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SARRERA 

ZERGATIK ESKULIBURU HAU? 

Jende asko da etortzen da Koordinakundera Nazioarteko Lankidetzako GKEei buruzko 
argibideak eskatzera, baina, batez ere, asko zarete gurekin harremanetan jartzen 
zaretenak nazioarteko esperientzia batean parte hartzeko moduen berri izateko. Hitz 
desberdinak erabiltzen dituzue: “laguntzera joan nahi dut, GGKE batekin lan egin nahi 
dut, Hegoaldera joan nahi dut…”; galduta samar etorri ohi zarete, ez baitakizue oso 
ongi hau zer den, nola hasi, nor garen, nola lan egiten dugun, zer baldintza dauden… 

Galdera ugari egin dizkiguzue azken urte hauetan eta, azkenean, konbentzitu egin gara 
agian hoberena litzatekeela eskuliburu labur hau egitea, ez bakarrik GGKE (Garapena 
adierazten du hasierako G horrek) bakoitzaren proposamen zehatzen berri emateko, 
baita, bereziki, zuen galdera guztiei erantzuna ematen saiatzeko, hala nola 
lankidetza hori nola ulertzen dugun azaltzeko ere, zer kontatu baitugu lanean 
emandako urte hauen guztien ondoren. 

Eskuliburuari hasiera emateko definizio batzuk emanen ditugu, hots, boluntariotza eta 
nazioarteko boluntariotza zer diren azalduko dugu. Definizio aspergarriak badirudite 
ere, pentsatuak, hausnartuak, eztabaidatuak eta adostuak izan dira joera desberdineko 
GKE eta GGKE askoren artean eta, beraz, gaur den egunean, egokitzat hartzen ahal 
ditugu. Boluntario-lantzat zer hartzen dugun esanen dizuegun bezalaxe, zer EZ dugun 
boluntario-lantzat hartzen azalduko dizuegu. 

Aurreneko urrats hori eginik, lankidetzaren mota desberdinak sailkatzeari ekinen diogu 
hurrengo puntuan, hau da, zer boluntariotza motak dauden azalduko dugu, gure 
irizpideen arabera betiere. Sailkapen orokorra da, eta mundu honetan sartzen zareten 
heinean, ikusiko duzue ez direla hain zehatzak, baina baliagarriak izanen dira kasu 
bakoitzean zertaz hitz egiten ari garen jakiteko. 

Hurrengo puntuan boluntarioen eskubideak eta betebeharrak jorratuko ditugu eta 
hortik Koordinakundea osatzen duten GGKEen eskaintzak azaltzeari pasatuko gara. 

Azken puntuetan egunero ailegatzen zaizkigun galderak, gure ustez argitu beharra 
dutenak, hartuko ditugu gaitzat, hala nola gomendio batzuk, hemengo 
boluntario-lana, etab. 

 

Espero dugu gida hau baliagarria izatea; agertzen diren proposamen berriekin, 
interesgarritzat jotzen dugun informazioarekin eta abarrekin urtero berritzen 
saiatuko gara. 
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1. BOLUNTARIOTZA ETA NAZIOARTEKO BOLUNTARIOTZA 

1.1 Definizioa 

Pertsona boluntarioak bere denbora, ezagutzak, esperientzia etab. eskaintzen ditu 
doan, lan boluntario bat egiteko. 

Pertsona horrek konpromisoa hartzen du, libreki, modu eskuzabal eta antolatu batean 
interes sozialeko jardueretan aritzeko. 

Boluntariotzari buruzko 1996ko otsailaren 6ko Estatuaren Legeari jarraikiz, hauxe da 
boluntario-lana:  

1. Boluntario-lantzat hartzen da pertsona fisikoek egiten dituzten interes 
orokorreko jardueren multzoa, betiere jarduera horiek ez badira egiten 
laneko, merkataritzako, funtzionariotzako edo ordaindutako beste edozein 
harremanaren bidez eta ondoko baldintza hauek betetzen badituzte: 

 

2. Kanpoan gelditzen dira irabazi asmorik gabeko erakunde publikoen zein 
pribatuen bitartez egiten ez diren jarduera boluntario isolatuak, familiako, 
adiskidetasuneko edo auzotasun oneko arrazoiengatik noizean behin egiten 
direnak. 
 

3. Boluntario-lanak ezin izanen du, inola ere, ordaindutako lana ordeztu. 

 Beraz, BOLUNTARIO-LANA 
 

 

 

 

 

“Pertsona batek erakunde batean (publiko 
nahiz pribatuan) garatzen duen jarduera da. 

Pertsona horrek libreki erabaki du bere 
denboraren zati bat ekintza solidarioak eta 
altruistak egiteko erabiltzea, horren truke 

dirurik jaso gabe". 
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Boluntario-lana hurbileko ingurunean egin daiteke (auzoa, hiria, herrialdea)1 eta baita 
beste herrialde batzuetan ere. Horri Nazioarteko boluntariotza deitzen zaio. Dena 
den, ideia okerrak daude nazioarteko boluntario-lanari buruz eta horiek argitzeko dago 
ondoko taula.  

ZER DA NAZIOARTEKO BOLUNTARIOTZA? 
 

HAU BAI HAU EZ 

Ekintza antolatu eta planifikatu bat, 
GGKE edo nazioko zein nazioarteko erakunde 
autonomo batek egina 

Ekintza espontaneo eta inprobisatu bat, 
borondate onetik etorria eta erakunde baten 
esparrutik kanpo dagoena 

Oinarri filosofikoak eta etikoak dituen 
praktika bat, garapeneko, solidaritateko eta 
humanitarismoko helburuak dituena 

Antolatu gabeko ekintza batzuen multzoa, 
erakunde baten estrategiarik ez duena 

Denboran zehar irauten duten prozesu parte-
hartzaileak eta independenteak sortzen dituen 
ekintza bat 

Ekintza paternalista, asistentziala eta 
puntuala, mendekotasuna sortzen duena 

Pertsonen gaitasunak, bai Hegoaldeko 
komunitateenak eta kontraparteenak, bai 
GGKEenak eta haietan lan egiten duten 
pertsonenak, hobetzen dituen ekintza 

Iparraldeko kontraparteen joerak, politikak, 
ikuspuntuak eta lan-moduak inposatzen 
dituen ekintza bat 

Justiziako eta aniztasun kultural eta 
sozialarekiko errespetua bultzatzen dituen 
ekintza bat 

Gizartearen aldaketarekin eta kultura-arteko 
baloreen babesarekin konpromisorik ez duen 
ekintza 

Errespetuzko hurbiltze bat ezagutzen ez 
dugun errealitate batera. Etengabeko 
behaketa, gogoeta eta ikastea 

Hegoaldera, urrutiko toki exotikoetara 
oporretan joatea. Ez da moda bat edo 
erantzukizun pertsonalak, familiarrak nahiz 
sozialak saihesteko aukera bat 

 
Boluntario askorentzat GGKE batean parte hartzea Iparraren eta Hegoaren arteko 
harremanei buruzko ezagutzak handitzeko modu bat da, baina baita giza-
nolakotasun batzuk eta lanbide arloko gaitasun batzuk (komunikatzekoak, 
antolatzekoak, taldean lan egitekoak) lantzeko aukera bat ere.  

 

                                                           

1 Boluntario-lana hurbileko ingurunean egin nahi baduzu, ondoko erakunde hauetara jo dezakezu: 
Gaztediaren Etxea, PLANAV (PLAtaforma NAvarra de Voluntariado), CORMIN  (Nafarroako elbarritu-
ordezkarien batzordea) REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), Pobreziaren kontrako sarea, 
etab. 
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1.2 Motak 

Nazioarteko boluntariotzaren bost mota daude, baina GGKEen proposamenak ez dira 
beti mota horietara zehazki egokitzen, batzuetan haien nahasketa baitira. 

SOLIDARITATEKO LANDEGIAK 

Bide ematen dute hegoaldeko herrialdeetako gizon eta emakumeekin bizitzeko, haiek 
aurre egin behar dieten premiak eta kezkak ulertu eta konpartitzeko, hala nola haien 
errealitatea zuzenean ezagutu eta bizitzeko: haien erakundeen lana, komunitateek 
egunero aurre eman behar dieten zailtasunak eta gatazkak, etab. 

Oro har, auzolandegi horietan, sentsibilizazioa eta hegoaldeko herrialdeekin joera 
konprometituagoak eta errespetuzkoagoak lantzeaz gain, harrerako erakunde eta 
komunitateek aurrera eramaten dituzten tokiko proiektuetan lan egiten da. Komunitate 
batean bizitzen da, landa ingurunean zein hiri ingurunean, eta ostatu hartzen da 
bertako familia baten etxean edo komunitatearen lokal batean. Normalean                                                       
prestakuntza ikastaro bat egin behar da joan aurretik. Hamabost egunetik bi hilabetera 
bitarteko iraupena izan ohi dute. 

Boluntario-lan horren barruan, eta GGKE antolatzailearen ikuspegiaren arabera, 
auzolandegiak deritzanak daude, normalean gure ingurune hurbilean egindako 
jarduerei lotuak direnak. Auzolandegi horietan, jatorri desberdinak dituzten pertsona 
batzuek modu boluntario eta eskuzabal batez konpromisoa hartzen dute bi astetik 
bostera bitarteko denbora batean proiekzio soziala duen lan bat2 aurrera eramateko, 
gehienetan jarduera osagarri batzuekin. Proiektua burutzeak balio batzuk lantzeko bide 
ematen du: elkarbizitza, tolerantzia, solidaritatea, parte-hartzea, kultura-arteko ikastea, 
etab. 

 

 

 

 

 

 

Javier.  
Esperientzia Santiago del Esteron (Argentina) Setem GGKEaren bidez 

 

 

                                                           
2 Eskuliburu honetan “lan” hitza ekiditen saiatuko gara, hitz hori ordaindutako jarduerari lotu ohi baitiogu.   

“Hemen ezertaz jabetzen ez garelako sentsazioarekin itzuli naiz. Guk geuk baino 
gehiago dakite han gutaz. Pertsona haiek gauza jakin batzuengatik borrokatzeko 
gogoa kutsatu didate, aldaketaren alde gehiago lan egiteko. Mundua aurrera doan 
heinean gu bazter gelditzen garelako sentsazioa dut.” 
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Maite.  
Solidaritateko auzolandegiko koordinatzailea Perun, Setem GGKEaren bidez 

 
 

 
 
 
 
Nekane Pardo 
Anarasd 

 
 
 
 
 

 
Marisa Itoiz 

Anarasd 
 
 
 
 
 

 
José Mari Domench 
Anarasd 

 

 
 
 

 
 
 

Mª Eugenia Ariz 
Anarasd 

 

 

 

Jose Izco 
Anarasd 

“Egiten ari naizen horri eusteko balio izan dit esperientziak, indartsuago 
itzultzeko. Pertsona orok gutxienez behin bizi beharko lukeen zerbait da” 

“Lan honetan eskarmentua duen lagun batek esan zidan bezala, ez dugu 
lankidetza egiten elkartrukea baizik, etengabe ematea eta hartzea da”. 

 

“Nire ustez, JAKINTZAK elkartrukatzea da boluntario gisan egiten dudana. 
Saharar errefuxiatuen kanpalekuetan egiten ditudan egonaldiek hausnarketak eta 

emozioak pizten dituzte nire baitan, eta horiei esker konpromiso handiagoa dut 
mundu bidezkoagoaren aldeko borrokarekin." 

 

““Boluntarioei esker ez gara bakarrik sentitzen”; sahararrei hori entzutea izan da bertan 
lan egiten gehien hunkitu nauen gauzetako bat”. 

“Aste batean herstura handiz, baina duintasun handiagoz bizi diren sahararrak ikusi 
nituen” 

 

“Zaila da bazter utzitako herri batek duintasuna gordetzea; sahararrek ez dute 
galdu”. 



 

10 

 

 

 

 

Dani eta Vero 
Pueblos Hermanos 

 

PRESTAKUNTZA IKASTAROAK HERRIALDEAN 

Helmugako herrialdean3 egiten diren tailer teoriko-praktikoak dira, eta haien helburua 
da parte-hartzaileak trebatzea garapenerako lankidetzako ekintzak formulatu, jarraitu 
eta ebaluatzeko prozesuetan erabiltzen diren terminologian eta metodologian (esparru 
logikoa edo parte hartzeko tresnak, kasu), lankidetza proiektu bat zer den hobeki uler 
dezaten. Herrialdean, proiektu batean proposatutako jardueren burutze-mailaren 
jarraipena eginen da, eta ebaluatuko dira diseinatutako helburuak eta emaitzak, hala 
nola haien eragin soziala, politikoa eta ekonomikoa. Hilabeteko iraupena izaten du, 
normalean udan.  

BRIGADA SOLIDARIOAK  

Tokian tokiko erakunde eta mugimendu sozialekin hegoaldeko herrietara egiten diren 
talde-bidaiak dira. Haien xedea da herrien errealitateak eta borrokak hurbildik 
ezagutzea, mugimendu horiekin bizitzea eta, itzultzen denean,  salaketa eta 
sentsibilizazioa egitea, han bizitako errealitateak hemen ezagutarazteko. Batzuetan lan 
zehatzak egiten dira; beste batzuetan, bakarrik bisitak, informazioa eta bizipenak 
trukatzeko. 

TURISMO ETA BIDAIA SOLIDARIOAK 

GGKE batzuek antolatzen dituzten jarduera hauek Turismo arduratsua izenarekin 
ezagutzen dugun ekimen zabalagoaren barruan daude. Turismo mota horrek ahalmen 
handiak ditu garapen eta aldaketarako tresna izateko, emakumearen ahalduntzeari, 
prozesu iraunkorragoak ezartzeari eta tokiko kultura errespetatzeko prozesuak 
sortzeari lagunduz.  

Turismoko ekimen hauek, normalean, garapenerako plan zabalagoen barruan kokatzen 
dira; harrera-komunitateek kudeatuak dira eta tokiko herrien kultura, aniztasun 
biologikoa eta bizimoduak errespetatzeko joera handia dute. Helburua ez da proiektu 
zehatz bateko jarduera bat egitea, baizik eta tokiko errealitatea ezagutzea, bestelako 
kulturekin eta bizimoduekin harremanetan sartzeko bide gisa. Hilabete batetik bira 
bitarteko iraupena izan ohi dute. 

                                                           
3 Kasuan kasuko herrialde pobretuan. 

"Guretzat honako hauek izan dira funtsezko bi puntuak: mundu honetako 
pertsona gehienek bizi duten errealitatea ezagutzea eta errealitate hori 
komunitate batean aurrez aurre bizi izana." 
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Modalitate honen barruan sartzen dira bidaia solidarioak, gehienetan oporretan egiten 
diren bidai laburragoak; taldeko esperientziak dira, interes turistikoko lekuak eta 
interes sozialeko proiektuak bisitatzeko erabiltzen direnak. Tokiko komunitateak berak 
antolatuak nahiz turismo arduratsua lantzen duten GGKEen bidezkoak, ohiko 
turismoarenak ez bezalako ibilbideak eta proposamenak eskaintzen dituzte.  

 

IRAUPEN LUZEKO BOLUNTARIO-LANA  

GGKE batzuek esperientzia luzeagoak egiteko aukera ematen dute. Tokiko 
kontraparteek4 egiten dituzten proiektuetan laguntzeko egiten dira. Pertsona 
boluntarioak trebatzeko eta GGKEan parte hatzeko prozesu bat segitu behar du 
aurretik; erakundeen arabera zehaztuko da prozesu hori.  

Pertsonak garapenerako lankidetzako proiektu bat ezagutuko du zuzenean, eta zeregin 
desberdinetan arituko da, bere profilaren eta tokiko erakundearen premien arabera. 
Proiektu zehatzetan lan egiten da, eta kontzientzia hartzen da haien testuinguruen 
errealitateaz. Iraupena GGKEaren eta boluntarioaren  beharren araberakoa da, baina 
sei hilabetetik hiru urtera bitartekoa izaten da. 

 

 

 

 

 

 

 
Irene Villafranca 

Esperientzia Nikaraguan, (Asociación de Mujeres Constructo de Condega) (AMCC) 
OCSI GGKEaren bidez 

 
 

 

 

 

Diego González, boluntarioa Bolivian 
 
 

                                                           
4 “Kontraparte” Nazioarteko Lankidetzaren arloan maiz erabiltzen den terminoa da; herrialde bakoitzean 
gurekin lan egiten duten GGKEei egiten die erreferentzia. Proiektuen buru diren erakundeak dira. 

“Gelditu zaizkidan oroitzapen gehienak sinestezinak eta ahantzezinak dira, eta oroitzapen 
txarrek ez dute zerikusirik nire esperientzia pertsonalarekin edo nirekin egon diren 
pertsonekin, bizitu eta ikusi ditudan bidegabekeria sozial eta politikoekin baizik.” 

“Baina, dudarik gabe, ezinezkoa da han geratzen dena eta nik ekarri dudana parekatzea. 
Esperientzia hau ezinbestekoa izan beharko luke mundu guztiarentzat; hoberako 

aldatzen zaitu, gauzak bestela, modu osasuntsuagoan, bidezkoagoan eta solidarioagoan, 
baloratzen ikasteko balio dizu.”  

 

“Bolivian izandako esperientziak kontzientzia hartzeko bidea eman zigun. Ez bakarrik 
miseriari, desberdintasunei eta herrien arteko lankidetzaren beharrari buruz, baita gizatasun 
heterogeneo baten aberastasunari buruz ere". 
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Itsaso Cruz, VOLPA boluntarioa Perun, ALBOAN GGKEaren bidez 

 

 

 

 
 

Raquel García, VOLPAko boluntarioa Guatemalan 
 

 
 

 

 
Maite Unanua  
San Juan de Dios Atseden Zentroa, Piuran (Peru). 2009 
Nafarroako Gobernuaren “Joan, begiratu eta parte hartu” Programaren bidez 

 
 
 
 

 

 
Maialen Pagola 

San Juan de Dios Atseden Zentroa, Piuran (Peru). 2009 
Nafarroako Gobernuaren “Joan, begiratu eta parte hartu” Programaren bidez 

 

 

 

 
Itziar Parmo 
Ciudad Joven San Juan de Dios de Sucre Institutu Psikopedagogikoa (Bolivia) 
2010. Nafarroako Gobernuaren “Joan, begiratu eta parte hartu” Programaren 
bidez  

“Kontatzen zaila da esperientzia hori. Hamaika ideia bururatzen zaizkizu han zaudenean. 
Hamaika egoera irudikatzen dituzu. Baina hori besterik ez dira, irudikapena, pentsamendua. 

Bizitzea eta sentitzea desberdina da beti. Bi norabideko bidaia da, bidaia bat kanpora eta 
abentura bat barne aldera”. 

“Dena den, ikastea da gehien egiten dudan gauza. Ikasi irratiari, hezkuntzari, pertsonei 
buruz, bai eta nire buruari buruz ere. Beti elkartzeko aukerak eta puntuak bilatzen ikasi, 

kontraesanetatik haratago.” 

"Joatea, ikustea, ezagutzea, ikastea, laguntzea, kontatzea, han uztea zure parte bat eta 
hango zati bat zurekin ekarri… bizipen bat, zure bizitzako esperientziarik aberasgarrienetako 

baten gisara gordeko duzuna" 

"6 hilabeteko egonaldia egin nuen bakarrik Piuran, baina han bizitu, sentitu eta ikasi 
nuena nirekin dago nire bizitza osoan. Esperientzia ahantzezina".  

“Hasieran ametsa zena nire oroitzapenik hoberena da orain; esperientzia errepika-ezinak eta 
jarrera ezabaezinak, hortaz, ez utzi amets egiteari”  
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NAZIOARTEKO LANKIDETZAKO LANGILEA 

Boluntarioaren lan horiek nahasi egiten dira lankidetzako langilearen lanarekin: 

“Lankidetzako langile bat garapen bidean dagoen herrialde batean lan egiten duen 
profesionala da; garapeneko edo laguntza humanitarioko ekintzetan aritzen da, 
nazioarteko lankidetza bultzatzen duen erakunde baten zerbitzupean.   

Beraz, ez da boluntario edo bekadun bat, aitzitik GGKE batekin lan kontratua duen 
langile bat da, edo garapenaren arloan aktiboa den administrazio bateko enplegatu 
publikoa bat nahiz erlijioso-kongregazio baten menpeko langilea. 

Lankidetzako langileek euren eskubideak erabil ditzakete, Lankidetzako Langilearen 
Estatutuan eta hura garatzeko arauetan bildurik baitaude.”5  
 
 

                                                           
5 AECIDen definizioan oinarritua: 
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/cooperantes 

http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/cooperantes


 

14 

1.3 Eskubideak eta betebeharrak6  

BOLUNTARIOARENAK  

Eskubide pertsonalak: 

- Boluntariotzan onartuak izatea eta inolako bereizkeriarik gabe tratatuak 
izatea, bere askatasuna, duintasuna, intimitatea eta sinesteak errespetatuz. 

- Entitatearen antolaketan aktiboki parte hartzea eta programak landu, 
diseinatu, exekutatu eta ebaluatzeko laguntza ematea, bere lehentasunen 
eta trebetasunen arabera eta estatutuak edo aplikatzekoak diren arauak 
errespetatuz. 

- Entitatearen izaerarekin eta helburuekin bat ez datozen zereginik bere gain 
ez hartzea. 

- Esleitua duen programa aldatzea, hori justifikatzeko arrazoiak badaude eta 
entitatearen ahalbideekin bat etorriz. 

- Bere lankidetzaren balio sozialarengatik errespetua eta esker ona izatea eta 
programetan parte hartzeari buruzko ziurtagiriak jasotzea. 

- Boluntarioa izateari libreki uztea. 

Prestakuntzaren eta informazioaren arloko eskubideak: 

- Esku hartzen dueneko entitatearen helburuei, antolaketari, 
funtzionamenduari eta egoera ekonomikoari buruzko informazioa 
jasotzea. 

- Esleitzen zaizkion eginkizunak betetzeko prestakuntza, orientazioa eta 
sostengua izatea, aurrera eramaten duen jarduera boluntarioa etengabe 
hobetzeko. 

Eskubide materialak: 

- Bere jardueran segurtasun eta higieneko baldintza egokietan aritzea, 
jardueraren izaeraren eta ezaugarrien arabera. 

- Boluntario-lanetik zuzenean etorritako istripuen eta kalte-galeren 
arriskuei aurre egiteko asegurua izatea, arauei jarraikiz ezartzen diren 
ezaugarriak eta kapitalak kontuan harturik. 

- Esleitu zaizkion jarduerak betetzeko behar diren bitarteko materialak izatea. 

                                                           
6 Atal hau boluntario lanari buruzko martxoaren 27ko 2/1998 foru legean eta hori bi puntutan aldatzen 
duen apirilaren 4ko 4/2006 foru legean oinarritzen da, bi lege horiek arautzen baitute boluntario lana 
Nafarroan. 
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- Bere jarduerarako behar den agiri identifikatzailea izatea, agintariek eta 
gizarteak oro har onartua. 

- Boluntario gisara lan egiten duen ekintzetan libreki sartzea. 

- Bere jardueretan egindako gastuak kobratzea. 

Betebeharrak: 

- Bere jardueraren xedea diren pertsonei zerbitzu ematea inolako 
bazterkeriarik edo aurreiritzirik gabe, haien duintasuna, askatasuna, 
intimitatea eta sinesteak errespetatuz. 

- Bere lana arreta handiz egitea, erakundean sartzean hartutako 
konpromisoari jarraikiz, haren helburuak eta arauak onartzea, ematen zaizkion 
aginduak betetzea, erakundearen markak eta egiaztagiriak behar den bezala 
erabiltzea eta erakundeak haren esku uzten dituen baliabide materialak 
errespetatzea. 

- Hala behar denean, boluntario lanean ezagutzen eta jasotzen duen 
informazioa konfidentzialtasunez gordetzea. 

- Bere jardueraren truke ematen zaion edozein kontraprestazioari uko 
egitea. 

- Boluntario gisara egiten duen lana hobetzeko eskaintzen zaion trebakuntza 
jardueretan aktiboki parte hartzea. 

ERAKUNDEARENAK  

Boluntarioak erakundeetan sartzea idatziz formalizatuko da, akordio edo 
konpromiso bat sinatuz, eta bertan jasoaraziko da harremanaren izaera altruista 
eta, gutxienez, ondoko edukia barne hartuz: 

 Erakundearen eta berak parte hartzen duen programen deskripzioa, helburuak 
eta xedeak. 

 Bi alderdiei dagozkien eskubideak eta betebeharrak. 

 Boluntarioaren konpromisoak barne hartzen dituen eginkizunak, jarduerak, 
iraupena eta dedikazio-denbora, hala nola konpromiso hori hausteko moduak 
eta arrazoiak. 

 Eginkizunak betetzeko behar den prestakuntza prozesua.  
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2. ETA NI, NON SARTUKO NINTZATEKE? 

Nazioarteko Boluntariotza duten GGKEen GIDA 

Ondoren, Nafarroako GGKEen Koordinakudearen barruan dauden eta nazioarteko 

boluntario-lanaren motaren bat eskaintzen duten GGKEen zerrenda emanen dizuegu. 

Haiei buruzko argibide gehiago behar izanez gero, GGKEen Direktoriora jo eta haren 

izenean edo logotipoan klik egin dezakezu: 

http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17 

Boluntario-lana lankidetzaren arloan egin nahi baduzu, Koordinakundera jo eta/edo 

egizu harpidetza hamabosteko Aldizkarian: www.congdnavarra.org  

 

Bakerako Lankidetza Batzarrea (ACPP) 

 

Motak: Turismo eta bidaia solidarioak 
Gaiak: Lankidetzaren prozesuaz eta eraginaz ohartzea 

Herrialdeak: Maroko, Tunisia, Palestina eta Senegal 
Iraupena: 15 egun udan 

Betebeharrak: Adinez nagusia izatea 
Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa:  

1.400€ - 2.100€ 
Harremana: navarra@acpp.com 

http://www.acpp.com/  
 

 

 

 

Mugarik Gabeko Langile eta Teknikarien 
elkartea - ATTsF 

Motak: Prestakuntza ikastaroak helmugako herrialdean (hezitzaile gisara) 
Gaiak: • Laguntza humanitarioa 

• Erakunde publikoen menpeko teknikarien gaitasun teknikoen 
sustapena, proiektuak martxan dituzten herrialdeetan. 

• Elikagaien segurtasuna 
• Ura erabiltzeko eskubidea/sarbidea 

Herrialdeak: Saharako errefuxiatuen kanpamenduak (CRS), Etiopia 
Iraupena: Prestasunaren eta premien arabera 

Betebeharrak: Ondoko ezagutza hauetako bat edo batzuk: 
 

http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17
http://www.congdnavarra.org/
mailto:navarra@acpp.com
http://www.acpp.com/
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• Arlo teknikoko ezagutzak eta/edo lan esperientzia, adibidez 
ibilgailuen elektromekanika, ekipo elektrogenoen 
elektromekanika, soldadura, elektrizitatea, WASH sektoreari 
lotutakoak (ur-ponpak eta ponpaketa sistemak). 

• Ezagutzak eta/edo lan esperientzia kalitate-prozesuen arloan 
(kudeaketa prozedurak) 

• Ezagutzak eta/edo lan esperientzia eraikuntza planoen 
diseinuan, arkitekturan, obren jarraipenean. 

 
Oinarri horretan abiaturik, gainerako betebeharrak aurrez aurre 
eztabaidatuko dira. 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: ostatua (CRSetan izan ezik), mantenua eta bestelako 
gastuak. 
GGKE eta bertako bazkidea (kontrapartea): bidaiek eta aseguruak 
sortutako gastuak. 
(Gutxi gorabeherako kostua CRSetan: gutxienez 150€ 15 eguneko 
egonaldi baterako. Gutxi gorabeherako kostua Etiopian: 30€ 
eguneko). 

Harremana: Gabriel Urdangariz 
Helbide elektronikoa:  attsfnavarra@gmail.com 
ATTsFko proiektuen koordinatzailea 
http://attsf.org/ 

 
 
 
Asociación MADRE CORAJE 
 

Motak: Auzolandegi solidarioak eta egonaldi luzeko boluntario-lana 
Gaiak: Lan komunitarioa, haurtzaroa eta generoa 

Herrialdea: Peru 
Iraupena: Auzolandegi solidarioak: bidaiak hilabete bateko iraupena izanen du 

gutxienez; urte osoan zehar egin ahalko dira, boluntarioa hartuko 
duen erakundeen eskuragarritasunen arabera. 
Egonaldi luzeko boluntario-lana: 9 hilabete (gutxi gorabehera). 

Betebeharrak:  Urte bateko boluntario-lana egitea Madre Coraje elkarteko 
Nafarroako egoitzan, elkartearen lana ezagutzeko. 

 Madre Coraje elkartean lan egiten urte bat eramatea. 
 Nazioarteko boluntariotzari buruzko prestakuntza hartzea. 
 Helmugako herrialdean beteko duen posturako 

ezagupenak/esperientzia izatea. 
Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: hegaldiak, txertoak eta sakelako dirua. 

GGKE: istripu eta eritasun asegurua helmugako herrialdean dagoen 
bitartean. 
Bertako bazkidea (kontrapartea): ostatua eta mantenua. 

Harremana: Laura Irurzun Urdiain 
Helbide elektronikoa:  navarra@madrecoraje.org 
Bideoa:http://www.madrecoraje.org/video/voluntariado-
internacional 
http://www.youtube.com/watch?v=0tonICDAVgg 
 

 

 

mailto:attsfnavarra@gmail.com
http://attsf.org/
mailto:navarra@madrecoraje.org
http://www.madrecoraje.org/video/voluntariado-internacional
http://www.madrecoraje.org/video/voluntariado-internacional
http://www.youtube.com/watch?v=0tonICDAVgg
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 R.A.S.D. Adiskidantzarako Nafar Elkartea – 
ANARASD 
 

Motak: Auzolandegi solidarioak 
Gaiak: Osasuna 

Herrialdea: Sahara, Saharar errefuxiatuen kanpalekuak 
Iraupena: Gutxienez 15 egun eta gehienez hilabete bat. Maiatz/ekainetan  eta   

azaro/abenduetan 
Betebeharrak: Medikuntzako eta Erizaintzako tituludunak, proiektuarekin 

konpromisoa dutenak, bai Nafarroan, bai helmugako herrialdean. 
Kostuak/finantzaketa: GGKE: gastu guztiak (bidaia, egonaldia eta dietak) 

Harremana: Telefonoa: 948 29 16 77    
Helbide elektronikoa: anarasd@yahoo.es 
Web-orria: http://www.anarasd.org 

 

 

 
El Salvador Elkartasuna 
 
 

Motak: Auzolandegi solidarioak, brigada solidarioak eta  Egonaldi luzeko 
boluntario-lana 

Gaiak: Lan komunitarioa, Generoa, Osasuna, Mantentze-lanak 
Herrialdea: El Salvador C.A. 

Iraupena: Hilabete batetik urte batera bitartekoa 
Betebeharrak: Ingurunea ezagutzea, solidaritatearen arloko lana.  

Elkarrizketa bat egitea. 
Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: gastuak boluntarioaren kargura 

GGKE eta bertako bazkidea (kontrapartea): egonaldi luzeko 
boluntario-lanaren kasuan bakarrik, ostatua komunitatearen 
kargura dago. (Gutxi gorabeherako kostua hilabetean 400€, gehi 
bidaiaren gastuak) 

Harremana: Peio Goyache, Telefonoa: 669126999 
Helbide elektronikoa: peiogs@yahoo.es 
Web-orria: www.elsalvadorelkartasuna.blogspot.com 

 

 

 

Fundación ALBOAN 
 

 
 

Motak: Egonaldi luzeko boluntario-lana 
Gaiak: Haurtzaroa, gaztaroa, lan komunitarioa, irrati bidezko hezkuntza, 

etab. 
Herrialdeak: Latinoamerikakoak 

Iraupena: Aldez aurreko prestakuntza: urte bat  
Egonaldi luzeko boluntario-lana: 1-2 urte. Post. 

mailto:anarasd@yahoo.es
http://www.anarasd.org/
mailto:peiogs@yahoo.es
http://www.elsalvadorelkartasuna.blogspot.com/
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Betebeharrak: 21 urte izatea, gutxienez. Esperientziarako jarrerak, trebetasunak, 
etab. 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: hegaldia (joan eta etorri) 
GGKE: asegurua 
Erabakitzeko: ostatua eta dietak 

Harremana: Mentxu Oyarzun (948 23 13 02)    
Helbide elektronikoa:  c.oyarzun@alboan.org 

Argibide gehiago: http://www.alboan.org/portal/seccion.asp?S=13&N=42 
 

 

 
Fundación Enrique de Ossó – FundEO 
 

Motak: Auzolandegi solidarioak eta Egonaldi luzeko boluntario-lana 
Gaiak: Haurtzaroa, emakumeak eta osasuna 

Herrialdeak: Angola, Kolonbia, Venezuela, Nikaragua, Ekuador 
Iraupena: Auzolandegi solidarioak, hilabete bat udan  

Egonaldi luzeko boluntario-lana, boluntarioek eskatua 
Betebeharrak: 22 urtetik aurrera. Aldez aurreko elkarrizketa eta bi prestakuntza-

saio (asteburu bat martxoan eta beste bat maiatzean) eta topaketa 
bat esperientzia bukatu ondoren (asteburu bat irailean) 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: prestakuntza-saioak (120€ gutxi gorabehera), bidaia 
eta aseguruaren %50 
GGKE eta bertako bazkidea (kontrapartea): egonaldia eta 
aseguruaren gainerako %50a 

Harremana: Marta Suárez 
Helbide elektronikoa: voluntariado@fundeo.org 
Web-orria: www.fundeo.org 

 

 

 

Fundación Pueblos Hermanos 
 

Motak: Auzolandegi solidarioak eta Egonaldi luzeko boluntario-lana 
Gaiak: Osasuna, lan komunitarioa, hezkuntza, emakumea… 

Herrialdeak: India, Bolivia, Venezuela, Filipinak. Noizean behin: Txad 
Iraupena: Oro har, hilabete bat udan (batzuetan 2 hilabete arte) 

Egonaldi luzeko boluntario-lana: 6 hilabete – urte bat 
 

Betebeharrak: Auzolandegi solidarioak: prestakuntza ikastarora joatea (6 larunbat 
udaberrian...) eta aurrez aurreko elkarrizketa bat 
 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: hegaldia eta egonaldiaren zati bat 
GGKE eta bertako bazkidea (kontrapartea): egonaldiaren zati bat 
 

Harremana: Marta Suárez 
Fundación Pueblos Hermanos (Alfontso Borrokalaria, 14, 6.a- A, 
31007 Iruña) 
Tel. 948 365934//654973419 
Helbide elektronikoa: puebloshermanos.navarra@gmail.com   

mailto:c.oyarzun@alboan.org
http://www.alboan.org/portal/seccion.asp?S=13&N=42
mailto:voluntariado@fundeo.org
http://www.fundeo.org/
mailto:puebloshermanos.navarra@gmail.com
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      Fundación RODE 

 
Motak: Auzolandegi solidarioak 
Gaiak: Azpiegiturak, osasuna, lan komunitarioa, hezkuntza, etab. 

Herrialdeak: Gehien bat Peru, Kenya (urtearen arabera) 
Aldatu ahal da 

Iraupena: Hilabete bat 
Betebeharrak: Adinez nagusia izatea eta kontraparte lokalen betebeharrak eta 

arauak betetzea. Komeni da esperientzia izatea, dela boluntario 
gisara, dela lanekoa, edo jardunen duen gaiei buruzko prestakuntza 
izatea. 
Boluntario izateko epe bat irekitzen da web-orrian 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: gastu guztiak 
Harremana: Helbide elektronikoa: info@fundacionrode.org 

Web-orria: http://www.fundacionrode.org 
 

Juan Ciudad GGKE 

 

Motak: Auzolandegi solidarioak eta Egonaldi luzeko boluntario-lana 
Gaiak: Osasuna, adimen osasuna, ezgaitasuna duten pertsonak 

Herrialdeak: Peru, Bolivia, Ekuador, Ghana, Senegal, Liberia 
Iraupena: Auzolandegi solidarioak: 2 hilabete gutxienez (udako hilabeteetatik 

kanpo). Egonaldi luzeko boluntario-lana: gutxienez 6 hilabete 
Betebeharrak: a) Osasunaren, adimen osasunaren edo ezgaitasunen arloko 

prestakuntza eta esperientzia profesionala 
b) Esku-hartze sozialeko boluntario-lanari buruzko prestakuntza eta 

esperientzia (urte bat gutxienez) 
- Erakundearen balioekin bat datozen jarrerak  
- Ingeleseko edo frantseseko maila ona (Afrikako 

herrialdeetarako)   
- Juan Ciudad GGKEan prestakuntza egitea 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: bidaia, bisak, txertoak eta botikak, aldez aurreko 
elkarrizketara eta prestakuntzara joateko gastuak 
Kontrapartea: ostatua eta mantenua helmugako herrialdean  
GGKE: osasun eta istripu asegurua  
Gutxi gorabeherako kostua boluntarioarentzat: 1.500-2.000 euro, 
txartelen prezioaren, bisa beharraren eta osasun arloko 
gomendioen (txertoak eta profilaxia) arabera.  
Hemen ez dira aintzat hartu gastu pertsonalak, irteera eta joan-
etorri turistikokoak etab. 

Harremana: Mª Ángeles Zabalza (948 29 03 19) 
Helbide elektronikoa: navarra@juanciudad.org 
Juan Ciudad ONGD-Navarrako arduraduna 
 
Belén Jiménez (913 87 44 83) 
voluntariado@juanciudad.org 
Juan Ciudad ONGD-Madrileko boluntarioen arduraduna 

Argibide gehiago: www.juanciudad.org   
www.oh-fbf.it 

 

mailto:info@fundacionrode.org
http://www.fundacionrode.org/
mailto:navarra@juanciudad.org
mailto:voluntariado@juanciudad.org
http://www.juanciudad.org/
http://www.oh-fbf.it/
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Organización de Cooperación y Solidaridad 
Internacional – OCSI 

Motak: Egonaldi luzeko boluntario-lana 
Gaiak: Lan komunitarioa, nekazaritza... eskatzailearen profilaren arabera 

Herrialdeak: Guatemala, Nikaragua, Peru, Ekuador 
Iraupena: Urte bat baino gehiago, normalean 3 urte 

Betebeharrak: OCSI elkartean parte hartzea, urte batez gutxienez 
Aurretik “Irteera Proiektu” bat burutzea, prestakuntza-gogoeta 
egiteko 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: bidaia 
Erabakitzeko: mantenua OCSIren, boluntarioaren eta erakunde 
lokalaren artean erabakitzen da 

Harremana: Javier Liras (948 22 53 12)  
Helbide elektronikoa: navarra@ocsi.org.es     
Web-orria: www.ocsi.org.es 

Argibide gehiago: http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-y 
http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-en-Ocsi 

 

 

Organización Navarra para Ayuda entre los 
Pueblos - ONAY 

Motak: Auzolandegi solidarioak 
Gaiak: Haurtzaroa eta generoa 

Herrialdea: Guatemala 
Iraupena: Hilabete batetik aurrera. Urte osoan zehar 

Betebeharrak: Karrerako 4. urtea bukatua. Osasunaren edo hezkuntzaren arloko 
ikasketak 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: gastu guztiak. (Gutxi gorabeherako kostua hilabetean: 
1.200 euro) 

Harremana: Iñaki Díaz (948 17 60 48)   
Helbide elektronikoa:  onay@onay.org     
Web-orria:  www.onay.org  

 

 

 

SETEM  Navarra – Nafarroa 

 

Motak: Auzolandegi solidarioak 
Gaiak: Lankidetzan aritzen deneko erakundeenak: elikadura-burujabetza, 

ekonomia solidarioa, bidezko merkataritza… 
Herrialdeak: Latinoamerikako herrialdeak: Argentina, Peru, Ekuador… (aldatu 

ahal da). Bai eta Granadan ere (Espainia) 
Iraupena: Auzolandegiek hilabete bat irauten dute gutxi gorabehera eta 

uztailean eta/edo abuztuan egiten dira 

mailto:navarra@ocsi.org.es
http://www.ocsi.org.es/
http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-y
http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-en-Ocsi
mailto:ONAY@ONAY.ORG
http://www.onay.org/
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Betebeharrak: 21 urte baino gehiago izatea eta “Colabora y aprende del Sur” 
prestakuntza ikastaroa egitea (urtarriletik martxora bitarte), hala 
nola asteburuko topaketa batean parte hartzea 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: gastu guztiak (bidaia, asegurua, egonaldia…) 
Harremana: José Luis Mariñelarena Oiz (948 27 57 20)  

Helbide elektronikoa: nafarroa@setem.org     
Web-orria: www.setem.org/navarra 
Bideoa “Acercarse al Sur”: http://youtu.be/U4IdQhzOiQU 

 

 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 
(SODePAZ) 

 

Motak: Turismo eta bidaia solidarioak eta brigada solidarioak 
Gaiak: Lan komunitarioa, generoa, antiinperialismoa 

Herrialdeak: Palestina, Kuba, NiKaragua, El Salvador, Guatemala, Grezia, Melilla, 
Bolivia, Ginea Bissau 

Iraupena: Hilabete bat 
Betebeharrak: Adinez nagusia izatea, populazio lokalekin errespetuzko 

tratamendua izatea, ikasi eta partekatzeko gogoak 
Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: gastu guztiak (kostua gutxi gorabehera: 1.500€ bidaiak 

Latinoamerikara eta 1.000€ gainerako gastuak) 
Harremana: Xabi: nafarroa@sodepaz.org 

Web-orria: http://www.sodepaz.org/ 
Bidaien web-orria: http://www.viajes.sodepaz.org/ 

 

 
Solidaridad, Educación y Desarrollo – S.E.D. 

 
Motak: Auzolandegi solidarioak (SED elkartean “Campos de Trabajo Misión” 

deituak) eta Egonaldi luzeko boluntario-lana 
Gaiak: Hezkuntza eta osasuna 

Herrialdeak: Afrika: Txad, Kenya, Benin, Tanzania, Boli Kosta, Ghana, Zambia 
eta Mozambike. Amerika: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Ekuador, Bolivia, Peru eta Paraguai. Asia: Bangladesh eta India. 
Europa: Errumania eta Fuenlabrada (Madril) 

Iraupena: Auzolandegi solidarioak: 5 aste   
Egonaldi luzeko boluntario-lana: 9 hilabete 

Betebeharrak: Hemengo boluntarioentzat: 
• 18 urtez goitikoa izatea 
• Motibazioa eta konpromisoa edukitzea 
• Errealitatearen eta egun dauden desberdintasunen 

arrazoiak eta ondorioak ezagutzea eta haien gaineko analisi 
kritikoa egitea 

• Ematen zaion jarduera erantzukizunez aurrera eramateko 
titulu akademikoa edo trebetasun teknikoa izatea 

Nazioarteko boluntarioentzat: 
• Boluntario-lana: Auzolandegiak-Misioak 
• 21 urtez goitikoa izatea (baina formula bereziak egon 

daitezke boluntario-lana 18 urterekin hasteko) 
• Dagokion tokian esperientzia aurrera eramateko gaitasun 

mailto:nafarroa@setem.org
http://www.setem.org/navarra
http://youtu.be/U4IdQhzOiQU
mailto:nafarroa@sodepaz.org
http://www.sodepaz.org/
http://www.viajes.sodepaz.org/
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fisikoa eta intelektuala izatea 
• Errealitatearen eta egun dauden desberdintasunen 

arrazoiak eta ondorioak ezagutzea eta haien gaineko analisi 
kritikoa egitea 

• Heldutasun emozionala, tolerantzia, zintzotasuna, zentzu 
komuna, lasaitasuna eta nekeari, aldaketei eta porrotari 
aurre egin ahal izateko 

• Balorazio positiboa emanen zaio Maristei edo SEDekin lan 
egiten duten bestelako taldeei loturik izateari 

• Taldean lan egiteko eta gainerako boluntarioekin proiektua 
aurrera eramateko prest egotea 

• Egin behar duen boluntario-lanerako SEDek antolatzen 
dituen prestakuntza ekintza guztietan parte aktiboa hartzea 

• Parte hartuko duen boluntariotzako proiektua ebaluatzeko 
programatutako jardueretan laguntzea 

• Esperientzia zabaldu, sentsibilizazio jardueretan parte hartu 
eta giza eskubideak eta justizia soziala bultzatzeko 
konpromisoa hartzea 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: joan-etorriko bidaia eta txertoak  
GGKE eta kontrapartea: gainerako gastuak 

Harremana: Jaione Lasa (948 80 43 69)  
Helbide elektronikoa: sednavarra@sed-ongd.org    
Web-orria: www.sed-ongd.org 

 

 

Voluntariado Internacional para el Desarrollo la 
Educación y la Solidaridad – VIDES 
 

Motak: Auzolandegi solidarioak 
Gaiak: Generoa eta haurtzaroa 

Herrialdeak: Mexiko eta Mozambike 
Iraupena: Hilabete bat 

Betebeharrak: ERANSKINETAN bildutako betebeharrak 
Gutxienez 21 urte izatea   
Lanerako gutxienez hilabete bat izatea 
Aldez aurreko prestakuntza saioen %50 egitea (azarotik martxora 
gutxi gorabehera) 

Kostuak/finantzaketa: Boluntarioa: bidaia  
GGKE: asegurua  
Bertako bazkidea (kontrapartea): egonaldia eta mantenua 
(salestarrak) 

Harremana: Lourdes  Lizarraga (948 38 38 46) (de 9 a 13h)  
Helbide elektronikoa: navarra@vides.es    
Web-orria:  www.vides.es 

 

 

mailto:sednavarra@sed-ongd.org
http://www.sed-ongd.org/
mailto:navarra@vides.es
http://www.vides.es/


 

24 

3. ARGI DAGO: JOAN NAHI DUT. ZER EGIN BEHAR DUT 
ORAIN?7 

Aurki ezazu zure boluntario-lana! 

Arau orokor gisan, Nafarroako GGKEen Koordinakundeak ondoko gomendioak egiten 
ditu: 

1. Aldez aurreko prestakuntza egitea (normalean, erakunde bakoitzak ematen 
du). 

2. Nazioarteko boluntario-lana zein GGKErekin eginen duen, haren ezaugarriak 
ezagutzea; GGKEak ere pertsona boluntarioa ezagutu behar du. 

 

 

 

 

 

 

 

Gida irakurri ondoren, ikusitako proposamenen bat interesatzen baldin bazaizu, 
kontuan har itzazu ondoko puntu hauek: 

- Nola aurkituko dut erakunde egokia? 

Lankide izateko GGKE bat aukeratzen duzunean, jaso itzazu ondoko datu 
hauek: zein da haren misioa?, balioak?, nor dago haren atzean?, nola 
funtzionatzen du? nola finantzatzen da? Hasteko, Nafarroako GGKEen 
Koordinakundera jo dezakezu hari buruzko argibideak biltzeko.  

- Zein da eman beharreko lehen urratsa? 

- Gehien interesatu zaizun boluntario-lana proposatzen duen erakundera jo. 
GGKE horrek azalduko dizkizu parte hartzeko baldintzak.   

 

 

                                                           
7 “8 consejos para hacer voluntariado internacional” izeneko artikuluan oinarritua (hacesfalta.org) eta 
Nafarroako ezaugarrietara moldatua: 
http://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/?IdPost=5816&utm_source=bandejacorreo&utm_medium=mail
ing&utm_campaign=BoletinHF 

“Edozein pertsonak parte hartu ahal du 
nazioarteko boluntario-laneko proposamen 

batean, alde batera  utzita  haren adina, 
ikasketak… (baina egia da proiektu batzuek 

profil jakin batzuk eskatzen dituztela) 

http://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/?IdPost=5816&utm_source=bandejacorreo&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
http://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/?IdPost=5816&utm_source=bandejacorreo&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
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- Nolakoa izanen da parte hartuko dudan proiektua?  

Boluntario-lana nolakoa den, proiektu eta zeregin zehatzak edo ez 
hain zehatzak egonen dira. Funtsezkoa da haren ezaugarriak ezagutzea eta, 
proiektu jakin bat izanez gero, galde ezazu zein proiektutan lan eginen duzun, 
zein izanen diren zure eginkizunak; halaber, komeni da zeure buruari galdetzea 
zer ekarpen eginen diozun proiektu horri (informazioa, ezagupenak…). Galde 
ezazu  nolakoa izanen den zure egunerokoa eta egin beharreko lanak; GGKEek 
helmugako herrialdeko kontrapartearekin lan egiten dute eta hari buruzko 
informazioa eskatu ahal duzu, ezagutu eta non lan egiten ariko zaren jakiteko. 

- Nor izanen da nire arduraduna?  

Galde ezazu helmugako herrialdean zure boluntario-lanaren ardura 
hartuko duen norbait ote dagoen, ezustekoren bat gertatzen bada edo 
eguneroko jardueretan zailtasunen bat aurkituz gero. 

- Nora doa nire dirua?  

Boluntarioak hartzeak gastu eta ardura batzuk ekartzen ditu; boluntario-lan bat 
egitea ez da proiektu bati bisita egitea, aitzitik, berarekin dakar hainbat 
zereginetan laguntzea edo ekarpen ekonomiko bat egitea, edo zeure bidaia, 
egonaldia eta mantenua ordaintzea, eta GGKE batzuek ezin dituzte gastu horiek 
beren gain hartu. Abiatu aurretik, argitu itzazu gai honi buruz dituzun zalantza 
guztiak: nora doa kudeaketa, garraio, mantenu, ostatu eta prestakuntzarako 
eman dudan dirua?, eman dudan dirutik, zenbat inbertituko da helmugako 
herrialdeko komunitateetan eta lankidetzan ariko zaren proiektuetan? 

- Ba da inor ni bezala egon dena? 

Galdetu aukeratu duzun GGKEari aldez aurretik nazioarteko boluntario-lana 
egin duten beste boluntarioekin harremanetan jarri ahal zaren; oso 
aberasgarria izanen da esperientzia hori bizitu duen norbaiti entzutea, seguru 
aski zalantza praktiko asko argituko baitizkizu.  

Nafarroan egoitzarik ez duten erakundeek bultzatutako nazioarteko boluntario-lanen 
proposamenen berri izan nahi baduzu, dagokion Koordinakunde Autonomoaren nahiz 
Estatuko Koordinakundearen Nazioarteko Boluntario-lanari buruzko Eskuliburuak 
kontsultatu ahal dituzu. 

http://www.congde.org/contenidos/monografico-sobre-voluntariado-internacional.html 
 

 

http://www.congde.org/contenidos/monografico-sobre-voluntariado-internacional.html
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4. ETA ZER PENTSATZEN DUTE KONTRAPARTEEK? 

Aurreko atal batean, nazioarteko boluntario-laneko esperientziak izan dituzten pertsona 
batzuen hitzak erakutsi ditugu, baina, zer ekarri dien kontraparteei boluntario bat 
hartzeak?  

Ondoren, kontraparteen edo GGKEen bazkide lokalen iritziak ikusiko ditugu: 

 

 
 
 

 
 

 
 

Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), 
Ekuador (SODePAZen kontrapartea) 

 

 

 

 

 
CEIBA, OCSIren kontrapartea 

 
 
 
 
 
 
 

VIDESen kontrapartea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Vallebuona W., sj. Boluntarioen laguntzailea Peruko gizarte erakundeetan 
(ALBOANen kontrapartea) 
 

"Gizon eta emakume boluntarioek ekarpen handia egiten dute gure erakundearen 
jarduerak aurrera eramateko, batez ere aurretik esperientzia izan baldin badute, eta 

gurekin partekatu eta osatzeko etortzen badira; asko baloratzen dugu haien 
positibismoa eta energia, ahaztu gabe boluntarioen jardueran gertatzen den 

elkartruke kulturala" 
 

"CEIBAk posit ibotzat jotzen du boluntario-laneko esperientzia hau, bide 
ematen baitu, alde batetik, erakundearen dinamika sendotzen duten 

pertsonak hartzeko eta, bestetik, Hegoaldeko eta Iparraldeko erakundeen 
arteko loturak indartzeko, pertsonen arteko zuzeneko harremanen bitartez. 

Balorazio positibo hori dela-eta, animatu egin gara boluntariotzako 
programetan parte hartzen jarraitzeko"  

“Lan-talde ona eta polita sortu genuen boluntarioen eta gure artean. Gauza 
positiboak baizik  ezin dugu esan haien bisitari buruz. Oso harreman onak izan 

genituen haiekin, haur hezkuntzarako prestakuntza duten pertsonak baitira. Zerbait 
nabarmentzekotan, haien lan egiteko eta jolasteko modua, haurrekin egon behar den 

denboraren planifikazioa eta haien arteko adisk idetza ona aipatuko ditugu.” 
 

“Boluntario-lanak, pertsonen, kulturen eta arrazen arteko topaketa den 
aldetik,“bakearen kultura” bat bultzatuko du, non justizia, berdintasuna eta  

solidaritatea gailenduko diren. Nazioarteko harremanak humanizatzea 
boterearen, hau da, “dena dakien horren”, “goian dagoen horren” logika 

aldatzen saiatzea da, haren tokian logika berri bat jartzeko, “errespetatzen, 
besteekin hitz egiten, desarmatzen, besteen egia aitortzen, partekatzea 
onartzen, ikasten eta beste pertsonek in bizitzen dakien horren logika”  
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5. MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK 

1. Nola izan naiteke boluntarioa Nafarroako GGKE batean? 

GGKE bakoitzak bere irizpideak ditu boluntariotza antolatzeko, bere 
espezialitatearen, beharren, antolakuntza-ereduaren, pertsonaren profilaren, 
eskura dagoen denboraren eta abarren arabera.  
Horregatik, GGKEetara joan aurretik, komeni da informazioa biltzea 
boluntario-lana egiteko dauden aukera desberdinei buruz (bitarteko onak izan 
ohi dira erakundeen web-orriak eta informazio bulegoak, adibidez Nafarroako 
GGKEen Koordinakundearena, Gaztediaren Etxearena etab.). Hortik abiaturik, 
gehien interesatzen zaizkizun gaiak edo sektoreak finkatu ahalko dituzu, zenbat 
denbora eta zer ordutegi egin ahal duzun erabakitzeko bidea izanen duzu, etab. 
Horrela, errazagoa izanen da bilatzen ari zarena aurkitzea. 
 
NGGKEKaren web-orrian “Direktorioa” tresna dago, non kide diren erakunde 
guztien informazio laburbildua aurkituko baituzu, adibidez, zein proiektu egiten 
duten, zein sektore eta herrialdetan lan egiten duten, zer boluntariotza-
programa duten, etab.  
Esteka: http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17 
 
Arau orokor gisara, baliotsuagoa izaten da bizi garen gizartean, 
komunitatean edo herrialdean egiten dugun lankidetza, adibidez ondoko 
sektore hauetan: administrazioa, kanpainak, bidezko merkataritza, zabalkundea, 
dokumentazioa, proiektuen kudeaketa, ofimatika, funtsen bilketa, 
sentsibilizazioa/hezkuntza, itzulpenak, etab. 
 
Boluntario-lanean hasi baino lehen, komeni da lankidetzari eta pertsona 
bakoitzak laguntza emateko moduari buruz “Canal Solidario” izeneko 
plataforman ikus daitekeen ondoko bideo hau ikustea. Haren izena: “Viajar al 
Sur en clave de Solidaridad”:  http://youtu.be/LtzQPN3VtkI 

 

2. Zer egin behar dut nik zehazki? Garrantzitsua da nire laguntza?  

Nazioarteko boluntario-lana ez da bidaiatzeko modu exotiko eta merke bat. 
Erakunde desberdinek egiten dituzten bidaia-proposamenek helburu berbera 
dute: parte-hartzaileek iparraldea-hegoaldea problematika ulertzea, 
bidegabekeriaren errealitatearekiko zuzeneko kontaktuari esker eta erakunde 
desberdinen proiektuak partekatuz. 

 
Hasiera batean, interesa duen edozein pertsonak parte hartu ahal du bidaia 
solidario batean, baina, helmugako herrialdearen ezaugarri bereziak eta parte 
hartzeko eskaerek azken urteotan egin duten gorakadak direla-eta, GGKe 
batzuek baldintzak ezarri dituzte. 
Ez da turismoa egiteko aukera bat edo pobreak laguntzeko espedizio bat, 
aitzitik, prestakuntzako esperientzia bat da, gure mugetatik eta 

http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17
http://youtu.be/LtzQPN3VtkI
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ulermen arruntetik oso urrun dagoen errealitate batez jabetzeko bide 
bat. Familiekin edo oinarrizko erakundeetako lokaletan bizitzea, habitata, 
ohiturak eta kultura partekatzea, justizia sozialaren alde haizearen kontra 
borrokatzen duten erakunde horien kemenaz kutsatzea. Bidaiak uste erreal 
batetik sortu behar du, justizia sozialaren alde borrokatzen duten GGKEEekin 
batera lan egiteko interes zintzo baten ondorioa.  
 
“EZ da beste herrialdeetako pertsonak laguntzeagatik, haiengandik 
ikasteagatik baizik”. Helburua laguntzea balitz, zentzuzkoagoa litzateke 
hegaldiaren kostua igortzea dohain ekonomiko gisara. 
 
Funtsean prestakuntzako esperientzia bat izanik, GGKE, elkarte eta entitate 
gehienek prestakuntzarako ikastaroak edo saioak eskaintzen dituzte bidaiaren 
aurreko hilabeteetan, parte-hartzaileek (adituen laguntzarekin) hegoaldearen eta 
iparraldearen arteko desberdintasunetan sakontzeko, haien arrazoiez eta 
konponbideez jabetzeko, hala nola aurkituko duten kultura, eta hango 
erakundearen problema espezifikoak eta proiektuak hobeki ulertzeko. 
Horregatik, garrantzi handia ematen zaio prestakuntza prozesuari. 
 
Nazioarteko boluntario-lanaren mota batean parte hartzen duten pertsonak 
GGKEen oinarria diren balioen transmisore bihurtzen dira. Eta, agian, horretan 
datza esperientzia horien eraginik nabariena: efektu biderkatzailea, izan ere, 
boluntario horiek, aurretik trebatuak eta bizitako esperientziak biziki motibatuak 
direnak, sentsibilizaziorako agente bilakatzen dira euren hurbileko ingurunera 
itzultzen direnean. 
 

Horregatik guztiagatik, erakundeek, LAGUNTZAri buruz hitz egitea 
baino nahiago dugu ESPERIENTZIA BAT PARTEKATZEAri buruz hitz 

egitea.  
3. Nola parte ahal dut nazioarteko boluntariotzako programa batean? 

Nazioarteko boluntariotzako programak dituzten GGKEek boluntarioen 
bidaietarako baldintzak ezartzen dituzte. Pertsona bakoitzari jarduera zehatzak 
esleitzen zaizkio, eta haiek planifikatzeko denbora ematen da. Hortaz, oso zaila 
da inor sartzea “edozein gauza” egiteko, eta are gutxiago berehala sartzea.  
 
Normalean, ezinbestekoa da aurretik prestakuntzako eta lankidetzako 
aldi bat egitea GGKEan, hobeki elkar ezagutzeko.   
 
Bestalde, GGKEek proiektuak egiten direneko herrialdeetako pertsonak sartzea 
bultzatzen dute, atzerriko profesionalekin edo boluntarioekin beharrik gabe ez 
ordezteko.  
 
Eskuliburu honetan Koordinakundeko kide diren erakunde batzuen 
proposamenak aurkituko dituzu. Koordinakunde-kide guztiek ez dituzte 
atzerriko esperientziak eskaintzen, eta hori hainbat arrazoirengatik: 
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gatazkako edo arriskuko eskualdeetan lan egiten dutelako, boluntariotzako 
programak antolatzeko ahalmenik ez dutelako, bide bakarra aurretik erakundeko 
kide izatea delako edo beste arrazoi batzuengatik.  
 

4. Zein da kooperantearen eta boluntarioaren arteko aldea?  

Biak dira atzerriko herrialdeetako proiektuetan GGKEekin lan egin nahi duten 
pertsonak. Hala ere: 
 
Kooperanteak prestakuntza kualifikatua duten profesionalak dira, 
garapenerako nazioarteko lankidetzako nahiz ekintza humanitarioko proiektu 
edo programa jakin baten kudeaketan, exekuzioan edo ebaluazioan parte 
hartzen dutenak, proiektu edo programa hori egiten deneko herrialdean eta 
denbora-tarte luzexkan. Pertsona horrek lan-harremana izan behar du 
garapenerako lankidetzako nahiz ekintza humanitarioko erakunde batekin, eta 
erakunde hori da haren jarduketa-esparrua mugatzen duena, helburuak ezartzen 
dituena, proposamenak finkatzen dituena, proiektuak onesten dituena eta horiek 
burutzeko irizpideak zehazten dituena. 
 
Pertsona boluntarioa interes orokorreko arlo batean lan egiten duena da. 
Modu altruistan eta solidarioan egiten du hori, betebehar pertsonal edo juridiko 
batek motibatua izan gabe, lan-harremanik gabe, diru-kontraprestaziorik gabe, 
irabazi asmorik gabeko erakundeen bitartez eta proiektu eta programa zehatzei 
jarraikiz. 
 

5. Prestakuntza berezia behar da boluntario-lana egiteko? 

Koordinakundearen lehenbiziko gomendioa da, nazioarteko programa batean 
parte hartu baino lehen, boluntario-lan bat egitea erakundean.  
 
Hori egin ezean, aldez aurreko prestakuntza egitea aholkatzen da, ondoko bi 
arrazoiengatik:  
1. Lankidetzaren mundura hurbiltzeko, GGKEek zergatik eta nola lan 

egiten duten ezagutzeko, zer proiektu egiten duten, etab. (uste izaten den 
horretatik egitan den horretara alde handia dago). 

2.  Prestakuntza aldi horrek bide emanen dio, bai boluntarioari, bai 
erakundeari, elkar ezagutzeko eta helburu berbera ote duten jakiteko 
(parte hau funtsezkoa da eta pertsonak ez gara horretaz ohartzen). 

 
Erakunde “igorlearena” egiten duen GGKEak aldez aurretik argibideak emanen 
ditu herrialdeari buruz, haren errealitate sozio-politikoari eta kulturalari buruz, 
hala nola herrialdean dauden erakunde bazkideei edo kontraparteei eta parte 
hartu behar duteneko proiektuari loturiko beste edozein gairi buruz.   
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Ez da ahaztu behar (eta normalean ez dakizuen datua da) erakunde igorlea eta 
erakunde hartzailea (kontrapartea) gehienetan ez direla erakunde bera; hortik 
heldu da elkar ezagutzearen garrantzia.  

 
6. Eta arazo medikoren bat baldin badut han? 

Nazioarteko boluntario-lan bat egiten duen pertsona orok aseguru mediko bat 
izan behar du, GGKEak edo boluntarioak berak ordainduta (kasuen arabera). 
Aseguru horrek arreta desberdinak barne hartuko ditu, kontratuaren arabera. 

7. Bada nazioarteko boluntario-lanak sortutako gastuak finantzatzeko 

laguntza ematen duen erakunderik? 

Oro har, ez dago diru-laguntzarik GGKE batekin nazioarteko boluntario-lana 
egiteko bidaiek eta egonaldiek sortutako gastuak berdintzeko. Dena den, 
Espainian badago programaren bat boluntario-lanak pertsonari gasturik 
ekar ez diezaion, adibidez ondoko hau:  

 JPO Programa (“Ofizial Profesional Gazteak” ingelesezko siglak):  
http://www.jposc.org/content/programme/presentation-es.html 
 

Beste Autonomia Erkidego batzuetan programak egon daitezke pertsona 
boluntarioei gastuak finantzatzen laguntzeko. Horretarako baldintza da 
dagokion erkidegoan erroldaturik egotea. Horri buruzko informazio eguneratua 
dagokion erkidegoko Koordinakundean aurkituko duzue. 

 

 

http://www.jposc.org/content/programme/presentation-es.html
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6. JARDUNBIDE EGOKIAK IPARRALDEAN, HEGOALDEAN 
ERAGINA DUTENAK 

Iparraldean egiten dugun kontsumoak zuzeneko eraginak ditu hegoaldeko 
herrialdeetan eta, horregatik, proposamen batzuk aurkezten dizkizugu, zure eguneroko 
erabakiekin eta jarduketekin mundu bidezkoago, zuzenago eta solidarioago bat 
lortzeko laguntza eman dezazun. Gure eguneroko kontsumoak eragin handia baitu 
munduan.  

1. Bidezko merkataritza8 
Bidezko merkataritza sistema solidario eta alternatibo 
bat da, herrien garapena eta pobreziaren kontrako 
borroka bilatzeaz gain, ekoizleen eta kontsumitzaileen 
arteko harreman komertzial borondatezkoa eta 
bidezkoa bultzatzen dituena.  

 
2. Elikadura-burujabetza9 
Elikadura-burujabetza herriek, herrialdeek edo estatuen batasunek euren 
nekazaritzari eta elikadurari buruzko politika hirugarren herrialdeen aurrean 
dumping10 gabe definitzeko ESKUBIDEA da. Kontzeptu hori Vía Campesina 
mugimenduak garatu zuen eta eztabaida publikora eramana izan zen Elikadurari  
buruzko Munduko 1996ko Konferentzian; politika neoliberalen kontrako aukera bat 
eskaintzen du.  Aukera horien adibide gisara, nekazaritza ekologikoa eta hiri-
baratzeak daude.  
 

Nekazaritza ekologikoa 11   
Landareen ongarriketarako edo haien osasuna 
mantentzeko sintesiko produkturik erabiltzen ez 
duen nekazaritza mota da; haren oinarriak honako 
hauek dira: ekoizpen-finken maneiu ez erasotzailea 
eta tokiko nekazaritzako barietateen, ongarriketa 
organikoaren eta fitosanitario naturalen erabilpena. 

Elikagai ekologikoak Europar Batasunak emandako zigilu baten bidez bereizten dira, 
baina badira ziurtagiririk behar ez duten ekoizleak, euren produktuak 
kontsumitzaileen konfiantzari esker saltzen dituztelako.  

 
Hiri-baratzea12  
Herrietatik hirira joateko garraioaren kostuak, lur 
emankorren eta ur-baliabideen eskasia gero eta 
handiagoa eta hiriko beroa eta urak aprobetxatzeko 

                                                           
8 Erreferentzia: http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/ 
9 Erreferentzia: http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/doku/bat/soberania_alimentaria.pdf 
10 Dumping: kontzeptu ekonomikoa, produktuaren prezioa ekoizpen-kostuak baino txikiagoa denean 
aplikatzen dena. Legez kanpoko jarduera da. 
11 Erreferentzia: http://www.cpaen.org/  y  http://www.isamadrid.org/consumer_group/show/id/2 
12 Erreferentzia: http://twenergy.com/gestion-ambiental/que-son-los-huertos-urbanos-119 

Zentzumenen Parkeko baratzea (Noain) 1 

http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/
http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/doku/bat/soberania_alimentaria.pdf
http://www.cpaen.org/
http://www.isamadrid.org/consumer_group/show/id/2
http://twenergy.com/gestion-ambiental/que-son-los-huertos-urbanos-119
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aukerak direla-eta, tokiko ekoizpena aukera errealista eta iraunkorra da barazki 
freskoak ekoizteko. Arrazoi horiengatik eta gero eta elikagai osasuntsuagoak eta 
naturalagoak jan nahi ditugulako, hiriko baratzea irtenbide ezin hobea da.   

 
3. Finantza etikoak13  
Banka etikoa, banka soziala ere deitzen dena, finantza-entitateen multzoa da, zeinean 
produktuek ez dieten bakarrik onura handienari eta espekulazioari jarraitzen. 
Ekonomia errealean inbertitzen dute eta 
batzuetan haien barneko egitura parte-hartze 
kooperatiboan oinarritzen da.  
“Txanponaren beste aldea da”, aurreztu eta 
inbertitzeko beste modu bat, onura soziala, 
ingurumenekoa eta ekonomikoa bilatzen 
dituena. Zure diruak gizartea aldatu ahal du. 
Gure aurrezkiak non ditugun, jarduera batzuk 
edo beste batzuk finantzatuko ditugu eta, beraz, 
nahi dugun gizarte mota erabakitzeko aukera 
dugu…14 
Nafarroan hiru entitate daude: FIARE, Microfides eta Triodos Bank. Gainera, 
Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea dugu (REAS). 
 
“FIARE Nafarroa” banka etikoa bultzatu asmoz, FIARE Nafarroa Fundazioa sortu zen 

Nafarroako GGKEen Koordinakundearen, Pobreziaren 
kontrako Sarearen eta Ekonomia Alternatibo eta 
Solidarioaren Sarearen (REAS) bitartez.  
“FIARE banka etikoa” Bilbon sortu zen 2009an eta gero 

hainbat erkidegotara hedatu zen. Nafarroan, bezeroaren arretarako bulego bat dute 
IPESen (Telleria, 28). Argibide gehiago:  
http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra 

 
4. Energia-burujabetza 
Elikadura-burujabetzaz hitz egin dugun bezala, 
energia-burujabetza ere badago. Gure hurbileko 
ingurunean “GoiEner”15 elkartea dugu, energia 
berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzeko proiektu 
kooperatibo bat, energia-burujabetza 

berreskuratzeko asmoa duena. Energia, bereziki elektrikoa, oinarrizko ondasun 
bihurtu da gaur egun gure gizartean, ia janaria edo ura bezain funtsezkoa. GoiEner 
elkarteak nahi du herritarrek, oinarrizko ondasun horren kontrola berreskuratzeaz 
gain, haren garrantziaz jabetu eta energiaren kontsumo arduratsua eta iraunkorra 
egitea. 
 

                                                           
13 Erreferentzia: http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_%C3%A9tica  

         http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra 
14 Erreferentzia: http://finanzaseticas.org/ 
15 Erreferentzia: http://www.goiener.com/la-cooperativa/ 

http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_%C3%A9tica
http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra
http://finanzaseticas.org/
http://www.goiener.com/la-cooperativa/
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“Som energía” (energia gara, katalanez) energia berriztagarria ekoiztu eta 
saltzeko asmoarekin sortu zen. Energia berriztagarri hori ekoizteko ingurumenari 
buruzko irispide batzuk daude, eta irizpide horiei 
jarraikiz onartuko edo baztertuko dira proiektuak. 
Fotovoltaikoa teilatuen gainean,  haize-sorgailuen 
multzo gutxiko eolikoa, minihidraulikoa, biomasa eta 
autokontsumo dira adibide batzuk. “Som energia” 
modu horizontalean lan egiteko kooperatiba gisara 
sortu da eta ekonomia solidarioko mugimenduaren barruan kokatzen da; hori 
horrela, ez dauka irabazi asmorik eta izan ditzakeen irabaziak handitzen segitzeko, 
elektrizitatearen prezioa merkatzeko eta bazkideen kontsumo guneetatik hurbil 
instalazioak jartzeko erabiliko dira.  
 

5. Arroparen kontsumo arduratsua (Arropa Garbia Kanpaina)16 

 Arropa Garbia Kanpaina (AGK) GKEen, sindikatuen eta kontsumitzaile-elkarteen 
nazioarteko sare bat da. Europako 14 
herrialdetan dago eta mundu osoko 250 langile-
erakunde baino gehiagorekin batera lan egiten 
du. Koalizioko kide guztiek batera lan egiten dute 
ondoko helburu hauek lortze aldera: 

 Ehungintzako eta kirol-materialen industriako lan baldintzak hobetzea.  
 Lan baldintzak Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE) ezarritakoak bezalakoak 

izatea lortzea.  
 Jantzigintzako langileen ahalduntzea.  
 Ehungintzak ingurumenaren gainean duen eragina gutxitzea.  
 Kanpainaren estrategian eta proiektuan generoaren analisia sartzea, ehungintzan 

aritzen diren langileen portzentaje handi bat emakumeak baitira.  
 Gainera, munduko ehungintzako sektorea sektore informalean oinarritzen da gehien 

bat eta etorkinen laneskua neurri handi batean erabiltzen da. AKKk kontuan hartzen 
ditu faktore horiek.  
 

6. Kontsumorako bestelako aukerak  
 

 Kontsumoko taldeak: pertsonen taldeak, gaur 
egun elikagaiak kontsumitzeko biderik hedatuena 
ez bezalako beste modu bat izateko, auzoko 
dendetan erosteko eta tokiko produktuak zein 
produktu ekologikoak eta denboraldikoak 
kontsumitzeko antolatzen direnak. Kontsumoko 
talde hauek antolatzeak bide ematen du elikagai 
horiek ekoiztu eta banatzeko, hurbileko 
jendearekin eta ekoizle ekologikoekin lan egiten baita.  
 

                                                           
16 Iturria: www.ropalimpia.org 

Ekologistak Martxan Nafarroa 1 

http://www.ropalimpia.org/
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 Trukea: ondasun materialak edo zerbitzuak beste objektu edo 
zerbitzuen ordez ematea da; ohiko salerosketan ez bezala, ez dago 
dirurik tartean.  

 
 Denboraren Bankua17: beste erabiltzaileekin zerbitzuak trukatzeko 

komunitatea, truke-moneta gisara denbora erabiltzen duena.  
 

7. Software librearen erabilpena 
Gaur egun ordenagailuen mundua konpainia 
bakar batek (Microsoftek) kontrolatzen du, 
bere sistema eragileak sartu baititu 
munduko ordenagailuen %73an. Horren 
ondorioz, haren erabakien menpe gaude, 
boterea eman baitiogu haren sistemak 
hautatzearekin.  Naturan, bioaniztasuna da 
haren iraupenaren eta iraunkortasunaren 
gakoa. Hori konputazioaren arlora ekartzen 
baldin badugu, iraunkortasuna bermatzeko, 
aniztasunaren aldeko apustua egin beharko 
dugu, heterogeneotasuna bermatzen duten 

programak eta sistemak lehenetsi beharko ditugu.   

 

Ondoko web-orri honetan beste aukera teknologiko batzuk aurkituko dituzu: 

 
http://mecambio.net/ 

 

                                                           
17 Erreferentzia: http://www.bdtpamplona.org/ 

http://mecambio.net/
http://www.bdtpamplona.org/
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7. INFORMAZIO OSAGARRIA. Esteka interesgarriak 

 
1.  

 

 

2.  
 
 

 
3.  

 
www.plataformavoluntariado.org/ 
 
 
  

4.  
 

www.ave-europe.org/ 
 
 
 
  

5.  
 
Nazio Batuen Boluntarioak 
www.unv.org/es 
 
 
  

6.  
 
 

(Nazio Batuak) 
http://www.volunteeractioncounts.org/es/ 

 
7.  

 
 

(Boluntarioen Sare Globala) 
www.globalvolunteernetwork.org/ 

http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.ave-europe.org/
http://www.unv.org/es
http://www.volunteeractioncounts.org/es/
http://www.globalvolunteernetwork.org/
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ERANSKINAK 

1. DIPTIKOA (Bakerako Lankidetza Batzarrea) 
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2. Boluntariotza (FundEO): 
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3. 2014KO Boluntariotza DIPTIKOA (Pueblos Hermanos eta beste 

erakunde batzuk): 
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4. boluntariotzari buruzko triptikoa (SETEM): 
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5. nazioarteko boluntariotza (VIDES): 
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6. Prestakuntzako egutegia (VIDES): 
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