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1. aurkezpena

Memoria honetan, gure erakundeak 2014. urtean egindakoa jasotzen du, haren jardueraren arlo 
guztietan. Unibertsitateko irakaskuntzaren arloan, UPV/EHUk eskaintzen dituen graduondoko-
etan, oro har, gutxitzeko joera gertatu bada ere, eta laneratzeko zailtasunengatik ere, gure hiru 
graduondokoek eskari ona atxiki dute. Halaber, Hegoak prestakuntza espezializatuko ikastaroak 
antolatu ditu, bai hemen (Globalizazioan, Lankidetzan eta Mugimendu Sozialetan Espezializa-
tutako III. Ikastaroa, EHNE-Bizkaiarekin batera, eta Hezkuntza askatzailea. Ekintza eta eraldake-
ta gizarte globalean izeneko ikastaroa), bai Latinoamerikan (Ekonomia Sozial eta Solidarioari 
buruzko ikastaroa eta Ekintzailetza Solidarioen Kudeaketarako Ikastaroa, Lojako Unibertsitate 
Nazionalarekin batera –UNL–). Era berean, irakaskuntza-jarduera eraman da aurrera beste auto-
nomia erkidego batzuetako zein nazioarteko beste unibertsitate eta erakunde batzuek eskaini-
tako graduondoko ikastaro ugaritan.

Gure erakundeak egiten duen prestakuntzako eta sentsibilizazioko lana eztabaidarako eta 
gogoetarako jardunaldi eta mintegiak antolatuz osatzen da (nabarmendu behar dira Ikerketa 
feministarako metodologia: giza eskubideen aldeko tresnak eta aplikazioak II. Jardunaldiak, 
Donostian), eta, aurreko urteetan bezala, Hegoa eratzen duten pertsonek hainbat prestakuntza-
ikastaro, lantegi, foro, topaketa eta elkarrizketatan parte hartu dute.

Hegoa Institutuko ikerketa-taldeek lan egiten jarraitu dute, eta lan horretatik sorturiko 
liburuak, lan-koadernoak eta zientzia-aldizkarietako artikuluak agiri honetan jasota ikusiko 
dituzue. Doktoretza-programak beste urte batez atxiki du Bikaintasuneranzko aipamena, eta 
urte honetan, programaren barruan, sei doktoretza-tesi irakurri dira eta hamalau tesi gehiago 
matrikulatu dira.

Garapenerako Hezkuntzaren arloan, Garapenerako Hezkuntzako IV. Biltzarra nabarmendu behar da. 
Gasteizen egin zen, Hezkuntza aldatzea mundua aldatzeko… Hezkuntzako ekintza askatzaile baten 
alde! izenburuarekin, eta Europako zein Latinoamerikako 300 pertsona baino gehiago joan ziren.

Urte honetan zehar, datu-basean eginiko kontsulta-kopuruak handitzen jarraitzeaz gain, 
Dokumentazio Zentroan tresna berritzaile bat gehitu da, Hegoa + metabilatzailea, eta Tesauro 
2014 sailkapen-sistema berritzen bukatu da. Bi prozesuon xedea izan da zentroak eskaintzen 
dituen zerbitzu digitalen integrazioa hobetzea.

Aholkularitzaren arloan, Bizkaiko Foru Aldundiari ematen zaizkion zerbitzuak aurrera 
eramaten jarraitu da, bai eta Eibar, Irun, Ordizia, Beasain eta Errenteriako udalei ematen 
zaizkionak ere. Halaber, Ekonomia Solidario eta Popularraren Behatokia sortzen lagundu da 
Limako San Marcos Unibertsitatean, “Andeak” programaren nahiz UPV/EHUren eta UNMSMren 
arteko esparru-hitzarmenaren barruan. Atal honetan, bereziki aipatu behar da Garapenerako 
politiken koherentzia Euskadin txostena egin izana, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentziak (GLEA) hala eskaturik; Garapenerako eta Nazioarteko Lankidetzarako Politikei 
buruzko Ikerketa-taldeak taxutu zuen txosten hori. Estatuz azpiko lankidetzaren arloan egiten 
den horrelako lehen lana da.
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Azkenik, parte hartu da hainbat aldizkari akademiko eta dibulgazio-aldizkaritako edizio-
kontseilu, zientzia-kontseilu eta aholku-kontseiluetan, zenbait erakunde eta nazioarteko 
saretako zuzendaritza-kontseiluetan, bai eta Herrien Auzitegi Iraunkorreko errelatoretzan eta 
presidentetzan ere.

Luis Guridi
Hegoako zuzendaria
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2.  prestakuntzako, sentsibilizazioko  
eta hezkuntzako jarduerak

2.1. Hegoa Institutuak eskaintzen dituen graduondokoak

Garapenerako prestakuntzako eta hezkuntzako jarduera hainbat irakaskuntza-motaren 
bitartez gauzatzen da. Batetik, Doktoretza Programa, graduondoko ikastaro ofizialak 
–Europako Goi Hezkuntzako Ikasketen (EGHI) formatura egokituta– eta Euskal Herriko 
Unibertsitateak (UPV/EHU) eskaintzen dituen titulu propioak daude. Beste alde 
batetik, Hegoa Institutua kideok graduondoko ikastaro ugaritan parte hartzen dugu 
(doktoretzak, masterrak, espezializazio-ikastaroak eta diplomak), Espainiako, Europako 
eta Latinoamerikako hainbat unibertsitatetan. Azkenik, jarduera hori osatzeko, hainbat 
ikastaro, hitzaldi, lantegi eta mintegi ere egiten dira, beste unibertsitate, GGKE edo 
erakunde batzuek eskaturik.

Doktoretza Programa
Garapenari buruzko Ikasketak deritzon doktoretza-programa UPV/EHUk MEDEA Master eta Doktoretza 
Eskolaren bidez egiten duen doktoretza-eskaintzaren barruan dago. Hegoa Institutua koordinatzen 
du, eta Ekonomia Aplikatua I, Ekonomia Aplikatua IV, Soziologia, Soziologia II, eta Enpresa Zuzenbidea 
sailek nahiz Gezki Institutuak parte hartzen dute.

Garapenari buruzko Ikasketak doktoretza-programak honako ikerketa-ildo hauek barne 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; Landa-garapena eta 
elikagaien segurtasuna; Toki-garapena eta lurraldea; Migrazioak eta kogarapena; Giza garapenerako 
eta iraunkortasunerako teknologia egokiak; Hezkuntza, garapena eta giza gaitasunak; Gizarte-
bazterketa, pobrezia eta desberdintasuna; Gatazkak, segurtasuna eta garapena; Lan-harremanak, giza 
eta gizarte-eskubideak eta enpresa transnazionalak; Kultura, komunikazioa eta garapena; Ongizatearen 
eta garapenaren adierazleak eta neurketa; Parte-hartzea, demokrazia eta giza eskubideak; Ekonomia 
sozial eta solidarioa; eta Globalizazioko prozesu soziokulturalak.

Programak atxiki egiten du Hezkuntza Ministerioak 2011. urtean eman zion Bikaintasuneranzko 
aipamena. Aitormen hori, ezbairik gabe, garrantzi handiko pizgarria da gure erakundearentzat, eta 
bultzada handia ematen die garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren arloko gaietan egiten den 
ikerketa-lanari zein gai horien hedapenari, UPV/EHUren barruan zein kanpoan.

Graduondoko ikastaro ofizialak

Globalizazioa eta Garapena masterra

Masterra UPV/EHUren titulu ofizialen eskaintzaren barruan dago. HEGOA Institutuak koordinatzen du, 
eta Ekonomia Aplikatua I eta Ekonomia Aplikatua IV sailek parte hartzen dute. Haren xede nagusia 
ikerketaren arloko prestakuntza ematea da, eta batez ere globalizazioaren fenomenoaren eta garapen-
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prozesuen arteko loturetan jartzen du arreta, giza garapenaren eta iraunkortasunaren ikuspegitik. 
2014-2015ekoan 85 pertsonak egin dute aurretiko izen-ematea (58 emakume eta 27 gizon). 
Matrikulaturiko 22 pertsonetatik (14 emakume eta 8 gizon) 10 EAEkoak dira, 6 beste autonomia-
erkidego batekoak dira, eta gainerako 6 pertsonak Latinoamerikatik datoz.

Nazioarteko Lankidetza eta Garapena masterra

Master hau ere UPV/EHUren titulu ofizialen eskaintzaren barruan dago, eta Hegoa Institutuak 
koordinatzen du, Ekonomia Aplikatua I eta Ekonomia Aplikatua IV sailek parte hartzen dutelarik. 
Haren xede nagusia ikasleei garapenerako nazioarteko lankidetzaren arloko prestakuntza profesionala 
ematea da, ekitatea eta pobreziaren aurkako borroka, giza garapena eta iraunkortasuna funtsezko 
erreferentziatzat harturik. 2014-2015ekoan, aurrekoetan bezala, aurretiko izen-emate gehien jaso 
dituzten masterretako bat izan da UPV/EHUn; izan ere, 180 eskaera izan ditu (128 emakume eta 52 
gizon). Matrikulaturiko 24 pertsonetatik: 15 EAEkoak dira, 7 beste autonomia-erkidego batzuetakoak 
dira, 1 Latinoamerikatik dator, eta 1 EBtik.

Titulu propioak

Garapenerako Lankidetzarako Estrategiak, Agenteak eta Politikak on-line masterra

Master hau on-line ematen den titulu propio bat da, 2003-2004ko ikasturteaz geroztik, hain zuzen. 
Haren xedea da prestakuntza eta gaikuntza etengabe eta jarraitua ematea garapenerako lankidetzan 
lan egiten duten pertsonei, garapenerako gobernuz kanpoko elkarteetan, erakunde publikoetan, 
administrazio zentraletan nahiz eskualdeko eta tokiko administrazioetan lan eginda ere, gure lurraldean 
zein kanpoan aritzen direla. Horrez gain, gizarte-mugimenduetatik datozen pertsonei prestakuntza 
emateko erronka ere badu, eragina izan dezaten –beren ikuspegietatik– nazioarteko lankidetzaren 
agendan.

2013-2014ko ikasturterako, 52 pertsonak egin zuten aurretiko izen-ematea (42 emakume eta 10 gizon), 
eta azkenik 22 hautatu ziren (21 emakume eta gizon 1).

2.2.  Hegoak ematen dituen prestakuntzako eta irakaskuntzako  
beste jarduera batzuk

Hezkuntza askatzailea. Ekintza eta eraldaketa gizarte globalean ikastaro erdipresentziala 
(2013ko urria – 2014ko uztaila)

Ikastaroa UPV/EHUk eskaintzen duen moodletic plataformaren bidez eraman da 
aurrera, eta irakaskuntza presentzialarekin osatu da, hiru asteburutan. Guztira, 28 
pertsona matrikulatu ziren, estatuko hainbat tokitakoak: Andaluzia, Asturias, Gaztela 
eta Leon, Katalunia, Euskadi, Galizia, Nafarroa eta Valentzia. Iraupen luzeko ikastaro 
bat izan da, irakasle-talde mistoa izan duena (UPV/EHUko, beste unibertsitate bateko 
eta zenbait mugimendu sozial eta GGKEtako irakasleak). Ikasleen balorazioa oso 
positiboa izan da.

2014ko abenduan, Prestakuntza Batzordea eta Zuzendaritza Kontseiluak titulua propioa 
den master berri baten aurkezpena onartu zuten. Master horrek azken urteetan on-
line emandako Garapenerako Lankidetzarako Estrategiak, Agenteak eta Politikak 
delakoa ordezkatuko du, eta bi prestakuntza-proposamenen edukiak konbinatzen eta 
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eguneratzen ditu. Hala, bada, UPV/EHUk horrela onartzen badu, 2015-2016an lehen aldiz eskainiko da 
Nazioarteko Lankidetza eta Hezkuntza Askatzailea on-line masterra.

Ikastaroaren programarako esteka: <www.hegoa.ehu.es/file/1626/Triptico_cast.pdf>.

Globalizazioan, Lankidetzan eta Mugimendu Sozialetan Espezializatutako III. Ikastaroa 
(2014ko iraila-urria)

2014ko ikastaroa Gernikan eta Bilbon eraman da aurrera, eta EHNE-Bizkaiarekin batera antolatu da. 
Hiru aste osoz, 18 pertsona bildu ziren (14 emakume eta 4 gizon), 11 herrialdetako 18 antolakunderekin 
lotura zutenak; hona hemen halakoak zehazturik:

•  La Vía Campesinako pertsonak: Guatemalako CUC (Nekazarien Batasuneko Batzordea);  
FENMUCARINAP (Peruko Emakume Indigena eta Natibo eskulangile eta soldatapekoen Federazio 
Nazioanala); Peruko CLOC; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST (Lurrik Gabekoen 
Mugimendua); SAT (Andaluziako Langile Sindikatua).

•  Bizitza duin baten alde erresistentzian altxatutako Erdialdeko Amerikako Emakumeen Mundu 
Martxako pertsonak: Filipinetako Emakumeen Mundu Martxa; Frantziako Emakumeen Mundu 
Martxa; Panamako Erresistentzian altxatutako Erdialdeko Amerikako Emakumeak; Euskal Herriko 
Emakumeen Mundu Martxa (eta Desazkundea).

•  Beste mugimendu batzuk: INEHSCO (Komunitatearentzako Zerbitzuen Hondurasko Institutua); 
FNRP (Herri Erresistentziako Fronte Nazionala), Honduras; REDES eta Santa Martako Garapen 
Ekonomiko eta Sozialerako Elkartea, El Salvador; Simón Bolívar Koordinakundea, Venezuela; 
Pañuelos en Rebeldía (“Zapi matxinatuak”); Buenos Airesko Chiapasekiko Elkartasun Sarea; 
Talde Mediatikoa, Mendebaldeko Sahara; ASTRA, Gernika; Askapena, EH; Giza Eskubideen 
Defendatzaileentzako Aldi Baterako Babeserako Programa (Eusko Jaurlaritza); Herrien Biltzarra, 
Kolonbia; OASIS (Osasun Integraleko Arretarako Elkartea), Guatemala; ECATE Garapen Integralerako 
Elkartea, Kolonbia.

Urte honetan, ikastaroak prestakuntzako 100 ordu izan zituen, eta parte hartu zuten antolakundeek 
garrantzi handiko gunetzat jo zuten, mugimenduen agendetan estrategikoak diren hainbat gairen 
inguruan prestakuntza izateko, parte hartzen duten mugimendu sozialen arteko harremanetarako 
aukera emateaz gain.

Ekonomia Solidario eta Komunitarioko Unibertsitate Diploma, La Pazeko San Andrés 
Unibertsitate Nagusiko Garapenerako Zientzietako Graduondokoaren bitartez (CIDES) 
(2014ko apirila-iraila)

Hegoaren PGM 2012 programaren barruan, Bolivian (GLEAk finantzatua), diploma honen ikastaroa 
egin da lehen aldiz. Haren xedea da ekonomia solidario eta komunitarioa (ESK) sustatzeko interesa 
duten lurraldeko profesionalen eta operadoreen gaitasunak indartzea, ESKren alorrean dauden 
praktikak eta moduak aztertu eta ulertuta eta haien gainean gogoeta eginda, nagusiki emakumeen 
eskubide ekonomikoak ezagutuz eta sustatuz. Diploma profesionalentzat, komunitateetako gizonezko 
zein emakumezko liderrentzat, ekoizleen antolakunde eta/edo elkarteetako teknikari eta buruentzat, 
eta funtzionario publikoentzat da, ekonomia solidario eta komunitarioa indartzeko nahiz herrialdeko 
emakumeen eskubide ekonomikoak sustatzeko interesa duten heinean. Programak bederatzi modulu 
ditu, eta metodologiak ikuspegi praktikoa du, eta esperientzia zehatzak hartzen ditu oinarritzat. 
2015ean bigarren edizioa egingo da.
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Ekonomia Sozial eta Solidarioari buruzko ikastaroa (200 ordu, 8 modulutan banaturik)

Hegoako Aholkularitzako lantaldeak eta Intercooperation América Latina Fundazioak antolatu zuten 
Lojan (Ekuador), Lojako Unibertsitate Nazionalaren (UNL) lankidetzarekin. Ikastaro hau erakunde publiko-
etako teknikarientzat, unibertsitateko irakasleentzat eta ekonomia solidarioko gizarte-antolakundeentzat 
da. Haren helburua da Loja probintziako lurralde-mailako eragileen ahalmenak sendotzea, politika 
publikoetarako proposamenak osatzeko eta genero-ekitatearekiko ESSko esperientziak sustatzeko; 
2014. urtean, hirugarren edizioa burutu da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketarekin (2013-
LANK-46 proiektua).

Ekintzailetza Solidarioen Kudeaketarako ikastaroa (128 ordu, 8 modulutan banaturik)

Hegoako Aholkularitzako lantaldeak eta Intercooperation América Latina Fundazioak antolatu 
zuten Lojan (Ekuador). Haren xedea da nukleoen kudeaketarako gaitasunak indartzea antolaketaren, 
administrazioaren eta ekoizpenaren aldetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatzen 
duen programak (PGM-2010BA/002) lagundutako ekimen ekonomikoetan.

2.3.  Hegoa Institutuko irakasleek parte hartutako graduondoko  
beste unibertsitate irakaskuntza batzuk

Ekonomia Sozial eta Solidarioa masterra. UPV/EHUren master ofiziala. Gaiak: Ekonomia sozial eta 
solidarioko erakundeak; Esku-hartze publikoa eta ekonomia sozial eta solidarioa; Ekonomia sozial eta so-
lidarioko erakundeen antolaketa eta administrazioa; Garapenerako lankidetza eta ekonomia sozial eta 
solidarioa; Ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen finantza-kudeaketa. Donostia-San Sebastián.

Gizarte Ekonomia eta Enpresa Kooperatiboa masterra. Gaia: Munduko ordena ekonomikoa gerraondoan: 
sorrera, bilakaera eta perspektibak. LANKI/Mondragón Unibertsitatea.

International Election Observation and Electoral Assistance masterra. UPV/EHUren onlineko titulu 
propioa. 1. modulua, 4. unitatea: Security, Conflict and Development. Typology of armed conflicts. 
Evolution of the security concept: classic security, multidimensional security and human security.

Ikasketa feministak eta generokoak masterra. UPV/EHU. Gaiak: Ekonomia feminista; Gizarte – eta ekono-
mia-politikak eta berdintasuna. Bilbao eta Donostia-San Sebastián.

Giza Baliabideen eta Enpleguaren Kudeaketa masterra. UPV/EHU. Gaiak: Enplegua kudeatzeko 
esperientzia eta tresna erabilgarriak; Enplegu-politiken ebaluazioa. Bilbao.

Partaidetza eta Komunitate Garapena masterra. UPV/EHU, Politika eta Administrazio Zientzia saila. 
Parte Hartuz. Bilbao.

Gizarte Antropologia masterra. UPV/EHU Antropologia Saila. Donostia-San Sebastián.

Ikerketa Ereduak eta Arloak Gizarte Zientzietan masterra. UPV/EHU. Soziologia II saila. Bilbao.

Programa eta Politika Publikoen Ebaluazioa magisterra. Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko 
Kudeaketa Ikasketen Zentroa. Modulua: Ebaluazioaren informazio-beharrak.

Garapenerako Lankidetza, Kudeaketa Publikoa eta GGKEena masterra. Granadako Unibertsitatea. Gaia: 
Garapena eta lankidetza Saharaz Hegoaldeko Afrikan eta Asian.

Garapenerako Lankidetza masterra. Jaume I.a Unibertsitatea Gaia: Hezkuntza eta prestakuntza. 
Pertsonengan inbertitzea.
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Gizarte Demokratikoa, Estatua eta Zuzenbidea masterra. UPV/EHU. Cuscoko San Antonio Abad Uni ber-
tsi tate Nazionaleko (Peru) Graduondoko Eskola. Gaiak: XXI. mendeko konstituzionalismoaren erronkak; 
Garapenaren eta lankidetzaren desafioak Europar Batasunean, ikuspegi juridiko-instituzional batetik.

Nazioarteko harremanak eta Afrikari buruzko Ikasketak masterra. Politika Zientziak eta Nazioarteko 
Harremanak sailaren master ofiziala. Ikerkuntzarako Sarrerako Mintegia. Madrilgo Unibertsitate 
Autonomoa.

Nazioarteko Ikasketak unibertsitate-masterra. UPV/EHUko Nazioarteko Zuzenbide Publikoa, Nazio-
arteko Harremanak eta Zuzenbidearen Historia sailaren master ofiziala. Bilbao.

Berdintasuna eta Ekitatea Garapenean masterra. Vic-eko Unibertsitatea eta Cooperacció. Gaia: 
Garapenaren kritika feministak.

Agroekologia: Trantsiziorako gure Bideak Lantzen masterra. Titulu propioa. UPV/EHU – UEU, Eibar.

Finantzak eta Finantza Zuzendaritza masterra. UPV/EHUren master ofiziala. Gaia: Mikrofinantzak. Bilbao.

Nazioarteko Laguntza Humanitarioa masterra. Deustuko Unibertsitatea. Geopolitika Modulua.

Garapenerako Hezkuntza espezializazioa diploma. Zaragozako Unibertsitatea.

Irakasleen Prestakuntza aditu-titulua. Kordobako Unibertsitatea.

Gobernagarritasuna, Giza Eskubideak eta Bake Kultura espezialista-titulua. Gaztela-Mantxako 
Unibertsitatea.

Societats Africans i desenvolupament graduondokoa. Pompeu Fabra Unibertsitatea. Gaia: Afrikako 
gerra zibilen ekonomia politikoa. Bartzelonako ikastaroa.

2.4. Hegoako irakasleek emandako hitzaldiak eta lantegiak

“Garapenari buruzko pentsamenduaren bilakaera”, Bidezko ekonomia eraikitzen ikastaroan, Ekonomia 
eta Enpresa Zientzien Fakultatean, UPV/EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoak antolatuta. Bilbao, 
2014ko otsaila.

“Garapenari buruzko pentsamenduaren bilakaera”, Garapenerako Lankidetza eta Hezkuntza ikastaroan, 
Ikasleen Unibertsitate Eskolan, UPV/EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoak antolatuta. Bilbao, 
2014ko martxoa.

“Europar Batasuneko zenbait politika” gaiko “Garapenerako Lankidetza Europar Batasunean” eskola, UPV/
EHUko Integrazio Politikoa eta Batasun Ekonomikoa unibertsitate-masterrean, Administrazio Zuzenbidea, 
Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia sailak antolatuta. 2013-2014ko ikasturtea.

“Gobernu Onaren agenda Afrikarekiko lankidetzan”, Afrikako errealitaterako sarrera XI. ikastaroan, 
UAMko Afrikari buruzko Ikasketen Taldeak antolatuta. Madril, 2014ko apirila.

“Garapenerako lankidetzaren kontzeptuari buruzko eztabaida”, Garapenerako Lankidetza ikastaro 
monografikoan, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean eta UPV/EHUko irakasleen unibertsitate-
eskoletan, UPV/EHUko Lankidetza Bulegoak antolatuta. Donostia-San Sebastián, 2014ko urria.

“Garapenerako lankidetzaren kontzeptuari buruzko eztabaida”, Garapenerako Lankidetza ikastaroan, 
Psikologia Fakultatean, UPV/EHUko Lankidetza Bulegoak antolatuta. Donostia-San Sebastián, 2014ko azaroa.
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“Ez dago bakerik justiziarik eta errekonziliaziorik gabe: Mozambike eta Hegoafrika bi hamarkada 
geroago” eta ”Parte-hartzerako eta gobernantza demokratikorako gaitasun kolektiboak”, Bake Prozesua 
Kolonbian jardunaldietan, Tolimako Unibertsitateko Giza Zientzien eta Arteen Fakultateak antolatuta. 
Ibagué (Kolonbia), 2014ko urria eta azaroa.

“Tokiko giza garapenaren alderdi soziopolitikoak”, ALICE proiektuaren “Ispilu arrotzak, espero gabeko 
ikaskizunak” mintegian, Coimbrako Unibertsitateko Gizarte Ikasketetako Zentroak antolatuta. Coimbra 
(Portugal), 2014ko abendua.

“Egiaz existitzen den globalizazioa”, Iparraldea-Hegoaldea ikastaroan, Elizbarrutiko Misioek eta 
Teologia eta Pastoraltza Institutuak antolatuta. Bilbao, 2014ko azaroa

“Krisia, aukera bat desberdintasun handiagoko gizarte bat nahi duenarentzat”, Indautxuko Begoñako 
Andra Maria ikastetxean (Jesuitak). Bilbao, 2014ko urtarrila.

“Proiektuen plangintza eta ebaluazioa”, Garapena, Lankidetza eta Teknologia XV. mintegian, Mugarik 
Gabeko Ingeniaritzak antolatuta.

“Egungo gizartea, desberdintasunak dituen globalizazio bat” eta “Giza garapena: ikuspegi alternatibo 
bat”, Egungo munduan bizitzeko gakoak ikastaroan, Durangaldeko Esperientzia Institutua antolatuta. 
Durango, 2014ko martxoa.

“Krisitik ateratzeko: ahaztutako gaiak”, Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako Borrokaren Nazio-
arteko Egunean. Ermua eta Durango, 2014ko martxoa.

“Garapenaren kontzeptua eta haren bilakaera: ekonomia-garapenetik giza garapenera”, Irakasleen 
Unibertsitate Eskolan. Leioa, 2014ko martxoa.

“Kanpo-merkataritza”, Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatean, Eusko Jaurlaritzak eta Ekonomia 
Aplikatua V sailak antolatuta. Bilbao, 2014ko uztaila.

“Giza garapena eta tokiko garapena: gaitasun kolektiboak eta sistemaren gaitasunak garatzea”, Tokiko 
garapena eta Lankidetza ikastaroan, Prestakuntza Eskolan, Nazioarteko Elkartasunak (Solidaridad 
Internacional) antolatuta. Sevilla, 2014ko uztaila.

“Ekonomia-garapenetik giza garapenera”, Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolan. Vitoria-Gasteiz, 
2014ko iraila.

“Garapenerako hezkuntza”, Garapenerako lankidetzarako sarrera ikastaroan, ISF Euskadik antolatuta. 
Donostia-San Sebastián, 2014ko otsaila.

“Hezkuntza askatzailea gizarte-eraldaketako prozesuen erdigunean”, Hezkuntza Agora. Demokrazia, 
Garapena eta Hezkuntza – III. Pedagogia Mintegian. Valladolideko Unibertsitateko Palentziako 
Hezkuntza Fakultatea. Palentzia, 2014ko martxoa.

“Herritartasun globalari buruzko esperientzia-mahaia”, Herritar globalak boterera. Errealitatea oinarritik 
eraldatzen, Garapenerako GKEen Espainiako Koordinakundeak antolatuta. Madril, 2014ko apirila.

“Garapenerako Hezkuntza hezkuntza formalean. Erronkak eta aukeran”, Garapenerako Hezkuntzako 
ikasleen arteko jardunbide egokien trukea jardunaldian, Gaztela eta Leongo Juntak antolatuta. La 
Robla (León), 2014ko maiatza.
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“Elkartasunerako Hezkuntza”, Irakasle-klaustroarentzako prestakuntza-saioan, Urkide Ikastetxeak 
antolatuta. Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekaina.

“Hezkuntza askatzailea gizarte-eraldaketako prozesuen erdigunean”, Hezkuntza gizarte-eraldaketako 
tresna gisa ikastaroan, Granadako Unibertsitateko CICODEk antolatuta, 2014ko azaroan.

“Genero ikuspegia garapenerako lankidetzan”, Mugarik Gabe Nafarroarentzako eta Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarentzako prestakuntza-saioetan. Iruñea, 2014ko azaroan.

“Elkartasun politikoak eraikitzen. Gobernuz kanpoko lankidetzako harreman politikoetan herritartasuna 
eraikitzeko ikaskuntza-prozesuak”, Valentziako Unibertsitatea antolatutako Mintegian, 2014ko otsaila.

Mahai-inguruko parte-hartzea, Ekonomia ekologikoa: Iparralde-Hegoalde harremanak ekologiaren 
ikuspegitik II. Ikastaroan, Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatean. Bilbao, 2014ko urria.

“‘Ongizate’ kolektibo, posible eta nahigarri bat, bazterketarik gabekoa”, Kudeaketa Aurreratuaren Europar 
Astea, Berrikuntza soziala eta Komunitatearen parte-hartzea jardunaldian. Bilbao, 2014ko azaroa.

“Milurtekoko helburuak ebaluatuz”, San Agustin Kultur Gunean. Durango, 2014ko azaroa.

2014ko Giza Garapenari buruzko Txostenaren aurkezpena, UNESCO Etxeak eta Getxoko Udalak 
antolatuta. Getxo, 2014ko azaroa.

Mahai-inguruan parte hartzea: “Lurralde-antolamendua eta ingurumena, banandu ezinezko bikotea 
ote?”, XXV. Natur Jardunaldietan. Naturaldia Tolosa 2014. Tolosa, 2014ko maiatza.

Parte-hartzea Garapenerako politiken koherentzia: lankidetza deszentralizatuko esperientziak aztertuz 
jardunaldietan, Euskadi GGKEen Koordinakundeak antolatuta. 2014ko urria.

“Surgimiento y evolución de la cooperación al desarrollo”, Garapenaren eta lankidetzaren egungo 
erronkak ekonomia globalean jardunaldietan, Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatean, UPV/EHU 
Lankidetza Bulegoak eta Mugarik Gabeko Ekonomistek antolatuta. Bilbao, 2014ko otsaila.

Parte-hartzea, Emakumeak eta gatazka mintegian, Marienea Basauriko Emakumeen Etxean antolatuta. 
Basauri, 2014ko maiatza.

Parte-hartzea Enpresa transnazionalen kontrolerako itun baten aldeko aliantza nazioarteko mintegian, 
FIAN International Secretariat-ek antolatuta. Geneva, 2014ko azaroa eta abendua.

Parte-hartzea Mexiko Ameriketako Estatu Batuen mendean nazioarteko mintegian, UNAMeko CEIICHn 
(Zientzia eta Humanitateetako Diziplinarteko Ikerketen Zentroa), Herrien Auzitegi Iraunkorrak eta 
SEPLAk (Latinoamerikar Pentsamendu Kritikoko Elkartea) antolatuta. Mexiko, 2014ko iraila.

Parte-hartzea Garapenaren teoria mintegian, UNAMeko Ekonomia Fakultateko Ekonomia Politikako 
Akademian, UNAM Azcapotzalcoko Ekonomia Ikerketen Institutuak eta Zuzenbide Sailak antolatuta. 
Mexiko, 2014ko iraila.

”Enpresa transnazionalen kontrolerako herrien Itunaren” aurkezpena, Palais des Nations kongresuan 
(XXIV. aretoa). Geneva, 2014ko ekaina.

“Nazioarteko lankidetzaren erronka berriak: nazioarteko elkartasuna”, Garapenerako Lankidetza 
ikastaroan, UPV/EHUko Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolan. Vitoria-Gasteiz, 2014ko urria.



prestakuntzako, sentsibilizazioko eta hezkuntzako jarduerak   13

“Nazioarteko elkartasuna”, Garapenerako Lankidetza eta Hezkuntza ikastaroan, UPV/EHUko Irakasleen 
Unibertsitate Eskolan. Vitoria-Gasteiz, 2014ko martxoa.

“Nazioarteko lankidetzaren erronka berriak: nazioarteko elkartasuna”, Giza garapenerako lankidetza 
eta teknologietarako sarrera XIV. ikastaroan, UPV/EHUko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan, Mugarik 
Gabeko Ingeniaritzak eta UPV/EHUk antolatuta. Bilbao, 2014ko martxoa.

“Enpresak eta giza eskubideak: hurbiltzen ala elkartzen diren interesak, gizarte-beharrizanen aurrean?”, 
Giza eskubideak: mundu hobea eraikitzeko tresnak 32. ikastaroan, Kataluniako Giza Eskubideen 
Institutuak antolatuta. Bartzelona, 2014ko martxoa.

“Nazioarteko elkartasunerako hurbilketa”, Eraldaketarako alternatibak eraikiz jardunaldietan, Mugarik 
Gabek antolatuta. Basauri, 2014ko otsaila.

“Transnazionalen boterea”, Parte hartu eta Hegoaldearengandik ikasi nazioarteko lankidetzako XVI. 
Ikastaroan, Setem Nafarroak antolatuta. Iruñea, 2014ko otsaila.

“Krisi kapitalista eta alternatiba emantzipatzaileak”, Ongibizitzeak ereiten Hegoaldetik biltzarrean, 
PDTGk eta San Marcos Unibertsitateak antolatuta. Lima (Peru), 2014ko iraila.

“Gudari ohiak armagabetzea, desmobilizatzea, birgizarteratzea eta berriz laneratzea”, Bake-operazioak 
eta Bake-misioetarako behatzaileak ikastaroetan, Lurreko Armadako Gerra Eskolak antolatuta. Madril, 
2014ko martxoa, maiatza eta azaroa.

“Garapena eta lankidetza. Sorrera eta bilakaera historikoa”, Giza garapenerako lankidetza eta 
teknologietarako sarrera ikastaroan, Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritzak antolatuta. Bilbao, 
2014ko azaroa.

“Garapena eta lankidetza”, Giza garapenerako lankidetza eta teknologietarako sarrera ikastaroan, 
Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritzak antolatuta. Vitoria-Gasteiz, 2014ko otsaila.

“Giza garapenaren kontzeptua”, Garapena, lankidetza eta teknologia mintegian, Euskal Herriko Mugarik 
Gabeko Ingeniaritzak antolatuta. Bilbao, 2014ko otsaila.

“Gatazka armatuak eta bakearen eraikuntza Afrikan”, Afrikaren errealitaterako sarrera ikastaroan, 
Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Afrikari buruzko Ikasketen Taldeak antolatuta. Madril, 2014ko 
urtarrila-apirila.

2.5. Hegoak antolatutako biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak

Garapenerako Hezkuntzaren IV. Biltzarra 
Hezkuntza aldatzea mundua aldatzeko…  
Hezkuntza-ekintza askatzaile baten alde!

Vitoria-Gasteiz, urriak 9, 10 eta 11

2006an azkeneko biltzarra egin zenetik 8 urte igaro dira. Aldi horretan, areago larritu da askotariko 
arloak –ekonomikoa, ekologikoa, zainketak, elikagaiak...– ukitzen dituen krisia. Horrek guztiak zalantza 
sorrarazi digu krisia eragin duen ereduaz (kapitalista eta neoliberala) eta berari lotuta dagoen kontsumo-
gizarteaz. Aldi berean, orokorturiko desadostasunaren eta suminaren ondorioz, herritar mobilizazioak 

Garapenerako 
Hezkuntzaren
IV. Biltzarra

IV Congreso
Educación 
para el Desarrollo
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piztu dira; hain zuzen, eskubideak galtzen, desberdintasunak eta bazterketa hazten eta alor publikoa 
ahultzen ari den honetan beste eredu batzuk eskatzen dituzte halakoek, eredu erabat demokratikoak 
eta gizarte-justizia eta berdintasuna printzipiotzat dituztenak. Gai horiek guztiak eztabaidatu genituen 
biltzar honetan, haien inpaktu soziala, eraldatzeko ahalmen handiagoz aritu nahi badugu, nahitaez 
bultzatu beharreko hezkuntza-estrategiak eta haiek bultzatu beharko genituzkeen eragileok (gizarte-
mugimenduak, irakasleak, hezitzaileak, antolakundeak, elkarteak...) izan beharko genukeen zeregina.

“Deskolonizazioa, askapena eta hezkuntza zibilizazio-aldaketarako” hasierako hitzaldia Isabel Rauberrek 
eman zuen. Bigarren eguneko mahai-egunean bi hitzaldi izan genituen: “Hezkuntza, mobilizazioa eta 
aldaketa soziala. Suminduta eta abian: irabazi ahal da”, Esther Vivasen eskutik, eta “Eskola publikoa, 
mugimendu sozialak eta hezkuntza eraldatzailea: murrizketak eta gainezkatzeak”, José Emiliano 
Ibáñezen eskutik. Biltzarreko eztabaida 4 gai-ildoren inguruan egituratu zen: 1. GI. Subjektu politikoaren 
eraikuntza; 2. GI. Eraldaketa lortzeko komunikazioa; 3. GI. Botere-harremanak zalantzan jartzea; eta 4. 
GI. Prozesuen azterketa. Horrez gain, 2 monografiko, 11 lantegi (haietatik 9 autogestionatuak) eta 4 
proiektu-laborategi egon ziren.

Guztira, 325 pertsona bertaratu ziren, Espainiako Estatu guztitik eta Europako zein Latinoamerikako 
zenbait herrialdetatik etorriak (Portugal, Belgika, Argentina, Kolonbia, Mexiko, Guatemala, Venezuela 
eta Dominikar Errepublika), eta horrek piztutako interesa agerian uzten du, hezkuntza askatzaile batek 
–mundu bidezkoagoa eta ekitatiboagoa eraikitzeko ahaleginean– egin dezakeen ekarpenari buruz 
eztabaidatzen denean.

Biltzarra Hegoak antolatu zuen, hainbat arlo eta jatorritako kideak zituen Batzorde Antolatzaile batekin 
batera:

Estatuko Batzordea: José Antonio Antón (Entrepueblos elkartea eta Escola d´Estiu pedagogia-
berritzerako mugimendua, Valentzia); Alejandra Boni (Valentziako Unibertsitate Politeknikoa); 
Neus Garriga (Entrepueblos elkartea, Bartzelona); Jordi Menéndez (VSF Justicia Alimentaria Global 
–“elikadura-justizia globala”–, Madril); Montse Santolino (Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament, Bartzelona); Carlos Cuervo eta Gloria Sosa (CALA –ikaskuntza-
kolektibo alternatiboa–, Alburquerque); María del Mar Palacios (Intered, Madril); Juanjo Celorio (Hegoa 
eta Gazteizko Irakasleen Unibertsitate Eskola –UPV/EHU–).

Tokiko Batzordea: Joseba Sainz de Murieta (UPV/EHUko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa, Euskal Herriko 
Mugarik Gabeko Ingeniaritza); Janire Sainz de Buruaga (SETEM, Vitoria-Gasteiz); Aurora Hermosilla 
(Euskadiko GGKEen Kordinakundea-Araba); Itziar Caballero (CEAR-Euskadi); Lorena Fernández 
(Desazkundea, Vitoria-Gasteiz); Esther Canarias eta Fernando Altamira (Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo –“lankidetza eta garapeneko ekimenak”–, Bilbao); Lidia Ruiz (Mugarik Gabe, Vitoria-Gasteiz); 
Federico Abreu (Ikertzailea eta komunikazioko, heziketako, lankidetzako eta giza kapitaleko proiektu-
kudeatzailea, Bilbao); Amaia del Rio (Hegoa, Bilbao).

Biltzarraren webgunerako esteka: <www.congresoed.org>. 

Krisiaren eta gizarte-errealitatearen inguruko  
beste begiradak eztabaida-foroa

Bilbon, martxoaren 3an, Espainiako 2014ko Foro Globala: 
egonkortasunetik hazkundera egitekoa zela-eta, Hegoa Institutuak 
eztabaida-mahai bat antolatu zuen Ekonomia eta Enpresa Zientzien 
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Fakultateko areto nagusian, Krisiaren eta gizarte-errealitatearen inguruko beste begiradak izenburua 
emanik, beste ikuspuntu batzuk eskaintzeko xedez, gogoetatik eta zehaztasun zientifikotik abiatuta.

Mahai hartan bildu ziren Carmen Gallastegui, UPV/EHUko ekonomia katedraduna, Carlos Berzosa, 
UCMko ekonomiako katedraduna eta unibertsitate horretako errektore ohia, Manfred Nolte, Deustuko 
Unibertsitateko ekonomista, Mertxe Larrañaga, UPV/EHUko Ekonomia Aplikatuko I saileko zuzendaria, 
eta Imanol Zubero, UPV/EHUko Soziologia eta Gizarte Langintza sailekoa. Eztabaida koordinatzen eta 
moderatzen UPV/EHUko ekonomiako katedradun eta Hegoa Institutuko kide Koldo Unceta aritu zen. 
Ekitaldia otsailaren 28an egin zen, Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko areto nagusian.

Ikerketa Feministarako Metodologia: giza eskubideen aldeko 
tresnak eta aplikazioak II. Jardunaldiak

Hegoak eta Ikerkuntza Feministarako Metodologia Diziplina Anitzeko Mintegiak 
(SIMReF) antolatu zituzten jardunaldi hauek, eta Donostian eraman ziren aurrera 
ekainaren 19an eta 20an. Unibertsitatean eta gizarte-antolakundeetan ikerketa 
feminista sendotzea izan zen jardunaldion xedea, bai eta giza eskubideen arloko 
ikerketarako tresna teoriko-praktikoak sortzen laguntzea ere, proposamen 
epistemologiko eta metodologiko feministetan oinarriturik. Hitzaldi orokorrekin 
batera, gaikako lantegiak ere egin ziren, talde txikiagoetan eta ikuspegi 
praktikoarekin. Txostengileak eta dinamizatzaileak ikerketa feministan esperientzia zuten Estatuko nahiz 
Latinoamerikako hainbat espezialista izan ziren: Barbara Biglia, Mari Luz Esteban, Raquel (Lucas) Platero, 
Itziar Gandarias Goikoetxea, Nagore García Fernández, Jokin Azpiazu, Ochy Curiel, Elena Grau, Amandine 
Fulchiron eta Carmen Gregorio Gil.

Unibertsitatearen eta mugimendu sozialen arteko aliantza elikadura-burujabetzaren 
alde jardunaldia

HEGOAk, EHNE-Bizakiak eta La Vía Campesinak antolatu zuten jardunaldi hau, Donostiako Filosofia eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultatean (UPV/EHU).

2.6.  Hegoako lantaldearen eta irakasle ikertzaileen lankidetzak  
beste ekitaldi batzuetan

Andeetako eskualdeko Ekonomia Sozial eta Solidarioari buruzko mintegia. Lima, abenduak 8-10. 
Hegoak, Peruko Grupo Género y Economíak (“genero eta ekonomia taldea”) eta Limako San Marcos 
Unibertsitate Nagusiak antolatu zuten mintegi hau, eta Peruko, Boliviako eta Ekuadorreko ekonomia 
sozial eta solidarioko (ESS) gizarte-mugimenduek parte hartu zuten, La Pazeko CIDES UMSAko eta 
Quitoko Unibertsitate Zentraleko (UCE) hainbat kiderekin batera. Hegoaren AndESS programaren 
barruan egin zen (PGM 2012), eta herrialde-agiriak aurkeztu ziren ESSaren egoerari buruz. Andeetako 
hiru herrialdeetako 20 pertsonak eta Hegoako eta Buenos Aireseko General Sarmiento Unibertsitateko 
zenbait teknikarik parte hartu zuten.

Lantegia: Kulturarteko zirkuitu ekonomiko solidarioaren antolaketa-esperientziak, eta 
emakumeen gizarte ekonomikoen gain izandako eragina. Loja, abenduak 1-2. Hegoak eta 
Intercooperation América Latina Fundazioak antolatu zuten lantegi hau, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
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finantzaturiko 2013-LANK-46 proiektuaren barruan. Loja probintziako hainbat gizarte – eta nekazari-
antolakundetako 23 emakumezko liderrek parte hartu zuten.

Ekonomia Solidario eta Popularraren Behatokia Limako San Marcos Unibertsitatean (UNMSM). 
Behatoki hau sortu da Hegoaren AndESS programaren (PGM 2012) eta UPV/EHUren eta San Marcos 
Unibertsitate Nazional Nagusiaren (Lima) arteko esparru-hitzarmenaren barruan.

Nazioarteko behaketak eta esku-hartzeak

•  Herrien Auzitegi Iraunkorreko epailea, azken auzialdia, Mexikoko Kapitulua. Mexiko Hiria, 
2014ko azaroaren 12tik 15era.

•  Herrien Auzitegi Iraunkorreko Errelatoretza Ofiziala. Mexikoko Kapitulua. Mexiko Hiria, 2014ko 
irailaren 1a eta 2a.

•  Herrien Auzitegi Iraunkorreko Presidentetza. Geneva, 2014ko ekainaren 23a.

•  Hezkuntzako Mundu Foroa (Canoas, Brasil) eta Munduko Foro Soziala (Porto Alegre, Brasil), 
urtarrilak 21-26. Hizlaria “Hezkuntzari, Giza Eskubideei eta Bake Kulturari buruzko Lantaldean”, 
Hezkuntzako Mundu Foroaren barruan antolatuta.
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3. ikerketa-jarduerak

3.1. Ikerketa-taldeak

Tokiko giza garapena

Tokiko Giza Garapenari buruzko ikerketa-taldea

Urte honetan, honako hauek argitaratu dira paperean: “Marco teórico y metodológico 
del Desarrollo Humano Local (versión abreviada)” eta “Tokiko Giza Garapenaren Mar-
ko teoriko eta metodologikoa (bertsio laburtua)”; argitalpen horietan Tokiko Giza Ga-
rapenaren (TGG) elementu teoriko eta metodologikoen inguruko gogoeta-prozesuaren 
ondorio nagusiak jaso dira. Argitaratu den beste liburu bat izan da –formatu digitalean 
oraingoan– “Desarrollo Humano Local en Mozambique”; lan honetan, Mozambiken –Cabo Del-
gadon zehazki– tokiko giza garapenak dituen dimentsioetan sakontzen dute egileek. Xedea 
da abiapuntua izan dadin, ongizatezko eta justiziazko edukiak zehaztuz joateko, eta tokiko 
alternatibak antolatzea funtsezkotzat jotzen du, megaproiektuetan eta baliabide naturalen us-
tiapenean oinarritzen den ekonomia-eredu honen aurrean. Azken argitalpen hori badago esku-
ragarri liburutegi digitalean eta Tokiko Giza Garapeneko web-atarian (Hegoak admi nistratzen 
ditu biak).

Hegoak TGGko proposamen honetan dituen ekimen nagusietako bat izan da gai honi buruz berezko 
ikastaro bat prestatu eta webgunean sartu izana. Ikastaro horrek 120 inguruko iraupena du, eta haren 
xedea da tokiko eragileei nahiz nazioarteko lankidetzaren edozein arlotan lan egiten 
dutenei tresnak ematea tokiko giza garapena zer den eta errealitatearen aldaketan 
eragina izango dituzten politikak nola taxutu ulertzeko, tokiko giza garapenari loturiko 
helburuak lortze aldera. Bereziki nabarmentzen da gaitasunak garatzeko prozesua, 
tresna nagusi gisa, ongizatearen dimentsio kolektiboak ikertzen duen garrantzia 
nabarmendurik. Ikastaroak lau irakasgai hauek ditu, eta haiek, aldi berean, lau gai dituzte: 
Tokiko giza garapenaren marko teoriko eta metodologikoa; Tokiko giza garapena genero-
berdintasunetik: prozesua eraikitzen; Tokiko giza garapenaren dimentsio ekonomikoa: 
ekonomia sozial eta solidarioa; eta Erabakiak hartzerakoan gaitasun kolektiboak eta 
parte-hartze demokratikoa garatzea. Irakasgai bakoitzean, batetik, irakaskuntzako gida 
ematen da –edukien eta proposamen pedagogikoaren gaineko ideia izan ahal izateko– eta, 
bestetik, bideo bat, irakasleek gaiari buruz eginiko aurkezpenarekin.

Taldekideak: Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga, Luis Guridi, Jokin Alberdi, Yolanda Jubeto, 
Mertxe Larrañaga, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Gonzalo Fernández eta Amaia del Río.

Ekonomia Sozial eta Solidarioa

Arlo honetan, helburua izan da oinarri teoriko eta praktikoak eratu eta hedatzea, ESSko 
lurraldeko politika publiko ekitatiboak taxutzeko, Loja probintziarako (Ekuador). Eskualde 
horretan, Proposamen ekonomiko eraldatzaileak Andeetako eskualdean: tokiko garapen 
ekonomikoaren eta ekonomia sozial eta solidarioaren arteko loturak programaren espa-
rruan lan egiten du Hegoak (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatzen 
du programa, 2010eko programa-deialdiaren barruan).
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Bi ikerketa-ildo landu dira. Lehen ildoak ekonomia solidarioaren kontzeptua argitzeari 
ekin dio, Ongi Bizitzearen esparruan eta beste ikuspegi eta praktika ekonomiko batzuekin 
dituen loturak aintzat hartuta, hala nola tokiko garapenarekin, ekonomia komunitarioare-
kin, ekonomia feministarekin eta herri-finantza solidarioekin; horrela, kontzeptu batzuen 
eta besteen arteko elkarguneak eta mugak zehaztu dira. Emaitza gisa, 2014an Diálogos 
sobre Economía Social y Solidaria en Ecuador. Encuentros y desencuentros con las pro-
puestas para otra economía liburua argitaratu da [Yolanda Jubeto, Luis Guridi eta Maite 
Fernández-Villa (ed.). Hegoa, Bilbao].

ESSaren kontzeptuzko esparruari buruzko ikerketa-taldeko kideak: 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 

Vásquez, Enrique Orellana eta Galo Ramón.

Bigarren ikerketa-ildoaren xedeak ziren ESSak herrialdean duen lege-esparrua aztertzea, Lojako ESSaren 
diagnostiko bat egitea, eta, azkenik, gomendioak ematea ekonomia solidarioa bultzatu, sustatu eta 
haren aldeko pizgarriak emateko lurraldeko politika publikoak diseinatu eta taxutzeko. Ikerketa-ildo 
honen emaitzak 2015. urtean argitaratuko dira.

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

Andeetako eskualdeko ekonomia solidarioko mugimenduak indartzea, emakumeen eskubide ekono-
mikoak nabarmenduta deritzon programari dagokionez (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak 
finantzatzen du programa, 2012ko programa-deialdiaren barruan), han ere bi ikerketa-ildotan lan egin 
da. Lehen ildoaren xedea da ekonomia sozial eta solidarioaren kontzeptuzko eta arauzko esparrua ar-
gitzea Bolivian, herrialdeko ekonomia pluralean nahiz Konstituzioan definitzen diren ekonomia-eretan 
oinarriturik, ekonomia sozial komunitarioarekin dagoen loturaren aldetik bereziki.

Ikerketa-taldeko kideak Fernanda Wanderley, Fernanda Sortres eta Ivonne Farah dira, CIDESekoak (La 
Pazeko San Andrés Unibertsitate Nagusiko –UMSA– Garapenerako Zientziak Graduondokoa), hori izanik 
Hegoaren tokiko bazkidea programan. Hegoan, ikerketa CIDESekin koordinatzen Luis Guridik, Yolanda 
Jubetok eta Carlos Puigek dihardute.

Bigarren ikerketa-ildoari (2014an abiarazi zen eta hurrengo urtean jarraituko du) eman zaion 
xedea izan da CIDES-HEGOA Programak esku hartzen duen udalerrietako eragileak identifikatzea 
eta dinamika sozioekonomikoak aztertzea, genero-ekitatearekiko tokiko garapenaren eta eko-
nomia sozial eta solidarioaren ahalmenak eta erronkak diagnostikatzeko. Udalerriak Achacachi, 
Batallas, Santiago de Huata eta Huatajata dira, La Pazeko iparraldeko goi-ordokikoak. CIDESeko 
eta Hegoako ikerketa-taldea pertsona berek osatzen dute, eta geroago beste pertsona batzuek bat 
egingo dute.

Azkenik, programa honen esparruan, Bolivia, Ekuador eta Peruri buruzko herrialde-agiriak prestatzea 
jasotzen da, haietako bakoitzean ekonomia sozial eta solidarioak duen egoera aztertuta, nazioz gaindi-
ko erakundeekin Andeetako eskualdearen gain eragin politikoa izateari begira. Liman, abenduan, iker-
keta-mintegi bat egin da hiru herrialdeetako, unibertsitateetako, ESSko mugimenduetako eta Hegoako 
hainbat eragilerekin, José Luis Coraggio Buenos Aireseko General Sarmiento Unibertsitatekoak ere par-
te hartuta.
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Gatazkak, baketa eta garapena

Giza Segurtasunari, Tokio Giza Garapenari eta Nazioarteko Lankidetzari buruzko 
ikerketa-taldea

Aurreko urteetan bezala, ikerketa-ildo honen lana batez ere Gizarte Segurtasunari, Tokiko Giza 
Garapenari eta Nazioarteko Lankidetzari buruzko Taldearen bidez eraman da aurrera; hain zuzen ere, 
Eusko Jaurlaritzak 2013-2015 hirurtekorako onartu egin du, eta laguntza eman dio. Taldekideek, urte 
honetan, topaketa zientifikoetan parte hartzen eta artikuluak argitaratzen jarraitu dute, gatazken, 
bake-prozesuen, giza garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren arteko harremanei buruzko diziplina 
askoko ikuspegi batetik.

Taldeko hiru pertsonak defendatu dituzte beren doktoretza-tesiak urte honetan. Ekainean, Patxi Zabalok 
Las reglas de la organización mundial de comercio y sus extensiones: conflictos entre globalización 
neoliberal y desarrollo izenburuko tesia defendatu zuen. Irailean, Juan Carlos Pérez de Mendigurenek 
ere bere tesia defendatu zuen: Debates conceptuales y aspectos organizativos de la economía 
solidaria: el caso de REAS Euskadi. Eta, azkenik, abenduan Unai Villalbak Redefiniciones del Desarrollo 
y la Cooperación en Ecuador. Transiciones críticas sobre Buen Vivir, Cooperación Internacional y 
Participación Social izenburuko tesia aurkeztu zuen.

Ildo honetako betikoen artean dago Gatazkei, Bakeari eta Garapenari buruzko Mintegi Egonkorra 
dago. Han biltzen dira ikerketa-taldean parte hartzen dutenek nahiz gai horien inguruko tesiak 
egiten ari diren eta prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileak. Gune horretan prestakuntzarako eta 
eztabaidarako zenbait topaketa egin ziren, besteak beste: apirilean, Feminismo, conflictos armados y 
construcción de la paz, Irantzu Mendia Azkueren eskutik (UPV/EHUko irakaslea eta ikerketa-taldeko 
kidea); maiatzean, Strategies of response to violent conflicts and peace building. Theory and practice, 
Daniela Nascimentoren eskutik (Coimbrako Unibertsitateko Gizarte Ikasketerako Zentroko nazioarteko 
harremanetako irakaslea eta ikertzailea); ekainean, Procesos de resistencia y construcción de la paz 
desde la base. La experiencia de Colombia, Pedro Valenzuelaren eskutik (Kolonbiako Unibertsitateko 
Xabiertarreko irakaslea); azaroan, Interculturalidad, resistencia civil y paz en Colombia, Manuel Ramiro 
Muñozen eskutik (Kolonbiako Unibertsitate Xaviertarreko irakaslea eta Kulturarteko Ikasketen Zentroko 
zuzendaria); eta, azkenik, abenduan, Enfoques críticos sobre la paz liberal y la construcción de la 
paz en el África Subsahariana, Itziar Ruiz-Giménezen eskutik (Madrilgo Unibertsitate Autonomoko 
nazioarteko harremanetako irakaslea eta Afrikari buruzko Ikasketen Taldeko koordinatzailea).

Ildo-honetan lan egiten duten kideak (ikerketa-taldekoak zein mintegi egonkorrekoak): Karlos Pérez de 
Armiño (ikertzaile nagusia), Irantzu Mendia Azkue, Luis Guridi, Alfonso Dubois, Eduardo Bidaurratzaga, 
Patxi Zabalo, Juankar Pérez de Mendiguren, Iker Zirion, Yolanda Jubeto, Unai Villalba, José Manuel 
González-Casanova eta Itziar Mujika.

Mendebaldeko Saharako giza eskubideei buruzko ikerketa

2010. urteaz geroztik, eta Euskal Fondoaren –eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta 
Donostiako eta Tolosako udalen– laguntza finantziazioarekin, Hegoak ikerketa ze-
hatz batean lagundu du Carlos Martín Beristainen zuzendaritzapean, Mendebaldeko 
Saharan 1975etik egun arte gertaturiko giza eskubideen urratzeen inguruan. Ikerketa 
horretan, sahararrek jasandako biktimizazio-era batzuen eta besteen inpaktu psiko-
soziala aztertzen da (tortura, desagertze behartua, bonbardaketak, indarraren gehie-
gizko erabilera, lekualdatze behartua, eta abar), bai eta biktimek aurre egiteko erabilitako 
estrategiak ere. Emaitza gisa, honako txosten hauek argitaratu ziren: El Oasis de la Memoria, 
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I. eta II. liburukiak (Carlos Martín Beristain eta Eloísa González, 2012), ikertutako giza eskubi-
deen urratzeak bilduta; eta Meheris. La esperanza posible (Carlos Martín Beristain eta Francisco 
Etxeberria Gabilondo, 2013), hobi komunen aurkikuntzari buruz, non Paco Etxeberriaren zuzen-
daritzapeko Aranzadi Zientzia Elkarteko lantalde forentse eta antropologiko batek desagertu 
eta exekutaturiko zortzi sahararren gorpuzkiak aurkitu baitziren. Urte honetan lan hori egiten 
jarraitu da, hiru jarduera-ildotan:

1. Giza eskubideen zenbait urratze-motaren ikerketa xehea

a. Desagertze behartuko kasu berriak

Lau hobi gehiago induskatu dira, eta haietan bost biktima aurkitu ziren. Haien nortasuna eta gertakariak 
ikertu dira, lekukoen eta ustez senitartekoak izan zitezkeen pertsonen bidez, bai eta analisi genetikoak 
eginez ere, Torturaren Biktimentzako Nazio Batuen Borondatezko Ekarpenen Funtsaren laguntzarekin. 
Aurreikusten denez, 2015ko lehen hiruhilekoan, ikerketa-txostena argitaratuko da (Carlos Martín 
Beristain eta Francisco Etxeberria Gabilondo), biktimen egiarako eskubidea nabarmendurik.

b. Herritar zibilen bonbardaketak

Antonio Martínez Torresek osatutako batzorde mediko batek egoera fisiko eta psikosozialaren 
ebaluazioak egin dizkie 1976ko bonbardaketetatik bizirik irtendako hainbat biktimari; hain zuzen ere, 
Marokoko abiazioak bonba su-eragilez (napalma eta fosforo zuria) eraso zien gatazkaren ondorioz 
lurraldearen barruan bertan lekualdatutako herritar zibilei. Aurreikusten denez, 2015ean argitaratuko 
da ikerketa-txostena.

c. Pertsonen aurkako minak

Bizirik irtendako biktimen edo biktimen senitartekoen 120 lekukotasun baino gehiago bildu dira, 
pertsonen aurkako minen, barreiatzen bonben nahiz lehertu gabeko lehergai-hondarren inguruko 
kasuak aintzat harturik. Mendebaldeko Sahara halako armamentua gehien daukaten eskualdeetako bat 
da munduan. Halakoak egoteko arrazoia da, nagusiki, Marokok 2.700 kilometroko baino gehiagoko hesi 
bat eraiki izana, Saharako lurraldea bitan banatzen duena. Aurreikusten denez, 2015ean argitaratuko 
da ikerketa-txostena.

d. Giza eskubideen aldeko emakume aktibisten oroimen historikoa

Hasiak dira lan bat egiteko koordinazioa eta prestaketa lanak, Mendebaldeko Sahara okupatuko giza 
eskubideen aldeko emakume aktibisten oroimen historikoaren inguruan. Irantzu Mendia Azkuek eta 
Gloria Guzmánek osatzen dute ikerketa-lantaldea, SEADen Lagunen Elkartearekin eta UNMSri (saharar 
emakumeen batasun nazionala) Laguntzeko Euskal Sarearekin lankidetzan arituta. Aurreikusten denez, 
2015ean argitaratuko da ikerketa-txostena.

2. Estatuko zein nazioarteko instantzien gaineko eragina

Ikerketen emaitzak, desagertze behartuari dagozkionak bereziki, Nazio Batuetako zenbait instantziari 
aurkeztu zaizkio: Giza Eskubideen Batzordeari, Desagertze Behartu eta Nahi gabekoari buruzko Lan-
taldeari (WGEID), eta Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioari. Halaber, Estatuko eta na-
zioarteko beste instantzia batzuetan ere aurkeztu ziren: Gipuzkoako Batzar Nagusietan, Eusko Legebil-
tzarrean, Aragoiko Gorteetan, Kanpo Arazoetako Ministerioan, Piombinoko Kontseiluko Ganberan (Italia).
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Eginiko ikerketen eraginaren erakusgarri, nabarmendu behar dugu haien erreferentzia edo aipamena 
egin dela garrantzi handiko zenbait agiritan, hala nola NBEko idazkari nagusiaren Saharako egoerari 
buruzko urteko txostenean (2014ko apirilaren 10ekoa: S/2014/258) eta Europako Parlamentuko Sahara 
eta Sahelerako errelatore bereziaren Tannock txostenean (Europako Parlamentuaren 2013ko urriaren 
16ko erabaki baten bidez onartu zen).

Horrez gain, justizia unibertsalaz baliatuz Auzitegi Nazionalean saharar herriaren aurkako genozidioa-
gatik aurrera eramaten den kereilaren auzian, peritu-froga gisa gehitu dira desagerrarazi eta hilarazi 
ziren zortzi sahararren kasuan eginiko lanak. Horri dagokionez, Carlos Martín Beristain eta Francisco 
Etxeberria bi ikertzaile nagusiei deitu diete peritu gisa deklaratzera.

3. Zabalkunde eta sentsibilizazioko jarduerak

Desagertze behartuari buruzko lanaren inguruan (gorpuzkinak itzultzea eta hobi berriak ikertzea) 
dokumental berri bat editatu da, Oroimenaren lekukoak (Eztizen Miranda, 2014). Dokumentala hainbat 
jaialditan aurkeztu da, hala nola Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian, Bilboko Zinema Ikusezina 
jaialdian edo, aurki, FiSahara jaialdian. Halaber, 39. EUCOCO konferentzian proiektatu zen (saharar 
herriaren aldeko elkartasun eta laguntzarako Europako konferentzia), bai eta Euskadiko hainbat 
udalerritan ere, haiek hala eskaturik.

Era berean, Saharako ahotsak. Ahanzturaren kontrako erre-
sistentzia izeneko erakusketa sortu da. Formatu handiko hogei 
paneletan baino gehiagotan, sahararren egoera berrikusten da, 
giza eskubideei dagokienez, lurralde okupatuetan zein Tindufeko 
kanpamentuetan. Herritar zibilen bonbardaketak, desagertze be-
hartua, Gdem Izik-eko kanpamentua, pertsonen aurkako minak 
eta autodeterminazio-eskubidea aztertzen dira, besteak beste. 
Erakusketan, biktimen eta, oro har, saharar herriaren erresistent-
zia nabarmentzen da, giza eskubideen urraketei aurre egiteko 
garaian. Bereziki, emakumeek gidatzen dituzten ahalegin kolekti-
boetan nahiz borrokan jartzen da arreta. Erakusketan badira beste 
baliabide batzuk, hala nola hobi komun baten birsorketa, hesiaren 
panel erraldoi bat, eta ikus-entzunezko areto bat. Erakusketa To-
losan inauguratu zen, hitzaldi batekin –giza eskubideen aldeko zenbait aktibistak 
parte hartuta, Hassana Aalia tartean zela–, eta gerora, Euskadiko hainbat udale-
rritan egon da (Donostia-San Sebastián, Basauri, Zumaia, etab.).

Ikerketa-taldea, ildo guztiak: Carlos Martin Beristain (ikertzaile nagusia), Francisco Etxeberria Gabilondo 
(Aranzadi Zientzia Elkartea), Sergio Campo, Irantzu Mendia Azkue eta Gloria Guzmán. Koordinazioak 
eta lankidetzak: Aranzadi Zientzia Elkartea, Arabako SEADen Lagunen Elkartea, eta Sevillako Asociación 
de Amistad con el Pueblo Saharaui delakoa.

Feminismoa eta gatazkak

Ikerketa-ildo honetako lanari esker, pauso gehiago eman ahal izan dira giza eskubideen ikerketa 
feministarako metodologiari buruzko prestakuntzan, feminismoaren eta giza eskubideen alorreko 
antolakundeekin koordinaturiko ikerketen sustapenean, eta –bake-prozesuen, trantsizio-justiziaren 
eta oroimen historikoaren arloetan– genero-ikuspegitik eginiko ikerketen emaitzen argitaratze eta 
gizarteratzean.
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Urte honen hasieran, El Salvadorreko gatazka armatuaren inguruko generoari eta oroimen historikoari 
buruzko prestakuntza eta ikerketa-ekintza indartzeko lankidetza izeneko proiektua bukatu zen. UPV/
EHUko Garapenerako Lankidetza Bulegoak sustengaturiko proiektu bat izan zen, eta El Salvadorreko 
Unibertsitateak eta Bradfordeko Unibertsitateko Bakeari buruzko Ikasketen Sailak parte hartu zuten. 
Unibertsitate arteko lankidetzaren barruan, prestakuntza-mintegi bat eman zen El Salvadorren, eta 
beste mintegi bat Euskal Herrian, genero-ikuspegitik oroimen historikoari buruz eginiko ikerketaz. 
Halaber, El Salvadorreko Unibertsitateari loturiko zenbait ikertzailek gai horretan aplikatutako ikerketa-
ekimenak sortu zituzten.

Ikerketa feministaren proposamen epistemologiko eta 
metodologikoen presentzia eta ezagutza indartzeko, hala 
unibertsitatean nola feminismoaren, giza eskubideen 
eta nazioarteko lankidetzaren esparruetako antolakunde 
sozialetan, ekainaren 19an eta 20an, Donostian Ikerketa 

feministarako metodologia: giza eskubideen aldeko tresnak eta aplikazioak II. Jardunaldiak egin ziren. 
Hegoak eta Ikerkuntza Feministarako Metodologia Diziplina Anitzeko Mintegiak (SIMReF) antolatu 
zituzten jardunaldi hauek, eta laneko bi egun horietan 220 pertsona inguruk parte hartu zuten 
hitzaldietan eta lan praktikoko lantegietan.

Jardunaldi horren ondorioz eta piztutako interesagatik, argitalpen bat koordinatu 
eta editatu da, hizlari eta lantegien dinamizatzaile gisa gonbidatu ziren hamar 
pertsonen gogoetak eta ikerketa feministan izaniko esperientziak jasota. Liburu 
horren izenburua da Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y 
aplicaciones desde la investigación feminista eta haren xedea da jardunaldietan 
landutako edukiak gizarteratzea eta erreferentziako material bihurtzea, ikerketa 
feministan sakondu nahi duten pertsona, antolakunde zein kolektiboentzat.

Horrez gain, ikerketa-ildo honen esparruan, urte honetan, Tecnos argitaletxearekin 
batera, La división sexual del trabajo por la Paz. Género y rehabilitación posbélica 
en El Salvador y Bosnia-Herzegovina liburua argitaratu da, Irantzu Mendia Azkuek 
atondua eta beraren doktoretza-tesian oinarritua. Argitalpen honek garrantzizko 

gorputz teoriko eta enpirikoa eskaintzen du indarkeriari, gerrari eta bakeari buruz, azterketa kritiko 
feministaren ikuspuntutik; hori dela eta, bereziki baliotsua da arlo honetan nagusi diren diskurtso eta 
praktiken aldean, oraindik estereotipoz eta esentzialismoz zamatuta baitaude emakumeek gerra eta 
bake-prozesuetan duten rolaren inguruan. Era berean, Hegoan Rakel Oion doktoregaiaren La incidencia 
de las políticas de igualdad en Colombia sobre la situación de las mujeres en el conflicto armado 
y sobre su participación en la construcción de la paz tesia matrikulaturik indartu da ildo honetako 
ikerketa urte honetan.

Azkenik, Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetako giza eskubideen aldeko emakume aktibisten 
oroimen historikoari buruzko lan bati ekin zaio, SEADen Lagunen Elkartearekin eta UNMSri (saharar 
emakumeen batasun nazionala) Laguntzeko Euskal Sarearekin lankidetzan arituta. 

Kideak: Irantzu Mendia Azkue, Gloria Guzmán eta Iker Zirion.
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Garapenerako politikei eta nazioarteko lankidetzari buruzko taldea

Talde honek aurrera eramaten duen lanean, garapenari buruzko eztabaidetan zein lankidetzarako poli-
tiketan gertatzen ari diren aldaketak aztertzen dira batik bat. Testuinguru horretan, badira bi gai nagusi 
lanaren ardatz gisa funtzionatzen dutenak. Batetik, garapenaren gaineko azken eztabaiden esanahia 
eta nondik norakoak; eztabaida horiek, ikuspuntu batzuetatik, garapen alternatiboko proposamenen 
ingurukoak dira, eta beste ikuspuntu batzuen arabera, garapenari alternatibak planteatzeko beharra-
ren ingurukoak. Eta, bestetik, nazioarteko lankidetzako sistemaren erreformaren inguruko auziak eta 
2015aren ondoko horizonteari buruzko eztabaidak daude.

Bi gai nagusi horietako lehenari dagokionez, 2014. urtean, postgarapenetik datozen zenbait proposa-
menen azterketan sakondu du taldeak, haien esanahiari eta nondik norakoei begiratuta. Hori guztia 
mamitu da hainbat txosten eta argitalpenetan, bai eta Ekuadorren eta Espainiako Estatuko hainbat 
tokitan aurrera eramandako mintegi eta biltzarretan parte hartuz ere. Ongi Bizitzearen proposamenak, 
desazkundearen nozioari buruzko eztabaidak, edo feminismoaren eta postgarapenaren arteko harre-
manak dira taldekideen lanen arreta erakarri duten gaietako batzuk.

Eta bigarren gai nagusiari dagokionez, 2014. urtean lau aztergai nagusiren inguruan lan egin da: 
2015aren ondoko horizontea eta lankidetzarako nazioarteko sistemaren erreformari buruzko eztabai-
dak; garapenerako politiken koherentzia; lankidetzarako politika deszentralizatuak; eta unibertsitateak 
garapenean eta nazioarteko lankidetzan duen rola. Horretarako, artikuluak argitaratu dira, Alemaniako 
zein Espainiako Estatuko zenbait mintegi eta biltzarretan parte hartu da, eta kontsultoretzako eta 
laguntza teknikoko lanak egin dira Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarentzat eta Bizkaiko 
Foru Aldundiarentzat. Lankidetza deszentralizatuari buruz, nabarmendu behar da, orobat, Irati Labaien 
taldekidearen tesiaren irakurketa, 2014ko ekainean defendatu baitzen.

Aztergai guztiei dagokienez, ikerketa-taldeak harremanak eta ideia-truketa sakondu ditu 2014. urtean 
zehar hainbat instituzio, erakunde eta antolakunderekin. Azken horien artean egon dira bai GGKEak, 
bai bestelako antolakunde eta mugimendu sozial batzuk, eta haiekin eztabaidatu da garapenerako 
politiken koherentziaz, lankidetzaren etorkizunaz edo giza garapenaren eta iraunkortasunaren arazoen 
aurrean unibertsitateak izan beharreko rolaz, bestak beste. Eremu horren barruan, 2014an lankide tza-
harremanak estutu dira 2015 eta + plataformarekin.

Erakunde publikoen aldetik, ikerketa-taldeko kideei deitu zitzaien beren ikuspuntua aditzera eman ze-
zaten Diputatuen Kongresuko Garapenerako Lankidetzako Batzordearen aurrean, eta Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziarekin nahiz Bizkaiko Foru Aldundiarekin ere lan egin zuten.

Beste erakunde mota batzuei dagokienez, eutsi egin zaie Euskal Fondoarekin, beste lankidetza-funts 
batzuekin zein hainbat unibertsitatetako lankidetza-bulegoekiko harremanei.

Azkenik, nazioarteko esparruan, 2014an, taldeak bere harremana sakondu du Garapenari buruzko 
Ikasketa Kritikoen Latinoamerikako Aliantzarekin eta Alemaniako CEVAL institutuarekin.

Bukatzeko, esan behar da Jorge Gutiérrez taldekidea REEDESeko (Garapenari buruzko Ikaskuntzen 
Espainiako Sarea) Zuzendaritza Batzordean sartu dela 2014. urtean.

Taldekideak: Koldo Unceta (ikertzaile nagusia), Iratxe Amiano, Jorge Gutiérrez, Irati Labaien, María José 
Martínez, Míchel Sabalza, Unai Villena, Idoye Zabala. Yesica Álvarez ekainean sartu zen taldean, eta 
2014. urtearen zati handi batean Natalia Millánen ere era aktiboan parte hartu du.
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Lankidetza Kritikoari eta Mugimendu Sozialei buruzko taldea

Lankidetza Kritikoari eta Mugimendu Sozialei buruzko Taldeak bere hiru ildo estrategikoak sendotu ditu 
2014an zehar: elikadura-burujabetza; jakintza-aniztasuna eta prestakuntza politiko emantzipatzailea; 
eta elkartasun internazionalista. Lehen ildoari dagokionez, Elikadura-burujabetza eta agroekologia: 
proposamen eta praktika askatzailea ikastaro espezializatua taxutzen bukatu zen. Ekimen berri bat da, 
elikadura-burujabetzaren inguruko ikasketak unibertsitatearen esparruan kokatu nahi dituena, haren 
agenda nekazaritza-munduaz harago hedaturik, gizarte-eraldaketako begirada inklusibo eta ireki bat 
oinarri. Ikastaroa diseinatzeko modua parte-hartze handikoa izan da, subjektu/subjektu erlazio berri 
bat praktikan jarrita unibertsitatearen eta mugimendu sozialen artean.

Bigarren ildoari dagokionez, 2014an Gipuzkoa Foru Aldundiak Jakintza-aniztasuna eta prestakun-
tza politiko emantzipatzailea proiektua onartu zuen. Proiektu horren xedea da gako eta jardunbide 
egoki batzuk ondorioztatzea Latinoamerikako eta Europako zenbait mugimendu sozialek dinamiza-
turiko prestakuntza politikoko prozesuen gainean, Joxemi Zumalabe fundazioak, Peruko Democracia 
y Transformación Global (“demokrazia eta eraldaketa globala”) programak eta Hegoak eraturiko par-
tzuergo baten bidez. Haren jarduerak 2015ean eramango dira aurrera.

Azkenik, elkartasun internazionalistaren ildoan, ahaleginak nagusiki izan dira elkartasun interna-
zionalistako agenda alternatiboa (EIAA) EAEko lankidetza deszentralizatuari aplikatzeko, zehaz-
ki Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako 
Udalaren politika publikoei. Prozesu horren guztiaren gogoetak –mugimendu sozialek, GGKEek eta 
adituek parte hartu dutelarik– 2015ean plazaratuko dira, argitalpen berri batean. Bukatzeko, esan 
behar da ikerketa-taldea sendotu egin dela doktoregai berriak, Hegoako master-ikasleak eta zen-
bait mugimendu sozialetako militanteak batuta, etorkizunari aurre egiteko oinarri gotorra emanik 
horrela.

Taldekideak: Zesar Martínez, Luis Miguel Huarte, Juan Hernández, Yolanda Jubeto, Efren Areskurrinaga, 
Jokin Alberdi, Gonzalo Fernández, Xarles Iturbe, Silvia Piris, Amaia del Río, Gema Celorio, Unai Vázquez, 
Beatriz Casado, Javier García, Javier González, Berta Malvárez eta Davide Angelilli.

3.2. Beste ikerketa-jarduera batzuk

Herritartasun global baterantz aurrera egitea mugimendu feministekin sinergiak 
eratuz proiektuaren esparruan (Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako 
Agentziak laguntzen du), ikerketa bat egin da, feminismoaren planteamendu metodo-
logiko eta epistemologiko nagusien arabera, garapenerako lankidetzaren eta hezkun-
tzaren arloko aliantzei buruz, eta horren ondorio izan da Desde abajo: Alianzas para 
una cooperación feminista izanburuko argitalpena. Amaia del Ríok, Sandra Demak 
eta Itziar Gandariasek prestatu dute argitalpena, eta haren xedea da aliantzen eta 
sareen gaineko interesaren alorrean aurrera egitea, gizarte-aldaketarako ezinbesteko 
tresnatzat harturik; horretarako, halakoak antolatzeko zailtasunak eta arazoak ikusgai 
jartzen dira, eta mugimendu feministako antolakundeek nahiz emakume migratzai-

leen antolakundeek lankidetza alternatiboko agenda batean parte-hartzaile aktiboak izateko auke-
rak aztertu dira.

Fuhem espazio irekian (Madril), Desde abajo: Alianzas para una cooperación feminista ikerketa 
aurkezteko hitzaldia egin zen apirilaren 10an, Dolores Juliano antropologo eta feministaren eskutik. 
Halaber, Zabaldi Elkartasun Etxean (Iruñea) maiatzaren 29an aurkeztu zen, bai eta urriaren 6an 
Munduko Emakumeak elkartearen lokaletan (Bilbao) ere.
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3.3. Doktoretza-tesiak

2014an defendaturiko doktoretza-tesiak

LABAIEN, Irati: “La Cooperación al Desarrollo de las Comunidades Autónomas del Estado Español: 
Relevancia, alcance y aportación específica”. Tesi-zuzendaria: Koldo Unceta Satrústegui. Defentsaren 
eguna: 2014ko uztailaren 2a. Kalifikazioa: bikain cum laude.

PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos: “Debates conceptuales y aspectos organizativos de la Economía 
Solidaria: El caso de REAS Euskadi”. Tesi-zuzendaria: Koldo Unceta Satrústegui. Defentsaren eguna: 
2014ko irailaren 23a. Kalifikazioa: bikain cum laude.

COSTAMAGNA, Pablo: “Los procesos políticos y de formación en la construcción de capacidades para 
el Desarrollo Territorial. Una aproximación al aprendizaje desde la experiencia”. Tesi-zuzendariak: 
Mikel Zurbano eta Miren Larrea. Defentsaren eguna: 2014ko urriaren 30a. Kalifikazioa: bikain cum 
laude.

RUBIO, Aimar: “Sexual orientation, violence and human rights in Africa: South African case study”. Tesi-
zuzendariak: Eduardo Bidaurratzaga Aurre eta Mikel Zurbano. Defentsaren eguna: 2014ko abenduaren 
15a. Kalifikazioa: bikain cum laude.

VILLALBA EGUILUZ, Unai: “Redefiniciones del Desarrollo y la Cooperación en el Ecuador. Transiciones 
críticas sobre Buen Vivir, Cooperación Internacional y participación social”. Tesi-zuzendariak: Luis Guridi 
Aldanondo eta Zesar Martínez García. Kalifikazioa: bikain cum laude.

ARRIAGA AZKARATE, Tania: “Nasf-Silicon Valley: Navarre’s entrepreneurship community. Innovation 
and storytelling management on the web”. Tesi-zuzendariak: Angel Errazti (UPV/EHU) eta Sandra Ott 
(University of Nevada). Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) eta Nevadako Unibertsitatearen 
(Reno, AEB) baterako tutoretza izan du tesi honek. Kalifikazioa: bikain cum laude.

Hegoa Institutuan matrikulaturiko doktoretza-tesiak

Hegoaren (UPV/EHU) Garapenari buruzko ikasketak doktoradutza-programan hamalau doktoretza-tesi 
zeuden matrikulaturik 2014ko abenduaren 31n. Guztiek tesi-zuzendaria zuten, eta abian ziren.

3.4.  Hegoa–Garapenari buruzko Ikasketak Prestakuntza  
eta Ikerketa-Unitatea (PIU)

2014an zehar, jarduerako hirugarren urtean, lanean jarraitu du Hegoa-Garapenari buruzko Ikasketak 
deritzon prestakuntza – eta ikerketa-unitateak; hain zuzen, UPV/EHUk ikerketaren kalitatea hobetzen 
laguntzeko sortu zituen PIUetako bat da. Hegoak koordinatzen du PIU hau, eta haren barruan badaude, 
gainera, Gezki institutua eta hiru ikerketa-talde finko, alegia: Politika Publikoei buruzko Ikerketa-taldea; 
Giza Segurtasunari, Tokiko Giza Garapenari eta Garapenerako Lankidetzari buruzko Ikerketa-taldea; eta 
Civersity. UPV/EHUk esleitutako finantzaketarekin, zenbait artikulu ingelesera itzultzea ordaindu da, 
nazioarteko aldizkarietan argitaratze aldera, bai eta beste hainbat ikerketaren emaitza ziren zenbait 
material euskaratzea ere, Nevadako Unibertsitatean ikerketa-egonaldi bat egitea finantzatzeaz gain. 
Halaber, ikerketa-metodologiari buruzko mintegi batzuk finantzatu dira, eta honako hauekin baterako 
finantzaketa egin da:
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u  Etorkinak integratzeko eta etorkinekin integratzeko politiken atakak: maila anitzeko 
ikuspegiak Euskadin mintegia, Civersityk antolatua ekainaren 19an eta 20an, Oinatiko Lege 
Soziologiako Nazioarteko Erakundean.

u  Ikerketa feministarako metodologia: giza eskubideen aldeko tresnak eta aplikazioak II. 
Jardunaldiak, Hegoak eta SIMREFek antolatuak, ekainaren 19an eta 20an, Donostian.

3.5.  Nazioarteko batzorde eta ordezkaritzetako parte-hartzea

•  Giza Eskubideen Defendatzaileen Programako Hautaketa Batzordea. Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta 
Giza Eskubideen Zuzendaritza.

•  Mundu Ekonomiari buruzko XVI. Bilerako Zientzia Batzordea (Cádizen egin zen).

•  Garapenari buruzko Ikasketen II. Nazioarteko Biltzarreko Zientzia Batzordea. REEDES.

•  Botere korporatiboa suntsitzen kanpaina.

•  Relaciones Internacionales. Revista Académica de Relaciones Internacionales aldizkariko Aholku 
Kontseilua. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Politika Zientziako eta Nazioarteko Harremaneko 
Saila (ISSN 1699-3950).

•  Revista de Economía Mundial aldizkariko Edizio Kontseilua. Mundu Ekonomiako Elkartea eta Huel-
vako Unibertsitatea.

•  Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo aldizkariko Edizio Kontseilua. REEDES eta 
Zaragozako Unibertsitateko Garapenerako Lankidetzako Katedra.

•  Durangoko Juarez Unibertsitateko (Mexiko) Edizio Batzordea.

•  Las Palmasko Unibertsitateko Garapenerako Hezkuntzako eta Lankidetzako Edizio Kontseilua.

•  Balear Uharteetako Unibertsitatearen Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat bildumako 
Zuzendaritza Kontseilua.

•  Granadako Unibertsitatearen Periferias bildumako Zientzia Kontseilua.

•  Mundu Ekonomiako Elkarteko Zuzendaritza Batzordea eta Batzorde Iraunkorra.

•  CRUEko Espainiako Unibertsitateen Nazioartekotze eta Lankidetza Batzordea (CICUE).
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4. argitalpenak

4.1. Liburuak, Lan-koadernoak

AKTAK: Garapenerako Hezkuntzako IV. Biltzarra: Hezkuntza aldatzea mundua aldatzeko… Hezkuntza-
ekintza askatzaile baten alde! 2014ko urriaren 9, 10 eta 11. Bilbao, Hegoa.

ALBERDI, Jokin eta BIDAURRATZAGA, Eduardo (koord.) (2014): Desarrollo Humano Local en Mozambique, 
Hegoa, Bilbao.

ALBERDI, Jokin (2014): “¿Es posible mejorar el compromiso con los derechos humanos desde la 
cooperación europea al desarrollo?”, GOIZUETA, J.; CIENFUEGOS, M. (zuz.) La eficacia de los derechos 
fundamentales de la UE. Cuestiones avanzadas, ARANZADI Thomson Reuters, 527-540.

COMUNICACIONES: IV Congreso de Educación para el Desarrollo: Cambiar la educación para cambiar 
el mundo… ¡Por una acción educativa emancipadora! Vitoria-Gasteiz. 9, 10 y 11 de octubre de 2014. 
Bilbao, Hegoa.

DE LA CAL BARREDO, María Luz (2014): “La pobreza laboral”. Informazio Baliabideen Buletina, 40. zk.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia, DEMA MORENO, Sandra eta GANDARIAS GOIKOETXEA, Itziar (2014): Desde 
abajo: Alianzas para una cooperación feminista, Hegoa, Bilbao.

DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia eta PIRIS, Silvia (2014): Diagnóstico de la Cooperación al Desarrollo Vasca 
y oportunidades para la alianza con movimientos sociales, Hegoa, Bilbao.

ETXANO, Iker eta GAINZA, Xabier (2014): Mugikortasun iraunkorra Gasteizen: partaidetza-eredu 
integralean oinarritutako mugikortasuna. “Ekoberrikuntza” Innobasqueren Kasuen Ikerlan Tematikoa. 
Zamudio (Bizkaia).

GONZÁLEZ, Erika, HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan eta RAMIRO, Pedro (2014): “Enpresa transnazionalen 
hiztegi kritikoa. Korporazio handien botereari aurre egiteko gakoak”, Icaria, Bartzelona.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan, GONZÁLEZ, Erika eta RAMIRO, Pedro (2014): “Herrien nazioarteko 
ituna, enpresa transnazionalen kontrolerako. Gizarte-mugimenduetan eta nazioarteko elkartasunean 
oinarritutako apustua”, Lan Koadernoak, 64. zk., Hegoa, Bilbao.

JUBETO, Yolanda, GURIDI, Luis eta FERNÁNDEZ-VILLA, Maite (ed.) (2014): Diálogos sobre Economía 
Social y Solidaria en Ecuador. Encuentros y desencuentros con las propuestas para otra economía, 
Hegoa, Bilbao.

MARTÍN BERISTAIN, Carlos eta ETXEBERRIA GABILONDO, Francisco (2014): Saharako ahotsak 
ahanzturaren kontrako erresistentzia, Hegoa, Aranzadi, Bilbao.

MARTÍNEZ DE BRINGAS, Asier (2014): “Derechos humanos y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en América Latina: Crónica de una relación conflictiva”, Lan Koadernoak, 65. zk., Hegoa, 
Bilbao.

MARTÍNEZ OSÉS, Pablo José (2014): “El auge de la Cooperación Financiera Reembolsable: ¿Para el 
desarrollo o para el sector privado?”, Boletín de recursos de información, 39. zk.
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MENDIA AZKUE, Irantzu (2014): La división sexual del trabajo por la paz. Género y rehabilitación 
posbélica en El Salvador y Bosnia-Herzegovina, Tecnos, Madril.

SUTCLIFFE, Bob (2014): “Migración e inquisición en el siglo XXI”, Boletín de recursos de información, 38. zk.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Venezuelako gobernu bolibartarra: 15 urteko balantzea”, Diálogos para el 
estudio de América Latina en el siglo XXI, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao.

UNCETA, Koldo (2014): Desarrollo, Postcrecimiento y Buen Vivir. Debates e interrogantes, Abya Yala, Quito.

VÁZQUEZ PUENTE, Unai (2014): “Los movimientos sociales globales en América Latina y El Caribe: El 
caso del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP”, Lan Koadernoak 63. zk., Hegoa, Bilbao.

ZABALO, Patxi (2014): “La asociación transatlántica del comercio e inversión en su contexto”, Boletín 
de recursos de información, 41. zk.

4.2. Artikuluak eta ikerketak

ALBERDI, Jokin (2014): Aspectos socio-políticos del desarrollo humano local: nuevas claves de análisis 
para la participación democrática y las interacciones público-privadas, Hegoa, UPV/EHU.

AMIANO, Iratxe, GUTIÉRREZ, Jorge eta VILLENA, Unai (2014): “Unibertsitatea Garapenerako Lankidetza 
Deszentralizatuan: Euskal Autonomia Erkidegoko Kasua”, UZTARO, 91. zk., 5-20.

BEREZO, Jorge eta GUTIÉRREZ, Jorge, (2014): “Las microfinanzas y su evaluación social: fuente de 
aprendizaje para la RSE”, Revista de Responsabilidad Social de la empresa, 16. zk., 73-101.

BERMEJO, Roberto (2014): Del Desarrollo Sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como 
biomímesis, Hegoa, Bilbao.

BIDAURRATZAGA, Eduardo, COLOM, Artur eta MARTÍNEZ, Elena (2014): “Are EU’s Economic Partnership 
Agreements Developmental? An Assessment of the Southern African Region”, Revista de Economía 
Mundial, 38. libk.

DUBOIS, Alfonso (2014): “El objetivo de una sociedad inclusiva: bases para una propuesta alternativa” 
Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, 29. zk. (Zenbakiaren gaia: Gizarte inklusiboa 
lortzearen erronka. Sartu Federazioaren 25. urteurrena), 43-69.

DUBOIS, Alfonso (2014): “El enfoque del desarrollo humano local, una estrategia para la cooperación”, 
La era de la política más allá de los límites nacionales. Cambio social y cooperación en el siglo XXI 
(3. libk.), EDUCO, Icaria, Bartzelonako Unibertsitatea, 105-120.

DUBOIS, Alfonso (2014): “Localismo, globalización y desarrollo humano. Una visión alternativa a la 
globalización capitalista”, Documentación social, 172. zk. (Zenbakiaren gaia: garapenaren nazioarteko 
agenda 2015. urtearen ondoren), 203-218.

DUBOIS, Alfonso (2014): Tokiko Giza Garapenaren marko teoriko eta metodologikoa, Hegoa, Bilbao.

GAINZA, Xabier eta ETXANO, Iker (2014): “Planificando la movilidad en Vitoria-Gasteiz: actuaciones 
innovadoras frente a limitaciones estructurales”, Lurralde, 37. zk., 145-168.

GURIDI, Luis eta PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos (2014): Tokiko Giza Garapenaren dimentsio 
ekonomikoa: ekonomia sozial eta solidarioa, Hegoa, Bilbao.
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HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan eta RAMIRO, Pedro (2014): “El poder corporativo transnacional 
frente al Soft Law: Plan nacional sobre empresas y derechos humanos, debates y propuestas, en la 
implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: 
oportunidades y desafíos”, MÁRQUEZ CARRASCO, Carmen (ed.): Spain and the Implementation of the 
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Challenges and Opportunities, 
Huygens, Bartzelona, 539-568.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan (2014): “El Derecho Corporativo Global. El marco de impunidad de las 
empresas transnacionales”, Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan, GONZÁLEZ, Erika, eta RAMIRO, Pedro (2014): “Controlar a las 
transnacionales”, Papeles de relaciones ecosociales y cambio social: La “empresarialización” de la 
vida social, 127. zk., 67-74.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan (2014): “La armadura jurídica del TTIP”, Viento Sur, 1-7.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan (2014): Violación de los derechos humanos. Audiencia sobre 12 
empresas transnacionales, Herrien Auzitegi Iraunkorra, Viento Sur aldizkaria.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan eta ASKUNZE, Carlos (2014): “¿Cómo avanzar hacia empresas 
socialmente responsables?”, Dossier nº 14, RSC, para superar la retórica, Mugarik Gabeko Ekonomistak, 
36-41.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan et ál. (2014): “Resolución del Tribunal Internacional de Derechos de las 
Mujeres”, Emakumeen Eskubideen Nazioarteko Auzitegia. Viena +20 Euskal Herria, 2013, 208-214.

JUBETO RUIZ, Yolanda eta LARRAÑAGA, Mertxe (2014): Tokiko Giza Garapena, genero berdintasunetik: 
prozesua eraikitzen, Hegoa, Bilbao.

MARTÍNEZ, Zesar (2014): “Botere politikoa eta herri ekimena indartzeko prozesuak”, JAKIN, 11-30.

MARTÍNEZ, Zesar eta CASADO, Beatriz (2014): Movimientos Sociales populares. Sujetos políticos y 
pedagógicos con potencial emancipador, Hegoa, Vitoria-Gasteiz.

MARTÍNEZ, Zesar (2014): “Astra-Gernika: de fábrica de armas a centro social autogestionado”, Revista 
Interuniversitaria de formación del profesorado de Zaragoza, 1-68.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (2014): “Los ‘Estudios de Seguridad’. Fronteras porosas y territorios 
inexplorados de una subdisciplina contestada”, Inguruak, soziologia eta zientzia politikoaren euskal 
aldizkaria, 57-58, 57-5 libk., 2176-2196.

PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (2014): “Erosion of Rights, Uncritical Solidarity and Food Banks in Spain”, 
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Revista Internacional de Pensamiento Político, 9. zk.

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Iberdrola: ¿una multinacional diferente? Impactos severos en América 
Latina”, Encrucijadas. Revista crítica de ciencias sociales, 8. zk.
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4.3. Txostenak eta komunikazioak

ALBERDI, Jokin (2014): “La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en la Construcción de Paz”. Hiritar 
Pluraltasuna. Bakea eraikitzea gizartearen oinarriak jardunaldiak. Asociación Española de 
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ikastaroa, Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundea, uztailak 28-29, Oñati.
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Garapenerako Hezkuntzako IV. Biltzarra. “Hezkuntza aldatzea mundua aldatzeko… Hezkuntzako 
ekintza askatzaile baten alde!”, Vitoria-Gasteiz, urriak 9, 10 eta 11.

DEMA MORENO, Sandra, DEL RÍO MARTÍNEZ, Amaia eta GANDARIAS, Itziar (2014): “¿Qué modelo de 
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Unibertsitatea, Bartzelona, ekainak 18.
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cuidados en Economía Social y Solidaria”. I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, 
Zaragoza, azaroak 27-29.
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Españoles, Alcala.
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del Sur” nazioarteko biltzarra, Coimbra (Portugal).

UHARTE, Luis Miguel (2014): “Venezuela: gobernu bolibartarraren 15 urte. Balantzea eta erronkak”, 
Latinoamerika eta Kariberi buruzko II. Jardunaldiak. “Latinoamerika aztertzeko elkarrizketak XXI. 
mendean”, Bilbao.

UNCETA, Koldo (2014): “Decrecimiento, Postcrecimiento y Buen Vivir: Aspectos teóricos y políticos”, 
Postcrecimiento y Buen Vivir; propuestas globales para la construcción de sociedades equitativas y 
sustentables Nazioarteko Biltzarra. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) fundazioa. Quito (Ekuador).

UNCETA, Koldo (2014): Bukaera-hitzaldia: “Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: 
propuestas desde el post-crecimiento”. II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. Huelva.

UNCETA, Koldo, VILLENA, Unai eta LABAIEN, Irati (2014): “Decentralized cooperation driven by 
municipalities: the case of the Basque Country”. 14th EADI General Conference: Responsible 
Development in a Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes, Bonn, Alemania.

VILLALBA, Unai, GURIDI, Luis eta PÉREZ DE MENDIGUREN, Juan Carlos (2014): “South-South Cooperation 
in Latin America: From the ‘impact of aid on growth’ to the ‘New Landscape for Development 
Cooperation’”. 14th EADI General Conference: Responsible Development in a Polycentric World: 
Inequality, Citizenship and the Middle Classes, Bonn, Alemania.

4.4. Beste ikerketa-jarduera batzuetako parte-hartzea

u  “Parte Hartuz” UPV/EHUko ikerketa-talde finkatua.

u  UIGCS (El Salvadorreko Gerra Zibilari buruzko Ikerketa Unitatea), El Salvadorreko Unibertsitateko 
IEHAA (Historiari, Antropologiari eta Arkeologiari buruzko Ikasketa Historikoen Institutua).
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5. irakaskuntzarako eta ikerketarako baliabideak

5.1.  Dokumentazio Zentroaren datu digitalei buruzko datuak 2014an

Gaur egun, Dokumentazio Zentroak 19.900 erregistro baino gehiago dauzka bere Liburutegi Digitalean. 
Hori da, hain zuzen, Hegoak 1988az geroztik bilduriko ondarea, eta han daude jasota garapenari eta 
lankidetzari buruzko egun arteko eztabaida nagusiak. Ondare hori egoteari eta erabiltzeari esker, 
Institutuko irakasle eta ikertzaileek zein gizarte-agenteek eta herritarrek, oro har, aurrera egin ahal 
izan dute garapenerako lankidetzaren lan eta politiketan.

Dokumentazio Zentroaren zerbitzuek azken hamarkadan izan duten bilakaera bat dator zentroa 
informazioaren eta komunikazioaren teknologietara aldatzearekin eta haietara egokitzearekin. 
2014. urtean, Liburutegi Digitaleko irakurgaien online banaketa nabarmentzen da, 781.354 PDF agiri 
deskargaturik (onlineko irakurketak). Horren arabera, deskargak %9,8 gehitu dira, aurreko urtekoen 
aldean.

Kontsultak eta maileguak: 2006 (972); 2007 (686); 2008 (780); 2009 (553); 2010 (1.175); 2011 (1.645); 2012 (1.117); 2013 (1.313); 
2014 (954) Liburutegi Digitala (ikusitako orriak, Google-n arabera): 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378); 
2010 (86.632); 2011 (148.174); 2012 (117.796); 2013 (125.985); 2014 (114.380) Pdf agirien deskargak: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 
2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 (514.036); 2013 (711.398); 2014 (781.354) Buletina (ikusitako 
orriak, Google-n arabera): 2006 (500); 2007 (6.500); 2008 (9.500); 2009 (37.836); 2010 (25.656); 2011 (13.709); 2012 (12.073); 2013 
(2.590); 2014 (3.836) Hemeroteka (ikusitako orriak, Google-n arabera): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937); 2010 (39.234); 2011 
(11.315); 2012 (14.401); 2013 (10.812); 2014 (8.148) Hegoa – argitalpenen webgunea (ikusitako orriak, Google-n arabera): 2011ko 
abuztutik abendura (16.356); 2012 (35.008) eta (67.043 deskarga); 2013 (52.536) eta (144.758 deskarga); 2014 (52.045) Multimedia 
(ikusitako orriak, Google-n arabera): 2013 (2.590); 2014 (7.141)
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Dokumentazio Zentroak baditu informazio digitaleko beste zerbitzu batzuk:

u  2014ko buletin elektronikoak: Migración e Inquisición en el Siglo XXI (38. zk., 2014ko 
martxoa); El auge de la Cooperación Financiera reembolsable: ¿Para el Desarrollo o para 
el sector privado? (39. zk., 2014ko ekaina); La pobreza laboral (40. zk., 2014ko iraila); La 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión en su contexto (41. zk., 2014ko abendua). 
Zerbitzu honen ustiapen-datuen arabera, ikusitako orriak 3.836 izan dira, eta zerbitzuko PDF 
agirien deskargak, 11.417. Horrez gain, zenbaki bakoitza posta elektronikoko 500 helbidera 
baino gehiagora bidaltzen da. Zerbitzu honek %104 gehitu du bere jarduera, aurreko urtearen 
aldean.

u  Hegoaren argitalpenen web-orria: institutuak editaturiko argitalpenen sarbide-datuen 
arabera, ikusitako orriak 52.045 baino gehiago izan ziren, eta PDF agirien deskargak, 196.426. 
Deskargak %35,6 gehitu dira aurreko urtekoen aldean.

u  Hemeroteka: hilero hemerotekako berritasunei buruzko buletin bat egiten da, Dokumentazio 
Zentroan sartutako aldizkarien aurkibideak jasotzen dituena, eta aurrez zehaztutako posta 
elektronikoko 700 helbidera bidaltzen da. Era berean, zerbitzu hau etengabea da webgunean, 
eta ikusitako orriak 8.148 baino gehiago izan dira. Horren arabera, %25eko jaitsiera gertatu 
da, aurreko urtearen aldean.

u  Multimedia: 2014. urtean, Hegoa Institutuaren ekoizpen propioko zortzi bideo gehiago sartu 
dira, institutuak berak antolaturiko jardunaldi, mintegi eta hitzaldienak, gehienbat. Datuen 
arabera, bideoen deskargak 2.928 izan dira. Horren arabera, eskaria %23,2 gehitu da, aurreko 
urtekoaren aldean.

u  Horrez gain, aipatu behar dira liburutegiko lokaletan doktoregaiei, graduondoko ikasleei eta 
herritarrei, oro har, emandako zerbitzu presentzialak; halakoen ondorioz, gordailuko esku-
hartzeak 954 izan ziren 2014. urtean. Haietatik, %80 UPV/EHUko hirugarren zikloko ikasleei 
dagokie.

Grafikoan, Liburutegi Digitalak azken zortzi urteetan izandako bilakaera ageri da, bai eta beste zen-
bait zerbitzuena ere; horietako batzuk Dokumentazio Zentroaren kudeaketaren berezko zerbitzuak dira, 
hala nola gaikako buletinak, multimedia-zerbitzua eta argitalpen propioak, eta beste batzuk ez daude 
zuzenean zentroaren mende, hala nola Bantaba eta Tokiko Giza Garapeneko (TGG) ataria.
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Liburutegi Digitala Bantaba TGG Hegoaren argitalpenak DokZaren buletinak DokZko multimedia

Deskargak (irakurketak)

Liburutegi Digitala: 2006 (6.950); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434); 2010 (186.757); 2011 (216.928); 2012 
(514.036); 2013 (711.398); 2014 (781.354) %+9,8 Bantaba: 2011 (294.967); 2012 (391.828); 2013 (331.578); 2014 (277.828) 
%–19,3 TGGko ataria: 2011 (267.083); 2012 (270.538); 2013 (474.564); 2014 (417.938) %–13,5 Hegoa-argitalpenen 
webgunea: 2011ko urr.-abe. (16.356); 2012 (67.043); 2013 (144.758); 2014 (196.426) %+26,4 DokZaren buletinak: 2011 
(13.709); 2012 (12.073); 2013 (5.589); 2014 (11.417) %+104 DokZko multimedia: 2012 (81); 2013 (2.250); 2014 (2.928) %+23,2

(2014ko ehunekoa, 2013ko datuen aldean)
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Hegoaren Liburutegi Digitala nazioarteko lankidetzan eta garapenean espezializatutako datu-
base nagusietako bat da gaztelaniaz. Datu-trafikoari dagokionez, batez ere Ameriketatik (%54) etorri 
da eskaria; aurreko urteetan izandako joerari eutsi dio. Bestalde, kontsulten %44 Europatik egiten dira. 
Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsultak %18 dira, eta Espainiako Estatutik egindakoak, %23.

Eskariaren banaketa geografikoa Liburutegi Digitalean, 2014
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2014ko berrikuntzak

Hegoako Dokumentazio Zentroak zenbait berrikuntza gauzatu ditu 2014. urtean zehar. Garrantzitsuenak 
dira Hegoa + metabilatzailea eta sailkapen-sistemaren berritzea: Tesauro, 2014ko edizioa. Bi prozesuon 
xedea izan da Dokumentazio Zentroak eskaintzen dituen zerbitzu digitalen integrazioa hobetzea.

5.2. Dokumentazio Zentroko multimediako berritasunak 2014an

“Testigos de la memoria”. Eztizen Miranda Bernabé. Hegoa, Aranzadi. 25:02 minutu. 2014.

“¿Qué nos cuentan los medios de comunicación sobre Siria? (II)”. Victor Pozas. Siria: Errealitateak, 
gatazka eta hedabideak mintegia. Hegoa. 35:07 minutu. 2014ko otsailaren 7a.

“¿Qué nos cuentan los medios de comunicación sobre Siria? (I)”. Majed Ddibsi. Siria: Errealitateak, 
gatazka eta hedabideak mintegia. Hegoa. 31:25 minutu. 2014ko otsailaren 7a.

“Siria: Contexto, situación actual y perspectivas (III)”. Santiago Alba Rico. Siria: Errealitateak, gatazka 
eta hedabideak mintegia. Hegoa. 27:08 minutu. 2014ko otsailaren 7a.

“Siria: Contexto, situación actual y perspectivas (II)”. Nazanin Armanian. Siria: Errealitateak, gatazka eta 
hedabideak mintegia. Hegoa. 31:46 minutu. 2014ko otsailaren 7a.

“Siria: Contexto, situación actual y perspectivas (I)”. Teresa Aranguren. Siria: Errealitateak, gatazka eta 
hedabideak mintegia. Hegoa. 12:04 minutu. 2014ko otsailaren 7a.

“Crisis de la Cooperación al Desarrollo”. Koldo Unceta. Hegoaren elkarrizketak. 28:11 minutu. 2014ko 
maiatzaren 7a.

“Publicaciones y herramientas formativas sobre Desarrollo Humano Local”. Alfonso Dubois. Lurraldea 
eta gaitasunak: lankidetza deszentralizaturako esparru estrategikoa jardunaldia. Hegoa. 47:28 minutu. 
2014ko maiatzaren 16a.

“Relevancia de lo local en la Agenda de Desarrollo Post-2015”. Giovanni Camilleri (PNUD). Lurraldea 
eta gaitasunak: lankidetza deszentralizaturako esparru estrategikoa jardunaldia. Hegoa. 35:25 minutu. 
2014ko maiatzaren 16a.

“Imágenes, ideas y rituales del Desarrollo extractivista sudamericano”. Eduardo Gudynas. Hegoaren 
masterren bukaera-hitzaldia. 45:09 minutu. 2014ko ekainaren 9a.

“Ikerketa Feministarako Metodologien II. Jardunaldien bideo-laburpena”, Ikerkuntza Feministarako 
Metodologia Diziplina Anitzeko Mintegia. Hegoa. 15:48 minutu. 2014ko ekainaren 20a.

“Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible”. Yayo Herrero. Hegoaren masterren 
hasiera-hitzaldia. 60:20 minutu. 2014ko urriaren 2a.

“Descolonización, liberación y educación para el cambio civilizatorio. Clases sociales, políticas, 
económicas y culturales desde Latinoamérica”. Isabel Rauber. Garapenerako Hezkuntzaren IV. Biltzarra. 
Hegoa. 64:29 minutu. 2014ko urriaren 9a.

“Enfoques críticos sobre paz liberal y la construcción de la paz en África Subsahariana”. Itziar Ruiz – 
Giménez. Hegoaren mintegia. 76:16 minutu. 2014ko abenduaren 17a.
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5.3. Dokumentazio Zentroaren buletin elektronikoak 2014an

DE LA CAL, Mª Luz: “La pobreza laboral”. Boletín de recursos de información, 40. zk., 2014ko iraila.

MARTÍNEZ OSÉS, Pablo José: “El auge de la Cooperación Financiera Reembolsable: ¿Para el Desarrollo o 
para el sector privado?”. Boletín de recursos de información, 39. zk., 2014ko ekaina.

SUTCLIFFE, Bob: “Migración e Inquisición en el Siglo XXI”. Boletín de recursos de información, 38. zk., 
2014ko martxoa.

ZABALO, Patxi: “La asociación transatlántica de comercio e inversión en su contexto”. Boletín de recursos 
de información, 41. zk., 2014ko abendua.
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6.  aholkularitzako, kontsultoretzako, laguntza 
teknikoko eta lankidetza-programetako jarduerak

6.1. Erakundeentzako, aldundiarentzako eta udalentzako aholkularitza

Bizkaiko Foru Aldundiari laguntza teknikoko hainbat zerbitzu eman zaizkio 2014. urtean zehar, hamar 
urte baino gehiago direla Hegoak BFArekin izenpeturik duen zerbitzu-hitzarmenaren barruan. Laguntza 
tekniko hori ondoren deskribatzen diren zerbitzuetarako laguntza ematean datza:

u  2013-2015erako gida-planarekin batera aurkeztu zen Lankidetzako Dekretua taxutzea.

u  Generoaren araberako inpaktuaren aurretiazko ebaluazio-txostena garapen-programari buruz.

u  Aurreko urteetako deialdietan onarturiko proiektuen txostenen jarraipena egitea.

u  2014ko deialdiko baremoak (atal guztietan, GGKEek aurkezturiko 100 proiektuak) eta 
onarturiko proiektuen jarraipena.

u  Bizkaiko Foru Aldundian egiten diren beste proposamen batzuetarako koordinazioa mantentzen 
da aldian behin, edo proiektuen lekuko bertako jarraipen sektorial edo geografikoarekin, edo 
zuzeneko lankidetzari loturiko proposamenetan.

EAEko hainbat udalekin egiten den lanari dagokionez, aholkularitza-lana egin da Eibar, Irun, Ordizia, 
Beasain eta Errenteriako udalen lankidetzaren arloko 2014ko deialdietarako. Horrez gain, udal horiekin 
komunikazioa mantentzen da aldian behin, txostenen jarraipena egiteko eta ekitaldi bakoitzeko deialdia 
prestatzeko.

6.2. Euskadiko garapenerako politiken koherentziari buruzko txostena

Lan hau Garapenerako eta Lankidetzarako Politikei buruzko Ikerketa-taldeak egin zuen Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziarentzat.

Lanaren xedea izan zen Eusko Jaurlaritzak garapen eta lankidetzarako politiken aldetik abian jarritako 
politika publiko nagusien egoeraz diagnostiko xehe bat egitea. Hasteko, gaiaren inguruan dauden 
nazioarteko eztabaida nagusien nahiz beste herrialde batzuetan dauden esperientzien laburpena egin 
zen. Era berean, Eusko Jaurlaritzako zenbait sailek atondutako politikaren arloko 50 agiri baino gehiago 
aztertu ziren, eta 27 pertsona elkarrizketatu ziren. Txostena osatzeko, proposamen-multzo bat eman 
zen, epe labur, ertain zein luzerako, Euskadin garapenerako politiken koherentzian aurrera egiteko. 
Estatuz azpiko lankidetzaren arloan egiten den horrelako lehen lana da.

6.3. Guatemalako hitzarmena

Hitzarmen honen ildotik, Hegoak lagun egiten dio Guatemalako Garapenerako Lankidetzako 
Euskal Estrategiari. Estrategia hori, hasieratik, aldaketaren subjektu estrategikoak indartzera bi-
deratu da, mugimendu feministari nahiz indigenen eta nekazarien mugimenduei lehentasuna 
emanik. Egungo etapan, hitzarmenaren arreta bereziki Confluencia Nuevo Baqtun (CNB) delako 
antolakundean dago jarrita; izan ere, han lehentasunezko mugimendu sozialen hainbat kolekti-
bo daude elkarturik. CNB pentsamendu propioa sortzen ari da deskolonizazioari eta despatriar-
kalizazioari buruzko ikerketan, eztabaidan eta prestakuntzan oinarrituta. Gainera, Guatemalako 
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Estatuaren erausketa-politikaren aurkako erresistentziako zein salaketako ekintza ugari eramaten 
du aurrera tokiko zein herrialdeko mailan.

6.4.  PGM-2010BA/002 PESS programa: 
Andeetako eskualderako proposamen ekonomiko eraldatzaileak:  
tokiko garapen ekonomikoaren eta ekonomia sozial  
eta solidarioaren arteko loturak. Ekuador

2014. urtean zehar, Proposamen ekonomiko eraldatzaileak Andeetako eskualdean: tokiko garapen 
ekonomikoaren eta ekonomia sozial eta solidarioaren arteko loturak programa gauzatzen jarraitu 
da. Hain zuzen ere, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak onartu zuen programa 2010eko 
programa-deialdian, eta gauzatzeko epea 2011ko urtarrilean hasi zen, eta 2015eko ekainean bukatuko 
da. GLEAren finantzaketa 1.199.042 euro da, eta gehitzen zaizkion tokiko beste ekarpen batzuek 
baterako finantzaketa osatzen dute. Programa Loja probintzia (Ekuadorreko hegoaldean) eramaten da 
aurrera, eta Intercooperation América Latina Fundazioa du tokiko bazkidetzat.

Programaren helburua da ekonomia sozial eta solidarioko estrategia bat atontzea Loja probintzian, 
lehentasuna emanik gobernantza eta parte-hartzearen, generoaren, iraunkortasun ekologikoaren 
nahiz kulturartekotasunaren dimentsioei. Horretarako, hiru osagai oinarri hartuta lan egin da:

1.  Ikerketa eta ezagutzaren kudeaketa. Lehen ikerketa-ildoa ekonomia solidarioaren kontzep-
tuari buruzkoa izan da, beste ikuspegi ekonomiko batzuekin –tokiko garapenarekin, ekonomia 
komunitarioarekin, ekonomia feministarekin eta herri-finantza solidarioekin, kasu– dituen 
elkarguneak eta mugak aintzat hartuta; horrela, ildo hori bukatu, eta emaitzak jasotzen di-
tuen liburua argitaratu da. Halaber, bigarren ikerketa-ildoa ere bukatu da, Lojako ESSrako 
lurraldeko politika publikoei buruzkoa, eta haren emaitzak 2015ean argitaratuko dira.

2.  Lojako lurraldeko eragileen gaitasunak indartzea, politika publikoetarako proposamenak 
osatzeko eta genero-ekitatearekiko ESSko esperientziak sustatzeko. 2014. urtean, 
Ekintzailetza Solidarioen Kudeaketarako ikastaroa burutu zen: programak lagundutako 
ekimenak gidatzen dituzten taldeentzako ikastaroa izan da. Era berean, Lojako MESSEren 
gaitasunak indartzeko lantegi-zikloa ere bukatu zen. Helburua zen ESSko eta elikadura-
jabetzako probintzia-ordenantza bat parte-hartzearen bidez osatzeko prozesua dinamizatu 
ahal izan zezan.

3.  ESSko elkarte-ekimenak indartzea, ekoizpenean, prozesatzean, balio-eranstean, merkatueta-
rako sarbidean, eta zirkuitu ekonomiko solidarioaren antolaketan, genero-ekitateko eta 
elikadura-burujabetzako ikuspegiak gehituta. 2014an zehar, honako hauetan lagundu da: 
UPMLren (“Lojako emakumeen herri-elkartea”) pentsu-fabrika handitzen, Alamorren; Honor 
y Trabajo komunako kafegunean kafea prozesatzeko instalazioa sortzen, Pózulen; UCPACEren 
arto kreolezko irina egiteko fabrikan, Celican; FUPOCPSen (“hegoaldeko nekazari – eta herri-
antolakundeen probintziako federazio batua”) Tambo Kapac Ñan negoziogunean; eta RALen 
(“Lojako sare agroekologikoa”) azoka agroekologikoetan.

Hiru osagaiekin, ESSaren arloko probintziako oinarri soziala indartu eta antolatu ahal izan dira, eta 
horren emaitzatzat, azkenik, Ekoizpen, zirkulazio eta kontsumo agroekologiko eta solidarioak sustatzeko 
ordenantza-proposamena argitaratu da. Lojako MESSE eta Elikadura Burujabetzako Plataforma izan 
dira buru proposamen hori egiterakoan, eta mugimenduek eragin politikoa izateko tresna bat da, Lojako 
Probintzia Kontseiluaren aurrean nahiz probintziako gainerako gobernu autonomo deszentralizatuen 
aurrean.
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6.5.  DFG 2013 proiektua: 
Ekuadorreko Hego Eskualdeko ekonomia sozial eta solidarioko eragileak eta 
mugimendua sendotzea

Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatzen du proiektua 147.089,91 eurorekin, eta GLEAk finantzatu-
riko PGM-2010BA/002 programa osatzen eta kofinantzatzen du, Loja probintziako eta Ekuadorreko 
Hego Eskualdeko eragileak sendotzeko helburuz (MESSE –“Ekuadorreko ekonomia sozial eta solidarioko 
mugimendua” eta nekazari-antolakundeak, GAD –“gobernu autonomo deszentralizatuak”–, Gobernu 
Zentralaren erakunde deskontzentratuak eta Lojako Unibertsitate Nazionala), politika publikoetarako 
proposamenak osatzeko eta emakumeen eskubide ekonomikoak jasotzen dituzten ESSko esperientziak 
sustatzeko. Horretarako, lau ardatzetan lan egiten da, Loja probintzian batik bat, MESSEren jarduera 
batzuk Azuay, El Oro eta Zamora Chinchipe probintzietan ere egiten direla:

u  Aipatutako erakundeetako pertsonal teknikoaren gaitasunak indartzea Ekonomia Sozial eta 
Solidarioari buruzko hirugarren ikastaroarekin (200 orduko diploma, 8 modulutan banaturik), 
30 pertsonarentzat.

u  MESSEren (Ekuadorreko ekonomia sozial eta solidarioko mugimendua) antolatzeko eta 
eragina izateko gaitasuna hobetzea Hego Eskualdean.

u  Emakumeek gidaturiko elkarte-ekimen ekonomikoak sendotzea, ekoizpen-baliabide gehiago 
eskura ditzaten eta haien gainean kontrol handiagoa izan dezaten.

u  Ekoizle agroekologiko antolatuak Kulturarteko Zirkuitu Ekonomiko Solidarioarekin batera 
antolatzea. Zehazki, Alamor, Paltas, Saraguro eta Vilcabambako azoka agroekologikoetan 
lagundu da.

Esperientzia hori 2015ean sistematizatuko da, eta ondoriozko argitalpenean ikaskuntzak eta gomen-
dioak bilduko dira, lurraldeko politika publikoetan eragina izateko, emakumeen eskubide ekonomikoa 
jaso ditzaten.

6.6.  PGM 2012BA/013 AndESS programa: 
Andeetako eskualdeko ekonomia solidarioko mugimenduak indartzea, 
emakumeen eskubide ekonomikoak nabarmenduta. Bolivia, Ekuador eta Peru

2014. urtean, Bolivian, Ekuadorren, Perun eta Euskadin hainbat jarduera eraman dira aurrera garapene-
rako ezagutzaren/hezkuntzaren ikerketaren/kudeaketaren, erakundeak indartzearen eta prestakuntza-
ren osagaietan oinarriturik. Era berean, Bolivian, emakume-elkarteek bultzatutako ekoizpen-ekimenei 
laguntzeko osagaia gehitu da (La Pazeko iparraldeko goi-ordokian kokatutako udalerrietan), ekonomia 
solidarioaren eta emakumeen eskubide ekonomikoen esparruan.

Ikerketari dagokionez, Bolivian lehen ildo bat eraman da aurrera, ekonomia sozial eta solidarioaren 
kontzeptuzko eta arauzko esparruari nahiz eragile nazionalen eraginari buruz. Andeetako hiru herrialdeei 
buruzko herrialde-agiriak taxutzen lan egin da, ESSaren egoera aztertuta (ikus “Oroimenaren ikerketa, 
informazio zabaldua” atala). Osagai honetan, Ekonomia Sozial, Solidario eta Popularraren Behatokia 
sortzea lortu da, Limako UNMSM unibertsitatean, unibertsitateko irakaslez osatua eta Hegoarekin 
koordinaturik.



aholkularitzako, kontsultoretza eta laguntza teknikoko jarduerak   41

Erakundeak indartzearen eta prestakuntzaren osagaiari dagokionez, La Pazeko Ekonomia Solidario 
eta Komunitarioko Diplomarako ikastaroa eraman da aurrera lehen aldiz, CIDES/UMSArekin; hiru 
herrialdeetan, aurrera egin da ESSko mugimendu sozialekiko hitzarmenen jardueretan; eta emakumeen 
eskubide ekonomikoei buruzko ikastaroak eman dira. Jarduera horietan guztietan, unibertsitateei, 
emakume-antolakundeei nahiz ekonomia sozial eta solidarioko mugimenduei loturiko hainbat 
erakundek parte hartu dute, bai eta eragin politikaren alorreko lanean sartzen diren zenbait erakunde 
publikok ere.

Bolivian, Lapazeko iparraldeko goi-ordokian dauden zenbait udalerritan, emakume-antolakundeen 
eta udalerrien gaitasunak garatzeko ekoizpen-ekimenak eramaten dira aurrera tokiko garapenean 
oinarriturik (Andeetako elikagaiak eraldatzeko zentroak eta turismo komunitarioko ekimenak), erosketa 
publikoetan sartu ahal izateko eta genero – eta belaunaldi-ikuspegietatik. Politika publikoetan eragina 
izateko ekimen pilotuak dira, iraunkortasunari eta programa berriekin epe luzera jarraitzeari begira.

Hiru herrialdeetan Hegoaren bazkide diren tokiko erakundeak dira Garapenerako Zientzietako 
Graduondokoa (CIDES-UMSA) Bolivian, Intercooperación delakoa Ekuadorren, eta Grupo Género y 
Economía izeneko taldea Perun. GLEAren finantzaketa 1.132.125 euro da. Unibertsitateekin, harremana 
lantzen eta sendotzen da La Pazeko UMSAren, batetik, eta Limako UNMSMren, bestetik, eta UPV/EHUren 
arteko lankidetzako esparru-hitzarmenekin (2013an izenpetu ziren).

6.7. Kubako AGROCADENAS programarako laguntza teknikoa

2014ko ekainean, Carlos Puigek eta Luis Elizondok laguntza teknikoa eman zuten AGROCADENAS 
programarako (EB, PNUD, Nekazaritza Ministerioa, 2014-18), haren prestakuntza integraleko programa 
identifikatzeko. Gaikuntza integraleko programa bat taxutu da, AGROCADENASeko ekoizpen-
kateen (alea, esnea eta behikia) kudeaketa-prozesuak indartze aldera herrialdeko lau probintziatan 
(Sancti Spiritu, Villa Clara, Santiago eta Guantanamo), CESCErekin lankidetzan (Kubako Nekazaritza 
Ministerioko Gaikuntza Zentro Nazionala).
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7. Sare, Aliantza eta Foroetako parte-hartzea
REEDES (Garapenari buruzko Ikaskuntzen Espainiako Sarea) sare akademiko bat da, 
diziplinartekoa eta garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren inguruko gaiei lotu-
riko ikerketan eta irakaskuntzan espezializatua. Haren helburuak dira, batetik, oina-
rrizko eta aplikaturiko ikerketa, diziplinarteko prestakuntza zein halakoen kalitatea 

sustatzea garapenari eta garapenerako ikasketetan; bestetik, bazkideen arteko lankidetza sareko lana 
erraztea, baterako eta diziplinarteko ikaskuntza – eta ikerketa jarduerak sustaturik, eta, azkenik, 
ikerketaren eta prestakuntzaren emaitzak administrazio publikoei, sektore publikoari, nazioarteko 
erakundeei zein hedabideei helaraztea. 2014ko ekainaren 16an eta 17an, Huelvako Unibertsitatean 
Garapenari buruzko Ikasketen II. Nazioarteko Biltzarra egin zen, garapenaren ordezko alternatiba 
berriak gai nagusi zuela.

Hegoak oso era aktiboan parte hartzen du REAS Euskadi Ekonomia Alternatibo eta 
Solidarioaren Sarean, erakunde bazkide gisa, lankidetzako jarduerak oso nabarmen 
gehitu direlarik. Hegoa REAS Euskadiko Zuzendaritza Batzordeko kidea da; han, hain 

zuzen, María Ángeles Díezek parte hartzen du, sarearen kudeaketan zenbait ardura bere gain harturik. 
Gure ordezkaria Auditoretza Sozialeko lantaldekoa da, talde berean lehenago ere Juan Carlos Pérez 
de Mendigurenen bitartez parte hartu izan dela. Halaber, Genero eta Ekonomia Solidarioko lantaldea 
sortzeko aurrera eramaten diren jardueretan ere engaiatu da.

Hiru urte direla, Hegoa FIARE proiektuaren barruan dago. Pertsonez zein antolakundez 
osaturiko sar bat da, finantza-merkatuaren barruan alternatibak sortzeko bokazioarekin, 
beste balio batzuk dituen ekonomia bat eratzeko, gizarte bidezkoago baten zerbitzura. 
Horrez gain, Banca Populare Etica, S. Coop delakoaren agente gisa diharduen enpresa bat 
ere bada.

REDIAL
REDIAL (Latinoamerikari buruzko Europako Informazio eta Dokumentazio Sarea), 1989az geroztik, 
Latinoamerikari buruz Europan dagoen ikerketaren eta informazioaren arteko lotura bat izaten saiatzen 
da. Hegoak, bere Dokumentazio Zentroaren bidez, hasieratik parte hartzen du sare horretan, eta América 
Latina Portal Europeo (“Latinoamerika Europako ataria”) mantentzen eta eguneratzen laguntzen 
du. Atari hori REDIAL eta CEISAL (Latinoamerikari buruzko Ikerketa Sozialen Europako Kontseilua) 
sareen arteko lankidetzaren emaitza da, eta haren xedea da informazio-sistema oso bat eskaintzea, 
Latinoamerikari buruzko Giza eta Gizarte Zientzien alorreko europar ikerketan espezializatua.

Hegoak era aktiboan parte hartu Euskadiko GGKEen Koordinakundeko Eragin 
Politikoko Lantaldean. Euskadiko lankidetzaren etorkizunari buruz Euskadiko GGKEen 
Koordinakundea aurrera eramaten ari den gogoeta diseinatzeko prozesua dinamizatu 
duen antolakunde-talde eragilean parte hartu du Hegoa Institutuak. Horri dagokionez, 

Hegoak, beste zazpi antolakunderekin batera, parte-hartzezko proposamen bat zehazten lan egin du, 
sektorearentzat garrantzitsuen diren eztabaidei buruz, lau kategoria kontuan izanik: lankidetzaren 
testuingurua; mugimendu sozialekiko harremanak; enpresen aurreko jarrera; tresnak eta bitartekoak. 
Horretarako, 2014an zehar hiru saio antolatu dira , koordinakundeari loturiko GGKE guztiei irekiak, eta, 
ondorioz, 2015ean aztertu, sakondu eta nabarmendu beharreko arlo eta gaien lehentasuna ezarri da.
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8. erakunde-organigrama

Hegoa Institutuko Zuzendaritza Kontseilua
Zuzendaria: Luis GURIDI Idazkaria: Mª José MARTÍNEZ Kideak: Iratxe AMIANO, Gema CELORIO, 
Michel SABALZA, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Yesica ÁLVAREZ, Carlos PUIG, Patxi ZABALO, Jokin ALBERDI, 
Idoye ZABALA, Almudena SAINZ.

Hegoa Elkarteko Zuzendaritza Batzordea 
(Herri-onurako elkartea izendatua. EHAA, 165. zk., 2003ko abuztuaren 26a)

Batzordeburua: Patxi ZABALO Batzordeburuordea: Mari Luz DE LA CAL Idazkaria: Eduardo 
BIDAURRATZAGA Diruzaina: Luis GURIDI Kideak: Mikel DE LA FUENTE, Mertxe LARRAÑAGA, Txema 
NAVARRO, Yolanda JUBETO. 

Hegoa institutuari atxikitako irakasleak
Xabier AIERDI, Jokin ALBERDI, Efren ARRESKURRINAGA, Xabier BARRUTIA, Roberto BERMEJO, Eduardo 
BIDAURRAZAGA, Mari Luz DE LA CAL, Mikel DE LA FUENTE, Juanjo CELORIO, Marian DÍEZ, Alfonso 
DUBOIS, Iker ETXANO, Xabi GAINZA, Luis GURIDI, Jorge GUTIÉRREZ, Juan HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, 
Luis Miguel HUARTE, Pedro IBARRA, Yolanda JUBETO, Mertxe LARRAÑAGA, 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, 
Koldo UNCETA, Unai VILLALBA, Idoye ZABALA, Patxi ZABALO, Iker ZIRION, Imanol ZUBERO. 

Talde teknikoa
Koordinatzaile nagusia: Gonzalo FERNÁNDEZ. Dokumentazioa eta irakaskuntza: Maribi LAMAS, 
Itziar HERNÁNDEZ, Marisa LAMAS, Amaia GUERRERO, Iñaki GANDARIASBEITIA. Ikerketa: Gloria 
GUZMÁN, Javier GONZÁLEZ, Silvia PIRIS, Yenifer GARCÍA, Sergio CAMPO. Hezkuntza: Gema CELORIO, 
Amaia DEL RÍO, Alicia LÓPEZ DE MUNAIN. Aholkularitza eta kontsultoretza: Carlos PUIG, Michel 
SABALZA, Maite FERNÁNDEZ-VILLA, Tatiana MONTENEGRO. Finantzak: Pilar JURADO, Almudena 
SAINZ, Joana DEL OLMO. Idazkaritza eta administrazioa: Joana DEL OLMO, Rosario URIARTE.

Sareak eta lankidetzak
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) • Agrupación de Investigación y Docencia de África 
(ARDA) • Euskadiko GGKE-en Koordinakundea (kide laguntzailea) • Coordinadora de ONGD España (kide 
laguntzailea) • Harresiak Apurtuz - Euskal Herriko etorkinen laguntzarako GKE-en koordinakundea • 
Women in Development Europe (WIDE) • European Association of Development Research and Training 
Institutes (EADI) • Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) • 
Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID) • Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica (SEDIC) • Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Elkartea 
(ALDEE) • Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea (REAS) • FIARE-Banca Etikoa • Asociación 
Española de Investigadores para la Paz (AIPAZ) • Euskal Herriko Elikadura Burujabetzaren aldeko 
Eragileen Aliantza • Grupo de Estudios Africanos (GEA) • Mosaiko • Enlazando Alternativas • Tesela.

Langile laguntzaileak
Eskerrak ematen dizkiegu, urtean zehar, modu batean edo bestean, hainbat jardueratan Hegoa Institu-
tuaren lankide izan diren pertsona guztiei.
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9.  Hegoa elkartearen ekonomia-txostena 
Emaitzen kontua 2014ko abenduaren 31n (eurotan)

(ZOR) HARTZEKO (ZOR) HARTZEKO
31.12.2014 31.12.2013

A) ERAGIKETA JARRAITUAK  
1. Berezko jardueraren diru-sarrerak 1.709.054,91 2.057.607,79

a) Elkarteko kide eta afiliatuen kuotak 11.227,13 11.469,89
b) Erabiltzaileen ekarpenak 19.494,90 2.385,10
d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak 1.676.798,35 2.040.483,23
e) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak 1.534,53 3.269,57

2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren beste diru-sarrera batzuk 98.885,36 33.086,72
3. Laguntzengatiko eta beste batzuengatiko gastuak (630.784,54) (808.687,14)

a) Diru bidezko laguntzak (579.805,34) (808.337,64)
b) Laguntzengatiko eta gobernu-organoen gastuak --- (300,00)
c) Diru-laguntzen, dohaintzen eta legatuen itzulketa (50.979,20) (49,50)

7. Jardueraren beste diru-sarrera batzuk 200,10 3.123,13
8. Langileria-gastuak (915.638,82) (87 1.766,48)

a) Soldatak, ordainsariak eta antzekoak (729.724,77) (669.426,53)
b) Gizarte-kargak (185.914,05) (202.339,95)

9. Jardueraren beste gastu batzuk (377.212,80) (437.252,53)
a) Kanpoko zerbitzuak (377.148,42) (437.188,15)
b) Zergak (64,38) (64,38)

10. Ibilgetuaren amortizazioa (4.348,32) (4.859,59)
11. Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako kapitaleko laguntzak, dohaintzak eta legatuak 4.252,89 4.622,40

a) Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako kapitaleko laguntzak 4.252,89 4.622,40
13. Beste emaitza batzuk (0,19) (57.670,70)
A.1) Jardueraren soberakina (115.591,41) (81.796,40)
14. Diru-sarrera finantzarioak 4.732,31 16.734,37

b) Balio negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak 4.732,31 16.734,37
b 2) Hirugarren batzuenak 4.732,31 16.734,37

15. Gastu finantzarioak (251,70) (270,17)
b) Hirugarren batzuekiko zorrengatik (251,70) (270,17)

17. Kanbio-aldeak (0,01) --- 
A.2) FINANTZA-ERAGIKETEN SOBERAKINA 4.480,61 16.464,19
A.3) ZERGA AURREKO SOBERAKINA (A.1 + A.2) (111.110,80) (65.332,21)
A.4) EKITALDIKO SOBERAKINA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK (111.110,80) (65.332,21)
B) ERAGIKETA ETENAK   
20. Ekitaldiko soberakina,eragiketa etenetatik, zergaz garbi --- --- 
A.5) EKITALDIKO SOBERAKINEAN ONARTUTAKO ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA (111.110,80) (65.332,21)
C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK   
3. Hartutako diru-sarrerak 1.676.798,35 (2.045.105,63)
4. Hartutako dohaintzak eta legatuak 1.534,53 (3.269,57)
C.1)  Ondare garbian zuzenean onartutako diru-sarrera eta gastuengatiko  

ondare garbiaren aldakuntza
1.678.332,88 (2.048.375,20)

D) EKITALDIKO SOBERAKINARI EGINDAKO BIRSAILKAPENAK  
3. Hartutako diru-sarrerak (1.681.051,24) 2.040.483,23
4. Hartutako dohaintzak eta legatuak (1.534,53) 1.074,53
D.1) Ekitaldiko soberakinari egindako birsailkapenarengatiko ondare garbiaren aldakuntza (1.682.585,77) 2.041.557,76
E)  Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru-sarrera eta gastuengatiko  

ondare garbiaren aldakuntzak (C.1 + D.1)
(4.252,89) (6.817,44)

I) BESTE ALDAKUNTZA BATZUK --- --- 
J) EMAITZA, GUZTIRA, ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA EKITALDIAN (A.5 + E+ F+ G+ H+ I) (115.363,69) (72.149,65)
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2014ko ekitaldiari  
egotzitako sarrerak

1.817.125,57 %100,00

Eusko Jaurlaritza 1.257.851,92 %69,22

Gipuzkoako Foru Aldundia 200.528,69 %11,04

Bizkaiko Foru Aldundia 30.000,00 %1,65

Euskal Fondoa 78.323,54 %4,31

Espainiako Gobernua 70.026,50 %3,85

Funts propioak 136.047,33 %7,49

Kutxabank. BBKren gizarte-ekintza 9.000,00 %0,50

UPV/EHUren laguntza  
master ofizialetarako

20.000,00 %1,10

Vitoria-Gasteizko Udala 10.000,00 %0,55

Beste ekarpen batzuk 5.347,59 %0,29

2014ko ekitaldiari
egotzitako gastuak

1.928.236,37 %100,00

Lekurako bertarako transferentziak 
(proiektuen gastuak)

525.837,03 %27,27

Langile guztien gastuak 
(17,24 lanaldi oso)

795.909,30 %41,28

Kalte-ordainak. 
Pertsonal-murrizketa

119.729,52 %6,21

Egoitzako gastuak, 
proiektuak gauzatzeko

420.243,65 %21,79

Pertsonentzako laguntza. 
Master ofizialak eta NBEkoak

42.142,00 %2,19

Gastu orokorrak 
(langileriarenak izan ezik)

24.374,8 %1,26

2014ko ekitaldiko emaitza (galerak) -111.110,80

 

  Eusko Jaurlaritza   Gipuzkoako Foru Aldundia

  Bizkaiko Foru Aldundia   Euskal Fondoa

  Espainiako Gobernua   Funts propioak

  Kutxabank.    UPV/EHUren laguntza 
 BBKren gizarte-ekintza  master ofizialetarako

  Vitoria-Gasteizko Udala   Beste  ekarpen batzuk

%69,22%11,04

%1,65

%4,31

%3,85

%7,49

%0,50 %1,10

%0,55

%0,29

 Lekurako bertarako transferentziak (proiektuen gastuak))

 Langile guztien gastuak (17,24 lanaldi oso)

 Kalte-ordainak. Pertsonal-murrizketa

 Egoitzako gastuak, proiektuak gauzatzeko

 Pertsonentzako laguntza. Master ofizialak eta NBEkoak

 Gastu orokorrak (langileriarenak izan ezik)

%27,27

%41,28

%6,21

%21,79

%2,19%

%1,26
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