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Memoria honetan Hegoa Institutuak 2009. urtean
egin dituen jarduerak bildu ditugu. Horien artean,
hiru nabarmendu nahi izan ditugu bereziki.

Lehendabizi, 2010-2014 Plan Estrategikoa, Institutua
osatzen dugun guztion artean aurrera eramaten ari
garena, bai EHUko irakasle eta ikerlariok (PDI) bai lan-
saripeko langileok. Proposamen horren bidez, dato-
zen urteetan gure jardunaren ildo nagusiak izango
direnak zehaztu nahi ditugu, hain zuzen ere ikerketa-
ren, prestakuntzaren, sentsibilizazioaren eta garape-
nerako aholkularitzaren esparruan egiten ari garen
lanari koherentzia ematen jarraitzeko, esparru horie-
tan lanean dihardugun eragileok aro garrantzitsua
bizitzen ari baikara.

Bigarrenik, bereziki garrantzitsua irizten diogu Kalita-
tea eta Egiaztapena Ebaluatzeko Nazio Agentziak
(ANECA), Garapenerako ikasketak izeneko Doktorego
Programa Ofiziala onesteari. Hirugarren zikloan ema-
ten den programa horren baitan ikasgai hauek ema-
ten dira EHUko hainbat sailarekin lankidetzan: Eko-
nomia Aplikatua I, Ekonomia Aplikatua IV, Soziologia,
Soziologia 2 eta Enpresaren Zuzenbidea. Proposame-
naren egile den Hegoa Institutuak ere programa ho-
rretan parte hartzen du. Doktorego Programan, EHU-
ko irakasleak ez ezik, beste unibertsitateetako ikerlariek
ere hartzen dute parte. Programak hainbat ikerketa-
ildo eskaintzen du, hiru esparru nagusitan banaturik:
Garapenerako lankidetza eta laguntza; giza garapena-
ren eta sentsibilizazioaren dimentsioak; eta Globaliza-
zioa eta nazioarteko harreman ekonomikoak. Progra-
ma horri esker, doktorego-tesiak egin ahal izango

dira, eta tesi horiek garapenerako lankidetzan lan
egiten duten erakundeen gaitasunak sendotzea eka-
rriko dute, bai eta Hegoa Institutuaren ikerketa-jar-
duera hedatzea ere. 

Azkenik, azpimarratu nahi dugu urte honetan zehar
Hegoa Institutuaren eta Eusko Jaurlaritzaren Lanki-
detza Zuzendaritzaren artean izenpetutako hitzarme-
naren lehenengo zatia betetzen joan garela. Aipatuta-
ko htzarmena lankidetzarako Euskal Estrategiaren
baitan sinatu genuen, Guatemalari garapenerako la-
guntza teknikoa eskaintzeko asmoz. Tarte horretan,
hiru mahaietako (Herri Indigenen eta Nekazarien
Mahaia, Tokiko Boterearen Mahaia, eta Mahai Fe-
minista) estrategiak, jarduerak eta proposamenak
bultzatzeko eta sendotzeko ekimenak burutu dira.
Mahaiok Garapenerako Gobernuz Kanpoko Euskal
Erakundeek (GGKE) Guatemalako hainbat lurralde-
tan lanean dituzten ordezkari guatemaldarrek osa-
tzen dituzte.    

Luis Guridi Aldanondo
Hegoa Institutuko zuzendaria

Aurkezpena
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2008-2009 ikasturtean, 21 ikasle matrikulatu ziren
(11 emakume eta 10 gizon). Horietatik 11 Euskal Au-
tonomia Erkidegokoak ziren, 2 beste autonomia-erki-
degoetakoak, eta 5 Latinoamerikakoak. Bi ikaslek be-
ren doktorego-tesia matrikulatzea lortu dute AECID
bekari esker.   

2009-2010 ikasturtean, berriz, master hau EHUn ge-
hien eskatutako masterren artean hirugarren lekuan
geratu da, 94 aurre izen-ematerekin. Gaur egun, ikas-
leak 14 dira; 6 Euskal Autonomia Erkidegokoak, 5
beste autonomia-erkidegoetakoak, 2 Latinoamerika-
koak eta 1 Amerikako Estatu Batuetakoa. 

Masterra: Garapena
eta Nazioarteko Lankidetza
Master honen helburu nagusia da ikasleei presta-
kuntza profesionala ematea garapenerako nazioarte-
ko lankidetzan, betiere, honako hauek gogoan izanik:
ekitatea, pobreziaren aurkako borroka, gizakiaren ga-
rapena, eta iraunkortasuna. 

2008-2009 ikasturtean 91 eskabide aurkeztu ziren
eta 27 ikasle matrikulatu ziren (19 emakume eta 8 gi-
zon). Matrikulaturiko ikasleetatik 12 Euskal Autono-
mia Erkidegokoak ziren, 8 beste autonomia-erkidego-
etakoak, 4 Latinoamerikakoak, 1 Afrikakoa, eta 2
Europako Batasunekoak.  

Praktikaldia amaitu zenetik denbora gutxi joan den
arren (2009ko abenduan), gaur egun 9 lagun ari dira

Hegoa Institutuak eskainitako
graduondoak

2008-2009 ikasturtean master ofizial hauen biga-
rren edizioa izan da: Globalizazioa eta Garapena eta
Garapena eta Nazioarteko Lankidetza. 2009-2010
ikasturteari dagokionez, abian da bi master horien
hirugarren edizioa, baita Garapenari buruzko ikaske-
tak izeneko Doktorego Programa ere. Masterron edi-
zio guztiek zati erkide bat dute, eta zati hori euska-
raz ere ematen da. Kontuan izanik gure ikasleen
jatorri anitza, zaila egiten zaigu euskara behar beza-
la menperatzen duten ikasleak batzea, baina, hala
ere, guretzat erronka garrantzitsua da, eta, horrega-
tik, gure asmoa hurrengo edizioetan euskararekin
aurrera jarraitzea da.    

Graduondo ofizialak

Masterra: Globalizazioa eta Garapena 

Batik bat ikerketa-prestakuntzara bideratuta dago.
Globalizazioaren eta garapen-prozesuen arteko ha-
rremanak aztertzen ditu giza garapenaren eta iraun-
kortasunaren ikuspegitik. 

2007-08 ikasturtean 13 ikasle matrikulatu ziren (9
emakume eta 4 gizon), eta 2009an, horietatik bostek
beren doktorego-tesia inskribatu dute Garapenerako
ikasketak izeneko doktorego-programan.  

Garapenaren arloan Hegoa Institutuak aurrera eramaten dituen prestakuntza, sentsibilizazio, eta

hezkuntza jarduerak hiru modutara banatzen dira. Batetik, Goi Heziketako Europar Ikasketen

(EEES) formatura egokitutako graduondo ofizialeko ikastaroak eta Euskal Herriko Unibertsitateak

(EHU) eskainitako tituluak daude. Bestetik, Hegoa Institutuko kide garenon parte-hartzea Espai-

niako, Europako nahiz Latinoamerikako hainbat unibertsitatetan eskainitako graduondoko ikasta-

roetan (doktoregoak, masterrak, espezializazioa eta diplomak). Azkenik, jarduera horren osagarri

modura, beste unibertsitateetatik, GGKEtatik eta bestelako erakundeetatik eskatzen dizkiguten

ikastaroak, hitzaldiak, tailerrak eta mintegiak daude.

Garapenerako jarduerak: 
prestakuntza, sentsibilizazioa eta hezkuntza
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lan-kontratuekin lanean lankidetzarekin loturiko es-
parruetan; bi lagun ART Programan ari dira lanean
Eusko Jaurlaritzaren beka bati esker, bata La Paz hiri-
buruan (Bolivia) eta bestea Quiton (Ekuador); eta
Master hori egin zuten beste bi ikaslek Garapenari
buruzko ikasketak doktorego-programan matrikulatu
dute beren doktorego-tesia. 

Azkenik, azpimarratzekoa da 2009-2010 ikasturtean
master hori izan dela Euskal Herriko Unibertsitatea-
ren eskaintzaren artean eskaera gehien jaso dituena
(224 eskaera). Orotara, 24 lagun matrikulatu dira: 8
Euskal Autonomia Erkidegokoak, 7 beste autonomia-
erkidegoetakoak, 4 Latinoamerikakoak, 1 Afrikakoa, 2
Europako Batasunekoak, eta 1 Amerikako Estatu Ba-
tuetakoa. 

Gure ustez, aski esanguratsua da master ofizial hone-
tako lehenengo edizioan (2007-2008 ikasturtea) par-
te hartu zuten ikasleetatik gaur egun lanean ari dire-
nen kopurua; izan ere, masterra amaitu zuten 28
ikasleetatik (20 emakume eta 8 gizon), 2009aren
amaieran %92 zegoen lanean garapenerako lankide-
tzarekin loturiko esparruetan. Horietatik, 18 lan-kon-
tratuarekin ari ziren; 4 Nazio Batuen Erakundeak sus-
taturiko programetan Eusko Jaurlaritzak emaniko
bekari esker; eta beste 4 bestelako GGKEtan. Egiteko-
ei dagokienez, 11 lagunek Euskal Autonomia Erkide-
goan egiten dute euren egitekoa, eta beste hiruk bes-
te autonomia-erkidegoetan. Latinoamerikan 7 lagun
ari dira lanean gaur egun, Afrikan 1, Palestinan 2, eta
beste bat New Yorken (AEB), PNUD delakoan.  

Titulu Propioak

On line masterra: Estrategiak, Eragileak
eta Garapenerako Lankidetza-Politikak

On line master honen xedea da etengabeko presta-
kuntza eta gaikuntza ematea garapenerako lankide-
tzaren esparruan lanean dihardutenei, dela garape-
nerako gobernuz kanpoko erakundeetan (GGKE)
lanean ari direnei dela gure lurraldean nahiz gure
lurraldetik kanpo kokaturiko herri-erakundeetan
eta administrazio zentraletan (toki-mailakoak zein

lurralde-mailakoak) lanean ari direnei. Aurtengoa
masterraren zazpigarren edizioa da. 

Masterrak 60 kreditu ditu; 51 zati teorikoari dagozkio
eta gainerako 9ak memoria bat eginez lortuko dira.
Ikastaroa 12 modulutan banatzen da eta 18 hilabete-
ko iraupena du. 

Ikasleen jatorriari erreparatuz gero, denetarik dugu.
Bost ikasle Euskal Autonomia Erkidegokoak izan dira,
hamazortzi beste autonomia-erkidegoetakoak, 6 La-
tinoamerikakoak, eta bat Afrikakoa.  

Hegoa Institutuak eskainitako
beste graduondo-ikastaroak

Ikastaroa: Garapenerako Lankidetzan
eta Giza Laguntzan Aditua
Saharako herritar errefuxiatuen artean Garapenerako
Lankidetzan eta Giza Laguntzan Aditua izeneko ikas-
taroaren lehenengo edizioa jarri dugu martxan 2008-
2009 ikasturtean, hain zuzen ere, AECIDek finantza-
turik. Ikastaro horretan 24 ikaslek hartu dute parte;
16 gizonezkok eta 8 emakumezkok, guztiak ere saha-
rar oinarri-erakundeetako teknikariak.  

Aditu-ikastaro honen bidez lortu nahi dena da nazioar-
teko lankidetzaren ardura duten saharar gobernuko ki-
deei prestakuntza eta gaikuntza ematea garapenerako
lankidetzaren arloan eta giza laguntzaren arloan. Gaur
egun, saharar gobernuaren administrazioa Tindufeko
errefuxiatu-eremuan kokatzen da, Aljerian.  

Irakaskuntza-programa moduluka banatzen da. Hona
hemen modulu bakoitzean irakasten dena: garapena-
ren kontzeptu-markoa, generoa eta garapenerako
lankidetza, administrazioa eta kontabilitatea, proiek-
tuaren zikloaren kudeaketa, tokian tokiko garapen
ekonomikoa, ura, ingurumena eta garapena, osasuna
eta giza laguntzaren kudeaketa. 

Urrian ekin zitzaion 2009-2010 ikasturtearen biga-
rren edizioari. Bigarren edizio horretan 24 ikaslek
eman dute izena; 15 gizonezkok eta 9 emakumek.  
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Diploma: Kudeaketa-Prestakuntza
Industria Birmoldaketa-prozesuan
Tokiko Giza Garapenaren Testuinguruan 
Lau edizioren ondoren (2005az geroztik), ikasturte ho-
netakoa Kubako Holguin Unibertsitatearekin elkarla-
nean ematen genuen tokiko garapen ekonomikoari
buruzko diplomaren azken edizioa izan da. Edizio guz-
tiek Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren
finantziazioa izan dute, eta, besteak beste, honako
erakunde hauek aritu gara elkarlanean: Hegoa Institu-
tua, Holguineko Unibertsitatea, Arrasateko Munduki-
de Fundazioa, eta Universitas-PDHL-MINAZ. 

Hegoa institutuak eskainitako
bestelako irakaskuntza-saioak

IKASTAROA: GARAPENERAKO ETA HIRITARTASUN
GLOBALERAKO HEZKUNTZA. Mundubildu proiektua-
ren baitan –Eusko Jaurlaritzak eta AECID erakundeak
finantzatua-, Garapenerako eta Hiritartasun Globale-
rako Hezkuntza izenburuko on-line ikastaroa jarri da
abian. Hainbat hezkuntza-eragileri irakasle, hezitzai-
le, unibertsitateko irakasle eta GGKE zuzendutako
prestakuntza jarduera da.  

IKASTAROA: GENEROA GARAPENERAKO HEZKUN-
TZAN. Kultur aniztasuna, herri indigenak, elikagai-su-
biranotasuna eta bakerako hezkuntza. Prestakuntza-
jarduera hori honako izenburua duen proiektuaren
bigarren fasearen baitan kokatzen da: Generoa garape-
nerako hezkuntzan: Iparralde Hegoalde eztabaidagaia
emakumeen agenda politikorako. Aipatutako proiek-
tua ACSUR-Las Segovias izeneko erakundearekin el-
karlanean garatu da, eta Eusko Jaurlaritzaren Lanki-
detza Zuzendaritzaren eta Espainiako Garapenerako
Nazioarteko Lankidetza Agentziaren finantziazioa
jaso du. 

MINTEGIA: ELKARTE EKONOMIKOEI (EPA) BURUZ-
KO AKORDIOAK EZTABAIDAGAI. Mintegia Partners-
hip For Change izeneko europar proiektuaren ba-
rruan garatu da. Mintegiaren xedea da Europaren
eragin politikoari, prestakuntza-mailari eta sentsibili-
zazio-mailari buruzko hausnarketa egitea. Gaur

egun, Europako Batasunaren eta ACP herrialdeen
(Afrika; Karibe, Pazifikoa) arteko merkataritza-lanki-
detzarako tresna nagusia Elkarte Ekonomikoei buruz-
ko Akordioek osatzen dute. 

IKASTAROA: GARAPENA, LAN-ESKUBIDEAK, ETA
GIZARTE-KLAUSULA. OMAL-Paz con Dignidad era-
kundeak, Lan Harremanetarako Unibertsitate Eskolak
eta Hegoak antolaturiko ikastaroa, EHUko Garapene-
rako Lankidetzaren bulegoaren laguntzarekin. Ekono-
mia eta Enpresa Zientzien Fakultatea. Bilbao. 2009ko
martxoa.

IKASTAROA: GAIKUNTZAREN KUDEAKETA. ART ize-
neko programaren baitan laguntza teknikoa eskaini
dugu Ekuadorren. Bi ikastaro eman ditugu, gobernu
azpinazionaletako talde teknikoei zuzenduak. Horrez
gain, laguntza eman diogu Goi Ikasketa Nazionalen
Institutuari, Lurralde mailako Garapen Ekonomikoari
buruzko Diploma ebaluatzeko eta birdiseinatzeko. 

ENPRESA MULTINAZIONALEN GIZARTE ERANTZU-
KIZUNA ETA GIZA ESKUBIDEAK: HITZETATIK EKIN-
TZETARA. OMAL eta Paz con Dignidad erakundeek
antolatua Heegoa Institutuaren lankidetzarekin.
EHUko esperientzia-ikasgelak, Bilbao. 2009ko aza-
roa- abendua. 

Hegoa Institutuko irakasleek beste
unibertsitateetan emandako
ikastaroak eta bestelako
prestakuntza-ikastaroetan
izandako parte-hartzea

Halaber, Hegoa Institutua osatzen dugunok, jarraian
adierazten diren doktorego-programetan, masterre-
tan, diplometan, espezializazioetan, mintegietan eta
prestakuntza-ikastaroetan aritu gara irakasle. 

Master Ofiziala: Berrikuntzaren eta ezagutzaren
kudeaketa. Soziologia 2 Saila (UPV/EHU). Ikasgaia:
Nazioarteko Ekonomia Eszenatokiak. 

Master Ofziala: Ikasketa feministak eta genero-
ikasketak. UPV/EHU. Ikasgaiak: Globalizazioaren
erronkak; Ekonomia feminista; Biztanleria eta birsor-
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kuntza soziala; aldaketa soziala; Politika sozialak eta
ekonomikoak eta berdintasuna. Leioa.

Unibertsitate-Masterra: Garapenaeta Nazioarteko
Lankidetza. Lankidetza-Ekimenen Zentroa. (Grana-
dako Unibertsitatea). Ikasgaia: Garapenari buruzko
kontzeptuak eta adierazleak. 

Unibertsitate-Masterra: Garapenerako Mikrokredi-
tuak. Ekonomi Egitura eta Garapena Saila (Madrilgo
Unibertsitate Autonomoa). Ikasgaiak: Garapenaren fi-
nantziazioa: marko orokorra. Garapenerako finantzia-
zioa: premiak eta finantziazio-iturriak.  

On Line Masterra: Gizonen eta emakumeen arteko
berdintasuna. UPV-EHU. Ikasgaiak: Ekonomia femi-
nista; Familia-politikak berdintasunerako tresna gisa;
Aurrekontuak generoaren ikuspegitik. Donostia.

Masterra: Enpresen aholkularitza. juridikoa. Deus-
tuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatea. Bilbao.
Ikasgaia: Deslokalizazioak. Data: 2004-2010.

Masterra: Garapenerako lankidetza. Ikasgaia: Gara-
penerako Hezkuntza Modulua (8 ordu). Jaume I Uni-
bertsitatea, Castelló. 2009ko abendua. 

Masterra: Garapena eta nazioarteko lankidetza.
Lleidako Unibertsitatea. 

Master Network on Humanitarian Assistance
(NOHA). Ikasgaia: Baliabide elektronikoetan trebatzeko
ikastaroa ikasketarako eta ikerkuntzarako. Deustuko
Unibertsitatea. 2009ko iraila.  

Masterra: Ikasketa Feministak. Ikasgaia: Baliabide
elektronikoetan trebatzeko ikastaroa ikasketarako eta
ikerkuntzarako. Euskal Herriko Unibertsitatea. 2009ko
urtarrila.

Aditu-Ikastaroa: Garapenerako nazioarteko lanki-
detzari buruzko proiektuen kudeaketa. Garapenari
buruzko ikuspegiak eta nazioarteko lankidetzarako
ikuspegiak: modernizaziotik giza garapenera. Antio-
quiako Unibertsitatea. Medellin. 2009ko abuztua.  

Graduondo Ikastaroa: Gizarte esku-hartzeari bu-
ruzko proiektuak. Nafarroako Unibertsitateko Gizar-
te Laneko Eskola. 2009ko maiatza.  

Zuzenbideko Graduondo-Ikastaroa.Gaztela-Man-
txako Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatea. Gaia:
Enpresa transnazionalen erantzukizuna: Herrien
Epaimahai Iraunkorra. 2009ko urtarrila. 

Ikastaroa: Garapenerako Lankidetza. EHUko Magis-
teritza Eskola. Gaia: Nazioarteko elkartasuna eta ga-
rapenerako lankidetza: balioak, lorpenak, arazoak eta
erronkak. 2009ko urria. 

Leonekinen prestakuntza-ikastaroa. Globalizazioa
eta garapena. Bilbao. 2009ko urtarrila.

Ikastaroa: Iparraldea-Hegoaldea. Elizbarrutiko Mi-
sioak, Caritas eta Teologiako eta Pastoraltzako Eliz-
barrutiko Institutua. Bilbao. 2009ko urria.

Globalizazioa eta krisia. Hegoarekiko eraginak. Do-
nostia Entremundos Programa. Donostiako Udala.
2009ko otsaila. 

Globalizazioa eta garapena. Mundua eta eraginda-
ko ezberdintasunak. Prestakuntza-ikastaroa: “Lanki-
detzarako eta gizarte esku-hartzerako sarrera”. EL-
KARHEZITZEN, Debagoienako toki-mailako 5 GGKEk
sustaturiko ekimena garapenerako hezkuntza bul-
tzatzeko. Eskoriatza. 2009ko urria.

Globalizazioa eta krisia. Otxarkoagako gizarte-etxea.
Bilbao (2009ko martxoa). Indautxuko Josulagunen
Ikastetxeko irakasleak. Bilbao (2009ko apirila). Langile
Pastoraltza. Barakaldo. 2009ko apirila.

Globalizazio ekonomikoa. Ikastaroa: Lankidetzarako
eta Giza garapenerako teknolgietarako sarrera. Mu-
garik Gabeko Ingeniaritza (ISF). EHUko ETSI. Bilbao,
2009ko azaroa.

Krisi globala da arazoa. Izan al daiteke iaraunkor-
tasun globala konponbidearen zati bat? EHUren
Udako Ikastaroak. Donostia. 2009ko uztaila.

Garapenerako unibertsitate lankidetza. Burgosko
Unibertsitateko Lankidetzarako eta Elkartasun Ekin-
tzarako Zentroak antolatutako prestakuntza-ikasta-
roa. Ikasgaiak: Garapenaren eta nazioarteko lankide-
tzaren kontzeptu-markoa; Garapenerako hezkuntza
unibertsitatean. Lankidetzarako eta Elkartasun
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Ekintzarako Zentroa. Burgosko Unibertsitatea. Bur-
gos, 2009ko urria.

Garapenerako Hezkuntza. Gasteizko Magisteritza
Eskola. 2009ko maiatza.  

Garapena eta hiritartasun globala bultzatzeko he-
ziketa. Gasteizko Magisteritza Eskola. 2009ko azaroa.  

Hiritartasuna bultzatzeko heziketa. Magisteritza Es-
kola. Gasteiz. 2009ko azaroa. 

Prestakuntza Ikastaroa: Garapenerako hezkuntza
bultzatzeko I. Vicente Ferrer sarian saritutakoi Ikas-
tetxeetako 30 irakasleri eskainitako prestakuntza
ikastaroa. AECID. Antigua (Guatemala). 2009ko
abuztuairaila. 

Garapenerako lankidetzarako sarrera. Jóvenes Coo-
perantes Vascos izeneko programa. Bilbao, 2009ko
maiatza.

Giza garapena. Mugarik Gabeko Ingeniaritza. Donos-
tia. 2009ko azaroa. 

Garapenaren ikuspegiak: modernizaziotik giza gara-
penera. Mugarik Gabeko Ingeniaritza. Bilbao, 2009ko
otsaila.

Garapena eta garapenerako lankidetza: historia,
bilakaera eta etorkizuna. Mondragon Unibertsita-
tea. Arrasate, 2009ko martxoa. 

Egungo munduaren alderdi historikoak, politikoak,
ekonomikoak eta sozialak. SETEM. Bilbao, 2009ko
azaroa. Gasteiz, 2009ko abendua.

Berdintasun ezaren, kulturaren, garapenaren eta
generoaren egoera giza eskubideen iksupegitik.
Generoari eta Garapenari buruzko ikastaroa. Bilboko
Udala. 2009ko maiatza. 
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Ikerketa taldeak

Giza Segurtasuna eta Tokiko Giza Garapena.
EHUko ikerketa-talde honek hirurteko-planean au-
rreikusitako ekintzekin jarraitu du aurrera. Ekintza
horiek ikerketaren objektu diren lau ildo nagusien
itzalpean garatu dira, eta horien xedea da giza se-
gutasunean nahiz tokiko giza garapenean sakon-
tzea ikuspegi praktikotik zein teorikotik. Aurten,
landa-lana amaitzen joan gara eta ikerketok amai-
tu ahala lehentasuna eman diogu lortutako emaitzen
zabalkundea egiteari, bai nazio-mailako zein na-
zioarteko kongresuetara ponentziak eta komunika-
zioak aurkeztuz bai gaian adituak diren aldizkarie-
tan artikuluak argitaratuz. Ikerlari nagusia: Karlos
Pérez de Armiño. Taldekideak: Alfonso Dubois, Luis
Guridi, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Eduardo
Bidaurratzaga, María López eta Irantzu Mendia.
2009ko martxoan Iker Zirion batu zitzaien ikerlari
kontratatu legez. 

Tokiko Giza Garapena eta Generoa. 2008. urtea-
ren amaiera aldera eratutako talde hau euskal lan-
kidetzak izandako ibilbideari buruzko ikerketa bat
garatzen ari da, hain zuzen ere, azken hamar urtee-
tan izandako ibilibideari eta tokiko giza garapena-
rekiko zein Genero-ikuspegiarekiko harturiko jarre-
rari buruzkoa. Ikerketa burutzeko honako lau
herrialde hauek hartu dira eredu gisa: Peru, Guate-
mala, Ekuador eta Sahara. 2009an, ikerketaren
marko teoriko-metodologikoan landu ez ezik,
1998-2008 hamarkadan euskal lankidetzak pilatu-
tako datu-kuantitatibo guztiak sistematizatu egin
ziren eta landa-ikerketa egiteari ekin zitzaion. Iker-
lari nagusia: Yolanda Jubeto. Taldlekideak: Mertxe
Larrañaga, Jokin Alberdi, María López, Unai Villalba,
Luis Guridi, Iván Molina eta Gloria Guzmán.

Garapenerako lankidetza programen nahiz lanki-
detza politiken analisia eta ebaluazioa. Taldeak
bere lan-egitarauarekin jarraitu du, eta 2009an bi
ikerketa-proiektu burutu dira: a) Lankidetzarako poli-
tika publiko deszentralizatuak ebaluatzeko Metodo-
logiaren eraketa EAEren kasua abiaburu hartuta
(1988-2008). Hegoa Institutua. UPV/EHU. Erakunde
finantzatzailea: AECID (Deialdi Irekia eta Iraunkorra
2009) eta b) Espainiako autonomia erkidegoen lanki-
detza-politiken ebaluazioa eta azterketa alderatua:
egokitasun- eta koherentzia-irizpideen aplikazioa.
Ekonomia Aplikatuko Saila eta Hegoa Institutua.
UPV/EHU. Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritza
(Deialdia: UnibertsitateaEnpresa UE09+, 2009). Iker-
lari nagusia: Koldo Unceta. Taldekideak: Michel Sa-
balza, Idoye Zabala, Jorge Gutierrez,  Mari Jose Marti-
nez Herrero, Eduardo Malagón, Irati Labaien.

Enpresa transnazionalak eta sindikalismoa Lan-
ildo horretan ari den taldeak proiektu hau aurkeztu
zion EHUri: marko juridikoa eta euskal sindikalismoa-
ren ekintza transnazionala globalizazioan. 2009an
eman zitzaion oniritzia aurkeztutako proiektuari.
Ikerketa-proiektuaren xedea da euskal sindikatuei zu-
zendutako nazioarteko araugintza-proposamenak
egitea eta nazioarteko gizartean eta sindikatuetan
esku hartzeko ekintzak bultzatzea, betiere, Latinoa-
merikarekin loturikoak, hain zuzen ere, Nikaraguarekin,
Boliviarekin eta Kolonbiarekin loturikoak. Nazioarteko
elkartasunaren eta garapenerako lankidetzaren ikuspe-
gitik begiratuta hiru errealitate ezberdin dira, guztiak
ere gure lurraldearekin lokarri estuak dituztenak (gi-
zarte-ikuespegitik, sindikatuen ikuspegitik, erakunde-
mailan). Ikerlari nagusia: Mikel de la Fuente. Taldeki-
deak: Juan Hernández, Efrén Areskurrinaga, Mari Luz
de la Cal eta Koldo Irurzun.

Ikerketa jarduerak 

Urte honetan zehar, ikerketarako ekimen berriak sortu dira, eta, halaber, sendotu egin dira jada

abian zirenak. Gaur egun, lau dira ikerketa-ildo ezberdinetan lanean ari diren lan-taldeak. Gehien-

bat EHUko irakaslez osaturik daude, hain zuzen ere, Hegoa Institutuari atxikitako irakaslez, eta

neurri txikiago batean, kontrataturiko langileez. 
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Ikerketa Proiektuak

Proiektuaren izenburua: Euskal lankidetzaren
marko instituzionala: aukera bat generoen arteko
ekitatearen aldeko lana eta tokian tokiko parte-
hartzea bultzatzeko. Erakunde finantzatzailea: FO-
CAD 2008. Iraupena: 2008-2010. Ikerlari nagusia: Yo-
landa Jubeto.  

Proiektuaren izenburua: Guda-gatazkak eta gizar-
te- zein ingurumen-gatazkak. Dimentsio psiko-so-
ziala, dimentsio komunitarioa eta genero-dimen-
tsioa: Giza eskubideak, nazioarteko laguntza eta
bakea eraikitzea. Proiektu hau gatazkei eta bakeari
buruzko ikerketa-ildoaren baitan kokatzen da. Ikerke-
ta-ildo horretan lau ikerketa zehatz hauek burutu
dira: a) Gudaosteko birgaikuntza eta bakearen erai-
kuntza generoaren ikuspegitik. Bi adibide: El Salva-
dor eta Bosnia Herzegovina b) Garapenerako lanki-
detzaren, giza ekintzaren eta bakearen eraikuntzaren
arteko harremana. c) Latinoamerikako gatazkan giza
eskubideen urraketa jasan dutenekin lan egitearen
dimentsio psikosoziala. d) Konponketa gizarte eta in-
gurumenaren gatazka egoeretan. Texacoren petrolio
jarduerak Ekuadorreko Amazonian duen eragina.
Ikerketa-taldea: Irantzu Mendia Azkue, Karlos Pérez
de Armiño, Carlos Martín Beristain, Iker Zirion.

Proiektuaren izenburua: Merkatu-ikerketa azu-
krearen bimoldaketatik eratorritako ekoizkineta-
rako, Kubako ekialdeko lurraldeetan. Ikerketa ho-
nen helburu nagusia da Kuba ekialdeko lurraldeetako
sektore turistikoaren beharrizanak ezagutzea inpor-
tatutako produktuei dagokienez. Bilatzen dena da
produktu horietako batzuk lurralde horretako azukre-
gintza-sektorearen birmoldaketaren ondorioz sortu-
riko enpresa-ekimenetatik eratorritako produktuekin
ordezkatzea. Bide batez, produktu horien bideragarri-
tasuna eta bertako biztanleen elikagai buruaskitasu-
na bermatu nahi da. Koordinazio orokorra: Luis Guri-
di (UPV/EHU)/Alexis Cordovés (UHo). Proiektuaren
arduraduna: Gelmar García doktorea (CEGEM/UHo).
Eusko Jaurlaritza/ MINVEC-MINAZ hitzarmena. 

Proiektuaren izenburua: Elikagaiak ekoizteko gai-
tasunei buruzko ikerketa Kuba ekialdeko lurral-
dean, elikagai subiranotasuna/buruaskitasuna

bermatzeko: CAI Maceo. Bimoldaketa pairatu duten
zenbait CAIren Oinarrizko elikagaiak ekoizteko gaitasu-
nak ezagutzea (Maceo), eta bertako herritarren kontsu-
mo-beharrizanak antzematea ikerketaren objektu diren
herritarren elikagai-buruaskitasuna bermatzeko, arreta
berezia jarriz ingurumen-kontuetan eta genero-kon-
tuetan. Koordinazio orokorra: Luis Guridi (UPV/EHU)/
Alexis Cordovés (UHo). Proiektuaren arduraduna: C. Ju-
lio Nolberto Pérez doktorea (CEAAR/UHo). Eusko Jaur-
laritza/MINVEC-MINAZ hitzarmena. 

Proiektuaren izenburua: Azukregintzaren bir-
moldaketako esperientzien sistematizazioa Ku-
bako ekialdeko lurraldeetan. lIkerketa honen hel-
buru nagusia da Kuba ekialdeko lurraldeetako
azukregintza-sektorearen birmoldaketa burutu duten
ekimenak batzea eta aztertzea, hain zuzen ere, proze-
su osoari buruzko informazioa jaso eta sistematizatu
ahal izateko eta dagozkion ondorioak atera ahal iza-
teko, gerora burutuko diren beste birmoldaketa-eki-
menetan eredu gisa erabiltzeko. Koordinazio oroko-
rra: Luis Guridi (UPV/EHU)/Alexis Cordovés (UHo).
Proiektuaren arduraduna: Oscar Barzaga doktorea.
UHo. Eusko Jaurlaritza/MINVEC-MINAZ hitzarmena.

Proiektuaren izenburua: Euskal sindikalismoaren
marko juridikoa eta ekintza transnazionala glo-
balizazioan. Erakunde finantzatzailea: UPV/EHU
(19.800 euro) Iraupena: 2010-2012. Ikerlari nagusia:
Mikel de la Fuente Lavín.

Proiektuaren izenburua: Lankidetzarako politika
publiko deszentralizatuak ebaluatzeko metodo-
gia: Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua
(1988-2008). Hegoa Institutua. UPV/EHU. Erakunde
finantzatzailea: AECID (2009). Ikerketa-taldea: Kol-
do Unceta, Michel Sabalza, Idoye Zabala, Jorge Gu-
tiérrez, Mari Jose Martínez Herrero, Eduardo Mala-
gón, Irati Labaien. 

Proiektuaren izenburua: Espainiako Autonomia
Erkidegoetako lankidetza politiken diseinuaren
ebaluazioa eta azterketa konparatua: egokita-
sun eta koherentzia irizpideen aplikazioa. Eko-
nomia Aplikatua I Saila eta Hegoa Institutua.
UPV/EHU. Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurla-
ritza (2009). Ikerketa-taldea: Koldo Unceta, Michel
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Sabalza, Idoye Zabala, Jorge Gutiérrez, Mari Jose
Martínez Herrero, Eduardo Malagón, Irati Labaien.

Proiektuaren izenburua: proposamena, berdinta-
sun-adierazle sistema ez androzentrikoa hauta-
tzea eta eratzea Bilbao Udalerrirako. Ekonomia
Aplikatua I Saila, Soziologia 2 Saila, UPV/EHU. Era-
kunde finantzatzailea: Bilboko Udala (2009). Ikerke-
ta-taldea: Idoye Zabala, Marta Luxan (Koord.), Mila
Amurrio, Mari Luz de la Cal, Yolanda Jubeto, Mertxe
Larrañaga, Ane Miren Larrinaga, Mari Jose Martínez,
Elisa Usategui.

Proiektuaren izenburua: Mundubilbu II. Fasea. Az-
terketa alderatua 8 autonomia erkidegoren artean
(Andaluzia, Aragoi, Asturias, Katalunia, Galizia, Ma-
dril, Valentzia eta Euskal Autonomia Erkidegoa) ho-
nako gai hauei buruz: Hiritartasunerako heziketaren
ezarpena, Garapenerako Hezkuntzaren dekretuetan
iradokitako ikuspegien arteko osagarritasuna, irakas-
leak prestatzeko proposamenak eta ikastetxeetan au-
rrera eramandako esperientziak. 

Ikerketa Mintegiak

Ongizate-sistemak tokiko Giza Garapen
prozesuetan. Batheko Unibertsitateko Geof Wood
irakasleak ongizate sistemen ereduaren aurkezpena
egin zuen. Eredu horretan bezerotza-sistemak bere
horretan irauteko edo behin betiko ezabatzeko ezin-
besteko jarrera duten eragileak islatu zituen. Bai
eragile horiek bai horrelako jokabideak errepikatzea
eta mantentzea ahalbidetzen duten aldagaiak ozto-
po larria dira giza segurtasun autonomoa berma-
tzeko eta tokiko giza garapenerako prozesuak akti-
batzeko. Ekitaldian honako kontzeptu hauek ere
jorratu ziren: “etiketatuaren” boterea, erakundeen
domeinuen arteko iragazkortasun positiboa/negati-
boa, gizarte-eragileen eta bestelako ereduen aur-
kezpenaren arteko harreman-dinamikak.

Doktorego-tesiak 

Aurkeztutako doktorego-tesiak

Eduardo MALAGÓN ZALDUA: Multifuncionalidad e
instrumentos de política agraria: el caso de la políti-
ca agroambiental en la CAPV. Zuzendaria: Koldo Un-
ceta. Euskal Herriko Unibertsitatea. Donostia, 2009.
Bikain Cum Laude.

Matrikulaturiko doktorego-tesiak

Desarrollo sostenible y participación social en Xochi-
milco, ciudad  de México. Gabriel Chanfreau Ochoa.
Zuzendaria: Koldo Unceta. 

Sistemas electorales y desarrollo humano, análisis de
Europa y América Latina. P. Paulina Constanza, Celis
Maggi. Zuzendaria: Imanol Zubero. 

Evalución de políticas públicas de cooperación des-
centralizada al desarrollo. Irati Labaien Egiguren. Zu-
zendaria: Koldo Unceta.

El empoderamiento, clave para el desarrollo humano.
Enfoque teórico y modelo de evaluación. Pedrosa Gao-
na, Fanny Esther. Zuzendaria: Mª Ángeles Díez.

Políticas públicas y TICS para el desarrollo humano
sostenible en México. Miguel Ángel Sarmiento Her-
nández. Zuzendaria: Eduardo Bidaurratzaga.

Ikerketa-sareak 

Urte honetan zehar, Hegoak nazio-mailako zein na-
zioarte-mailako hainbat ikerketa-saretan parte hartzen
jarraitu du. Coimbrako Unibertsitateko Bake Ikerketen
Gunea (NEP) taldearekin eta Madrilgo Unibertsitate
Konplutenseko Ikasketa Afrikarrei buruzko taldearekin
batera (GEA), Hegoak giza segurtasuna, bakea eta ga-
tazkak aztertzen dituen ikerketa-sare batean parte
hartzen du. Sare horrek Eusko Jaurlaritzaren laguntza
izan du. Hasiera batean 2006az geroztik, eta, ondoren,
2008tik aurrera modu etengabean. 

Aldi berean, Hegoak Bakerako Espainiar Ikerketa El-
kartean (AIPAZ) ere parte hartzen du. Elkarte hori
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1997an eratu zen bakea eta gatazkak ikuspegi ani-
tzetatik ikertzeko. AIPAZen batzarra 2009ko apirila-
ren 17an eta 18an egin zen Granadako Unibertsitate-
ko Bakearen eta Gatazken Institutuan, eta batzar
horretan bakerako ikerketarekin eta hezkuntzarekin ze-
rikusia duten Estatu osoko elkarteek, elkarte horietako
kideek, zentroek eta Institutuek hartu zuten parte.  

Nazioarteko batzordeetan eta ordezkaritze-
tan izandako parte-hartzea

Europako Biltzar Ekonomiko eta Soziala. Enplegu, Gi-
zarte Ekintza eta Hiritartasunaren Atal Espezializatua.
SOC350 Irizpena. Emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasunaren lanerako Planaren bitarteko txostena. Mª
José Martínez. Eguna: 2009/06/01-2010/03/17.
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Argitalpenak

Liburuak, koadernoak,
eta bestelako materialak

CELORIO, G.; ARGUIBAY, M. (KOORD.) Diccionario de
Campaña. Partnership For Change izeneko europar
proiektuaren ekintza-markoaren baitan argitaratua,
Europako Batasunaren eta ACP herrialdeen Ekonomia
Elkarketa Akordioen (EPA) aurkakoa. Hainbat adituk
hartu du parte, besteak beste, Hegoa Institutuko PDI-
ko kideak, Estatuko beste unibertsitateetako eta era-
kundeetako kideak, eta Europako Batasuneko kideak.
Lau hizkuntzatan argitaratu da (italiera, ingelesa, ne-
erlandera eta gaztelania). Bilbao. 2009ko martxoa.  

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J., RAMIRO, P. Los movi-
mientos sociales y sindicales ante la Responsabilidad
Social Corporativa: propuestas de intervención fren-
te al poder corporativo. Non: El negocio de la Res-
ponsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas transnacionales. Icaria.
Bartzelona. 2009. 223-242 orrialdeak.

GUTIERREZ, J. Microfinanzas y desarrollo: situación
actual, debates y perspectivas. Lan-Koadernoak/Cua-
derno de Trabajo, 49. zk., Hegoa, 2009ko apirila.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Las Empresas Transna-
cionales frente a los Derechos Humanos. Historia de
una asimetría normativa. Liburua. Argitaletxea: He-
goa-UPV/EHU eta Multinazionalen Behatokia Latino-
amerikan. Bilbao. 2009. 17-61. orrialdeak.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Desarrollo y soberanía:
modificaciones normativas. Non: Deuda Ecológica.
Energía, transnacionales y cambio climático (Liburu-
kapitulua). Icaria. Bartzelona. 2009. 209-249. orrial-
deak.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. ¿Lex mercatoria o de-
rechos humanos? Los sistemas de control de los em-
presas transnacionales. Non: El negocio de la Res-
ponsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social
Corporativa de las empresas transnacionales. Icaria.
Bartzelona. Liburukapitulua. 2009. 8-43. orrialdeak.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; RAMIRO, P. El negocio
de la Responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas transnacionales

liburuaren aurkezpena. Icaria. Bartzelona. 2009. 3-8.
orrialdeak.

MARTÍN BERISTAÍN, C.; PÁEZ ROVIRA, D.; FERNÁN-
DEZ, I. Las palabras de la selva. Estudio psicosocial
del impacto de las explotaciones petroleras de Texa-
co en las comunidades amazónicas de Ecuador. He-
goa. Bilbao, 2009.

MENDIA AZKUE, I., Aportes del activismo de las mu-
jeres por la paz. Lan-Koadernoak/Cuaderno de Traba-
jo, 48.zk. Hegoa, Bilbao. 2009.

MENDIA AZKUE, I., Género y rehabilitación posbélica.
El caso de Bosnia-Herzegovina. Lan-Koadernoak, 50.
zk., Hegoa, Bilbao. 2009ko maiatza.

Bestelako materialak

Elkarrizketak, 1. zk.: emakumeen eskubide ekonomi-
koak (uztaila). Hiru argitalpeneko bilduma baten zati
da, ACSUR-Las Segovias argitalpenarekin batera. Le-
henengo zenbaki honetan emakumeak baztertzen di-
tuen botere-egituraketa ezberdinaren gaia jorratzen
da, bai Iparraldean zein Hegoaldean. Aurreneko koa-
derno honetan emakumeen eskubide ekonomikoei
buruz ari dira, lan-merkatura sartzeko aukera-berdin-
tasuna eta hortik eratorritako lan-eskubideak ez ezik,
ikuspegi globalago batetik, eraldatzaileagoa, aldarri-
kapen feministaren muinean dagoen ikuspegia ale-
gia. 2009ko uztaila. 

Elkarrizketak, 2. zk.: emakumeak gatazka-egoeretan.
“Elkarrizketak” koadernoen bigarren zenbakian, az-
tertu nahi izan da emakumeek zer-nolako egoerak
pairatzen dituzten gatazka-egoeratan –gatazka-ego-
eratzat gudak baino dimentsio handiagoko zerbait
hartuz-, alegia, gatazka armatuko testuinguruetan
emakumeen aurka ematen den bortizkeria salatu eta,
aldi berean, emakume-elkarteak eta elkarte feminis-
tak bake-eragile legez aintzatetsi. 2009ko urria.

Hegoa, Informazio-buletina, 17. zk. 2009ko apirila:
Multinacionales de la energía en América Latina,
Kristina Saézen eta Erika Gonzálezen lankidetzarekin,
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OMAL -Paz con Dignidad- Behatokiko ikerlariak
(Multinazionalen Behatokia Latinamerikan). 

Hegoa, Informazio-buletina, 18. zk. 2009ko uztaila:
“Hambre, inseguridad y crisis alimentaria”, Efren
Areskurrinagaren lankidetzarekin, Hegoako kidea, Na-
zioarteko Lankidetza eta Garapenari bruzko Ikasketa
Institutua. Euskal Herriko Unibertsitatea. UPV/EHU.

Hegoa, Informazio-buletina, 19. zk. 2009ko urria: “El
movimiento de mujeres en América Latina”, Gloria
Guzmánen eta Irantzu Mendiaren lankidetzarekin,
Hegoako ikerlariak, Nazioarteko Lankidetza eta Gara-
penari bruzko Ikasketa Institutua. Euskal Herriko Uni-
bertsitatea. UPV/EHU.

Hegoa, Informazio-buletina, 20. zk. 2009ko abendua:
“Copenhague-2009: ¿Fracaso de quién?, Iñaki Bárce-
naren eta Ignacio Miñambresen lankidetzarekin,
UPV/EHUko ikerlariak eta Ekologistak Martxan talde-
ko kideak. 

Artikuluak eta ikerlanak

DUBOIS MIGOYA, A. Educar en la ciudadanía global.
Ideas Clave. Non: La ciudad educadora. Gasteizko
Udalerriko Gizarte-kontseiluaren forora aurkeztutako
ponentzia. Gasteiz. 2009. 125-141 orrialdeak.

CELORIO, G.; DE JUAN, I. Hacia una conciencia crítica.
Non: Cuadernos de Pedagogía, 390. zk., 2009ko
maiatza. 58-63 orrialdeak.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Responsabilidad So-
cial Corporativa y Empresas Transnacionales: De la
ética de la empresa a las relaciones de poder. Non:
Empresas transnacionales españolas y Responsabili-
dad Social Corporativa. Lan Harremanak aldizkaria, 19.
zk., UPV/EHU. Leioa. Bizkaia. 2009. 17-51 orrialdeak.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. El Tribunal Penal Inter-
nacional. ¿Justicia oniversal en Sudán?. Pueblos al-
dizkaria. Madril, 2009. Rebelión eta OMAL aldizkarie-
tan ere argitaratua.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; RAMIRO, P. Controlar
a las transnacionales: De los acuerdos voluntarios a
la Corte Mundial. Pueblos aldizkaria, 40. zk., Madril.
2009. 46-48 orrialdeak.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J ETA BESTE BATZUK Eu-
ropean Union and Transnational Corporations. Tra-
ding Corporate Profits for Peoples Rights. Enlazando
Alternativas. Amsterdam. 2009. 1-16 orrialdeak.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; DE LA FUENTE, M. El
control de las empresas transnacionales: una pro-
puesta normativa desde la acción social y sindical.
Derecho Social aldizkaria, 40. zk., Albacete. 2009. 31-
67 orrialdeak. 

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J.; DE LA FUENTE, M. El
control de las empresas transnacionales: acción so-
cial y sindical. Analisi Politiko Kritikoari buruzko Le-
henengo Jardunaldien Memoriak. Bilbao. 2009.

MARTINEZ HERRERO, M. J. El modelo sueco de cuida-
dos a la infancia y sus consecuencias sobre las muje-
res. Economía crítica aldizkaria, 8. zk., 2009 (8-21
orrialdeak).

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Land ownership, agricultural
reconstruction and the conflicto in Angola. A case
study of Malanje. Non: Pons, G. eta Ferrer, J. (Koordi-
natzaileak) Six Studies on Rights and Livelihoods. In-
termon-Oxfam. Bartzelona. 2009.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Food Security. Non: Arguibay,
M. eta Celorio, G (Koordinatzaileak) Campaign Dictio-
nary. Key Concepts in the Debate about de Economic
Partnership Agreements between the EU and ACP
Countries. Partnership for Change eta Hegoa, Bilbao.
2009. 59-63. orrialdeak.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Conflictos y acción humanita-
ria. Amenazas y oportunidades. Non: hainbat egilek,
XXI. mendeko gatazkak ulertzeko gakoak. Garapene-
rako Lankidetzari buruzko XII. Jardunaldiak. Gaztela
Mantxa. Gaztela Mantxako GGKEen koordinatzailea,
Toledo. 2009. 39-58. orrialdeak.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. A Case Study of Post-war An-
gola on Human Security, Social Conflicts and Access
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to Land. EBook of the Global Development Network,
Brisbane (Australia). 2009.

UNCETA, K. Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y
postdesarrollo: una mirada transdisciplinar sobre el
debate y sus implicaciones. Latinamerikako Gutuna,
7. zk., D3E-CLAES. Montevideo, 2009 (35 orrialde) 

UNCETA, K. Riesgos diversos y asimétricos en el capi-
talismo global: la noción de riesgo-país y sus impli-
caciones. Non: Lan Harremanak izeneko aldizkaria,
zenbaki berezia: Enpresa transnazional espainiarrak
eta RSC. Bilbao, 2009. 51-66 orrialdeak.

UNCETA, K.; GUTIÉRREZ, J. Accesibilidad y profundidad
del sistema financiero: algunas implicaciones para las
instituciones de microfinanzas. Non: Revista de Econo-
mía Mundial, 22. zk, 2009. 167-196 orrialdeak. 

Kongresuetara aurkeztutako
ponentziak eta komunikazioak

BIDBIDAURRATZAGA, E. Pros y contras del nuevo mo-
delo de regionalismo abierto entre la UE y África
Subsahariana. ¿Hacia el desarrollo desde las EPAs?
(Komunikazioa). Mundu-ekonomiari buruzko XI. Bilt-
zarra. Huelvako Unibertsitatea. 2009ko maiatza. 

BIDAURRATZAGA, E. Successes and failures of
HIV/AIDS lections on the influence of international
cooperation. Komunikazioa. Nordic Africa days 2009
Kongresua. Africa in search for alternatives. Trond-
heim. Norvegia. 2009ko urria.

DUBOIS MIGOYA, A. Pensar un futuro para nuestra
sociedad desde la solidaridad creativa (Txosten gon-
bidatua). Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresua. Gas-
teiz. 2009ko azaroa.

GUTIÉRREZ, J.; GOITISOLO, B. Financial versus social
issues in microfinance: an empirical approach. Po-
nentzia. Bristol, European Business Ethics UK 2009
Conference.

GUTIÉRREZ, J.; GOITISOLO, B. Sostenibilidad y alcance
de las instituciones microfinancieras. Una aproxima-

ción empírica. Ponentzia. Mundu-ekonomiari buruz-
ko XI. Biltzarra. Huelva. 2009ko maiatza.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Usos fuentes alterna-
tivas del Derecho frente a la Lex Mercatoria. Ponen-
tzia. Europako Parlamentua. Lekua: Brusela. 2009.
Azaroaren 16tik 18ra.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Las Empresas Transna-
cionales versus los Derechos Humanos. Conferencia
inaugural. Oparotasunaren Ordainak Jardunaldiak.
Rovira i Virgilli Unibertsitatea. Tarragona. 2009/11/23.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Empresas transnacio-
nales y derechos humanos. Ponentzia. Giza Eskubide-
ei buruzko I Jardunaldiak. Granadako Unibertsitatea-
ren unibertsitate-hedapenaren eta garapenerako
lankidetzaren Erreoktereordetza. Granada. 2009ko
azaroaren 4a.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. ¿Lex mercatoria o de-
rechos humanos? Los sistemas de control de las em-
presas transnacionales. Ponentzia. Korporazioen eta
enpresa transnazionalen gizarte erantzukizunari bu-
ruzko mintegia, OMAL Latinoamerikako Multinazio-
nalen Behatokiak eta Hegoak antolaturikoa, EHUko
Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikas-
keta Institutua. Bilbao. 2009ko ekainaren 6a.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. ¿Lex mercatoria o de-
rechos humanos? Los sistemas de control de las em-
presas transnacionales. Ponentzia. Ikastaroa: Enpresa
transnazionalak Kolonbian: de la GEKtik giza eskubi-
deetara. Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia
eta Kolonbiako Unibertsitate Librea. Bogota, Medellin
eta Cali. Kolonbia. Hasiera-eguna: 09/09/21. Amaie-
ra-eguna: 09/09/25.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. Los sindicatos ante la
RSC: oportunidades y desafíos. Ponentzia. Ikastaroa:
Enpresa transnazionalak Kolonbian: de la GEKtik giza
eskubideetara. Latinoamerikako Multinazionalen Be-
hatokia eta Kolonbiako Unibertsitate Librea. Bogota,
Medellin eta Cali. Hasiera-eguna: 09/09/28. Amaiera-
eguna: 09/10/01.

LÓPEZ BELLOSO, M. eta MENDIA AZKUE, I. Local Hu-
man Development in context of permanent crisis.
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Women´s experiences in the Western Sahara (Komu-
nikazioa). I World Conference on Humanitarian Stu-
dies. Groningen (Herbehereak). 2009ko otsaila.

MARTÍNEZ HERRERO, M. J.; ZABALA, I. La conciliación y
la calidad de vida de las mujeres: Posibles indicadores
para un análisis de situación en la CAE. Komunikazioa.
Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresua: Berrikuntza Gi-
zarte Aurreparen Iraunkorrerako. Gasteiz, 2009ko aza-
roaren 18tik 20ra.

MARTÍNEZ HERRERO, M. J. Las mujeres y la segrega-
ción laboral en la Unión Europea. Ekonomia Feminista-
ri buruzko III. Kongresua. Baeza (Jaén). 2009ko apirila.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. Land Grabbing and the New
Land Law in Angola. Threats to Post-war Recosntruc-
tion and the Seeds of Future Conflicts (Komunika-
zioa). I World Conference on Humanitarian Studies.
Groningen (Herbehereak). 2009ko otsaila.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. La acción humanitaria como
una herramienta para la construcción de la paz. Un
análisis crítico de los debates (Komunikazioa). AECPA
elkartearen IX. Kongresua (Zientzia Politikoaren eta
Administrazio Zientziaren Espainiar Elkartea). Mála-
gako Unibertsitatea. 2009ko otsaila.

PÉREZ DE ARMIÑO, K. The post-war rehabilitation
process of Angola. A critical analysis of its shortco-
mings and distortions (Komunikazioa). III European
Conference on African Studies (ECAS). Respacing
Africa. Leipzigeko Unibertsitatea (Alemania). 2009ko
ekaina.

UNCETA, K. Ciencia, Tecnología y Sociedad: Coopera-
ción universitaria para el Desarrollo Humano Sosteni-
ble. Ponentzia. Teknologia, garapena eta gizartea. Gara-
penerako hezkuntza ikasketa teknikoetan Jardunaldiak.
IFS-UPV/EHU. Bilbao. 2009ko apirila.

UNCETA, K. Els reptes de la cooperació al desenvolu-
pament i el rol de les universitats. Ponentzia. III Jor-
nades sobre La necesitat d’una visió ampliada a la co-
operació al desenvolupament. Oficina de Cooperació
al Desenvolupament. Universitat de les Illes Balears.
2009ko maiatza.  

UNCETA, K. El peligro de volver a las andadas. El de-
bate sobre el desarrollo en tiempos de crisis. Ponentzia.
Sumak Kawsay Jardunaldiak. Hegoaldearengandik ikas-
ten. Institut Universitari de Desenvolupament Social i
Pau. Alacanteko Unibertsitatea. 2009ko maiatza.

UNCETA, K. La cooperación universitaria para el
desarrollo: concepto, objetivos, programas. Po-
nentzia. Garapenerako Lankidetzaren gaia jorratzen
duten karrera amaierako proiektuei buruzko Jardunal-
diak. Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Iruñea, 2009ko
azaroa.

ZABALA, I. Género y desarrollo: Estrategias alternati-
vas. Komunikazioa. Ekonomia Feministari buruzko III.
Kongresua. Baeza, 2009ko apirilaren 2a eta 3a.

ZABALO, P. Los acuerdos internacionales sobre inver-
sión, otro obstáculo para el desarrollo de América
Latina. Ponentzia. Ekonomialarien Nazioarteko XI. To-
paketa. Globalizazioa eta Garapena. La Habana, 2009ko
martxoaren 2tik 6ra.

ZIRION LANDALUZE, I. Improvising DDR and SSR Pro-
cesses. The Accelerated Integration of Armed Groups
in the Armed Forces of the Democratic Republic of
Congo (Komunikazioa). III European Conference on
African Studies (ECAS). Respacing Africa. Leipzigeko
Unibertsitatea (Alemania). 2009ko ekaina.
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Irakaskuntzarako
eta ikerketarako baliabideak

Gaur egun, dokumentazio-zentroak 18.000 erregis-
trotik gora biltzen ditu bere Liburutegi Digitalean.
Horixe da Hegoak 1988. urtetik hona pilaturiko on-
darea. Horien artean garapenaren eta lankidetzaren
inguruan izan diren eztabaida nagusiak daude jasota.
Liburutegiak aukera ederra eman die bai irakasleei eta
ikerlariei bai gizarte-eragileei zein herritarrei oro har
Euskal Autonomia Erkidegoan garapenerako lanki-
detzaren kultura horretan aurrera egin ahal izateko.  

Azken hamarkadan dokumentazio-zentroaren zerbi-
tzuek izandako bilakaerak erakusten digu aldaketa
bat izan dela, alegia, informazioaren eta komunika-
zioaren teknologia berrietara egokitzeko aldaketa bat
izan dela. 2009an, azpimarratzekoa da on-line egini-
ko irakurketa-kopurua. Liburutegi Digitaletik 160.434
deskarga egin ziren pdf formatuan, eta Googletik
ateratako datuen arabera, 77.378 lagunek bisitatu
zuten Liburutegi Digitala.

2000

• Kontsultak eta maileguak: 2000 (2.200); 2001(2.900); 2002 (2.950); 2003 (2.780); 2004 (1.503); 2005 (1.014); 2006 (972); 2007 (686); 2008 (780); 2009 (553)

• Liburutegi digitala (Pertsonak Google-n arabera): 2004 (3.003); 2005 (10.646); 2006 (46.952); 2007 (56.837); 2008 (53.532); 2009 (77.378)

• pdf deskargak: 2006 (6.905); 2007 (15.905); 2008 (64.095); 2009 (160.434)

• Buletina (pertsonak Google-n arabera): 2004 (400); 2005 (450); 2006 (500); 2007 (6.500); 2008 (9.500);2009 (37.836)

• Erreferentziako lanak (pertsonak Google-n arabera): 2007 (1.100); 2008 (1.300); 2009 (12.173)

• Hemeroteka (pertsonak Google-n arabera): 2007 (3.200); 2008 (3.800); 2009 (24.937)
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Dokumentazio-zentroak beste zerbitzu batzuk ere
baditu: informazio digitaleko zerbitzuak, buletin es-
pezializatuak, hemeroteka eta erreferentzia-atala.
Zerbitzu horiek guztiek lankidetza eta garapen gaiak
jorratzen dituzte, eta 2009an 47.800 bisita jaso di-
tuzte orotara. Horiei gehitu behar zaie liburutegiko
aretoetan doktorandoei, graduondo ikasleei eta he-
rritarrei orokotrrean ematen zaien arreta pertsonali-
zatua. 2009an 553 lagun izan ziren arreta horretaz
gozatu ahal izan zutenak. 

Hegoaren Liburutegi Digitala nazioarteko lankide-
tzan eta garapenean espezializatutako gaztelaniaz-
ko datu-base nagusietako bat da. Batik bat konti-
nente amerikarretik eskatu da datu gehien (%54,2),
eta europearretik, berriz, %41,1. Euskal Autonomia
Erkidegoari dagokionez, berriz, %23, eta espainiar
Estatuari dagokionez, %15.

Latinoamerika %54

EAE %23

Estatu espainiarreko
gainerako lurraldeak
%15

Europako gainerako
lurraldeak %3

Beste batzuk %5
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Aholkularitza eta gaikuntza 
teknikoko jarduerak

Gaikuntza eta laguntza teknikoa
Kubako Tokiko Giza Garapen
Programarekin (PDHL) lankidetzan

Kuban gaikuntza eta laguntza teknikoko proiektuak bu-
katu ditugu PNUDek bultzaturiko Tokiko Giza Garapen
Programarekin (PDHL) lankidetzan. Programa horiek
Holguineko probintzietan garatu dira eta azukregintza-
sektorea birmoldatzeko ekintza ekonomikoak garatzea
dute xede nagusi; esate baterako, Guatemalako eta
Frank Paiseko azukregintza-zentralak. Halaber, Tunas
probintzian, Azukrearen Ministerioak enpresen kudea-
ketarako bultzaturiko gaikuntza-zentroari ematen ge-
nion laguntza amaitutzat eman dugu. 

2008az geroztik eta 2009an zehar, gaikuntza eta la-
guntza teknikoko proiektuan parte hartu dugu tokiko
garapen ekonomikoaren sektorean. Besteak beste,
Cacocum udalerrian dagoen Maceoko azukregintza-
zentralaren birmoldaketa babestu dugu, Kubako
MINCEX erakundeak eta Eusko Jaurlaritzak sustaturi-
ko Euskal Lankidetza Estrategiaren baitan. Arreta be-
rezia jarri dugu honako hauek bereizten: gaikuntza-
elementuak, genero-diagnostikoa eta enpresak
sortzeko ekimenak.  

Era berean, Eusko Jaurlaritzarekin izenpetutako beste
hitzarmen bat betearazten ari gara Kuban. Hitzarmen
horren xedea honakoa da: i) modu transbertsalean
babestea MINCEX erakundearen gaikuntza eta la-
guntza teknikoa. Horretarako, Diplomatu bat burutu-
ko da La Habanan eta laguntza emango zaio Gai-
kuntza Zentro Nazionalari; ii) MINAZ erakundearen
Gaikuntza Zentro Nazionalari laguntza ematea; eta
iii) hiru ikerketasaio egitea Holguineko Unibertsitate-
arekin elikagai-subiranotasunarekin eta azukregin-
tza-birmoldaketarelkin loturiko gaiei buruz.  

Gaikuntza eta laguntza teknikoa
Saharar Errepublika Arabiar
Demokratikoan 

Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoan Tindou-
feko (Aljeria) errefuxiatu-kanpamenduetan bizi diren

errefuxiatuekin ari gara lanean gaikuntza eta lagun-
tza teknikoko proiektuetan, Eusko Jaurlaritzaren eta
AECIDen finantziazioarekin. 

Proiektu horietako bat mikrokreditu-programak bul-
tzatzeko da. Proiektuak barne hartzen ditu gaikun-
tza, ekipamendua eta laguntza teknikoa. Proiektu
horiek, alde batetik, sektore publikoko langileei zu-
zendurik daude, eta, bestetik, Saharar Emakumeen
Nazio Batasunaren (UNMS) emakume-kooperatibei.
Eusko Jaurlaritzak finantzaturiko proiektuak erakun-
deetako langileen antolakuntza- eta sormen-gaita-
sunak sendotu nahi ditu, betiere, tokiko garapen
ekonomikoa bultzatzeko estrategia baten baitan;
izan ere, nazioarteko laguntzek behera egin dute eta
inguruan prekarietatea da nagusi. 

2009an saharar gazteen artean enplegua sustatzeko
lan-ildoarekin ere jarraitu dugu. Horretarako, Ekoiz-
pen eta Zerbitzu Zentro bat sortu dugu Smarako Wi-
layan Eusko Jaurlaritzaren eta AECIDen finantzia-
zioarekin. Enplegu-zentro hori aitzindaria da
Saharako kanpamenduetan. Besteak beste, soldatze-
ko tailerrak, mekanika-tailerrak eta aroztegiak ditu,
bai eta jatetxe-zerbitzua, okindegi-zerbitzua, eta zi-
ber-gelak ere. Horien guztien helburua da lanbide-
heziketatik datozen gazteei irtenbide profesionala
bilatzea. 

Guatemala Programa 

Hegoan aktiboki parte hartzen ari gara Guatemalare-
kiko Euskal Estrategian, Eusko Jaurlaritzarekin izen-
petutako hitzarmen baten bidez.  

Guatemaldar errealitatea abiaburu hartuta eta euskal
lankidetzak eginiko lanaren ikuspegi kritikoa gogoan,
aipatutako estrategiak lankidetza-eredu alternatibo
baten aldeko apustua egin du, alegia, atalez atal
eta/edo prozesuz prozesuko ikuspegia gaindituta, oi-
hartzun handieneko subjektuengan arreta osoa jarri-
ko duena Guatemala justuago bat, ekitatiboago bat
eta demokratikoago bat erdiesteko –gizarte mugi-
menduak eta tokian tokiko botereak–. 
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Ikuspegi berri hori hobeto egokitzen zaio Guatemala-
ren gaur eguneko testuinguru soziopolitikoari; izan
ere, egungo testuinguruan, erkidego, erakunde zein
mugimendu anitzak egunero ari dira borrokan Esta-
tuaren eta beste eragileen zatiketa-estrategien aurka,
borroka-bideak kriminalizatzeko joeraren aurka eta
lurraldearen defentsa kriminalizatzeko joeraren aur-
ka, interes ekonomikoak eta estrategikoak dituzten
lurraldeen militarizazioaren aurka, pertsonen nahiz
herrien eskubide-urraketaren aurrean ematen den
inpunitatearen aurka. 

Hegoan estrategia bat darabilgu, eta estrategia hori
da gaur eguneko Guatemalan aldaketarako giltza
izan daitezkeen subjektuak integralki sendotzea: mu-
gimendu feminista, nekazaritza-mugimenduak, mu-
gimendu indigenak, eta konprometitutako tokiko bo-
tereak. Horrela, lortzen dugu lanerako 3 mahai
sektorial dinamizatzea aldaketaren subjektu diren
erakundeekin –betiere, euskal lankidetzaren espa-
rruan–. Mahai horien xedea da kide diren erakundeek
formulatutako ekintza-plana aurrera eramatea, hain
zuzen ere, artikulatzeko gaitasuna bultzatzeko, sala-
ketak egiteko eta alternatibak sendotzeko.  

Alde batetik, paradigma berriek giza garapenean eta
lankidetzan izandako eraginak, eta, bestetik, guk geuk
erakunde moduan Guatemalako lankidetza-proiek-
tuetan zuzenean parte hartu ez izanak, ahalbidetu
egiten gaitu prozesu hori bideratuko duen erakundea
izateko, estrategiak galdatzen duen baterako ikuspegi
globalari eutsiz.   

Gauzak horrela, beraz, 2008ko urrian 3 mahai sekto-
rialak integratu eta jarri ziren martxan. Hona hemen
gaur egun lanean diharduten hiru mahaiak: Mahai
Feminista, Herri Indigenen Mahaia eta Tokiko Botere-
aren Mahaia. 

Lehenengo 6 hilabeteetan, Lanerako 3 Mahaiek ba-
koitzari zegokion subjektuaren diagnostikoa egin zuten
Hegoak emandako laguntza metodologikoarekin. On-
doren, talde-lanean eta adostasunez, bakoitzak bere
sendotze-plana eratu zuen. Plan horiek 2009ko
maiatzaz geroztik betearazten ari dira, eta Hegoa
bere aletxoa jartzen ari da alderdi logistikoan, admi-
nistratiboan, teknikoan eta politikoan. 

Planetan jasotako ekintzak hainbat alorretan bana-
tzen dira: prestakuntza politikoa, gizarte mugimen-
duen artikulazioa, ikerketa, lurraldearen babeserako
eta elikagaia subiranotasuna babesteko ekintzak, giza
eskubideen urraketaren salaketa eta eragin politikoa.  

Laugarren mahai bat ere jarri da abian, Sektore arteko
Koordinazio Mahaia, alegia. Mahai horretan gainera-
ko mahaietako ordezkari bat egongo da, eta bere hel-
burua da ildo transbertsalak integratzeko proposame-
nak eta/edo ekintzak koordinatzea, bai eta planetatik
eratortzen diren ekintzak betearazten laguntzea ere. 

2010erako erronka subjektu politiko horien sendotze-
prozesuan sakontzen jarraitzea da. Horretarako, harre-
man horizontaletan eta konfiantza politikoan oinarri-
tuko gara. Era berean, ekintzak antolatzea eta/edo
sektore arteko topaketak antolatzea ahalbidetuko di-
guten mekanismoak bilatzen ahaleginduko gara, horre-
la sektorekako lana sendotu ahal izango baitugu arazo,
borroka eta amets amankomunei aurre egiteko. 

Antioquía-Medellín Bizkaia Bilbao
egitaraua (AM-BBI)

Kolonbian Antioquia-Medellín, Bizkaia-Bilbao (2008
– 2011) Programa garatzeko lankidetza-hitarmenare-
kin ari gara lanean, laguntza teknikoa ematen eta ho-
rren jarraipena egiten. Programa horretan Bizkaiko
Foru Aldundiak, Bilboko Udalak eta BBK-k eratutako
partzuergoak hartzen du parte, alde batetik, eta, bes-
tetik, Antioquiako Gobernazioak, Medellingo Udalak
eta Antioquiako Unibertsitateak.  

Erakunde publikoentzako
aholkularitzak

2009an hiru aldundiei aholkularitza ematen jarraitu
dugu, bai eta Irungo, Tolosako eta Eibarko udalei ere.
Besteak beste, lankidetza- eta sentsibilizazio-proiek-
tuetarako diru-laguntza deialdien oinarri-arauak egite-
ko aholkuak ematen ditugu, baita deialdira aurkeztuta-
ko proiektuen azterketa eta onetsitako egoitasmoen
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jarraipena ere. Modu orokorrago batean, berriz, lagun-
tza eman zaie aipatutako erakundeei beren lankidetza-
programak aplikatzeko eta dinamizatzeko orduan.  

2009an, amaitutzat eman genuen hiru aldundiek si-
natutako 2009-2011 Foru Lankidetzarako Plan Zu-
zentzailea eskainitako aholkularitza. Aholkularitza-
lan horietan Hegoako hainbat atalek hartu du parte. 

Gasteizko Udalaren garapenerako lankidetzaren 20.
urteurrena dela-eta, txosten bat eratu genuen hiri-
buru horretako GGKEei buruz.  

Laguntza teknikoaren atalari dagokionez, 2009an ur-
tebete baino gehiagoko iraupena izango duten bi
proiektu identifikatu eta formulatu ziren: batetik, Be-
rriztatze pedagogikoa eta erizaintza ikasketetarako
laguntza, eta, bestetik, ospitaleen nahiz osasun-etxe-
en mantenimendurako Programa, biak saharar kan-
pamenduetan bizi diren errefuxiatuei zuzenduak.
Proiektu horiek Arabako Saharar Errepublika Arabiar
Demokratikoaren Lagunen Elkarteak bultzatzen ditu,
Gasteizko Udalaren laguntzarekin. 

2009an ere, urte horretako deialdira aurkeztutako
proiektuak baloratzeko aholkularitza-lanetan jarraitu
dugu, baita aurreko urteetako deialdietan onetsitako
proiektuen jarraipena egiten ere, bai garapenerako
lankidetza-proiektuena bai sentsibilizazioena eta pu-
blizitateena. 

Bestelako laguntza teknikoak
Aholkularitza eta laguntza teknikoa Plataforma 2015 y
Más delakoak aurrera eramaten dituen ekintzetan, AE-
CIDek finantzaturiko hitzarmenaren baitan. Hitzarmen
hori palestinarren eta israeldarren artean bake-ekintzak
sustatzera bideratuta dago. Karlos Pérez de Armiño. 

Evaluaciones
Politikak eta garapen-prozesuak izeneko Masterraren
ebaluazioa. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa. UPV.
Valentzia, 2009. Koldo Unceta eta Michel Sabalza.

Bilboko Udalaren Garapenerako Lankidetzaren Plan
Zuzentzailea. 2006-2009. Azken ebaluazioa. Bilboko
Udala.

ART Programa 

ART nazioarteko lankidetza-ekimenak Nazio Batuen
erakundeko zenbait programa eta ekintza batzen du.
Multilateralismo berri bat proposatzen du, non go-
bernuek eta Nazio Batuen erakundeek gizarte-eragi-
leekin eta toki-erkidegoekin batera lanean arituko di-
ren. Nazioarte-mailan lan egiten du, bere programei
laguntza teknikoa emateko. Horrez gain, eragileen
sareak bultzatzen ditu eta giza garapenari eta na-
zioarteko lankidetzari buruzko kultura sustatzen eta
zabaltzen du.  

ART International deritzona nazioarteko programa
eta zerbitzu ezberdinekin dago harremanetan, eta
Nazio Batuetako agentziak mugiarazten ditu bere es-
pezializazio-eremuetan, baita Iparraldeko zein Hego-
aldeko unibertsitateak eta zentro espezializatuak ere. 

2009. urtean zehar, Hegoa lanean aritu da hitzarme-
naren edukiari forma ematen joateko, izan ere, hi-
tzarmenaren indarraldia 2009. urteko bigarren erditik
2010.era hedatuko da.  

Hitzamenaren gai nagusia Tokiko Giza Garapenaren
baliabideen webgunea sortzea da (dhl.hegoa.info).
Tarte horretan eginiko lan nagusia dokumentu-es-
kaintza areagotzea izan da, erabilgarri dauden ba-
liabideak zabalduz (dela dokumentuzkoak, dela
prestakuntzakoak). Lotuneen berrikuspena ere egin
da, baita webgunearen eguneraketa eta manteni-
mendu orokorra ere. 

Webgunea Tokiko Giza Garapenaren inguruan ema-
ten zen eztabaida ororen bilgune-plataforma bilaka-
tu asmoz, bi lerro hauek indartzeko aukera planteatu
zen: ikerketa eta prestakuntza.

Eztabaida teorikoa eta kontzeptuala, tokiko giza gara-
penari forma metodologikoa emateko. Ardatza gaita-
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sunak sendotzea izanik, ongizatearen dimentsio ezber-
dinak jasotzea, bai norberarenak bai taldearenak. Hala-
ber, elementu anitzak jasotzea, kontzientziari eragiteko,
agentzia erreflexibo bat aktibatzeko eta giza garapene-
ko prozesuak aktibatzeko beharrezko baldintzak sortze-
ko. Hori guztia erreferentzia-eremu legez tokiko espa-
rrua eta lurraldea hartuz, eta, betiere, dizplina anitzeko
ikuspegitik begiratuta, genero-ikuspegia jasoz eta sen-
tibera izanik ongizatearen eta “ongi bizitzearen” per-
tzepzio ezberdinei dagokienez. Hori guztia Mintegien
eta barruko lan-taldeen bidez gauzatu da. 

2010ean Perun eta Kolonbian garatuko diren bi pres-
takuntza-ekimen. Iraganean izandako zenbait espe-
rientzia arrakastatsu abiaburu hartuta, ikasketa ho-
riek guztiak biltzen saiatzea eta praktikara eramatea
tokiko giza garapenari buruzko prestakuntza-modu-
luak. Gizarte-liderrei zuzendua. 

Hitzarmenarekin loturiko beste jarduera bat webgu-
nearen zabalkundea egitea izan da, hain zuzen ere,
Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz Estatuko hedabi-
deetan, ikastetxeetan, kongresu tematikoetan eta
GGKEetan.  
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Sareetan eta foroetan izandako parte-hartzea

HARRESIAK APURTUZ. Hegoa, Sentsibilizazio
Atalaren bidez, etorkinei babesa emateko Euska-
diko GGKEen Koordinadorako kide da (Harresiak
Apurtuz). 

AMANDA PLATAFORMA. Gasteizko alde zaharre-
ko hainbat elkarte batzen ditu. Bere zeregina da
hezkuntza-jarduerak sustatzea eta koordinatzea,
eskola, auzoa eta interkulturalitatearen alde na-
hiz gizarte parte-hartzearen alde lan egiten du-
ten elkarteak egiteko horretan inplikatzeko. Bost
urtetan zehar hamabostean behin batzartu dira,
eta batzar horietan Hegoako kideek hartu dute
parte. Batzarrotan “Ramon Bajo” ikastetxearen
aldarrikapenak babestu dira, eskola ireki eta aniz-
tun baterako aldaketaren paradigma delakoan.
Aldi berean, auzoko elkarteek antolatutako sen-
tsibilizazio-kanpainetan parte hartu da.  

MOSAIKO. Garapenerako hezkuntzari buruzko
hausnarketa talde bat da. Toki-sare legez eratu
zen Polygone izeneko garapenerako eta Herri
hezkuntzarako proiektuaren baitan (2003-2007).
Ez dago beste inolako proiektuari atxikita. Barne
hartzen du sentsibilizazio, prestakuntza edo sala-
keta estrategiei eta praktikei buruz hausnarketa
egin nahi duen elkarte, GGKE edo gizarte mugi-
mendu oro. 2009an 4 aldiz batzartu dira Bilbon
honako hauek: Acsur Asturias, CEAR Euskadi, Cír-
culo Solidario, Elkarbanatuz, INCYDE eta Hegoa.
Bilkura horien xedea gizarte mobilizazioari eta
eragin politikoari buruzko esperientziak parteka-
tzea izan da. Eztabaida eta esperientzia trukake-
taren ondorioak 2010eko amaieran emango ditu-
gu ezagutzera. 

EUSKO JAURLARITZAREN IMMIGRAZIO FOROA.
Hezkuntza Batzordea. 2009an, foroa ez da espero
zitekeen bezain hausnarketa- eta eztabaida-gune
bizia izan, baina aurrera egin da foroaren antola-
ketari buruzko hausnarketan eta dokumentu tek-
niko batzuen eraketan; adibidez, Etorkin-familien
eta eskolaren arteko harremanari buruzko jar-
duera onen Gida, hain zuzen ere, oraindik ere ez-
tabaidatzen ari dena eta 2010ean argitaratzea
aurreikusita dagoena. 

BILBOKO UDALAREN LANKIDETZA-KONTSEILUA
eta Euskadiko GGKEen Koordinakundea (Gasteiz-
ko lurralde batzordea).

ALTERNATIBAK LOTZEN. 2009an sare horretan
parte hartzea erabaki dugu. Sarea Europako eta La-
tinoamerikako gizarte zibil antolatuaren arteko ba-
tasuna da. Sarearen xedea da kontzeptu hauetan
oinarritutako mundua eraikitzea: bakea, demokra-
zia parte-hartzailea, justizia soziala, giza eskubide-
ak, elikagai subiranotasuna, iraunkortasuna, eta
herrien autodeterminazio-eskubidea. Sare honek
ekintza eta hausnarketa amankomunerako esparru
politikoa ireki du, non erakunde anitzek parte har
dezaketen: gizarte mugimenduak, nekazariak, eko-
logistak, indigenak, etorkinak eta errefuxiatuak,
erakunde politikoak eta bi kontinenteetako gizo-
nak eta emakumeak orokorrean. 
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Hegoa Institutuko Zuzendaritza Kontseilua 
Zuzendaria: Luis Guridi Idazkaria: Karlos Pérez Alonso de Armiño Kontseilukideak: Eduardo Bidaurratzaga,
Jokin Alberdi, Carlos Puig, Patxi Zabalo, Amaia del Río, Juan C. Pérez de Mendiguren, Maribi Lamas.

Hegoa Elkarteko Zuzendaritza Batzordea  
(Herri onurako izendapena jaso duen Elkartea. EHAA, 165. zk., 2003ko abuztuaren 26koa) 

Batzordeburua: Patxi Zabalo Batzordeburuordea: Mari Luz de la Cal Idazkaria: Eduardo Bidaurratzaga Diruzai-
na: Luis Guridi Vocales: María José Mijangos, Mikel de la Fuente, Yolanda Jubeto, Juan Carlos Pérez de Mendiguren

Hegoa institutuko irakasleak
Xabier Aierdi, Jokin Alberdi, Efrén Arreskurrinaga, Xabier Barrutia, Roberto Bermejo, Eduardo Bidaurratzaga,
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, Pedro Ibarra, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, Jon Larra-
ñaga, Imanol Madariaga, Eduardo Malagón, Zesar Martínez, Elena Martínez Tola, Mari José Martínez, Karlos Pé-
rez 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, Imanol Zubero, Mikel Zurbano.

Talde teknikoa
Koordinatzaile nagusia: Gonzalo Fernández Dokumentazioa: Itziar Hernández, Iñaki Gandariasbeitia Presta-
kuntza eta irakaskuntza: Maribi Lamas, Marisa Lamas, Amaia Guerrero Ikerketa: Gloria Guzmán Garapenerako
sentsibilizazioa eta hezkuntza: Gema Celorio, Amaia del Río, Mari Cruz Martín, Alicia López de Munain, Miguel
Argibay Aholkularitza: Carlos Puig, Míchel Sabalza, Almudena Sainz, Maite Fernández-Villa, Esther Mata,  Yenifer
García, Luis Elizondo, Juan Bedialauneta ART Programa: Iván Molina Guatemala Programa: Javi González Admi-
nistrazioa: Pilar Jurado, Sergio Campo Idazkaritza: Joana del Olmo.

Kontratatutako Ikerlariak
María López Belloso, Iker Zirion

Sareak eta Lankidetzak
ARDA (Afrikako Ikerketa eta Irakaskuntzarako Elkartea) • Euskadiko GKEEen Koordinakundea (kide kolaboratzai-
lea) • Espainiako GKEEen Koordinakundea (kide kolaboratzailea) • Harresiak Apurtuz – Etorkinei Laguntzeko
Euskadiko GKEEen Koordinakundea • WIDE Women in Development Europe • EADI European Association of
Development Institutions • REDIAL (Latinoamerikari buruzko Informazio eta Dokumentazio Sare Europarra)
• SID (Garapenerako Nazioarteko Sozietatea) • SEDIC (Dokumentazio eta Informazio Zientifikoaren Sozietate
Espainiarra) • ALDEE (Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentalisten Euskal Elkartea).

Beste unibertsitateekin eginiko hitzarmenak
Amazoniako Unibertsitatea (Florencia-Caquetá. Kolonbia) • Holguineko Unibertsitatea (Holguin, Kuba).

Lankideak
Eskerrak eman nahi dizkiegu era batera edo bestera urtean zehar jarduera desberdinetan Hegoa Institutuarekin
kolaboratu duten pertsona guztiei.

Erakunde-organigrama
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Txosten ekonomikoa

(ZOR) HARTZEKO
2009.12.31

(ZOR) HARTZEKO
2008.12.31

• Erakundearen sarrerak, berezko jarduera dela eta 3.231.621,40 2.342.053,64

Erabitzaile eta bazkideen kuotak 13.301,78 16.178,45
Ekitaldiko emaitzari egotzitako eta jarduera propioari 3.218.319,62 2.325.875,19
lotutako diru-laguntzak, dohaintzak eta ustiapen-legatuak

• Salmentak eta jardueraren beste sarrera arrunt batzuk 122.869,10 254.865,62

• Moneta-laguntzak eta bestelakoak (1.708.035,10) (1.272.161,94)

• Ustiapeneko beste sarrera batzuk 141,35 2.643,30

• Langileria-gastuak (923.667,84) (801.180,13)

• Ustiapeneko beste gastu batzuk (696.646,30) (476.325,73)

• Ibilgetuaren amortizazioa (2.443,47) (3.395,49)

• Ekitaldiko emaitzara intsuldatutako diru-laguntzak, 1.326,88 1.225,24
dohaintzak eta kapital-legatuak

• Beste emaitza batzuk —- (254,90)

A) USTIAPENEKO EMAITZA  25.166,02 47.469,61

• Sarrera finantzarioak 13.469,94 36.972,09

• Gastu finantzarioak (424,30) (435,98)

• Aldaketa-diferentziak (465,40) —-

B) EMAITZA FINANTZARIOA 12.580,24 36.536,11

C) ZERGEN AURREKO IRABAZIAK 37.746,26 84.005,72

D) EKITALDIKO SOBERAKINA (AURREZKIA) 37.746,26 84.005,72

Galeren eta Irabazien Kontua, 2009ko abenduaren 31n (eurotan adierazita)

Hegoako, Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko Ikasketa Institutua
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Hegoa Elkartearen 2009ko txosten ekonomikoa. Eurotan

Eusko Jaurlaritza 1.496.275,73 %44,40

Bizkaiko Foru Aldundia 479.042,29 %14,22

Fondo propioak 154.825,35 %4,59

Espainiako Gobernua 360.396,13 %10,70

Bilbao Bizkaia Kutxa 428.480,00 %12,72

UPV/EHU – Eusko Jaurlaritza programak 79.764,42 %2,37

Bilboko Udala 215.623,20 %6,40

Beste dohaintza pribatu batzuk 88.051,72 %2,61

Europar Batasuna 25.642,95 %0,76

EHU, Masterrari eskainitako laguntza 40.000,00 %1,19

Kapital diru-laguntzak 1.326,88 %0,04

2009ko ekitaldiari egotzitako
sarrerak guztira 3.369.428,67 %100,00

Transferentziak lekuetara, 1.511.416,85 %45,36
proiektuetako bazkideei

Langileria-gastuak 923.667,84 %27,72
(26 pertsona, batez beste, urtean)

Gastuak Egoitzan, proiektuak 659.839,87 %19,81
betearazteko 

Bekak pertsonei, lekuan 176.757,85 %5,31
bertan trebatzeko

Gastu orokorrak 60.000,00 %1,80
(langileria-gastua izan ezik)

Ekitaldiko emaitza: 37.746,26

2009ko ekitaldiari egotzitako
gastuak guztira 3.331.682,41 %100,00

%44,40

%12,72

%0,76

%14,22

%2,37

%1,19

%4,59

%6,40

%0,04

%10,70

%45,36 %27,72

%1,80

%19,81

%5,31

%2,61
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