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Lagun maiteok: 
 
Memoria honetan, Manos Unidas erakundeak koronabirusak astindutako 
urtean zehar egin dituen jarduera nagusiak bildu ditugu. Pandemia horrek 
beldurra, ziurgabetasuna eta nahigabea ekarri ditu gure bizitzetara, eta argi 
eta garbi erakutsi digu zeinen zaurgarriak garen. 
 
2020an, egokitu egin behar izan genuen gure lan-prozedura, egoera erabat 
ezohikoa baitzen guretzat. Inguruan ikusten ari ginenaz kezkatuta, gure 
egitekoari jarraipena ematea erabaki genuen, nahiz eta etxetik aritu behar 
izan. Ondo genekien, izan ere, gure egoera zaila zen arren, are zailagoa eta 
larriagoa zela gure mugetatik kanpoko milioika pertsonarentzat, lehendik 
pairatzen ari goseari eta pobreziari gaineratu baitzitzaien koronabirusa. 
 
«Planetarekiko tratu txarren kaltetuena ez zara zu» kanpainarekin eman 
genion hasiera urteari. Horren bidez, ingurumenaren narriadurak milioika 
pertsona zaurgarrirentzat dituen ondorio larriak nabarmendu nahi izan  
genituen. Eta, paradoxikoki, pertsona horiek dira narriadura hori gutxien  
eragin dutenak: emakumeak, adinekoak, nekazariak, herrialde indigenak, 
desgaitasuna duten pertsonak… Eta, hain zuzen ere, gizatalde horiek jasan 
dituzte gehien oraindik ere gure artean daukagun pandemiaren ondorioak. 
 
Baina beste gauza bat ere erakutsi zigun iazko urteak, garbi erakutsi ere: 
gure 71.159 bazkide eta kolaboratzaileen eskuzabaltasuna. Gizon-emakume 
horiek, gure gizartean krisia pairatzen dutenekin bat egiteaz gainera,  
gogoan dituzte Aita Santuak aipatzen dituen herrialdeetako milioika gizakiak, 
pandemia honek egoera benetan larrian jarri baititu. Eskuzabaltasun horri 
esker,  2,3 milioi pertsona lagundu ahal izan genituen, 53 herrialdetan,  
506 proiekturen bidez. Ekimen horietatik 136 koronabirusaren pandemia 
lazgarriak eragindako larrialdia arintzera egon ziren bideratuta. 
 
Arren eskatzen dizuet, zaudeten lekuan zaudetela, elkartasuna eta 
itxaropena zabal ditzazuela, behingoz desagerraraz ditzagun erdi-ahaztuta 
dauden beste pandemiak: gosea, pobrezia eta desberdinkeria, alegia. 
 
Guztioi, MILA ESKER. 
 
 

Clara Pardo 
Manos Unidas erakundeko presidentea

Presidentearen gutuna
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Zerbitzu Zentralak 
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid 

Tel.: 91 308 20 20.  
manosunidas.org  

info@manosunidas.org 



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 Erakundea (GGKE) ere bada, 
irabazi-asmorik gabea, katolikoa eta sekularra, boluntarioz 
osatua.  
Gure egitekoa pobreziaren, gosearen, nutrizio kaskarraren, 
gaixotasunen eta hezkuntza-gabezien aurka borrokatzea da,  
eta hori guztia eragiten duten egiturazko zioak 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.
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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.



Manos Unidas boluntarioen erakunde bat da. Hala erakusten 
du beren denbora, ilusioa eta ahalegina erakundearen  
xedeak betetzen laguntzera bideratzen dituzten pertsonen 
kopuruak. 2020a ixtean, sei mila baino gehiago ziren 
boluntarioak –zehazki, 6.344; horietako gehienak, 
emakumeak–. Benetan pozteko modukoa da kopuru hori, 
kontuan izanik zeinen konplexua izan den aurtengo urtea, 
jarduera asko telematikoki gauzatu behar izan 
baikenituen, pandemia zela bide.  
Erakundeak 144 pertsona dauzka kontratatuta, eta bere 
oinarri soziala 71.159 bazkide eta kolaboratzailek osatzen 
dute. Hain zuzen ere, haien guztien ekarpenak dira Gobernuz 
kanpoko erakunde honek garatzen eta sentsibilizatzen 
laguntzeko egiten duen lanaren diru-iturri nagusia.  
Antolakuntzari dagokionez, Manos Unidasek elizbarruti-
egitura du, eta Madrilen daude bere Zerbitzu Zentralak. 
Erakundea Espainia osoan dago zabalduta: 72 ordezkaritza 
eta 500 eskualde-egoitza baino gehiago ditu orotara.  
Horrela, errazagoa da jarduerak tokiko mailan abian jartzea.  
Iaz, bestalde, gora egin zuen Hegoaldean lankide ditugun 
tokiko bazkideen kopuruak: 600 erakunde baino gehiago; 
horien artean, GKEak, kongregazio erlijiosoak, elkarteak, 
kooperatibak, eta abar. Haien bidez gauzatzen ditugu 
munduko eskualderik behartsuenei garatzen laguntzeko 
proiektuak.  
Manos Unidasi bere eginkizuna betetzen laguntzen 
diozuen pertsona eta erakunde guztiei... eskerrik asko!

GURE GIZA TALDEA
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6.344 boluntario

71.159 bazkide eta kolaboratzaile

144 langile kontratatuAr
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Egitura Manos Unidas nazioko eta nazioarteko 
beste erakunde batzuekin koordinatuta 
aritzen da lanean. Urtetik urtera, gero eta 
gehiago parte hartzen du sareetan, 
munduan gosea eta pobrezia eragiten 
dituzten arrazoiei aurre egiteko.   
2020an, 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. 

Sa
re

ak



GOBERNU-ORGANOAK

Elizbarrutietako presidente-ordezkariak 72 Zerbitzu Zentraletako ordezkaria 1

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

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

Kontseilaria 
Mons. Carlos Escribano

Kontseilariordea 
Óscar García

Presidenteordea 
Guadalupe Sierra

Idazkaria 
José Valero

Diruzaina 
Genaro Seoane

Ekintza Katolikoa elkarteko idazk. nag. 
Bete gabe

Batzar Nagusiaren ordezkari 
diren presidente-ordezkariak (5)  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Catalina Seguí,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

Zerbitzu Zentralen 
ordezkariak (3)  

Macarena Aguirre, 
Isabel Vogel,  

Salvador Saura

BATZORDE IRAUNKORRA

BATZAR NAGUSIA

Batzorde IraunkorraPresidentea

ELIZBARRUTIETAKO ORDEZKARITZAK

KUDEAKETA-ORGANOA

ELIZBARRUTIKO ZUZENDARITZA TALDEA

Zerbitzu Zentralak erakundearen gobernu-organoek hartutako akordioak gauzatzeaz  
arduratzen diren zerbitzu tekniko eta administratiboak dira.

ZERBITZU ZENTRALAK

Presidentea 
Clara Pardo

Idazkari nagusia 
Ricardo Loy
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Presidenteorde-ordezkariordea Idazkaria DiruzainaPresidente-ordezkaria Kontseilaria

Zuzendaritzaren Idazkaritza 
Idazkaritza Teknikoa

Baliabideak eta Pertsonak 
Administratzeko Arloa 

Mª Carmen Peláez 

Komunikazioaren eta Presentzia 
Publikoaren Arloa 

Cecilia Pilar

Ordezkaritzen Arloa 
Natalia Fernández  

de Villavicencio

Proiektuen  
Arloa 

Isabel Vogel

Garapenerako  
Hezkuntzaren Arloa 
Guadalupe Sierra

Finantza Kudeaketaren  
Arloa  

Genaro Seoane
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Manos Unidasek eskaintzen dizkizun orrialde hauek 
gizon-emakume askoren esfortzua biltzen dute.  
Gizabanako zaurgarrienen beharrak aintzat hartzen 
dituzten eta erantzun bat ematen dieten  
gizon-emakumeen esfortzua. Hori, beste modu  
batean esanda, konpromisoa hartzea, laguntzea eta 
eskuzabaltasunez aritzea da. Eta horri guztiari fedearen 
esperientzia batzen bazaio, gizaki eta toki zehatzetan 
mamitzen den elkartasuna sortzen da.  
Horrenbesteko krudeltasunez astindu gaituen  
pandemiaren eraginak, mina eta laztasuna ere  
biltzen ditu memoria honek. Gutako askok geure baitan 
pairatu dugu gaitza, edo gure senide edo lagunengan. 
Pandemia globala izan da hau, eta gure proiektuetan 
lankide ditugun anai-arrebek adierazitako behar  
berrietara egokitzera behartu gaitu. 
 
Inguruabar mingarri haiek erantzun bat ematera 
eraman gaituzte, sufrimendua haiekin partekatzera,  
eta haien beharrak ahal zen neurrian arintzera. Eta  
jakinik elkartasunezko konpromiso horrek gizaki guztien 
lagun hurko egiten gaituela. Halaxe gogorarazi zigun, 
izan ere, Frantzisko aita santuak, urriaren 3an eskaini 
zigun Fratelli Tutti gutun entziklikoan samariar onaren 
parabolaz aritzean: «Beharrean dagoenari laguntza 
ematea da kontua, beharrean dagoen hori gure 
zirkulukoa izan edo ez izan. (…) Hau da, ezberdintasun 
oro baztertzeko eskatzen digu, eta sufritzen ari den  
edonorengana gerturatzeko. Beraz, ez dauzkagu 
lagundu beharreko “lagun hurkoak”, baizik eta gu  
geu bihurtzen gara haien lagun hurko» (Fratelli Tutti 81). 
Aita Santuak aipatzen digun esperientzia horrek sendotu 
egin du, COVID-19ak sortutako egoera dramatikoaren 
aurrean, gure anai-arrebekiko daukagun konpromisoa.        

Manos Unidasek Kreazioaren edertasuna eta guztion 
etxea zaintzeko beharra aldezten zituen kanpaina 
batekin ekin zion lanari. Planetaren etorkizuna 
salbatzeko deia egiten zuen haren bidez, Aita Santuaren 
bideari jarraituz: «Gure planetaren etorkizuna eraikitzen 
ari garen moduari buruz lehenbailehen mintzatzeko deia 
egiten dizuet. Denok elkartuko gaituen elkarrizketa bat 
behar dugu, zeren ingurumen-erronka hau eta bere giza 
sutraiak guztioi interesatzen baitzaizkigu, eta guztiongan 
baitute eragina. (…) Denok lagun dezakegu, Jainkoaren 
tresna gisa, Kreazioa zaintzen, nork bere kulturatik, bere 
esperientziatik, bere ekimenetik eta bere gaitasunarekin» 
(Laudato si’, 14).  
Planetari ematen diogun tratu txarrak eragindako 
pobrezia larriagotu egin da pandemiaren ondorio latzak 
direla eta. Horrek elkarrekiko daukagun konpromisoari 
beste modu batera begiratzen erakutsi digu, esperientzia 
aberasgarriak izan ditzagun. Eta, era berean, erakutsi 
digu gaur egun ezin dugula geure burua gure kabuz  
salbatu, eta besteen beharra daukagula, bestela hemen 
inor ez baita onik aterako.  
Manos Unidasek, bere elkartasunezko lanaren bidez,  
begirada berritu hori zabaldu nahi du. Horregatik 
eskaintzen dizkizugu itxaropenez beteriko orrialde 
hauek. Zailtasunak zailtasun, bizia ikus dezakegulako  
gu guztiongan.   
Esker mila erakundeko kide guztiei, bazkideei, 
boluntarioei, kolaboratzaileei, ongileei eta langileei, 
garai latz hauetan zaurgarrienez kezkatzen ari 
zaretelako, etengabe, eskuzabaltasunez eta txukun  
egindako lanaren bidez. 

 
+ Carlos Escribano Subías 

Zaragozako artzapezpikua  
eta Manos Unidasen kontseilaria
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Manos Unidas erakundeak, elkartasunaren, Ebanjelioaren 
eta Elizaren dotrina sozialaren balio etikoan oinarrituta,  
bi lan-ildo nagusi ditu:  
 
     l Gosea eta pobrezia ezagutaraztea eta salatzea,  
          haien eragile diren zergatiak zehaztea,  
          eta konponbideak bilatzea. 
 
     l Behar horiek artatzera zuzendutako garapen  
          integraleko programa, plan eta proiektuak  
          finantzatzeko baliabide ekonomikoak biltzea.
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Gure egiteko nagusietako bat, garapenerako proiektuak finantzatzearekin batera, gizartea 
sentsibilizatzea da. Goseteari konponbideak eman ahal izateko, Hegoaldeko herrialdeek pairatzen 
dituzten egoera bidegabeak ezagutarazten ditugu, eta, era berean, Iparraldeko herrialdeetan 
bizi garenon bizimoduaren inguruko gogoeta egitera bultzatzen dugu jendea, gure bizi-ohituren 
eraginez askok ez baitute duintasunez bizitzeko aukerarik. Azkenik, gure bizimoduan aldaketak 
egitera bultzatu nahi dugu gizartea, guztion artean mundu hobea eraiki dezagun.
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QUIEN MÁS  
SUFRE  
EL MALTRATO  
AL PLANETA  
NO ERES TÚ. 
Colaborar está en tu mano.

PLANETAREKIKO  
TRATU  
TXARREN  
KALTETUENA  
EZ ZARA ZU. 
Kolaboratzea zure esku dago.

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

2020an, giza eskubideen alde bultzatzen ari garen 
hirurteko planaren barruan, pobreziaren eta 
ingurumenaren narriaduraren artean dagoen 
lotura estua azpimarratu genuen, gure 
Kanpainaren eta gure ekintzen bidez.  
Aita Santuak berak ere azpimarratu du lotura  
hori Laudato si’ entziklikan: «Egungo bizimodua, 
gure kontsumismoa, botere-egiturak eta  
eragiltzeko kulturak hondatu egiten dute 
ingurumena. Eta horrek krisia sortzen du 
gizakiengan eta gizartean» (LS 5). 
 
Nolanahi ere, 2020a koronabirusaren urtea izango 
da gu guztiontzat. Gure bizimodua aldatu zen 
urtea. Urtearen hasieran, pandemia etortzearekin 

batera, ikusi genuen ingurumena hondatzeak gizaki 
guztiengan duela eragina -errazago transmititzen 
baitira gaixotasunak-, eta batik bat behartsuenei 
egiten diela kalte: egunero ari gara ikusten lehendik 
zeuden arrakalak sakontzen ari dela koronabirusa.  
 
Bizitza duinaren adierazle guztiek okerrera egin 
dute oso denbora gutxian. Eta gure erronka, urte 
osoan zehar, izan zen beldurrez, ziurgabetasunez 
eta etorkizunari begira zalantzez betea zegoen 
Espainiako gizarteari Hegoaldean bizi diren 
pertsonen egoera erakustea, ura, osasun-
zerbitzuak eta elikadura eskuratzeko aukerarik 
gabe baitaude. Kasu askotan, aukeratu egin behar 
izan zuten: edo konfinatu, edo bizirik iraun.
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Lotura Operazioaren bidez

Enpresen bidez
Inguruabarrak gogorrak izan arren, 2020an eskuzabaltasunez 
jokatu zuten erakunde pribatuek gurekin. Enpresen 
elkartasunak arlo askotan lagundu zigun: pandemiaren 
inpaktuak arintzen, erkidego askori ura izateko aukera 
ematen, abegi-zentroetan eta ikastetxeetan azpiegitura 
elektrikoa jartzen, ospitaleak hornitzen, eta baztertuta 
gelditzeko eta tratu txarrak pairatzeko arriskuan zeuden 
emakumeei laguntzen, besteak beste. Hori dela eta,  
gure tokiko bazkideen eta laguntzen ditugun herritarren 
izenean, gure esker ona adierazi nahi diogu Espainiako 
enpresa-sektoreari, horrelako une zailetan erantzukizun 
sozial korporatiboari eusteagatik n
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Nahiz eta COVID-19ak ez zigun batere lagundu 
ikasleak presentzialki gurekin egon zitezen, 
Manos Unidasek eutsi egin zion unibertsitateekin 
duen lankidetzari. Horri esker, 15 ikaslek, 
gradukoak (Nazioarteko Harremanak, 
Kazetaritza, Politika Zientziak eta Administrazio 
Publikoak) eta masterretakoak (Garapenerako 
Lankidetza, Gizarte Ekintza eta Elkartasuna), 
hainbat unibertsitatekoak (Karlos III.a, San Pablo 
CEU, Juan Carlos Erregea, Madrilako Autonomoa, 
Europako Unibertsitatea), Manos Unidasen 
Zerbitzu Zentraletako hainbat sailez lagunduta 
egin zituzten beren curriculum-praktikak n

Ordezkaritzen bidez

Unibertsitateen bidez
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Manos Unidasen 72 Ordezkaritzek Espainiako 
geografia osoan barna zabaltzen dute gure mezua, 
eta sentsibilizazio-jarduerak antolatzen dituzte, bai 
herrialderik behartsuenen errealitatea ezagutarazteko, 
eta bai Hegoaldean egiten ari garen kooperazio-lanari 
jarraipena eman ahal izateko dirua biltzeko ere. 

Ordezkaritzek 2020an egindako jardueren artean 
garrantzitsuena otsailean aurkeztutako kanpaina izan 
zen, zalantzarik gabe. Milaka pertsonak hartu zuten 
parte hedapen-ekintzetan. Gainera, Afrikatik, Amerikatik 
eta Asiatik etorritako tokiko bazkide batzuk gure 
artean izan genituen, beren lekukotza eskaintzeko 
komunikabideetan, ikastetxeetan, parrokietan, 
erakunde publikoetan, eta abar. 

Pandemiaren ondorioz jarduera asko bertan behera 
gelditu ziren arren, Ordezkaritzek egoera berrira 
egokitzeko ahalegina zuten, eta, baliabide teknologikoak 
erabiliz, online jarraitu zuten lanean, prestakuntza-
ikastaroak, lantalde-bilerak, antzerkiak, ipuin-
kontakizunak eta elkartasun-jarduerak gauzatzen n 

308 Lotura Operazio 2020an

Lotura Operazioaren helburua hain zuzen ere lotura  
bat sortzea da, partikularren edo taldeen (ikastetxe, 
unibertsitate, parrokia, enpresa, profesionalen elkarte)  
eta Manos Unidasek Hegoaldean bultzatzen duen proiektu 
baten edo batzuen artean. 2020an, 308 lotura-operazio 
egin genituen. Horiei esker, dirua bildu genuen, proiektu 
horiek ezagutarazi genizkion Espainiako gizarteari,  
eta laguntzen ditugun eskualdeetako bizi-baldintzen 
inguruan sentsibilizatu genituen herritarrak n
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Enlázate por la Justicia erakundeak, garapenerako erakunde katolikoen 
aliantzak, txosten batzuk argitaratu zituen 2020an, jakinarazteko zer-nolako 
inpaktua duten garraioak eta arroparen kontsumoak ingurumenean eta pertsonarik 
behartsuenengan. Hori guztia, «Planeta zaintzen baduzu, pobrezia borrokatzen 
duzu» izeneko kanpainaren esparruan. Bestalde, CIDSE erakundearekin, 
aurrekoaren baliokidea den nazioarteko aliantzarekin, aurrera jarraitu genuen, 
gazteei zuzendutako «Alda gaitezen planetaren alde, zain ditzagun pertsonak» 
kanpainarekin. Bestalde, dokumentu bat prestatzeari ekin genion, gure 
erakundeen «aztarna ekologikoa» hobetzeko hainbat gako biltzeko asmoz. 

Bi sare horien eskutik, Espainian eta Europan enpresek giza eskubideekiko eta 
naturarekiko errespetua sustatzeko izan beharreko ardurari buruzko araudi 
bat sortzeko ahalegina egiten ari gara. Iaz, bestalde, garapen jasangarrirako 
estrategiarako ekarpenak egin genituen, Espainiak bete ditzan 2030erako 
garapen jasangarrirako 17 helburuak betetzeko konpromisoak.

Uztailean, #RefAidFronteraSur ekimenarekin bat egin genuen. Ekimen 
horrek, besteak beste Migratzaileei zuzendutako Zerbitzu Jesuita 
erakundearekin batera, hauxe bultzatu nahi du: igarobidean dauden  
pertsonei (migratzaile, errefuxiatu, asilo-eskatzaile eta desplazatu),  
Hego Mugan, informazioa eta zerbitzu humanitarioak eskaini ahal izatea n

Otsailean, koronabirusak artean hain mehatxu arriskutsua ematen ez 
zuenean, «Planetarekiko tratu txarren kaltetuena ez zara zu» 
kanpaina aurkeztu genuen. Ondoan izan genituen, Madrilen, Janeth 
Aguirre moja eta Alberto Franco apaiza, erlijioso kolonbiarrak biak, 
behartsuenen eskubideen defendatzaileak. Prentsaurrekoan eta 
aurkezpen-ekitaldian, misiolariek Malin eta Kolonbian, hurrenez 
hurren, egiten duten lanaren berri eman ziguten. Kanpainaren 
esparruan, bestalde, «Emakumea eta klima-aldaketa» mahai-
ingurua izan genuen; bertan, Manos Unidasek Latinoamerikan 
lankide dituen erakundeen lau ordezkarik hartu zuten parte.

Laguntza-eskaerak ugaritzen joan zirenez, apirilean larrialdi-kanpaina 
bat jarri genuen abian, eta 789.941 € biltzea lortu genuen, jarduten 
dugun herrialdeetan pandemia eragiten ari zen premia larrienei 
erantzuna emateko. Kanpaina horren leloa hau zen: «Zaurgarrienei 
laguntzea zure esku dago. Zure elkartasuna ez dadila gure mugetan 
gelditu». Kanpaina horretan laguntzeko hainbat bide zabaldu genituen, 
Espainiako eta tokiko hedabideek oihartzuna eman zioten, eta 
presente egon ginen sare sozialetan eta espazio publikoetan n

Pandemia-garaian komunikatzea
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Handik aste gutxi batzuetara, pandemia  
eta etxean konfinatuta geratzeko agindua 
etorri zitzaizkigun. Manos Unidasek itxi egin 
behar izan zituen Zerbitzu Zentralak eta 
Ordezkaritzak. Bertan behera gelditu ziren 
aurreikusita geneuzkan ekitaldi gehienak  
ere. Alabaina, eta gure herrialdean 
osasungintza-krisi larria izaten ari ginen  
arren, etxetik lanean jarraitu genuen, ez 
zezan etenik izan goseak eta pobrezian bizi 
direnei laguntzeko eginkizunak. Etengabe 
harremanetan izan ginen gure tokiko 

bazkideekin, eta Espainiako gizarteak, komunikabideen, gure webgunearen eta sare sozialen bidez, laguntza 
ematen jarraitu zuen, gure mugetatik haraindi dauden milioika 
pertsonen behar gorriari erantzuna emateko. 
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Beste erakunde batzuekin batera
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Ordezkaritzetako gazteekin batera, Laudato si’ 
entziklikaren 5. urteurrena ospatu genuen, 
bizimodu solidario eta jasangarriak izateko 
«aldaketa-historia» batzuen bideoa partekatu 
genuen, elkarrengandik ikasi genuen pandemia-
garaian, eta, azkenik, hiru online-saio egin 
genituen 20 gazterekin, besteak beste elikaduraz, 
garraioaz eta arropaz jarduteko.

Manos Unidasen Klipmetrajeen 
Festibalaren XI. edizioak hauxe izan 
zuen ardatz: «Zuk zer aztarna uzten 
duzu?». Horren bidez, hausnarketa 
egin genuen gure ekoizpen- eta 
kontsumo-sistemaz, eta ikusi genuen 
zer ondorio dituen behartsuenengan. 
Orotara 1.274 bideo jaso genituen 
ikastetxeen kategorian, eta  
50 kategoria orokorrean.

2020ko inguruabarren ondorioz, egokitu egin behar izan 
genuen Haur Hezkuntzako ikasleentzat prestatutako  
«Nola izan benetako superheroi» erakusketa. Diseinu 
xumeko material erabilerraz horren bidez, 
eskuzabaltasuna, elkartasuna eta errespetua landu 
zituzten ikasle eta irakasleek,  informazio-panelez, probez 
eta webgunean jarritako jarduera osagarrien bidez.

2020aren hasieran, Manos Unidasen enbaxadore berria 
izendatu genuen: TVEko Quico Taronjí kazetari eta aurkezlea. 
Gure lana bertatik bertara ezagutzeko asmoarekin, Ekuadorren 
gauzatzen ari garen proiektu bat bisitatu zuen, Manos Unidasen 
lantalde batekin batera. Bertan, herritarrik zaurgarrienen 
egoera zaila ikusi zuen, eta errealitate horren berria zabaldu 
zuen komunikabideetan, webgunean eta sare sozialetan. 

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Kanala: Manos Unidas@manosunidasSare sozialak
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Gazteekin bat eginez

Beste kanpaina garrantzitsu batzuk

Li
m

bo
Ag

en
cy

VIII. edizioa24 Manos Unidas
ORDU

Azaroan, herrialde ugaritako 
ehunka pertsonak bat egin zuten, 
mundua sinbolikoki argiztatzeko. 
Mila argazki baino gehiago jaso 
genituen, eta gizarteko hainbat  
figura ospetsuk ere parte hartu 
zuten ekimenean.

Argazkiak, hemen: bit.ly/FOTOS24H2020

Garrantzitsuak izan ziren, halaber, legatu edo testamentu 
solidarioa egiteko aukeraren inguruan egin genituen komunikazio- 
eta sentsibilizazio-ekintzak. Nabarmendu nahi genuen oso 
baliabide lagungarria dela hori, mundu hobea eta zuzenagoa 
lortzeko helburuarekin bat egiten duten pertsonen ahaleginari 
eusteko.

Manos Unidasek, «Zure 
pezetek biziak salba 
ditzakete» lelopean, 
«Pezeta solidarioa» 
kanpaina jarri zuen 
abian. Horren bidez, 
lehengo txanpon eta  
billeteak beharrean 
daudenen biziak 

aldatuko dituen «altxor» bihurtzeko deia egin zuen. Hona 
gure bazkide, kolaboratzaile eta lagunen elkartasunaren 
emaitza: 79.926,03 €, Amerikan, Afrikan eta Asian 
garapen-proiektuak bultzatzeko.

Azkenik, urtearen bukaeran, Gabonetan, Manos 
Unidasek planetako eskualderik behartsuenek 
ura izateko dituzten zailtasunen inguruko 
kanpaina bat aurkeztu zuen, «Ura, batzuetan, 
ez da zerutik erortzen» izenekoa. Horren bidez, 
erakutsi nahi izan genuen zein garrantzisua den 
ura izateko eskubidea eta zein ondorio larriak 
sortzen dituen ura eskuratzeko modurik ez 
izateak, besteak beste gosea eta gaixotasunak 
sortzen baititu. Kanpainak harrera eta oihartzun 
bikaina izan zituen hedabideetan, eta erakutsi 
zuen elkartasunak mugak zeharkatzen dituela 
eta pertsona askori beren bizimodua hobetzen 
laguntzen diela n

El Salvadorren, bi larrialdi izan zituzten  
aldi berean: pandemia eta Amanda ekaitz 
tropikalak eragindako hondamendia. Egoera 
horren aurrean, sentsibilizatzeko eta dirua 
biltzeko kanpaina bat abiarazi genuen  
uztailean, pobrezia larrian zeuden  
117 familiaren beharrei erantzuna emateko.
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Iaz egindako ahalegin guztiaren ondorio dira 
onartutako 506 proiektuak. Horietatik bi heren 
garapen-proiektuak dira, eta heren bat ekintza 
humanitarioak. 506 proiektu horiek bi milioi pertsona 
baino gehiagori lagundu diete bizimodua hobetzen, 
batik bat emakumeei (% 55), munduko 53 herrialdetan. 
 
2020a oso urte zaila izan zen emakume horientzat, bai 
pandemiaren ondorio sanitario eta 
soziekonomikoengatik, eta bai lehendik izaten ari ziren 
zailtasunengatik, kasu askotan birusa bera bezain 
larriak. Emakume horiek familiaren karga eramaten 
dute bizkarrean, eta krisiak haiei eragiten die batik bat. 
Horregatik, sendotu egin genuen ekitatearen alde  
egiten dugun borroka, eta emakumeen antolakuntza-
prozesuetan lagundu genuen, haiek elkarren artean 
laguntzeko, hainbat herrialdetako proiektuen bidez: 
India, Mauritania, Sierra Leona, Kongoko Errepublika 
Demokratikoa eta Paraguai, beste askoren artean. 
Sortutako sareek eta autolaguntzarako taldeek elkarri 
beren esperientziak kontatzeko aukera eman zieten, eta 
indartu egin zituzten erkidegoan eta familian dituzten 
rolak. Gainera, nabarmen ikusi zen etxetik kanpo ere, 
udalerrian edo eskualdean, oinarrizko figurak direla. 
 
Lehentasunezkoa izan zen, era berean, Hegoaldeko 
herrialdeetako gizarte zibila sendotzeko ildoa. Manos 

Unidasek sustaturiko ekimenetako bat da hori ere. 
Garapenerako lankidetzaren bidez, partaidetza 
orekatua eta ingurumenaren, gizartearen eta 
ekonomiaren jasangarritasuna aldezten ditugu. 
 
Lagundutako proiektuen % 39 «Osasuna» sektorearekin 
lotuta egon ziren, bai garapen-proiektuetan, bai 
larrialdi-ekimenetan. Nolanahi ere, inbertitutako funtsen 
zenbatekoari begiratuz gero, «Elikadura eta ogibideak» 
sektorea izan zen Manos Unidasen aldetik laguntza 
gehien jaso zuena, pandemiak eragindako krisi 
ekonomiko larriaren aurrean behar handiak baitzituzten 
lehendik jada aski behartsuak ziren familia askok. Hori 
horrela, ia bederatzi milioi euro (8.944.042 €) bideratu 
genituen elikagaiak ekoiztera eta merkaturatzera, eta 
familien eta erkidegoen jarduera ekonomikoen bidez 
diru-sarrerak sortzera. 
 
Urte zinez zail honetan lorpen garrantzitsuak izan 
ditugun arren, ondo dakigu pandemiaren inpaktuak  
ez direla berehalakoan desagertuko eta lan handia 
daukagula egiteko pobreziaren eta hori eragiten  
duten zergatien aurka borrokatzeko bidean.
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2020aren hasieran, erronka handiak geneuzkan aurrean, milioika pertsonari beren eskubideak 
errespetatzeko eta baldintza duinetan bizitzeko helburua betetzen laguntzen jarraitzeko. Urteari ekiteko 
prest geundenean, COVID-19aren pandemia etorri zitzaigun. Egoera horren aurrean, bikoiztu egin  
genituen esfortzuak eta gainditu egin genituen ustekabeko eragozpenak, bai lankide ditugun 600 tokiko 
bazkideek eta bai erakundeko pertsona guztiek egoera berrira egokitzeko egindako ahaleginari esker.
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506 proiektu

2.324.176  
pertsonarentzako  
zuzeneko laguntza

53 herrialde

29.129.330 €-ko  
inbertsioa

Gizartearen eskuzabaltasunari esker, lanean 
jarraituko dugu helburu hori betetzeko xedean.



Manos Unidasen pro

2020an, 506 proiektu onartu 
zituen Manos Unidasek,  
53 herrialdetan, orotara 
29.129.330 €-koak

Gainera, aurreko ekitaldietako proiektuak  
diruz laguntzen jarraitzen dugu.  
2020an, guztira 807 proiektu bultzatu genituen.
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Osasuna
196 proiektu

Ura et
Zenba

85

21 pro

Zenbatekoa: 8.944.042 € 
151.189 onuradun

Hezkuntza
91 proiektuElikadura eta  

ogibideak

96 proiektu

Zenbatekoa: 5.159.357 € 
61.845 onuradun

Zenbatekoa: 6.608.142 € 
1.691.516 onuradun



oiektuak munduan 2020an
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Ingurumena eta 
klima-aldaketa

13 proiektu

ta saneamendua
atekoa: 1.047.113 € 

5.093 onuradun

oiektu Emakumeen  
eskubideak eta ekitatea

46 proiektu
Giza eskubideak  
eta gizarte zibila

43 proiektu

Zenbatekoa: 3.151.889 € 
128.745 onuradun

Zenbatekoa: 1.021.172 € 
91.300 onuradun

Zenbatekoa: 3.197.614 € 
114.488 onuradun

PROIEKTUAK  
SEKTOREKA

PROIEKTUAK  
KONTINENTEKA

Amerika 
% 28

Asia 
% 30

Afrika 
% 42

Elikadura  
eta ogibideak 
    % 19

Giza eskubideak 
eta gizarte zibila

% 8

% 9Emakumeen  
eskubideak eta ekitatea

Ingurumena eta 
klima-aldaketa

% 4

% 3

Ura eta  
saneamendua

Osasuna 
% 39

Hezkuntza 
% 18
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11.409.632 € 

30 herrialde

16

Maroko 9

Mauritania 
8

Ghana 2

Sierra Leona 13

Senegal 6

Kamerun 
18

Boli 
Kosta  

3

Mali 
5

Benin  
10

Txad 
7

Burkina 
Faso 

10

Hego  
Sudan 

3

Afrika  
Erdiko Errep. 

1

Etiopia 
10

Kongo 
16

Angola 
3 Zambia 

8

Tanzania 
5

Kenya 
17

Uganda 
6

Madagaskar

Ruanda 4

Malawi 9

Burundi 3

Somalia 2 

Zimbabwe 
4

Mozambike
16

Eritrea 1
Togo 

5

9

Hezkuntza

SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

% 32 % 37

% 10

Osasuna
Elikadura  

eta  
ogibideak

Nigeria 
1



Urtea itxaropenez gainezka hasi zen arren, COVID-19aren 
pandemiak bete-betean eragin zion Afrikari. Bidaiatzeko aukerarik  
ez genuenez, zailagoa egin zitzaigun proiektuen jarraipena egitea, 
baina, hala ere, urtean zehar etengabe egon ginen harremanetan 
gure tokiko bazkideekin, jasotako proposamenak ebaluatzeko eta 
gure esku-hartzeen bidez izandako lorpenak egiaztatzeko. 
 
Hasiera batean, Europan baino txikagoak izan ziren kutsatutakoen 
eta hildakoen kopuruak, baina, hilabeteak igaro ahala, handitzen 
joan zen pandemiaren inpaktua, eta kalte larriak eragin zituen 
herritar askoren bizibidean; hain zuzen ere, askotan, planetako 
gizatalderik zaurgarrienen kasuan. Konfinamenduekin, kutsatutakoen 
kopuruak behera egin zuen, baina, bestalde, jarduera asko etenda 
gelditu ziren, eta, beraz, herritar asko diru-iturririk eta baliabiderik 
gabe gelditu ziren. Mugak ixtean, gainera, prezioak asko garestitu 
ziren, eta horrek gosetea zabal lezake hainbat herrialdetan. 
 
Nolanahi ere, Manos Unidasek aurrera jarraitu zuen garapenerako 
proiektuak laguntzen, hainbat esparrutan. Horien artean, hezkuntza 
nabarmentzen da, funtsezko tresna baita gizartean kohesioa, ekitatea, 
giza eskubideak eta bake-kultura sustatzeko. Era berean, 2020an 
garrantzi handia hartu zuten larrialdi-ekimenek; halakoek ahalegin 
berezia eskatu diote erakundeari, bai eta inbertsio handia ere. 
 
Afrikako kontinentean egin genuen lanaren protagonista nagusiak 
emakumeak izan ziren. Arreta berezia eskaini genien gure 
proiektuetan, laster jakinarazi baitziguten konfinamenduaren 
ondorioz areagotzen ari zela haien aurkako indarkeria. Ikastetxeak 
eta lanbide-heziketako zentroak ixtean, ugaritu egin ziren nesken 
aurkako abusuak, eskola-uzteak eta neskatoen haurdunaldiak. 
Egoera kritiko horiei aurre egiteko asmoz, proiektu espezifikoak 
bultzatu genituen arlo horietan. Kenyako Mukuru herrialdean, 
adibidez, zerbitzu bat finantzatu genuen, konfinamendu-garaian 
haurdun geratu ziren neskatoei laguntza psikosoziala emateko. 
 
Neskak desberdinkeria- eta bazterkeria-egoeran daudela eta,  
haiek lehen mailako eta bigarren mailako hezkuntzan sartzeko 
aukerak bultzatu genituen, eta emakumeei laguntza eman genien, 
diru-sarrerak sortzen dituzten jarduerak sustatuz eta 
sentsibilizazio- eta prestakuntza-programak bultzatuz. Guztia ere, 
emakumeen autonomia eta ahalduntzea indartzeko. 
 
Urtea ixtean, hauek ziren 30 herrialdetan egiten dugun lanaren 
datuak: 214 proiektu lagundu genituen orotara, eta 10.675.456 €-ko 
inbertsioa egin genuen. Horien artean zeuden garapen-ekimenak eta 
larrialdi-ekintzak, bai COVID-19aren pandemiarekin lotutakoak, bai 
hondamendi naturaletatik eratorritakoak, bai jihadismoak 
behartutako lekualdaken ondoriozkoak.

17

«Arto-kooperatibaren proiektuak on handia egin digu... Egun batean, dei bat jaso nuen: 
esan zidaten gure alaba unibertsitatean onartu zutela, baina matrikula guk ordaindu 
beharko genuela. Pozez zoratzen geunden, baina kezkatuta ere bai. Nondik aterako genuen 
guk halako gastua ordaindu ahal izateko dirua? Kooperatibako presidenteak, gure egoera 
gazi-gozoaren berri izan zuenean, kideekin hitz egin zuen, eta erabaki zuten matrikularen 
% 50 haiek ordainduko zigutela. Gainerakoa guk jarri genuen. Gure alaba urrian hasiko da 
unibertsitatean. Ikusgarria da proiektu horrek nola bultzatu dituen gure arteko elkartasuna 
eta elkarlana... ». 

Hawa Quiwa (Yardu, Sierra Leona). 
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Mexiko 
6

Guatemala 18

El Salvador 8

Honduras
13

Nikaragua 12

Ekuador 
        11

Dominikar Errepublika  
6

Haiti 12

143 proiektu  
 11.866.546 € 
             13 herrialde

Kolonbia 
6

Brasil 
9

Bolivia 
13

Paraguai 
11

Peru 
18

18

SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

Elikadura  
eta  

ogibideak

% 37 % 40
Osasuna

Giza  
eskubideak 
eta gizarte 

zibila
% 10
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Iazko urtearen ezaugarri nagusiak COVID-19aren pandemia eta egoera 
berrira egokitzeko beharra izan ziren, halabeharrez. 
 
Gure lehenengo helburua tokiko bazkideekin etengabe harremanetan 
jarraitzea izan zen, koronabirusaren ondorioz izaten ari ziren beharrak 
zehazki zein ziren jakiteko. 
 
Alde horretatik, larrialdi-eskaera ugari jaso genituen: material sanitario eta 
higienikoa behar zuten, eta, bereziki, elikadura-laguntza. Ekonomia 
informala nagusitzen den herrialdeetan, askok kanpora joan behar izaten 
dute egunerokoa ateratzera, eta, halakoetan, etxean konfinatuta geratu 
behar izatean, nabarmen areagotu ziren gosea eta desnutrizioa. Gauzak 
horrela, larriadiko 41 proiektu jarri genituen abian, eta jada martxan zeuden 
68 ekimen birformulatu egin genituen, haietan pandemiaren efektuak 
arintzera bideratutako partidak sartzeko. 
 
Ez genuen, noski, gure ohiko lana alboratu. Horren erakusle dira urtean 
zehar lagundutako 75 garapen-proiektuak eta Erdialdeko Amerikan 
Amanda, Iota eta Eta urakanek eragindako kalteen aurrean bultzatutako 11 
larrialdi-proiektuak. 
 
Bestalde, urtearen azken hilabeteetan, eta tokiko bazkide estrategiko 
batzuen elkarlanari esker, azterlan bat egin genuen, lantzen ditugun 
arloetan pandemiak izandako efektuak ebaluatzeko. Emaitzek erakutsi 
ziguten pandemiak ondorio larriak utzi dituela, ez bakarrik maila sanitarioan 
eta sozialean, baizik eta kalte ekonomiko handia ere sortu duela, eta, horren 
ondorioz, pobrezia-egoeran egongo diren herritarrak % 40 gehiago izango 
direla. Horrek areagotu egingo ditu herritarren arteko aldeak, baita 
Iparraldeko herrialdeekiko daudenak ere. 
 
Horrez gain, lehentasunezko ildoak ezarri genituen, bai pandemiak irauten 
duen garaian jarduteko, bai gerora begira: elikagai-subiranotasuna eta 
nekazaritza ekologikoa –Manos Unidas aspalditik ari da sektore hori 
babesten, eta landako zein hiriko erkidego askorentzat funtsezkoa izan da, 
pandemia-garaian iraun ahal izateko–, komunitate indigenen, nekazarien 
eta migratzaileen eskubideak defendatzea –hori guztia, buruzagi indigenen 
eta eskubideen defendatzaileen erailketak eta bahiketak nabarmen ugaritu 
diren testuinguru batean–, genero-berdintasuna, bertan sartuz bai genero-
indarkeriaren aurkako borroka eta bai emakumea arlo ekonomikoan, sozialean 
eta politikoan sustatzea; ura eskuratzea, eta ibai zein iturriak babestea. 
 
Azkenik, aintzat hartuta pandemiaren bolada gehiago etor litezkeela –etorriko 
baitira, txertoa Latinoamerikako herrialdeetara behar bezala iristen ez den 
bitartean–, larrialdi-eskaera gehiago jasoko ditugu beharbada, batik bat 
gizatalderik zaugarrienei laguntzeko.

«2020a urterik txarrena izan da guretzat, hain zuzen ere fruten 
sasoia hasi berria zenean etorri zelako pandemia... Garai zail 
horretan, asko lagundu ziguten Manos Unidasek eta IPDRSk. 
Izan ere, gu, guaraniok, ekoizten dugunarekin bizi gara. 
Berrogeialdian, garraioarekin lagundu ziguten, eta herrian 
merkatu bat jartzen ere bai, segurtasun- eta higiene-baldintza 
hobeekin; horrela, aukera izan genuen gure produktuak 
saltzeko. Orain, ekoizleok antolatu egingo gara, batzorde  
bat izateko eta azokak antolatzen parte hartu ahal izateko».   

Roberto Lima (Macharetí, Bolivia).
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COVID-19 gaitzak erabat baldintzatu zuen 2020ko gure jarduera. 
Kutsatuen eta hildakoen kopuru handienak Amerikan eta Europan  
izan ziren arren, pandemiak Asian eragindako ondorio ekonomiko  
eta sozialak ikaragarriak izan ziren, eta horrek nabarmen areagotu 
zuen kontinenteko pertsona zaurgarrien kopurua. 
 
Oraindik ere Indiara bideratzen ditugu baliabide gehienak, biztanle 
ugari dituelako herrialde horrek eta pertsona asko daudelako han 
egoera sozioekonomiko larrian. Indiak bortizki jasan zituen 
koronabirusaren ondorioak.  Izatez, kutsatu gehien (11,4 milioi 
pertsona) eta hildako gehien (160.000 pertsona) izandako hirugarren 
herrialdea izan zen, termino absolutuetan. Agintariek konfinamendu 
zorrotza ezarri zuten martxoaren 24tik maiatzaren 31ra arte. Egoera 
horretan, hirian lanean ari ziren langile askok beren sorlekura itzuli 
behar izan zuten, landa-eremura, eta lanik eta baliabiderik gabe 
geratu ziren. Gure tokiko bazkideen lan bikainari esker, eta haiekin 
batera martxan genituen proiektuei aurrekontua berresleitu izanari 
esker, laguntza humanitarioa helarazi genien hiri handietako 
ekonomia informalean enplegua galdu zuten milaka langileei.  
Orotara 105 proiektu geneuzkan martxan, eta jarduerak berrantolatu 
egin behar izan genituen, pandemiak lehen hilabeteetan  
eragindako ondorio larriei aurre egiteko. Konfinamendu zorrotza 
amaitutakoan, gure tokiko bazkideekin elkarlanean jarraitu genuen 
garapen-proiektuak gauzatzen, hainbat arlotan: giza eskubideak, 
nekazaritza jasangarria, haurren eta gazteen hezkuntza formala  
eta ez-formala, eta gizarte zibilaren sendotzea. 
 
Asiako hego-ekidealdean, gure tokiko bazkideei laguntzen  
jarraitu genuen, Kanbodiako, Filipinetako, Bangladesheko  
eta Thailandiako herritar zaurgarrienak artatzen,  
elikagai-segurtasuna, erkidegoaren garapena, hezkuntza,  
ura eta osasun-zerbitzua sustatzeko hainbat proiekturen bidez 
 
Ekialde Ertainean, bestalde, Libanoko eta Israeleko errefuxiatuei 
laguntzen jarraitu genuen. Palestinarrei, nekazaritza-  
eta osasun-proiektuekin; siriarrei, ekintzailetzarako  
prestakuntza-programekin. Libanoarrentzat urte bereziki  
gogorra izan zen 2020a, 2019aren amaierako krisi politiko eta 
ekonomikoari Beiruteko portuan abuztuan izandako leherketa 
ikaragarriaren eta pandemiaren ondorioak batu baitzitzaizkion. 
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149 proiektu  
5.853.151 € 

10 herrialde

20



 M
an

os
 U

ni
da

s/
Pa

tr
ic

ia
 G

ar
rid

o

India 
125

Libano 5

Siria 2

1 
Jordania

Filipinak 3

Bangladesh  
3

Kanbodia 
3

Thailandia 
1

Israel 2

Palestina 4
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Jamniben 70 urteko alarguntsa bat da. Bere seme bakarrak 
utzi egin zuen Waghvad eskualdea, Indiako Gujarat estatuan, 
eta hirira joan zen lan egitera, ama zaindu ahal izateko dirua 
lortzera. Baina hiriko jarduera ekonomiko ia guztia bertan 
behera gelditu zenez, herrira itzuli zen. Ama eta semea bizibiderik 
gabe gelditu ziren egun batetik batera. Elizbarrutiko zerbitzu 
sozialen bidez, Manos Unidasen laguntza humanitarioa jaso 
zuten, eta horri esker konfinamendua altxa arte izan zuten 
jatekorik.
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SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

Osasuna

% 40

% 15 % 14

Elikadura  
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Manos Unidasek garapen-proiektu asko laguntzen ditu, herrialderik behartsuenetan proiektuak 
finantzatzeko dirua ematen duten dohaintzagile pribatuei eta erakunde publikoei esker. 

Funts pribatuak  
Dohaintzagile pribatuak gizabanakoak edo 
erakundeak izaten dira (enpresak, fundazioak, 
elkargo profesionalak eta abar), eta halakoei 
laguntza proiektu zehatzetarako ematea 
gustatzen zaie. Horregatik, bere konfiantza 
Manos Unidas erakundean ipini duen eta 
dohaintza proiektu zehatz batera bideratu nahi 
duen dohaintzagile bakoitzarentzat proiekturik 
egokiena aurkitzen ahalegintzen gara. 
 
Dohaintzagileari memoria bat ematen diogu, 
proiektuaren inguruko xehetasunak biltzen 
dituena (helburuak, emaitzak, jarduerak, eremu 
geografikoa, onuradunak...), eta, proiektua 
burututakoan, txosten bat bidaltzen diogu, 
lortutako helburuak eta egindako gastuak 
adieraziz, gardentasun eta argitasun osoz. 
2020an, 76 pertsonak eta erakunde pribatuk 
1.643.917 € eman zituzten dohaintzan, Manos 
Unidasen bidez garapenerako 79 ekimen 
bultzatzeko. 
 
Dohaintzagile guztiei eskerrak eman nahi 
dizkiegu, COVID-19ak astindutako hilabete  
latz hauetan ere konpromisoz eta 
eskuzabaltasunez aritu direlako gure mugez 
gaindi garapen-proiektuak finantzatzen.

Funts publikoak  
Kofinantzaketa publikoa administrazioek emandako 
dirulaguntzetatik etortzen da: Europak, Estatuak, 
gobernu autonomikoek, diputazioek eta udalek 
emanak dira funtsak. 2020an, erakundearen diru-
sarreren % 16 izan ziren halakoak. Manos Unidasek 
ororotara 138 deialdi publikotan jaso zituen proiektuak 
finantzatzeko dirulaguntzak; guztira, 6.727.585 €. 
 
Tokiko eta eskualdeko mailan, Manos Unidasen eta 
dohaintzagileen arteko koordinazioa eraginkorra da 
oso, hain zuzen ere gure Ordezkaritzekin batera orpoz 
orpo eta elkarlan estuan aritzen direlako Espainia 
osoan. Nabarmentzekoa da, bestalde, proiektuak 
kalitatez diseinatzen eta gauzatzen ditugula, eta 
gardentasunez eta zorroztasunez aurkezten ditugula 
kontuak, bai proiektuak gauzatzen ditugun erkidegoei 
begira, bai erakunde finantzatzaileei eta oinarri 
sozialari begira ere. 
 
Lan horrek arrakasta izan badu, hein handi batean da 
erantzukizuna gure tokiko bazkideekin partekatzen 
dugulako. Pandemiak gogorki astindu bazituen ere, egokitu 
egin zituzten jarduerak, gauzatzen ari ziren proiektuetan 
jasotako ekimenei jarraipena eman ahal izateko. 
 
Pandemiaren testuinguruan, oro har, Administrazio 
publikoek eutsi egin zioten beren konpromisoari, bai 
urteko deialdien bidez, bai COVID-19ak eragindako 
larrialdiari erantzuteko ildo espezifikoen bidez; kasu 
honetan, proiektuak Marokon, Guatemalan, 
Nikaraguan eta Palestinan gauzatzeko.
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8.371.502 € bildu genituen funts
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2020an, Manos Unidasek COVID-19arekin lotutako 136 
proiektu lagundu zituen 36 herrialdetan; horietatik erdiak, 
Afrikan. Herrialde bakoitzean bere ondorioak izan zituen 
arren, pandemiak leku guztietan larriki kaltetu zituen herritar 
behartsuenen bizi-baldintzak. Hasiera batean, birusak 
denbora behar izan zuen Afrikako landa-eremuetara iristeko, 
eta, beraz, aukera izan genuen lankide ditugun erakundeekin 
batera garapen-lanetan jarraitzeko. 
 
Nolanahi ere, hasieratik ohartu ginen prest egon behar 
genuela etor zitekeenari aurre egiteko; beraz, sentsibilizazio-
programak sustatu genituen, osasun-lantaldeei prestakuntza 
eman genien, osasun-zentroak sendotu genituen eta ur- eta 
xaboi-iturriak jarri genituen jendea elkartzen zen funtsezko 
hainbat lekutan. Horrez gain, antzeko proiektuak bultzatu 
genituen bai Ameriketan eta bai Asian, haietan ere 
konfinamendu zorrotzek kalte handia egin baitzieten 
pertsonarik zaurgarrienei. 
 
Pandemiak markatutako testuinguru globalean, Afrikako, 
Amerikako eta Asiako larrialde-proiektu hauen bidez 
1.200.000 pertsona baino gehiago lagundu genituen.  
Ekimen horietako askok konfinamenduen ondorioz sektore 
informalean lana galdu zuten eta desnutrizio-arriskuan 
zeuden familiei elikagai-laguntza ematea zuten xede. 

Hondamendi naturalak eta gatazkak ere izan ziren iaz,  
eta egoera dramatiko haietan laguntza eskatu ziguten tokiko 
erakundeek. Manos Unidasek 28 larrialdi-ekintza gauzatu 
zituen, batik bat ekaitza tropikalek, zikloiek, tifoiek eta 
urakanek eragindako uholdeen ondorioak arintzen 
laguntzeko, Erdialdeko Amerikan, Ekialdeko Afrikan eta Indian. 
Bestetik, indarkeriatik ihesean zihoazen herritarrei ere 
lagundu genien, Burkina Fason, Mozambiken, Kamerunen  
eta Kongoko Errepublika Demokratikoan. 
 
Iaz, bestalde, laguntza humanitarioko 8 proiektu lagundu 
genituen, lekualdatzen ari diren herritarrei laguntzeko,  
hala nola asilo-eskatzaileei, migratzaileei, desplazatuei eta 
hainbat testuingurutan itzulitakoei, besteak beste Marokon 
eta Kolonbian. 
 
Amaitzeko, esan dezagun ekintza humanitarioak garrantzi 
berezia izan zuela 2020an Manos Unidasen langintzan, eta 
erakundeak lagundutako proiektuen herenak izan zirela ildo 
horretakoak, komunitateei lehendik zituzten zailtasunak eta 
koronabirusaren krisiak eragindakoak gainditzen laguntzeko. 

Manos Unidasekook, zenbaitetan, larrialdietan eta muturreko egoeretan esku hartu behar izaten dugu, 
laguntzen ditugun herrialdeak kinka larrian daudenean. COVID-19aren pandemiak, hain zuzen ere, 
horrelako egoera sortu du herrialde askotan. Espainian gorriak ikusten ari ginenean, nola zeuden 
jarduten dugun herrialdeetan?

1.407.015 pertsona lagundu  
genituen laguntza humanitarioko  

172 proiekturen bidez  
orotara 4.884.367 €-rekin
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Gardentasuna
Manos Unidasek garrantzi handia ematen dio bere funtsak GARDENAK izateari. Gure balioetako bat da 
hori, erakunde gisa, eta gugan konfiantza jarri duen gizartearen aurrean erantzuteko egiten dugun 
apustuaren isla ere bada.

Manos Unidasek bete egiten 
ditu Lealtad Fundazioak 
ezarritako gardentasunaren 
eta jardunbide egokien 
printzipioak. 

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.

42.128.315 € bildu genituen 2020an

Diru-sarreren % 83,5 sektore pribatutik etorri ziren  
             eta % 16,5 sektore publikotik

Funtsen % 45,2 gure bazkideek emanak dira

  % 87,3 Manos Unidasen helburuetara zuzendu zen  
% 82,1 garapen-proiektuetara eta % 5,2 sentsibilizazio-ekintzetara

Espaudit Gabinete de Auditoría SA enpresak auditatu ditu gure urteko kontuak  
(Ikus 26. orria) 



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

Bazkideak 
eta emaileak 

% 45,2
Parrokiak eta   
erakunde erlijiosoak% 19,5

Herentziak 
eta legatuak

% 11,1
Besteak

% 7,6

AECID % 1,3  
Europar Batasuna

Tokiko Adm.  
eta Autonomikoa

% 10,7

% 4,5
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DIRU-SARREREN JATORRIA (€)

2020ko DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 42.128.315 €

GASTUEN BANAKETA (€)

(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.   
* 2020ko superabita 2021ean 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.

DIRU-SARREREN JATORRIA

Pribatuak Publikoak

Manos Unidasen helburuak Besterik

Bazkideak eta dohaintzagileak (1) 
Parrokiak eta erakunde erlijiosoak  
Ikastetxeak 
Larrialdiak 
Herentziak eta legatuak  
Bestelakoak 
SEKTORE PRIBATUA GUZTIRA

18.880.389.-
8.154.239.- 

782.382.-
875.991.-

4.616.752.-
1.573.092.-

34.882.845.-

Diru-sarrera pribatuak: % 83,5

Europar Batasuna 
Garapenerako Nazioarteko Kooperazioaren 
Espainiako Agentzia (AECID) 
Tokiko Administrazioa eta Adm. Autonomikoa  
SEKTORE PUBLIKOA GUZTIRA  
BILDUTAKOA  
 
BESTE DIRU-SARRERA BATZUK (2) 

546.531.- 
 

1.875.000.-
4.445.288.-  

6.866.819.-  
41.749.663.- 

 
378.652.-

Diru-sarrera publikoak: % 16,5

Sentsibilizazioa 
Garapen-proiektuak (3) 

- Proiektuak:                      29.129.330.- 
- Proiektuen kudeaketa:    1.957.399.-  

MANOS UNIDASEN HELBURUAK GUZTIRA

1.977.765.- 
31.086.729.- 

 
 

33.064.494.- 

Manos Unidasen helburuak: % 87,3

Sustapena eta baliabideak eskuratzea 1.268.788.-

Administrazioa eta egitura 3.561.615.-  

Sustapena eta baliabideak eskuratzea: % 3,3

Administrazioa eta egitura: % 9,4

l FUNTZIONAMENDU-GASTUAK: 
w Sustapena eta baliabideak eskuratzea. Komunikazio  
   eta Presentzia Publikoaren arloak funtsak biltzera eta  
   erakundearen jarduera sustatzera zuzendutako  
   gastuak biltzen dira hor.  
w Administrazio- eta egitura-gastuak. Erakundearen  
   kudeaketan eta administrazioan sorturiko gastuak dira.

l MANOS UNIDASEN HELBURUAK: 
w Sentsibilizazio-gastuak. Garapenerako Hezkuntzaren arloko  
   gastuak ez ezik, Komunikazio eta Presentzia Publikoaren arloak  
   helburu horretara zuzendutakoak ere hor sartzen dira.  
w Proiektu-gastuak. Ekitaldian zehar onartutako proiektu guztien  
   zenbatekoaz gain, kudeaketarekin, langileekin, auditoriekin eta  
   finantzatutako proiektuen ebaluazioekin lotutako gastuak biltzen dira hor.

GASTUAK GUZTIRA 2020an:  
2020ko SUPERABITA*

37.894.898 € 
 

4.233.417 €

% 83,5 % 16,5

% 87,3 % 12,7

GASTUEN BANAKETA

Sentsibilizazioa

Adm. eta egitura

Sustapena eta 
baliabideak 
eskuratzea

% 82,1
Garapen-
proiektuak

% 5,2

% 9,4

% 3,3
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Ezinezkoa litzaiguke herrialderik behartsuenen alde ari garen bezala aritzea, Manos Unidasen lagun eta 
kolaboratzaileak hor egongo ez balira. 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.

Auditoriaren txostena
Auditoriaren txosten osoa PDF formatuan eskura dezakezue gure webgunean 
(www.manosunidas.org) edota paperean gure Ordezkaritzetan eta Zerbitzu Zentraletan.
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Guzti-guztiei, mila esker 



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. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
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 
Dr. 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. 617 273 664 
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) 
Calle del Sol, 214. 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
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