoak, 
ponentziak eta komunikazioak. Bada txosten bat, bereziki garrantzitsua eta adierazgarria izan dena: 
Meheris: La esperanza posible: Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados, Saharan 
Aranzadi Fundazioarekin batera egindako ikerketaren emaitza; aipatzekoa da, halaber, Garapenerako Udal-
lankidetza, Lankidetzarako Politiken ikerketa-taldearena, eta Cooperación internacional y movimientos 
sociales emancipadores. Bases para un encuentro necesario, Gizarte Mugimenduetako ikerketa-taldearena.

Irakaskuntza eta ikerketari laguntzeko, Dokumentazio Zentroak erreferentziazko kontsulta-espazioa 
eskaintzen jarraitzen du, gure erakundea teknologia berrietara egokitzeko egiten ari den ahaleginari esker. 
Ahalegin horrek emaitza ikusgarriak ekarri ditu: aurten erregistratutako kontsulta eta deskargak nabarmen 
areagotu dira, baliabideen buletina finkatu egin da, eta multimedia-zerbitzu bat martxan jarri da berriki. 

Garapenerako Hezkuntzaren alorrean, 2014ko urrian egingo den IV. Biltzarra prestatzen jarraitu dugu; halaber, 
zenbait Udal eta Foru Aldundirekin lortutako hitzarmen batzuen bitartez, aholkularitza, kontsultoretza eta 
laguntza teknikoko jarduerak gauzatu dira, baita Erdialdeko Amerikan eta Andeen Eskualdean egiten ari den 
zenbait programaren bitartez ere. 

Hegoa Institutuko langileek hainbat ikerketa-saretan parte hartzen dute, besteak beste nazioarteko 
sareetan, eta aldizkari espezializatuetako batzorde zientifikoetan eta kontseilu editorialetan ere lan egiten 
dute. Halaber, hainbat sare, koordinakunde eta plataforma sozialetan ere parte hartu dute, modu aktiboan. 

Luis Guridi
Hegoako Zuzendaria

1 Aurkezpena
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Hegoa Institutuak eskainitako 
Graduondokoak

Hegoaren trebakuntza- eta sentsibilizazio-lana 
hainbat irakaskuntza-motaren bitartez gauza tzen 
da. Batetik, Doktoretza Programaren bitartez lan 
egiten du, Goi-mailako Hezkuntzako Europako 
Ikasketen formatura egokitutako graduondoko 
ikastaro ofizialen bitartez, eta Euskal Herriko Uni-
bertsitateak eskaintzen dituen Berezko Tituluen 
bitartez. Bestetik, Hegoa Institutuak Espainiako, 
Europako eta Latinoamerikako unibertsitateetan 
eskaintzen diren graduondoko ikastaro askotan 
parte hartzen du (doktoretzak, masterrak, es-
pezializazioak eta diplomatuak). Azkenik, jarduera 
horren osagarri, Hegoak ikastaroak, konferen-
tziak, tailerrak eta mintegiak eskaintzen ditu, bes-
te unibertsitate batzuek, Garapenerako Gobernuz 
Kanpoko Erakundeek (GGKEek) eta erakundeek 
hala eskatuta.

L Doktoretza programa

Garapenari Buruzko Ikasketak izeneko Doktorego 
Programa UPV/EHUk MEDEA Master eta Doktorego 
Eskolaren bitartez eskaintzen duen doktorego-es-
kaintzaren parte da. Hegoa Institutuak koordina-
tzen du, eta bertan parte hartzen dute honako sai-
lek: Ekonomia Aplikatua I, Ekonomia Aplikatua IV, 
Soziologia, Soziologia 2, Enpresako Zuzenbidea eta 
Gezki Institutua.

Garapenari buruzko Ikasketen Doktorego Progra-
mak ikerketa-ildo hauek hartzen 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; Nekazaritza-garapena eta eli-
kadura-segurtasuna; Tokiko garapena eta lurraldea; 
Migrazioak eta elkarrekin garatzea; Giza garape-
nerako eta iraunkortasunerako egoki diren tekno-
logiak; Hezkuntza, garapena eta giza gaitasunak; 

Gizarte-bazterketa, pobrezia eta berdintasun-eza; 
Gatazkak, segurtasuna eta garapena; Lan-harrema-
nak, giza eskubideak eta sozialak eta enpresa trans-
nazionalak; Kultura, komunikazioa eta garapena; 
Ongizate eta garapenaren adierazleak eta neurketa; 
Parte-hartzea, demokrazia eta giza eskubideak; Eko-
nomia sozial eta solidarioa; Globalizazioaren proze-
su soziokulturalak.

Hezkuntza Ministerioak 2011. urtean emandako Bi-
kaintasunerako Aipamena edukitzen jarraitu du 
Programak. Errekonozimendu hori, ezbairik gabe, es-
timulu garrantzitsua da gure erakunderako; bultzada 
handia izan da garapena eta nazioarteko lankidetza-
ren inguruko gaiak ikertzeko, eta lan hori UPV/EHU 
barruan eta handik kanpora ezagutzera emateko.

L Graduondoko ofizialak

Globalizazio eta Garapenari buruzko 
Masterra
Master hori UPV/EHUko Titulu Ofizialen eskain 
tzaren barruan dago, eta Hegoa Institutuak koor-
dinatzen du, Ekonomia Aplikatua I eta Ekono-
mia Aplikatua IV Sailen laguntzarekin. Nagusiki, 
ikerkuntzarako trebakuntzara bideratuta dago, 
eta globalizazio-fenomenoaren eta garapeneko 
prozesuen arteko harremanak aztertzen ditu; glo-
balizazioaren fenomenoa, bide batez, giza garape-
naren eta iraunkortasunaren ikuspegitik aztertzen 
du. 2012-2013 ikasturtean 24 lagun matrikulatu 
ziren (16 emakume eta 8 gizon), asko EAEkoak 
(13), eta beste batzuk beste Autonomia Erkidego 
batzuetakoak (6), baita Latinoamerikakoak (4) eta 
Asiakoak (1) ere. Izan ere, master hori UPV/EHUko 
master guztietan jende gehien erakartzen duene-
takoa da; 142 aurre-inskripzio izan ditu.

Garapena eta Nazioarteko Lankidetzari 
buruzko Masterra

Master hori ere UPV/EHUko Titulu Ofizialen es-
kaintzaren barruan dago, eta Hegoa Institutuak 
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koordinatzen du, Ekonomia Aplikatua I eta Eko-
nomia Aplikatua IV Sailen laguntzarekin. Ikasleak 
garapenerako nazioarteko lankidetzaren alorrean 
profesionalki trebatzera bideratuta dago, nagusiki, 
eta erreferentzia nagusi ditu ekitatea eta pobrezia-
ren aurkako borroka, giza garapena eta iraunkor-
tasuna. 2012-2013 ikasturtean, aurreko ikasturtee-
tan bezalaxe, UPV/EHU osoan aurre-inskripzio ge-
hien izan duen masterra izan da, 323 eskabide izan 
baititu (242 emakume eta 81 gizon). Matrikulatu-
tako 25 lagunetatik, 10 EAEkoak dira, 5 gainerako 
Autonomia Erkidegoetakoak, 7 Latinoamerikakoak 
eta 3 Europar Batasunekoak.

L Berezko tituluak

Garapenerako Lankidetzarako Estrategia, 
Agente eta Politikei buruzko Masterra

Master hori 2003-2004 ikasturteaz geroztik online 
ematen den berezko titulu bat da. Garapenerako 
lankidetzaren alorreko GGKEetan eta gure lurral-
dean bertan zein kanpoan dauden erakunde pu-
blikoetan eta administrazio zentral, lurraldeko eta 
lokaletan, Garapenerako lankidetzaren munduan 
lan egiten duten pertsonak etengabe trebatu eta 
gaitzera bideratuta dago. Gainera, erronka hauxe 
ere badu: mugimendu sozialetatik datozen pertso-
nak trebatzea, haien ikuspegietatik lankidetzaren 
nazioarteko agendan eragina eduki ahal izateko.

2012-2013 ikasturtean 74 pertsonek egin dute 
aurre-inskripzioa, eta horietatik 27 lagun aukeratu 
dira (20 emakume eta 7 gizon): 5 EAEkoak, 9 beste 
Autonomia Erkidegoetakoak, 8 Latinoamerikakoak, 
3 Afrikakoak eta 2 Europakoak.

L Hegoa institutuak emandako beste 
zenbait trebakuntza- eta irakaskuntza-
jarduera

Ekonomia Sozial eta Solidarioari buruzko Ikasta-
roa (200 ordu, 8 modulutan banatuak). Hegoako 
Aholkularitza Taldeak eta Lojako (Ekuador) Fun-
dación Intercooperation América Latinak Lojako 
Unibertsitate Nazionalaren laguntzarekin anto-
latua. Erakunde publikoetako langile teknikoei, 
uniber tsitateetako irakasleei eta ekonomia soli-

dariorako gizarte-erakundeetako langileei zuzen-
dua. Ikastaroaren helburua Loja probintziako lu-
rralde-eragileen gaitasunak indartzea da, politika 
publikoetarako proposamenak eraikitzeko, eta 
genero-ekitatea aintzat hartuta, Ekonomia Sozial 
eta Solidarioko esperientziak sustatzeko.

Ikastaro erdi presentziala: Hezkuntza Askatzailea. 
Ekintza eta Eraldaketa Gizarte Globalean (2013ko 
urria – 2014ko ekaina). Hainbat unibertsitatetako 
irakasleek, kolektibo pedagogikoetako kideek eta 
Hegoako Hezkuntza Taldeak osatutako Trebakun-
tza Batzorde batek prestatu du ikastaroa. Aldez 
aurretik diagnostiko bat egin zen, Estatuko beste 
unibertsitate batzuetan era horretako zein tre-
bakuntza-eskaintza zegoen jakiteko, eta erakun-
deek, gizarte-mugimenduek, irakasleek eta hezi-
tzaileek izan zitzaketen trebakuntza-behar eta 
-interesak aztertzeko. Ikastaroa plataforma birtual 
baten bidez eta irakaskuntza presentzialaren bidez 
garatzen da. Estatuko hainbat tokitako 28 pertsona 
matrikulatu dira: Andaluzia, Asturias, Gaztela eta 
Leon, Katalunia, Euskadi, Galizia, Nafarroa eta Va-
lentzia. Hurrengo edizioetan, eta berezko beste tre-
bakuntza-programa batzuekin konbinatuta, ikas-
taro hori UPV/EHUren Berezko Tituluetako Master 
bihurtzea da Hegoaren proposamena. 

Globalizazioa, emantzipazio-agendak, lankidetza 
kritikoa eta mugimendu sozialetan espezializatu-
tako ikastaroa. Bigarren edizioa. Irailaren 2tik 20ra, 
Abadiñon eta Bilbon, EHNE-Bizkaiarekin batera an-
tolatua. Ikastaroak hiru aste irauten du, eta moder-
nitate kapitalista eta patriarkal sistematizatuaren 
analisia eskaintzea du helburu; bestalde, ikuspegi 
kritiko batetik, aurrez aurre ditugun ikusmuga eta 
emantzipazio-agenden arteko sinergiak aztertzea, 
eta horren gainean eztabaidatu eta hausnartzea 
bultzatzen du; azkenik, mugimendu sozialek eral-
daketako subjektu gisa dituzten esperientzia eta 
jardunbideak trukatzeko aukera ere emango du. 
Ikastaroan 18 pertsonek parte hartu dute: horieta-
tik 3 Emakumeen Munduko Martxakoak (Mozam-
bike, Turkia eta Argentina); lau Vía Campesinakoak 
(Honduras, Andaluzia eta Euskadi); bat MSTkoa 
(Brasil), 2 Guatemalako mugimendu feminista eta 
indigenakoak; 2 herri mugimendu soziopolitikoe-
takoak (Kolonbia eta Txile), 2 Foro de Mujeres Futu-
ro Mujeres Saharauisekoak (Saharako Errepublika), 
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giza eskubideen 3 defendatzaile (Kolonbia) eta bat 
mugimendu internazionalistakoa (Euskadi).

L Hegoa institutuko irakasleen 
partaidetza graduondoko bestelako 
unibertsitate irakaskuntzetan 

Nazioarteko Ekintza Humanitarioa. Deustuko Uni-
bertsitatearen Master Ofiziala. Ikasgaia: Sarrera 
eta Geopolitika.

Nazioarteko Ekintza Solidarioa Europan. Madrilgo 
Carlos III Unibertsitateko master ofiziala. Ikasgaiak: 
Larrialdi Politiko Konplexuak. Elikadura-segurta-
suna, gosea eta gosetea.

Lankidetzarako eta garapenerako hezkuntzarako 
genero-adierazleak eraikitzea. Kordobako Uniber-
tsitateko Berezko Espezialista Titulua (MZC-Muje-
res en Zona de Conflictok antolatua). 

Garapenerako Lankidetza. Jaume I. Unibertsitatea-
ren eta Tokiko Garapenerako Unibertsitate Arteko 
Institutuaren online master ofiziala. Ikasgaia: Ga-
rapenaren kontzeptuak eta teoriak. Hezkuntza eta 
trebakuntza, pertsonengan inbertitzea.

Garapenerako Lankidetza, Kudeaketa Publikoa eta 
GGKEena. Granadako Unibertsitateko Master Ofi-
ziala. Ikasgaia: Bakearen eraikuntza, laguntza hu-
manitarioa eta natura-hondamendiak. Lankidetza 
Sahara azpiko Afrikan.

Lankidetza deszentralizatua. Jaume I. Unibertsita-
tea eta Tokiko Garapenerako Unibertsitate Arteko 
Institutuak emandako espezialista-ikastaroa. Ikas-
gaia: Lankidetza deszentralizatuko lan-eremu na-
gusiak: Garapenerako hezkuntza.

Nazioarteko Lankidetza Deszentralizatua: Bakea 
eta Garapena. UPV/EHUren masterra. Ikasgaia: Eli-
kadura-segurtasuna Afrikan: gosea eta goseteak. 

Nazioarteko Lankidetza eta Garapena. Kantabriako 
Unibertsitateko Master Iberoamerikarra. Ikasgaia: 
Laguntza humanitarioa eta giza larrialdiak.

Oinarrizko Eskubideak eta Botere Publikoak. UPV/
EHUko Master Ofiziala. Ikasgaia: Enpresa transna-
zionalak eta giza eskubideak. Elikadura Segurta-

suna, elikadurarako eskubidea eta gosearen gober-
nantza globala.

Ekonomia Sozial eta Solidarioa. UPV/EHUko Mas-
ter Ofiziala. Ikasgaia: Ekonomia Sozial eta Solida-
rioko Entitateak. Esku-hartze Publikoa eta Eko-
nomia Sozial eta Solidarioa. Ekonomia sozial eta 
solidarioko entitateen antolamendua eta adminis-
trazioa. 

Garapenerako hezkuntza. Zaragozako Unibertsita-
teko Espezializazio Diploma. Ikasgaia: Garapene-
rako Lankidetzarako esparru orokorra.

Feminismo eta Generoari buruzko Ikasketak. UPV/
EHUko Master Ofiziala. Ikasgaia: Aldaketa soziala. 
Ekonomia feminista. Metodologia II. Populazioa eta 
Erreprodukzio Soziala. Gizarte- eta ekonomia-poli-
tikak eta berdintasuna. Globalizazioaren erronkak.

Ingurumen eta Iraunkortasuneko Espezialista. 
UPV/EHUren Berezko Titulua. Ikasgaia: Iraunkor-
tasuna Euskal Herriko Unibertsitatean. Garraio 
iraunkorra.

Nazioarteko Ikasketak. UPV/EHUko Master Ofi-
ziala (kalitate-aipamena du). Ikasgaia: Gatazkak, 
segurtasuna eta garapena: gobernantza globale-
rako loturak eta erronkak. Nazioarteko Ekonomia 
Politikoa.

Programa eta Politika Publikoen Ebaluazioa. Ma-
drilgo Unibertsitate Konplutentseko Master Ofizia-
la. Ikasgaia: Ebaluazioaren informazio-beharrak.

Finantzak eta Finantza-zuzendaritza. UPV/EHUko 
Master Ofiziala. Ikasgaia: Mikrofinantzak.

Irakasleen trebakuntza. Kordobako Unibertsitateko 
Aditu Titulua. Ikasgaia: Unibertsitatea eta Giza 
Garapena

Berrikuntza eta Ezagutzaren Kudeaketa. UPV/
EHUko Master Ofiziala. Ikasgaia: Nazioarteko 
Eszenatoki Ekonomikoak 

Giza Baliabideen eta Enpleguaren Kudeaketa. UPV/
EHUko Master Ofiziala. Ikasgaiak: Lan Merkatuen 
Funtzionamenduaren Analisia eta Enplegurako 
Politika Aktiboak. Enplegu-politiken ebaluazioa. 
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Enpleguaren kudeaketarako esperientzia eta tresna 
praktikoak. Negoziaziorako eta gatazkak konpon-
tzeko tresnak. Politika soziolaboralak.

Globalizazio Ekonomikoa eta Berdintasun-eza. Oi-
narrizko Eskubide eta Botere Publikoen masterra 
UPV/EHUn. 

Gobernantza eta Ikasketa Politikoak. UPV/EHUko 
Master Ofiziala. Ikasgaia: Enpresa transnazionalak, 
gobernantza eta globalizazioa. Ingurumen-politi-
ken ebaluazioa. Erregionalizazio ekonomikoa.

Emakume eta Gizonen Berdintasuna. UPV/EHUko 
online Berezko Titulua. Ikasgaia: Ekonomia femi-
nista. Genero-ikuspegia duten aurrekontu publi-
koak. Familia-politikak.

Berdintasuna eta Ekitatea Garapenean. Viceko Uni-
bertsitateko online Berezko Titulua. Ikasgaia: Gara-
penaren kritika feministak.

Europar Batasuneko Integrazio Politikoa eta Bata-
sun Ekonomikoa. UPV/EHUko Master Ofiziala. Ikas-
gaia: Europar Batasunaren Garapenerako Laguntza.

International Election Observation and Electoral 
Assistance. UPV/EHUren Berezko Titulua. Ikasgaia: 
Security, Conflict and Development. Typology of 
armed conflicts. Evolution of the security concept: 
classic security, multidimensional security and hu-
man security. 

Gizarte Zientzietako Ikerketa Ereduak eta Eremuak. 
UPV/EHUko Master Ofiziala. Ikasgaia: Ikerketa/
ekintza eta gizarte-ikerketako Metodologia Par-
te-hartzaileak.

Parte-hartzea eta Komunitate Garapena. UPV/
EHUko Master Ofiziala. Ikasgaia: Parte-hartze 
prozesuak bideratzea eta komunitatearen dinami-
zazioa.

Sexu- eta ugalketa-eskubideen inguruko politika 
publikoak. Guatemalako FLACSOko espezializa-
zio-ikastaroa. Modulua: Hiritargoaren Eraikuntza 
eta Gizarte Mugimenduak.

Nazioarteko Harremanak eta Afrikari buruzko 
Ikasketak. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko 
Masterra. Ikasgaia: Globalizazioa, eskualde-inte-

grazioa eta garapenerako lankidetza Afrikan. Iker-
keta-metodologiari buruzko mintegia. 

Afrikako gizarteak eta garapena. Graduondoko di-
ploma. Afrikako Ikasketen Zentroa (CEA) eta Pom-
peu Fabra Unibertsitatea. Ikasgaia: Gerraren eko-
nomia politikoa Afrikan. Globalizazioa, integrazioa 
eta lankidetza, XXI. mendeko Afrikaren garapene-
rako tresnak.

Gizarte Demokratikoa, Estatua eta Zuzenbidea. 
UPV/EHUko Master Ofiziala, Latinoamerikako zen-
bait unibertsitatetan eskaintzen dena. Ikasgaia: 
Europar Batasunaren Garapenerako Laguntza. La-
neko Zuzenbidearen eta Gizarte Segurantzaren gaur 
egungo gaiak. Enpresa transnazionalak eta lan-ha-
rremanak. 

L Hegoak antolatutako jardunaldi 
eta mintegiak

“Garapenerako Agenda Ofiziala eta Emakumeen 
Giza Eskubideei buruzko Jardunaldiak”, otsailaren 
21 eta 22an Bilboko Ekonomia eta Enpresa Zien-
tzien Fakultatean antolatu ziren. Jardunaldi haie-
tan, Ikuspegi feministatik, laguntzaren arkitektura 
berriak genero-berdintasun eza murrizten lagun-
tzen duen aztertu zen, eta feminismoak bilatzen 
duen gizarte-eraldaketa erdiesteko baliagarri den. 
Garapenerako agenda hori, izan ere, Hegoalde zein 
Iparraldeko kolektibo eta gizarte-mugimendu as-
kok jarri dute auzitan, besteak beste emakume-tal-
deek eta feministek, eta argi utzi dute garapen-ere-
du horri ez diotela men egiten; hala, globalizazio 
hegemonikoa ordezkatzeko proposamenak sortu 
dituzte. Emakume hauetako batzuek hizlari gisa 
hartu zuten parte jardunaldietan: Rosabel Agirre-
gomezkorta (Emakumeei buruzko Ikasketa eta Iker-
keta Zentroa, Andaluzia); Lilián Celiberti (Cotidiano 
Mujer, Uruguai), Sylvia Marcos (Mexikoko Uniber-
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tsitate Nazional Autonomoa), Nava San Miguel 
(Administrazio eta Politika Publikoen Nazioarteko 
eta Iberoamerikarako Fundazioa, Madril), María 
Viadero (Mugarik Gabe, Bilbao) eta Begoña Zabala 
(Emakume Internazionalistak, Iruñea). Hementxe 
daude eskuragarri hitzaldien bideoak: http://mul-
timedia.hegoa.ehu.es/es/events/2/series/13. Jardu-
naldien amaieran, Nazioarteko lankidetza feminis-
ta baten aldeko manifestua osatu zen. 

“Ekonomia alternatiboko zirkuituak: Merkatu 
Soziala eraikitzeko aktore eta prozesuak.” Otsai-
laren 27an Bilbon Hegoak eta REAS Euskadik an-
tolatutako jardunaldia. Hainbat hizlari izan ziren 
bertan, besteak beste Toño Hernández, Madrilgo 
Ecologistas en Accióneko Ekonomia Batzordeko 
eta Estatuko Merkatu Sozialaren Batzordeko ki-
dea; Pedro Manuel Sasía Santos, Deustuko Uni-
bertsitateko Etika Aplikatuaren Saileko eta FIARE 
Fundazioko kidea; eta Geovanny Cardoso, Ekua-
dorreko Finantza Popular eta Solidarioen Korpo-
razio Nazionaleko (CONAFIPS) zuzendari nagusia. 
50 entzule izan ziren, eta parte-hartzaileek haus-
narketa egin zuten bestelako truke-espazioak 
eraikitzeko dauden aukeren inguruan, eta herri 
finantza solidarioek eta banku etikoak merkatu 
sozialean betetzen duten paperaren gainean. 

“Gizarte-mugimenduen eta eraldaketarako lanki-
detzaren arteko aliantzei buruzko lan eta diagnos-
tikorako mintegia”. Bilbon egin zen apirilaren 19an, 
bi helbururekin: Batetik, gizarte-aldaketarako be-
har den ezagutza sortu ahal izango duen lankide-
tza eta hezkuntza mota eraldatzaile bat definitzeko 
hausnarketa egitea, eta bestetik, eredu berri hori 
nork eraiki ahal izango lukeen identifikatzea, eta 
nazioarteko lankidetzaren alorretik aliantzak eta 
sareak nola sortu zehaztea. Mintegiaren diskurtsoa 
analizatuta lortutako emaitzak argitalpen batean 
kaleratuko dira. Mintegian interes handiko par-

te-hartzaileak izan ziren, garapenerako subjektu 
gisa paper garrantzitsua betetzen dutenak, mu-
gimendu feministako eta emakume migratzaileen 
erakundeen ordezkari. Besteak beste, honakoek 
parte hartu zuten: Emakume Internazionalistak, 
Bilgune Feminista, Madrilgo Asanblada Feminista, 
Bizkaiko Emakume Asanblada, Bidez Bide, Malen 
Etxea eta Munduko Emakumeak. 

“Proposamen emantzipatzaileei buruzko elkarrizke-
ta eta trukea: ongi bizitzea eta tokiko giza gara-
pena” mintegia. Hegoa Institutuak Guatemalako 
gizarte-mugimenduekin batera antolatutako ekin-
tza. Maiatza.

Topaketa: “Mugimendu sozialak eta nazioarteko 
lankidetza. Emantzipazioa bultzatzeko proposa-
men berriak eraikitzeko aukerak eta erronkak.” 
Bilbon egin zen uztailaren 4 eta 5ean. 75 lagunek 
eman zuten izena, eta Hegoa Multimedian eskura-
garri dauden aurkezpen eta hitzaldiez gain (http://
multimedia.hegoa.ehu.es/es/events/2/series/15), 
mahai-inguru bat ere egin zen, hainbat parte-har-
tzaileren laguntzarekin: EHNE Bizkaia-LVC, Emaku-
meen Mundu Martxa, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Lankidetza Zuzendaritza, Kataluniako Lankidetza 
Agentzia (aurreko legegintzaldikoa), Entrepueblos 
eta Mugarik Gabe.

“Tokiko Giza Garapenaren eta Ongi Bizitzearen 
arteko elkarrizketak: dimentsio ekonomikoak eta 
generoari lotutakoak.” Hegoak mintegia antola-
tu zuen Quiton, uztailaren 5ean, Ongi Bizitzearen 
paradigma eta Tokiko Giza Garapenaren ikuspegia-
ren artean dauden topagune eta desadostasunak 
aztertzeko, eta horrez gain, sakonago aztertzeko 
ekonomia sozial eta solidarioaren dimentsioa eta 
generoaren dimentsioa, eta haiek Tokiko Giza Ga-
rapeneko prozesuekin edo Ongi Bizitzearekin duten 
harremana. La Pazen, uztailaren 9an, beste mintegi 
bat egin zen eduki berberekin, baina Boliviako tes-
tuingurua aztertzeko; kasu hartan, CIDESeko eta 
Mayor San Andrés Unibertsitateko irakasleek hartu 
zuten parte, bai eta Boliviako beste unibertsitate 
batzuetako kideek eta erakunde publiko eta sozia-
letakoek ere.

“El Salvadorreko gatazka armatuaren inguruan, 
memoria eta generoa ikertzeko trebakuntza-min-
tegia.” Hegoa, El Salvadorreko Historia, Antropolo-
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gia eta Arkeologia Ikasketen Institutua eta Brad-
fordeko Unibertsitatea. San Salvador, abuztuaren 
28 eta 29an.

“Generoa, gatazka eta memoria historikoari 
buruzko ikerketa-mintegia.” El Salvadorreko eki-
menak. Hegoa, El Salvadorreko Historia, Antropo-
logia eta Arkeologia Ikasketen Institutua eta Bra-
dfordeko Unibertsitatea. Donostian, abenduaren 
12an. 

Seminario de investigación sobre género, conflicto 
y memoria histórica. Iniciativas desde El Salvador. 
Hegoa, Instituto de Estudios Históricos, Antropoló-
gicos y Arqueológicos de la Universidad de El Sal-
vador y Universidad de Bradford. Donostia, 12 de 
diciembre. 

L Hegoa Institutuko irakasleen 
partaidetza beste ikastaro batzuetan 

Egungo gizartea: berdintasunik gabeko globaliza-
zioa. Eta Giza Garapena: sistemaren ikuspegi al-
ternatibo bat, pertsonengan oinarritua. Ikastaroa: 
“Gaurko munduan bizitzeko gakoak”, Durangalde-
ko Esperientzia Institutua, Durango, urtarrilaren 
23a eta 30a.

Latinoamerikako ahotsak multinazionalen bote-
rearen aurrean. Ikastaroa: “Latinoamerika: aktua-
litatea eta giza eskubideak”. IPES Ikasketa Sozialen 
Sustapenerako Institutua. Iruñea, urtarrilaren 30a.

Garapenerako Lankidetza. UPV/EHUko Garapene-
rako Lankidetza Bulegoa. Bilboko Irakasleen Eskola. 
Bilbao. Otsaila

Egiaz existitzen den globalizazioa. Trebakuntza-
ikastaroa. Leonekin. Bilbo, otsailaren 2a.

Transnazionalen boterea. “Nazioarteko Lankidetza: 
Lagundu eta ikasi Hegoaldetik” XVI. ikastaroa. 
Setem, Iruñea, otsailaren 22a.

Giza Garapena eta Globalizazioa. “Giza Garape-
nerako Teknologia eta Lankidetzako V. Hastapen 
ikastaroa”. Mugarik Gabeko Ingeniaritza-Euskadi. 
Donostia, otsailaren 8a.

Gatazka armatuak eta bakearen eraikuntza Afri-
kan. “Afrikako Errealitatearen Aurkezpena” ikasta-
roa. Afrikako Ikasketen Taldea eta Madrilgo Uni-
bertsitate Autonomoa. Madril, otsailaren 11.

Giza Garapenaren kontzeptuaren bilakaera eta Ga-
rapenerako Hezkuntza. “Garapen, Lankidetza eta Te-
knologiari buruzko XIV. Mintegia.” Mugarik Gabeko 
Ingeniaritza-Euskadi. Bilbao, otsailaren 15a.

Garapenerako Hezkuntza. “Lankidetza eta Giza Ga-
rapenerako Teknologiak” ikastaroa. Mugarik Gabe-
ko Ingeniaritza-Euskadi. Donostia, otsailaren 15a.

Nazioarteko Elkartasuna. “UPV/EHUko Lankidet-
za eta Garapenerako Hezkuntza” ikastaroa. UPV/
EHUko Gasteizko Irakasle Eskola. Vitoria-Gasteiz, 
otsailaren 28a.

Garapenaren inguruko ikuspegiak: modernizazio-
tik giza garapenera. “Lankidetza eta Giza Gara-
penerako Teknologiak” ikastaroa. Mugarik Gabeko 
Ingeniaritza-Euskadi. Donostia, martxoa.

Lankidetza-proiektu baten identifikazioa/defini-
zioa, jarraipena eta ebaluazioa. “Garapen, Lan-
kidetza eta Teknologiari buruzko XIV. Mintegia.” 
Mugarik Gabeko Ingeniaritza-Euskadi. Bilbao, mar-
txoaren 1a.

Garapenerako Hezkuntza. UPV/EHUko Lankidetza 
eta Iraunkortasun Bulegoetako langile teknikoen-
tzako trebakuntza-ikastaroa. Leioa, martxoaren 4a.

Gobernu egokiaren agenda Afrikarekiko lankide-
tzan. “Afrikako Errealitatearen Aurkezpena: lanki-
detzaz haratago” X. ikastaroa. Casa Encendida eta 
GEA (Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Afrikako 
Ikasketen Taldea). Madril, martxoaren 11.

Garapenerako Hezkuntza. “Garapenerako Lankide-
tza”-ri buruzko ikastaro monografikoak. UPV/EHUko 
Garapenerako Lankidetza Bulegoa eta Hegoa. Irakasle 
Eskola. Vitoria-Gasteiz, martxoaren 14a.



11trebakuntzarako, sentsibilizaziorako eta garapenerako hezkuntzarako jarduerak

Garapenerako lankidetza birplanteatzea, feminis-
moaren gakoak baliatuta, hainbat dimentsiotako 
krisialdi batean. “Krisialdia, Generoa eta Garapena” 
mintegia. Granadako Unibertsitateko Lankidetza 
eta Garapenerako Ekimenen Zentroa (CICODE). 
Granada, apirilaren 16a.

Garapenerako lankidetza birplanteatzea, feminis-
moaren gakoak baliatuta, eta eraldaketarako hezkun-
tzaren bitartez. “Kultura eta Garapenerako Hezkuntza” 
ikastaro monografikoa. Valentziako Unibertsitateko 
Unesco Katedra. Valentzia, maiatzaren 31.

“Vía Campesinaren VI. Biltzarra”. Jakarta, ekainaren 
9tik 13ra.

Zergatik ez kontsideratu iraunkortasuna eta ekita-
tea modu bateratuan? “Iraunkortasuna eta ekita-
tea garapenerako lankidetzan” ikastaroa. UNESCO 
ETXEA. Marienea Basauriko Emakumeen Etxea, 
ekainaren 17a.

Bizitzako zainketak eta iraunkortasuna. Ekonomia 
sozial eta solidarioaren ekarpenak. Kulturbasque 
udako ikastaroak. UPV/EHU. Bilbao, ekainaren 27 
eta 28an.

Tokiko giza garapena. Teoriatik praktikara. “Al-
daketa soziala eta lankidetza XXI. mendean” udako 
ikastaroa. Bartzelonako Unibertsitatea eta INTER-
VIDA. Bartzelona, uztailaren 3a.

Krisia eta iraunkortasuna: soiltasuna, hazkundea, 
desazkundea. Zuzendaritza. Udako ikastaroak. 
UPV/EHU. Donostia, uztailaren 10etik 12ra. 

Garapenerako Hezkuntza eta Lankidetza: espazio 
komunak eta desberdinak. “Garapenerako hezkuntza, 
gizarte-eraldaketarako hezkuntza-ekintza” udako 
ikastaroa. Burgoseko Unibertsitatea. Burgos, 2013ko 
uztailaren 15etik 18ra.

“Mozambikeko gaur egungo garapen-ereduari 
buruzko mintegia: Cabo Delgadoko kasua.” Anto-
lakuntza eta koordinazioa. UNILURIOko Unibertsi-
tatea. Pemba, Mozambike, uztailaren 19a.

Gizarte barneratzaile baten helburua: proposamen al-
ternatibo baterako oinarriak. Sarturen 25. urteurrene-
ko jardunaldiak: “Gizarte barneratzaile baten erronka”. 
SARTU Federazioa eta UPV/EHU. Bilbao, irailaren 19a.

Nola egin aurre ingurumen-erronka berriei: eraba-
kiak hartzeko tresnak. Kulturbasque udako ikasta-
roak. UPV/EHU. Bilbao, irailaren 26tik 27ra.

Garapena eta Nazioarteko Lankidetzarako sarrera. 
“Garapenerako Lankidetza Solidarioa” ikastaroa. 
UPV/EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoa. 
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea. Do-
nostia, urria.

“Garapena eta Lankidetza: Sorrera eta Bilakae-
ra historikoa” (I. Saioa). “Giza Garapenerako 
Hezkuntza” (II. Saioa). “Zientzia / Teknologia / Gi-
zartea eta Giza Garapenerako Teknologietarako 
(GGT) Hurbilketa” (III. Saioa). “Nazioarteko Elkar-
tasuna” (IV. Saioa).  “Lankidetza eta Giza Garape-
nerako Teknologiarako XIX. Hastapen ikastaroa”. 
Mugarik Gabeko Ingeniaritza-Euskadi. Bilbao, 
urriaren 2tik 23ra.

Nazioarteko Lankidetzaren erronka berriak: na-
zioarteko elkartasuna. “Garapenerako Lankidetza” 
ikastaroa. UPV/EHUko Gizarte Lan Eskola. Gasteiz, 
urriaren 7a.

Nazioarteko Lankidetzaren erronka berriak: na-
zioarteko elkartasuna. “Lankidetza eta Giza Garape-
nerako Teknologiarako XIX. Hastapen ikastaroa”. Mu-
garik Gabeko Ingeniaritza eta UPV/EHUko Bilboko 
Ingeniaritza Teknikoko Eskola. Bilbao, urriaren 14a.

Lankidetza eraldatzaile baterako bestelako ga-
rapen bat. “Garapenerako Lankidetza”-ri buruzko 
ikastaro monografikoak. UPV/EHUko Garapenerako 
Lankidetza Bulegoa eta Hegoa. Irakasleen Uniber-
tsitate Eskola. Vitoria-Gasteiz, otsailaren 17a.

Egiaz existitzen den globalizazioa. Iparralde-He-
goalde ikastaroa. Elizbarrutietako Misioak eta Eliz-
barrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutua. Bil-
bao, urriaren 19a.

Garapenerako Hezkuntza. “Garapenerako Lanki-
detza”-ri buruzko ikastaro monografikoak. UPV/
EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoa eta 
Hegoa. Gizarte Laneko Unibertsitate Eskola. Vito-
ria-Gasteiz, otsailaren 21a.

Garapenerako Lankidetza kontzeptuaren inguruko 
eztabaida. Garapenerako Lankidetzari buruzko 
ikastaro monografikoa. UPV/EHUko Lankidetza Bu-
legoa. Donostia, urriaren 22a.
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Garapenerako Hezkuntza. “Garapenerako Lanki-
detza”-ri buruzko ikastaro monografikoak. UPV/
EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoa eta He-
goa. Psikologia Fakultatea Donostia, azaroaren 18a.

Nazioarteko lankidetza eta gizarte-mugimenduak: 
agenda alternatibo baterako oinarriak. Ikastaroa: 
“Enpresa transnazionalak garapenerako lehian. 
Argentinatik Bangladeshera: inpaktuak eta erre-
sistentziak”. OMAL-Paz con Dignidad. Bilbao, aza-
roaren 21a.

Garapenaren eta Garapenerako Lankidetzaren 
kontzeptua. Garapenerako Unibertsitate Lanki-
detzako Proiektuen Formulaziorako Hurbilketa. 
UPV/EHUko Lankidetza Bulegoa. Donostia, aza-
roaren 21a.

Garapenerako lankidetza instituzionala. Ikastaroa: 
“Garapenerako lankidetzarako estrategiak”. SETEM. 
Vitoria-Gasteiz, azaroaren 29a.

Lankidetza, Garapena eta Elkartasuna. Ikastaroa: 
“Hegoaldeko herrien errealitatea”. SETEM. Bilbao, 
Donostia, Gasteiz, azaroaren 16, 22-23 eta 30.

L Hegoako irakasleek emandako 
hitzaldi eta tailerrak

Kapitalismoak badu alternatiba. “Joxemi Zumalabe 
gogoan” Jardunaldia. Donostia, otsailaren 12a. 

Lankidetza deszentralizatuaren egokitasun eta 
garrantzia gaur egungo testuinguruan. Inaugu-
razio-hitzaldia. “Garapenerako Valentziaren Lanki-
detza Indartzeko Elkarrizketa Prozesuak” Jardunal-
diak. 2015 y más Plataforma, Garapenari buruzko 
Ikasketen UNESCO Katedra eta Valentziako Uni-
bertsitateko Patronat Sud-Nord. Valentzia, otsai-
laren 20a.

Tokiko lankidetza deszentralizatuaren pape-
ra. Etorkizuneko itxaropenak. “Tokiko lankidetza 
deszentralizatua: krisi-egoeraren aurreko erronkak” 
Jardunaldia. Fons Valencià per la Solidaritat-Elkar-
tasun eta Lankidetzarako Funtsen Konfederazioa. 
Valentzia, otsailaren 21a. 

Zure diruarekin. Filmaren aurkezpena. “BBVAren 
aurkako astea”. Setem. Bilbao, martxoaren 12a.

Garapenerako Hezkuntzari buruzko ikerketa: 
tran tsizio emantzipatzailean, eta hura bidera-
tzeko, Hezkuntza ikertzea. “Garapenerako 
hezkun tza: Gizarte Eraldaketarako Elkarrizketak” 
Jardunaldiak. Granadako Unibertsitateko Na-
zioarteko Harremanetarako eta Garapenerako 
Lankidetzako Errektoreordetza / CICODE. Grana-
da, martxoaren 14 eta 15a.

Manifestu antifaszista. Aurkezpena. Hika Ateneo. 
Bilbao, apirilaren 17a.

Herrien arteko lankidetza solidarioa krisi-garaie-
tan. “Unibertsitate Hitzaldiak Arabako Espetxean” 
IV. Zikloa, UPV/EHU eta Arabako Hiesaren Aurkako 
Batzordea, Langraiz, apirilaren 24a. 

Garapenerako Hezkuntzako tailerra. “Unibertsita-
tea eta Garapenerako Lankidetza” VI. Biltzarra. Va-
lentzia, apirilaren 24tik 26ra.

Jardun humanitarioaren egungo erronkak. Jar-
dunaldiak: “Jardun Humanitarioa eta Eskubideen 
Ikuspegia Palestinako Lurralde Okupatuan”. UN-
RWA, IECAH eta Lankidetzaren Euskal Agentzia. 
Bilbao, maiatzaren 6a.

Hezkuntza bidegurutzean. “Ekonomia, Krisia eta 
Hezkuntza” Jardunaldiak. USTEA eta “Luisa Revuel-
ta” Irakasleen Zentroa. Kordoba, maiatzaren 14a.

Diccionario crítico de empresas transnacionales. 
Liburuaren aurkezpena. OMAL eta Hegoa. Bilbao, 
martxoaren 19a. Eta Eusko Legebiltzarreko Giza Es-
kubideen, Berdintasunaren eta Herritarren Partai-
detzaren Batzordearen aurrean eginiko agerraldia, 
Gasteizen,maiatzaren 15ean.

“Atzeraldi handiaren jatorria eta bilakaera.” Leioan 
bagabiz. Leioa, maiatzaren 21a.

“Hegoaldetik ikasten. Desjabetzearen aurkako erre-
sistentziak.” Antikapitalistak. Hika Ateneo, Bilbao, 
ekainaren 4a.

“Bizi-maila duin baterako emakumeen eskubideari 
buruzko analisia.” Hitzaldia. Emakumeen eskubi-
deen auzitegia. Viena 20, Euskal Herria 2013. Mu-
garik Gabe. Bilbao, ekainaren 7 eta 8a. 

Lankidetza deszentralizatuaren etorkizunerako 
estrategia. “Lankidetza Deszentralizatuaren ikus-
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moldeak, begirada bat Madrilgo Erkidegotik” Jardu-
naldia. FONGDCAM. Madril, 2013ko ekainaren 11. 

“Segurtasunaren eta garapenaren bateratzea: 
giza segurtasunaren kooptazioa eta suspertzea”. 
REEDESen (Garapenerako Ikasketen Espainiako 
Sarea) Ohiko Batzar Orokorreko itxiera-hitzaldia. 
Madril, ekainaren 19a.

Herri mugimenduak, zapalkuntzak eta erresis-
tenziak. Udako Ikastaroak “Zapalkuntza ugari, as-
kabide a(h)unitz: herri-mugimenduen jardunean 
sakontzen”. Udako Euskal Unibertsitatea. Gernika, 
uztailaren 17 eta 18a.

Botereak eta kontrabotereak baliatzea nazioarte-
ko gizartean. “Poders y Contrapoders en un Món 
Global” Andorrako 30. Udako Unibertsitatea. An-
dorrako Gobernua. Andorra la Vella, irailaren 2a.

“Enpresa transnazionalentzako betebehar lotesleak 
sortzeko Nazioarteko Itun bat bultzatuz. Botere kor-
poratiboari aurre eginez: Interes Publikoa Defenda-
tuz”. Brusela, Europako Parlamentua, irailaren 5a.

“Hirugarren Herrialdeetan giza eskubideak sustatze-
ko Europar Batasunaren politika”. Revista de Direito 
Internacional dos Direitos Humanos eta Rio Grande 
del Norteko Unibertsitate Federaleko Zuzenbide Pri-
batuko Saila. Natal, Brasil, irailaren 5a.

“Aliantza maltzurrak eraitsiz: patriarkatua eta kapi-
talismoa. Krisiaren irakurketa ikuspegi feministatik”. 
Ekonomia Feministaren VI. Biltzarra. Pablo Olavide 
Unibertsitatea. Carmona, urriaren 3tik 5era. 

“Genero-ikuspegidun adierazleen tailerra”. Ekono-
mia Feministaren IV. Biltzarra. Pablo Olavide Uni-
bertsitatea. Carmona, urriaren 3tik 5era. 

“Amerique Latine: multinationales et conséquen-
ces”. Latinoamerikaren Presentzia. Geneva, Suitza, 
urriaren 12a.

Elkartasunerako hurbilketa. “Zabaldiko XVI. Elkar-
tasun-astea”. Iruñea, urriaren 21a.

Gosearen gorakada: elikaduraren krisia globaliza-
zioaren esparruan. Hitzaldi-zikloa: “Krisi histori-
koa(k): begirada bat krisi ekonomikoaren sustraie-
tara”. Historia Ekonomiko eta Sozialaren Geronimo 
Uztariz Institutua. Iruñea, azaroaren 7a.

Tokiko giza garapena: teoriatik praktikara. Hitzal-
dia. “Itsutasuna prebenitzeko Nazioarteko Biltza-
rra”. Visión Mundi. Logroño, azaroaren 11. 

Nahi dugun mundua, behar dugun hezkuntza. 
“Ikastetxe solidarioak” biltzarra. Jolas eta Ekin. Bil-
bao, azaroaren 14a.

Gerra osteko birgaitzea eta gerra osteko eraikun-
tza Mozambiken eta Angolan: ikuspegi konpara-
tua. Mintegia: “Erronkak Bakearen eraikuntzan”. 
Bakearen Aldeko Kataluniako Nazioarteko Insti-
tutua (ICIP) eta Bakearen Aldeko Espainiako Iker-
kuntza Elkartea (AIPAZ). Bartzelona, azaroaren 28a.

Justizia trantsizionala ikuspegi feministatik. Ge-
neroa, gatazka eta memoria historikoari buruzko 
ikerketa-mintegia. El Salvadorreko ekimenak. He-
goa, El Salvadorreko Historia, Antropologia eta 
Arkeologia Ikasketen Institutua eta Bradfordeko 
Unibertsitatea. Donostia, abenduaren 12a.

L Hegoako taldearen lankidetzak beste 
ekitaldi batzuetan

Garapenerako lankidetza berplanteatzea, feminis-
moaren gakoak baliatuta, hainbat dimentsiotako 
krisialdi batean. “Krisialdia, Generoa eta Garapena” 
mintegia. Granadako Unibertsitateko Lankidetza 
eta Garapenerako Ekimenen Zentroa (CICODE), 
apirilaren 16a.

Nazioarteko Harremanetarako eta Lankidetzarako 
Valentziako Unibertsitate Batzordeak antolatutako 
“Unibertsitatea eta Garapenerako Lankidetzaren VI. 
Biltzarra”-ren barruan, Garapenerako Hezkuntzaren 
Lerro Tematikoko Batzorde Zientifikoa. Valentziako 
Unibertsitate Politeknikoa, apirilaren 24, 25 eta 26a.

Garapenerako Hezkuntzari buruzko trebakun tza-
saioa, Gaztela eta Leongo Lankidetza Kontseilu-
rako. Gaztela eta Leongo Juntako Harreman Insti-
tuzionaletarako eta Kanpo Ekintzetarako Zuzendaritza 
Orokorrak antolatuta. Valladolid, maiatzaren 24a.

Mintegia: “Herritargo Globalarentzako Hezkuntza 
unibertsitatearen espazioan. GGKE eta Unibertsita-
tearen arteko kolaboraziorako jardunbide egokiak”, 
Loyola Unibertsitateko ETEA Fundazioko Garape-
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nerako Hezkuntzarako taldeak antolatua. Kordoba, 
urriaren 21a.

“Genero-ekitatea Hezkuntzan” Tailerra, “Kalita-
tezko hezkuntzarako eskubidearen aldeko Kon-
gresua”-ren barruan. Mugarik Gabeko Hezkuntzak 
antolatua. Bartzelona, urriaren 24 eta 25a.

“Latinoamerikako XVI. ASOCAM Mintegia. Beste-
lako ekonomia bat eraikiz: ekonomia-sistema bar-
neratzaile eta solidarioak sustatzeko politika pu-
blikoak”. Quito, azaroaren 25etik 27ra. Hegoak eta 
Fundación Intercooperation América Latinak anto-
latutako mintegia. Hegoaren AndESS Programaren 
aurkezpena, eta “Ekonomia feminista eta ekono-
mia solidarioa: beharrezko bat-egitea” hitzaldia. 
Latinoamerikako 8 herrialdeetako erakunde eta 
instituzioetako 60 lagunek hartu zuten parte. 

“Generoaren eta sexu-aniztasunaren ikuspegia, 
Garapenerako Lankidetzaren eta Herritargo Glo-
balerako Hezkuntzaren esparruan” (solasaldia), 
“Ahaztutako Gurariak” Jardunaldiaren barruan. 
Nahia taldeak antolatua (Aldarte, Incyde, CEAR). 
Bilbao, abenduaren 3a.

Valentziako Unibertsitate Politeknikoko Garapen, 
Lankidetza eta Etikako Ikasketen Taldeak bultza-
tutako proiektu honen Aholkularitza Batzordea: 
“Gizarte-mobilizazioa garapenerako hezkuntzaren 
dimentsio estrategiko gisa. Iparralde/Hegoalde 
ikuspegitik egindako esperientzia-azterketa, he-
rritargo globalaren eta eskubideetan oinarritutako 
ikuspegiaren esparruan”.

Gainera, 2013an zehar Antolakuntza Batzorde bat 
osatu da “Garapenerako Hezkuntzaren IV. Biltza-
rra. Hezkuntza Aldatzea, Mundua Aldatzeko... 
Hezkuntza-jarduera emantzipatzaile baten alde!”, 
antolatzeaz arduratzeko. Biltzar hori 2014ko 
urrian egingo da. Batzorde horrek zenbait topake-
ta egin ditu −Madrilen, Bartzelonan eta Gastei-
zen−, biltzarra antolatzeko, eta zenbait prestake-
ta-jarduera ere gauzatu du; besteak beste, gizar-
te-alorreko beste erakunde batzuekin kontrasta-
tuko den oinarrizko dokumentu bat prestatu du. 
Biltzarrerako prestakuntza-lan horien guztien 
erdian, Esperientzia Eraldatzaileen eta Gizarte 
Aldaketaren III. Topaketa ere antolatu zen −En-
trepoblesekin batera, Bartzelonan, abenduaren 

6, 7 eta 8an−, eta topaketa horretako parte-har-
tzaileek IV. Biltzarrerako erronka gisa proposatzen 
zituzten galderen bilduma bat jasotzeko bideo bat 
ere prestatu zuten. Biltzarraren antolakuntzan 
egindako aurrerapenei buruzko informazio guz-
tia haren berri emateko abian jarri zen web orrian 
dago ikusgai: http://www.congresoed.org

L Jakintza kritikoa gizarteratzeko beste 
jarduera batzuk 

Garapenerako Ikasketen Espainiako Sarearen (REE-
DES) Garapenerako Hezkuntza taldean parte hartu 
dugu. 2013an bilera egin zen Kordoban urriaren 
22an, taldeak 2014ko REDEESen biltzarrerako egin 
beharreko lana prestatzeko.

Generoa eta Laguntzaren Arkitektura Berriari 
buruzko Informazio Baliabideen Buletina. 2012an 
hasitako bilduma baten azken bi aleak editatu dira. 
Bildumak informazioa sozializatzea du helburu, 
eta horrez gain, hezkuntza kritikoaren eta garapen 
eta elkartasunerako lankidetzaren bitartez gizartea 
eraldatzeko lan egiten duten pertsona, gizarte-mu-
gimendu, GGKE, ikerketa-zentro, herri administra-
zio eta abarren artean ezagutza kritikoa sortzea. 
Buletina gaztelaniaz eta euskaraz kaleratu da, eta 
ale bakoitzak gai jakin bat garatzen du; baliabide 
guztiak fitxa formatuan aurkezten dira, bakoitzari 
dagokion Interneteko estekarekin, eta horri esker, 
testu osoa erraz eskuratu eta deskargatu daiteke. 
Hemen dago eskuragarri: http://www.hegoa.ehu.
es/es/sensibilizacion/boletin_de_recursos_de_in-
formacion_sobre_genero_y_nueva_arquitectura
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2013an, Hegoako talde eta lerro guztietan 
hainbat eta hainbat ikerketa-jarduera sustatu dira. 
Horretarako, pertsona askok lan egin du, eraikuntza 
eta trukerako espazio kolektiboetan, Hegoan 
zein inguruko eta nazioarteko beste erakunde 
batzuetan, Latinoamerikan bereziki. Ahalegin horri 
esker, argitalpen ugari egin eta zabaldu dira, eta 
hala, garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren 
inguruko pentsamendu kritikoa sortzearen helburu 
estrategikoa bete nahi izan da.

Ikerketa-taldeak

L Tokiko giza garapena

2013. urteko aurrerapen nagusietako bat sei “gaien 
egoera” prestatzea izan da, Hegoak garatzen duen 
Tokiko Giza Garapenaren (TGG) esparru kontzep-
tualeko funtsezko zati gisa. Hauek izan dira gaiok: 
1. Tokiko Giza Garapenaren Esparru Teorikoa eta 
Metodologikoa (Alfonso Dubois); 2. Tokiko Giza 
Garapena genero-ekitatearen abiapuntutik: erai-
kuntza-prozesu bat (Yolanda Jubeto eta Mertxe 
Larrañaga); 3 Tokiko Garapenaren dimentsio eko-
nomikoa: Ekonomia sozial eta solidarioa; Tokiko 
Giza Garapenaren Alderdi soziopolitikoak (Luis Gu-
ridi eta Juan Karlos Pérez de Mendiguren); 4. Anali-
sirako gako berriak parte-hartze demokratikorako 
eta alor publiko eta pribatuen interakziorako (Jo-
kin Alberdi); 5. Alor lokal eta globalen arteko in-
terrelazioa Tokiko Giza Garapeneko prozesuetan 
(Eduardo Bidarrautzaga, Mikel Zurbano eta Xa-
bier Gainza); 6. Brundtlanden araberako garapen 
iraunkorretik, biomimesi gisako iraunkortasunera 
(Roberto Bermejo).

Gai horiek berrikusi, eztabaidatu eta baliozkotzeko, 
ahalegin nabarmena egin du “gaien egoera” horie-
taz arduratzen zen taldeak, eta hainbat tokitako 
aditu talde batek; Argentina, Mexiko, El Salvador, 
Guatemala, Nikaragua, Mozambike eta Euskal 
Herriko adituak izan dira, garapenaren ikuspegi 

alternatibo bat oso errotua dutenak. Hasierako 
kontraste-etaparako, eztabaidarako gune birtual 
bat ahalbidetu da, eta haren amaieran, ezagu-
tza eta truke zuzenerako espazio pribilegiatu bat 
sortu da, Bilbon mintegi bat antolatuta: “Tokiko 
Giza Garapenari buruzko Nazioarteko Mintegia: 
lurraldetik abiatuta, eraldaketarako estrategien 
esparru batean aurrera eginez”. Web orri honetan 
dago eskuragarri mintegiko programa, egitura eta 
dokumentu interesgarriak: http://www.semina-
riodhl.org/, eta hitzaldien bideoak hementxe dau-
de eskuragarri: http://multimedia.hegoa.ehu.es/es/
events/4/series/19.

Halaber, Mozambikeko giza garapeneko prozesue-
tan parte-hartzea, gobernantza eta interdepen-
dentzia lokal eta globalei buruzko ikerketaren es-
parruan, uztailean mintegi bat egin zen: “Mozam-
bikeko egungo garapen-ereduaren alternatibak: 
Cabo Delgadoko kasua”. Hiri hartan bertan egin 
zen, eta han eztabaidatu ziren Mozambike iparral-
dean tokiko garapenaren alorrean izan diren espe-
rientziarik aipagarrienak, gai garrantzitsu hauekin 
lotuak: besteak beste, garapenaren plangintza, 
genero-ekitatea, ingurumenaren iraunkortasuna, 
naturako baliabideak, gobernantza eta erabakiak 
hartzerakoan parte-hartzea. 

3  Ikerketarako jarduerak



16 ikerketarako jarduerak

Hauexek izan ziren kideak: Alfonso Dubois, Eduar-
do Bidaurratzaga, Luis Guridi, Jokin Alberdi, Yo-
landa Jubeto, Mertxe Larrañaga, Mikel Zurbano, 
Xabier Gainza, Elena Martínez, Unai Villalba, Juan 
Carlos Pérez de Mendiguren, Roberto Bermejo, 
Carlos Puig, Maite Fernández-Villa, Gloria Guzmán, 
Alicia López de Munain, Míchel Sabalza, Gonzalo 
Fernández eta Amaia del Río.

L Gatazkak, Bakea eta Garapena

Ikerketa-ildo hori, nagusiki, Eusko Jaurlaritzak 2013-
2015 aldirako onartu eta babestu duen ikerketa-tal-
de honen bitartez garatu da: Giza Segurtasunaren, 
Tokiko Giza Garapenaren eta Nazioarteko Lanki-
detzaren inguruko Ikerketa Taldea. Taldean parte 
hartzen duten pertsonek, aurten ere, zientzia-to-
paketetan parte hartzen jarraitu dute, eta artikuluak 
argitaratu dituzte, hainbat diziplinatako ikuspegie-
tatik; guztiek ere, gatazkek, bake-prozesuek, giza ga-
rapenak eta nazioarteko lankidetzak elkarren artean 
duten harremana aztertu dute. Halaber, martxoan 
Irantzu Mendia Azkueren tesia defenditu zen: Cons-
trucción de la paz posconflicto: divergencias entre 
las organizaciones de mujeres y la cooperación in-
ternacional en El Salvador y Bosnia-Herzegovina, 
Karlos Pérez de Armiñok zuzendua.

Ildo horren barruan, etengabe lan egiten du, 
besteak beste, Gatazkei, Bakeari eta Garapenari 
buruzko Mintegi Egonkorrak, eta ikerketa-talde 
horretako kideek eta trebatzen ari diren ikertzaileek 
hartzen dute parte bertan. Hala, aurten trebakun-
tza eta eztabaidarako topaketa berri bat antolatu 
da, Segurtasuneko Ikasketa Kritikoei buruz, Angie 
Larenas Álvarez doktoregaiaren ardurapean, zeinak 
gerora 62. Lan Koadernoa prestatu baitu, izenburu 
hauxe duena: La evolución del vínculo entre segu-
ridad y desarrollo. Un examen desde los estudios 
críticos de seguridad. 

Gainera, 2013an ikerketa-proiektu hauxe amaitu 
da: “Gerra osteko errehabilitazioa eta bakearen 
eraikuntza giza eskubideen eta generoaren ikus-
pegitik: justizia, erreparazio eta memoria histori-
korako eskubidea”, Eusko Jaurlaritzaren 2010eko 
FOCAD proiektuen deialdiaren babesa jaso zuena. 
Proiektu horren baitan, El Salvadorren eta Ko-
lonbian egindako ikerketa batzuen emaitza gisa, 

2013an liburu hauek argitaratu dira: Mujeres con 
memoria. Activistas del movimiento de derechos 
humanos en El Salvador (Gloria Guzmán eta Iran-
tzu Mendia) eta Memoria para la vida. Una Comi-
sión de la verdad desde las mujeres para Colombia 
(Carla Afonso eta Carlos Martin Beristain). 

Ildo horren barruan, 2010. urteaz geroztik, Hegoa 
Institutuak, Euskal Fondoaren laguntzarekin, Men-
debaldeko Saharan gertatutako giza eskubideen 
urraketei buruzko ikerketa sakona egiten dihardu. 
Ekimen hori Carlos Martín Beristainen zuzendarit-
zapean gauzatu da, eta liburu honen argitalpena 
ekarri du: El oasis de la memoria. Memoria histó-
rica y violaciones de Derechos Humanos en el Sá-
hara Occidental (Carlos Martin Beristain eta Eloísa 
González, 2012), 1975etik gaur egun arte Men-
debaldeko Saharan gertatutako giza eskubideen 
urraketei buruzkoa. Aurten, argitalpen hori asko 
eman da ezagutzera, foro nazionaletan zein na-
zioartekoetan aurkeztuta (besteak beste, Europar 
Batasuneko eta Nazio Batuetako hainbat erakunde 
eta organotan). 

2012ko abenduan, Euskal Fondoak eta Hegoak 
hitzarmen bat sinatu zuten ikerketari jarraipena 
emateko. Hitzarmen berri horren esparruan, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren eta Aranzadi Funda-
zioaren laguntzarekin, argitalpen batzuk berriro 
inprimatu dira, joan-etorriak egin dira Saharara, 
senideei laguntzera, eta giza eskubideen aldeko 
erakundeekin lanak koordinatzera. Testuinguru 
horretan, beduino batek ustekabean aurkitutako 
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ustezko bi hobi komun ikertzeko eskaera iritsi zen. 
Hobi horietan zortzi pertsonen arrastoak aurkitu 
ziren, eta genetikoki identifikatu zituzten; hala, le-
kuko eta senideek pertsona horien desagertze eta 
hilketaren inguruan azaldutako nondik norakoak 
eta kausak berretsi ziren. Aurkikuntza garrantzi-
tsu horrek, biktimen eskaerari erantzuteaz aparte, 
lorpen handia ekarri zuen: auzitan jarri zuen Ma-
rokoko erregimenaren bertsioa, ez pertsona horien 
ingurukoa bakarrik, baizik eta 1975. urteaz geroztik 
Marokon desagertu diren pertsona guztien egoera-
ren ingurukoa. Lan hori egiteko, Aranzadi Zientzia 
Elkartearen laguntza ezinbestekoa izan dugu.

Egindako lana txosten batean argitaratu da, izen-
buru honekin: Meheris: La esperanza posible: Fo-
sas comunes y primeros desaparecidos saharauis 
identificados (Carlos Martin Beristain eta Francis-
co Etxeberria Gabilondo). Halaber, txosten horren 
laburpenak argitaratu dira hainbat hizkuntzatan 
(gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez, ingelesez eta 
arabieraz). Era berean, Egiaren hazia dokumentala 
koproduzitu dugu, egindako lanaren berri ematen 
duena. Material hori guztia Donostian aurkez-
tu genuen irailean, finantzatzaile, senide, biktima 
eta lekukoekin batera. Nazioarteko zenbait ager-
tokitan ere aurkeztu da, eta Estatuan zein Euro-
pan egindako zabalkunde-ekitaldietan. Azaroan 
Mendebaldeko Saharara itzuli ginen, Saharako eta 
nazioarteko delegazio zabal baten laguntzarekin, 
aurkitutako arrastoak sahararren kulturako erri-
tuen arabera behin betiko ehorzteko. Gainera, gaur 
egun ikertzen ari diren beste hobi batzuk aurkitu 
eta arrastoak atera ziren.

Hauexek izan ziren partaideak (ikerketa-taldekoak, 
Hegoakoak eta Mintegi Egonkorrekoak): Karlos 
Pérez de Armiño (ikertzaile nagusia), Irantzu 
Mendia, Gloria Guzmán, Carlos Martín Beristain, 
Luis Guridi, Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga, 
Patxi Zabalo, Juankar Pérez de Mendiguren, Iker 
Zirion, Yolanda Jubeto, Unai Villalba, Jose Manuel 
González-Casanova, Itziar Mujika, Angie Larenas 
eta Jose Javier Buldain.

L Garapenerako eta nazioarteko 
lankidetzarako politiken azterketa eta 
ebaluazioa

Ikerketa-ildo horretan lankidetzaren alorrean 
eta garapenaren inguruko ideietan gertatu diren 
aldaketak analizatzen dira, eta aldaketa horiek 
zer nolako eragina duten eragileek lankidetzako 
politika eta programak diseinatu eta martxan 
jartzeko orduan; izan ere, horrela, politika horiek 
aztertu eta ebaluatzeko aukera emango duten 
elementu berriak ezagutu daitezke. 

2013an, taldeak hainbat mailatako lankidetza-po-
litiken (nazioartetik tokiko mailaraino) egoera 
ikertzen jarraitu du, eta pixkanaka-pixkanaka, gai 
berriak txertatu ditu ikerketan; besteak beste, po-
litiken koherentzia eta unibertsitateen papera. Gai 
horiek lehentasuna izango dute etorkizun hurbi-
lean, hainbat hitzaldi egin dira horien inguruan 
zenbait forotan, eta argitalpenak ere bai. Ildo 
horretan eginiko lanak hainbat eragileren arreta 
erakarri du, eta horri esker, Udal Fondoetan eta 
GGKEen koordinakundeetan parte hartu eta haus-
narketa horiek aurkezteko gonbitak iritsi dira, Eus-
kaditik eta beste autonomia-erkidego batzuetatik. 
Garapenerako Udal Lankidetza Euskadin liburua 
euskaraz eta gaztelaniaz argitaratu da, eta hala, 
Euskal Fondoarekin batera gauzatu den lan-ildo 
bati amaiera eman zaio. Horri esker, hainbat hitzal-
di egin dira, eta lankidetzako hainbat eragilerekin 
harremana eduki dugu.

2013an zehar, AECIDen enkarguz, GGKEei finan-
tzatzen zaizkien esku-hartzeen ebaluazioak siste-
matizatu eta analizatu dira; besteak beste, aplikazio 
bat prestatu da, eta txosten bat ere bai, AECIDen-
tzako ondorio eta hobekuntza-proposamen nagu-
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siak jasotzeko. Estatu mailan 
egindako era horretako lehen 
meta-ebaluazioa izan da. 

Gainera, taldearen lan-eremue-
tan ohiko harremanak eduki-
tzen jarraitu dugu (lankidetzako 
eragile publikoekin, GGKEekin, 
unibertsitateekin, eta abar), eta 
horrez gain, gure nazioarteko 

proiekzioa nabarmen areagotu da: Bradforden ego-
naldi bat egin dugu, eta Alemaniako CEVAL Institu-
tuarekin etorkizunean kolaborazioak egiteko lehen 
kontaktuak sortu dira. 

Hauexek izan dira partaideak: Koldo Unceta (iker-
tzaile nagusia), Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati 
Labaien, María José Martínez, Míchel Sabalza, Unai 
Villena, Idoye Zabala.

L Mugimendu sozialak

2013an amaitu da Mugimendu Sozialak eta Lanki-
detza Kritikoa ikerketa-taldeak 2010. urteaz geroz-
tik landu duen prozesuaren lehen fasea; prozesu 
horren helburua da lankidetzarako agenda alterna-
tibo bat sortzeko oinarriak definitzea, agenda berri 
horretan mugimendu sozialak indartu beharra ar-
datz hartuta, eta mugimendu sozial horiek eman-
tzipaziorako subjektu estrategiko gisa hartuta.

Lehen hausnarketa-ildoan, mugimendu sozialen 
izaera emantzipatzaileari buruzkoan, ezinbestekoa 
izan da La Vía Campesina eta Emakumeen Mun-
duko Martxaren partaidetza, eta proiektuan au-
rreikusten zen Lan Koadernoak-en bigarren alea 
argitaratzea ekarri du: Zapalkuntzaz, borrokaz eta 
erresistentziaz: jendarte-mugimenduak eta proze-
su askatzaileak. Zesar Martínez eta Beatriz Casa-
do izan dira egileak (60. Lan-koadernoa, 57. aleko 
edukiei jarraipena ematen diena). 

Bigarren hausnarketa-ildoak garapenerako lanki-
detzaren agenda landu du, eta mugimendu sozia-
lek agenda horietan duten parte-hartzea. Politika 
publikoen analisi espezifiko horren osagarri, haus-
narketa bat egin da prozesuan parte hartzen zuten 
mugimendu sozialekin batera, haien agenda eta 

borroken iraunkortasunaren inguruan, eta lan-
kidetzak iraunkortasun horretan jokatu ahal izan 
duen paperaren inguruan. Lan horren emaitza gisa, 
liburu bat argitaratu da: Cooperación internacio-
nal y movimientos sociales emancipadores. Bases 
para un encuentro necesario, Gonzalo Fernández, 
Silvia Piris eta Pedro Ramiro egileena. Argitalpen 
horretan, lankidetzarako agenda alternatibo bate-
rako hamaika oinarri jaso eta funtsatu dira, errefe-
rentzia-esparruari, ikuspegiari, estrategiei eta ezar-
penari buruzko orientazioa 
ematen dutenak.

Ikerketa-prozesurako, agen-
da hori sozializatzea eta 
eragina izan dezan lortzea 
ezinbestekoa izan da. Horre-
tarako, batetik, Espainiako 
Estatuan hainbat aurkezpen 
egin dira, eta hainbat to-
paketatan parte hartu. Gai-
nera, Elkartasunezko agen-
da alternatibo baten aldeko 
manifestuarekin bat egiteko 
kanpaina bat abiatu da, eta 
kanpaina horretan jaso dira, 
laburtuta, agenda horretarako proposatutako ha-
maika oinarriak (http://mmssycooperacioncritica.
wordpress.com).

Kanpaina, ikerketa-talde horretatik aparte, La Vía 
Campesinak bultzatu du, Emakumeen Munduko 
Martxak, eta Lankidetza eta Mugimendu Sozialak 
izeneko plataformak. Gaur arte, nazioarteko 90 
erakundek baino gehiagok babestu dute ekimena, 
eta norbanako gisa, 350 pertsonak baino gehiagok. 
Bestalde, aurten lan-ildo horretan eragina sortze-
ko, trebatzeko eta aliantzak sortzeko guneak finka-
tu egin dira; besteak beste, Mugimendu Sozialen 
eta Lankidetzaren Plataforma, Euskal Herriko 
hainbat GGKEk osatua. EHNE Bizkaiarekin batera 
antolatutako ikastaro honen bigarren edizioa egin 
da: “Globalizazioa, emantzipazio-agendak, lanki-
detza kritikoa eta mugimendu sozialak”; eta azke-
nik, Emakumeen Munduko Martxarekin eta La Vía 
Campesinarekin dugun harremana –prozesurako 
estrategikoa− indartu egin da.

Ikerketa-ildo horrekin lotutako beste emaitza 
garrantzitsuetako bat argitalpen hau bukatu 
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izana da: Empresas Transnacionales en América 
Latina. Análisis y propuestas del movimiento 
social y sindical. 13 pertsonak parte hartu dute lan 
horretan, artikuluak idatziz. Analisi-eremu horretan 
bertan, eta materiala euskaraz eskaintzearren, 
Diccionario crítico de empresas transnacionales, 
claves para enfrentar el poder de las grandes 
corporaciones izeneko lana euskaratzeko lanak 
hasi ziren 2013an. Argitalpen hori 2012an kaleratu 
zen, Juan Hernándezek (Hegoa), Erika Gonzalezek 
eta Pedro Ramirok (OMAL) koordinatuta; hainbat 
unibertsitate, GGKE eta mugimendu sozialetako 
38 lagunek hartu zuten parte, eta modu kritikoan, 
hirurogei kontzeptu oinarritu zituzten, ekonomia, 
nazioarteko harremanak, zuzenbidea, soziologia eta 
garapenerako lankidetzarekin lotuak, eta guztiak 
enpresa transnazionalekin zerikusia dutenak. 

Hauexek izan dira partaideak: Amaia del Río, Bea-
triz Casado, Efren Areskurrinaga, Gonzalo Fernán-
dez, Itziar Hernández, Javier González, Juan Her-
nández, Luis Miguel Uharte, Pedro Ibarra, Pedro 
Ramiro, Silvia Piris, Xarles Iturbe, Yolanda Jubeto 
eta Zesar Martínez.

L Feminismoa eta Garapena

Feminismoa eta Garapena izena generikoa bada 
ere, ikerketa-ildo hori sendotzeko egindako aurre-
rapenak feminismoa eta gatazkak ikertzen dituen 
alorrean gertatu dira zehazki. Hiru helburu izan 
dira: giza eskubideen inguruko ikerketa feminista-
rako metodologia trebakuntza sustatzea; hegoal-
deko herrialdeetako mugimendu feministako eta 
giza eskubideen aldeko erakundeekin batera iker-
ketak bultzatzea; eta giza eskubideen, bake-proze-
suen, justizia trantsizionalaren, eta genero ikus-
pegitik hartutako memoria historikoaren gaineko 
ikerketen emaitzak argitaratzea. 

Trebakuntzaren alorrean, aipatzekoa da nazioarte-
ko hiru mintegi antolatu direla. Bata Bilbon: “Ikus-
pegi feministatik, giza eskubideei buruzko ikerketa 
eta ekintzen II. Mintegia. Kolonbian, Guatemalan, 
El Salvadorren eta Mendebaldeko Saharan izan-
dako prozesuak”; beste bat San Salvadorren: “El 
Salvadorreko gatazka armatuan generoa eta me-
moria historikoa ikertzeko trebakuntza mintegia”, 

Hegoak, El Salvadorreko Unibertsitateak, Bradfor-
deko Unibertsitateak eta Pro-Búsqueda Elkarteak 
elkarrekin antolatuta; Donostian, aldiz, ikerke-
ta-mintegi hauxe egin zen: “Generoa, gatazka eta 
memoria historikoa. El Salvadorreko ekimenak”, 
erakunde berberek antolatuta, eta Ikerketa Meto-
dologia Feministarako Diziplina Anitzeko Minte-
giaren (SIMReF) laguntzarekin. Azken bi mintegi 
horiek, hain zuzen ere, 2013an garatu den eta UPV/
EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoak babestu 
duen proiektu honetako jardueretan sartzen dira: 
“El Salvadorreko gatazka armatuaren generoa eta 
memoria historikoari buruzko trebakuntza eta 
ikerketa eta jarduna indartzeko lankidetza”. 

Ikerketaren alorrean, 2013an ikerketa bat amaitu 
da El Salvadorreko giza eskubideen aldeko mugi-
menduan parte hartzen duten emakume aktibistei 
buruz. Hango emakume-mugimenduko eta giza 
eskubideen aldeko erakunde batzuetako emaku-
meek parte hartu zuten ikerketa horretan, eta 
arestian aipatutako argitalpen hau ekarri zuen: 
Mujeres con Memoria. Activistas del Movimiento 
de Derechos Humanos en El Salvador. Era berean, 
2013an Kolonbiako gatazka armatuko biktima izan 
diren emakumeen 1.000 lekukotza inguru jasot-
zeko erabili den metodologia sistematizatzen ere 
amaitu da. Ruta Pacífica de las Mujeres de Colom-
bia elkartea izan da ikerketa horren buru, eta Car-
los Martín Beristainek lagundu du metodologiaren 
alorrean. 

Sistematizazio hori, halaber, aipa-
tutako lan honetan ere jaso da: Me-
moria para la vida. Una comisión 
de la verdad desde las mujeres para 
Colombia. Bi argitalpen horiek, eta 
aurreko beste bat, Tribunal de Con-
ciencia contra la violencia sexual 
hacia las mujeres durante el conflicto 
armado en Guatemala (Irantzu Men-
dia Azkue eta Gloria Guzmán Orella-
na (ed.), 2012), 2013an aurkeztu dira 
Bilbon izenburu honekin egindako 
jardunaldi batean: “Emakumeen pro-
tagonismoa Latinoamerikako justizia 
trantsizionalean”.

Hauexek izan dira partaideak: Irantzu Mendia, Glo-
ria Guzmán, Iker Zirion eta Carlos Martin Beristain. 
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L Ekonomia Sozial eta Solidarioa

Alor horretan, Ekuadorreko Loja probintzian ba-
liagarri izan daitezkeen Ekonomia Sozial eta 
Solidarioko lurralde politika publiko ekitatiboak 
prestatzeko oinarri teoriko eta praktikoak eraiki 
eta ezagutzera ematea izan da helburua; izan ere, 
Hegoak Ekuadorreko lurralde hartan lan egiten 
du, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak 
2010eko programen deialdian finantzatu zuen 
programa honen bitartez: “Proposamen ekono-
miko eraldatzaileak Andeen eskualdean: tokiko 
garapen ekonomikoaren eta ekonomia sozial eta 
solidarioaren arteko loturak”. 

Ikerketa horiek koordinatu izanari esker, lan-talde 
mistoak eratu dira, Hegoako Ikerkuntza eta Irakas-
kuntzako Pertsonalarekin eta ikertzaile ekuador-
tarrekin, eta hainbat mintegi antolatu dira Quiton 
eta Lojan, lanak bateratu eta kontrastatzeko, hala 
barruan, ikerketa-taldeen artean, nola kanpoan 
ere, erakunde publikoetako eragileekin, akade-
miakoekin, erakunde sozialekin eta Ekuadorreko 
Ekonomia Sozial eta Solidarioaren aldeko Mugi-
menduko kideekin.

Bi ikerketa-ildotan lan egin da. Lehenengoan, eko-
nomia solidarioaren kontzeptua argitu da, Ongi 
Bizitzearen esparruan, eta bestelako ikuspegi eta 
jardunbide ekonomikoekin zer nolako lotura duen 
aztertu da; hala nola tokiko garapenarekin, ekono-
mia komunitarioarekin, ekonomia feministarekin 
eta herri finantza solidarioekin. Hala, kontzeptu 
desberdinen arteko topagune eta mugak agerian 
gelditu dira.

Hauexek izan dira ESSren esparru kontzeptuala-
ri buruzko ikerketa-taldean parte hartu dutenak: 
Luis Guridi, Yolanda Jubeto, Unai Villalba, Maite 
Fernández-Villa, Byron Jaramillo, Magdalena León, 
Verónica Andino, Mary Cabrera, Lorena Escobar, 
Milton Cáceres, Mª Cecilia Andrade, Alexandra Vás-
quez, Enrique Orellana eta Galo Ramón.

Bigarren ikerketa-ildoan, ESSren Ekuadorreko le-
ge-esparrua aztertu da, eta ESSren diagnostiko bat 
egin da Lojan; amaitzeko, ekonomia solidarioa sus-
tatu, bultzatu eta pizteko lurralde politika publi-
koak diseinatu eta prestatzeko gomendioak eman 
dira.

ESSrako politika publikoei buruzko ikerketa-taldean 
parte hartu duten kideak: Luis Guridi, Yolanda 
Jubeto, Unai Villalba, Maite Fernández-Villa, Diego 
Valencia, José Poma, Lorena Salcedo eta Verónica 
Andino. 

L Ikerketarako beste jarduera batzuk

Emakumeen eskubideen auzitegiko epailea. Bilbao, 
ekainaren 7 eta 8an.

Txostena: “Observaciones ante la propuesta de un 
Plan sobre Empresas y Derechos Humanos del go-
bierno español” uztailaren 9a.

Txostena: “Comentarios y aportaciones al Plan Na-
cional sobre Empresas y Derechos Humanos”, uz-
tailaren 23a.

Eraldaketa Sozialari buruzko Ezagutza Poloaren 
Sustapen Taldean parte-hartzea, Euskampus, UPV/
EHU.

UPV/EHUko Parte-Hartuz Ikerketa Talde Finkatuan 
parte hartzea.

“El Salvadorreko gatazka armatuaren generoa eta 
memoria historikoari buruzko trebakuntza eta 
ikerketa eta jarduna indartzeko lankidetza”. Iker-
keta-proiektua. Finantzatzailea: UPV/EHUko Ga-
rapenerako Lankidetza Bulegoa. Parte hartu duten 
erakundeak: Hegoa, El Salvadorreko Unibertsitatea 
eta Bradfordeko Unibertsitatea. 

Gizarte Eraldaketa eta Kohesiorako Tresnen Ana-
lisia izeneko proiektuaren ikerketa-taldeko kidea. 
Integrazio-esparru batetik, ekonomia feminista 
eta berrikuntza soziala aplikatzea. UPV/EHUren 
Unibertsitatea Gizartea 2012 deialdia. US 12/14

Doktore tesiak

L Defenditutako doktore-tesiak

Construcción de la paz posconflicto: divergencias 
entre las organizaciones de mujeres y la coopera-
ción internacional en El Salvador y Bosnia-Her-
zegovina. Irantzu Mendia. Tesi-zuzendaria: Karlos 
Pérez. Nazioarteko tesia.
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El concepto de calidad en la educación superior 
como herramienta transformadora: Una aporta-
ción desde la cooperación al desarrollo. Marta Ba-
randiaran. Zuzendariak: Koldo Unceta eta Antonio 
Cardona.

Evaluación de la política de Espacios Naturales 
Protegidos: una propuesta metodológica para la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Iker Etxano 
Gandariasbeitia. Tesi-zuzendaria: Mª Ángeles Díez.

Migración y Ciudadanía: Las transformaciones de 
las nociones de ciudadanía social y demandas al 
Estado motivadas por el proceso migratorio de los 
peruanos a España a través de las redes familiares 
transnacionales en origen (Perú) y destino (Espa-
ña).Isabel Berganza. Tesi-zuzendaria: Xabier Aierdi.

Marketing y orientación al mercado en los servi-
cios públicos: El servicio de fomento de la Econo-
mía Social en el País Vasco. Jon Morandeira. Te-
si-zuzendariak: Baleren Bakaikoa eta Victoria de 
Elizagarate.

Oinarrizko Errenta (Dirusarrerak Bermatzeko 
Errenta), gizarte esklusioaren aurkako prestazio 
ekonomiko gisa. Onuradunen esparru ekonomikoa 
eta familia/harremanen esparrua. Alaia Elorrieta. 
Tesi-zuzendariak: Mikel Zurbano eta Mertxe Larra-
ñaga.

L Matrikulatutako doktore-tesiak

La igualdad de género en la evaluación de impacto: 
una aplicación a las políticas de lucha contra la 
pobreza. Sonia Carrasco. Tesi-zuzendariak: Mertxe 
Larrañaga eta María de los Ángeles Díez.

Soberanía alimentaria, agroindustria y desarrollo 
en Ecuador. Xabier Alejandro León. Tesi-zuzenda-
riak: Koldo Unceta eta Eduardo Malagon.

Sector primario y espacios protegidos, aspec-
tos económicos e institucionales. Leyre Goti. Te-
si-zuzendariak: Goio Etxebarria eta Ralf Doring.

Retos para la extensión del modelo de corporación 
cooperativa en sociedades pesqueras de países en 
vías de desarrollo. Aranzazu Viñas. Tesi-zuzendaria: 
Balere Bakaikoa.

Fundamento Cultural del Desarrollo Humano: La 
visión del mundo del Baatonou como piedra an-
gular del Desarrollo Humano Integral. Theodore 
Soume. Tesi-zuzendaria: Imanol Zubero.

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioan. Aitziber 
Erauskin. Tesi-zuzendaria: Mikel Zurbano

Mecanismos, estrategias y objetivos de la resisten-
cia no-violenta del pueblo saharaui bajo ocupa-
ción. El papel de las redes internacionales de apo-
yo a la resistencia. Melissa Lobina. Tesi-zuzendaria: 
Eduardo Bidaurratzaga.

Las reglas de la Organización Mundial de Comer-
cio y sus extensiones OMC-PLUS: Conflictos entre 
globalización neoliberal y desarrollo. Francisco Za-
balo. Tesi-zuzendaria: Eduardo Bidaurratzaga 

Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen ga-
rapena irizpide anitzeko ebaluazioaren bidez. Mu-
trikuko landa-eremura aplikatutako analisi bat. 
Doktoregaia: Itziar Barinaga. Tesi-zuzendaria: Mi-
kel Zurbano.

Postdesarrollo, pluralismo jurídico y derechos hu-
manos: el caso de la justicia indígena en Bolivia. 
Yesica Álvarez Lugo. Tesi-zuzendariak: Koldo Unce-
ta eta Felipe Gómez.

Análisis de los programas de movilidad de coope-
ración universitaria al desarrollo desde el enfoque 
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de capacidades: el caso de los estudios de ingenie-
ría. María de los Llanos Gómez Torres. Tesi-zuzen-
dariak: Koldo Unceta eta Alejandra Boni.

Los bienes comunes: caracterización y aproxima-
ción empírica a las iniciativas existentes en Euro-
pa. Ekhi Atutxa. Tesi-zuzendaria: Imanol Zubero.

Impacto de la migración del siglo XXI en el De-
sarrollo Humano Local. Ana María Ezunza. Te-
si-zuzendaria: Imanol Zubero.

Políticas corporales y aumento de las capacidades. 
El abordaje de las menstruaciones. Doktoregaia: 
Michela Accerenzi. Idoye Zabala eta Mari Luz Este-
banek elkarrekin zuzendua.

Construcción de la paz: la participación de la re-
sistencia civil no violenta en la búsqueda de una 
solución pacífica al conflicto en Colombia y Pa-
lestina. Alba Linares. Tesi-zuzendaria: Karlos Pérez 
de Armiño.

Hacia una caracterización de la economía solida-
ria: El caso de la Red de empresas de economía 
alternativa y solidaria de Euskadi. Juan Carlos Pé-
rez de Mendiguren. Tesi-zuzendaria: Koldo Unceta

Pautas de localización socio-residencial de las per-
sonas inmigrantes extranjeras en el Área Metropo-
litana de Bilbao. Iradier Fernández. Tesi-zuzenda-
riak: Cristina Lavia eta Victor Urrutia.

Definición de un modelo para el desarrollo sos-
tenible de áreas regionales. Planificación Integral 
Estratégica del Territorio. Mª del Mar González. 
Tesi-zuzendaria: José Allende. Paueko Unibertsita-
tearekin batera gidatutako tesia.

Nasf-Silicon Valley: Navarre´s Entrepreunship 
Community, Innovation And Storytelling Manage-
mentaren On The Web” (Nasf-Silicon Valley: Na-
farroako Ekintzailen Praktika Komunitatea, Berri-
kuntzaren Eta Storytelling Management Sarean). 
Tania Arriaga. Tesi-zuzendariak: Anjel Errasti eta 
Sandra Ott. Nevadako Unibertsitatearekin (Reno) 
batera gidatutako tesia.

Hegoa Trebakuntza eta Ikerketa 
unitatea (TIU). Garapenari buruzko 
ikasketak

2013. urtean zehar, Hegoako Garapenari Buruzko 
Ikasketak izeneko Trebakuntza eta Ikerketa Unita-
teak bere bigarren urteko jarduerak gauzatu ditu. 
Unitate horretan, Hegoa Institutuaz gainera, Gezki 
institutua eta hiru ikerketa-talde finkatu daude. 
UPV/EHUk esleitutako finantzaketarekin, zenbait 
artikulu ingelesera itzuli dira, nazioarteko aldizka-
rietan argitaratzeko, eta bi ikerketa-egonaldi an-
tolatu dira CRISES Institutuan (Montreal, Kanada) 
eta Bradfordeko Unibertsitatean (Ingalaterra). Ha-
laber, azaroaren 28an Ikerkuntzako Seiurtekoak eta 
Akreditazioak Eskatzeko Adierazleei buruzko Min-
tegi bat antolatu zen, Granadako Unibertsitateko 
Zientziaren Ebaluazioko eta Komunikazio Zienti-
fikoko EC3 Ikerketa Taldeko adituek eman zutena.

Ikerketa-sareetako partaidetza

u Zuzenbidea eta Ekonomiaren Latinoamerika eta 
Karibeko Elkartea (ALACDE).

u European Association of Development 
Institutions (EADI).

u Eusko Ikaskuntza.

u Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Afrikako 
Ikasketen Taldea (GEA).

u Garapenari buruzko Ikasketen Espainiako Sarea 
(REEDES).

u Munduko Ekonomiaren Sozietatea (MES).

u Workers’ Educational Association (WEA).

Nazioarteko ordezkaritza eta 
lantaldeetako partaidetza

Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Zientzia Poli-
tiko eta Nazioarteko Harremanetako Sailaren Re-
vista Relaciones Internacionales. Revista Acadé-
mica de Relaciones Internacionales aldizkariaren 
(ISSN 1699-3950) Aholku Kontseilua.
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Guatemalan urriaren 22tik 25era Rafael Landi-
bar Unibertsitatean egindako “Mundu globaleko 
Zuzenbide, Filosofia, Ekonomia, Soziologia, Psiko-
logia, Hezkuntza eta Informatikako Nazioarteko IV. 
Biltzarra” antolatzen lan egin zuen Batzorde Zien-
tifikoa eta Antolakuntza Batzordea’. UPV/EHUk eta 
Latinoamerikako beste unibertsitate batzuek ere 
hartu zuten parte.

Giza Eskubideen Defendatzaileen Programako 
Hautaketa Batzordea. Eusko Jaurlaritzako Giza Es-
kubideen eta Biktimen Zuzendaritza.

Munduko Ekonomiaren Sozietatea aldizkariko 
Zuzendaritza Batzordea eta Batzorde Egonkorra.

Revista de Economía Mundialeko Kontseilu Edito-
riala. Munduko Ekonomiaren Sozietatea eta Huel-
vako Unibertsitatea.

Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 
aldizkariaren Kontseilu Editoriala. REEDES eta Za-
ragozako Unibertsitateko Garapenerako Lankidet-
zaren Katedra.

Granadako Unibertsitateko Periferias Bildumako 
Kontseilu Zientifikoa.

Durangoko Juarez Unibertsitateko (Mexiko) Ba-
tzorde Editoriala 

Illes Balearseko Unibertsitateko Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat Bildumako Zuzen-
daritza Kontseilua.

Las Palmaseko Unibertsitateko Hezkuntza eta Ga-
rapenerako Lankidetzako Kontseilu Editorea.

CRUEko Espainiako Unibertsitateen Internazionali-
zazio eta Lankidetza Batzordea (CICUE).

Bilboko AlhóndigaBilbaon egin zen Film Sozialak 
Zine Ikusezinaren V. Jaialdiko epaimahaia.
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L Liburuak, lan-koadernoak

BIDAURRATZAGA, Eduardo: “Salud en África Sub-
sahariana: avances, retrocesos y políticas de de-
sarrollo humano”, in SANTAMARIA, Antonio eta 
José GARCÍA BURGOS (koord.): Regreso al futuro. 
Cultura y Desarrollo en África, Catarata eta IUDC, 
Madril, 198-228.

CELORIO, Gema: “Los movimientos sociales eman-
cipadores, aliados imprescindibles para un desarro-
llo alternativo y una cooperación transformadora”, 
in ORTEGA CARPIO, Mª Luz, Mª Rosa CORDÓN-PE-
DREGOSA eta Antonio SIANES (koord.): Educar 
para la Ciudadanía Global en el espacio univer-
sitario. Buenas prácticas de colaboración entre 
ONGD y Universidad. Loyola Andalucía Unibertsi-
tatea eta Garapen eta Lankidetzarako ETEA Funda-
zioa, Kordoba, 208-214.

CELORIO, Gema: “Sensibilización y Educación para 
el Desarrollo”, in AGOST FELIP, Mar Raquel et al. 
(koord.): Cooperación descentralizada pública. In-
troducción, enfoques y ámbitos de actuación. Jau-
me I Unibertsitatea, Castelló de la Plana, 225-261.

DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel: “Algunas cuestiones 
sobre el impacto de las empresas transnacionales: 
fiscalidad, deslocalizaciones y calidad del empleo”, 
in HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan, Mikel DE LA 
FUENTE LAVÍN, Andrea DE VICENTE ARIAS eta Koldo 
IRURZUN UGALDE (ed.): Empresas transnacionales 
en América Latina, Hegoa-Omal, Bilbao, 71-120.

DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel: “Artículo 30: la protec-
ción en caso de despido injustificado, insuficiente 
para contrarrestar la tendencia flexibilizadora y de 
subordinación de lo social”, in ORDEÑANA GUE-
ZURAGA, Ixusko (zuz. eta koord.): La Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su 
reflejo en el ordenamiento jurídico español, Aran-
zadi-Thompson, Iruñea. 

DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel, “Pensiones dignas. 
Análisis crítico del Libro Blanco sobre “Pensiones 
adecuadas, seguras y sostenibles” y propuestas 

para un sistema vasco de pensiones”, in Europako 
Ongizate Estatua: Euskadirentzako erronkak, XXI. 
mendean, Eurobask- Eusko Legebiltzarra, 55-73.

DUBOIS, Alfonso: “El concepto de seguridad huma-
na desde el desarrollo humano: la predictibilidad 
del bienestar como exigencia”, in PÉREZ DE ARMI-
ÑO, Karlos eta Irantzu MENDÍA AZKUE (ed.): Segu-
ridad humana. Aportes críticos al debate teórico y 
político, Tecnos, Madril, 2013, 58-80.

DUBOIS, Alfonso: “Tiempo de debate: un nuevo 
desarrollo para nuevos tiempos” in ROMAN, Be-
goña eta Gonzalo CASTRO (ed.): Cambio social y 
cooperación en el siglo XXI. 2. liburukia, El reto de 
la equidad dentro de los límites ecológicos, Educo, 
Bartzelona, 25-37.

FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE, Gonzalo, Silvia PI-
RIS eta Pedro RAMIRO: Cooperación internacional 
y movimiento sociales. Bases para un encuentro 
necesario, Hegoa, Bilbao.

GUZMÁN ORELLANA, Gloria eta Irantzu MENDIA 
AZKUE: Mujeres con memoria. Activistas del mo-
vimiento de derechos humanos en El Salvador, 
Hegoa, Bilbao. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan et al.: Las empre-
sas transnacionales en América Latina. Análisis y 
propuestas del movimiento social y sindical, UPV/
EHU, Hegoa eta OMAL, Bilbao.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan eta Jesús CA-
RRIÓN: “Las empresas transnacionales y los dere-
chos humanos”, in Cambio Social y Cooperación 
en el Siglo XXI. 2. liburukia, El reto de aumentar 
la equidad dentro de los límites ecológicos, Educo, 
Bartzelona, 113-128.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan; DE LA FUENTE 
LAVÍN, Mikel; DE VICENTE ARIAS, Andrea eta IRUR-
ZUN UGALDE, Koldo “Entrevistas y Acuerdos Mar-
co Globales”, in HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan, 
Mikel DE LA FUENTE LAVÍN, Andrea DE VICENTE 
ARIAS eta Koldo IRURZUN UGALDE (ed.): Empresas 
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transnacionales en América Latina, Hegoa-Omal, 
Bilbao, 347-350.

LARENAS ÁLVAREZ, Angie A.: La evolución del 
vínculo entre seguridad y desarrollo. Un exa-
men desde los estudios críticos de seguridad, 62. 
Lan-koadernoa, Hegoa, Bilbao.

LARRAÑAGA, Mertxe eta Yolanda JUBETO: “El de-
sarrollo humano desde la equidad de género: un 
proceso en construcción” in ROMAN, Begoña eta 
Gonzalo CASTRO (ed.): Cambio social y coopera-
ción en el siglo XXI. Vol.2, El reto de la equidad 
dentro de los límites ecológicos, Educo, Bartzelona, 
95-112.

MARTÍN BERISTAIN, Carlos: Memorias nómadas. 
Historia de dolor y resistencia en el Sáhara Occi-
dental, Icaria, Bartzelona.

MARTÍN BERISTAIN, Carlos eta Francisco ETXEBE-
RRIA GABILONDO: Meheris: La esperanza posible: 
Fosas comunes y primeros desaparecidos saha-
rauis identificados, Hegoa eta Aranzadi, Bilbao. 
(Txosten hori hainbat erakunde publiko eta pribatu 
nazional eta internazionalen aurrean aurkeztu da; 
besteak beste, Diputatuen Kongresuan (Madril), 
Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordean, 
Frantziako Senatuan, Nazio Batuetako Giza Es-
kubideen Kontseiluan, Mexikoko Giza Eskubideen 
Batzordean, Genozidioaren Kongresuan (Siena, Ita-
lia), Munduko Foro Sozialean (Tunisia), Espainiako 
Abokatutzaren Kontseilu Nagusiaren Fundazioan 
(APDHE), zenbait unibertsitatetan eta abar.)

MARTÍN BERISTAIN, Carlos, Ruta Pacífica de las 
Mujeres eta Carla AFONSO: Memoria para la vida: 
Una comisión de la verdad desde las mujeres para 
Colombia, Hegoa, Bilbao.

MARTÍNEZ, Zesar eta Beatriz CASADO: Za-
palkuntzaz, borrokaz eta erresistentziaz: jendar-
te-mugimenduak eta prozesu askatzaileak, 60. 
Lan-koadernoa, Hegoa, Bilbao.

MENDIA AZKUE, Irantzu eta Dominique SAILLARD: 
“Feminismo y seguridad humana: encuentros y 
desencuentros”, in PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos eta 
Irantzu MENDIA AZKUE (ed.): Seguridad humana. 
Aportes críticos al debate teórico y político, Tecnos, 
Madril, 227-248. 

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “¿Más allá de la segu-
ridad humana? Desafíos y aportes de los estudios 
críticos de seguridad”, in hainbat egile: Cursos de 
Derecho Internacional y Relaciones Internaciona-
les de Vitoria-Gasteiz 2011, Tecnos, Madril, 235-
308.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “Seguridad humana y 
estudios críticos de seguridad: de la cooptación a 
la emancipación”, in PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos eta 
Irantzu MENDIA (ed.): Seguridad humana. Aportes 
críticos al debate teórico y político, Tecnos, Madril, 
23-57.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos: “La gobernanza global 
de la seguridad alimentaria: debilidades, dispari-
dades e iniciativas de reforma”, in PONS, Xavier 
(ed.): Alimentación y Derecho internacional. Nor-
mas, instituciones y procesos, Marcial Pons, Madril, 
83-118.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos eta Irantzu Mendia (ed.): 
Seguridad humana. Aportes críticos al debate teó-
rico y político, Tecnos, Madril.

RUIZ OSORO, Pepe: Distribución agroalimentaria: 
Impactos de las grandes empresas de comerciali-
zación y construcción de circuitos cortos como re-
des alimentarias alternativas, 61. Lan-koadernoa, 
Hegoa, Bilbao.

UNCETA, Koldo (zuz.): Garapenerako Udal Lanki-
detza Euskadin. Hegoa-UPV/EHU eta Euskal Fon-
doa, Bilbao.

ZABALO, Patxi: “¿Quiebra del capitalismo mun-
dial y europeo? La desigualdad, origen y conse-
cuencia de la crisis actual”, in MANZANOS, César 
(koord.): Afrontar la futura sociedad de la exclu-
sión y sus efectos: precariedad, enfermedades 
mentales, adicciones y encierro, Ikusbide, Vito-
ria-Gasteiz, 11-28.

ZIRION LANDALUZE, Iker: “Artículo 44: El derecho 
de petición o cómo recuperar un derecho de ayer 
para fomentar la democracia participativa hoy”, 
in hainbat egile: La Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE y su reflejo en el ordenamien-
to jurídico español, Leizaola Fundazioa, Abadiño, 
765-784.
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L Artikuluak eta ikerketak

ARAGÓN, Cristina, María José ARANGUREN, María 
Ángeles DÍEZ, Cristina ITURRIOZ eta James R. WI-
LSON. “Participatory evaluation: a useful tool for 
contextualising cluster policy?”, Policy Studies 35 
(1), 1-21. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01442872
.2013.803532

CASADO, Beatriz eta Silvia PIRIS: “Movimientos so-
ciales, sostenibilidad y cooperación: claves desde la 
experiencia de la Vía Campesina y Marcha Mundial 
de las Mujeres”, Pueblos (59), 37-40.

DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel: “Nuevos recortes en 
las pensiones públicas”, Viento Sur (ekainaren 17a), 
online artikulua: http://vientosur.info/spip.php?ar-
ticle8048.

DE LA FUENTE LAVÍN, Mikel:”¿Son inevitables los 
recortes en las pensiones públicas?, Viento Sur 
(130), 99-106.

GOMEZ URANGA, Mikel eta DE LA CAL BARREDO, 
Mª Luz: “Posibles conflictos éticos entre los pa-
radigmas científico-tecnológicos dominantes y 
la mejora del bienestar de la población en algu-
nas economías emergentes”, Revista de Economia 
Mundial (35), 21-25. 

FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE, Gonzalo: “¿Una 
cooperación internacional ajena al desarrollo?”, 
Pueblos (59), 9-12.

GUTIERREZ GOIRIA, Jorge, Irati LABAIEN eta Míchel 
SABALZA: “La Cooperación Descentralizada: Una 
aproximación a sus potencialidades y problemas 
desde el caso de Euskadi”, Dokumentazio Zen-
troaren Buletina (34), Hegoa, Bilbao.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “El mercado ante 
los núcleos centrales de los ordenamientos jurídi-
cos. El capitalismo frente a los derechos humanos”, 
Sortuz, Oñati Journal of Emergent Socio-legal Stu-
dies, 5 (1), 36-61.

HERNÁNDEZ VIGUERAS, Juan: Los Paraísos Fiscales, 
plataformas de los mercados financieros, Doku-
mentazio Zentroaren Buletina (36), Hegoa, Bilbao.

MARTÍN BERISTAIN, Carlos: “Violaciones de Dere-
chos Humanos y transformación del conflicto del 
Sáhara Occidental”, Dokumentazio Zentroaren Bu-
letina (37), Hegoa, Bilbao.

PEREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos eta Unai VI-
LLALBA: “Los modelos organizativos de Traperos 
de Emaús en el Estado y su respuesta a la crisis”, 
Revesco (113, Monografikoa: “Crisis económica ac-
tual y sus posibles repercusiones en la economía 
social”), 150-179 or.

UNCETA, Koldo: “La cooperación para el desarrollo: 
anatomía de una crisis”, ICONOS Revista de Cien-
cias Sociales, (47), 15-29.

UNCETA, Koldo: “Decrecimiento y Buen Vivir ¿pa-
radigmas convergentes? Debates sobre el postde-
sarrollo en Europa y América Latina”, Revista de 
Economía Mundial, (35), 197-216.

UNCETA, Koldo: “Javier Martínez Peinado, un eco-
nomista crítico, un intelectual honesto, y una per-
sona entrañable”, Revista de Economía Crítica, (15, 
1. seihilekoa), 239-249.

UNCETA, Koldo: “Más allá de 2015: el debate sobre 
la Agenda del Desarrollo y la Cooperación Interna-
cional”, Revista Española de Desarrollo y Coopera-
ción, (33), 125-136.

VILLALBA, Unai: “Buen Vivir vs. Development: A pa-
radigm shift in the Andes?”, Third World Quarterly 
38 (8), 1427-1442.

VILLALBA, Unai, Yolanda JUBETO eta Luis GURIDI: 
“Participation and gender in Latin America: pers-
pectives from decentralized cooperation and Local 
Human Development approaches”, Community De-
velopment Journal (5), Advance Access published.

ZABALO, Patxi: “La OMC, los derechos humanos y el 
hambre”, Revista Española de Desarrollo y Coope-
ración (32), 31-43.

ZABALO, Patxi: “Las nuevas cifras del hambre de la 
FAO: Cambio radical en la visión sobre la evolución 
de la subnutrición”, Dokumentazio Zentroaren Bu-
letina (35), Hegoa, Bilbao.

L Bestelako argitalpenak

“4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 
Busán”, Generoa eta Laguntzaren Arkitektura Be-
rriari buruzko Informazio Baliabideen Buletina (4), 
Hegoa, Bilbao.
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“CEDAW, Beijing y Agendas feministas”, Generoa 
eta Laguntzaren Arkitektura Berriari buruzko In-
formazio Baliabideen Buletina (5), Hegoa, Bilbao.

L Hitzaldiak eta Komunikazioak

AIERDI, Xabier: “Hizkuntza aniztasuna eta euske-
ra”. Mahai-ingurua. III Jardunaldiak Immigrazioa 
eta integrazioa EAEn: Kultur eta erlijio aniztasuna, 
Ikuspegi@k-Immigrazioaren Euskal Behatokia, Bil-
bao, azaroaren 14 eta 15.  

AMIANO, Iratxe eta GUTIERREZ, Jorge: “Unibertsi-
tateak garapenerako lankidetza deszentralizatuko 
eragile gisa: Euskal Herriaren kasua”. Komunika-
zioa. Unibertsitatea eta Garapenerako Lankide-
tzaren VI Biltzarra. Valentzia, apirilaren 24tik 26ra.

BIDAURRATZAGA, Eduardo eta Artur COLOM: 
“Back to the debate on the resource curse: The ra-
pid and controversial emergence of Mozambique 
as an exporter of energy resources”. Komunikazioa. 
ECAS 2013. 5th European Conference on African 
Studies: African Dynamics in a Multipolar World, 
Lisboa, ekainaren 27tik 29ra. 

DE LA CAL BARREDO, Mª Luz; Yolanda JUBETO RUIZ 
eta Mertxe LARRAÑAGA SARRIEGUI: “Espainiako 
lanen analisia genero-ikuspegitik. Eraldaketak eta 
erronkak”. Komunikazioa. Ekonomia Feministaren 
IV. Biltzarra, Carmona, urriaren 3tik 5era.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Baliabideen 
merkantilizazioaren analisia; elikagaiak, ura eta 
energia”, hitzaldia. Elikagaiak, ura eta energia eta 
ez dira merkantziak Nazioarteko Mintegia, Bilbao, 
urriaren 29tik 31ra.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Askatasun sin-
dikala ordenamendu juridikoan”, hitzaldia. Sindi-
kalismoa enpresan eta lurraldean. Hainbat dizipli-
natako ikuspegi anarkosindikalista, CNT, Zaragoza, 
urtarrilaren 15 eta 16a.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan: “Herrien Ituna 
enpresa transnazionalak kontrolatzeko”, hitzaldia. 
Enpresa eta giza eskubideei buruzko Nazio Ba-
tuen 2013ko Foroa. Misereor, GPF eta Brot. Gene-
va Suitza, abenduaren 3 eta 4a. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan eta Pedro RAMI-
RO: “Botere korporatibo transnazionala soft lawa-
ren aurrean: Enpresa eta Giza Eskubideei buruzko 
Plan Nazionala, eztabaidak eta proposamenak”, 
komunikazioa. Nazioarteko Biltzarra: Espainiako 
enpresa eta giza eskubideen inguruan NBEk 
emandako printzipio gidarien ezarpena, Sevillako 
Unibertsitatea, azaroaren 4tik 6ra.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan eta  Ane GARAY: 
“Eragin politikorako ikerkuntza eta ekintza espe-
rientzia bat”, hitzaldia. Sarturen 25. urteurrena os-
patzeko jardunaldiak. Gizarte inklusiboa lortzea-
ren erronka, Bilbao, irailaren 19 eta 20a.

JUBETO, Yolanda: “Krisiaren eta aldaketen artean: 
feminismoa eta ongi bizitzea alternatiba gisa”. In-
augurazio-hitzaldia. Ekonomia Feministaren IV. 
Biltzarra. Carmona, urriaren 3tik 5era.

JUBETO, Yolanda eta Mertxe LARRAÑAGA: “Euskal 
Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren 
aurrekontuei erantsitako generoaren araberako 
eraginari buruzko txostenen analisi kritikoa (2010-
2013)”. Ekonomia Feministaren IV. Biltzarra. Car-
mona, urriaren 3tik 5era.

LARRAÑAGA SARRIEGUI, Mertxe eta Mª Luz DE LA 
CAL BARREDO: “Espainiako Autonomia Erkidegoe-
tan gizon eta emakumeen artean lanaren alorrean 
dagoen berdintasun-ezaren analisia”. Komunika-
zioa. Ekonomia Laboralaren X. Jardunaldiak 2013. 
Madril, uztailaren 11tik 13ra.

MARTÍNEZ, Mª José: “Genero eta ongizatearen es-
tatistikak eta adierazleak”. Tailerra. Ekonomia Femi-
nistaren IV. Biltzarra. Carmona, urriaren 3tik 5era.

MARTÍNEZ, Zesar: “Unibertsitate Publikoa komuni-
tatearen zerbitzura: Gernikako Astraren esperien–
tzia”, komunikazioa. IKD-Jendartea Biltzarra. Leioa, 
azaroaren 14a.

MARTÍNEZ, Zesar: “Herri mugimenduen izaera as-
katzailea indartzen duten elementuak”. Hitzaldia. 
Solasaldia: Boterea eta Periferiak: Gure Amerika 
[Abya Yala] – Gure Andaluzia, Sevillako Unibertsi-
tatea, Sevilla, abenduaren 4a.

PIRIS, Silvia: “Komunikazio erradiala”. Tailerra. Eko-
nomia Feministaren IV. Biltzarra. Carmona, urria-
ren 3tik 5era.
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UNCETA, Koldo: “Unibertsitatea giza garapena sus-
tatzeko eremu gisa”, hitzaldia. Unibertsitate eta 
Lankidetzaren VI. Biltzarra. Valentziako Unibertsi-
tate Politeknikoa, Valentzia, apirilaren 24a.

ZABALO, Patxi: “Mundu eta europar kapitalis-
moaren porrota?”, hitzaldia. Politika Sozialeko XVII 
Biltzarra, Gizarte Laneko Unibertsitate Eskola, Vito-
ria-Gasteiz, azaroaren 14 eta 15a.

ZUBERO, Imanol: “Europako aniztasun moztua”. 
Hitzaldia. III Jardunaldiak Immigrazioa eta Integra-
zioa EAEn: kultura- eta erlijio-aniztasuna, Ikuspe-
gi@k-Immigrazioaren Euskal Beh atokia, Bilbao, 
azaroaren 14 eta 15a.

L Multimedia

Garapenaren eta Emakumeen Giza Eskubideen 
Agenda Ofiziala. Jardunaldiak. Hegoa. Bilbao, 
otsailaren 21 eta 22a (http://multimedia.hegoa.
ehu.es/es/events/2/series/13):

u AGUIRREGOMEZKORTA, Rosabel: “Generoa, ga-
rapena eta laguntzaren arkitektura berria. Gara-
penerako Ingeniaritzaren emakumezko arkitek-
to edo peoiak” (83:18 min).

u CELIBERTI, Lilián: “Emakumeen mugimenduak 
eta mugimendu feministak eta lankidetzarako 
agenda alternatibo bat eraikitzerakoan duten 
papera” (97:59 min).

u MARCOS, Sylvia: “’Ongi Bizitzea’ Garapena erre-
formulatuz: Mexikoko herri indioetako emaku-
meak” (112:56 min).

u SAN MIGUEL, Nava eta María VIADERO: “Es-
painiako Lankidetzaren erronkak Genero eta 
Garapenerako Nazioarteko Agendan (1). Gaur 
egungo Garapenerako agendaren aurrean, Es-
painiako Estatuko Lankidetza Deszentraliza-
tuak duen Genero Ekitatearen diagnostikoa (2) 
(109:08 min).

u ZABALA, Begoña: “Emakumeen giza eskubideak: 
proposamenak feminismotik” (47:30 min).

Mali hedabideetan: zeintzuk dira Frantziako es-
ku-hartze militarraren arrazoiak? Mintegia. Hegoa. 

Bilbao, apirilaren 19a (http://multimedia.hegoa.
ehu.es/es/events/4/series/21):

u KABUNDA BADI, Mbuyi: “Mali: testuingurua eta 
bilakaera” (52:15 min).

u MONTOYA, Roberto eta Dídac P. LAGARRIGA: 
“Hedabideak eta Gatazka Malin” (64:31 min).

Topaketa: Mugimendu sozialak eta nazioarteko 
lankidetza. Emantzipazioa bultzatzeko proposa-
men berriak eraikitzeko aukerak eta erronkak. He-
goa. Bilbao, uztailaren 4 eta 5a (http://multimedia.
hegoa.ehu.es/es/events/2/series/15):

u FERNÁNDEZ, Gonzalo: “Mugimendu sozial as-
katzaileak Nazioarteko Lankidetzaren Agenda 
Ofizialean: Analisi kritikoa eta adostasunik eza 
justifikatzen duten zenbait gako” (48:50 min).

u MARTÍNEZ, Ignacio: “Parte-hartzerako erronkak 
eta erakunde sozialen eragina Lankidetzako po-
litiketan” (33:28 min).

u MARTÍNEZ, Zesar: “Zapalkuntza, erresistentzia 
eta emantzipazioei buruz” (46:21 min).

u PIRIS, Silvia: “Esperientzien analisia: Espainiako 
Estatuko Lankidetza deszentralizatua eta Via 
Campesinaren eta Emakumeen Munduko Mar-
txaren kasuak” (50:18 min).

u RAMIRO, Pedro: “Nazioarteko Lankidetzaren joe-
rak krisi garaian: mugimendu sozial askatzaile-
entzako itxaropen kaskarrak” (44:42 min).

u VARGAS, Virginia: “Aniztasunak Latinoameri-
kako mugimendu feministetan sortzen dituen 
ekarpen eta erronkak” (41:54 min).

Tokiko Giza Garapena: lurraldetik abiatuta, eral-
daketarako estrategien esparru batean aurrera 
eginez. Hegoa. Bilbao, azaroaren 14 eta 15 (http://
multimedia.hegoa.ehu.es/es/events/4/series/19):

u ALBERDI, Jokin: “Tokiko Giza Garapenaren al-
derdi soziopolitikoak: demokrazia, parte-har-
tzea eta alor publiko eta pribatuen arteko inte-
rakzioak analizatzeko gako berriak” (26:39 min).

u ARELLANO YANGUAS, Javier: “Tokiko Politika eta 
Giza Garapena: Idealen eta gatazken artean” 
(20:04 min).
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u COSTAMAGNA, Pablo: “Lurraldeko Garapenaren 
eta Tokiko Giza Garapenaren ikuspegien arteko 
elkarrizketari buruzko saiakera, Latinoamerikako 
ikuspegi batetik hartua” (10:01 min).

u DEL CID, Paula: “Bizitzako sareak zaintzeko pen-
tsatuz eta jardunez” (21:46 min).

u DUBOIS, Alfonso: “Tokiko Giza Garapenaren es-
parru teoriko eta metodologikoa” (33:54 min).

u GURIDI, Luis: “Tokiko Giza Garapenaren dimen-
tsio ekonomikoa: Ekonomia Sozial eta Solida-
rioa” (40:03 min).

u LARRAÑAGA, Mertxe: “Tokiko Giza Garapena ge-
nero-ekitatearen ikuspegitik: eraikitzen ari den 
prozesua” (10:06 min).

u PORTIELES, Julio: “Tokiko Giza Garapenaren 
dimentsio ekonomikoari buruzko iruzkinak” 
(18:01 min).

L Bestelako bideoak

BERZOSA, Carlos: José Luis Sampedro eta Garape-
naren ikaskuntzak. 2012/2013 Masterren itxiera. 
Hegoa. Bilbao, ekainaren 4a (54:42 min).

MARTÍN BERISTAIN, Carlos: El oasis de la memoria. 
Txostenaren aurkezpena. Hegoa. Donostia, ekaina-
ren 17a (26:22 min). 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ TABLAS, Ángel: Hori ez da 
diagnostikoa, eta horiek ez dira krisiaren aterabi-
deak. 2013/2014 Masterren inaugurazioa. Bilbao, 
irailaren 26a (49:49 min).

La semilla de la verdad = Egiaren Hazia. Hegoa, 
Aranzadi Fundazioa; Eztizen Miranda Bernabék 
zuzendua (27:25 min; 27:55 min).
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Gaur egun, 19.700 erregistro baino gehiago daude 
Dokumentazio Zentroko Liburutegi Digitalean. Ho-
rixe da Hegoak 1988. urteaz geroztik metatu duen 
ondarea eta, bertan, gaur egunera arte Garapenari 
eta Lankidetzari buruz egiten diren eztabaida na-
gusiak daude ikusgai. Horri esker, Institutuko iker-
tzaileek eta irakasleek, eragile sozialek eta publiko 
orokorrak Euskadiko garapenerako lankidetzako 
politiketan eta jardunean aurrerapenak egin ahal 
izan dituzte. 

Azken hamarkadan, Dokumentazio Zentroko zer-
bitzuak bilakatu egin dira; agerikoa da Zentroa in-
formazio- eta komunikazio-teknologia berrietara 
egokitu dela. 2013. urtean, aipatzekoa da Liburu-
tegi Digitalak online irakurketak banatu dituela: 
Google Analytics-en datuen arabera, 711.398 pdf 
deskargatu dira, eta 125.985 orrialde bistaratu.

5 Irakaskuntza eta ikerkuntzarako baliabideak

Kontxultak eta maileguak: 2000 (2.200); 2001(2.900); 2002 (2.950); 2003 (2.780); 2004 (1.503); 2005 (1.014); 2006 (972); 2007 (686); 
2008 (780); 2009 (553); 2010 (1.175); 2011 (1.645); 2012 (1.117); 2013 (1.313) Liburutegi Digitala (Googleren arabera ikusitako orriak): 
2004 (3.003); 2005 (10.646); 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378); 2010 (86.632); 2011(148.174); 2012 (117.796); 
2013 (125.985) Liburutegi Digitaleko PDFen jaitsierak: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 
2011(216.928); 2012 (514.036); 2013 (711.398) Hegoako buletina (Googleren arabera ikusitako orriak): 2004 (400); 2005 (450); 2006 
(500); 2007 (6.500); 2008 (9.500);2009 (37.836); 2010 (25.656); 2011(13.709); 2012 (12.073); 2013 (2.590) Hemeroteka (Googleren 
arabera ikusitako orriak): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937); 2010 (39.234); 2011 (11.315); 2012 (14.401); 2013 (10.812) Hegoako 
argitalpenak-weba (Googleren arabera ikusitako orriak): 2011ko abuztu-tik abendura (16.356); 2012 (35.008) eta (67.043 jaitxierak); 2013 
(52.536) eta (144.758 jaitxierak) Multimedia (Googleren arabera ikusitako orriak)): 2013 (2.590)
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Dokumentazio Zentroak, bestalde, informazio digi-
taleko beste zenbait zerbitzu ematen jarraitzen du:

u Buletin espezializatuak: 34. alea (2013ko 
martxoa): La Cooperación descentralizada: 
una aproximación a sus potencialidades y 
problemas desde el caso de Euskadi; 35. zen-
bakia (2013ko maiatza): Las nuevas cifras del 
hambre de la FAO: Cambio radical en la vi-
sión sobre la evolución de la subnutrición; 36. 
zenbakia (2013ko iraila): Los paraísos fiscales. 
Plataformas de los mercados financieros; 37. 
zenbakia (2013ko abendua): Violaciones de 
los derechos humanos y transformación del 
conflicto del Sahara Occidental. Zerbitzu ho-
nen ustiapen-datuak hauek izan dira: 2.590 
orrialde ikusi dira, eta 5.589 pdf deskargatu. 
Gainera, ale bakoitza 500 helbide elektroniko 
baino gehiagora bidaltzen da.

u Hegoaren argitalpenen web orria: Zerbitzu 
horrek Hegoa Institutuak kaleratutako argi-
talpenak jasotzen ditu, eta sarbideari dago-
kionez, datu hauek izan ditu: 52.536 orrial-
de baino gehiago bistaratu dira, eta guztira, 
144.758 pdf deskargatu dira.

u Hemeroteka: Hilero-hilero, hemerotekako be-
rritasunen buletin bat prestatzen da, Hegoako 
Dokumentazio Zentroan sartu diren aldizka-
rien aurkibidea jasotzen duena, eta aldez au-
rretik definitutako 700 helbide elektronikotara 
bidaltzen da. Zerbitzu hori ere etengabekoa 
da Hegoaren web orrian, eta 10.812 orrialde 
bistaratu dira haren bitartez.

u Multimedia: 2013. urtean zerbitzu multimedia 
horri Hegoa Institutuak berak ekoitzitako 21 
bideo berri gehitu zaizkio, Institutuak berak 
antolatutako jardunaldi, mintegi eta hitzal-
dietatik jasoak gehienak. Denboraldi horretan, 
2.500 bideotik gora deskargatu dira.

Liburutegi Digitala: 2006 (6.950); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036); 2013 (711.398) 
Bantaba: 2011 (294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578) ART ataria: 2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564) Hegoako argitalpenak-
weba: 2011ko urr-abe (16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758) Buletina: 2013 (5.589) Multimedia: 2012 (81); 2013 (2.250)

Liburutegi Digitala Bantaba ART ataria Hegoako argitalpenak-weba Buletina Multimedia

Jaitsierak (irakurgaiak)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2013

700.000

800.000



32 irakaskuntza eta ikerkuntzarako baliabideak

u Gainera, doktoregaiei, graduondoko ikasleei, 
bestelako ikasleei eta publiko orokorrari zer-
bitzu presentzialak eskaintzen zaizkie liburu-
tegiko lokaletan; 2013. urtean 1.313 inter-
bentzio egin ziren gordailuan. Horien %75 
UPV/EHUko hirugarren zikloko ikasleentzat 
izan zen..

Liburutegi Digitalak azken zortzi urteotan zer no-
lako bilakaera izan duen agertzen da grafikoan, 
eta beste zerbitzu batzuek izandakoa; Hegoako 
Dokumentazio Zentroak berak kudeatzen dituen 
zerbitzu batzuek, hala nola buletin tematikoek, 
multimedia zerbitzuak, Hegoak web orrian egiten 
dituen argitalpenek, bai eta zuzenean liburutegia-
ren mend e ez dauden beste zerbitzu batzuek ere, 

2013ko Liburutegi Digitaleko eskariaren banaketa geografikoa

 Latinoamerika

 EAE

  Estatu espainarreko 
gainerako lurraldeak

  Europako gainerako 
lurraldeak

 Beste Batzuk

%51

%20

%22

%4 %3

esaterako Bantabak eta Tokiko Giza Garapenaren 
Atariak.

Hegoaren Liburutegi Digitala Nazioarteko Lanki-
detzan eta Garapenean espezializatuta dagoen 
gaztelaniazko datu-baserik garrantzitsuenetakoa 
da. Datuak, nagusiki, Amerikako kontinentetik es-
katu dira (%51), eta joera hori aurreko urteetatik 
dator. Bestalde, Europatik kontsulten %46 etorri 
da. Zehazkiago, Euskal Autonomia Erkidegotik %20 
etorri da, eta gainerako Espainiako Estatutik %22.
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L Andeen Eskualderako Proposamen 
Ekonomiko Eraldatzaileen Programa: 
Tokiko Garapen Ekonomikoaren eta 
Ekonomia Sozial eta Solidarioaren 
arteko Loturak (Ekuador)

2013an zehar, Andeen Eskualderako Proposamen 
Ekonomiko Eraldatzaileen Programa: Tokiko Gara-
pen Ekonomikoaren eta Ekonomia Sozial eta So-
lidarioaren arteko Loturak izeneko programaren 
exekuzioak aurrera jarraitu du. Programa hori Ga-
rapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak onar-
tu zuen, 2010eko deialdian; haren exekuzio-epea 
2011ko urtarrilean hasi zen eta 2014ko abenduan 
amaituko da. Programa Ekuador hegoaldean da-
goen Loja probintzian exekutatzen da, eta hangoa 
bertakoa den Fundación Intercooperation América 
Latina elkartearen laguntza du.

Programaren helburua Loja probintzian Ekonomia 
Sozial eta Solidarioko estrategia bat prestatzea 
da, gobernantza eta parte-hartzeari, generoari, 
iraunkortasun ekologikoari eta kultur artekota-
sunari lehentasuna emanda. Horretarako, hiru osa-
garritik abiatuta lan egin da:

1. Ikerkuntza eta ezagutzaren kudeaketa. ESS-
ren kontzeptuari buruzko lehen ikerketa-ildoa 
bukatu da, tokiko garapenarekin, ekonomia ko-
munitarioarekin, ekonomia feministarekin eta 
herri finantza solidarioekin dituen antzekotasun 
eta desadostasunak aztertzen dituena. Hala-
ber, Lojako ESSrako lurralde politika publikoei 
buruzko bigarren ikerketa-ildo bat garatu da.

2. Loja probintziako lurralde-eragileen gaitasunak 
indartu dira, politika publikoetarako proposa-
menak eraikitzeko, eta genero-ekitatea aintzat 
hartuta, Ekonomia Sozial eta Solidarioko espe-
rientziak sustatzeko. 2013an ESSri buruzko Ikas-
taroaren 2. edizioa egin da (200 ordukoa), eta 
Ekintzailetza Solidarioen Kudeaketarako Ikasta-

roa ere martxan jarri da, programak bultzatzen 
dituen proiektu ekintzaileen buruzagi diren tal-
deei zuzendua. 

3. ESSko ekimen asoziatiboak indartu egin dira 
ekoizpenaren alorrean, prozesamenduan, ba-
lio-eranstean, merkatuetarako sarbidean eta 
zirkuitu ekonomiko solidarioarekin bat egi-
tean, genero-ekitatea eta elikaduraren gaineko 
burujabetza aintzat hartuta. Zehazkiago, 2013. 
urtean zehar ekimen hauek sustatu dira: Unión 
Popular de Mujeres de Loja (UPML) elkartearen 
Orekatze Lantegiaren handitze-lanak egitea, 
Alamor-en; Pózuleko Honor y Trabajo Komu-
nako Núcleo Cafetaleroren kafea prozesatzeko 
lantegia; Celica−n, UCPACEren arto kreolezko 
irina ekoizteko lantegia; Federación Unitaria 
Provincial de Organizaciones Campesinas y Po-
pulares del Sur (FUPOCPS) elkartearen Tambo 
Kapac Ñan negozio-zentroa, eta Lojako Sare 
Agroekologikoko (RAL) azoka agroekologikoak. 

Hiru osagai horiei esker, probintzian ESSren alorrean 
dagoen oinarri soziala indartu eta artikulatu egin 
da, eta azkenean, Lojako MESSEk eta Elikadura 
Burujabetzaren Plataformak erabakia hartu dute, 
elkarrekin eta parte-hartzearen bitartez, Lojako 
probintzian Ekonomia Sozial eta Solidariorako 
eta Elikadura Burujabetzarako Probintzia Mailako 
Ordenantza bat sortzeko. Ordenantza hori 2014an 
zehar garatuko da, programa horren laguntzarekin.

L Ekuador Hegoaldeko Eskualdean 
Ekonomia Sozial eta Solidarioko 
Eragileak eta Mugimendua Indartzeko 
Programa

Proiektu hori Gipuzkoako Foru Aldundiak finan-
tzatu du, eta AVCDren PGM-2010BA/002 proiek-
tua osatu eta kofinantzatzen du. Proiektuak Loja 
probintziako eta Ekuador Hegoaldeko Eskualde-

6  Aholkularitza, kontsultoretza eta laguntza 
teknikorako jarduerak
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ko lurralde-eragileak indartzea proposatzen du 
(MESSE eta nekazari-elkarteak, GAD, Gobernu 
Zentralaren erakunde deszentralizatuak eta Lo-
jako Unibertsitate Nazionala), emakumeen es-
kubide ekonomikoak aintzat hartuko dituzten 
politika publikoen proposamenak egiteko eta 
ESSko esperientziak sustatzeko. Horretako, lau 
ardatzen inguruan lan egingo da, nagusiki Lojako 
probintzian. Halaber, MESSEren jarduera batzuk 
egingo dira Azuay, El Oro edota Zamora Chin-
chipe probintzietan: Aipatutako erakundeetako 
langile teknikoen gaitasunak indartzea, Eko-
nomia Sozial eta Solidarioari buruzko Ikastaro 
baten bidez (200 orduko diplomatua, 8 modulu-
takoa), 30 lagunentzako; Ekuadorreko Ekonomia 
Sozial eta Solidarioaren aldeko Mugimenduaren 
−Hegoaldeko Eskualdeko MESSE− artikulatzeko 
eta eragiteko gaitasuna areagotzea; emaku-
meek gidatutako ekimen ekonomiko asoziati-
boak finkatzea, haiek ekoizpen-baliabideetarako 
duten sarbide eta kontrola areagotzeko; eta, 
azkenik, ekoizle agroekologiko antolatuek Kultur 
Arteko Zirkuitu Ekonomiko Solidarioarekin bat 
egitea. 

Esperientzia hori argitalpen batean sistematizatuko 
da, eta bertan jasoko dira emakumeen eskubide 
ekonomikoak aintzat hartuko dituzten lurralde 
politika publikoetan eragina izateko gomendioak 
eta ikaskuntzak.

L Bolivian, Perun eta Ekuadorren 
Ekonomia Sozial eta Solidarioa eta 
Emakumeen Eskubide Ekonomikoak 
Sendotzeko Programa

Programaren profila 2012an onartu zen, eta 
azken formulazioa 2013an onartu du Garape-
nerako Lankidetzaren Euskal Agentziak; 2015era 
arte du exekutatzeko epea, eta Bolivian, Ekuado-
rren, Perun eta Euskadin hainbat ekintza gauza-
tzea aurreikusten du. Herrialde bakoitzean modu 
espezifikoan lantzen diren hainbat osagai ditu. 
Herrialde guztietan landuko da garapenerako 
ezagutza eta hezkuntzaren ikerkuntza eta ku-
deaketa. Andeetako hiru herrialdeetan landuko 
da sendotze instituzionala eta trebakuntza, eta 
Bolivian, zehazki, emakume-elkarteek bultza-

tutako ekoizpen-ekimenetarako babesa (La Paz 
iparraldeko altiplanoko herrietan); guztiak ere, 
ekonomia solidarioaren eta emakumeen eskubide 
ekonomikoen esparruan landuko dira. 

Unibertsitateak, emakumeen elkarteak eta ekono-
mia sozial eta solidarioaren aldeko mugimenduak 
izango dira tarteko, bai eta eragin politikoaren 
alorrean gurekin lan egiten duten erakunde publi-
koak ere. Hegoak tokiko entitateak ditu laguntzai-
le: Bolivian, Postgrado Ciencias para el Desarrollo 
CIDES-UMSA, Ekuadorren Intercooperación eta 
Perun, aldiz, Grupo Género y Economía. 

Programa horren esparruan, Bolivian hitzarmen 
bat sinatu da Hegoa eta UMSAko (La Pazeko Ma-
yor San Andrés Unibertsitatea) CIDESen artean, eta 
UMSA eta UPV/EHUko errektoreen artean, aldiz, 
kolaboraziorako esparru-hitzarmen bat. Halaber, 
Hegoak hitzarmena sinatu du Limako UNMSMko 
(Mayor San Marcos Unibertsitate Nazionala) Zien-
tzia Sozialen Fakultateko Soziologia Eskolarekin, 
eta UPV/EHU eta UNMSMko errektoreek ere espa-
rru-hitzarmen bat sinatu dute.

L Euskal Lankidetzarako 
Lehentasunezkoak diren Prozesuen 
Kalitatea Indartzea: Tokiko Garapen 
Ekonomikoa eta Herrialde Estrategiak 

2013an zehar, Hitzarmen horren exekuzioa amai-
tu da, Ekonomia Sozial eta Solidarioari buruzko 
hausnarketa eta eztabaidarako mintegiei zegokien 
aldetik, eta Lankidetzaren Euskal Agentziaren He-
rrialde Estrategiak izeneko tresnari laguntza tekni-
koa ematearen aldetik.

2013ko urtarrilaren 17tik 19ra unibertsitate arteko 
mintegi bat egin zen La Pazen (Bolivia): “Ekono-
mia Sozial eta Solidarioko Eskubide Ekonomikoak 
eta Politika Publikoak. Unibertsitatearen erronkak 
Suma qamañatik”. Helburua unibertsitateek eko-
nomia sozial eta solidarioa lantzerakoan duten 
papera aztertzea izan zen, eta gizartearekin duten 
lotura, eta hala, etorkizuneko koordinazio-estrate-
gietarako unibertsitateen artean loturak sortzea. 
26 bat lagun bertaratu ziren, gehienak Latinoame-
rikako unibertsitateetako irakasle eta ikertzaileak, 
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ESSren aldeko erakunde sozialak eta REMTEkoak: 
Hegoako irakasleak, CIDES-UMSAkoak (Boliviako 
Mayor de San Andrés Unibertsitateko Garapenaren 
Zientzietako Graduondokoa), Peruko Mayor de San 
Marcos Unibertsitate Nazionalekoak, Argentinako 
General Sarmiento Unibertsitate Nazionalekoak, 
Santa Cruzeko Gabriel René Moreno Unibertsitate 
Autonomokoak, eta abar. 

Kubarako Lankidetzaren Euskal Estrategiari da-
gokionez, erakundeei txostena aurkeztu zitzaien 
(MINCEX, MINAGRI), Kubako GGKE-ei (ACPA, ANAP, 
ACTAF) eta La Habanako Unibertsitateari. Bestalde, 
Kubako erakundeetan nazioarteko lankidetza erre-
gulatzeko egin diren aldaketen ondoren, Kubarako 
lankidetza zein egoeratan dagoen azaltzeko txos-
ten bat prestatu eta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziari aurkeztu zitzaion.

L Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoa (SEAD)

2012ko abenduaren 31n proiektuen exekuzioa 
amaitu zenez, 2013an zehar azken txostenak pres-
tatu dira, eta GLEAren eta AECIDen aurrean aur-
keztu. Txosten horiek eginda, amaitu dira Hegoak 
1998. urteaz geroztik FOCAD eta AECIDen deialdien 
bitartez Tindufeko (Aljeria) saharar errefuxiatuen 
kanpalekuetan gauzatu dituen lankidetza-proiek-
tuak. Lan hori sahararren entitateekin batera gau-
zatu da, Lankidetzako Ministerioekin, Funtzio Pu-
blikokoekin, Lanbide Heziketa eta Gazteriakoekin, 
eta Emakume Sahararren Batasun Nazionalarekin 
(ESBN. Hainbat milioi euro kudeatu dira, kanpale-
kuetan lankide boluntarioak egon dira, eta Hegoa 
eta SEADen arteko lan-harremana eta elkartasuna 
oso estuak izan dira.

L Foru Aldundiak eta Udalak

Bizkaiko Foru Aldundiarekin, 2013an zehar, lagun-
tza teknikoa emateko zenbait zerbitzu eskaini dira, 
Hegoak duela urte batzuetatik zerbitzu-hitzarme-
nak baititu BFArekin. Laguntza tekniko hori jarraian 
azalduko ditugun zerbitzuetarako elkarrekin lan 
eginda eman da: 2013-2015 Plan Zuzentzailea-
rekin batera aurkeztu zen Lankidetzako Dekretua 

prestatzea; lankidetza-programaren generoaren 
araberako aldez aurreko ebaluazio-txostena; au-
rreko urteetako deialdietan onartutako proiektuen 
txostenen jarraipena; 2013ko lankidetza deialdi-
rako baremazioa (GGKEek 150 proiektutik gora 
aurkeztu dituzte, atal desberdinetan) eta onartu-
tako proiektuen jarraipena; BFAan sortzen diren 
bestelako proposamenetarako koordinazioa ere 
egiten da modu erregularrean, proiektuak lurral-
dean bertan nola garatzen diren jakiteko jarraipen 
sektoriala edo geografikoa eginda, edo zuzeneko 
lankidetzarekin lotutako proposamenen bitartez.

Euskal Udalekin egindako lanari dagokionez, aholku-
laritza-lana egin da 2013ko lankidetza-deialdieta-
rako Eibar, Irun, Ordizia eta Beasaingo Udaletarako, 
eta proposamenak egin dira Errenteria eta Tolosako 
Udalekin. Gainera, Udal horiekin aldian behin ha-
rremana edukitzen dugu, jarraipena eta txostenak 
egiteko, eta ekitaldi bakoitzeko deialdia prestatzeko. 
Gainera, Ermuko Udalari, laguntza teknikoko zerbi-
tzu gisa, herri horretako 2013-2015 denboraldirako 
lankidetzarako ildo nagusien proposamen bat eskai-
ni zitzaion.

L Antioquía Medellín – Bizkaia Bilbao 
Programa

2013an amaitu zen AM-BBI Programa, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren, Bilboko Udalaren eta BBKren 
laguntzarekin ezarri dena. Antioquiako Goberna-
zioak eta Medellíneko alkatetzak konpromisoa har-
tu dute jarduera horiei beren baliabideekin jarrai-
pena emateko.

Programa Antioquiako Unibertsitatearen bitartez 
gauzatu da, eta Gobernazioarekin koordinatuta; 
bertan, emakume liderren trebakuntza-jarduerak 
bultzatu dira, sei udalerriri laguntza eman zaie 
beren legegintzaldiko planetarako, emakumeen 
elkarteek proposatutako hainbat ekimen txerta-
tzeko, eta sektore publikoko eraginean lan egiten 
duten emakume-sareekin batera lan egin da, bai 
eta 18 unitate produktibotan sartuta dauden uda-
lerrietako emakume-erakundeekin ere.

Medellíneko alkatetzarekin egindako lanean, Aso-
ciación de Mujeres Afrodescendientes de Medellín 
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Elkartea eratu da, eta elkarte horrek Aurrekontu 
Parte-hartzailean parte hartzen du, Ekintza Komu-
naleko Batzordeetan, eta 2012-2015erako Mede-
llíneko Garapen Plana prestatzeko lanetan. Bestal-
de, mikroekintzailetza-sare batekin lotuta dauden 
hiru enpresek modu egonkorrean lan egiten dute. 
Medellíneko berezko kultura aldarrikatzen duten 
gazteek osatutako talde artistikoak sortu dira, eta 
udal administrazioak Medellíneko eskoletan banat-
zen dituen ikuspegi teknikodun dokumentu ugari 
osatu dira.  

L Guatemala Hitzarmena

Hegoak Guatemalako Lankidetzarako Euskal Es-
trategian parte hartzen du, 2008an martxan jarri 
zenetik. Guatemalako errealitatearen diagnostiko 
batetik abiatuta, eta euskal lankidetzak egindako 
lanaren analisi kritikoa eginda, Estrategia horrek 
lankidetzarako bestelako eredu bat proposatzen 
du; eremuka edo prozesuka lan egin ordez, Guate-
mala herrialde bidezko, ekitatibo eta demokratikoa 
bihurtzeko eragin handiena izan dezaketen subje-
ktuak indartzea du helburu: mugimendu sozialak 
eta tokiko botereak.

Aldaketarako subjektu estrategikoak indartzea 
helburu izan duen −mugimendu feminista, 
nekazarien eta indigenen mugimendua, eta tokiko 
botere konprometituak− etapa amaituta, fase 
berri bati ekin diogu; bertan, Confluencia Nuevo 
Baqtun izena duen eta mugimendu feministako 
eta nekazarien eta indigenen mugimenduko 
hainbat kolektibo batzen dituen elkartea sendotu 
eta babestuko dugu. 

Horretarako, batetik, gizartetik patriarkatua eta 
kolonizazioa urruntzeko balio dezakeen analisi eta 
ekintza politikorako lanabes gisa, pentsamendu 
propioa indartu nahi da eta, bestetik, mugimen-
du sozialen ekintza publiko bateratuak bultzatu 
nahi dira, proiektu politiko askatzaileak sustatzeko. 
Azkenik, eragina sortzeko zenbait ekintza antolatu 
ditugu Euskadin, Guatemalan gertatzen diren giza 
eskubideen urraketak salatzeko; urraketok, gainera, 
enpresa transnazionalen erauzte-proiektu erral-
doiekin lotuta egon ohi dira.

L Kuba. Medikuntzako Liburutegi 
Nazionala

2013an amaitu da La Habanako Osasun Ministe-
rioko Medikuntza Zientzietako Institutuaren (IN-
FOMED) Medikuntza Liburutegi Nazionalaren Bir-
gaitzea izeneko proiektuaren laguntza teknikoa eta 
exekuzioa. Proiektua emaile partikularren berezko 
funtsen bitartez finantzatu da, Hegoarekin koor-
dinatuta, eta hari esker, liburutegia goitik behera 
eraberritu eta birgaitu da fisikoki, eta liburutegi-
rako ekipamendu teknikoa eta ekipo informatikoak 
jarri dira. Hiru urtetan zehar, hango erakunde ku-
batarrekin behar izan diren koordinazio-lanak egin 
dira. Inaugurazioa 2013ko uztailean egin zen, eta 
zerbitzuak martxan daude, hala modu presentzia-
lean −jendaurreko zerbitzuak− nola online ere, IN-
FOMEDen bitartez, Kubako eta nazioarteko zenbait 
osasun eta ikerkuntza zerbitzurentzat (esaterako, 
Kubako osasun-sarerako). 

Kuban, Mugen Gainetik GGKErentzat kanpoko eba-
luaketa bat egin da, Kubako Holguín probintzian 
dauden Cacocum kooperatiben nekazaritza-gara-
pena bultzatzeko Lankidetzaren Euskal Agentziak 
bultzatutako FOCAD proiektu bat nola dagoen jaki-
teko. Lekuan bertan egin beharreko lana otsailean 
egin zen, eta La Habanan eta Holguínen zenbait 
bilera instituzional ere egin ziren. Gerora, azken 
txostena aurkeztu zen.

L BBK

BBKren laguntzarekin, aholkularitza-lan bat 
amaitzen ari gara, jarraipen-txostenen zain zeu-
den aurreko urteetako deialdietako proiektuen 
azken txostenak amaitu ahal izan daitezen. 
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Garapenerako Ikasketen 
Espainiako Sarea (RE-
EDES) hainbat dizipli-
natako sare akademiko 
bat da, garapena eta 

nazioarteko lankidetzaren alorreko ikerketa eta 
irakaskuntzan espezializatua. Helburu hauexek 
ditu: oinarrizko ikerkuntza eta ikerkuntza aplika-
tua sustatzea, hainbat diziplinatako trebakuntza, 
eta horien kalitatea hobetzea garapenari buruzko 
ikerketetan; bazkideen artean lankidetzan eta sa-
rean lan egin dadin ahalbidetzea, irakaskuntza- eta 
ikerketa-jarduera bateratu eta diziplina artekoak 
sustatuta; eta, azkenik, ikerketa eta trebakuntzaren 
emaitzak zabaltzea, eta herri administrazioei, sek-
tore pribatuari, nazioarteko erakundeei eta hedabi-
deei ezagutzera ematea. 2013. urtean Huelvako 
Unibertsitatearekin batera lan egin dugu, 2014ko 
ekainaren 16 eta 17an egingo den Garapenari 
buruzko Ikaskuntzen Nazioarteko II. Biltzarra pres-
tatzen laguntzeko. Biltzar horretako gai nagusia 
garapenerako alternatiba berriak izango dira.

L Amanda Plataforma

Kultura arteko hezkuntzaren aldeko Gasteizko pla-
taforma (Hegoa, Desazkundea, Saregune, AMPA 
Ramón Bajo) eta erakundeak (Ramón Bajo ikas-
tetxea, Campilloko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak). 
Aurten, plataformak artikulu edo manifestu bat 
idatzi du, hezkuntzaren alorrean izandako murri-
zketen aurrean bere jarrera azaltzeko. Plataforma-
ren lana, funtsean, Goian proiektua babestea izan 
da; gizarte eta hezkuntzako esku-hartze proiektu 
bat da, Alde Zaharrean jardutea helburu duena, eta 
auzoan egoera ahulean egon daitezkeen haurren 
gizarteratzea eta haur horien kohesio soziala bult-
zatzea helburu duena. 

L Mosaiko 

Garapenerako Hezkuntzari buruzko hausnarke-
ta-taldea. Taldean parte hartzen dugun erakun-

deen barruko komunikazio-prozesuen gainean ez-
tabaidatzea izan da aurtengo jarduera.

Hegoak bi eskualde har-
tzen dituen Enlazando 
Alternativas sarean par-
te hartzen du, eta haren 

helburua da bi kontinenteetan ezartzen diren po-
litika neoliberalen aurreko erresistentzia indartzea; 
bereziki, etengabeko bidegabekeriak eta giza es-
kubideen urraketa sistematikoak eragiten dituzten 
enpresa transnazionalen eta gobernuen politikei 
aurre egitea. 2012an Genevan egin zen “Enpresa 
eta Giza Eskubideen Foroa”-n parte hartu genuen, 
abenduaren 3 eta 4an. Halaber, Korporazio Trans-
nazionalen Betebehar Lotesleei buruzko Herrien 
Nazioarteko Itunaren ildo nagusiak ere aurkeztu 
ziren −Hitzaurrea eta Printzipioak− Europako Par-
lamentuan, Bruselan, irailaren 6an. Gainera, enpre-
sa transnazionalak kontrolatzeko Herrien Itunaren 
barneko zirriborroa ere bukatu dugu.

2013an Hegoak oso 
modu aktiboan har-
tu du parte REAS 
Euskadi Ekonomia 

Alternatibo eta Solidariorako Sarean. Bazkide 
gisa jardun du, eta aurten lankidetzako jardue-
ra askoz ere gehiago egin ditu REASekin batera. 
Hegoa REAS Euskadiko Zuzendaritza Batzordeko 
kide da, eta Maria Angeles Díezek zenbait ardu-
ra ditu Sarearen kudeaketan. Gure ordezkariak 
Ikuskaritza Sozialaren lan-taldean parte hartzen 
du, eta lehendik ere hartzen genuen parte talde 
horretan, Juan Carlos Perez de Mendigurenen 
eskutik. Era berean, Generoa eta Ekonomia So-
lidariorako lan-taldea sortzeko egindako jardue-
retan ere parte hartu du. 2013an hausnarketa-
rako eta barne trebakuntzarako 3 mintegi egin 
dira, eta horien buruan, lan-talde egonkor bat 
sortu da REAS Euskadiren barruan, bazkide di-

7 Sare eta aliantzetako partaidetza
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ren erakundeen barruan jardunbide feministen 
alorrean elkarrekin jarduerak bultzatzeko asmoz. 

Lehen mintegia: “Ekonomia solidarioa eta ekono-
mia feminista”. 2013ko maiatzaren 23a. Helburua: 
ekonomia solidarioak ekonomia feministari egiten 
dizkion ekarpenak aztertzea, eta alderantziz. Lehen 
mintegi horretan dinamika parte-hartzaile baten 
bidez lan egin zen, bileran zeuden REASeko enti-
tateek zer nolako kezkak zituzten jasotzeko. Lehen 
mintegi horren bigarren zatian, hausnarketa teori-
ko bat egin zen Ekonomia Solidarioaren (ES) prin-
tzipioen inguruan; batetik, ekonomia feministaren 
ikuspegitik aztertu ziren (Mertxe Larrañaga eta 
Yolanda Jubeto) eta ekonomia solidarioaren prak-
tikatik ere bai (entitate guztiek parte hartu zuten 
dinamika hartan).

Bigarren mintegia: “Ekonomia solidarioa zainke-
tak ematearen alorrean”. 2013ko ekainaren 27a. 
Helburua: zainketa ematearen alorrean izan diren 
ESko esperientzia aipagarriak aurkeztea. Bigarren 
mintegian pertsonekin lan egiten duten enpre-
sen esperientzia zehatz batzuk bilatu genituen, 
emakumeen arazoak izan ohi zituztenak, edo aniz-
tasunekoak, besteak beste. REASeko bi esperientzia 
aurkeztu ziren (SSI Coop eta Konfia, lan-mundu-
ratze enpresa bat) eta horrez gain, Erresuma Ba-
tuko esperientziak ere ezagutu genituen (Lean-
dro Sepúlvedak Erresuma Batuko esperientzia bat 
azaldu zigun, ekonomia sozial eta solidarioan oi-
narrituta pertsonak zaintzeko zerbitzua ematearen 
inguruan).

Hirugarren mintegia:“REAS Euskadiren barruan 
genero lan-talde egonkor bat sortzea”. 2013ko 
azaroaren 29a. Helburuak: lan-talde egonkor bat 
sortzea, ekonomia solidarioko sarean jardunbide 
eta ikuspegi feministak txertatzearekin lotutako 
gaiak landu ditzan, lan-talde horren funtziona-
mendurako ildo nagusiak ezartzea eta haren ildo 
estrategikoak definitzea, bai eta lehentasuna zer 
nolako gaiei emango zaien ere. Hirugarren minte-
gian, REAS Euskadiko entitateen zenbait barne-jar-
dunbide aurkeztu ziren, genero-ikuspegiarekin egi-
ten den lanarekin lotutakoak. Era berean, entita-
teek eta REASek 2014 eta 2015ean garatuko duten 
lanerako agenda bat ere prestatu zen. Lan-talde 
hori 2014an hasiko da lanean. Lan-talde egonkor 

horretan, besteak beste, Mertxe Larrañagak, Yo-
landa Jubeto eta Mª Luz de la Calek hartzen dute 
parte.

Lan-taldeen dinamizaziorako egindako jarduerez 
gain, REAS Euskadik eta Hegoak udako ikastaro bat 
antolatu zuten elkarrekin, “Zainketak eta bizitzaren 
iraunkortasuna. Ekonomia sozial eta solidarioaren 
ekarpenak”, UPV/EHUren Kulturbasque udako ikas-
taroen barruan, ekainaren 27 eta 28an Bilbon.

Halaber, azaroaren 16 eta 17an Bilboko Zabalgu-
ne Plaza eta Azokan egindako “Ekonomia Solida-
rioaren Azoka”-n izan zen Hegoa. Azokaren xedea 
Ekonomia Solidarioa indartu eta ikusaraztea izan 
zen, eta horretarako, hazten ari den errealitate 
sozioekonomiko bat aurkeztu zen, zenbait jar-
dunbideren bitartez erantzun errealak eskaintzen 
dituena sektore jakin batzuetarako; hala nola se-
ktore produktiborako, zerbitzuetarako, merkatu-
ratze-sektorerako, kontsumorako edo finantzen 
sektorerako. Merkatu Soziala herritarrengana hur-
biltzea izan zen helburua, eta pertsona eta erakun-
deen arteko lankidetza sustatzea. Hegoak stand 
bat jarri zuen Azoka hartan, eta bere argitalpen eta 
lanak jarri zituen ikusgai.

Duela hiru urtetik hona, Hegoa 
FIARE proiektuaren parte da; 
FIARE pertsona eta erakundeen 
sare bat da, finantza-merkatua-
ren barruan alternatiba batzuk 

sortzea helburu duena, hartara bidezkoago izango 
den gizarte baten zerbitzura egongo den ekono-
mia bat eraikitzeko, bestelako balio batzuk izango 
dituena. Gainera, Banca Popolate Etica, S. Coop.en 
agente gisa lan egiten duen enpresa ere bada.

L Redial

REDIAL (Latinoamerikari buruzko Informazio eta 
Dokumentaziorako Europako Sarea) erakundeak, 
1989. urteaz geroztik, Europan Latinoamerikari 
buruz egiten den ikerkuntzaren eta dagoen infor-
mazio zientifikoaren arteko lotura eskaintzen du. 
Hegoak, bere Dokumentazio Zentroaren bitartez, 
Sare horretan parte hartzen du sortu zenetik, eta 
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Portal América Latina Portal Europeo izeneko ata-
ria mantendu eta eguneratzen laguntzen du. Atari 
hori REDIAL eta CEISAL (Latinoamerikako Ikerketa 
Sozialen Europako Kontseilua) sareen arteko lan-
kidetzaren emaitza gisa sortu zen, eta Europan La-
tinoamerikako giza zientzien eta zientzia sozialen 
inguruan egiten den ikerkuntza-lanean espezia-
lizatutako informazio-sistema osatua eskaintzen 
du. Gainera, 2012tik, Hegoa Anuario Americanista 
Europeo izeneko aldizkariaren koordinazio edito-
rialaz arduratzen da (http://www.red-redial.net/
revista/anuario-americanista-europeo/).

L Tesela

Ikerkuntza Ekintza Parte-hartzaileari (IEP) buruzko 
hausnarketa-taldea da.Aurten, taldeak bere hel-
buruak zehazten jardun du, gaur egungo hezkun–
tza-ereduaren analisitik abiatuta. Halaber, taldea 
osatzen dugun pertsonen trebakuntza ere landu 
da, eta horretarako, IEPren inguruko trebakun-
tza-ikastaroa antolatu zen maiatzaren 17 eta 18an 
Bilbon. Bestalde, Arabako Fracking Ez platafor-
mak, Desazkundeak eta Bionekazaritzak Gasteizen 
maiatzaren 8, 9, 10 eta 11n antolatu zuten “Ener-
giaren demokratizazioari buruzko jardunaldiak” 
antolatzen lagundu genuen. . 

2013an zehar, Hegoak modu 
aktiboan hartu du parte 
Euskadiko GGKEen Koordi-
nakundeko Eragin Politiko-

rako Taldean. Funtsean, ekimen hauek landu ditu-
gu: GGKE eta enpresen arteko harremanari buruz 
eztabaidatzeko zirriborro bat idatzi dugu; Koordi-
nakundearen plangintza estrategikoaren analisia; 
erakunde desberdinen lankidetza-politikaren ja-
rraipena; nazioarteko lankidetzaren egoerari buruz 
hausnarketa egiteko talde bat sortzeko lanean par-
te hartu dugu.
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Hegoa Institutuko Zuzendaritza-Kontseilua

Zuzendaria Luis Guridi Idazkaria Mª José Martínez Kideak Iratxe Amiano, Gema Celorio, Gonzalo Fernández, 
Maite Fernández-Villa, Irantzu Mendia, Karlos Pérez De Armiño, Carlos Puig, Almudena Sainz, Daniel F. Von 
Freyberg, Patxi Zabalo.

Hegoa Elkarteko Zuzendaritza-Batzordea
(onura publikoko elkartea da. EHAA, 165. zenb., 2003ko abuztuaren 26a). 

Presidentea Patxi Zabalo Presidenteordea Mari Luz De La Cal Idazkaria Eduardo Bidaurratzaga  Diruzaina Luis 
Guridi Kideak Mikel De La Fuente, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Txema Navarro. 

Hegoa Institutura atxikitako irakasleak

Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Iratxe Amiano, Efrén Arreskurrinaga, Xabier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo 
Bidaurrazaga, Juanjo Celorio, Mari Luz De La Cal, Mikel De La Fuente, Marian Díez, Alfonso Dubois, Iker 
Etxano, Xabi Gainza, Luis Guridi, Jorge Gutiérrez, Juan Hernández Zubizarreta, David Hoyos, Pedro Ibarra, 
Yolanda Jubeto, Irati Labaien, Mertxe Larrañaga, Imanol Madariaga, Eduardo Malagón, Zesar Martínez, Elena 
Martínez Tola, Mari José Martínez, Irantzu Mendia, Karlos Pérez De Armiño, Juan C. Pérez De Mendiguren, 
Víctor Pozas, Uri Ruiz Bikandi, Joseba Andoni Sainz De Murieta, Luis Miguel Uharte, Koldo Unceta, Unai 
Villalba, Unai Villena, Idoye Zabala, Patxi Zabalo, Iker Zirion,  Imanol Zubero, Luis María Zupiria.

Talde teknikoa

Koordinatzaile nagusia Gonzalo Fernández Dokumentazioa eta irakaskuntza Maribi Lamas, Itziar Hernández, Marisa 
Lamas, Iñaki Gandariasbeitia, Amaia Guerrero Ikerketa Gloria Guzmán, Iker Zirion, Sergio Campo, Javier González, 
Silvia Piris, Yenifer García Hezkuntza Gema Celorio, Amaia Del Río, Alicia López De Munain Aholkularitza eta 
kontsultoretza Carlos Puig, Míchel Sabalza, Maite Fernández-Villa, Luis Elizondo, Tatiana Montenegro Finantzak 
Pilar Jurado, Almudena Sainz Idazkaritza eta administrazioa Joana Del Olmo, Rosario Uriarte.

Sareak eta lankidetzak

Garapenari buruzko Ikaskuntzen Sare Espainiarra (REEDES) • Afrikako Ikerkuntza eta Irakaskuntza Elkartea 
(ARDA)• Euskadiko GGKE-en Koordinakundea (kide laguntzailea) • Espainiako GGKE-en Koordinakundea 
(kide laguntzailea) • Harresiak Apurtuz - Etorkinei Laguntzeko Euskadiko GGKE-en Koordinakundea • 
Women in Development Europe (WIDE) • European Association of Development Research and Training 
Institutes (EADI)• Latinoamerikari buruzko Informazio eta Dokumentaziorako Sare Europarra (REDIAL) • 
Garapenerako Nazioarteko Elkartea (SID • Dokumentazio eta Informazio Zientifikoko Elkarte Espainiarra 
(SEDIC) • Artxibo-zain, Liburuzain eta Dokumentalisten Euskal Elkartea (ALDEE) • Ekonomia Alternatibo eta 
Solidarioaren Sarea (REAS) • FIARE - Banka Etikoa. 

Langile laguntzaileak. Eskerrak eman nahi dizkiegu urtean zehar zenbait jardueratan Hegoa Institu-
tua-rekin nola edo hala lan egin duten guztiei.

8 Erakunde organigrama
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9  Txosten ekonomikoa Hegoa Elkartearen 
Emaitzen Kontua, 2012ko abenduaren 31n (eurotan adierazita)

 
(ZORRA) 

HARTZEKOA
(ZORRA) 

HARTZEKOA
2013.12.31 2012.12.31

A)  ERAGIKETA JARRAITUAK   
1. Berezko jardueraren diru-sarrerak 2.057.607,79 2.872.183,32  

a) Elkarteko kideen eta afiliatuen kuotak 11.469,89 11.925,53  
b) Erabiltzaileen ekarpenak 2.385,10 1.350,00  
d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak 2.040.483,23 2.794.405,38  
e) Ekitaldiko soberakinari egoitzako dohaintzak eta legatuak 3.269,57 64.502,41  

2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren beste diru-sarrera batzuk 33.086,72 36.221,05  
3. Laguntzengatiko eta bestelakoengatiko gastuak (808.687,14) (1.243.362,05)

a) Moneta laguntzak (808.337,64) (1.226.225,96)
b) Laguntzengatiko eta gobernu-organoaren gastuak (300,00) (5.208,00)
c) Diru-laguntzen, dohaintzen eta legatuen itzulketa (49,50) (11.928,09)

7. Jardueraren beste diru-sarrera batzuk 3.123,13 450,04  
8. Langileria-gastuak (871.766,48) (1.012.576,62)

a) Soldatak, ordainsariak eta antzekoak (669.426,53) (783.008,10)
b) Zama sozialak (202.339,95) (229.568,52)

9. Jardueraren beste diru-sarrera batzuk (437.252,53) (613.172,09)
a) Kanpoko zerbitzuak (437.188,15) (612.042,89)
b) Zergak (64,38) (1.129,20)

10. Ibilgetuaren amortizazioa (4.859,59) (4.924,60)
11. Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako diru-laguntzak, dohaintzak eta kapital-legatuak 4.622,40 4.018,33  

a) Ekitaldiaren soberakinera intsuldatutako kapitalaren diru-laguntzak 4.622,40 4.018,33  
13. Beste emaitza batzuk - (57.670,70) ---  
A.1) Jardueraren soberakina (81.796,40) 38.837,38  
14. Diru-sarrera finantzarioak 16.734,37 7.672,27  

b) Balio negoziagarri eta beste finantza instrumentu batzuetakoak 16.734,37 7.672,27  
b 2) Hirugarrenenak 16.734,37 7.672,27  

15. Gastu finantzarioak (270,17) (260,08)
b) Hirugarrenekiko zergengatik (270,17) (260,08)

17. Aldaketa-diferentziak (0,01) ---  
A.2) FINANTZA-ERAGIKETEN SOBERAKINA 16.464,19 7.412,19  
A.3) ZERGAK ORDAINDU AURRETIKO SOBERAKINA (A.1 + A.2) (65.332,21) 46.249,57  
A.4) EKITALDIKO SOBERAKINA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK (65.332,21) 46.249,57  
B) GELDIARAZITAKO ERAGIKETAK   
20.  Geldiarazitako eragiketetatik datorren ekitaldiko soberakina, zergetatik garbi --- --- 
A.5) EKITALDIAREN SOBERAKINEAN AINTZATETSITAKO ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA (65.332,21) 46.249,57  
C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK   
3. Jasotako diru-laguntzak (2.045.105,63) (2.798.423,71)
4. Jasotako dohaintzak eta legatuak (3.269,57) (64.502,41)
C.1)  Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako diru-sarrera eta gastuengatiko ondare 

garbiaren bariazioa
(2.048.375,20) (2.862.926,12)

D) BIRSAILKAPENAK EKITALDIAREN SOBERAKINARI   
3. . Jasotako diru-laguntzak 2.040.483,23 2.794.575,58
4. . Jasotako dohaintzak eta legatuak 1.074,53 9.477,87
D.1) Ondare garbiaren bariazioa ekitaldiaren soberakinari egindako birsailkapenagatiko 2.041.557,76 2.804.053,45
 E)  Ondare garbiaren bariazioak ondare garbiari zuzenean egotzitako diru-sarrera eta 

gastuengatik (C.1 + D.1)
(6.817,44) (58.872,67)

  I) BESTELAKO BARIAZIOAK --- (3.477.224,12)
 J)  EKITALDIKO ONDAREN GARBIAREN BARIAZIOAREN EMAITZA, GUZTIRA (A.5 + E + F + G + H + I) (72.149,65) (3.489.847,22)
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Hegoa ELKARTEAREN 2013ko kontuak. Eurotan. 2012/12/31

2013ko ekitaldiari 
egotzitako sarrerak 

2.115.264,48 %100,00

Eusko Jaurlaritza 1.605.714,26 %75,91

Gipuzkoako Foru Aldundia 110.856,40 %5,24

Bizkaiko Foru Aldundia 104.000,00 %4,92

Euskal Fondoa 97.490,49 %4,61

Espainiako Gobernua 65.609,13 %3,10

Funts propioak 55.851,84 %2,64

Kutxabank.  
Gizarte Ekintza bbk 

20.932,66 %0,99

UPV/EHUren laguntza master 
ofizialei

20.000,00 %0,95

Bilboko Udala 15.880,29 %0,75

Beste ekarpen batzuk. 2.195,04 %0,10

Interes finantzarioak 16.734,37 %0,79

2013ko ekitaldiari egotzitako 
gastuak

2.180.596,69 %100,00

Transferentziak lurzoruei eta 
proiektuetako bazkideei

699.189,60 %32,06

Langileria-gastua 871.766,48 %39,98

Gastuak Egoitzan, proiektuak 
betearazteko

481.973,01 %22,10

Laguntza pertsonei. Master 
ofizialak eta NB

97.773,04 %4,48

Gastu orokorrak (langileria izan 
ezik) 

29.894,56 %1,37

2013ko ekitaldiko emaitza  
(galerak)

65.332,21

 Eusko Jaurlaritza

 Bizkaiko Foru Aldundia

 Espainiako Gobernua

 Kutxabank. Gizarte Ekintza bbk 

 Bilboko Udala

 Interes finantzarioak

 Gipuzkoako Foru Aldundia

 Euskal Fondoa

 Funts propioak 

 UPV/EHUren laguntza master ofizialei

 Beste ekarpen batzuk

%0,10

%0,79%2,64
%3,10
%4,61

%4,92
%5,24

%0,95
%0,99

%0,75

%75,91

 Transferentziak lurzoruei eta proiektuetako bazkideei

  Langileria-gastua

 Gastuak Egoitzan, proiektuak betearazteko

 Laguntza pertsonei. Master ofizialak eta NB

 Gastu orokorrak (langileria izan ezik)

%32,06

%39,98

%22,10

%4,48

%1,37


