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Presidentearen gutuna
Lagun maiteok:
Manos Unidas/María José Pérez

Beste urte batez, Manos Unidas erakundeko presidente gisa
zuzentzen naiz zuengana, 2018an egin dugun guztiaren
alderdi nabarmenetako batzuen berri emateko. Zuek bezalako jendeari esker egin ahal izan ditugu jarduera guztiak; hau
da, beren denbora eta ahalegina gure mugetatik kanpo bizi
diren milaka gizakiren bizi-baldintzak hobetzeko prest
dauden gizon-emakumeei esker.
Hamabi hilabetez, «Garrantzia duena partekatu» lemapean aritu gara lanean Manos
Unidasen. Erakundea sortu zenez geroztik, elkartasuna egia bihurtzen lagundu diguten
esperientziak, ekimenak eta proposamenak jorratzen aritu gara, «trukean ezertxo ere
eskatu gabe, eta oztoporik eta baldintzarik jarri gabe», Frantzisko aita santuak Behartsuen
Mundu Egunean munduari zuzendutako mezuan eskatu zigun bezala.
«Garrantzia duena partekatu» kanpainarekin, bukaera eman diogu gosearen aurka gogor
ekiteko asmoaren inguruan ardaztu den 2016-2018 hirurtekoari. Horrela, nolabait berreskuratu egin dugu gure fundatzaileek zuten helburu nagusia, Ekintza Katolikoko emakumeek duela 60 urte zuten helburu hura: munduan zegoen gosea desagerraraztea, alegia.
FAO erakundeak jakinarazitakoaren arabera, gora egin zuen munduan gose diren pertsonen
kopuruak: 777 milioi pertsona ziren 2015ean; 815 milioi, berriz, 2018an. Onartezina da gorakada hori. Nazioarteak, behingoz, gogoeta egin behar luke, eta zertan ari den aztertu.
Manos Unidas erakundean garbi daukagu gizarteari gosea eta pobrezia zein ikaragarriak
diren ikusarazteko erantzukizuna daukagula, eta egoera horiek eragiten dituzten azpiegitura zitalak salatzekoa ere bai.
Orrialde hauetan ikusiko duzuen bezala, gure salaketa-mezua zabaltzeko eta eraldaketaren
aldeko gure proposamen, esperientzia eta ekimenak gizartean ezagutarazteko lanetan
murgilduta ibili gara 2018an, mundu zuzenagoa eraikitzeko asmoz. Manos Unidas osatzen
dugunontzat, urte hauetan zehar gure eginkizunarekin bat egin duzuenontzat, ez da
nahikoa munduan milioika pertsonak bizi duten pobreziaren aurrean sentsibilizatuta edo
kezkatuta egotea. Guretzat oso garrantzitsua da ekitea eta konponbideak lantzea ere.
Gure fundatzaileek, duela urte asko, indarrak batu eta munduko gosearen aurka borrokatzeko eskatu zioten gizarteari. Nik, lagun maiteok, benetan axola duena partekatzeko
eskatu nahi dizuet lerro hauen bidez; izan ere, «denok bat eginda, eginkizun bera daukagunok elkarrekin arituta, uste baino askoz gehiago lor dezakegu».
2018an, Manos Unidas erakundeko 73.381 bazkide eta kolaboratzaileen lanari esker, milioi
eta erdi pertsona ingururengana iritsi zen pobreziaren aurka egiten ari garen borrokaren
fruitua, 54 herrialdetan gauzatzen ari garen 564 garapen-proiektuen bidez.
MILA ESKER zuen kolaborazio eta konpromisoagatik. MILA ESKER hau guztia posible
egiteagatik.
Zerbitzu Zentralak
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08
manosunidas.org
info@manosunidas.org

Lege-gordailua: M-12052-2019

Clara Pardo
Manos Unidas erakundeko presidentea
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GARA

Nor

Manos Unidas Espainiako Eliza Katolikoaren baitako
elkarte bat da, herrialderik ahulenak eta garapen-bidean
daudenak laguntzeko, sustatzeko eta garatzeko sortua.
Aldi berean, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde
(GGKE) bat ere bada, irabazi-asmorik gabea, katolikoa
eta sekularra, boluntarioz osatua.
Gure egitekoa pobreziaren, gosearen, nutrizio kaskarraren,
gaixotasunen eta hezkuntza-gabezien aurka borrokatzea da,
eta horien guztien eragile diren egiturazko zergatiak
desagerrarazteko lan egitea: injustizia, ondasunen banaketa
bidegabea, pertsonek eta herriek beren eskubideak aldezteko
aukerarik eza, aurreiritziak, elkartasun eza, axolagabekeria
eta giza balioen eta kristau balioen krisia.

1955ean, Erakunde Femenino Katolikoen Mundu Batasunak «gerra»
deklaratu zion goseari. Aldarrikapen hori bere egin zuten Espainiako
Ekintza Katolikoko Emakumeek eta 1959an Espainiako Gosearen
aurkako lehen Kanpaina jarri zuten abian. Hain zuzen ere hortik
sortuko zen Manos Unidas erakundea.
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Fotos: Manos Unidas

GURE GIZA TALDEA

5.345 boluntario
73.381 bazkide eta kolaboratzaile
143 langile kontratatu
Manos Unidas erakundea boluntarioek osatzen
dute nagusiki, eta horietatik gehienak emakumeak
dira. Hasiera-hasieratik izan da hala. Boluntarioek
maila eta arlo guztietan hartzen dute parte eta horrek
zabalkunde handia ematen dio Manos Unidasek bere
Ordezkaritza eta Zerbitzu Zentraletan egiten duen
lanari. 2018aren amaieran, 5.345 boluntario
zeuzkan erakundeak –zifra horrek gora egin
du azken urteotan–, eta 143 langile kontratatu.
Manos Unidasen beste bereizgarri bat bere 73.381
bazkide eta kolaboratzaileek gorpuzten duten
elkartasuna da, hain zuzen ere haien ekarpenak izan
baitira erakundearen diru-iturri nagusia.
Azkenik, Hegoaldean lankide ditugun bazkideak
dibertsiﬁkatzeko ahaleginaren emaitza gisa (GKE,
kongregazio erlijiosoak, elkarteak, kooperatibak,
eta abar), 2018an ia 500 izatera iritsi dira Manos
Unidasek Afrikan, Asian eta Amerikan garapenproiektuak gauzatzeko dauzkan koordinazioerakundeak.
Manos Unidas erakundearekin era bateko edo
besteko lotura duten guztiei… eskerrik asko!
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Sareak

Egitura

Manos Unidas, bere elizbarruti-egiturari esker,
Espainia osoan dago zabalduta. 72 Ordezkaritza eta
500 egoitza baino gehiago ditu orotara. Erakundea
presente dago parrokietan, herrietan eta hirietan,
eta besteak beste horregatik dago Manos Unidas
hain sustraituta espainiar gizartean; horrela, jende
askori bere udalerrian bertan eskaintzen diogu
ekintzetan parte hartzeko eta elkartasuna
adierazteko aukera.

Organigrama

Manos Unidas/Pilar Seidel

Manos Unidasen Zerbitzu Zentralak Madrilen daude.
Han, bi ildotan egiten dute lan, Ordezkaritzekin
elkarlanean: Espainiako gizartea sentsibilizatzen eta
Hegoaldeko herrialdeetan garapenerako proiektu,
plan eta programak ﬁnantzatzeko funtsak biltzen.

GOBERNU-ORGANOAK
BATZAR NAGUSIA
Presidentea Elizbarrutietako presidente-ordezkariak 72

Zerbitzu Zentraletako ordezkaria 1

Batzorde Iraunkorra

Batzar Nagusia Manos Unidas erakundearen gobernu-organo gorena da.
Urtean bitan elkartzen da.

BATZORDE IRAUNKORRA
Batzorde Iraunkorra Batzar Nagusiaren mendeko gobernu-organoa da. Azken horren jarraibideak betez,
Manos Unidas erakundearen lana zuzentzen du. Hilean behin elkartzen da.
Presidentea
Clara Pardo
Diruzaina
Genaro Seoane

Kontseilaria
Mons. Carlos Escribano

Kontseilariordea
José Antonio Álvarez*

Ekintza Katolikoa elkarteko idazk. nag.
Bete gabe

Presidenteordea
Guadalupe Sierra

Batzar Nagusiaren ordezkari diren
presidente-ordezkariak (5)
Josefa Ribas**, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Elena Garvía,
Eladio Seco-Herrera**

* 2018ko urriaz geroztik, Óscar García da kontseilariordea.
** 2018ko ekainaz geroztik, Ana Torralbak eta Rosario Martínezek hartu
dute Josefa Ribasen eta Eladio Seco-Herreraren lekua, Batzar Nagusiaren
ordezkari gisa.
Ekainaz geroztik, halaber, Salvador Saura da Zerbitzu Zentralen ordezkaria, Julián Jiménezen ordez.
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Erronka eta problematika globalen aurrean,
Manos Unidasek nazioko eta nazioarteko
beste erakunde batzuekin koordinatuta
aritzearen aldeko apustua egiten du.
Horregatik, urtetik urtera, gero eta gehiago
parte hartzen du sareetan, munduan gosea
eta pobrezia eragiten dituzten arrazoiei aurre
egiteko.
2018an, honako hauetan parte hartu
du Manos Unidasek:
l Espainiako Fundraising Elkartea.
l CIDSE. Garapenerako erakunde katolikoen
nazioarteko aliantza.
l CONCORD. Garapenerako eta laguntza
humanitariorako GKEen Europako
konfederazioa.
l CONGDE. Espainiako Garapenerako GKEen
Koordinakundea.
l Misioen Kontseilu Nazionala.
l Giza Garapen Integralaren Zerbitzurako
Dikasterioa.
l Enlázate por la Justicia.
l Ebanjelizazio Berriaren Funtsa.
l Laikoen Foroa.
l Sur Fundazioa.
l Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren
Behatokia.
l Mundu Ituna.
l Espainiako Boluntarioen Plataforma.
l UMOFC. Emakumeen Erakunde Katolikoen
Mundu Batasuna.

Idazkaria
José Valero

Zerbitzu Zentralen
ordezdkariak (3)
Macarena Aguirre,
Isabel Vogel,
Julián Jiménez**

Manos Unidas/Patricia Garrido

ELIZBARRUTIETAKO ORDEZKARITZAK
ELIZBARRUTIKO ZUZENDARITZA TALDEA
Presidente-ordezkaria

Presidenteorde-ordezkariordea

Idazkaria

Diruzaina

KUDEAKETA-ORGANOA
ZERBITZU ZENTRALAK
Zerbitzu Zentralak erakundearen gobernu-organoek hartutako akordioak gauzatzeaz
arduratzen diren zerbitzu tekniko eta administratiboak dira.
Presidentea
Clara Pardo
Zuzendaritzaren Idazkaritza
Idazkaritza Teknikoa
Idazkari nagusia
Ricardo Loy

Baliabideak eta Pertsonak
Administratzeko Arloa
Garapenerako
Hezkuntzaren Arloa

Komunikazioaren eta Presentzia
Publikoaren Arloa
Finanzta Kudeaketaren eta
Planifikazioaren Arloa

Ordezkaritzen Arloa

Proiektuen Arloa
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EGITEN DUGU?

Zer
8

Manos Unidas erakundean elkartasuna, Ebanjelioa eta Elizaren
dotrina soziala ditugu lanerako oinarri, eta gure eginkizunak
funtsean bi ildo nagusi hauetan biltzen direla esan daiteke:
l Gosea eta pobrezia ezagutaraztea, egoera horien
zergatiak salatzea eta konponbideak bilatzea.
l Behar horiek artatzera zuzendutako garapen
integraleko programa, plan eta proiektuak
ﬁnantzatzeko baliabide ekonomikoak biltzea.

COMPARTE GARRANTZIA
LO QUE IMPORT
A DUENA PARTEKATU

Sentsibilizazioa

Gabriel González

#ComparteLoQueImporta
manosunidas.org
900 811 888

Pza. Nueva 4, 3. (Edif. Barria) 48005
BILBO
Tel.: 94 479 58 86
bilbao@manosunidas.org

Loiola 15, 3. ezk. 20005 DONOSTIA
Tel.: 943 42 45 10
sansebastian@manosunidas.org

Foruak 6, 1. 01004 GASTEIZ
Tel.: 945 23 11 79
vitoria@manosunidas.org

Manos Unidas erakundearen eginkizun nagusietako bat gizartea sentsibilizatzea
da; alde batetik, jendeari ikusarazteko munduan gosea dagoela –2019an,
821 milioi pertsona inguru dago jatekorik gabe– eta, bestetik, gosea eragiten
duten zergatien inguruan gogoeta kolektiboa bultzatzeko.
2016an, hiru urteko lan-plan bat jarri genuen abian, «Ekin
gogor gosearen aurka» lemapean. Sakontasunez aztertu
nahi izan genuen zerk eragiten duen munduan dagoen
gosea eta zer ondorio dituen. Hiru urte horietako azkenean,
2018an, «Garrantzia duena partekatu» kanpainaren bidez,
gure jokabide eta ohiturei zuzendu genien arreta, horietan
aldaketa batzuk eragiteko eta pertsona guztiok baldintza
duinetan bizitzeko moduko munduaren aldeko konpromisoa hartzeko. Izan ere, gure iritzian, elikadura osasungarri,
seguru eta egokia izateko aukera ezin da gutxi batzuen
pribilegioa izan, beste eskubideetatik bereizi behar ez genukeen oinarrizko giza eskubide bat baizik.
2018an, «garrantzia duena» partekatzeko ideian sakondu
genuen. Horrela, garapen jasangarrirako proposamen,
alternatiba eta ekimenak aurkeztu genituen, Aita Santuak
esan bezala «behartsuenei elkartasuna eta eskuzabal-

tasuna helarazteko» eta munduan dagoen gosea desagerrarazteko borrokan aurrera egiteko.
Ildo horretan, hainbat ekimen bultzatu genituen; besteak
beste, elikagaiak gizakien kontsumora bideratzeko, eta ez
etekin ekonomikoa lortzera; landa-eskualdeei espekulazioaren helburu ez diren elikagaiak modu dibertsiﬁkatuan
lantzen eta ekoizten laguntzeko; tokiko kontsumoaren aldeko alternatibak bultzatzeko, elikagaiekin espekulatzearen aurkako ekintzetan lagun egiteko; ingurumenaren aldetik
jasangarriak diren ekoizpen-sistemak bultzatzeko, protagonismoa nekazari-familiei emanez; tokiko kontsu-morako
elikagaien ekoizpena sustatzeko eta soberakinak saltzeko,
eta bai Hegoaldean eta bai Espainian, elikagaiak alferrik
galtzen uztearen aurkako ekintza zehatzak proposatzeko.
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449 Lotura operazio
68

proiektutarako laguntza,
finantzaketa zuzenari esker

Lotura Operazioaren helburua da lotura bat sortzea partikularren edo
taldeen (ikastetxeak, unibertsitateak, parrokiak, enpresak, profesionalen
elkarteak) eta Manos Unidasek Hegoaldean bultzatzen duen proiektu baten
edo batzuen artean. 2018an, 449 Lotura Operazio egin genituen. Horiei
esker, laguntzen ditugun eskualdeetako bizi-baldintzak ikusarazi genizkien
Espainiako herritarrei eta, horrez gain, «lotutako» operazioa eta Manos
Unidasek bultzatzen dituen beste batzuk ﬁnantzatzeko dirua bildu genuen.
2018an, 84 dohaintza jaso genituen, eta horiei esker proiektu espeziﬁkoak zuzenean ﬁnantzatu genituen eta garapenerako 68 ekimen bultzatu
genituen n

Parrokietan
Manos Unidas
Ordezkaritzak
Manos Unidas

Sentsibilizazioa

Lotura Operazioa

Espainia osoan barna dauzkagun 72 Ordezkaritzek eta
haiekin lankidetzan aritzen diren boluntario, erakunde eta
enpresek sentsibilizazio-jarduerak eta diru-bilketak egiten
dituzte. Haien bidez, zabalpena ematen diogu gure mezuari
eta garapenerako kooperazio-lanak egiten ditugu Afrikan,
Asian eta Amerikan.
Ordezkaritzen ohiko ekimenez gain, eta dagoeneko
historiko bihurtu diren «Bokata Operazioa» eta «Gosearen
Afaria» jarduerez gain, nabarmentzekoa da gure Kanpaina
otsailean atera genuenean milaka boluntariok agertutako
irudimen eta konpromisoa. Hegoaldeko gure bazkideek ere
parte hartu zuten, eta kolaborazio bikaina jaso genuen
komunikabide, erakunde, parrokia, ikastetxe, unibertsitate
eta hainbat espazio soziokulturalen aldetik n

Manos Unidas Espainia osoko parrokietan dago
presente, sortu zenez geroztik. Parrokien bidez,
erakundeak Afrikako, Amerikako eta Asiako eskualderik
behartsuenei laguntzeko bide bat eskaintzen die kristau
elkarteei.
2018an, Ordezkaritzek
eliztarrak sentsibilizatzeko
hainbat ekimen jarri zituzten
martxan, maila pertsonalean
eta egituretan balioak eta
jokabideak aldatzera
zuzenduta. Horretarako,
kristau prestakuntzarako
materialak banatu zituzten,
«Garrantzia duena
partekatu» kanpainarekin
lotuta, baita Garizumarako
eta Gabonetarako berariaz
prestatutakoak ere. Horrez
gain, garapenerako
hezkuntzara bideratutako
ekintzak egin genituen
beste erakunde eliztar eta
zibil batzuekin batera,
ardatz gisa hartuta
Behartsuen Mundu Eguna,
Lotu zaitez Justiziaren
alde ekimena, eta
UMOFCren eguna n

Manos Unidasen zigilu solidarioa
2018an, sendotu egin genuen gosea desagerrarazteko eginkizunean laguntza ematen diguten enpresa eta erakundeekiko aliantza. Argitalpen honetan, oso urrutira heldu
den kolaborazio berezi bat nabarmendu nahi dugu: Manos Unidasen zigilu solidarioa.
Zigilu hori Correos erakundeak Gizalegezko Balioak izeneko sailean atera duen
lehena da. Madrilen egin zuten aurkezpena, Correosen egoitza nagusian, eta Espainia
osoko Ordezkaritzetan. Guztira 240.000 ale atera zituzten eta bildutako guztiaren % 3
Hondurasko San Pedro Sula udalerriko proiektu bat laguntzera bideratu zen, arriskuegoeran dauden adingabeen hezkuntza indartzeko eta indarkeria prebenitzeko. Ekimen
hori «Pausoz pauso» programa soziohezitzailearen barruan dago, eta horren bidez
eskolaz kanpoko laguntza eta laguntza psikomedikua jasotzen dute 170 haur eta
gaztek, eta prestakuntza-jarduerak 50 gurasok n
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Cadena 100 Irratiaren Gaua:
Etiopia bihotzean
Beste behin ere, Cadena 100 Irratiaren Gaua aukera
paregabea izan zen Madrilgo Wizink Center aretoa musikaz eta
elkartasunez betetzeko. Besteak beste, Amaia Montero, Pablo
López, Amaia eta Alfred, Soraya, Malú, Rosana, Manolo García
eta Mikel Erentxun artistek hartu zuten parte. Emanaldien helburua zen gizartea sentsibilizatzea eta Etiopian desgaitasunak
dauzkaten pertsonak laguntzeko proiektu baterako dirua biltzea.
SALU erakundeak bultzatzen duen ekimenak hainbat lanbide
eta jardueratan aritu ahal izateko prestakuntza ematen die pertsona horiei, gero diru-iturriak izan ditzaten eta euren kasa
baldintza duinetan bizitzeko aukera izan dezaten n

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas/Marta Carreño

Sentsibilizazioa

Manos Unidas 2018 sariak

Manos Unidas sariek, 38. edizioan, baztertuen dauden
komunitateen errealitatea ikastetxeen eta komunikabideen
bidez ezagutarazi duten lanak bultzatu eta saritu dituzte,
aurrekoetan bezala. Ángel Expósitok eskuratu zuen Manos
Unidas sari berezia, ikusgaitasun txikiena duten errealitateekiko duen konpromiso profesionalagatik. Ana Palaciosek
eta Francisco Javier Carriónek Prentsako Manos Unidas saria
jaso zuten, ex aequo; Constanza Portnoy Fotokazetaritzaren
kategoriako garailea izan zen, eta Diego M. Marjotie eta María Alonso-Tejón haurrek Kontakizunen eta Kartelen kategorietako sariak jaso zituzten, hurrenez hurren n

Komunikazioa eta presentzia publikoa

Klipmetrajeen IX. Festibala
Manos Unidasen Klipmetrajeen Festibalaren IX. edizioaren izenburua hauxe izan da: «Orain zure txanda da. Zein
errezeta daukazu gosearen aurka borrokatzeko?». Horren
bidez, gure bizimoduak eta gure kontsumo-ohiturek eskualderik behartsuenetan duten eraginaz gogoeta egitera bultzatu nahi izan ditugu ikasleak. Edizio honetan, 1.353 bideo
aurkeztu dira, bertako bi kategoriatan: Orokorra (174 bideo)
eta Ikastetxeak (981 DBHn eta 198 LHn) n
clipmetrajesmanosunidas.org

2018an, lan handia egin genuen gure urteko kanpainaren mezuak
milaka pertsonarengana iristeko, bai Ordezkaritzek sustatutako
jardueren bidez, bai argitalpen, bideo, hezkuntzarako baliabide, eta
telebista zein irratirako iragarkien bidez.
Erredakzioetara aldiro-aldiro
edukiak bidaliz eta kazetariekin
batera gure proiektuak ezagutarazteko bidaiak eginez, sendotu
egin genuen irratiarekin, prentsarekin eta telebistarekin dugun
harremana. Horrez gain, baliabide
instituzionalak ere erabili genituen, garapenaren eta sentsibilizazioaren alde egiten dugun lanaren berri emateko, hala nola gure
lau hilean behingo aldizkaria -urtean 400.000 ale inguruko tirada du-,
erakundearen sare sozialak -Ordezkaritzen kontuek 250.000 jarraitzaile dituzte eta Zerbitzu Zentralen sareek 140.000 baino gehiagoeta gure web instituzional berria, 2018ko martxoan argitaratua. Azken
horrekin, eskuragarriago ipini nahi
izan dugu Manos Unidasen inguruko informazioa eta gehixeago hurbildu nahi izan dugu gure proiektuen bidez laguntzen ditugun pertsonengana. Aipamen berezia egin
behar diogu gure bideoek Youtube
kanalaren bidez izaten duten zabalkundeari; izan ere, 2018an boskoiztu egin genuen harpidedunen
eta bisualizazioen kopurua n
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Manos Unidas

Sentsibilizazioa

«Alda gaitezen planetaren alde,
zain ditzagun pertsonak»
Manos Unidas erakundearentzat eta CIDSE sarea osatzen duten Europako garapenaren aldeko antolakunde katoliko guztientzat, «Alda gaitezen planetaren alde, zain
ditzagun pertsonak» kanpainaren hirugarren urtea izan zen
2018a. Kanpainaren helburua gure bizimodua, gure jarrerak
eta ekoizteko eta kontsumitzeko orduan dauzkagun ohiturak aldatzeko beharra ikusaraztea da. Iaz, energia izan genuen ardatz, hain egunerokoa eta hain oinarrizkoa den
baliabide hori. Horrela, energiaren erabilerak ikusi genituen,
erregai fosilak erabiltzearen ondorioak, alternatibak eta abar.
Kanpaina horren esparruan, Manos Unidasen I. Kanpamentu
Jasangarria antolatu genuen, eta bertan hamar Ordezkaritzatako 23 gaztek hartu zuten parte. Kanpamentu horretan,
elkartasunean, jasangarritasunean eta konpromisoan oinarrtutako bizimodua sustatu genuen. 2018ko abenduan, gazte horietatik lau Poloniara joan ziren, CIDSEk klima-aldaketari buruzko COP 24 konferentziaren inguruan antolatutako jardueretan parte hartzera n

Espainian, «Planeta zaintzen baduzu, pobreziari
aurre egiten diozu» kanpaina lantzen jarraitu genuen
2018an, Enlázate por la Justicia erakunde katolikoen
aliantzarekin batera. Mezua Laudato Si entziklikan dago
oinarrituta, eta nolabait adierazi nahi du munduko pobrezia eta ingurumenaren narriadura ez direla bi arazo
ezberdin, arazo bakar baten bi aurpegi baizik, ondorioak
dituena gizartean eta ingurumenean, eta lotuta dagoena gure bizimoduarekin eta gure kontsumo-ohiturekin.
Bi urte eman ditugu mezu horren ulermenean eta praktikan sakontzen, eta «dekalogo berde» bat prestatu
dugu, proposamen batzuk biltzen dituena. 2018aren
erdialdean, eguneroko ekintzak (elikadura, garraioa eta
arropa, adibidez) beharrezko baliabide naturalekin lotzen
hasi ginen, pobreziari aurre egiteko moduak bilatzeko
eta gure jokabideen bidez planeta zaintzeko, eta ildo horri
jarraipena emango diogu datozen bi urteetan ere n

manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta

enlazateporlajusticia.org

LimboAgency/Manos Unidas

Saúl Craviotto, Manos Unidas
erakundearen lehen enbaxadorea

Gure
sare sozialak:
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manosunidas.ongd

Gure sentsibilizazio-lanari oihartzun handiagoa emateko, enbaxadore bat izan
genuen lehen aldiz, eta asko lagundu zigun Manos Unidasen mezuak komunikabideetan eta ekitaldi publikoetan zabaltzen.
Saúl Craviotto piraguista, Olinpiadetako lau dominaren jabe dena, Mozambiken izan zen Manos Unidasen enbaxadore gisa egindako lehen ekintzan,
gure erakundeak egiten duen lana bertatik bertara ezagutzeko. Gure enbaxadoreak nabarmen lagundu zigun pobreziaren aurka egiten ari garen borroka
gizarteari eta bere jarraitzaileei ezagutarazten; izan ere, bere sare sozialetan eta
hainbat hedabide eta ekitalditan eman zuen egiten dugun lanaren berri, eta
horrela 120.000 pertsona baino gehiagorengana iritsi zen gure mezua n
Saúlek Mozambikeren bihotzera egindako bidaiari buruzko
informazio gehiago, hemen: craviottomozambique.manosunidas.org

@ManosUnidasONGD

@manosunidas

Kanala: Manos Unidas

Manos Unidas erakundean 60 urte daramatzagu gosearen aurka borrokatzen eta gure eginkizuna garapenerako
eskubidearen inguruan ardazten. Iaz, 564 proiektu berri bultzatu genituen; horien artean, garapenerako
ekimenak eta larrialdietarako ekintzak izaren ziren nagusi. Hegoaldeko komunitateei ematen diegun
laguntzaren nolakotasuna gehixeago zehaztearren, 2018an honela bataiatu genituen gure lan-sektoreak:
«Elikadura eta ogibideak», «Hezkuntza», «Osasuna», «Giza eskubideak eta gizarte zibila»,
«Emakumeen eskubideak eta ekitatea», «Ingurumena eta klima-aldaketa» eta «Ura eta saneamendua».

1959an Manos Unidas «Gosearen Aurkako Kanpaina» gisa
sortu zenetik, gure lanaren helburu nagusietako bat elikadurarako eskubidea gauzatzea izan da. Horregatik, 2018an
110 proiektu berri onartu genituen, familientzat bizibide
egokia bermatzeko, guztira 9.925.522 €-ko inbertsioa eginda; gauzatutako aurrekontuaren % 28, alegia. Proiektu horien
bidez, bi alderdi sustatu genituen: alde batetik, familia-nekazaritza jasangarria bultzatzea, ingurumena errespetatzen
duena, eta, bestetik, familientzat duintasunez bizitzeko
diru-iturriak sortzea. Egitasmo horiei esker, komunitateei
bermatzen diegu modu egokian elikatuko direla; horrela
hobetu egiten dute beren nutrizioa eta, era berean, ikusten
dute gauzatu egiten direla hezkuntzarako, osasunerako,
etxebizitza duinerako eta abar dauzkaten eskubideak.
Gure tokiko bazkideekin batera 2018an abian jarritako 564
proiektuen bidez, zuzenean 1.422.011 pertsonari eman
genien laguntza Afrikan, Amerikan eta Asian. Horietatik
% 57 emakumezkoak ziren. Manos Unidas erakundean,
funtsezkoa iruditzen zaigu gizonen eta emakumeen artean
dauden desberdintasunak ezabatzeko borrokatzen jarraitzea, eta ohartzen gara lan egiten dugun inguru gehiengehienetan baztertuta egoten direla emakumeak. Era
berean, migratzaileak, errefuxiatuak eta desplazatuak
artatzen jarraitzen dugu, kontinenteetan dauden gatazken
ondorioz ikaragarri egin baitu gora beren sorterritik beste

Manos Unidas/Patricia Garrido

Proiektuak

564 proiektu
1.422.011 pertsonarentzako zuzeneko laguntza
54 herrialde
35.903.339,22 € -ko inbertsioa

eskualde edo, zenbaitetan, beste herrialde batzuetara lekualdatzeko beharra duten pertsonen kopuruak.
Gure erakundea tokiko ia 500 bazkiderekin aritu zen lanean
2018an. Eragile horiek ezinbestekoak dira eskualderik behartsuenei garatzen laguntzeko. Horregatik, oinarrizkoa iruditzen zaigu gure bazkideak entzutea, lagun egitea eta gero
eta sendotasun handiagoa ematea, hori egitean hobetu
egiten delako proiektuen sendotasuna ere. Urte hauetan
guztietan lortutako eskarmentuari esker, gero eta hobeto
ezagutzen ditugu gure lanaren xede diren errealitateak eta
eremuz eremu ezartzen ditugu lehentasun estrategikoak.
Orrialde hauen bidez, Espainiako gizartearen, organismo
publikoen eta erakunde pribatuen kolaborazio eskuzabala
eskertu nahi dugu, 2018an Manos Unidasi baliabideak eman
baitzizkioten, borondate onez, eta, horrela, Hegoaldeko 54
herrialdetan gure lanari jarraipena emateko aukera eman
baitziguten. Elkartasun horri esker, 35.903.339 €-rekin,
garapen-ekimenak ﬁnantzatu genituen.
Ziurtasun osoz esan dezakegu mundua ekitatiboa izatea lor
dezakegula. Horregatik, aurrera egiten jarraituko dugu, gizaki
guztiok eskubide berberak izan ditzagun, edozein dela ere
gure jaioterria.
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Manos Unidas erakundeak
564 proiektu onartu ditu 2018an,
54 herrialdetan,
35.903.339,22 eurokoak.
Gainera, aurreko ekitaldietako proiektuak
diruz laguntzen jarraitzen dugu.
2018an, guztira 907 proiektu.

188 proiektu

Elikadura eta
ogibideak

Manos Unidas/Javier Mármol

Zenbatekoa: 9.925.521,68 €
124.174 onuradun
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79 proiektu

38 pro

Hezkuntza

Osasuna

Ura e

Zenbatekoa: 10.582.745,13 €
76.623 onuradun

Zenbatekoa: 4.115.784,00 €
556.852 onuradun

Zenbat
16

Manos Unidas/Casilda de Zulueta

110 proiektu

Manos Unidas/Marta Carreño

Proiektuak munduan

Manos Unidasen proiek

ktuak munduan 2018an
PROIEKTUAK
KONTINENTEKA

Asia
% 25

Amerika
% 26

Afrika
% 49

PROIEKTUAK
SEKTOREKA

Hezkuntza
% 33

% 10
Emakumeen
eskubideak eta
ekitatea

Elikadura eta
ogibideak
% 20
Giza eskubideak
eta gizarte zibila
% 14
Osasuna % 2
% 14
Ingurumena eta
klima-aldaketa

%7
Ura eta
sanamendua

55 proiektu

13 proiektu

ta saneamendua

Emakumeen eskubideak
eta ekitatea

Giza eskubideak eta
gizarte zibila

Ingurumena eta
klima-aldaketa

tekoa: 5.173.074,32 €
61.476 onuradun

Zenbatekoa: 3.052.260,01 €
76.398 onuradun

Zenbatekoa: 1.950.246,87 €
403.544 onuradun

Zenbatekoa: 1.103.707,21 €
22.944 onuradun

Manos Unidas/Ana Pérez

Manos Unidas/Marta Carreño

Manos Unidas/Javier Mármol

81 proiektu

Manos Unidas/Myriam Sagastizábal

oiektu
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Proiektuak Afrikan

Afrikan aldaketak gertatzen ari dira eta aldaketa horren zantzu garbiak ikusi ahal
izan genituen 2018an. Adibidez, Sahle-Work Zewde Etiopiaren historiako lehen
emakumezko presidentea bihurtu zen, bai eta kontinenteko lehen emakumezko
estatuburua ere, eta bakarra da oraingoz. Era berean, Denis Mukwege ginekologo
kongoarrak Bakearen Nobel saria jaso zuen, sexu-indarkeriaren biktima diren
emakumeekin egiten duen lanagatik.
Baina afrikar askok eta askok oinarrizko zerbitzurik gabe jarraitzen dute oraindik
ere (1.200 milioi pertsona inguruk, horietatik % 70 gazteak izanik). Gainera,
gatazkek zaildu egiten dute pobreziaren aurkako borrokan aurrera egitea, bereziki
Kamerunen, Nigerian, Txaden eta Burkina Fason, eta modu kronikoan Somalian,
Afrika Erdiko Errepublikan eta Kongoko Errepublika Demokratikoan. Hego
Sudanen kasuan, bake-itunak itxaropena piztu zuen arren, egoera humanitarioa
ez zen asko hobetu: herritarren % 60k segurtasun-gabezia larria dute elikaduraren aldetik, eta 2,2 milioi errefuxiatu eta 1,9 milioi barne-desplazatu daude.
Egoera horren aurrean, garapena, hezkuntza eta osasuna lantzeko proiektuak
bultzatu genituen errefuxiatuen eta desplazatuen esparruetan, pairatzen ari
diren egoera lazgarria arintzen laguntzeko. Era berean, iaz handitu egin genuen
migratzaileei gizarteratzen eta laneratzen laguntzeko programetan egiten dugun
inbertsioa, talde ahula baita haiena eta giza eskubiderik oinarrizkoenak ere ez
baitauzkate. Eta bereziki emakumeak eta haurrak dira zaurgarrietan zaurgarri,
haiek nozitzen baitituzte gehien abusuak eta defentsa-gabezia.
Eskualde askotan, ustelkeria endemikoak, gobernantza kaskarrak eta klimaaldaketak segurtasun-gabezia handia eragin zuten, elikadurari dagokionez.
Horregatik, sendotu egin genituen giza eskubideak indartzeko eta ingurumena
errespetatzen duten nekazaritza-praktikak babesteko ekimenak, ekoizpenerako
teknika egokiak erabiliz, laboreak dibertsiﬁkatuz eta ura zentzuzko moduan
erabiliz; guztia ere, nutrizioa hobetzeko, elkarlana bultzatzeko eta landaeremuetatik gazteen exodoa murrizteko.
Osasuna eta hezkuntza giltzarri dira garapenerako; horregatik, 2018an ere funtsezkoak izan ziren Manos Unidasek kontinentera bideratutako proiektu eta
funtsetan. Herrialde askotan, lehen mailako eta bigarren mailako hezkuntza
sustatzen dugu bereziki, eta lanbide-heziketaren aldeko apustua egiten dugu,
gazteentzako enplegu-aukerak zabaltzeko. Aipamen berezia egin behar diegu,
alde batetik, emakumeek diru-sarrerak lortzeko egiten dituzten jarduerak laguntzeko ekimenei, eta, bestetik, emakumeen autonomia eta ahalduntzea sustatzera zuzendutako sentsibilizazio- eta trebakuntza-programei, hain zuzen ere
desberdintasun-egoeran eta baztertuta egoten direlako emakumeak.
Lankide ditugun erakundeekin jakintza partekatzeko eta loturak estutzeko
helburuarekin, 2018ko urrian Afrika Frankofonoko Bazkideen Nazioarteko Lehen
Topaketa antolatu genuen Dakar hirian (Senegal). Arrakasta handia izan zuen
ekimenak eta hasiak gara fruituak ikusten; batez ere, nekazari txikien ahalmenak
indartzean, laborantza-sistemak hobetzean, eraldatzean eta merkaturatzean.

Religiosas Pureza de María

Hezkuntzarako energia Kongoko Errepublika Demokratikoan
«Zentral fotovoltaikoa jarri dutenetik, Informatika pila bat ikasten ari gara. Lehen, argindarra
behin eta berriz joaten zitzaigunez, ia ezin genuen praktikatu ere egin. Aurten zenbatez hobeto
gabiltzan! Poz-pozik nago ikasten ari naizen guztiarekin. Hemen inguruko jendea harrituta
geratzen da, neska bat Informatika ikasten ikustean. Ni Merkataritza, Kudeaketa eta
Informatika ikasten ari naiz; izan ere, handitan, unibertsitatera joan nahi nuke, Medikuntza
ikastera. Aurrena, ospitale batean aritu nahi nuke lanean, esperientzia lortzeko, baina, gero,
nire enpresa sortu nahi nuke, osasunaren arloan».
Ilunga Kapapa Marie. 16 urte ditu eta 8 anai-arrebaren artean gazteena da.
Ikasten ari da eta bere amak Kanzenze-ko azokan daukan dendan laguntzen ere aritzen da.
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276 proiektu
15.445.859,50 euro
31 herrialde
Maroko 10

Egipto
4
Mauritania
9
Mali
5
Senegal 11

Sierra Leona 12

Togo
Burkina 11
Faso
21

Txad
4

Boli
Kosta
3
Ghana 4

Benin
11

Sudan
1

Hego
Sudan
5

Kamerun
17

Eritrea 4

Etiopia
11
Somalia 1

Uganda
12
Kenya
13
Kongoko
Errep. Dmk
19

Ruanda 6
Burundi 3
Tanzania
4

Zambia
14

Mozambike
21

Zimbabwe
7

Manos Unidas/Beatriz Hernáez

Malawi 12
Angola
6

11
Madagaskar
Lesotho
4

SEKTORE NAGUSIAK

Hezkuntza (proiektu kopuruaren arabera)

% 50

Osasuna

% 16

Elikadura
eta
ogibideak

% 14
17

Proiektuak Amerkian

147 proiektu
12.850.990,13 euro
14 herrialde
Mexiko
8

Kuba 2
Dominikar Errep. 5

Guatemala 19
El Salvador 14

Kolonbia
7
Ekuador
10

Brasil
8
Peru
23

SEKTORE NAGUSIAK
(proiektu kopuruaren arabera)

Elikadura
eta
ogibideak

% 41

Bolivia
11
Paraguai
8

Giza
eskubideak
eta gizarte
zibila

% 21

18

Haiti 16
Honduras
9
Nikaragua 7

Osasuna

% 10

Azken urteotan sortu diren gatazka askok okerrera egin zuten 2018an.
Venezuelan, Haitin eta Nikaraguan, indarra hartu zuten herritarren protestek,
baina, horrekin batera, zorroztu egin zen agintarien errepresioa. Beste herrialde
batzuetan, hala nola Brasilen eta Kolonbian, aldaketak gertatu ziren
Gobernuan, eta ikuspegi berriak jaso zituzten herritar ahulenak babesteari
eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari zuzendutako politiketan.
Kontinentean nagusitutako polarizazio-giroaren ondorioz, areagotu egin zen
giza eskubideen eta ingurumenaren defendatzaileen aurkako jazarpena eta
migrazio masiboak gertatu ziren (Venezuelatik eta Erdialdeko Amerikako
herrialdeetatik). Testuinguru horretan, handitu egin zen familia eta pertsona
migratzaileek gosea, gaixotasunak edo indarkeria pairatzeko arriskua. Manos
Unidas erakundean, egoera horietan laguntzen saiatu ginen, bien bitartean
pobrezia gorrian dauden eskualdeei oinarrizko baliabideak eta zerbitzuak
eskaintzen jarraitu genuen bitartean. Horren adibide dira migratzaileak
jasotzen ari diren herrialdeetan abian jarritako proiektuak; besteak beste,
Kolonbian, Brasilen eta Perun. Bestalde, Mexikon eta Haitin bikoiztu egin
genuen migratzaileei eta errefuxiatuei eskainitako arreta.
Nikaraguaren kasuan, Gobernuak molde ez-demokratikoak hartu izanak
zailtasunak erantsi zizkion gure lanari. Tokiko bazkideek, Gobernuaren
esku-hartzearen beldur, giza eskubideen urraketak ez salatzea erabaki zuten.
Brasilgo bazkide batzuek, era berean, adierazi zuten botere publikoa haien
lana oztopatzen ari zela. Haitin, berriz, klima politiko eta sozialak
behin baino gehiagotan etenarazi egin zuen bertako bazkideen lana.
Urteak daramatzagu Kuban presente egon ezinik, bertako botere politikoaren
kontrol autoritarioa dela eta. Hala eta guztiz ere, 2018ko irailean, beharrik
handienean dauden pertsonak artatzeko gizarte zibilari baliabideak emateko
asmoa duten tokiko proiektuak eta bazkideak identiﬁkatzea lortu genuen.
Giza eskubideak eta ingurumen-eskubideak defendatzeari dagokionez, sareko
lana bultzatu genuen, horretarako aurrekontu bat sortuta. Horrela, laguntza
ematen genien REPAM sareari (Sare Eliztar Panamazonikoa) eta Iglesias y
Minería sareari, mehatxuak salatzeko eta biktimak artatzeko.

Manos Unidas/Pompeyo Sancho

Familien autonomiarako nekazaritza
ekologikoa El Salvadorren

Antonio Montero

Sareko lana ere indartu egin genuen, gure kontraparteen artean sinergiak
bilatuz eta haien arteko esperientzien trukea bultzatuz. Horren erakusle izan
genuen Manos Unidasen tokiko bazkideek Guatemalan egindako topaketa.
Diagnostikoak eta lankidetza-ildoak partekatu zituzten han, eta ondoren
Guatemalako Plan Estrategikoan jaso zituzten horiek guztiak. Perukoarekin
batera, horixe izan zen 2018an egin genuen lanaren oinarria.

«Orain, behar dudan guztia daukat baratzean:
tomateak, pepinoak, babarrunak, pipianak, txileak, gineoak, errefauak… Denetarik daukat.
Kafea ere lantzen dut, bi behi dauzkat, eta xaboia eta saskiak egiten ikasi dut. Gero, eskualdean saltzen ditut. Orain ez daukat gauza horiek erosten aritu beharrik, neronek egiten
ditut eta. Gainera, hobetu egin dira bai nire ekonomia eta bai nire osasuna ere, dena nire
lursailean lantzen dudalako eta badakidalako haziak onak direla eta ez dutela gai kimikorik.
Eskerrak eman behar dizkiet, aurrena Jainkoari eta ondoren Manos Unidasi, orain ez naizelako bakarrik sentitzen eta nire komunitatearekin harreman estuagoa daukadalako. Nire
bizitza aldatu egin da».
Margarita de Jesús Guinea. Nekazaria da, alarguna, eta bederatzi seme-alabaren ama.
San Lorenzo udalerrian bizi da, Santa Ana departamentuan, El Salvadorren.
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Proiektuak Asian

141 proiektu
7.606.489,59 euro
9 herrialde
Libano 5
Israel 1
Palestina 6

1
Jordania

Asiako eskualde behartsuenen alde 2018an egin genuen lanak
hiru helburu nagusi izan zituen: gizarte zibileko erakundeak
sendotzea, hezkuntzaren aldeko ekimenak babestea (hezkuntza
formala, alfabetatzea eta lanbide heziketa) eta giza eskubideak
defendatzea, emakumeen eskubideei arreta berezia eskainita.
Aurreko urteetan bezala, bereziki Indiara zuzendu genituen
gure ahaleginak. Herrialdeak hazkunde ekonomiko ikusgarria
izan zuen arren, dalit herritarrek (kastarik gabekoek) erabat
baztertuta jarraitzen zuten. Indiako politikak nazionalismoaren
eta hinduismoaren bidea hartu zuen bat-batean, eta ordurako
oso diskriminatuta zeuden asko are baztertuago geratu ziren.
Gobernuak enplegua sortuko zuela eta familien bizi-baldintzak
hobetuko zituela agindu zuen, baina ez zuen hitza bete.
Horrez gain, nekazaritzako produktuen prezio baxuen aurrean,
nekazariek protesta ugari egin zituzten eta landa-eskualdeak
babesteko politikak ezartzeko eskatu zioten Gobernuari.
Egoera horretan, Manos Unidasek laguntza eman zien eskualde
ahulenei, hainbat proiekturen bidez, besteak beste hezkuntza,
osasuna eta nekazaritza bultzatzeko eta emakumeentzako
diru-iturriak sortzeko.
Asiako hego-ekialdean, Kanbodian, Vietnamen eta Timorren
lanean jarraitu genuen, eta Bangladeshen presente egon ginen
berriz ere. Herrialde horietan, helburu hauek dituzten proiektuak
bultzatu genituen: pertsonen salerosketa murriztea, osasuna
hobetzea, baso-baliabideak modu jasangarrian kudeatzea eta
eskualde behartsuenetan saneamenduetarako oinarrizko
zerbitzuak ipintzea.
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India
122

Bangladesh
1

Filipinak 1
Kanbodia
3

2018a, bestalde, azken
urtea izan zuen Filipinetako
Kooperazio Espainiarrarekin
batera ﬁnantzatutako
Hitzarmenak. Lankidetza
horrek hitzarmen berri baten
esparruan jarraituko du,
Zamboanga eskualdean.

Timor 1

Erdialdeko Ekialdean, gerraren ondorioak
pairatzen ari diren milaka familiari laguntzen
jarraitu zuen Manos Unidasek Sirian eta Iraken. Libanoko
eta Jordaniako errefuxiatu-esparruetan baldintza ankerretan
bizi diren gizakiei zuzenduta egon zen gure lana. Gerra lehertu
zenean, Libanok besoak zabalik hartu zituen Siriatik ihesi
joandako herritarrak, baina, gaur egun, Libanoko herritarren
ia herenak errefuxiatuak dira, izan siriarrak, irakiarrak edo
palestinarrak. Egoera horren aurrean, herrialdera iritsi diren
azken pertsonak ez legeztatzea erabaki dute Libanoko
agintariek, eta libanoarrak, gizatalderik zaurgarrienak bereziki,
haserretu egin dira, beren bizi-baldintzek okerrera egin dutelako.
Horregatik, Libanon eta Jordanian dauzkagun bazkideek egiten
duten lana zuzentzen da bai errefuxiatuengana eta bai tokiko
herritar ahulenengana, batez ere haur, gazte eta emakumeen
hezkuntza sustatuz eta errefuxiatuei arreta psikosoziala
eta osasun-laguntza emanez. Palestinan, bestalde,
herritar zaurgarrienei laguntza psikologikoa
eta osasun-laguntza emateko proiektuen alde
egiten jarraitu genuen.

SEKTORE NAGUSIAK
(proiektu kopuruaren arabera)
Giza
eskubideak
Hezkuntza eta gizarte
Emakumeen
zibila
eskubideak
eta ekitatea

Indiako auzo marjinatuen
garapen komunitarioa

% 18

Manos Unidas/Alexandra Moreira-Rato

% 24

Nicol Society

% 27

«Txikitan sartu nintzen ikastetxe honetan eta hementxe aritu naiz
jolasten, ikasten eta hazten. Orain, ikastetxeko irakaslea naiz.
Graduondoko ikasketak ere egin ditudanez, Bhopal hiriko ikastetxe
ospetsu batean ere aritzen naiz irakasten. Horregatik, asko eskertzen
diet SDKJko lekaimeei. Gainera, haiek erakutsi zidaten benetako
arrakastaren giltza bidean aurrera egitean dagoela, ahalegina egitean,
eta ez zaiola emaitzari bakarrik begiratu behar».
Darshana Sharma. Bhopal hiriko (India) Satya Deep Jagruti Kendra (SDKJ)
ikastetxeko ikasle ohia da eta gaur egun bertako irakaslea da.
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buruaskiak izan daitezen eta beren eskubideak gauza ditzaten. Alabaina, urtero-urtero krisi humanitario
larriak sortzen dira proiektuak bultzatzen hamarkadak daramatzagun lekuetan eta, beraz, gure aurrekontuen
zati bat larrialdi-kasuetako ekimenetara bideratu behar izaten dugu. Gainera, gero eta zailagoa da garapenera
zuzendutako lanak eta ekintza humanitarioko zereginak bereiztea, askotan eskualde berberetan bizi baitira
migratzaileak, babes-eskatzaileak eta tokiko herritarrak, eta oso sufrimendu antzekoak pairatzen baitituzte.
Horregatik, Manos Unidasek larrialdietarako 35 ekintza bultzatu zituen iaz Afrikako kontinentean,
guztira 1.683.325 €-koak.

l Gatazka armatuak eta ezegonkortasun politikoa:
Gatazka armatuen ondorioz, herrialde ugaritan, familia askok ihes egin behar izan
zuten beren sorterritik, eta beste eskualde edo beste herrialde batzuetara joan.
Hala gertatu zen, adibidez, Hego Sudanen, Somalian, Kongoko Errepublika
Demokratikoan, Kamerungo eremu anglofonoan, Gazan, Venezuelan eta
Erdialdeko Amerikan.
Ugandan, behar-beharrezkoak diren elikagaiak, sendagaiak, higiene-produktuak,
arropa eta babeslekua eman genizkion bertan bildutako jendetzari, jende ikaragarri joan baitzen hara, indarkeriaren, gosearen eta lur-lapur armatuen atzaparretatik ihesi. Gehienak oinez iritsi ziren Ugandara, ezer gutxi edo ezertxo ere ez
zutela, eta beren jaioterrira itzultzeko esperantzarik gabe.
Gazan, klinika mugikor bat prestatu genuen, behar gorrian zeudenei laguntzeko.
Izan ere, gogortu egin zen Israelek lurralde palestinarren aurka zuzentzen zuen
indarkeria, eta Ameriketako Estatu Batuek murriztu egin zuten beren laguntza.
Amerikako kontinentean, bestalde, laguntza eman genion, bertan ditugun tokiko
bazkideekin batera, Kolonbiara Venezuelatik joandako jendeari eta bereziki
Honduras, Nikaragua eta Guatemalako indarkeria-egoeretatik ihes eginez Mexiko
zeharkatu zuen migratzaileen karabanari.

Arnau Aregio

1.683.325 euro bideratuta
35 larrialdi-ekintza
309.000 pertsonarentzako laguntza

Antonio Cruz Agencia Brasil
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2018an, bereziki bi zergati nagusik bultzatuta lagundu behar izan genuen larrialdiegoeretan:

PIXABAY

Larrialdiak

Manos Unidas garapenaren aldeko GKE bat da, komunitaterik behartsuenei laguntzea duena xede,

l Ingurumen-fenomenoak
Urtero-urtero, lehorteek, uholdeek, zikloiek eta hotzaldiek
gogor astintzen dituzte familiak eta eskualdeak. Fenomeno
horietako asko klima-aldaketak eragiten ditu, baina gizakiaren
ekintzak edo ez-egiteak larriagotu egiten ditu maiz haien
ondorioak.
Burkina Fason lehorte gogorrak izan ziren iaz; Kenyan eta
Mozambiken, aldiz, uholde eta urakanak. Hala ere, kalte
gehien eragin zuten zikloiak Indian gertatu ziren; zehazki,
Gaja-n eta Titli-n. Azken horren lekuko izan ziren Odisha
eremuan lanen ari diren Manos Unidaseko kideak; bertatik
bertara ikusi zuten nola hondatu zituzten zikloiek inguruak eta
nola zapuztu zituzten, ordu apur batzuetan, familia asko eta
askoren bizimoldeak. Kalteak izan ziren, halaber, Guatemalako
Escuintla eskualdean, Volcán de Fuego sumendiaren ondorioz,
eta Haitin 5,9 magnitudea izan zuen lurrikara gertatu zen.
Hondamendi natural horien aurrean, Manos Unidasek, 2018an,
erantzun egin zien tokiko bazkideek egindako larrialdi-deiari,
eta baliabideak zuzendu zituen eskualdeetako premiarik
lehentasunezkoenak artatzeko. Muturreko egoeran zeuden
300.000 pertsonari baino gehiago eman zien laguntza gure
erakundeak.

Aurten ere, aurreko urteetan bezala, itxaropenez gainezka
daude Memoria honetako orriak. Bai, jende asko baitago Manos
Unidas erakundean, modu apal baina eraginkorrean etengabe
ari dena behartsuenen alde lanean. «Garrantzia duena partekatu», esaten zuen 2018ko kanpainak. Oso lema esanguratsua
da hori, eta horrekin bat egiten du Memoria honetan bildutako
informazioak: ahalegin handien fruitua partekatu nahi dugu
zurekin, irakurle maite. Garrantzia duelako. Horregatik, beha
itzazu ondo lan honetan bildutako datuak, kontura zaitezen
zer-nolako lana dagoen datu horien atzean. Zenbat eta zenbat
ekimen jartzen diren abian Manos Unidasek lagundutako
eremuetan, hurbiltasuna adierazten eta egungo munduan
tamalez dagoen pobrezia arintzen.
Manos Unidas Espainiako Eliza Katolikoaren baitako elkarte
bat da, garapen-bidean dauden herrialdeei sustatzen eta
garatzen laguntzen diena, eta bere nortasunari helduz egiten
du lan. Jesukristorengan daukagun fedearen esperientziak
ematen digun ikuspegiak are gehiago indartzen du mundu
zuzenagoa eraikitzeko daukagun konpromisoa. Guztia ere,
Ebanjelioaren eta Elizaren dotrina sozialaren argitan, erakusten
baitigute pobrezia eta gosea giza duintasunaren eta Jainkoaren
egitasmoaren aurkakoak direla. Gizakia dela proiektu sozial,
ekonomiko, politiko eta kultural ororen egile, hasiera eta bukaera.
Horregatik, ondasunak eta ondasunen erabilera unibertsalak
behar dira izan, gizakien behar legitimoak asetzeko baitaude
sortuak. Eta ondasun horiek lehenik eta behin itzuli behar
zaizkie gure injustizia dela kausa behartsuen direnei, eta hain
zuzen ere horien alde egin du hautua Elizak, Maisuari jarraikiz.
Bazterketa sustatzen duen kulturaren aurrean, bat egitearen
kultura bultzatu nahi dugu guk, guztiok duintasunez bizitzeko
bideak ireki nahi ditugu.
Eginkizun horretan, Manos Unidas ez dago bakarrik. Hanhemengo jende asko ari da gurekin lankidetzan, askoz jende
gehiagorengana hel gaitezen lagunduz. Honela mintzatu zitzaiun Frantzisko aita santua, Behartsuen II. Mundu Eguneko me-

zuan: «Askotan, fedeak bultzatuta ez, baizik eta giza elkartasunak bultzatuta sortzen diren beste ekimen batzuekin lankidetzan aritzeak gure kabuz eskaintzerik ez genukeen laguntza
eskaintzeko aukera ematen digu. Pobreziaren hedadura izugarrian gure esku-hartzea mugatua, ahula eta askieza dela onartzeak besteei eskua zabaltzera eramaten gaitu, eta elkarlanak,
horrela, eraginkortasun handiagoarekin erdiesten du bere
helburua. Fedeak eta errukiak mugiarazten gaituzte gu, baina
badakigu laguntzeko eta elkartasuna adierazteko beste bide
batzuk ere badirela, eta zenbaitetan helburu berberak izaten
ditugu. Hala eta guztiz ere, ez dezagun ahaztu guri dagokiguna;
hots, gizaki guztiak Jainkoarengana eta santutasunera hurbiltzea. Erantzun egoki bat eman dezakegu guk, guztiz ebanjelikoa; hain zuzen ere, esperientzien arteko elkarrizketa bultzatzea eta gure kolaborazioa apaltasun osoz eskaintzea, protagonismoa eskuratzeko inolako asmorik gabe».
Aita Santuaren hitz eder horiek ederki azaltzen dute, nire aburuz, gure lanaren eta gure jardunbidearen mamia. Horregatik
ekarri nahi izan ditut hona, hobeto ikus dezazun zerk bultzatzen gaituen Memoria honek jaso duen eginkizun polit honetan
aritzera.
Eskerrik asko, hainbeste lan egiteagatik Espainiako elizbarrutietan, Ordezkaritza guztietan, parrokia eta kristau elkarte
bakoitzean. Borondatez egindako lana da, bikain egindakoa,
txikienen alde jarduteko daukagun konpromisotik sortua. Orrialde hauek itxaropenez bete zaitzatela, irakurle. Gizon-emakume asko arduratzen baitira lagun hurkoaz, bai. Zu bezala.
Arduratu bakarrik ez; aritu ere egiten dira. Teoriatik praktikara
jotzen dute, lanari ekinez. Horregatik guztiagatik, Manos Unidasen ametsa modu batera edo bestera gauzatzen duzuen
guztioi, esker mila.
+ Carlos Escribano Subías
Calahorrako eta La Calzada-Logroñoko gotzaina
eta Manos Unidasen kontseilaria
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DUGU?

Zergatik egiten

Ireki ditzagun
ateak, guztiok
duintasunez bizi gaitezen

Manos Unidas/Pompeyo Sancho

KONTUAK

Gure

47.248.884 € bildu genituen
Diru-sarreren % 87,4 sektore pribatutik etorri ziren
% 89,4 Manos Unidasen helburuetara zuzendu zen
2018an

eta % 12,6 sektore publikotik

% 84,1 garapen-proiektuetara eta % 5,3 sentsibilizazio-ekintzetara

Funtsen

% 40,7

gure bazkideek emanak dira

Gardentasuna
Manos Unidasek bere funtsen GARDENTASUNA bermatzen du. Hori gure balioetako bat da,
erakunde gisa, eta gugan konﬁantza jarri duen gizartearen aurrean erantzuteko egiten dugun
apustuaren isla da.

Espaudit Gabinete de Auditoría S.A. enpresak auditatu ditu gure urteko kontuak
(Ikus 26. oria)

Manos Unidasek bete egiten ditu
Lealtad Fundazioak ezarritako
gardentasunaren eta jardunbide
egokien printzipioak.
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Finantzaketa eskuratzeko aukera
izateko kaliﬁkatuta dago, Garapenerako
Nazioarteko Kooperazioaren Espainiako
Agentziaren (AECID) eskutik.

Manos Unidasek
bete egiten du
Espainiako
GGKEen
Koordinakundearen
gardentasunerako eta gobernu
onerako konpromisoa.

DIRU-SARREREN JATORRIA

GASTUEN BANAKETA

Diru-sarrera pribatuak: % 87,4

Manos Unidas helburuak: % 89,4

Bazkideak eta dohaintzagileak (1)

18.886.278.-

Parrokiak eta erakunde erlijiosoak

9.786.248.-

Ikastetxeak

1.008.020.-

Larrialdiak

0.-

Herentziak eta legatuak

Sentsibilizazioa

2.397.825.-

Garapen-proiektuak (3)

37.960.511.-

MANOS UNIDASEN HELBURUAK OROTARA

40.358.336.-

7.957.251.-

Bestelakoak

2.951.659.-

SEKTORE PRIBATUA GUZTIRA

40.589.456.-

Diru-sarrera publikoak: % 12,6

Administrazioa eta egitura

Espainiako Agentzia (AECID)

1.875.000.-

Tokiko Administrazioa eta Adm. autonomikoa

3.954.459.-

5.829.459.-

BILDUTAKOA

Sustapena eta baliabideak eskuratzea

1.234.790.-

Administrazioa eta egitura: % 7,9

Garapenerako Nazioarteko Kooperazioaren

SEKTORE PUBLIKOA GUZTIRA

Sustapena eta baliabideak eskuratzea: % 2,7

3.573.620.-

GASTUAK GUZTIRA 2018an: 45.166.746.2.082.138.-

2018ko SUPERABITA*

46.418.915.-

BESTE DIRU-SARRERA BATZUK (2)

2018ko DIRU-SARRERAK GUZTIRA:

829.969-

GASTUEN BANAKETA

47.248.884.-

% 89,4

% 10,1

Manos Unidasen helburuak

Besterik

DIRU-SARREREN JATORRIA
% 87,4

% 12,6

pribatuak

publikoak

Adm. eta egitura

% 7,9
Sentsibilizazioa

% 40,7
Bazkideak
eta emaileak

Parrokiak eta
% 21,1 erakunde
erlijioak

Sustapena eta
baliabideak
eskuratzea

% 5,3

% 2,7
% 84,1
Garapen-proiektuak

% 4,0 AECID
% 8,6
% 8,5
% 17,1
Herentziak
eta legatuak

Tokiko Adm. eta
autonomikoa

Besteak: Ikastetxeak, Larrialdiak,
Sentsibilizazio-jardureak,
Diru-sarrera finantzarioak
eta beste diru-sarrera
pribatu batzuk.

(1) Partikularren, elkarteen, fundazioen, enpresen eta anonimoen dohaintzak biltzen ditu.
(2) Ezohiko emaitzak, aurreko urteetan emandako laguntzen itzulketak/deuseztapenak,
kanbio-aldaketa positiboak eta aplikatutako hornidurak.
(3) Zifra hori onartutako proiektuei eta AECIDek babestutako hitzarmenen
urte sariei dagokie.
* 2018ko superabita 2019an proiektu berriak onestera bideratuko dugu.

GASTUAK BANATZEKO IRIZPIDEAK
Bi multzotan bereiz daitezke gure gastuak: batzuk Manos Unidasen helburuak betetzera zuzenduta daude;
beste batzuk, berriz, funtzionamendu-gastuak dira.
l MANOS UNIDASEN HELBURUAK:
l FUNTZIONAMENDU-GASTUAK:
w Sentsibilizazio-gastuak. Garapenerako Hezkuntzaren arloko gastuak w Sustapena eta baliabideak eskuratzea. Komunikazio eta Preez ezik, Komunikazio eta Presentzia Publikoaren arloak helburu horre- sentzia Publikoaren arloak funtsak biltzera eta erakundearen
tara zuzendutakoak ere hor sartzen dira.
jarduera sustatzera zuzendutako gastuak biltzen dira hor.
w Proiektu-gastuak. Ekitaldian zehar onartutako proiektu guztien zen- w Administrazio- eta egitura-gastuak. Erakundearen kudeaketan
batekoaz gain, kudeaketarekin, langileekin, auditoriekin eta ﬁnantza- eta administrazioan sorturiko gastuak dira
tutako proiektuen ebaluazioekin lotutako gastuak biltzen dira hor.

25

Auditoriaren txostena

Eskertzak

Auditoriaren txosten osoa PDF formatuan eskura dezakezue gure webgunean
(www.manosunidas.org) edota paperean gure Ordezkaritzetan eta Zerbitzu Zentraletan.

Herrialderik behartsuenen alde egiten dugun lana egiterik ez genuke, inola ere, Manos Unidasen lagun eta kolaboratzaileak hor ez baleude. Asko eta asko dira boluntarioak, kontratatuak, bazkideak, bakarka edo kolektiboki
dohaintzak egiten dizkigutenak, enpresak, bankuak, elkarteak eta fundazioak. Modu askotara egiten digute beren
ekarpena: dohaintzak eginez, garapen-proiektuak koﬁnantzatuz, ekimenak babestuz eta denetariko zerbitzuak
eskainiz. Aipagarria da, bereziki, ikastetxe eta parrokien ekarpena.
Memoria honekin batera argitaratzen den «Proiektuen Liburua» alean ikusiko duzue garapen-proiektuak
koﬁnantzatzen dituzten erakundeen zerrenda.
Manos Unidasen izenean, gure esker ona komunikabide guztiei, nazional, autonomiko eta tokiko (egunkari, aldizkari,
irrati eta telebista), gure mezuak zabaltzeagatik eta gure iragarkiak dohainik argitaratzeagatik.

Guzti-guztiei, mila esker
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MANOS UNIDAS ORDEZKARITZAK
(Helbideak)
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
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11.
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
08008 BARCELONA
Provença, 229-1º, 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. 971 529 803
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
28008 MADRID
Martín de los Heros, 21-2º.
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, 87-91-1ºA. Tfno.
923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
(Barcelona)
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
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
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
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona)
Castellar del Riu, 1. Tfno. 627 703 947
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. B, 1º 1ª.
Tfno. 977 244 078
TERRASSA (Barcelona)
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell
Tfno. 937 637 106
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
Avellanas, 14 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

Zerbitzu Zentralak
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Tel.: 91 308 20 20 - manosunidas. org
Manos Unidas
Elkartasunaren Asturiasko
Printzea saria 2010

