
Hemen da Haurralde Fundazioaren buletina, Abuztua, Iraila eta Urriaren hasierako
ekitaldiak konpartitzen ditugu. Gogor ekin genion lauhilekoari. Lan handiko hilabeteak izan
dira, eskola-urtearen hasierarekin eta Euskaditik eta Italiatik etorritako praktiketako ikasle
talde handi batekin.
Irakurketan zuen arreta piztea espero dugu, lan hau bazkideei eta laguntzen gaituzten
erakundeei esker beti posible dela gogoraraziz. Edozein iradokizun eta ideia pozez jasoko
dugu.

Iraila entrega eta elkarbanatzen hilabetea!
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2021 IRAILA ETA URRIKO2021 IRAILA ETA URRIKO
BULETINABULETINA  

  PRESENTAMOSPRESENTAMOS

NUEVO LOGONUEVO LOGO

Iraila hasi genuen logo berriarekin.
Emakumeen giza eskubideen defentsaren eta
aniztasunaren aldeko borroka beste modu batean islatu
nahi genuen, berdintasunaren aldeko gure helburua askoz
ere argiago gera zedin.
Gustatuko zaizuela espero dugu.
Uste dugu logo berriak arreta ematen diogun biztanleria
eta berdintasuna gehiago ikusaraziko dituela.

FAMILIFAMILIEI ARRETA INTEGRALAEI ARRETA INTEGRALA
EMATEKO PROGRAMAEMATEKO PROGRAMA

Elikadura SEGURTASUNEKO PROGRAMA: 267 pertsonari

eman zitzaizkien elikagaiak, eta horietatik 105 haurrak izan

ziren.

Eskolako materiala eta amentzako arreta indartzeko

programa: 30 bat ikasleri motxilak eta eskola-materiala

eman zitzaien, eta etorkizuneko 5 amek, gutxienez,

Bizkaiko ARMAIRUTIK jaso zituzten beren umeentzako

orgatxoak eta saskitxoak.

Hezkuntza LAGUNTZA: iraila Aukerak Suspertzen

programaren jarraipenarekin hasi zen, 38 haurrek parte

hartzen duten hezkuntza laguntza integrala eta

kulturartekoa.

Hilabete hauetan honako hauek egin dira:

https://coordinadoracompi.wordpress.com/2019/06/12/jornadas-compi-mayo-2019-la-laguna-tenerife-violencia-sexual-pornografia-prostitucion-y-trata/
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INTZIDENTZIAINTZIDENTZIA
POLITIKOA ETA SAREAKPOLITIKOA ETA SAREAK  

Haurralde Fundazioak European Network of Migrant
Woman sarearen topaketan parte hartu zuen
irailaren 3tik 6era Portugalen. Emakume Migratuen
Eskubideak defendatzen Europan.

Eta irailaren 28an kalera atera ginen
ABORTU LIBRE, LEGAL ETA SEGURUA! eskatzera

PSIKOLOGIA KONTSEILUA: aurten Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikaren
laguntza dugu programa integral hau aurrera eramateko.

ARRETA ETA LAGUNTZA JURIDIKOKO PROGRAMA: irailean berrekingo zitzaion
ostegunero doan funtzionatzen duen zerbitzuari, gure abokatuarekin hitzordua eskatuta
Haurralde Fundazioaren Groseko bulegoetan.

Irailaren 23an sexu-esplotazioa eta pertsonen
salerosketa gaitzetsi genituen. #TRATARIEZ
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Urriaren 28an eta 29an Haurralde Fundazioak Lanzaroteko

Boluntariotza eta "Moviento Asociativo" Aktibisten Topaketa

antolatzen du, non Gasteizko eta Donostiako bulegoko

aktibistek aurrez aurre parte hartuko duten.

Urriaren 29tik 31ra bitartean, Haurraldek,

Arena Federazioko kide gisa, eta Laurisilvak

Kanarietan, Fuerteventuran parte hartuko

dute, aurrez aurre, "Sexu-erasoak,

EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAREN

ERAKUNDE FEMINISATUEN PROPOSAMEN  

jardunaldietan.

GIZARTE-ERALGIZARTE-ERALDAKETARAKODAKETARAKO
HEZKUNTZA-PROIEKTUAKHEZKUNTZA-PROIEKTUAK

Gizarte-eraldaketarako hezkuntza gure ildo estrategikoetako bat da planean, udan oso aktibo egon
gara mintegi eta jardunaldien garapenean, irailean COVID baldintza berriekin hasi ziren aurrez aurreko
ekintzak. Zati baten laburpena:

Urriaren 8an, ostirala, Gizarte Ekintzarako Boluntariotzaren

Prestakuntza eta Sustapenari buruzko ikastaroa eman da

Egiako zentroan. Bertan, gure boluntarioetako batzuei

prestakuntza emango diegu egiten den lanaren kalitatea

hobetzeko.
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Cali Colombian, 2021eko abuztuaren 12an eta 13an, Giza

Eskubideen defendatzaileen 1. Foro Ibero Afrikarra. Bertan,

Cauca Haraneko Gobernazioko Gai Etnikoen idazkariak,

BATERA 2030 plataformak, Haurralde Fundazioak, Fundación

Cultural Pacificok eta Teknos Fundazioak bat egin zuten

Atlantikoko Gobernazioko Gai Etnikoen Gerentziarekin.

Giza eskubideen defendatzaile eta aktibisten topaketa

Latinoamerikako eta Karibeko emakumeen sarearekin,

irailaren 16, 17 eta 18an, Donostian. Jardunaldi horiek

arrakastatsutzat jotzen ditugu, eta, gainera, AMILIPS, ETA

ASOTEC batu ziren Nafarroatik, Malen Zumamiatik,

Prestaturik Arabatik, Estatuko beste askoren artean.

Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Kutxak azken hilabeteetan

finantzatutako "Agenda2030 genero-berdintasunean,

indarkeriarik gabeko bizitzen iraunkortasuna" proiektuaren

barruan, nazioarteko bi topaketa egin ditugu, bata online eta

bestea aurrez aurre.

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte

Politiketako Sailaren babesa duen "herritar

konprometituen aldeko ekintza boluntarioa indartuz"

proiektuaren esparruan, eta urteko prestakuntza-ildo

horri eutsiz, CONSUELOABRIL bortxaketetan aditua den

abokatuak egiturazko indarkerien sarrerari buruzko tailer

bat eman die aktibistei eta gazte boluntarioei.

Urriaren 15ean eta 22an Segurtasun Digitalaren inguruko hainbat tailer egin dira, erantzun feminista

gisa. Batetik, babes digitaleko eta autozainketako tailer bat, eta, bestetik, modu seguruan eta

interneten historian eragiteko komunikazio-tailer bat. Biak Ekuadorko Anais Cordova Paez

ekintzaileak emango ditu.
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GARAPENERAKOGARAPENERAKO
LANKIDETZALANKIDETZA

21eko azken seihilekoan, lurrerako joan-etorrien ebaluazioak eta esperientziak jasotzen ari gara:
Hiru lankide izan ditugu bertan lanean, bi Bolivian Emakumeen Topaguneko eta CIMeko bazkideekin,
eta beste bat Burkina Fason, La Saisonniere enpresarekin. Hona hemen gehiago:

CASA DE LA MUJER - BOLIVIA
Boliviako Emakumearen Etxeko gure bazkideak, Edur Garcia
Haurraldeko kooperantearekin batera, joan den hilabetean Santa
Cruzeko gazte eta helduekin sexu- eta ugalketa-eskubideei eta sexu-
osasunari buruzko formazioetan aritu dira lanean.
Lan bikaina. Eskerrik asko.
Donostiako Udaletxeak finantzatutako proiektua - Ayuntamiento
Donostia Entremundos #ODS5 #ODS3

CIM - BOLIVIA
Berotegia eraiki eta tantaka ureztatzeko sistema instalatu
ondoren, Tarijako emakumeek formazioak hasten dituzte.
Negutegian laboreak martxan jartzeko hainbat formazio egiten
dira, hala nola euri-garaian ureztatze-sistema landatzea eta
berotegian barazkiak landatzea. Evelyn lankidea prozesu honetan
egon da eta irudi hauek bidali dizkigu. Oso pozik daude egiten ari
den lan bikainarekin. Gainera, oso pozik gaude proiektu honek
bigarren fasearekin jarraituko duela partekatzeaz, Donostiako
Udalaren finantzaketari esker, bi negutegi gehiago eraikiz eta
Bolivian nekazarien bi kooperatiba sortuz.
Kutxa Fundazioak eta Donostiako Udalak finantzatutako projektua
#ODS5 #ODS13

LA SAISONNIERE - BURKINA FASO
Gure lankidetza-teknika, Larraitz Ventoso,
Burkina Fason Association La Saisonnier-era joan
zen uztaila eta iraila bitartean, eta bertako talde
teknikoarekin hainbat formaziotan lan egin zuen
txosten ekonomikoetan, aurrekontuetan, excel-
en, komunikazioan eta abarretan ezagutza
hobetzeko. Proiektuaren tarteko ebaluazio bat
egin du, emaitza benetan positibo eta
liluragarriekin.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten du
proiektua. #ODS5 #ODS3 #ODS4
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HEZKUNTZAHEZKUNTZA ETA ETA
AHALDUNTZE BEREZIAAHALDUNTZE BEREZIA

MULEIDE - MOZAMBIQUE
Spotlight ekimenaren barruan, Muleide Emakumeen,
Zuzenbidearen eta Garapenaren Elkarteak gaikuntza-
tailerrak egin zituen emakumeen eskubideen
defendatzaile-taldeetan parte har zezaten errazteko
(OBC), baita Gizarte Zibilarenetan ere (OSC), generoari
eta sexu- eta ugalketa-osasunari, haurren ezkontzei eta
gehiagori buruzko foroetan; komunitatean, distritoan,
probintzian, estatuan, CSAW eta eskualdeetako CSAW
erakundeetan ere parte har zezaten, Colional eta
Eskualdeetako Erresolioak barne.

ATASIM - ECUADOR
2022rako jarraipen- eta plan-bilera bat egin zen
Ekuadorko Atasim Macas Fundazioarekin. Hunkituta
datozen proiektuekin eta lan bikaina egiten duen
erakunde handi honekin batera lan egin ahal
izatearekin. Zure orriari begiratu bat ematera
animatzen zaituztegu, eta dituzten proiektuei
begiratzera.

CECASEM - BOLIVIA
San Borja udalerriko Haurren eta Nerabeen
Defendatzaileak salerosketaren delituaz sentsibilizatzen
du, delitu hori prebenitzeko. Pertsonen Salerosketa
Prebenitzeko Protokoloa San Borjako udalerriko landa-
eta hiri-eremuan pertsonen salerosketarik gabeko bizitza
izeneko proiektuaren esparruan egiten da, Garapenerako
Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatuta.

Haur hezkuntzarako eta osasunerako eta autokontsumorako elikagaietarako sarbidea bazkideen
programatik osorik finantzatutako gure proiektuetan nola eramaten genuen kontuan hartuta,
COVID19aren aurreko eta ondorengo batez hitz egin behar dugu. Atzerakada handia izan dugu 4. GJHn
(Hezkuntza); izan ere, Indiako, Dominikar Errepublikako eta Mozambikeko Gobernuek eskolak itxi
zituzten, baina ez zuten aukerarik eman etxeetan hezteko. Halaber, atzerakada handia izan da 1. GJHn,
eta 2. Pobrezia eta gosea zero. Tokiko laboreen ezarpenetik desnutrizioaren arrakalak murrizten
saiatzen ari gara. Oro har, une honetan:

MOZAMBIQUEKO ZENTROA (MATSATSE)

Irailean, Chimoioko Gizarte Ekintzako Zuzendaritzak eskoletara itzultzeko eta Eskoliñaren irekierarako
osasun-protokoloa amaituko du. Oraingoz, matrikulazio-bilketa egiten ari gara, eta adinekoei
dagokienez, Xabito irakaslea eskola-errefortzuaren alde aritu da etxeetan.
2021eko uztailean, Gizarte Ekintzako Zuzendaritzak, azkenean, Matsatse kaleko haur umezurtzak
artatzeko zentro gisa gaitu ondoren, 3 haur adingabe bidali ditu, eta orain Matsatsatsen daude,
etengabe. Buletin honen egunean 9 haur hartu ditugu.
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¡MUCHAS¡MUCHAS GRACIAS!GRACIAS!
MILAMILA ESKER!ESKER!

INDIAKO ZENTROA (MODASA)                                                

Indiak COVID-19a jasan zuen gehien, bertako biztanlerian izan duen
eragina izugarria izan da. (2021eko abuztuan) Sister TAIBY
programaren arduraduna arduratu da haurren familiei osasun-arreta
emateaz eta aldizka elikagaiak banatzeaz, bai eta eskola-
uniformeak eta hasiera normalizaturako ikasgaia emateaz ere. Orain,
nolabaiteko normaltasun horretan hasiko da Balwady. (Haur-
hezkuntza zentroa), adinekoak klase publiko arautuetan dauden
bitartean.

 CENTRO R.DOMINICANA (MUDHA) 

ODS2rako aktiboki aritu gara lanean. Amelia Rui buru duen Chimoioko emakume-taldearekin,
emakumeek Matsatse laborantza-zentro berde erraldoi bat bihurtu dute familientzat eta
autokontsumorako Baratza familia bakoitzeko: produktuak tomateak, oilaskoak, tipulak eta artoa dira.
Irailean, azkenean, Eskoliñari ekiteko aukera izan genuen!

MUDHA Elkarteko aktibistek ez diote utzi komunitate eta
bateietan aktiboki lan egiteari udan, ekainean, uztailean
familiei tailerrak eman zizkieten Palmarejon, familiak
arduraz txertatzea eragozten duten mitoak ezabatzeko
sentsibilizazioan. Ekainean hasi ziren eskolak ematen
Herrialdeko Bateietan. MUDHA arduratu da eskola-
materialak eramateaz, eta laster bidaliko dizkigute
programako nesken marrazkiak eta gutunak.

GOGOAN IZAN BAZKIDEEN PROGRAMAK OSO-OSORIK MANTENTZEN DITUELA HAUR- ETA
EMAKUME-ZENTRO HAUETAKO EKINTZA OROKORRAK.

LAGUNDU NAHI BADUZU: 
idatz iezaguzu ong@haurraldefundazioa.org helbidera edo deitu 943 32 71 62 telefonora.


