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Lagun eta kolaboratzaile maiteok:

Gezurra dirudi, baina urtebete igaro da dagoeneko. Eta aurreko urteetan bezala, aurten ere zuokin guztiokin partekatu nahi

genuke gure Memoria. Pozarren gainera, Memoria hau zuen lankidetza baliotsuaren emaitza delako, bai eta gure herrialdeko

zein herrialde txirotuenetako lagunen ahalegin eta ilusioaren emaitza ere, munduko gosearekin akabatzeko helburuarekin

egindako elkarlanaren ondoriozkoa. Eskerrik asko guztioi, bakoitzak bere modura bada ere, amets hau egia bilakatzen la-

gundu duzuelako.

2015ean ideia bat indartu dugu guregan, gure haurrengan, gazteengan eta, oro har, gizartearengan: elkarri lagundu behar

diogu, giza eskubideez gozatzerik ez dutenekiko erantzukizuna guztiona baita. Kanpainaren leloak ondo adierazten du gure

fundatzaileen helburua: “POBREZIAREN AURKA BORROKAN ARI GARA”, eta, era berean, gure anai-arreben aldeko kon-

promisoa hartzera gonbidatzen gaitu: “LAGUNDU NAHI?”

Atzera begirakoa egin, lortutako aurrerapenak baloratu, eta egiteke daukagun bidea ikusteko urtea izan da 2015a.  Aurrera-

penen artean, familia ugariren bizimoduan eragina izan dutenak azpimarratuko nituzke: muturreko pobrezia-egoeran bizi

direnen kopurua erdira jaitsi da, 2 milioi lagun gehiagok dute edateko ur hobea eskuratzeko aukera, malariaren eta tuberku-

losiaren aurkako borrokan aurrerapauso handiak eman dira, eta ama erditu berrien heriotza-tasa gutxitu egin da. Itxarope-

naren adierazgarriak, guzti-guztiak.

Manos Unidasek egin du bere ekarpen txikia, mundu hau familia handi bat izan dadin, non pertsona guztiak ongi etorriak

izango diren eta duintasunez bizitzeko aukera izango duten. Horretarako, gizartea sentsibilizatzeari ekin dio, eta amestutako

595 proiektu burutu ditu Afrikan, Amerikan eta Asian. Gerrateetatik ihesi doazen errefuxiatuei laguntza ematen jarraitzen

dugu: siriarrei, Irakekoei, Hegoaldeko Sudanekoei… eta harrera egin Jordanian, Libanon… Seme-alabak nola hazten dituzten

ikusi, eta bizitzako gorabeherak, sufrimenduak eta itxaropenak partekatzen ditugu beraiekin.

Laudato Si izeneko entziklika eskertu behar diogu Francisco aita santuari; bertan, etxea eta etxekoak zaintzera gonbidatzen

gaitu, bai eta Lurrean bizi diren pertsona guztiak babesteko gonbita luzatu ere. Poztasunez eta benetakotasunez bizitako

ekologia integralerako jarraibideak jasotzen ditu; pertsona oinarri hartuz eta “zaintzaren kultura” sustatuz, betiere. Entziklika

hori bat zetorren NBEren Batzar Orokorrean eztabaidatutako programa honekin: Garapen Jasangarrirako Helburu berrien

agenda 2030. Gu ere batzar hartan izan ginen.

Horren harira, gure lehendabiziko presidente Mary Salasen hitzak ekarri nahi nituzke gogora: “Gizakiek Lurrean goserik ez

egotea erabakitzen duten egunean, gosete guztiak desagertuko dira. Kontzientzia berria hartzea dakar horrek, esklabotzaren

abolizioarekin gertatu zen modu berekoa. Mundu berri bat izango da”.

presidente andrearen gutuna

Soledad Suárez
Presidentea
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nor gara?

SAUCE

Unión Mundial de Organizaciones Feministas Católicas (UMOFC) zelakoak Manifestu 

bat kaleratu zuen, non “goseari gerra” deklaratu zioten. Espainian 1959an antolatu 

zen “Gosearen Aurkako Kanpaina” Mujeres de Acción Católica elkartearen eskutik; 

gaur egun Manos Unidas izenarekin ezagutzen dugunaren eskutik, alegia.
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Mundu globalizatu honetan, pertsona, herrialde
eta kontinenteen arteko harremanak beharrez-
koak bezain aberasgarriak dira.

Manos Unidas erakundea estatuko nahiz nazioar-
teko sare eta erakundeetan ordezkatuta dago:

l Consejo Pontificio Cor Unum

l CIDSE (Garapen eta Solidaritzarako 
Nazioarteko Lankidetza)

l CONCORD (Laguntza eta Garapenerako 
GKEen Lankidetzarako Konfederazioa)

l CONGDE (Espainiako Garapenerako 
GKEen Koordinakundea)

l Hegoa fundazioa

l Pobreziaren aurkako Itun Globala

l Laikoen foroa

l Misioen Kontseilu Nazionala 

l Espainiako Boluntariotzaren plataforma

l Espainiako Fundraising Elkartea

l Mundu Ituna

l UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones 
Femeninas Católicas)

Manos Unidas Espainiako Eliza Katolikoaren baitako Elkartea da, garapen bidean diren herrialdeen laguntza,

sustapen eta garapenerako sorturikoa. Aldi berean, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) ka-

tolikoa eta sekularra da, boluntarioz osatua.   

Gure egitekoa da gosearen, nutrizio eskasaren, miseriaren, gaixotasunen, azpigarapenaren eta hezkuntzarik

ezaren aurka borrokatzea, baita horiek guztiek eragiten dituzten arrazoiei aurre egitea ere: bidegabekeria,

pertsonen eta herrien arteko ondasun eta aukeren banaketa desberdina, ezjakintasuna, aurreiritziak, elkar-

tasunik eza, axolagabekeria eta giza eta kristau balioen krisia (Estatutuak, 5. art.).

EGITURA

Manos Unidas erakundearen Zerbitzu Zentralak nahiz

berak dituen 71 ordezkaritzak Espainia osoan kokatuak

daude. Elizbarrutiko egitura du, eta horri esker, espainiar

geografia guztian zehar zabaltzen da, gure egitekoari fun-

tsezko kapilaritatea emanez.

Erakundearen 71 ordezkaritzek nahiz Zerbitzu Zentralek bi

ildotan egiten dute lan, osagarriak eta elkarren artean uztar-

tuak: munduak bizi duen egoeraren aurrean herritarrak

sentsibilizatzea, eta Hegoaldeko herrialdeetan proiektuak

finantzatzeko diru-bilketez arduratzea.

PERTSONAK

Estatutuetan jasotako definizioaren arabera, boluntarioz

osaturiko erakundea da Manos Unidas. Boluntario izatea,

ordea, ez da kontzeptu bat bakarrik, bere lanaren eta era-

ketaren funtsezko ezaugarri bat baizik. Boluntariotza da

Manos Unidasen ezaugarrietako bat.

Antolakuntzaren gobernu organoak gure estatutuek agin-

tzen duten bezala eratuak daude, hau da, borondatezko per-

tsonez osatuak, eta egunero, milaka lagunen lan eskerga

jasotzen dugu (5.052 boluntario 2015ean), zeinak hitz hori

euren biziera eginez, Antolakuntzak bere helburuaren alde

aurrera egitea ahalbidetzen duten.

Gainera, 2015. urtean, mundu hobea eraikitzeko gure lanean,

baldintzarik gabeko laguntza eskaini diguten 78.665 baz-

kide eta laguntzaile izan ditugu. 

Gure lana ezinezkoa izango litzateke horiek gabe: bolunta-

rioak, kontrataturiko zenbait pertsona, bazkide, laguntzaile,

parrokia, ikastetxe, enpresa, elkarte eta fundazio, komuni-

kabide, eta euren konfiantza gugan jartzen duten guztiak.

Mila esker guztioi!

NAZIOARTEKO SAREAK
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Finantza eta Planifikazio 
Kudeaketarako Arloa Proiektuen Arloa

Komunikaziorako eta 
Presentzia Publikorako Arloa

Garapen Hezkuntza Arloa

Baliabide eta Pertsonen
Administraziorako Arloa Ordezkaritzen Arloa

GOBERNU-ORGANOAK

Presidentea Elizbarrutietako egoitzetako 71 Presidente-ordezkari Zerbitzu Zentraletako ordezkari bat Batzorde Iraunkorra

Batzar Nagusia

Batzar Nagusia da Manos Unidas erakundeko gobernu-organo gorena. 
Batzordeko kideak urtean bi aldiz elkartzen dira.

Soledad Suárez

Presidentea

Mons. Carlos Escribano*

Kontseilaria

José Antonio Álvarez

Kontseilariordea

Mercedes Piñeiro

Presidenteordea

José Valero

Idazkaria

Tomás Rodríguez

Diruzaina

Bete gabe*

Acción Católica elkarteko Idazk. Nag.

Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Mª Luisa Salas, 

Eladio Seco-Herrera

Batzar Nagusiko ordezkariak (5)

Macarena Aguirre,
Isabel Vogel, Guadalupe Sierra

Zerbitzu Zentraletako
ordezkariak (3)

Batzorde Iraunkorra

Batzorde Iraunkorra Batzar Nagusiaren mendeko gobernu-organoa da, eta, azken honen jarraibideak kontuan
hartuz, Manos Unidas erakundearen lana zuzendu du. Batzordeko kideak hilean behin elkartzen dira.

KUDEAKETA-ORGANOAK

Soledad Suárez

Presidentea

Ricardo Loy**

Idazkaritza nagusia

Zuzendaritza Idazkaritza
Idazkaritza teknikoa

Zerbitzu Zentralak

ELIZBARRUTIKO ZUZENDARI TALDEA

Zerbitzu zentralak erakundearen gobernu-organoek adosturiko akordioak gauzatzeko 
ardura duten zerbitzu teknikoak eta administratiboak dira.

Manos Unidas erakundearen organigrama 2015.urtean

Presidente/
Ordezkaria

Presidenteordea/
Ordezkaria

Idazkaria Diruzaina

Elizbarrutiko Zuzendari Taldea

* Martxoaren 8ra arte, Juan José Omella monsinoreak bete 
zuen kontsiliario-kargua, eta Ricardo Loy izan zen 
Acción Católica elkarteko idazkari nagusi.

**Martxoaren 8ra arte Rafael Serrano izan zen 
idazkari nagusia.
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Manos Unidas erakundeak, Ebanjelioan eta Elizaren Dotrina Sozialean oinarrituta, elkarren

osagarri diren bi arlotara zuzentzen du bere ekintza: 

l Gosea eta azpigarapena existitzen direla ezagutu arazi eta salatzea da funtsezko

egitekoetatik bat, eta egoera horien arrazoiak eta irtenbideak zeintzuk diren lantzea.

l Behar hauek artatzera bideratutako garapen integraleko programak, 

planak eta proiektuak finantzatzeko baliabide ekonomikoak biltzea.

zer egiten dugu?

CIMI
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SENTSIBILIZAZIOA

l Sentiberatze lan honetan, Lotura Operazioak zeregin nagusia du; izan ere, Manos Unidas erakundeak babesten

dituen garapen-ekimenen bitartez, lotura oso garrantzitsuak finkatzen ditugu pertsona edo gizarte taldeen

eta laguntzen ditugun proiektuen komunitate-onuradunen artean. Horri esker, lehenengoek Hegoaldekoen

errealitatearen berri dakite eta hura eraldatzen saiatzen dira; eta, bigarrenek, proiektu horiek gauzatzeko la-

guntza ekonomikoa eskuratzen dute. 2015ean, Manos Unidas erakundeak 457 Lotura Operazio egin zituen.

LOTURA OPERAZIOA

Manos Unidas erakundearen zeregin nagusienetako bat espainiar gizarteari kasik 800 milioi
pertsonen eguneroko bizitzan gosea nagusi dela jakinaraztea eta egoera hori salatzea da, eta
egoera hori eragiten duten kausen aurka borrokatzea, konponbiderik onenak eskainiz.

2015ean, 56. kanpaina abiarazi genuen, “Pobreziaren aurka borrokan ari gara.

Lagundu nahi?” goiburuarekin. Kanpaina honek azken zortzi urteetako gure

lana barnebiltzen du Milurteko Garapen Helburuen baitan. Erdietsi genituen

lorpenak eta pobrezia erauzteko hobetu beharreko alderdiak berrikusteko

unea zen.

Denak kutsatu nahi genituen garapen osoaren, gizarte- eta kultura-garape-

naren eraikitzaile izateko egarriaz, gizatartzen duen lanaren bidezidorrari ja-

rraituz eta, horretarako, Espainiako gizarte osoa gonbidatzen dugu aiherga-

tasuna errotik erauzi dezan pobreziarekin amaitzeko keinu zehatzak eginez.

Horrela, pobreziaren aurkako borroka horretan, bide berriak irekitzen saiatzen

gara: ahulak, pobretuenak, gutxien dutenak baztertuko ez dituen gizarte-

eredu baten alde lan eginez. Azken batean, pobreen artean pobreei lagun-

tzeko lanean.

“Alda gaitezen Planetarengatik - Zaindu ditzagun pertsonak”
kanpaina

CIDSE, Garapenaren eta Elkartasunaren aldeko Nazioarteko Elkarlanak, Eu-

ropako eta Ipar Amerikako 17 erakunde katoliko barne hartzen dituen na-

zioarteko itunak, horien artean dago Manos Unidas erakundea, 2015eko uz-

tallaren 1ean “Laudato Si” entziklikaren argitalpenaren baitan, “Change for

the Planet-Care for the People” kanpaina abiarazi zuen hiru urterako (2015-

2017), Lur planeta zaintzeko eta, horrekin, bertan bizi diren pertsonak zain-

tzeko, bizimodu iraunkorrak hartzea defendatuko du.

Gizarte-komunikabideen, jardueren, tailerren eta gertaeren bitartez, jendea

euren eguneroko erabakiekin diferentzia markatzera eta mundu hobe bat

eraikitzen laguntzera gonbidatu nahi du keinu soil batzuekin, esate bate-

rako, erabiltzen duen energia kopurua murriztuz, bertako eta modu iraun-

korrean ekoiztutako elikagaiak erosiz, garraio publikoa erabiliz edota haragi

gutxiago janez. Eta, nahiz eta munduan bizimodu iraunkorraren eredu arra-

kastatsuak egon badauden, Kanpaina hau plataforma bat izango da eredu

horiek oihartzuna izan dezaten eta beste jende batek ere ezagutu ditzan.

KANPAINAK SAREAN
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beste sentiberatze
kanpaina batzuk

“EMAN ETA JASO” 
eskumuturrekoak

2015ean, Lorenzo Quinn eta Ma-
nos Unidas erakundearen arteko
lankidetza sortu zen, “Eman eta
Jaso” bitxi solidarioa sortuz. 
Eskumuturrekoak bi eratakoak
ziren: bata, zilarrezkoa eta altzai-
ruzkoa, urdina, gorria nahiz zilar-
kolorekoa; eta, bestea, gomaz-
koa, hauek kolore askotarikoak.
Bata zein bestea Lorenzo Quin-
nen web orriaren bitartez eskura
zitezkeen eta jasotako onuren %
50a Manos Unidas erakundearen
proiektuetara bideratu zen. Quinn Creations

Ekainaren 25ean, Madril-

go Beatriz Eraikineko eki-

taldien aretoa kazetaritza

onaz, diseinu solidarioz,

emozioz eta konpromiso

dosi handiz, eta Manos

Unidas 2015 Sarien ira-

bazleei omenaldia egiteko prest dagoen jendez bete zen.

Honako hauek izan ziren sarituak: 
l Javier Llano, Sari Berezia. 
l Lola Hierro, Prentsaren Saria.
l Esther San Juan, Haurrentzako eta 

Gazteentzako Kontakizunen Saria.
l Ana Doblas, Ikastetxeetarako Kartelen Saria.
l Tresa Calbó, Kartelen Saria. 

“24 ORDU” 
EKIMENAREN III. EDIZIOA

II. edizioak izandako arra-

kastaren ondoren, Manos

Unidas erakundean soli-

daritate-arrasto argitsua

sortzen jarraitu nahi izan

genuen bere laguntzaile,

bazkide, lagun eta Espai-

niako gizarte osoaren la-

guntzarekin. Horretarako,

“Mundua mugitzen duten

24 ordu” ekimenaren

III. edizioa egin zen malatzaren 28an goiburu berdinare-

kin: “Zuk argia eman diezaiokezu munduari”.

Ekintza bi alderdiz osaturik zegoen: online eta offline.

Honako hauek izan ziren horien zifra adierazgarrienak:

l 37 gertakari Espainiako 27 hiritan.

l 28 erakunde laguntzaile.

l 79 proiektu, 40 herrialdetakoak, irudikatuak.

l 8.000 euro baino gehiago bilduak.

l 3.291 argi piztuak.

VI. Klipmetraje Jaialdia

Manos Unidas erakundearen
VI. Klipmetraje Jaialdiaren edi-
zio honek, goiburutzat “Onar-
tu gosearen erronka” duenak,
besteak beste, aldaketa klima-
tikoa, lurren metaketa eta bio-
erregaiak izan zituen ardatz.
2015ean, klipmetraje-kopuru
handiagoa jaso zen, guztira
844 bideora iritsiz.

Manos Unidas erakundeko 71 ordezkaritzek ze-
regin nagusia dute sentsibilizazio eta diru-bil-
keta lan horretan. Xede horietarako, urte osoan
zehar jarduera ugari egiten ditugu, baina, bere-
ziki, Urteko Kanpainari hasiera ematen diogu-
nean; zehazki, otsaileko bigarren igandean.

Nazioarteko agenda

Manos Unidas erakundea New Yorken izan zen gizarte zi-
bilaren hainbat mobilizaziotan parte hartzeko, Garapen
Iraunkorraren Gailurra eta Estatuburuen Gailurra zuzenean
jarraitzeko, zeina irallaren 25etik 27ra egin zen Nazio Ba-
tuen Batzar Orokorrean zehar, eta Garapen Iraunkorrerako
Agenda Berriaren edo Agenda 2030en aldarrikapenean zu-
zeneko lekuko izateko. Nazio Batuen egoitza den hiri esta-
tubatuarrera gure Erakundeko bi lagun hurbildu ziren irai-
laren 24an “Action Day” ezagunean ere parte hartzeko.
Egun hori “Beyond2015” gizarte ibiliaren nazioarteko mu-

gimenduak antolatzen du
eta Manos Unidas erakun-
deak mugimendu horre-
tan parte hartzen du
CONGDE Garapenerako
KGEen Koordinakunde-
aren bitartez. Horretaz
gain, parte hartuko du
CIDSE Garapenerako era-
kunde katolikoen nazio-
arteko sareak proposa-
tutako ekimenetan ere;
gure erakundea da sare
horretako kide den GGKE
espainiar bakarra.

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas/Javier Mármol

MANOS UNIDAS
SARIAK
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Pobreziaren aurka lanean ari gara. Lagundu nahi? Goiburu ho-

netan inspiratuta eta goseak eta pobreziak eragindako gero eta

premia larriagoez jabelduta, Manos Unidas erakundeak, dituen

laguntzaileek, bazkideek eta tokiko bazkide-sare zabalak lagun-

duta, erronka handi horri beste behin ere aurre egiten diogu

ehunka tokiko ekimenetan parte hartuz. Guztiak ere, inguru ho-

rietatik sortzen dira, pobrezia materialeko errealitate horietatik

eta, xedea, Manos Unidas erakundearen laguntzarekin, mutu-

rreko pobrezia egoeran eta baztertze arriskuan dauden milaka

pertsonen bizi-kalitatea hobetzen laguntzea da. 

Aurten, Manos Unidas erakundea bi milioi pertsona baino ge-

hiagorengana iritsi gara pobrezia eta desberdintasun tasa han-

dienak dituzten 58 herrialdetan 595 garapen ekimenetan eta la-

rrialdi proiektutan lagunduz. 38.903.487 euroko inbertsio eko-

nomikoa egin dugu.

PROIEKTUAK

Hurrengo orrialdean ikus daitekeenez, inbertsiorik handiena
hezkuntza-alorrean egin dugu, oinarrizko eskubide hori ber-

matua ez dagoen herrialde askotan hezkuntzaren eta lanbide-

heziketaren kalitatea bultzatzeko, indartzeko eta hobetzeko

beharra azpimarratzen jarraitzen baitugu. Zehazki, aurten, 116

ikastetxe eta 131 lanbide-heziketako zentro berri sortu, handitu

edo hornitu ditugu eta helduen alfabetizaziorako hamar pro-

gramatik gora gauzatu ditugu, 100.000 pertsona baino gehia-

gori hezkuntzara sarbidea erraztuz.

Artatzen ditugun herri ahulenetan aldaketa klimatikoak dituen

eraginek sendoak izaten jarraitzen dute, haien elikadura eta

nutrizio segurtasuna arriskuan jarriz. Aurten, 120.000 pertsona

ingururi elikadura-eskubidea bermatzen saiatu gara 83 pro-

grama berri abian jarriz. Lehorteak, gero eta luzeagoak direnak,

muturreko ondorioak eragiten ari dira laguntzen diegun komu-

nitate askotan. Ildo horretatik, edateko uraz eta ureztaketa-

rako uraz hornitzeko berariazko 50 programa gauzatu ditugu

presak eraikiz, ura ekarriz, putzuak zulatuz edo ureztatze-pro-

gramen bitartez. Ingurumenaren iraunkortasuna gure esku-

hartze guztietan gogoan eduki ohi dugu. Aurten, energia be-

rriztagarrietara sarbidea edukitzearekin zuzenean lotuta dau-

den 17 esku-hartze gauzatu ditugu. 

Osasun-alorrean eta estatuek oinarrizko eskubide hori bermat-

zeko dituzten mugez jabetuta, Manos Unidasek, elizbarrutiko

zerbitzuen eta espezializatutako beste erakunde batzuen bi-

tartez, herri kaltetuenen osasuna hobetzen lagundu du 50 osa-

sun-etxe eta 4 ospitale eraikiz eta hornituz, oinarrizko sanea-

mendurako programak eta hogei bat prebentzio-programa

(GIB/hiesa, malaria eta beste gaixotasun endemiko batzuk)

eta osasun komunitarioa sustatzeko programak ezarriz. 

Manos Unidas/Laura Gutiérrez

Hara, 38 larrialdiko egoerei erantzun diegu era asko-

tako esku-hartzeen bitartez. 1.891.744 euroko ba-

lioarekin. Funtsak bidaltzerakoan izandako bereha-

lakotasunak eta eragindako eremuetan gure bazki-

deen (tokiko eliza, misiolariak, tokiko GGKEak) eten-

gabeko presentziak herrien berehalako beharrei era-

ginkorki erantzutea ahalbidetu digu. Gainera, lan

egiten dugun herrialdeetako zonalde askotan kalte

handiak sortzen jarraitzen duten ahaztutako krisie-

tan laguntzen dihardugu nazioko nahiz nazioarteko

beste sare batzuekin elkartasunean.
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Erronkak handiak diren arren, ilusioz eta itxaropenez begiratzen diogu etorkizunari, mundua
eraldatzea lortuko dugun ziurtasunarekin. Jende askoren ekarpena jasotzen ari gara, eta, horiei
guztiei esker, laguntza emango diegu pobrezian eta injustizian bizi direnei, Latinoamerikako
indigenei, gatazketan bizi diren herrialdeetako erbesteratuei eta iheslariei, eta Afrikan zein
Asiako hegoekialdean salerosketen biktima direnei. Hori guztia, betiere, gizon-emakumeen
arteko berdintasuna bultzatuz eta ingurumena zainduz.  

Nekazaritza
sustatzeko % 14

Hezkuntza
sustatzeko

% 37

Osasuna
sustatzeko

% 18Gizartea 
sustatzeko

% 17
Emakumea

sustatzeko

% 14

PROIEKTUAK ARLOKA

NEKAZARITZA
SUSTATZEKO

Zenbatekoa: 8.958.163 €
119.172 zuzenekoak

84 proiektu

HEZKUNTZA
SUSTATZEKO

Zenbatekoa: 11.679.248 €
111.895 zuzenekoak

219 proiektu

OSASUNA
SUSTATZEKO

Zenbatekoa: 6.254.203 €
1.525.023 zuzenekoak

103 proiektu

GIZARTEA
SUSTATZEKO

Zenbatekoa: 6.727.181 €
426.916 zuzenekoak

104 proiektu

EMAKUMEA
SUSTATZEKO

Zenbatekoa: 5.284.692 €
684.031 zuzenekoak

85 proiektu



amerika

Bolivia, 12 proiektu 
Brasil, 9 proiek.
Dominikar Errepublika, 3 proiek.
Ekuador, 2 proiek.
El Salvador, 8 proiek.
Guatemala, 15 proiek.
Haiti, 4 proiek.
Honduras, 5 proiek.
Kolonbia, 6 proiek.
Kuba, 2 proiek.
Mexiko, 6 proiek.
Nikaragua, 9 proiek.
Panama, 2 proiek.
Paraguai, 7 proiek.
Peru, 30 proiek.

Orotara: 120 proiektu.
11.555.348 euro.

gainera, aurreko ekitaldietako proiektuak ekonomikoki 
laguntzen jarraitzen dugu. 

2015. urtean, 938 proiektu izan dira guztira.

Gainera, aurreko ekitaldiko proiektuak diruz 
laguntzen jarraitzen du. 

Manos Unidas erakundeak 595 proiektu onartu ditu
orotara, 58 herrialdeetan, 38.903.487 euroko balioarekin.

Manos Unidas erakundearen
proiektuak munduan 2015. urtean

Bolivia

Peru

Kolonbia

Guatemala
El Salvador

Honduras

Nikaragua

Panama

Dominikar 
ErrepublicaHaiti

Kuba

Ekuador

Mexiko
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AMERIKA
120 proiektu

AFRIKA
269 proiektu

ASIA
206 proiektu

PROIEKTUAK KONTINENTEKA

Bolivia, 12 proiektu 
Brasil, 9 proiek.
Dominikar Errepublika, 3 proiek.
Ekuador, 2 proiek.
El Salvador, 8 proiek.
Guatemala, 15 proiek.
Haiti, 4 proiek.
Honduras, 5 proiek.
Kolonbia, 6 proiek.
Kuba, 2 proiek.
Mexiko, 6 proiek.
Nikaragua, 9 proiek.
Panama, 2 proiek.
Paraguai, 7 proiek.
Peru, 30 proiek.

Orotara: 120 proiektu.
11.555.348 euro.

afrika

Angola, 7 proiek 
Benin, 15 proiek.
Boli Kosta, 1 proiek.
Burkina Faso, 14 proiek.
Burundi, 2 proiek.
Egipto, 5 proiek.
Eritrea, 2 proiek.
Etiopia, 18 proiek.
Ghana, 10 proiek.
Hego Sudan, 3 proiek
Kamerun, 13 proiek.
Kenya, 11 proiek.
Kongo Errep. Demkr., 24 proiek.
Leshoto, 1 proiek.
Madagaskar, 18 proiek.

Malawi, 9 proiek.
Mali, 6 proiek.
Maroko, 11 proiek.
Mauritania, 8 proiek.
Mozambike, 17 proiek.
Ruanda, 8 proiek.
Senegal, 11 proiek.
Sierra Leona, 10 proiek.
Somalia, 3 proiek.
Sudan, 1 proiek
Tanzania, 13 proiek.
Togo, 6 proiek.
Txad, 1 proiek.
Uganda, 5 proiek.
Zambia, 11 proiek.
Zimbabwe, 5 proiek.

asia

Bangladesh, 3 proiektu
Ekialdeko Timor. 2 proiek.
Filipinak, 2 proiek.
India, 182 proiek.
Irak, 1 proiek.
Jordania, 2 proiek.
Kanbodia, 3 proiek.
Libano, 3 proiek.
Nepal, 3 proiek.
Siria, 1 proiek.
Thailandia, 3 proiek.
Vietnam, 1 proiek.

Orotara : 269 proiektu.
16.193.660 euro.

Orotara : 206 proiektu.
11.154.479 euro.

gainera, aurreko ekitaldietako proiektuak ekonomikoki 
laguntzen jarraitzen dugu. 

2015. urtean, 938 proiektu izan dira guztira.

Gainera, aurreko ekitaldiko proiektuak diruz 
laguntzen jarraitzen du. 

Manos Unidas erakundeak 595 proiektu onartu ditu
orotara, 58 herrialdeetan, 38.903.487 euroko balioarekin.

Manos Unidas erakundearen
proiektuak munduan 2015. urtean % 20

% 35 % 45
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Kontraste handiko kontinentea da. Beste kontinenteekin al-

deratuz hazkunde demografiko handiagoa duena; hots, biz-

tanleriaren % 70ak 20 urte baino gutxiago ditu eta bataz

besteko bizitza-itxaropena 55 urtekoa da. Biztanleria afrika-

rraren erdia egunean dolar batekin bizi da eta 50 milioi hau-

rrek ez dute hezkuntzara sarrerarik. Oinarrizko azpiegiturarik

eza orokortuta dago eta edateko urik ez edukitzea konta ezin

ahala gaixotasunen eragilea da. Ondorioz, kontinentean ba-

rrena epidemiak erraz zabaltzen dira, Ebolarena horren adi-

bide garbia dugu. 

Malariak biztanleria afrikarrarengan eragin handia edukitzen

jarraitzen du eta hiesak behera egin badu ere, oraindik eragin

handia du, nahiz eta murriztu egin den, eragin handia edu-

kitzen jarraitzen du Saharaz Azpiko Afrikan; hor legoke, hain

zuzen, GIBak eragindako infekzio berrien ehunekorik han-

diena. Emakumeak, Afrikako eragile nagusiak, lan, hezkun-

tza eta ekonomia alorretan diskriminazioa jasaten jarraitzen

du eta, horretaz gain, genero indarkeriaren menpean dago. 

Osasun-asistentziak urria izaten jarraitzen du kontinentean,

batez ere, gobernuen aurrekontu-ezagatik, sendagai-ezaga-

tik edota faltsuak diren edota egoera txarrean dauden sen-

dagaiak daudelako eta, baita, osasun-langile gutxi daude-

lako ere. Hezkuntza-alorrean, arazo-multzo handi bati aurre

egiten jarraitzen dute, azpiegitura ezagatik eta irakasle gai-

tuen gabeziatik eratorritako arazoei, hain zuzen.

Bukatzeko, gatazka armatuek eta hondamendi naturalek es-

kola-azpiegiturak suntsitu dituzte eta biztanleriaren lekual-

datze handiak eragin dituzte. Mendebaldeko Afrika droga

trafikoaren eta krimenaren eta horiei lotuta datorren ustel-

keriaren gune bihurtu da. Gerrek eta gatazka armatuek haur

esklaboen trafikoari bide ematen diote, haurrak kontinen-

teko toki gatazkatsuetan borrokatzeko erreklutatuz eta en-

trenatuz edota nekazaritzako sail landuetan eta eskuz lan

egin beharreko meategietan esplotatzeko. Ustelkeria itze-

laren ondorioz, gainera, hazkunde ekonomikoa ez da islatzen

biztanleriaren bizi-baldintzen hobekuntzan. Eta, hainbat

alorretan aurrerapenak egin badira ere, kontinente afrikarra-

ren hazkundeak ez du 2015-erako milurtekoaren helburuak

erdiesterik ahalbidetu.

afrika

Proiektua Bitanda inguruan (Kongoko Errepublika Demokra-

tikoa) kokatzen da; bertako biztanleriaren % 70a landatarra

da. 2007az gerotik, Kananga probintziako hiriburuaren zona

horretan guztian, elikagai krisiaren ondorioak jasaten dituzte,

landa-eremuan duten pobreziaren bataz bestekoa % 75,72

izaki.

l’Institut Africain pour le Développement Economique et Social

(INADES) Formation Congo-tik, gure kontraparteak, laguntza

eskatu ziguten. Manos Unidasek baserritarrak trebatzen eta

lan komunitarioa sustatzen lagundu die, prestakuntzan eta

ekipamendu teknikoan zehazten dena. 

Halaber, planteatzen zaien beste arazo handi bati ere eran-

tzuna eman diogu, alegia, produktuak merkaturatzeari; izan

ere, ekoizpena handia izanagatik, garraiorik eta kontserbazio

egokirik ez edukitzean, produktu horiek ez dira merkatura ego-

era onean iristen. Proiektu horrek zuzeneko 2.686 onuradun

ditu eta horietatik % 30 emakumezko baserritarrak dira. 

Manos Unidasen lan egiterakoan inguruabar horiek guztiak eta
biztanleriarengan izan ditzaketen ondorioak oso kontuan hartzen
ditugu eta, pobreziaren eta desberdintasunaren aurka borroka-
tzeko eta bizitza duinago bat lortzeko neurri gisa, nekazari txikiei
zuzendutako nekazaritza proiektuak bultzatzen ditugu elikagai-
segurtasuna sendotzeko, haien gaitasunak areagotzeko eta ba-
serritarrak ingurumena errespetatuko duten laborantza teknika
egokietan trebatzeko.
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amerika

2015ean zehar, Latinoamerikan eta Kariben, egoera eko-

nomikoak poliki-poliki okerrera egin du (BPG % 0,4 jaitsi

zen) eta, badirudi, 2016an hondoa joko duela. Okerrera

egite horrek langileei gogorrago eragiten die eta desber-

dintasunak areagotzen ditu, lehen ere herrialde horietan

izugarriak izanik.

Gizartearen egoera ere ez da askoz hobea: zenbait herrial-

detan, gizarte-mugimenduetako buruak interes ekonomi-

koengatik jazarri egiten dituzte eta, hainbat kasutan, erail

ere bai. Egungo egoerara egokitutako gizarte-mugimendu

berriak sortzen dira, esate baterako, REPAM -Red Eclesial

Pan Amazónica-, eliza katolikoaren inguruan herri indige-

nen eskubideak babesteko sortua eta, baita, Amazonas

ibaiaren arroak –naturako erreserba biologikorik handie-

nak– etengabe jasaten dituen erronkak gainditzeko ere.

Aurtengo urtea oso garrantzitsua izan da Kolonbiako go-

bernuaren eta kolonbiarren artean urteetan zehar izua

eragin duten gerrilla desberdinen artean gauzatzen ari

diren bake-elkarrizketetarako. 2016an elkarrizketa horiek

amaitzea eta gerrillek armak behin betirako uztea espero

dugu. Aurten, Kubaren isolamendua ere amaitu egin da,

Iparramerikaren blokeoa desagertu egin baita. Horrek guz-

tiak Kuban gizarte-aldaketei bide emango diela eta

Manos Unidas erakundeari lana erraztuko digula uste

dugu.

Pillao Matao mikro-arroan (Peru), baserritarren komunitateek nekazaritzan eta abeltzaintzan egiten dute lan nagusiki.

Horien diru-sarrera nagusiak urteko uzta salduta lortzen dituztenak dira. Arlo horretan, uraren eta lurzoruaren baliabi-

deak hobetzen eta ureztaketarako kalitatezko ura biltzen saiatu gara. Horretarako erabilitako metodoa euri-ura pro-

bestea izan da, ura lursailera iragaziz mendi-mazelan isurketa-zangak egikarituz. Zanga horiek euri-ura biltzen dute

eta lursailera iragazten dute. Mendi-mazelaren oinarria zulatu eta zulo iragazle bat egin dugu, 55 metrotik gorako luzera

duen tunel bat induskatuz. Ondoren, indusketaren bigarren fase bati ekin diogu, beste 28 metroko adarra induskatuz.

Uraren emaria bildu eta kanalizatu egiten dugu arestian aipatu dugun zulo horretan, ondoren ureztaketan erabili ahal

izateko. Ingeniaritza-obra horrek Pillao Mata-ko komunitateetan ureztaketa-ura ziurtatuko du. Proiektu horren onura-

dunak zazpi komunitate indigena izango dira; orotara, 2.500 pertsona.

Huatanay azpi-arroan finkatutako familia baztertuak dira, nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpena ogibide dutenak.

Proiektu honetan, Guaman Poma gure bazkidearen prestaketa teknikoa nabarmendu nahi dugu, proiektu honek har-

kaitza zulatzeko lehergailuak etengabe erabiltzea eskatu baitu. Eskulana proiektuaren onuradunek eskaini dute, lan-

txandatan, hainbat hilabetetan zehar, lan eginez.

2015ean, Amerikan, 120 proiektu berriri lagundu diegu, 11 milioi eurotik gorako balioarekin. Proiektu horien

artean, nekazaritza eta abeltzaintzakoak daude eta horietara aurrekontuaren % 57a bideratu da. Horiei

gizarte-alorreko proiektuek jarraitzen diete. Bi alor horietara, aurrekontu osoaren % 80tik gora bideratzen

da. Nekazaritza eta abeltzaintzako proiektuekin elikagai-subiranotasuna eta iraunkortasuna denboran

erdietsi nahi ditugu. Gizarte-proiektuekin, berriz, familia-unitatea elikatzeko ekintzailetza-ekimenak sus-

tatzea. Gure proiektuetan emakumea protagonista dela azpimarratzen dugu.
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Indian 600 milioi pertsona pobreziaren atalasearen azpitik

bizi dira eta kasten sistemak indarrean jarraitzen du

1950eko Konstituzioak abolitu bazuen ere. Egoera area-

gotu egiten da landa eremuetan. Oso azpigaratutako le-

henengo sektorea dute, biztanleriaren % 60k sektore ho-

rretan egiten du lan eta hiri handietara migrazio-mugi-

mendu handiak dituzte. Migratutako jendea hiriaren kan-

poaldeko auzoetan pilatuta bizi da, benetan bizitzeko bal-

dintza penagarrietan eta indarkeria-maila handiarekin,

batik bat, emakumearen aurkako indarkeria. Indiako ka-

tolikoek jazarpena jasaten dute eta egoera hori areagotuz

doa herrialdea gero eta estremistagoa baita, Gobernu in-

diarrak berak eta talde estremista hinduek burua berotuta.

2015eko apirilean, oraindaino ezagutu den lurrikararik

suntsigarrienetakoa pairatu zuen Nepalek. Dardarak 9.000

hildakotik gora, 25.000 zauritu eta 5 milioi pertsona inguru

kaltetu eragin zituen. Manos Unidas, herrialde horretan

lan egiten ez bagenuen ere, hainbat larrialdi proiektutan

laguntza eskaini zuen lehenengo GKEa izan zen. 

Filipinak, oraindik orain, 2013an gertaturiko Hayan tifoia-

ren ondorioak jasaten ari da. Erronka ez da berreraikitzera

soilik mugatzen, baizik eta, aldi berean, hondamendi na-

turalen eragina murrizteko inbertitu egin behar da, kon-

tuan hartuz herrialde horrek 7.000 irla baino gehiago di-

tuela eta aldaketa klimatikoaren eraginak gero eta nabar-

menagoak direla.

Kanbodiak eta Vietnamek azken urteotan izandako haz-

kunde ekonomiko handia ez dator bat hobekuntza sozia-

lekin. Haurrek jarraitzen dute kaltetuenak izaten; desnu-

trizioaren, esplotazioaren eta hezkuntzarik ezaren arazoei

aurre egin beharrean aurkitzen dira; bereziki, landagune-

tan, non egoera are larriagoa den. 

Thailandian, alboko herrialdeetako errefuxiatuak dira he-

rrialde horrek aurre egin beharreko erronka handienetako

bat: ilegalki iristen dira eta mugan finkatzen dira baldintza

errukarrietan. Biztanleria guztiz zaurgarria da eta pertso-

nen trafikoa eta emakumeen sexu-esplotazioa ugaritzen

ari dira. 

Erdialdeko Ekialdea. Zona hori Bigarren Mundu Gerraz ge-

roztik izan duen faserik asaldatuenean dago. Siria bere

bosgarren urtean sartu da, eta hiru frontetan gauzatzen

ari den gerra zibilak erabat suntsitutako herrialdea da. Irak

azken urteotako indarkeria-etaparik okerrena jasaten ari

da. Sortutako krisi humanitarioa ezagutzen diren larriene-

tarikoa da. 2015eko uztailaz geroztik, errefuxiatuen ihe-

saldi masiboa gertatu da. Herrialde desberdinetara des-

plazatu dira Europara iritsi nahian, hala nola Turkiara, Jor-

dania eta Libanorantz eta, baita, Greziako eta Turkiako

kostaldeetara ere. Horrek konponbide nekeza duen na-

zioarte-mailako krisia eragin du. Errefuxiatu-esparruak

erabat kolapsatuta daude; familiak kanpin-dendetan pi-

latuta daude oinarrizkoenak diren produktuak ere ez di-

tuztela eta iristen ez den nazioarteko laguntzaren zain.

Horri guztiari, juduen eta palestinarren arteko etengabeko

enfrentamendua gehitu behar zaio; horrek, Palestinan, eten-

gabeko indarkeria eta enfrentamendu egoera eragiten du.

asia

Manos Unidas erakundeak herrialde horiekin lankidetzan dihardu, errefuxiatu esparruetan,
batik bat, Jordania eta Libanokoetan, dauden gabezia larriak arintzera bideratutako hainbat la-
rrialdi-proiektu onartuz. Zarqa eta Karak-en (Jordania) Manos Unidas erakundeak bi proiektu-
tan lagundu du. Proiektu horiei esker, 8 hilabetetan zehar, laguntza jasoko dute; zehazki, oi-
narrizko elikagaiak, osasun-produktuak eta familiako higienerako produktuak jasoko dituzte
eta 4.000 errefuxiaturentzako laguntza psikologikoa ere eskainiko da.
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“Zenbat konpromiso, dinamismo eta 
eskuzabaltasun dagoen Manos Unidasen”

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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zergatik egiten dugu?

Komisario Nazional lanetan daramatzadan hilabeteetan askok

errepikatu didate esaldi hori, edo antzeko besteren bat, Espainiako

toki askotan. Egia da gure lurraldean dauden elizbarrutiak oso hete-

rogeneoak direla. Badira handiak, ertainak, eta txikiak ere. Pastoralt-

zako une desberdinetan daude, eta muturreko egoera sozialetan,

zenbait kasutan. Gauza bera gertatzen da gure Ordezkaritzekin: ba-

tzuk txikiak dira (horrek ez du esan nahi biziak edo sortzaileak ez di-

renik), eta beste batzuk, berriz, handiak (eskualdeka banatu behar

izan direlarik). Batzuk zaharkituta daude, eta beste batzuk, ordea,

zaharberrituta. Laguntzaile gutxi daude batzuetan, baina beste ba-

tzuetan, berriz, makina bat boluntario, adin-tarte guztietakoak. Bai-

na bada guztiek partekatzen duten ezaugarri bat: beharrizan gehien

dutenei laguntza emateak duen garrantziaz jabetu direnen gogo bi-

zia, alegia. Zenbat mesede egiten dion Manos Unidasek gizarteari!

Urtero argitaratzen den Txostenean behartsuenen alde gure Era-

kundeak burutzen dituen ekintzak jasotzen dira. Hegoaldeko herrial-

deetan proiektuak finantzatzeko laguntza-ekintzak, eta, gurean, be-

rriz, adin guztietako pertsonei zuzenduriko kontzientziazioa eta

sentsibilizazio ekintzak, besteei laguntzea guztion egitekoa baita.

Ekimen eta ahalegin horien bidez pobreziaren aurka makina bat jen-

dek egiten duen lana eta esfortzua eskertzeko modua dira. Hau da,

55. kanpainaren leloak dioena egia bilakatu dela egiaztatzeko mo-

dua: “Pobreziaren aurka borrokan ari gara. Lagundu nahi?” Eta bu-

ruturiko lan-kopurua kontuan harturik, eta txosten honetan jasota-

koaren arabera, badirudi jende asko animatu dela.  

Pobreziaren aurka eta behartsuenen alde borrokatzeko konpro-

miso horren aldeko deia egin du Francisco aita santuak, behin eta

berriz, bere agintaldia hasi zuenetik. “Kristau bakoitza eta komuni-

tate bakoitza Jainkoaren tresna izatera deituta gaude, pobreen libe-

razio eta sustapena erdietsi eta horien gizarteratzea lortzeko; horrek

esan nahi du, esanekoak izan, eta adi egon behar garela, pobreen

deia entzun eta laguntza eman ahal izateko” (Evangelii Gaudium 187).

Bai, sufritzen ari direnen alde egin behar dugu; munduko pobrezia

gai benetan garrantzitsua dela konturatu, eta horri aurre egiteko au-

rrerapausoak eman behar ditugu; horregatik, eskertzekoa da horren-

beste lagunek zeregin horretan jardutea. Behartsuak hezur-haragiz-

koak dira, gertukoak, eta zauridunak. Ez da proposamen hutsala, be-

netan mingarria eta interpelatzailea baizik; eta gizarte osoa horretaz

jabetu dadin lagundu behar dugu: “Onartezina da kale gorrian hil den

agure bat albiste ez izatea, eta bai, ordea, burtsak bi puntu behera

egin izana. Bazterkeria da hori. Onartezina da janaria botatzea jen-

dea gosez dagoen bitartean. Hori ekitate eza da: … egoera horren on-

dorioz, asko dira gizartetik kanpo, baztertuta bizi direnak: lanik gabe,

etorkizunik gabe, irteerarik gabe” (Evangelii Gaudium 53).

Behartsuek leku garrantzitsua merezi dute Manos Unidasen bi-

hotzean eta egitekoetan. Horregatik, gure Erakundeak antolatzen

dituen ekimen guzti-guztietan “eurak izan behar dira, gure zerbi-

tzuen jasotzaile ez ezik, baita gure konpromisoaren azken helburu

ere. Gure izaeraren eta egitearen ardatz” (Eliza, behartsuenen zer-

bitzaria 35). Behartsuenen aldeko maitasun bereziagatik da ezaguna

gure Erakundea: Jesukristorenganako leialtasuna oinarri duen mai-

tasuna; altruismo solidarioa gainditzen duena. Azken finean, gizar-

tea eraikitzea da helburua, ”pertsona guztiez arduratuko dena, eta,

ahulenei arreta berezia eskainiko diena. Betiko pobrezia nahiz pobre-

zia-mota berriak errotik ezabatzearen alde lan egingo duen gizartea”.

(Eliza, behartsuenen zerbitzaria 35). 

Oinak lurrean dituen erakundea da Manos Unidas, eta pertsona

askori horretan laguntzen diena. Bazkide, boluntario, lankide edota

ongileen konpromisoari esker, zorionez, makina bat ordu biderat-

zen dugu egiteko horretara. Eskerrik asko horrenbesteko ardura eta

ahaleginagatik. Eskerrik asko eta eutsi goiari. Pobreziaren kontrako

borrokan jarraitu beharra daukagu, bide horretan lagun berriak egi-

nez, beharrezkoa den egiteko latz hau gauzatzen jarrai-tzeko, au-

rrerantzean ere. 

+ Carlos Escribano Subías
Teruel eta Albarracingo gotzaina

eta Manos Unidas erakundeko kontsiliarioa
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gure kontuak

Manos Unidas/Javier Mármol

l Manos Unidas erakundearen diru-sarrerak 45.359.573 eurokoak izan 
ziren 2015. urtean.

l Gure diru-sarreren % 87,7 iturri pribatuetatik dator. 
Horien % 12,3 baino ez dator sektore publikotik.

l Jasotako guztizkoaren % 90,6 Manos Unidas erakundearen helburuetara 
bideratzen da (% 85,6 Garapen proiektuetara, 
eta % 5 Sentsibilizazio kanpainetara).

l Bazkideak dira, diru-sarreren % 40,9arekin, Manos Unidas erakundearen 
muina eta euskarria.
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DIRU-SARREREN JATORRIA

l Bazkideak eta dohaintzagileak (1)

l Parrokiak eta entitate erlijiosoak

l Ikastetxeak

l Larrialdiak

l Herentziak eta legatuak

l Besterik

SEKTORE PRIBATUA, GUZTIRA

l Nazioarteko Elkarlanerako

Agentzia Espainiarra (NEAE)

l Tokiko Administrazioa eta Administrazio autonomikoa

SEKTORE PUBLIKOA, GUZTIRA

BILDUTAKO SARRERAK GUZTIRA: % 100

BESTELAKO SARRERAK (2)

SARRERAK GUZTIRA, 2015. URTEAN:

18.177.544.-

10.649.600.-

1.152.842.-

328.080.-

6.144.856.-

2.509.591.-

38.962.513.-

2.393.950.-

3.066.736.-

5.460.686.-

44.423.199.-

936.374.-

45.359.573.-

FUNTS PRIBATUAK: % 87,7

FUNTS PUBLIKOAK: % 12,3

GASTUEN BANAKETA

l Sentsibilizazioa

l Garapen-proiektuak (3)

l Proiektuen kudeaketa

MANOS UNIDAS ERAKUNDEAREN HELBURUAK, OROTARA

l Sustapena eta baliabideak eskuratzea

l Administrazioa eta Egitura

GASTUAK 2015. URTEAN, GUZTIRA:

2015eko DEFIZITA*

2.367.948.-

38.903.487.-

1.995.698.-

43.267.133.-

1.255.986.-

3.237.976.-

47.761.095.-

-2.401522.-

MANOS UNIDAS ERAKUNDEAREN HELBURUAK: % 90,6

SUSTAPENA ETA BALIABIDEAK ESKURATZEA: % 2,6

ADMINISTRAZIOA ETA EGITURA: % 6,8

(1) Dohaintza partikularrak, elkarte eta fundazioak, enpresak eta anonimoak hartzen ditu.

(2) Honakoak hartzen ditu barne: ezohiko emaitzak, aurreko urteetan emandako laguntzen

itzulketa/deuseztapena, aldaketa-diferentzia positiboak eta aplikatutako probisioak.

(3) Onartutako proiektuetatik eta Garapenerako Nazioarteko Elkarlanerako Agentzia 

Espainiarrak (AECID) urtero lagundutako hitzarmen ezberdinetatik ateratzen da zifra hau.

* 2015. urtean izandako defizita aurreko kanpainetako superabitarekin konpentsatzen da.

Gastuen banaketa aplikatzeko irizpideak
Gastuak, Manos Unidas erakundearen helburuak betetzera bideratutakoen eta funtzionamenduko gastuen

artean banatzen dira.

l SENTSIBILIZAZIO GASTUAK. Sail honek Garapenerako Hezkuntza Arloaren gastuak jasotzen ditu, 

baita Komunikazio Arloak helburu hauetarako xedaturikoak ere.

l PROIEKTUEN GASTUAK. Urteko ekitaldian onarturiko proiektuen guztizko zenbatekoa jasotzen du.

l FUNTZIONAMENDU GASTUAK:

w Baliabideak sustatzea eta biltzea. Diru-laguntzak biltzera eta erakundearen jarduera iragartzera bideraturiko 

Komunikazio Arloko gastuak jasotzen ditu.

w Administrazio eta egitura gastuak. Erakundearen kudeaketan eta administrazioan sorturiko gastuak dira.

* Ikastetxeak, Larrialdiak, Sentsibilizazio-jarduerak, Dirulaguntza pribatuak,
Diru-sarrera finantzarioak eta beste diru-sarrera pribatu batzuk.

Diru bilketakoa

87,7%

% 90,6

% 12,3

% 9,4

Tokiko Adm. eta 
Adm. Autonomikoa

Bazkideak 
eta emaileak

% 40,9
Parrokiak 
eta erlijio-

erakundeak

% 24

Herentziak
eta legatuak

% 13,8

% 6,9

Besteak*
% 8,9

% 5,4
NEAE
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Garapen
proiektuak

Sensibilizazioa

% 85,6

% 5 BESTER
IK

% 6,8

% 2,6

Adm. 
eta  Egitura

Baliabideak 
sustatzea eta 
hautematea
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gardentasuna

Gainera, Manos Unidas erakundeak

Fundación Lealtadek ezarritako

gardentasuna eta jardun zintzoaren

printzipioak betetzen ditu.

Manos Unidas erakundeak 

Espainiako GGKen 

Koordinakundearen gardentasun

tresnaren eta kudeaketa onaren

atal guztiak betetzen ditu.

Manos Unidas erakundea 

Garapenerako Nazioarteko 

Elkarlanerko Agentzia Espainiarrak

finantzatzeko aukera izan dezan

kalifikatua dago.

Espaudit Gabinete de Auditoría S.A. enpresak
ikuskatu ditu gure urteko konutak.

Manos Unidas bere funtsen gardentasunean irmoki konprometitutako erakundea da. Izatez,
erakunde bezala, gardentasuna da gure balioetariko bat, eta burutzen ditugun jarduerei
buruz gizartearen aurrean erantzuteko apustuaren isla garbia da. 

Gure webgunean www.manosunidas.org aurkituko duzue ikuskaritzaren txosten osoa. 
Orobat, paperean eskura daiteke Manos Unidasen ordezkaritzetan.



eskerrak  

Enpresak
w AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.

w ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.

w ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.

w ALONSO INCEPTIO S.L.

w ANÁLISIS y MéTODOS DE DIVERSIFICACIÓN, S.L.

w ARAVEN, S.L.

w ASESORAMIENTO MEDICO SIGLO XXI

w AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.

w BANCO SABADELL, S.A.

w BANCO SANTANDER, S.A.

w BERGATURI, S.L.

w BOANORTE, S.L.

w BON PREU, S.A.

w BUSINESS MORALES, S.L.

w CAR, S.L

w CARRERAS GRUPO LOGíSTICO, S.A.

w CHESTE AGRARIA COOPERATIVA 

w CIFRA IMPORT. S.L.

w CLíNICA DENTAL GARDENT, S.L. (MADRID)

w CLíNICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.

w COMPAS NORTE, S.A.

w COOP. AGROPECUARIA INDUSTRIAL (SEVILLA)

w COVALCO, S.L.

w CRE INGENIEROS, S.L.

w DABA, S.A.

w DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A.

w DESGUACES y GRUAS PARIS, S.L.

w EDIFICIOS AFELSA, S.L.

w EL CORTE INGLéS, S.A.

w EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A

w EMPRESA PLANA 

w FERRERO IBéRICA, S.A.

w FIDELO VILLARREAL, S.L.

w FOCUS INSIDE, S.L.

w GARLOR SERVICIOS, S.L.

w GESINTOR, S.L.

w GESTINMéDICA, S.L.

w IBM ESPAñA, S.A. 

w INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL, S.A. (INDITEX)

w INMOBILIARIA BEGASA, S.A.

w INPELSA-INDUSTRIAS PELETERAS, S.A.

w INVERVITAL 2004, S. L.

w KH LLOREDA, S.A.

w LA CERES INDUSTRIAL, S.L.

w LA FÁBRICA DE LA TELE, S.L.

w LIBECROM, S.A.

w LLOVET DE FORTUNy, S.A.

w MANUFACTURAS RUIZ, SA

w MARU FINANCE SICAV, S.A.

w MUNDOMAR CRUCEROS, S.L.

w NETOBRIL, S.A.

w OLSOL, S.L.

w OPTIM, S.A.

w PATRIA HISPANA S.A. 

SEGUROS y REASEGUROS

w PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

w PRO ANDROID, S.L

w PROyECTOS TAJINASTE, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A. 

Herrialderik behartsuenen alde egiten dugun lana ezinezkoa litzateke Manos Unidasen adiskide eta laguntzailerik

gabe. Asko dira lagundu diguten boluntarioak, langileak, bazkideak, laguntza ematen duten norbanakoak eta talde edo

elkarteak (ikastetxeak, parrokiak…), enpresak, bankuak, elkarteak eta fundazioak. Batzuek dirua emanez, besteek ga-

rapen-proiektuak finantzatuz, ekimen jakinetan lagunduz edo mota askotako zerbitzuak eskainiz. 

Guztiei, mila esker!

Ondoren, batzuk baino ez ditugu aipatuko, leku-faltagatik denak aipatzea ezinezkoa baita. Garapen-proiektuetan finan-

tza-kide ditugunak ez dira hemen aipatuko, Txosten honekin batera argitaratzen den “Proiektuen Liburua”n agertuko baitira.

s

Manos unidas ErakundEarEn bazkidE-laguntzailE izan nahi dut

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, zure datuak fit-
xategi batean sartuko ditugu. Fitxategi horren titularra Manos Unidas erakundea da, Datuak Babesteko Erre-
gistro Nagusian erregistratuta dago, eta erakundeak jasotako dohaintzak kudeatzeko asmoz sortu dugu. Manos
Unidas erakundeak antolatzen dituen beste jarduerei buruzko informazioa helarazteko erabiliko ditugu zure
datuak. Eskubidea daukazu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko nahiz ezerezteko; horretarako,
idazki bat bidali, helbide honetara: Manos Unidas - Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 -
28004 Madrid, edota mezu elektroniko bat, hona: protecciondedatos@manosunidas.org

Bete kupoi hau, deitu 900 811 888 telefonora edo egin manosunidas.org helbidean.

DIRU SARRERA ETA TRANSFERENTZIEN BIDEZ DOHAINTZAK EGITEKO KONTUAK

Edozein kontsulta egin nahi izanez gero, jo ezazu hona: socios@manosunidas.org edo 91 308 20 20 telefonora
o Ez dut Manos Unidasen informaziorik jaso nahi.

Manos Unidas erakundeari eginiko dohaintzek dagokion zerga-arintzea dute, 
ezarritako lege-mugaren barruan betiere.

ME2015

Titularraren sinadura:

Helbideratze agindu honen sinaduraren bitartez, zordunak baimena ematen dio Manos Unidasi (A) zordunaren era-
kundeari aginduak igorri eta bere kontuan (B) dagozkion zordunketak Manos Unidasen aginduak jarraituz egiteko.

Data: 201....ko ........................ ren.................................................. 

Izena IFZ

Posta kodea

Jaiotze data

Deitura

Helbide osoa

Herria

Probintzia

Telefono mugikorraPosta elektronikoa

ZENBATEKOA
q 6 €

o 20 €

o ............................. €

ALDIROKOTASUNA
o Hilero

o Behin bakarrik 

o ........................

KUOTAREN EGUNERATZEA
o 5 euro

o 30 euro

o ......................

o 20 euro

o 50 euro

o 150 euro

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401
Popular:   ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

(Bidal iezaguzu, arren, banketxeak emango dizun frogagiria)

SEPA ZUZENEKO ZORDUNKETA EGITEKO HELBIDERATZE AGINDUA 

Kontuaren titularra

IBAN kontu zenbakia
Begiratu zure libreta edo kontuaren laburpena eta bete itzazu datuak bere osotasunean.

KREDITU TXARTELA

Iraungitze data:

........... / ...........

E S



w REITER SySTEMS, S.A.

w SALLEN AVIACIÓN, S.A.

w SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. 

w TELEVIDEO NOVELDA, S.A.U. 

w TRANSLATOR LEGAL AND FINANCIAL, S.L. 

w VILAMAT, S.L.

w VODAFONE ESPAñA, S.A.

Bestelako erakunde, 
elkarte eta fundazioak
w A.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE  

JESúS (ZARAGOZA)

w ALTER VIA OVIEDO

w AMAS DE CASA MELGAR

w AMIGOS DE SAN VIATOR 

w ASOCIACIÓN CENTRO CULTURA POPULAR 

DE LA MUJER (CÓRDOBA)

w ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA 

VALPARAíSO 2 (VALLADOLID)

w ASOCIACIÓN CULTURAL GARENOK

w ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

w ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN DE SAN ANTONIO 

(VILLANUEVA DEL ARISCAL-SEVILLA)

w CARITAS DE NERJA

w CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. DEL PILAR

w FUNDACIÓN ABARGUES-BENISSA

w FUNDACIÓN ABEL MATUTES

w FUNDACIÓN ACS

w FUNDACIÓN BARRIE DE LA MAZA

w FUNDACIÓN BEISTEGUI HERMANOS

w FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS

w FUNDACIÓN COPRODELI

w FUNDACIÓN ELOSúA ROJO

w FUNDACIÓN ENRIqUE ESTEVE BALET

w FUNDACIÓN HOSPITAL DE POBRES-REqUENA

w FUNDACIÓN ITAKA DE ZARAGOZA

w FUNDACIÓN JOSé MARíA IMAZ

w FUNDACIÓN LAGUNTZA

w FUNDACIÓN MEDINA y CORELLA (CABILDO)

w FUNDACIÓN MUTUA MADRILEñA

w FUNDACIÓN NARANJO GALVAN

w FUNDACIÓN ORDESA

w FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DE ACCIONES SOLIDARIAS

w FUNDACIÓN PEDRO NAVALPOTRO

w FUNDACIÓN PRIVADA GIRBAU 

w FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU

w FUNDACIÓN REAL MADRID

w FUNDACIÓN REPSOL 

w FUNDACIÓN UNIVERSITARIA S. ANTONIO

w FUNDACIÓN VIC VEDRUNA 

w FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES

w GRUPO HORIZONTE

w HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD 

(OLIVENZA)

w ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS 

DE VALENCIA

w MUJERES DE PRADEJON

w PROCLADE BéTICA EN PLASENCIA

Hitzarmenak
w ALAMEDA INDUSTRIAL, S.L. 

w AXIS AUTOMATIÓN, S.L. 

w BANCAJA

w BANSABADELL VIDA, S.A.

w BOURGEOIS FINCAS, S.L.

w CAIXABANK, S.A.

w CLUB TENIS BARCINO

w DKV SEGUROS y REASEGUROS, S.A.

w DONATOR WORD, S.L.

w FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

w FUNDACIÓN FUENTES DUTOR

w FUNDACIÓN JESúS SERRA 

(GRUPO CATALANA OCCIDENTE)

w GMV EUROLIFT, S.A.

w LAUNIUM CORP, S.L.U.

w qUINN CREATIONS, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A.

w REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUñA (RACC)

w SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS y 

TELéGRAFOS, S.A.

Babesleak
w BANCO POPULAR (PREMIO CARTELES y 

FOLLETOS)

w BANCO SANTANDER (PREMIO PRENSA)

w LA CAIXA (CONCURSO LITERARIO y 

PREMIO CARTELES)

w MAPFRE (PREMIO ESPECIAL)

s

Komunikabideak
Manos Unidas erakundeak esker 
bereziak eman nahi dizkie gure mezuak 
eta iragarkiak dohainik argitaratzen 
dituzten komunikabide nazional, 
autonomiko eta tokikoei (egunkariak,
aldizkariak, irrati eta telebistak).

Guztiei, mila esker!
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. 
Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. 
Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. 
Tfno. 918 833 544 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. 
Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. 
Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. 
Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. 
Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. 
Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. 
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. 
Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525

18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. 
Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. 
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. 
Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. 
Tfno. 986 850 812

37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 1ºA. 
Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (Bar-
celona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630
ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. 
Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. 
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD 
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. 
Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
yagüe de Salas, 18 bajo. 
Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 bajo 
Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. 
Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. 
Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. 
Tfno. 976 291 879
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