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SINETSI 
ETA SORTU 
MUNDU 
BIDEZKOAGOA. 
25 URTEKO 
IBILALDIA

Jarduerei buruzko Memoria hau, 
aurrekoen aldean, ezberdina izango da, 
agian. Eta ez bakarrik dei berriak jasotzen 
ditugulako eta askotariko erronkei aurre 
egiten diegulako. COVID-19ak gure bizitza 
globaletan izan duen eraginak, iparralde 
eta hegoaldean, proiektu eta topaketa 
asko baztertzera behartu gaitu, eta arreta 
eta lehentasunak jarri ditugu osasun- 
eta gizarte-krisialdietan, mundu guztiko 
komunitateei eta Euskadi eta Nafarroako 
tokiko komunitateei laguntza eman ahal 
izateko. Diru-ekarpen publikoak eta 
pribatuak areagotu direnez, 2020. urtean 
jarduera mantendu dugu, hainbat zailtasun 
izan arren.

Joan den urrian aurkeztu genuen 
txostenean, “COVID-19, pobrezia eta 
desberdinkeria handitzearen eragina” 
delakoan, argi azaltzen zen handipeneko 
lupa bezalakoa izan dela pandemia, eta 
horregatik agerian geratu dira gizartearen 
desberdinkeria latzak. Baina, txosten 
horretan bertan, Alboanek eta erakunde 
aliatuek eskainitako erantzunak ere 
bildu genituen, gure gizarteen arteko 
harremanak ibilbide global batean 
garatzen direla kontuan hartuta. Ezer eta 
inor ez da geratu krisi honetatik kanpo 

eta, horregatik, pertsona eta komunitate 
guztiak borroka eta elkartasunaren 
protagonistak izan gara hainbat 
ekimenetan, osasun eta gizarte krisi 
honetatik elkarrekin ateratzeko. Larrialdiko 
kanpainak izan dira bestelako elkarte 
eta erakundeen eskutik eman ditugun 
erantzunak eta, oraingoan berriro, guztien 
ongia eraikitzea eta lankidetzan aritzea 
kontuan hartu dugu, lehia eta bazterketa 
alde batera utzirik. 2020. urtean, diru-
ekarpen pribatuei esker, mantendu ahal 
izan ditugu, baita areagotu ere, ekimen 
berritzaileen proiektuak edota bazterturiko 
komunitateei emandako laguntza, 
erakunde  publikoen lankidetzarako 
arretarik ez baitute beti  jasotzen.

Gure identitateak eta misioak aldaezin 
irauten dute. Euskadin eta Nafarroan 
diharduen Nazioarteko Lankidetzarako 
GKE jesuita gara. Herritartasun globala 
eraikitzearren ari gara lanean, justizia 
sozioanbientala eta genero-ekitatea 
bultzaturik. Eta zure ondoan egindako 
bidean 25 urte bete ditugu, bazterketak 
sorten dituzten egiturak, tokikoak 
zein globalak, eraldatu eta gizarte- eta 
ekonomia-harreman berriak, bidezkoak eta 
inklusiboak, bultzatu nahian.
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Baina, aldi berean, berriro aztertu behar izan 
dugu gure jarduera guztia Talde-prozesuan, 
hau da, antolatze-aldaketarako ardatzak aintzat 
hartu eta barneko antolaketa egokitu inspiratzen 
gaituzten bidezko kausetara, komunikaziorako 
trantsizio digitalera, finantzaketaren hedapen eta 
dibertsifikaziora, gure eragin publikoa sendotzera edo 
gure eraldaketa-prozesuetan gazteekiko hurbilketa eta 
lotura handiagoa lortzera. 2020. urtean ere sendotu 
egin dugu Entreculturas erakunde jesuitarekiko 
aliantza estrategikoa. Horretan guztian, gure helburua 
zure alboan aurrera egiten jarraitzea da, bidearen 
beste etapa batean, eta badoaz 25 urte, sinesten eta 
sortzen. Eta jarraituko dugu. Mila esker!

2020, ZENBAKITAN
•  200 proiektu eta 100 erakunde aliatu baino 

gehiago.

•  450.000 pertsonak egoera pertsonala eta 
komunitatearena hobetu dute, burututako 
proiektuen bidez.

• 164 ikastetxe eta 8.500 hezitzaile, gure 
proposamenak erabiltzen.

• 30 gazte talde mobilizatu dira gure kausen 
inguruan.

• 43.600 jarraitzaile gizarte-sareetan eta 
ziberekintzetan.
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NAZIOARTEKO 
LANKIDETZA

2020. urtea zeharkatu zuen COVID-19ak. 
Gure lanaren xede diren komunitateei 
gogor eragin zien pandemiak. 
Lekukoak izan ginen eta, horregatik, 
ikus genezakeen populazio indigenak, 
pertsona desplazatuak eta errefuxiatuak, 
nekazariak eta emakumeak izan zirela 
kaltetuenak. Hori dela-eta, larrialdiko 
ekintzak jarri genituen abian, populazio 

ahulenari laguntza emateko. Horrez 
gain, egiaztatu genuen krisi honek 
areagotu egin zituela populazio horrek 
pandemiaren aurretik pairatzen zituen 
mota askotako krisiak.

Nazioarteko erakundeek maila 
orokorrean eman zituzten gomendioak 
aurrera eramatea guztiz zaila izan zen 
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hainbat testuingurutan. Adibidez, itxuraz erraza izan daitezkeen 
eskuen higienea eta garbiketa ez da posible Txad herrialdean, 
herritar gehienentzat ez baitago urik etxean. Haurrentzako 
online klaseak emateko ez dago baliabiderik, eta hainbat tokitan 
Interneterako seinalerik ere dute. Kasu horietan, dena izan zen 
erabateko erronka handia. Urruntze soziala ez da posible pertsona 
errefuxiatuentzako esparruetan. Konfinamenduak berekin ekarri 
zuen familia askorentzat egunez egun salmenta txikien bidez 
egiten zuten bizibidea galtzea. Horren ondorioz, egoera larriak bizi 

dituzte, eta arriskuan geratu dira funtsezko eskubideak: elikatzeko 
eskubidea, hain zuzen.

Testuinguru horretan, Afrika, Latinoamerika eta Asiako 22 
herrialdetako 90 erakunde baino gehiagorekin lan egiten jarraitu 
genuen.

Hezkuntzaren eremuan, garrantzitsuak izan ziren programa 
erradikalak, hainbat haurrek ikasten jarraitzea ahalbidetu 
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baitzuten beharrezko teknologia 
heltzen ez deneko tokietan. Amazonian, 
adibidez, elikagaiak banatzeko 
programak erabili ziren heziketa 
materialak ere banatu ahal izateko.

Migrazio mugimenduan, bereziki 
Latinoamerikan, tramiteak geldirik 
egotean, laguntza psikosoziala 
funtsezkoa izan zen. Pertsona migratzaile 
askok segurtasunik eza eta beldurra 
pairatu zituzten, ez baitzekiten zer 
gertatzen zen iragaitzazko herrialdeetan, 
ez eta jatorrizko herrialdeetan ere, eta 
han beren familiak utzi zituzten.  Afrikan, 
pertsona errefuxiatuen esparru askotan, 
oinarrizko materialak lortu behar izan 
ziren (ur gordailuak, xaboia, maskarak, 
gel hidroalkoholikoa…), kutsatzeak 
prebenitzeko gomendioak betetzea 
posible izan zedin.

Konfinamenduak eta merkatuen itxierak, 
edo ordutegien murrizketak, eragotzi 
zuten nekazari asko hurbileko hirietara 
produktuak saltzera joatea, eta modu 
horretan diru-sarrerak lortzea, beren 
familientzat babesteko produktuak 
eta beharrezkoak ziren bestelakoak 

eskuratzeko. Hunkigarria izan zen ikustea 
nola antolatu zuten lana nekazarien 
komunitate askok, ekoiztutako elikagaiak 
partekatzeko eta pertsona kalteberak 
zaintzeko.

Eta batez ere emakumeak izan ziren, 
hainbat testuingurutan, komunitate-
zainketarekin lotutako ekimenak abian 
jarri zituztenak: maskarak, xaboiak eta 
gelak egin, prebenitzeko informazioa 
zabaldu, eta baita, komunitateko 
pertsonaren batek gaixotasunaren 
sintomak izatean, nola jokatu behar zen 
azaldu ere.

Gure erakunde aliatuetan ere 
pandemiaren eragina nabaria izan zen, 
baina izugarrizko esfortzua egin zuten 
populazio kalteberen ondoan jarraitu 
ahal izateko eta, horrela, ziurtasunik 
ezaren aurreko egonezina baretu, 
pertsona horien premiei arreta eman 
eta lurraldeetako askotariko eragileekin 
esfortzuak artikulatu erantzunak 
bizkortzeko.
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COMPARTE Sarea

COMPARTE ikaskuntza eta ekintza komunitatea da eta 19 
erakundek osatzen dute, Latinoamerikako 11 herrialdetan 
alternatiba ekonomiko-produktiboak bultzatzeko. Pobrezia 
eta baztertze egoeran dauden familia eta komunitate 
ekoizleen bizi-baldintzak hobetzea da sarearen helburua. 
Alboan-en Idazkaritza Teknikoaren ardura daramagu. 

2020. urtean, pandemiaren egoeragatik egokitu behar ziren 
dinamikak. Hauek dira urteko mugarri batzuk:

•  Apirilean, Comparte komunitate digitala sortu zen,  
Urbegi Fundazioaren lankidetza solidarioan:  
https://redcomparte.org

•  Martxoaren eta azaroaren artean, sareko erakundeen 
genero-ildo nagusia landu zen, eta ekitatearen aldeko plana 
egin ere bai.

•  Deusto Business School erakundearekiko aliantzan, 
mikrofinantzaketaren garrantziari buruzko ikerketa 
lana garatu zen, hiriek kanpoaldean dituzten auzotegi 
baztertuetan enpresa-sorkuntza aurrera eramateko. 
Abiapuntzat kontuan hartu zen Ekuadorreko Corporación 
Hogar de Cristo erakundearen Ekonomia Herritar eta 
Solidarioaren programa.

•  Azaroan, Comparte Sarearen urteko Batzarra egin zen. 
Bertan 2021-2023ko Plan Estrategikoa onartu zen.
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2020. urtea zaila izan da eta hezkuntzaren eremuan hainbat erronka sortu dira. Hala ere, online 
edo erdipresentzial moduko aukerak aprobetxatu egin ditugu. Gure ekintzaren bidez eragin 
handiagoa lortzeko helburuaz, Alboanen lehentasunezko bost kausa hauen inguruan bideratu 
dugu lana: 

1. Kalitatezko Hezkuntzarako eskubidea

• Sentsibilizazio eta prestakuntzarako 98 jarduera irekiak burutu genituen, 6.832 pertsona 
bertaratu zirelarik. Jarduera horietako asko modu birtualean garatu behar izan ziren.

• Hezkuntza Eraldatzaile eta Herritartasun Globalaren aldeko Mugimenduan (Entreculturas, 
InteRed, Oxfam Intermón eta Alboan erakundeek osatutakoan), #Lamejorlección kanpaina 
bultzatu genuen hezkuntzarako eskubidearen babesa sustatzeko helburuaz. Ordezkari politikoei 
gutunak bidali genizkien heziketa-larrialdiaren inguruko neurriak exigitzeko; parlamentuko 
batzordeekin izan genituen bilerak, eta “GJHen 4.7 helmugarako lanean” topaketa antolatu.

2. Bizitza duina giza mugimenduen prozesuetan

•  “Mugetatik haratago” hezkuntza-proposamenaren markoan, Loiolako Santutegian 25 
ikastetxeko 966 ikasleri eman genien harrera, martxoan itxi arte. Nafarroan, hirugarren 
edizioan, 255 irakaslek eta 4.602 ikaslek parte hartu zuten. Horrez gain, irakasleentzat egokitu 
genuen webgunea, material didaktikoa egin, jardunaldiak eta ikastaroak eratu, “Breaking the 
Wall” Escape Room birtuala sortu eta “Leku bat munduan” erakusketa antolatu.  

•  Emakumeok martxan diagnosiaren aurkezpenean (“Afrikako zortzi herrialdetako egoera 
kontuan hartuta, genero indarkeriatik bizirik ateratako emakume eta neskatoen premien 
diagnosia”), antzezlanak ere erabili ziren. Urtearen amaieran, berriro bultzatu genuen 
“Emakumeok martxan” kanpaina eta EITBko kazetaria den África Baetaren lankidetza izan 
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genuen, salaketa-bideoa grabatu zuelarik izenburu honekin: “Ez 
eman bizkarra”.

•  Otsailean, Kongoko EDko emakumeen defendatzaile den Justine 
Masikaren bisita izan genuen. Administrazio publiko eta hezkuntza 
eragileekiko topaketak antolatu genituen.

•  CHANGE egitasmoaren barnean, Europar Batasuneko beste zortzi 
herrialderekin batera eta Europako Errefuxiatuentzako Zerbitzu 
Jesuitak koordinatua, 69 ikastetxe eta 4.965 ikaslerekin lan egin 
genuen. Pandemiaren zailtasunak gainditu ahal izateko, jarduera 
berri bat eskaini genuen: Eskolen arteko Kahoot bat, 3.000 ikasleren 
partaidetza lorturik.

•  Alboanek, Jesusen Lagundiaren Sektore Soziala den aldetik, Hos-
pitalitate kanpainan parte hartzen du, pertsona migratzaile eta 
errefuxiatuekiko elkartasun eta inklusio kultura sortzeko helburuaz. 
Haien bidea gure bidea da goiburua kontuan hartuta, kilometroak 

metatzeko eta sare sozialetan partekatzeko gonbidapena zabaltzen 
dugu.

3. Justizia sozioanbientala

a.- Naturako ondasunen gobernantza

•  Gatazkarik Gabeko Teknologia programan ikusarazi nahi dugu 
zenbait mineralen erauzketaren eta giza eta ingurumen eskubideak 
urratzearen arteko lotura. Ildo horretan, dokumentu bat argitaratu 
genuen, Europar Batasuneko kideei gardentasuna eskatzeko, gai 
honi buruzko arautegia ezartzean. Eta ingurumenerako kontsumismo 
teknologikoari eta kontsumo arduratsuaren ekimenei buruzko saio 
bat antolatu genuen; eta beste saio bat, Informazio Teknologiari eta 
herritartasuna eraikitzeari buruzkoa.

•  Sinadurak bildu ziren, Euskal udalei eskatzeko, tresna 
elektronikoak erostean, Erosketa Publiko Etikoaren irizpideak har 
ditzatela.

•  Lurraren aldeko mugikorrak: berriro jarri zen abian mugikorrak eta 
tabletak birziklatu eta berrerabiltzeko kanpaina. Horretarako, zenbait 
gune finkatu ziren bilketa egiteko: dendak, ikastetxeak, udaletxeak, 
osasun-zentroak, etab. Ondorioz, 3.761 aparailu bildu genituen. 

•  Gaur egun koordinatzen dugun Justice in Mining saretik, adierazpen 
hau zabaldu genuen: “COVID 19-aren pandemia, meatzaritzak kal-
teturiko komunitateekiko lankidetzara eta elkartasunera dei egiten”. 

9



CIDSErekin batera, Nazio Batuen, Enpresen eta Giza Eskubideen Itun 
Loteslearen prozesuari jarraitu genion.

•  #urarengarrasia lasterketa solidarioan, 1.017 pertsonak eta 24 
enpresak hartu zuten parte, pandemiagatik kalteturik gertatu ziren 
komunitate kalteberei ura helarazteko premiaz kontzientziatzeko 
helburuaz. Bildutako fondoek Txad, Burundi, India, Peruko Amazonia 
eta Kolonbiako proiektuei laguntzeko balio zuten. Nahiz eta erronka 
20.000 km lortzea izan, azkenean 36.000 km gainditu ziren. URA 
20-21 gune kolaboratiboaren emaitza izan zen lasterketa, Alboan, 
Aquadat eta Deustuko Unibertsitateak bultzatutakoarena, hain zuzen.

b.- Ekonomia-garapen alternatiboa

•  Enpresa herritarrari buruzko mintegi iraunkorraren bitartez, REAS 
Euskadi eta Alboan erakundeetan hausnarketa egin dugu enpresek 
zein eredu ekonomikok izan dezaketen aztertzeko, oparotasuna 

solidarioagoa, inklusiboa eta planetarekiko errespetuzkoa posible 
izan dadin. Gizarte zibil, enpresa, unibertsitate eta administrazio 
publikoen askotariko taldeak hartu zuen parte. Zenbait topaketa eta 
ekitaldi publiko bat antolatu genituen.

•  REAS Euskadi eta Alboan erakundeok “Ekonomia Sozial eta 
Solidarioaren estrategiak, Krisialdi Sozioanbientalaren aurrean” 
mintegia antolatu genuen, eta, bertan, 11 enpresa sozialen 
partaidetza izan genuen, jatorri ezberdinekoak: REAS Euskadikoak eta 
COMPARTE sarekoak (Peru, Kolonbia, El Salvador, Guatemala, Mexiko 
eta Nikaragua). Modu horretan, hausnarketak eta ikaskuntzak 
trukatu genituen.

•  Horrez gain, REAS Euskadik eta Alboanek hezkuntza materiala sortu 
genuen, Lanbide Heziketarako Ekonomia Sozial eta Solidarioari 
buruzkoa.

•  Bilboko KIDENDAtik, Gasteizeko BideBideanetik eta Donostia eta 
Iruñeko elkarteetatik parte hartu genuen Bidezko Merkataritzaren 
Nazioarteko Egunean, baita, urtean zehar, hiri horietan eta beste 
batzuetan eratutako ekintzetan ere.

4. Partaidetza eta herritartasun globala sendotzea  

•  Urrian, Gazte Sarearen VII. Topaketa burutu zen. Giza 
mugimenduak, harrera eta babesa izan ziren landutako gaiak, 
“Ongietorriak - Marhaba As Salamu alaykun” izenburua izanik.
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•  Alboanen boluntariotzaren politika onartu zen, partaidetza herrita-
rraren bide eta adierazpen gisa, gizartearen eraldaketan laguntzeko 
asmoz.

•  Nazioarteko boluntariotzari dagokionez, bertan behera utzi 
ziren bi programa, ezin baitzen bidaiatu. Hala ere, VOLPA (Pedro 
Arrupe Nazioarteko Boluntariotza) iraupen luzeko esperientziarako 
programetan, prestakuntzan eta laguntzan jarraitu genuen, baita 
iraupen laburreko boluntariotzaren Elkartopatzen programan ere.  

5. Genero ekitatearen sustapena

•  Autodiagnostikoa eta hezkidetza-planak eratzeko prozesuetan,  
15 ikastetxe baino gehiagori akonpainamendua eman genien.

• Mondragon Unibertsitatearekin ikerketa bat burutu zen, 
autodiagnostikoaren prozesuak sistematizatzeko helburuaz.

• Nikaraguako Fe y Alegría eta Cantera erakunde aliatuekin 
partekatutako esperientziaren ostean, elkarte horien bisita izan 

genuen tailerretan parte hartzeko, eta, horren ondorioz, txosten bat 
egiteko.

• Hezkuntza ez formalean, eskainitako laguntzak bide hauek hartu 
zituen: Azkoitiko Topalekuko zerbitzuen hezkidetza-plana abian 
jartzea, Giltzarri, Indautxuko Eskautak eta Euskadiko Gazteriaren 
Kontseilua erakundeekiko prozesu metodologikoa, eta Giltzarriko 
Eragile Moreak delakoaren genero estereotipoei eta rolei buruzko 
hausnarketa-prozesua.

• Cholitas. Aymara indigenak diren bost emakume izan dira espedizio 
bereziaren protagonistak: Amerikako mendi altuena eskalatzea. 
“Cholitas” dokumentala, Alboan, Entreculturas eta Oxfam Intermón 
erakundeek sustatutakoa, emakumeen askapen eta ahalduntzearen 
kontakizuna da. Pandemiagatik, martxoan bertan behera utzi behar 
izan ziren beren bisitak, baina abenduan boluntariotzari eskaini ahal 
izan genion on-line ekitaldi bat. 

11



Komunikazio hezitzailea eta mobilizazioa

Aldizkako komunikazioa mantendu genuen gure oinarri 
sozialarekin eta herritarrekin, hainbat baliabide erabilita: 
aldizkariak, buletin elektronikoak, webgunea, sare sozialak 
eta komunikabideak. Modu nabarian, Covid-19aren Larrialdi 
globala, #HerritartasunGlobalaGara kanpaina sortu genituen, 
eta #Jarraitzendugu kanpaina, Jesusen Lagundiko erakundeen 
ekimena, ere bultzatu genuen.

Covid-19aren larrialdi globala

Entreculturas erakundearekin batera, apirilean martxan jarri 
genuen kanpaina hau, krisialdiak kalteturiko komunitate ahulenei 
arreta emateko. Bildutako fondoen xedea askotarikoa izan zen: 
elikagai-kitak; higienea eta elikagaiak ez diren zerbitzuak eta 
ondasunak; laguntzak jasotzeko kudeaketa; on-line eta plataforma 
erradialen bidezko hezkuntza ahalbidetzea; sentsibilizazio eta 
prebentziorako tailerrak; bertan behera geraturiko proiektuetarako 
laguntzak zabaltzea, eta, indarkeria areagotzeagatik, emakume, 
neskato eta haurren babesa sendotzea.

Azaroan, arreta jarri genuen krisialdiak emakumeengan 
bestelako moduan izandako eraginean, are estuago egin baitzen 
beren egoera.

Halaber, laguntza espezifikoa eskaini genuen, Indiako Gujeraten, 
Adivasi eta Dalit populazioarekiko proiektuetan, Covid-19ak 
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sortutako kalteak zirela-eta. Berdin ere egin genuen Latinoamerika 
eta Afrikako Fe y Alegría erakundearen ekimenekin.

Gabonen garaia bukatzean, Euskadiko eta Nafarroako Jesusen 
Lagundiaren Elizetan eta Parrokietan, Larrialdi globalaren aldeko 
jardunaldian partaidetza oso zabala izan zen, eliztarren artean 
kanpaina azaltzeko eta kolaborazio ekonomikoan parte hartzen 
animatzeko.

#HerritartasunGlobalaGara

Martxoan, herritarren mobilizaziorako proposamena zabaldu 
genuen sare sozialen bitartez. Kate solidarioa eratzea proposatu 
genuen, mezu hauek erabilita: #HerritartasunGlobalaGara eta 
#NiEtxeanGeratukoNaiz, etxeko leihoetan eta balkoietan ipini ahal 
izateko. Bost kontinenteetako herritarren lotura ikusarazi nahi genuen 
koronabirusaren garaian. Ekimenak oso harrera ona izan zuen.

#Jarraitzendugu

#Jarraitzendugu kanpaina, “Gehien behar gaituztenean, gehien 
behar zaitugu”, esfortzu solidarioa izan zen, obra, erakunde eta 
komunitate jesuita guztien aldetik, Covid-19aren eraginak kalteturiko 
pertsonen premiei erantzun globala eman ahal izateko. Ildo nagusi 
hauek bultzatu ziren: larrialdiko laguntza oinarrizko beharrei arreta 
emateko (elikagaiak, etxebizitza, osasuna, etab.); eremu psiko-
sozialean, hezkuntzan eta lanerako sarbidean ere laguntzea, eta baita 
nazioarteko lankidetzan ere.



Ekitaldi ekonomikoaren amaieran, jarduera-
kopurua 9.987.687 €-koa izan zen. COVID-
19aren pandemiak, 2020. urtean zehar, hainbat 
errealitatetan eragin latzak sortu zituen arren, 
aurrekontuen kopurua mantentzea lortu 
genuen 2019koaren aldean, eta 1.614 €-ko 
emaitza positiboa lortu.

Finantzaketa publikoen iturburuak diru-
sarreren %51ra heldu ziren, gure proposamenei 
laguntzen dieten erakunde publikoen banaketa 
dibertsifikatua izan delarik. Onartutako 
proiektuak bideratzea lortu genuen, pandemiak 
eragindako premiei erantzuteko, eta aurreko 
deialdietan baino egitasmo gehiago izan ziren 
onartuak.

Finantzaketa pribatua dela-eta, eskerrak eman 
nahi dizkiogu oinarri sozial guztiari, pertsona 
kaltetuenei laguntzeko dena ematen baitu, 
pandemiak gehien astindu dueneko tokietan. 
Nabarmendu behar dugu aldizkako kuoten 
bidez laguntzen diguten pertsona fisikoen 
portzentajea %3,5 igo zela 2020an, hau da, 
dohaintza partikular guztien %46.

2020. urtean, aurreko urteetako legatu 
solidarioak erabili genituen, guztiz 
beharrezkoak izan baitziren populazio 

kalteberak mantendu ahal izateko. Legatuak 
finantzaketarako funtsezko iturburuak 
dira, eta ekarpen garrantzitsuak dakartzate 
etorkizun hobea eraikitzen laguntzeko 
helburuaz.

Gastuen banaketari dagokionez, %78 izan 
da Nazioarteko Lankidetzarako proiektuak 
bideratzeko fondoen portzentajea. 
Herritartasun globala eraikitzeko apustua %11 
portzentajean kokatu zen, gure ingurunean 
sentsibilizazio, prestakuntza, ikerketa eta 
eraginerako proposamenak zabaldu zirelarik. 
Komunikazio eta administraziorako lanei 
dagokien gastuari eusteko ahaleginetan aritu 
gara, eta hori islatzen da aurrekontu osoaren 
%11 portzentajea lortzean.

Kanpoko auditoretza (Diecinueve auditores 
SLP) izan dugu gure kontuak aztertzeko. 
Horrela, 2020. urtean berritu genuen 
Gardentasun eta gobernu Onaren Zigilua, 
GKEen koordinakundeak bultzatutakoa eta 
2023. urtera arte indarrean dagoena. Tresna 
horren bidez, gure sektorearen berezitasunak 
biltzen dira, jarduerak eta funtzionamendua 
aztertzeko, auditoretza independenteen 
sinadurek eginikoak direlarik.

TXOSTEN 
EKONOMIKOA 
2020
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Ekarpenen jatorria

• Ekarpen publikoa: 
      5.066.912 €

• Ekarpen pribatuak: 
      4.649.420 €

• Bestelako diru-sarrerak: 
      271.355 €

Arloen araberako gastuak

• Nazioarteko  
      Lankidetza: %78

• Ekintza Publikoa eta  
      Partaidetza: %11

• Komunikazioa: %6

• Kudeaketa: %5

Sektoreen araberako 
gastuak

• Garapen  
      sozio-ekonomikoa: %27

• Hezkuntza: %21

• Generoa: %21

• Laguntza humanitarioa: %16

• Gizarte zibila sendotzea: %15

Eremu geografikoaren
 araberako gastuak

• Latinoamerika: %53

• Afrika: %24 

• Asia: %23

2020: 9.987.687 €
2019: 9.945.478 €

2019-2020ko 
diru-sarreren bilakaera



BILBO
Aita Lojendio, 2 - 2º | 48008 - Bilbo
Telefonoa: 944 151 135

IRUÑEA
Barañain Etorbidea, 2 | 31011 - Iruñea
Telefonoa: 948 231 302

DONOSTIA
Andia, 3 | 20004 - Donostia 
Telefonoa: 943 275 173

GASTEIZ
Monseñor Estenaga, 1 | 01002 - Gasteiz
Telefonoa: 945 202 676

www.alboan.org

www.alboan.tv

@ALBOANongd

alboan@alboan.org

facebook.com/alboan

Ondorengoei argazkiak uztea eskertzen diegu: Gleybert Asencio, @anaencabophotography, 
Iñigo Icaza, @FG Trade, Iván Benítez, Red Jesuita con Migrantes-Centroamérica eta SERJUS




