HAURRALDE FUNDAZIOA

2020ko MEMORIA

www. haurraldefundazioa. org

2019ko abentutik 2020ko apirilera, mundua goitik behera aldatu da, eta osasun-,
giza- eta gizarte- arloko egitura eta baliabide guztiak mugiarazi ditu
Koronabirusaren pandemiak (COVID 19).
Horren ondorioz, 47 milioi baino emakume eta neska gehiago pobrezia lerroaren
azpitik eroriko dira 2020an, eta horrela, muturreko pobrezia desagerrarazteko
aurrerapen hamarkadad aldatuko dira. Beraz, generoaren dimentsioa nahita
kontuan hartzen duen erantzunik gabe, COVID-19aren krisiak arriskuan jartzen du
emakumeen, nesken eta hegoaldeko eta iparraldeko herrien diru-sarreren
segurtasunaren eta gizarte-babesaren arloko konkistak bertan behera uztea.
Egiturazko zaurgarritasuna aldagai historiko gisa, areagotu egin da pandemiaren
garaian, eta HFtik beharrezkoa izan zen aurrekaririk gabeko krisi honi erantzun ahal
izateko espazioak ezarri eta antolatzea. Nazioarteko lankidetzari dagokionez,
Hegoaldeko gure bazkideen proiektu asko hilabete batzuetan gelditu ziren, baina
gehienetan bazkideak birmoldatu eta HFk bezala, beharrezko premiei erantzun
zieten elikagaien segurtasuna sendotuz,indarkerien prebentzioan online jarraipena
eginez; urrutiko hezkuntza-laguntza emanez, telematikoki komunikatzeko beste
modu batzuk ikasiz eta erabiliz. Estrategiak bilatzeko, eusteko eta pandemiaren
ondorioak arintzeko urtea izan da, sistema publikoen kolapsoaren aurrean, oro har.
Horri aurre egiteko neurriek herritarren eta erakundeen arteko ahalegina eskatzen
zuten, eta hori egin genuen.
Memoria honek giza talde, profesional, boluntariotza eta elkarte oso baten lana
islatzen du, populazio ahulenetan duen eragina arintzeko. Eskerrik asko hor
egoteagatik.
Aurten Covid-aren memoria eta buletin bereziak izateko ahalegina egin dugu, egindako ekintza
eta jarduerekin, gaztelaniaz eta euskaraz, esteka honetan aurki ditzakezu:
https://haurraldefundazioa.org/publicaciones-new/

Espero dugu gure lanak bidezkoagoa den berdintasunezko mundu bat lortzen
lagunduko duela!

www. haurraldefundazioa. org

Memoria hau gure plan estrategikoaren ildoei jarraituz antolatu
dugu:
1.ERAGIN POLITIKOA ETA SAREETAKO LANA
Herritarren galdagarritasuna eta giza eskubideen nazioarteko
agenden eta akordioen tokiko artikulazio globala, bai eta Agenda
2030 ere
2. GIZARTEA ERALDATZEKO ETA SENTSIBILIZATZEKO
HEZKUNTZA
Ahalduntze, autonomia eta eraldaketarako eta bizitzaren
jasangarritasunerako hezkuntza prozesuak sustatzea, Agenda
Feminista baten bidez
3. GIZARTE ZERBITZUAK : COVID 19
Pandemiaren ondorioz baztertuta eta pobrezian dauden
biztanleei sareetatik arreta integrala ematea
4. GARAPENERAKO LANKIDETZA
Giza eskubideak maila globalean sustatzea, bizitza jasangarriaren
eta ekitatiboaren defentsan, lankidetza-proiektuen bidez
5. HEGO GLOBALEKO HERRIALDEETAKO HEZKUNTZAPROGRAMA
India- R.Dominicama eta Mozambique oinarrizko hezkuntzaarreta

Haurralde Fundazioaren 2020-2025 aldirako eraldaketa sozial
eta globalerako Plan Estrategikoaren lotura utziko dugu:
https://haurraldefundazioa.org/download/plan-estrategico-20202025/

1. ERAGIN POLITIKOA ETA SAREETAKO LANA
Intzidentzia politikoan parte hartzeko espazioekin jarraitu zen, kasu honetan,
bilera birtualetatik eta/edo Zoom-etik eta gizarte-ekintzarako ezarritako
beste sistema batzuetatik; hala, lana ez zen eten; aitzitik, sare
antolatuetatik hura areagotzeko gai izan ginen, krisi-egoera zela eta.

URTARRILA
Gure zuzendaria Espainiako Latinoamerikako eta Karibeko Emakumeen Sareko
partaide da, eta ikaskuntza eta eraikuntza-esperientzia bateratua izan da #CETHYC
Etxeko Langileak eta Zaintzaileak ahalduntze Zentroko 2020ko 1. batzarrean parte
hartzea. Aurrez aurreko azken guneetako bat izan zen, eta ia bakarra Euskaditik
kanpo.

MARTXOA
ESKUBIDE-BERDINTASUNAREN ALDEKO ERAGIN
POLITIKOAREN TAILERRA
MARTXOAK 21
Martxoaren 8a aldarrikaze borroka hartuta, online tailer bat egin genuen
eskubide-berdintasunaren aldeko eragin politikoari buruz, tokian tokiko giza
eskubideen sustapenaren eta babesaren ardatzean kokatuz.

2019az geroztik, "Garapen global jasangarrirantz: bedintasunean aurrera
egiteko eragin politikoko estrategiak, (ODS5) diskriminazioa murriztea
(ODS10) 2.fasea" izeneko gizarte-eraldaketarako hezkuntza-proiektua
ezarri genuen. Kutxa Fundazioarekin eta Lankidetzarekin lankidetzan. S.S.
COVID 19-aren aurrean gehienak telematikoak izan ziren.
Jarraian, ekintzak azalduko dizkizuegu, indartsuak, kalitate eta partehartze handikoak.
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MAIATZA
MAIATZAK 1 , 7 , 11 eta 20
ELKARRIZKETA FEMINISTAK giza
eskubideetan
duen
eragin
politikorako

2019ko hilabeteetan eta 2020ko zati batean garatu den ekintza zehatzenetako
bat, eragin politiko feministako plan bat idaztea eta egitea izan zen, eta 5
webinar koordinatzea emakumeen giza eskubideen arloko adituekin. ODS5
#GGEE

EKAINA
EKAINAK 17

TELELANA, KONTZILIAZIOA ETA
ERANTZUKIDETASUNA

Gure bazkideetako batek, "POR TI MUJER", erantzukidetasun jardunaldiak antolatu
zituen, Covid 19k larriagotutako gizarte krisiari erantzuteko. Haurralde Fundazioak
hizlari gisa parte hartu zuen.
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UZTAILA
NORBERE BURUA ZAINTZEKO TAILERRA
UZTAILAK 9
Haurralde eta Malen Etxeko ordezkariek tailer bat egin zuten
nork bere burua zaintzeko gaiari buruz, eta sarean lan egin
ahal izateko ibilbideen orriei buruz.
Askatasunen eta eskubideen aldeko plataformetan presentzia indartzen dugu,
entzuteko, emakumeen arteko sorodidadea eta aliantza partekatuetarako espazioen
bidez.

UZTAILAK 25 HAUSNARKETA FEMINISTAREN ETA
BATERAKO LANAREN JARDUNALDIA

ZUMAIA

“Garapen global jasangarrirantz: eragin politikoko
estrategiak berdintasunean aurrera egiteko" (ODS5)
Proiektuaren esparruan
Giza eskubideen defendatzaileak gidatutako lan-jardunaldi
bat egin zen, Lolita Chavez maisuarekin, lurralde "maya" eta
uraren defendatzailea K´iche, feminista eta Abya Yala
komunitatekoa, eta Malen Etxea eta Amaia Iguarainen
lankideza koordinatuaz.
"Como activistas, necesitamos tomar un compromiso con nuestras vidas, y el
autocuidado es el camino para una vida digna, sin violencias, así podremos
ofrecer lo mejor de nosotras mismas como defensoras" Lolita Chavez
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CEDAW BEIJING+20 PLATAFORMAREN URTEURRENA

2020an, sombra CEDAW Euskadi eta SombraCEDAW
plataformetan parte hartzen jarraitu zen, BEIJINTG+25
Espainia. Giza eskubideei eta Beijing+25 egutegi ekitaldien
prestakuntzan, Mexiko (apirila) eta Paris (uztaila)

ABUZTUA
ABUZTUAK 4

EZTABAIDA "AMAK EZ DIREN HAURRAK"

Eragin politikoko proposamenak sortuz, "Amak ez diren neskatoei" buruzko
elkarrizketak egin ditugu Amnistia Internacional eta Fernanda Doz Costa
erakundeen eskutik. Pandemiak eragindako sexu indarkeriaren eta
ugalketta indarkeriaren gorakadaren aurrean kasu horiek errepika ez
daitezen.

IRAILAK 23
SEXU-ESPLOTAZIOAREN ETA SALEROSKETAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

Malen Etxeak "migrazioaren eta salerosketaren prebentzioaren
ingurune seguruei" buruz egindako dokumentuaren berragirtalpena
eta Ximena Machicao adituari elkarrizketa

Gure plan estrategikoaren gaiari eta helburuaru heltzen diogu, sarean lan eginez
salerosketa desagerraraztea aldezteko, pandemiako sexu-eta merkataritzaesplotazioaren helburu gisa.
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IRAILA
Mararia Emakumeen Gizarte eta Kultura Elkarteak eta Gipuzkoako Nigeriako
Emakumeen Elkarteak bat egin dute Batera 2030 Sarearekin. Une honetan,
giltzarria emakumeen eta neskatoen, migratzaileen eta errefuxiatuen giza
eskubideen betetzea hobetzea da.
#Batera2030 #DDHH

IRAILAK 25
ABORTUA LEGEZTATZEKO EGUNA LATINOAMERIKA
ETA KARIBEN
HFk elkartasuna adierazi die nikaraguar feministei, Latinoamerikan eta
Kariben abortua legeztatzeko eguna dela eta.
#ElkartasunFeminista

URRIA
HITZARMENA: GENERO INDARKERIAREN
ETA COVID 19-AREN ARTEKO HARREMANA

URRIAK 15
Berrogeialdiak areagotu egiten ditu genero indarkeriaren
esperientziak. Solasaldia egin dugu online, pandemian zehar
genero indarkeriaren biktima izan diren emakumeei
laguntzeko esperientziak partekatuz, eta genero
indarkeriaren eta Covid 19aren harremanari buruz hitz
eginez.
Colombia Euskadi elkarteak antolatutako topaketa
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URRIA
POLITIKA FEMINISTAREN ERAGINARI
BURUZKO IKASTAROA

URRIAK 13, 20 Y 27
Urrian, gizarte-eraldaketarako eragin politiko
feministari buruzko ikastaro bat egin genuen,
Maria Ximena Machicao hizlariaren eskutik.
Eragin politikoan ikasteko eta gaitzeko prozesuetan lanean jarraitzen
dugu. Gure eguneroko lanean argudio, irizpide, asmamen eta zalantza
etengabeak bilatzea, eragin politiko feministako plan batean,
emakumeak prestatuz eta trebatuz.

AZAROA
EZTABAIDA: "ALOKAIRUKO SABELAK"
AZAROAK 30
HFk "alokairuko sabelak" eztabaida gune batean
parte hartu zuen, egoera zaurgarrian dauden
emakume etorkinen merkantilizazioa aztertuz,
eta modu "altruista/komertzialari" buruz
eztabaidatuz.
Nola jarri mugak gorputz eta eskubideen
merkataritzan?
European Network of Migrant Women-ek gonbidatuta, eta Icasem, Whrc, Radical Girlsss,
Sveriges Kvinn Lobby-ren laguntzarekin
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2. GIZARTE ERALDAKETARAKO ETA
SENTSIBILIZAZIORAKO HEZKUNTZA
URTARRILA
GIZARTE MUGIMENDUETAN PARTE-HARTZEN DUTEN
EMAKUMEEN TOPAKETA URTARRILAK 3O

DONOSTIA

Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren eta Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren
gonbidapenaren arira, boluntariotzaren eta gizarte-mugimenduaren arteko
eztabaida talde batean parte hartu zen, emakumeak buru zirela.

OTSAILA
OTSAILAK 1
Emakume gazteentzako prestakuntza, "Garapen global
jasangarrirantz: berdintasunean aurrera egiteko eragin
politikoko estrategiak, (ODS5) diskriminazioa murriztea (ODS10)
2.fasea" proiektuaren esparruan, Laura Rouxen eskutik.

OTSAILAK 6
Urtero
bezala,
emakumeen
mutilazio
genitalaren
aurka
sentsibilizatuko gara sareetan
berriz ere.

2020ko otsailean bulego
berria ireki genuen Araban!!
Simone de Beauvoir Elkarteen
Etxea San Inazio Loiolakoa 8, 3.
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Covid 19ak familia asko jarri ditu egoera
ahulean; horregatik, Haurraldek eskola
materiala biltzeko kanpaina bat abiarazi
zuen, familia horiei laguntzeko. Aldi berean,
GIHetatik lan eginez, BIRZIKLATZEA
BERRERABILTZEA.
Arrakasta handiko kanpaina izan zen!

MARTXOA

2020
MARTXOAK 8
Aurten, kanpaina bat abiarazi dugu Emakumearen Nazioarteko Egunarekin lotuta.
Bertan, 8 ekintzailek emakumeek oraindik jasaten dituzten 8 ekintza aldarrikatzen
dituzte egiturazko desberdintasunetatik abiatuta, eta urtarrilean eta otsailean
zehar #M8 aldera Bekoz Beko Elkartearekin parte hartzen dugu.

INGURUMEN JASANGARRITASUNARI BURUZKO
JAKINTZA IKASTOLA
TAILERRAK
Batera 2030 proiektuarekin eta #MaletaFeminista ezagutzera emateko
beharrarekin jarraituz, #AneAtxustegi teknikariak tailerrak eman zizkien
Jakintza Ikastolako ikasleei Lehen Hezkuntzako 5.mailan, "Ingurumeniraunkortasunari" buruz.

Boluntarioekin lehen lerroan aktiboki lan eginez, Covid 19
saihesteko trebakuntzak egiten ditugu. Itxaso Lombide HFko
mediku eta bazkidearen, eta Amaia Iguarain kolaboratzailearen
laguntza dugularik trebakuntza horretarako.
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UZTAILA
Eten digitala murriztea
Eten digitalaren arabera, haur eta nerabeen aurrez aurreko eskolak eten ziren. Beraz,
"Krisian dauden pertsonei sareetatik arreta integrala ematea" proiektuaren barruan, bi
funtzio betetzen dira:
- Boluntarioen gaikuntza
- Haur, gazte eta helduentzako eskolak, Haurraldeko bulegoetan eta baita etxeetan

ABUZTUA
Covid 19ren testuinguruan, abuztuko elikagaien banaketat Uztailera aurreratu zen,
eta eskola-laguntzak ere etenaldia izan zuen.
Hilabete honetan, arreta psikologikoa egin zen Whatssapp taldeen bidez

MURRIZTU-BERRERABILI-BIRZIKLATU
KANPAINA!

DONOSTIA
Hilabete amaieran hasi ginen arropak bildu eta birziklatzeko kanpaina bat
antolatzen. Aldi horretan jasotako arropa "Zure armairua birziklatu" eta
"Brodatuak erresistentzian" tailerretarako erabili zen.
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IRAILA
NORBERE BURUA ZAINTZEKO ETA
AHALDUNTZEKO TAILERRAK

Udako atsedenaldia amaitzean, estres eta kalteberatasun
egoeran dauden emakumeentzat (Covid 19 egoerak
larriagotzen duena) tailerren beharra ikusten dugu, nork bere
burua zaintzeko eta ahalduntze emozionala lortzeko. HFko
profesionalek zuzendu eta koordinatuko dituzte.

IRAILAK 9

LANKIDETZAREN EGUNA!

Eskerrak eman behar dizkiegu gure erakundetik igaro diren
eta pasatzen diren lankide guztiei; gure lanaren zutabea dira,
eta giza eskubideak munduko txoko askotako pertsona
ahulengana iristea sustatzen dute.

ELKARTASUN-HAZIEN ERAKUSKETA

DONOSTIA

Egiako pasadizoan Gipuzkoa Solidarioaren eskutik ikusgai dagoen erakusketa
estreinatzen da
Sareko lanetik, pandemia honetatik modu bateratu eta solidarioan ateratzen da.
Urriaren 18ra arte, gure lana berdintasunaren atalean dago.
Agisas Gipuzkoa, Malen Etxea mujeres inmigrantes, Djamila Zereiby, Union 5 Estrellas,
y Gipuzkoa Solidarioa Kutxaren laguntzarekin

IRAILAK 23

EMAKUMEEN
ETA
HAURREN
SEXUESPLOTAZIOAREN ETA TRAFIKOAREN AURKAKO
NAZIOARTEKO EGUNA

Salerosketaren aurkako legerik eza
salatzen
dugu
.#Salerosketa
#prostituzioa
XX
mendeko
esklabutza. Kanpaina hau HFko
boluntarioen lankidetzarekin egin zen.
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URRIA
ARENA ETA LAURISILVA FEDERAZIOKO
ELKARTEENTZAKO IKASTAROA
Ahalduntze- eta autonomia-prozesuen sustapenean, eztabaidarako eta
bazkideekin autozainketa trukatzeko espazioa eskaintzen da, Arena eta
Laurisilva Emakumeen Elkarteen Federazioak sortua.
Aliantzak ditugu genero-berdintasunaren eta emakumeen giza eskubideen alde lan egiten
duten erakundeekin.
Garapenerako Erakundeen Koordinakundeak eta AECIDek mintegi bat antolatu dute
Agenda 2030en inguruan. #Etorkizuna komunean. Haurralde Fundazioak parte hartu du.

URRIAK 9
HFk neskatoaren nazioarteko eguneko borroka
aldarrikatzen du, haren eskubideak aitortu eta
ikusarazteko, bai eta mundu osoko neskatoek pairatzen
dituzten aparteko arazoak ere

#Bereneskubideakikustaraztea #Amaezdirenumeak

URRIAK 17

POBREZIA DESAGERRARAZTEKO
NAZIOARTEKO EGUNA

Pobrezia desagerrarazteko nazioarteko egunean, HFk
sentsibilizazio-kanpaina abiarazi zuen. COVID19 giza eta
ekonomia-arloko krisirik okerrenetako bat bihurtu da, eta horrek
lan-galerak, prekarietatea eta milioika haur, batez ere herrialde
pobretuetan, eskola-sistematik kanpo geratzea eragin du.

URRIAK 19

BULARREKO MINBIZIAREN AURKAKO
NAZIOARTEKO EGUNA

Urtero bezala, nazioarteko gaixotasun ikusgarrienetako baten borrokarekin bat
egiten dugu.
Gure babesa bidaltzen diegu gaixotasun honen aurka egunero borrokatzen diren
emakume guztiei, eta ikuspegi feministari buruz irakurtzera gonbidatzen ditugu Ana
Porroche Escuderoren liburutik; Gerard Coll Planas; Caterina Riba (arg.)
"AGERIKO ORBAINAK"
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AZAROA
MUGAK HAUSTEN DITUEN ARTEA

Integraziorako puntadak

Azaroan, jatorri desberdinetako emakumeekin lan egin zen
"bordatuak erresistentzian eta armairua birziklatu" guneetako
tailerretan, eta bigarren bizitza baten aldeko apustua egin zen
arroparako eta arteak pertsonen artean sortzen duen loturarako,
Outcicling desfile baten azken helburuarekin.

Udalarekin elkarlanean egindako proiektua.
ANISTAZUNA.

GIZA ESKUBIDEAK ETA KULTURARTEKOTASUN IKASTAROA
AZAROAK 5, 6, 12, 19 ETA 20
Azaroan, Giza Eskubideei eta Kulturartekotasunari
buruzko ikastaroaren IV. edizioa egin zen.
EHUrekin batera antolatutako IV. edizio honek, Gipuzkoa - Giza Eskubideak Foru
Aldundiarekin lankidetzan, 187 ikasle eta "LUCHA" bideoaren edizioa izan zituen (BASUYela Quin eta Straw).

AZAROAK 10

VIGO-KO UNIBERTSITATERAKO HITZALDIA

Klima-aldaketak eragin handia du gure bizitzetan, eta aldaketa handiak gertatzen dira
baldintzetan. Ama lurraren babesari begiratuta, itsasoaren erabilera on eta txarrari
buruzko VI. jardunaldia egin dute, Agenda 2030ri begira eta genero-ikuspegitik,
"Emakumeen itsasoa zure eskuetan" lelopean.

AZAROAK 25
EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN
AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA
Azaroaren 25ean isiltasuna hautsi genuen
Yela Quim, Straw eta Basu raperekin
"Lucha!" Bideoklipa kaleratuta.
Azaroaren 25eko laguntza-kanpainaren eta azaroaren 25eko
manifestuaren bidez, Haurralde Fundazioak sentsibilizazio- eta
kontzientziazio-prozesu batean aztertu zituen neskatoenganako
sexu-abusuak, eta hainbat herrialdetan amatasun goiztiarrekin
bizi den errealitateari buruzko datuak eman zituen.
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ABENDUA
ABENDUAK 5

BOLUNTARIOTZAREN EGUNA
Eskertzen dugu gure proiektu guztietan egiten duten lana!
Boluntariotzak ekintzen %100 ahalbidetzen ditu gure
erakundean.
#ereinboluntariotza GIZALDEtik antolatutako kanpaina bat

ABENDUAK 18
MIGRATZAILEEN NAZIOARTEKO EGUNA
HFk Sustraiak bideoa kaleratu du. Immigrazioaren,
kulturartekotasunaren, aniztasunaren eta belaunaldien
balioa azpimarratuz, bizitza jasangarrien aldeko apustua
eginez. Aniztasunari heltzen diogu gure gizarteari egiten
dizkion ekarpenetatik.
Con la colaboración de Donostiako Udala -Anistazuna , Undermount y Telarista
Urbana-ren lankidetzarekin

ABENDUAK 29 ETA 30

DONOSTIA

GABONETAKO
JOSTAILUEN BANAKETA
JOLASTEA ESKUBIDEA DA!
Gabonetan eskubideak oparituko ditugu jostailu
banaketa baten bidez.
Club askatuak SBT, HegalakCentro Deportivo eta Sartu
Taldearen laguntzarekin

Gabonetan sareak eta espazioak desio onez betetzen dira. Txikienen
itxaropena elikatu nahi izan dugu jostailuak biltzeko kanpaina honetan
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Pandemiak sortutako egoera dela eta (arreta-aurreikuspen guztiak
gainditu zituen), Haurralde Fundazioak larrialdiko sare komunitario
bat jarri zuen martxan, Covid19k Malen Etxearekin batera
eragindako krisiari aurre egiteko. Sare horri beste erakunde batzuk
gehitu zitzaizkion, hala nola AGISAS Elkartea, kulturarteko bost Izar,
eta Arrasateko AIIM Emakume musulmanak, eta eskuak zabaltzen
elkartea eta ISLAM-DONOSTIA kultura-zentroa.
Sare hori 2020an zehar egon zen aktibo gaur egun arte.
Larrialdiko Jardueren Komunitate Sare honek (REDCAE) ez du soilik
laguntza, laguntza eta laguntza ematen desberdintasunen ondorioak
arintzeko, laguntza, laguntza eta laguntza ematea, egiturazko
desberdintasunen ondorioak arintzeko, arreta berezia jarriz guraso
bakarreko familietan, bakarrik dauden adineko emakumeetan eta
emakume migratuetan; aitzitik, helburu du eragin politikoa izatea,
analisi intersekzionala sartzeko. Ez esparru teoriko gisa, krisi
globaleko egoera batean ekintzak diseinatzeko praktika eraginkor
gisa baizik.

www. haurraldefundazioa. org
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3. COVID 19 EKINTZAK
PANDEMIA GLOBAL HONEK BIZITZAREN ARLO GUZTIETAN DU ERAGINA,
KRISI SOZIAL ETA EKONOMIKO BATEAN GERTATZEN BAITA, ETA ERAGIN
HANDIA DU GIZA BIZITZAREN GALERETAN.
Covid 19ren pandemiaren ondorioz, Hegoalde Globaleko tokiko bazkideekin zeuden
proiektuetako batzuk bertan behera geratu ziren, praktiketako zenbait boluntario eta
ikasle eten eta aberriratzearekin batera.
Lan egiten dugun erakunde guztiek kezka ikusi zuten berrogeialdiak ekarriko zuen
ondorioengatik, familien egoerari dagokionez.
Hala eta guztiz ere, batzuek zerbitzu batzuk eskaini ahal izan zituzten

HEGO GLOBALEKO HERRIALDEETAN:
BOLIVIA

EMAKUMEAREN ETXEA

Santa Cruz Emakumearen Etxean, indarkeria matxista jasaten duten emakume eta
gazteei online arreta, orientazio legala eta euste emozionala emateko zerbitzuak
bermatu ziren.
Kontsultategi birtuala eta sozializatzeko estrategia digitala jarri zen abian
Indarkeriaren biktimei laguntza pertsonalizatua bermatu zitzaien, aldi baterako
babesaren bidez.

PERÚ

CASA SOLIDARIA

HFk laguntza ekonomikoa eman zion Peruri dirua biltzeko
kanpaina baten bidez; izan ere, milioika pertsonak enplegu
formala galtzen ari dira.
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EUSKAL HERRIAN:
KRISI HONI MODU KOLEKTIBOAN AURRE EGITEKO ERRESISTENTZIA ESTRATEGIAK
DITUGU
GURE OSASUNA, OSASUN PSIKOSOZIALA ETA INTEGRALA LEHENENGO

MARTXOA
LARRIALDI EGOERAK MURRIZTEKO ELKARTASUN-EKINTZAK EGITEN
DITUGU:
Elikagaien banaketa. HF, Union Cinco Estrellas, Malen Etxea
eta Agisasen arteko talde-lanarekin, elikagaien segurtasuna
eraman zitzaien baztertuta geratzeko arriskuan zeuden
familia eta gazte migratzaileei.
Arreta psikosozialaren banaketa. Gift Psikologia
Kabinetearekin lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen, eta
zerbitzu psikologiko bat egin zen telefono eta
bideokonferentzien
bidez,
osasun
mental
ona
mantentzeko.
Ekarpen ekonomikoak. HFk dirua biltzeko kanpaina bat
abiarazi zuen, familia ahulenen beharrak murrizteko

15

APIRILA
ELKARTASUN MUSUKOAK BANATZEA
Familia guztiek ezin zuten maskaren gastu berria
onartu, eta, beraz, HFk elkartasunaren aldeko apustua
egiten die behar handiena duten familiei

Josten hasi ginen...
Jantzigintzako eta sormeneko jarduera bat Haurralde Fundaziotik eta
"Telarista-urbana"tik, eta bereziki Donostiako ALZA-KO emakumeen taldeari
esker
#elkartasunezkomusukoak

HAURRALDEKO TALDEKO PARTEHARTZAILEETAKO BATI ELKARRIZKETA
Sarean egin genuen lan handiaren ondoren, Haurraldeko taldekide bati
Gipuzkoako Diario de Noticias egunkarian elkarrizketa egin zioten, egiten ari zen
lan guztia jakinarazteko.
Gure lankide #JulietaMeanak azpimarratu du kausa sozialarekin bat egitea
guztien erantzukizuna dela
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EKAINA
Elikagai osasungarriak, AUSOLAN eta EITfood
programaren ekimena
Krisiak etxe askotan izan duen inpaktuak pertsonak utzi
ditu, emakumeak gehienak eta inolako diru-sarrerarik
gabeko familiak; beraz, beharrezkoa da elikaduralaguntza!
Emanaldia oso arrakastatsua izan zen! 2020ko maiatzean eta
ekainean 100 neska-mutili iritsi zitzaien janari osasungarria

UZTAILA
ETEN DIGITALAREN GAINEKO WEBINAR-A

UZTAILAK 29
"Immigrazioa eta arrakala digitala: normaltasun
berriaren erronkak" online bihurgunea.
#Interneteskubideada arrakala digitalari buruzko
sentsibilizazio-kanpainaren barruan sartzen da ekintza
hori, eta Europako 29 erakundek parte hartzen dute,
besteak beste, Haurralde Fundazioa.
#Interneteskubideada
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URRIA- EKINTZAK BILBON
Emakumeen eskubideen aldeko bazkide aktibistekin trukeespazioak bultzatuz, Tendelen taldeak Haurralderekin lan egiten du.
Berdintasunaren aldeko ekintzak ezartzeko beharragatik, lankideek
jarraipena eman zioten Otxarkoagan berdintasunaren alde egindako
lanari.

COVID PLATAFORMAREN BILERA
Pandemiak gizartearen aurpegirik desorekatuena islatu
zuen, desberdintasunak elkarrekin erlazionatzen dira eta
emakumeen bizitzan integratzen dira; beraz, emakumeak
dira hondamendien aurrean kaltetu nagusiak.
HFk bilera bat egin du Bost Izarretako kideekin, lan
egiten dugun familia eta emakume etorkinei harrera
egiteko protokolo bat antolatzeko.

AZAROA
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOAREN KANPAINA
Pandemiak lan egiten dugun emakumeen osasun
emozionalean duen eragin negatiboarekin, beharrezkoa
ikusten dugu arreta-lerroa indartzea.
ARRETA EMOZIONALEKO BOLUNTARIOTZAKO KANPAINA
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Nazioarteko lankidetzak erreforma sakona behar du, eta, une
honetan, lege-aldaketei buruzko eztabaida hori Agentzien eta
eragileen eztabaidetan eta mahaietan eta agendetan dago.
COVID19 krisiak atzerapen nabarmena eragin du lan egiten
dugun herrietako bizi-kalitateari, hezkuntzari eta osasunari
dagokienez, eta eragin nabarmena izan du neskengan eta
emakumeengan. 2020an, populazio ahulenak babestea izan da
lanaren ardatza; emakumeen ahalduntze ekonomikorako
erantzunak finantzatzea, emakumeek gauzatzen duten tokiko
nekazaritza babestuz; giza eskubideen ikuspegia indartzea, eta,
bereziki, indarkerien arretari eta prebentzioari egiten dien guztia;
eta indar handiagoz laguntzea haurrak eta gazteak ikasgeletara
itzul daitezen.
Eremu hauetan lagundu eta/edo burutu ditugu garapen- eta
jarraitutasun-proiektuak: Mozambike, Burkina Faso, Dominikar
Errepublika, Bolivia eta India, errefortzu profesionalaren eta
boluntarioen bidez.
Beste bazkide batzuekin harremanak eta lana mantendu ditugu
etorkizuneko planetarako, hala nola Kolonbia, Mexiko eta Togo.

www. haurraldefundazioa. org
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4. GARAPENERAKO LANKIDETZA
MOZAMBIQUE
MATSATSE - CHIMOIO
Elikagaien segurtasunean lan egin zen, gobernuak eskolak
ixtea agindu baitzuen.
Matsatsatseko emakumeek, talde teknikoarekin batera,
hilabeteak eman zituzten biziraupeneko nekazaritzan eta
familien eta haurren artean elikagaiak banatzen.
Besteak beste, oihalezko maskarak egin zituzten, COVIDA 19ri
prebentzioan komunitatean banatzeko

CENTRO ABERTO NHAMATSANE ELKARTEA - CHIMOIO
2019an ezagutza-prozesu bat hasi genuen CAN Elkartearekin (Aberto Nhamatsane
zentroa) Chimoion, eta artisautza erosteak elkarte horren hezkuntza-proiektuak eta
diru-sarrerak sortzen laguntzen du.

BURKINA FASO

ASSOCIATION LA SAISONNIERE

Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatua (2020-2022)
Emakumeek etxeko hondakinetatik ikasi zuten konposta
egiten, baliabide naturalak babesteko aukera emanez.
#Agenda2030

Elikadura-sistema iraunkor batean sinesten dugu.
Gure bazkideak Eco/BIO merkatuaren ekoizpen bikaina izan
zuen, emakumeek lurrean egindako lanari eta Sedgho Sophie
aktibista eta kudeatzailearen koordinazioari esker.
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GARAPENERAKO LANKIDETZA
EMAKUMEEN ELKARTEA BURKINA FASO
Emakumeen Elkartetik, Burkina Fasoko kideek haurren
arteko ezkontzaren aurkako borrokan jarraitzen dute.
Boromoko Entzumen-klubeko kideak prestatzen hasi ziren,
"Gizarte zibileko erakundeek haurren ezkontza uzteko
gaitasuna sortzeko" proiektuaren esparruan.

REPUBLICA DOMINICANA
MUDHA - SANTO DOMINGO
Prebentzioaz eta zainketaz hitz egiten dugu pandemian zehar.
MUDHAko kideek ahalik eta arreta handienarekin jarraitu zuten
bateietan. Villa Altagraciaseko Basima komunitatean

ARGENTINA
CONVIVIR FUNDAZIOA - BUENOS AIRES
Eremu komunitarioaren lana Las Villaseko emakumeak mugimenduan. Topaketa
eta tailer birtual bat egin zen, gure Elkarbizi Fundazioaren eskutik.
Ekintzailetzetan aurrera egiteko, Covid gainditu eta genero-ikuspegian aurrera
egiteko.

BOLIVIA
CECASEM - SAN BORJA
Eten digitalak teknologia berrietarako sarbidea edo ezagutza izan dezaketen pertsonen
arteko desberdintasunari egiten dio erreferentzia; beraz, izaera hezitzailea du.
"San Borja udalerriko indarkeria mota ororen bizitza librerako eskubidea egikaritzeko
emakume protagonistak" (2019-2020) proiektuaren esparruan, 21 komunitatetako
emakumeak trebatu ziren zoom aplikazio mugikorra maneiatzeko, eten digitala
murrizteagatik.
Donostiako Udalak eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatutako
proiektua, Cecasem Bolivia, Gipuzkoa Coopera eta Euskadiko GGKEen koordinatzailearekin
lankidetzan.
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GARAPENERAKO LANKIDETZA
CECASEM - SAN BORJA
Irailean, udalerriko auzo-batzarretako lehendakariak gaitzeko programa bat egin
zen, CECASEM Bolivia gure tokiko bazkidearekin.
Salerosketa sexu-esplotazioaren eta salerosketen xede gisa desagerrarazteko
gaikuntza ezinbestekoa da seme-alabak, gazteak eta emakumeak lesetan eror ez
daitezen kontzientziatzeko.

San Borja udalerrian (Beni), "Indarkeriarik gabeko bizitzarako eskubideen egikaritzan
protagonista diren emakumeak" proiektuaren barruan, hainbat ekintza mediatiko
nabarmentzen ditugu Benin:
- Futbol txapelketa bat, #Indarkeriarenkontrakogolbat hastag-pean
- Genero-indarkeriaren eta haurdunaldi goiztiarraren prebentzioarekin lotutako
antzezlanak
-Koordinazio-harremanak Kulturen Udal Etxearekin eta Hezkuntza Zuzendaritzarekin

CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER - TARIJA
Tokiko bazkideak, 2020an, Padcayako haztegi komunitarioen proposamen batean
lan egin zuen, DSDR eta pobreziaren aurkako borrokan ekimen bana eramanez.
Kutxa Fundazioak finantzatutako proiektua

EMAKUMEAREN ETXEA - SANTA CRUZ
Gure Agenda feministan eta GJHetan aurrera eginez, "Indarkeriarik gabeko bizitzak"
(2020-2021) proiektua abiarazi genuen Boliviako Emakumearen Etxean, Santa Cruzen,
indarkeria matxista eta neskatoen haurdunaldiak saihesteko.
Donostiako Udalak finantzatutako proiektua
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5. HEGO GLOBALEKO HERRIALDEETAKO
HEZKUNTZA-PROGRAMA
HAURREN HEZKUNTZAN ERAGIN LARRIA IZAN DU ZENBAIT
HILABETEZ ESKOLAK ISTEAK, ETA HORREK EZBERDINTASUNAK
AREAGOTU DITU, BATEZ ERE HEGO GLOBALEKO HERRIALDEETAN
Haurralde Fundazioak kalitatezko hezkuntzan inplikatuta jarraitzen du, batez ere
nesken hezkuntzan, horregatik hainbat eskolatan babesa mantendu du.

2021 IKASTURTEAREN HASIERA ETA ESKOLARA ITZULTZEA
Bazkideen funts pribatuei esker, honako hauek finantzatu ahal izan genituen:

MATSATSE - MOZAMBIQUE
Haur- eta emakume-eskolak 2021ean ireki zituen ateak; 12 eskola desberdinekin.
Osasun-neurriak mantenduz, ikasgelan 1.5 metroko distantziarekin, eta bi
irakaskuntza-txanda eginez, bata goizean eta bestea arratsaldean.
Eskola honetan, gurekin 10 haur berri hasi ziren beren lehen mailako eskola-etapan,
eta barazki-baratze txiki bat izaten jarraitu zuten.

MUDHA - REPUBLICA DOMINICANA
2020an, Palmarejo eskolako familiei eta haurrei laguntza eman zitzaien online
moduan, eskola itxi egin baitzen. Mudharen lankideak elikagaiak eta baliabideak
emateaz arduratu ziren konfinamendu-dekretuak altxatu zirenean.

MODASA Y MUMBAI - INDIA
Vedrunas ahizpek elikagaiak ematen eta birusa familien artean
zabaltzea saihesten lan egin zuten. Familiei ikastetxean arreta
eman ahal izateko, kontuan hartuta hilabeteetan zehar izan
zituzten zailtasunak, beren arriskuagatik eta gobernuaren
murrizketengatik.
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www.haurraldefundazioa.org

www.facebook.com/fhaurralde

twitter.com/haurralde

943 32 71 62

ong@haurraldefundazioa.org
Colón pasealekua 50 (bajo)
Donostia-San Sebastián,
Gipuzkoa
Otxarkoaga Zentroa, Ramón y
Cajal,
Barrio Otxarkoaga, Bizkaia
Asociación Simone de Beauvoir Etxea.
Ignacio de Loyola Nº8, 3ºoficina 4.5,
Vitoria-Gasteiz, Araba

www. haurraldefundazioa. org

