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egiten dugu lan?Nola  
Gure ustez, garapenerako lankidetza 
berdinen arteko harremana da, erabate-
ko lehentasuna ematen diena pertsonei 
eta euren beharrizan eta ahalmen sozial, 
politiko nola kulturalei.  

Gure lana antolatzeko talde tematikoak 
eratzen ditugu eta talde bakoitzak arlo 
bateko gaiak jorratzen ditu: laguntza 
humanitarioa, nekazaritza eta elikadura, 
gizarte mobilizazioa, garapenerako 
politikak, komunikazioa, generoa, ura, 
migrazioak, garapenerako heziketa, 
finantzaketa, gardentasuna, Europar 
Batasuna eta Koordinakunde Autono-
mikoak, besteak beste.

Sarean egiten dugu lan beste plataforma 
batzuekin, bai Estatukoekin eta bai 
nazioartekoekin ere. Elkarlan horri esker 
indar gehiago egin dezakegu pertsonen 
garapen integralaren alde.

Presioa egiten dugu Estatuko 
eta nazioarteko erakundeen gainean 

behar diren neurri politiko, komertzial 
eta ekonomikoak har ditzaten herrialde 

pobretuenei garatzen laguntzeko. 

Ekintzak burutzen 
ditugu erabaki politikoetan 

eragiteko eta gobernuei exĳitzeko 
har ditzatela pobreziari benetako 

gerra egingo dioten neurriak.

Txostenak egiten ditugu gure 
lan-esparruko gaiei buruz.

Garapenerako GKEen autoerregulazioa, 
gardentasuna eta etika bultzatzen dugu. 

Pobreziarekin amaitzea 
eta gure mundua hobetzea 

posible dela sinesten duten 
zazpi kontinentetako milaka 
erakunde eta milioika lagune-

kin batera ari gara lanean. 

Solaskide gara administra-
zio publikoekin, gobernu, 
sindikatu, gizarte mugimen-
du, alderdi politiko eta 
bestelako eragileekin. 

Garapenerako GKEen topagunea 
gara, eztabaida eta gogoetarako 
gunea, esperientziak  partekatzen 
ditugu eta proposamen bateratuak 
plazaratzen ditugu. 

ETA BAIKORRAK GARA…

Mundu guztiko milioika lagun gara, 
jatorri, neurri eta mota guztietako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GKE), 
plataforma eta sareetan lanean ari gare-
nak. Denok partekatzen ditugu balore 
berdinak,  elkartasunean eta hiritarra-
ren erantzukizunean oinarrituak, eta 
helburu bakarra du gure lanak:  

…ziur gaudelako gauzak aldatu egin 
daitezkeela eta aldatu egin behar 
direla, posible dela injustiziarik gabeko 
gizadi bat sortzea, munduko edozein 
tokitako gizon-emakume guztien 
eskubideak bete eta errespetatuko 
diren mundu bat egitea. 

ERREALITATE hau ALDATURIK 

beste bat eraikitzea  
JUSTUA, BERDINKORRA ETA IRAUNKORRA 
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 egiten dugu?
Garapenerako GKEen  

Koordinakundeari buruz 

ZerInformazioa
Batez ere, formula alternatiboak proposat-
zen ditugu planetan agintzen duten egitu-
rak  aldatzeko. Nazioarteko desorekak 
aztertzen ditugu, informazioa biltzen eta 
zabaltzen dugu  lanean ari garen herrial-
deetatik eta proposamenak egiten ditugu  
mundu justu, berdinkor eta iraunkorraren 
eraikuntzan parte hartzeko. 

Prestakuntza eta baliabideak 
eskaintzen dizkiegu Garapenerako 

GKEei.

Gizarte orokorrari zuzendutako 
sentsibilizazio kanpainak egiten 
ditugu, jendearen parte hartzea 
funtsezkoa delako pobrezia eragin 
eta iraunarazten duen sistema 
global injustu honekin amaitzeko.

Espainiako Garapenerako GKEen Koordi-
nakundea 1986an sortu zen eta une 
honetan ehun bat GKE eta 17 Koordi-
nakunde Autonomiko biltzen ditu, guztira 
450 erakundetik gora, denak ere nazioar-
teko lankidetzan eta giza laguntzaren 
esparruan lanean dabiltzanak. 1998tik 
Portaera Kode bat daukagu, erakunde 
kide guztiek derrigorrez bete behar 
dutena. 

Modu bateratuan lan egiten dugu ASMO 
BATEKIN: lankidetzaren bidez mundu bat 
sortzea, zeinetan ez den izango pobrezia-
rik, non bermatuta egongo den justizia 
soziala eta baliabideen banaketa ekitati-
boa, eta zeinetan pertsona guztiek 
izango dituzten garapenerako aukera 
berdinak, nonahi jaio edo bizirik ere.

 450tik gora erakunde 

2 milioitik 
gora lagun Espainian 

Eta milioika 
lagun munduko                 

130 herrialdetan

borrokan pobreziaren eta planetan agintzen duten arauen aurka25 urte 
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Nola finantzatzen dira GGKEak eta nola 
kontrolatzen da beren diruen kudeaketa? izan da GGKEen lanaren emaitza?  

Zein

Zergatik? 
Lortutakoa asko izan arren, askoz gehiago 
          dago egiteko.

GGKEak diru publiko eta pribatuekin finantzatzen 
dira. Diru horiek erabiltzean Koordinakundeko kide 
diren erakundeek ezinbestez bete behar dituzte bi 
irizpide: gardentasuna eta kontuak ematea. Erakunde 
horiek guztiek dituzte gardentasuna bermatzeko 
tresnak –urteko memoriak, txosten ekonomikoak edo 
kanpoko auditoriak–, eta horien bitartez argitzen 
dituzte nola erabiltzen duten dirua eta  nolako emait-
zak lortzen dituzten.

Munduko pobreziak sustrai asko eta oso ezberdinak 
ditu, eta berdin ugari eta ezberdinak dira pobrezia 
sorrarazten duten eragileak. Horrelako testuinguru 
bat aldatzeko ezinbestekoa da errealitate horretan 
parte hartzen duten guztien konpromiso globala: 
hiritarrena, gobernuena, alderdi politikoena, enpre-
sena, nazioarteko erakundeena.

Iragan 25 urte hauetan milaka proiektu burutu ditugu 
hezkuntza, osasuna, nekazaritza eta beste hainbat 
arlotan, eta ekimen horiei esker milioika lagunen 
bizitza hobetu da. 

Gure garaitza handienetako bat 2007an etorri zen, 
Parlamentuan ordezkatuta dauden alderdi politiko 
guztiek Pobreziaren Aurkako Estatu Ituna sinatu 
zutenean eta konpromiso irmoa hartu zutenean 
pobreziaren aurka borrokatzeko. Geroztik beste Itun 
batzuk sinatu dira Autonomia Erkidegoetan eta 
Udalerri mailan. 

dauka 
nirekin? 

Horrek guztiak 
zer ikustekorik

NAHI DUGU. 
AHAL DUGU 

Lehen aldiz gizadiaren historian posible 
da munduko pobreziarekin amaitzea. 

Baditugunez horretarako baliabideak, 
POSIBLE eta BEHARREZKOA da helburu 
hori lortzea. 
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Pentsatu al duzu inoiz…

…gutako bakoitza 
makineria global 
baten barruko pieza 
bat garela?

…egunero egiten 
dituzun gauza askok 
ondorio ugari 
dituztela, gure 
inguru hurbiletik 
haratago doazenak?

…irabazi diren 
konkista sozial 
handiak lortzeko 
jende asko elkartu 
zela inoiz euren alde 
borrokatzeko?

…partaidetza eta 
errebindikazio 
sozialerako modu 
asko daudela, itxura 
batean azpiratuak 
gauzkan etsipenetik 
ateratzen lagunduko 
liguketenak?

Zer esan nahi du

akronimoko lehen

G G G
Gure izenaren lehenbiziko “G”ak GARAPENA esan nahi du, 
hau da,  gure helburua da herrialde pobretuek euren 
eskuetan har ditzatela  euren garapen prozesuak. Gure 
helburua da  milioika pertsonen bizi baldintzak hobetzea, 
euren ahalmen eta aukerak indartzeko. 

“ggke”

horrek?
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gurekin?
Bazatoz

Jantzi zeure burua, ikasi zer diren lankidetza eta gara-
pena, nazioarteko harremanak  edo munduko ekonomia. Izan ere, askotan 
borondatea ez baita aski.

 Hartu parte hitzaldi, solasaldi eta topaketetan, egin ziberaktibis-
moa eta zoaz manifestaldietara. Informatu eta ekin.  

 

 
Egizu bat politika arduratsuagoak eskatzeko antolatzen 

diren mobilizazioekin. Exĳitu bete daitezela konpromiso politikoak. Agintza gehiagorik ez!

Erabili banka etikoa edo jakin nola erabiltzen duen bankuak zure 
dirua; ba al dakizu zehazki zertan inbertitzen duen?

Sartu gure web orrira www.coordinadoraongd.org eta 
ikusi zeintzuk diren gure jarduerak eta proposamenak. 

 Zabaldu gure ekimenen berri zure lagunen artean. Erakarri mugimendura gero 
eta jende gehiago. 

 Izan zaitez boluntario GGKEren batean eta eskain iezaiozu zure denbora eta lan apur bat. 
Badaukagu hainbeste emateko…!

Egin zaitez Koordinakundeko GGKEren bateko kide. 

 
 Kontsulta itzazu informazio iturri alternati-

boak, galdetu, ikertu, aztertu. Ez utzi inori ziria sar diezazun.  
Pobreziak baditu bere erroak eta bere eragileak.

 Kontsumitu modu arduratsuan. Ba al dakizu zein 
baldintzatan ekoizten diren kontsumitzen dituzun produktuak?  Askotan, 
bazeneki, harrituko zinateke!
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Diru Laguntzailea:

GGJEekin
bat eguin

mundu 

gara
milioika lagun
guztiko

Espainiako Garapenerako GKEen Koordinakundeko kide diren erakundeak

Acción contra el Hambre  •  Acción Verapaz • ACSUR-LAS SEGOVIAS • ADRA • AIETI • ALBOAN • Amigos de 
la Tierra España-AdTE • AMREF • Arquitectos Sin Fronteras • Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) • 
Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid • Asociación Entrepueblos • ASOCIACIÓN FONTILLES • 
Asociación Mensajeros de la Paz • Asociación Nuevos Caminos (ANC) • Ayuda en Acción • Cáritas Española 
• CESAL • CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación • CIDEAL • CODESPA • Comisión General Justicia 
y Paz • COOPERACCIÓ • Cooperación Internacional • Cruz Roja Española • Economistas Sin Fronteras • 
Edificando Comunidad de Nazareth • Educación Sin Fronteras • FAD • Farmacéuticos Sin Fronteras de 
España • Farmamundi • FERE-CECA • FIADELSO • FISC • Fundación Adsis • Fundación ANAR • Habitáfrica • 
Fundación de Religiosos para la Salud (FRS) • Fundación del Valle • Fundación Desarrollo Sostenido 
(FUNDESO) • Fundación Entreculturas • Fundación Iberoamérica Europa • Fundación Iberoamericana para 
el Desarrollo • Fundación IUVE Cooperación • Fundación Madreselva • Fundación Món-3 • Fundación para 
el Desarrollo de la Enfermería-FUDEN • Fundación Paz y Cooperación • Fundación Paz y Solidaridad. 
CC.OO.Serafín Aliaga • Fundación PRODEIN • Fundación Promoción Social de la Cultura • Fundación Rubén 
Darío-Campo Ciudad • Fundación Tierra de Hombres • H+D • InteRed • Intermón Oxfam • IPADE • ISCOD • 
ISF-Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras • JOVENES Y DESARROLLO • Juan Ciudad ONGD • 
Manos Unidas • Médicos del Mundo • Medicus Mundi • Misión América • Movimiento por la Paz-MPDL • 
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) • MUNDUBAT • OCASHA-Cristianos con el Sur • OSPAAAL-Solidaridad • 
Paz con Dignidad • Paz y Desarrollo • Prosalus • PROYDE • Proyecto Cultura y Solidaridad • Proyecto Local 
• PROYECTO SOLIDARIO • PUEBLOS HERMANOS • REMCODE • Save the Children • SED • SETEM • Solidari-
dad Internacional • SOLIDARIOS • SOTERMUN-USO • UNICEF - Comité Español • Veterinarios Sin Fronteras 
• Coordinadora Andaluza de ONGD • Coordinadora Cántabra de ONGD • Coordinadora de ONGD de Asturias 
• Coordinadora de ONGD de Canarias • Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha • Coordinadora de 
ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea • Coordinadora de ONGD de La Rioja • Coordinado-
ra de ONGD Region de Murcia • Coordinadora d'ONGD-Illes Balears • Coordinadora Extremeña de ONGD • 
Coordinadora Galega de ONGD • Coordinadora ONGD CyL • Coordinadora ONGD Navarra • Coordinadora 
Valenciana de ONGD (CVONGD) • Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament • Federación Arago-
nesa de Solidaridad (FAS) • FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid


	portada
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	contraportada

