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Lagun maiteok: 
 
Memoria honetan, Manos Unidas erakundeak 
2019an egin zituen jarduera nagusiak bildu 
ditugu, erakundeak 60 urte bete zituenean, hain 
zuzen ere. Zu bezalako milaka gizon-
emakumeren laguntzari esker gauzatu ahal izan 
ditugu jarduera horiek, konfiantza duzuelako 
gure eginkizunean, eta gosearen eta pobreziaren aurkako borrokan bat 
egitea erabaki duzuelako, Ekintza Katolikoko emakume ausart haiek gogoz 
eta erabakimenez abiarazitako hartan. 
 
Sei hamarkada daramatzagu lanean Manos Unidas osatzen dugunok, gure 
fundatzaileen kemen eta eskuzabaltasun berberarekin, gizaki guztiok izan 
ditzagun berdintasuna, eskubideak eta duintasuna. 
 
2019ko kanpainaren bidez, 2019-2021 hirurtekoan sartu zen Manos Unidas. 
Hirurteko honetan, giza eskubideen gaian sakondu nahi dugu bereziki. Duela 
hirurogei urte hasi ginen eskubide horiek aldarrikatzen, sinetsita gaudelako 
gizaki guztiak libre jaiotzen direla, eta duintasun eta eskubide berberekin, 
nahiz eta batzu-batzuek ez dioten horri garrantzirik ematen. Eta gure 
erakunde hau emakumeek sortu zutela kontuan hartuta, XXI. mendean 
baztertuta dauden, independentziarik ez duten, eta segurtasunik sentitzen ez 
duten emakume guztiak omendu nahi ditugu gure 60. urteurrenean, haien 
ahotsa askotan entzun ere ez baita egiten, oihu egiten duten arren... 
 
Orrialde hauetan ikusi ahal izango duzun bezala, urte hauetan guztietan 
gure ondoan izan ditugun milaka gizon-emakumeak ere omendu nahi izan 
genituen 2019an, haien laguntzarik gabe ezin izango baikenuen hau guztia 
aurrera eraman. Eta bikoiztu egin ditugu ahaleginak, oparotasunaren  
mundu honetan «gosearen mugak ez daitezen heriotzekin idatzi», gure 
fundazio-manifestuak jasotzen zuen bezala. 
 
2019an, Manos Unidas erakundeko 72.824 bazkide eta kolaboratzaileen lanari 
esker, milioi eta erdi pertsona baino gehiago izan ziren pobreziaren aurka 
egiten ari garen borrokaren onuradun, 57 herrialdetan gauzatzen ari garen 
540 garapen-proiektuen bidez. 
 
Manos Unidasen izenean, eskerrak ematen dizkizuet, eta, era berean, gure 
fundatzaileen eginkizunari denon artean jarraipena ematera gonbidatzen 
zaituztet, gosearen aurkako borrokaren historiari egunen batean AMAIA hitza 
idazteko itxaropenarekin. 
 
Guztioi, MILA ESKER.  

 
Clara Pardo 

Manos Unidas erakundeko presidentea

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

Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08 
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Manos Unidas Espainiako Eliza Katolikoaren baitako elkarte  
bat da, herrialderik ahulenak eta garapen-bidean daudenak 
laguntzeko, sustatzeko eta garatzeko sortua. Aldi berean, 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea (GGKE) ere bada, 
irabazi-asmorik gabea, katolikoa eta sekularra, boluntarioz 
osatua.  
Gure egitekoa pobreziaren, gosearen, nutrizio kaskarraren, 
gaixotasunen eta hezkuntza-gabezien aurka borrokatzea da,  
eta hori guztia eragiten duten egiturazko zioak desagerrarazteko 
lan egitea: injustizia, ondasunen banaketa bidegabea,  
pertsonek eta herriek beren eskubideak aldezteko aukerarik eza, 
aurreiritziak, elkartasun eza, axolagabekeria, eta giza balioen 
eta kristau balioen krisia.
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1955ean, Erakunde Femenino Katolikoen Mundu Batasunak 

«gerra» deklaratu zion goseari. Aldarrikapen hori bere egin  

zuten Espainiako Ekintza Katolikoko Emakumeek, eta, 1959an, 

Espainiako Gosearen Aurkako lehen Kanpaina jarri zuten abian. 

Hain zuzen ere, hortik sortuko zen Manos Unidas erakundea.
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Gure erakundearen bereizgarri nagusietako bat 
boluntarioen partaidetza zabala da, erakundearen 
maila eta esparru guztietan. 2019aren amaieran, 
5.788 boluntario zeuzkan erakundeak -zifra hori gora 
egiten ari da azken urteotan-, eta 147 langile 
kontratatu. Lantaldearen % 81 emakumezkoak dira. 
  
Manos Unidasen oinarri soziala bere 72.824 bazkide 
eta kolaboratzaileek osatzen dute. Hain zuzen ere, 
haien guztien ekarpenak dira gobernuz kanpoko 
erakunde honek garatzen eta sentsibilizatzen 
laguntzeko egiten duen lanaren diru-iturri nagusia. 
  
Manos Unidasek elizbarruti-egitura du, eta Madrilen 
daude bere Zerbitzu Zentralak. Erakundea Espainia 
osoan dago zabalduta; 72 Ordezkaritza eta 500 
eskualde-egoitza baino gehiago ditu orotara. 
Horrela, jende askok dauka tokiko mailan antolatzen 
diren ekintzetan parte hartzeko aukera. 
  
Bestalde, Afrikan, Asian eta Amerikan dauzkagun 
tokiko bazkideak 500 erakunde inguru dira  
(GKE, kongregazio erlijiosoak, elkarteak,  
kooperatibak eta abar), eta haien bidez  
gauzatzen ditugu munduko eskualderik  
behartsuenei garatzen laguntzeko proiektuak. 
 
Manos Unidas erakundearekin era bateko edo 
besteko lotura duzuen guztiei… eskerrik asko!

GURE GIZA TALDEA

5.788 boluntario

72.824 bazkide eta kolaboratzaile

147 langile kontratatu
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Egitura Manos Unidas nazioko eta nazioarteko 
beste erakunde batzuekin koordinatuta 
aritzen da lanean. Urtetik urtera, gero eta 
gehiago parte hartzen du sareetan, 
munduan gosea eta pobrezia eragiten 
dituzten arrazoiei aurre egiteko.   
2019an, honako hauetan parte hartu du 
Manos Unidasek: 

l Espainiako Fundraising Elkartea.  
l CIDSE. Garapenerako erakunde katolikoen  
    nazioarteko aliantza.   
l CONCORD. Garapenerako eta laguntza  
    humanitariorako GKEen Europako konfederazioa.   
l CONGDE. Espainiako Garapenerako  
    GKEen Koordinakundea.   
l Misioen Kontseilu Nazionala.   
l Giza Garapen Integralaren Zerbitzurako  
    Dikasterioa.   
l Enlázate por la Justicia.   
l Ebanjelizazio Berriaren Funtsa.   
l Laikoen Foroa.   
l Sur Fundazioa.   
l Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren Behatokia.   

l Mundu Ituna.   
l Espainiako Boluntarioen Plataforma.   
l UMOFC. Emakumeen Erakunde Katolikoen  
    Mundu Batasuna. 
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GOBERNU-ORGANOAK

Elizbarrutietako presidente-ordezkariak 72 Zerbitzu Zentraletako ordezkaria 1

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

Batzorde Iraunkorra Batzar Nagusiaren mendeko gobernu-organoa da. Azken horren jarraibideak 
betez, Manos Unidas erakundearen lana zuzentzen du. Hilean behin elkartzen da.

Presidentea 
Clara Pardo

Zuzendaritzaren Idazkaritza 
Idazkaritza Teknikoa

Kontseilaria 
Carlos Escribano mons.

Kontseilariordea 
Oscar García

* 2019ko urriaz geroztik, Catalina Seguík hartu du Joan Martíren   

   lekua, Batzar Nagusiaren ordezkari gisa.

Presidenteordea 
Guadalupe Sierra

Idazkaria 
José Valero 

Diruzaina 
Genaro Seoane

Ekintza Katolikoa elkarteko idazk. nag. 
Bete gabe

Batzar Nagusiaren ordezkari 
diren presidente-ordezkariak (5) 
Encarnación Pérez, Elena Garvía, 

Joan Martí*, Rosario Martínez, 
Ana Torralba

Zerbitzu Zentralen 
ordezkariak (3) 

Macarena Aguirre, Isabel 
Vogel, Salvador Saura

BATZORDE IRAUNKORRA

BATZAR NAGUSIA

Batzorde IraunkorraPresidentea

ELIZBARRUTIETAKO ORDEZKARITZAK

KUDEAKETA-ORGANOA

Presidenteorde-ordezkariordea Idazkaria

ELIZBARRUTIKO ZUZENDARITZA TALDEA

DiruzainaPresidente-ordezkaria

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

ZERBITZU ZENTRALAK

Presidentea 
Clara Pardo

Idazkari nagusia 
Ricardo Loy
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Kontseilaria

Baliabideak eta Pertsonak 
Administratzeko Arloa 

Mª Carmen Peláez 

Komunikazioaren eta Presentzia 
Publikoaren Arloa 

Cecilia Pilar

Ordezkaritzen  
Arloa 

Carmen Sebastián

Proiektuen  
Arloa 

Isabel Vogel

Garapenerako  
Hezkuntzaren Arloa 
Guadalupe Sierra

Finantza Kudeaketaren  
Arloa  

Genaro Seoane



Etengabe ari gara lanean,  
eskuzabaltasunez eta txukunZ
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Orrialde hauek Manos Unidas erakundeari urtearen 
365 egunetan zehar laguntzen dion jende askoren lana 
jasotzen dute. Ordezkaritzetan eta Zerbitzu Zentraletan 
antolatzen dugu lana, zerbitzua emateko xedearekin, 
erdigunean prekaritate-, pobrezia- eta injustizia-
egoeretan bizi diren pertsonak ipinita, eta urtero-urtero 
abian jartzen ditugun garapen-proiektuen bidez 
laguntzea izaten da gure asmo. 

2019an, Manos Unidas erakundeak 60 urte bete 
zituen behartsuenen alde lanean. Pozgarria da atzera 
begiratu eta zer-nolako bidea egin dugun ikustea. 
Hirurogei urte daramatzagu gure eginkizun txukun eta 
fin, urtero babesa ematen diguzuenoi esker. Espainiako 
Ekintza Katolikoko Emakumeek 1955ean plazaratutako 
manifestu batetik abiatuta sortu zen Gosearen Aurkako 
lehen Kanpaina, munduan zegoen goseari aurre egiteko 
eta desagerrarazteko. Gizartean kontzientziak astintzea 
zuen helburu, eta hainbeste herrialdetan gosetea 
eragiten zuten faktoreak aldatzea. Espainian, 1959an 
gertatu zen hori, Manos Unidas sortzearekin batera. 

Ekintza Katolikoko emakume haiek amets egiten 
ausartu ziren. Bi ekimen xumerekin hasi ziren: diru-bilketa 
nazional bat egin zuten, funtsak biltzeko eta proiektu 
batzuen bidez munduko gosea arintzeko, eta 
borondatezko barauaren eguna antolatu zuten, 
herritarrak arazo larri horren inguruan ohartarazteko, 
hangoak laguntzeko eta hemengoak kontzientziatzeko. 
Hirurogei urte igaro badira ere, lanerako eskema horrek 
bizi-bizirik jarraitzen du, bide horri heltzen baitio Manos 
Unidasek gaur egun ere. 

Eginkizun horretan, funtsezkoak izan dira beti Manos 
Unidasen boluntarioak. Boluntarioek modu anonimoan 
eta eskuzabaltasunez laguntzen dute lagun hurkoa. 
Haiei zuzentzen zaie Frantzisko aita santua: «Boluntario 
ugariei eskatzen diet haz daitezela beren langintzan, 
askotan haiek baitira behartsuez arduratzeko kezkaren 

garrantziaz jabetzen diren lehenak. Anai-arreba 
maiteok: topatzen duzuen behartsu bakoitzean berak 
benetan behar duena aurkitzera bultzatzen zaituztet; ez 
zaiteztela bat-bateko behar materialean geratu, baizik 
eta joan zaiteztela aurrerago, eta ikus dezazuela haien 
bihotzean gordeta dagoen ontasuna, haien kultura eta 
adierazmoldea ezagutuz, eta senidetasunezko 
elkarrizketa izan dezazuela. Utz ditzagun albo batera 
ikuspegi ideologiko edo politikoek egiten dituzten 
bereizketak, eta beha dezagun muina; horretarako, ez da 
hitz askorik behar; nahikoa da begirada maitasunezkoa 
izatea eta eskua luzatuta izatea» (Frantzisko, Behartsuen 
Hirugarren Mundu Egunerako Mezua).  

Iazko kanpainan, Manos Unidasek herrialderik 
behartsuenetako emakumeei zuzendu zien arreta. 
Indiako emakume bat agertzen zen kartelean, baina 
munduko beste herrialde askotako emakumea izan 
zitekeen. Eta hauxe jartzen zuen irudiaren ondoan: 
EMAKUMEA XXI. MENDEAN. Ez independentea, ez 
segurua, ahotsik gabea. Gogoeta eginarazten duten 
hitzak dira. Gauzak aldatzen ari dira, baina mende 
honetan, hainbeste gaitz sozial desagerrarazi nahi 
dituen gizaldi honetan, gaitz horiek inoiz baino argiago 
ere ikusten ari gara. Pentsarazi egiten digute hitz horiek, 
eta aldaketak egitera bultzatzen gaituzte, Jainkoak 
gizakiontzat duen plana errespetatzeko, eskubide eta 
duintasun berdinak izateko sortu baitzituen gizona eta 
emakumea (Gn 5,2). 

Eskerrik asko zuen konpromisoagatik, Manos 
Unidaseko kide zareten guztiei, bazkide, boluntario, 
kolaboratzaile, ongile eta langile. Eskerrik asko ahulenez 
arduratzeagatik eta etengabe aritzeagatik haien alde 
lanean, eskuzabaltasunez eta txukun.  

+ Carlos Escribano Subías  
Calahorrako eta La Calzada-Logroñoko gotzaina 

eta Manos Unidasen kontseilaria  
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Manos Unidas erakundeak, elkartasunaren, Ebanjelioaren 
eta Elizaren dotrina sozialaren balio etikoan oinarrituta,  
bi lan-ildo nagusi ditu:  
 
     l Gosea eta pobrezia ezagutaraztea eta salatzea,  
          haien eragile diren zergatiak zehaztea,  
          eta konponbideak bilatzea. 
 
     l Behar horiek artatzera zuzendutako garapen  
          integraleko programa, plan eta proiektuak  
          finantzatzeko baliabide ekonomikoak biltzea.
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Gure bi lan-ildoetako bat gizartea sentsibilizatzea da. Goseteari konponbideak eman ahal 
izateko, Hegoaldeko herrialdeek pairatzen dituzten egoera bidegabeak ezagutarazten ditugu, 
eta, era berean, Iparraldeko herrialdeetan bizi garenon bizimoduaren inguruko gogoeta egitera 
bultzatzen dugu jendea, gure bizi-ohituren eraginez askok ez baitute etorkizun hobea 
eraikitzeko aukerarik.
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LA MUJER DEL
SIGLO XXI

NI INDEPENDIENTE, NI SEGURA, NI CON VOZ.

EMAKUMEA
XXI. MENDEAN
EZ INDEPENDENTEA, EZ SEGURUA, AHOTSIK GABEA.

GAUR EGUN, EMAKUMEEN HERENA 
EZ DA ZUK USTE DUZUN BEZALAKOA.

UNA DE CADA TRES MUJERES DE HOY 
NO ES COMO TE LA IMAGINAS.

Colabora/Lagundu
900 811 888
manosunidas.org

CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONASSINESTEN DUGU PERTSONAREN BERDINTASUN ETA DUINTASUNEAN
Pza. Nueva 4, 3. (Edif. Barria) 48005 BILBO 

Tel.: 94 479 58 86 
bilbao@manosunidas.org

Loiola 15, 3. ezk. 20005 DONOSTIA 
Tel.: 943 42 45 10 

sansebastian@manosunidas.org

Foruak 6, 1. 01004 GASTEIZ 
Tel.: 945 23 11 79 

vitoria@manosunidas.org

Giza eskubideen alde aritzea hasieratik izan da 
Manos Unidasen eginkizunetako bat. Ikasi dugu 
elikatzeko eskubidea, gosearen aurkako borroka 
sustatzen duena, ez dela eskubide bakandu bat, 
baizik eta gainerako giza eskubideei lotuta dagoela. 
Pertsonen duintasuna defendatzeko, pertsonen 
eskubideak bete daitezela aldarrikatzen dugu. 
Horregatik, eskubideen ikuspuntutik ari gara 
egoera bidegabeak aldatzeko langintzan. 
 
Iaz, gure 60. urteurrena ospatu genuen, Pertsonen 
berdintasunean eta duintasunean sinesten dugu 
kanpainarekin. Gainera, giza eskubideei zuzendutako 
hirurtekoaren lehen urtea izan zenez, garapen 
jasangarria bultzatzeko lagungarriak diren alderdi 
batzuk jorratu genituen; besteak beste, honako 

hauek: hezkuntza, osasuna, ura eta saneamendua, 
elikadura, duintasunez bizitzeko baliabideak, 
berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea. 
 
Bizitza duinaren adierazle batzuek hobera egin 
dute azken urteotan, hala nola hezkuntzak eta 
osasunak. Baina garapen integral jasangarria 
oraindik oso urruti dago milioika pertsonarentzat. 
Hortaz, oraindik ere lanean jarraitu behar dugu, 
gure esparrutik lankidetzaren aldeko mezua 
zabaltzen jarraitzeko, ondasunak modu 
orekatuagoan banatzeari begira bizi-ohiturak 
aldatzen joan gaitezen. Gure garapen-ereduaren 
oinarrian pertsonaren duintasunak egon behar du, 
eta eredu horrek gizaki orok garatzeko duen 
eskubidea bermatu behar du. 
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Boluntarioak, parrokiak, erakundeak eta 
enpresak elkarlanean egiten ari diren lanari 
esker, Manos Unidasen 72 ordezkaritzak 
toki-mailan bertan ari dira gosetea eragiten 
duten zergatien inguruan sentsibilizatzen, 
eta Hegoaldeko herrialdeetan 
garapenerako lankidetzaren alde 
gauzatzen ari garen ekimenak aurrera 
eramateko baliabideak eskuratzen. 
Ordezkaritzek urtean zehar egiten 
dituzten sentsibilizazio-ekintzen artean, 
bereziki nabarmentzekoa da Manos 
Unidasek otsailean ezagutarazten duen 
urteko kanpaina. Milaka boluntarioei 
esker, misiolariei esker eta Hegoaldean 
ditugun tokiko bazkideen ordezkariei 
esker, Espainia osoko komunikabide, 
erakunde publiko, parrokia, ikastetxe, 
unibertsitate eta espazio sozial eta 
kulturaletara hurbiltzen dugu herrialderik 
behartsuenen egoera n 

Lotura Operazioaren helburua lotura bat sortzea da, 
partikularren edo taldeen (ikastetxe, unibertsitate, 
parrokia, enpresa, profesionalen elkarte) eta Manos 
Unidasek Hegoaldean bultzatzen duen proiektu baten 
edo batzuen artean. 2019an, 405 lotura-operazio egin 
genituen. Horiei esker, laguntzen ditugun eskualdeetako 
bizi-baldintzak ezagutarazi genizkien Espainiako 
herritarrei, eta, horrez gain, «lotutako» operazioa eta 
Manos Unidasek bultzatzen dituen beste egitasmo 
batzuk finantzatzeko dirua bildu genuen n

Lotura Operazioaren bidez

Enpresen bidez
Enpresa solidarioek, beren gizarte-erantzukizun 
korporatiboko politiken bidez, bat egiten dute gure 
erakundearen helburuekin, eta bereziki gogoko dituzten 
garapen-ekimenak babesten dituzte. 2019an, nazioko eta 
nazioarteko 1.000 enpresa ingururekin izan genuen 
harremana. Gainera, enpresaren eta lanaren mundua 
sentsibilizatzen ere lagundu ziguten, eremu horietan 
oraindik ere asko baitago egiteko n

2019an ere Manos Unidasek lanean jarraitu zuen 
Espainia osoko parrokietan, funtsezko inguruneak 
baitira kristau elkarteek behartsuenekiko duten 
konpromisoa bultzatzeko. Jarduera ugari 
antolatu zituzten gure ordezkaritzek parrokietan: 
erakusketak, prestakuntza-hitzaldiak, 
elkartasun-afariak, martxak eta abar. 
Helburuak bi ziren: Hegoaldean pertsona asko  
-emakumeak, batez ere- zein egoera zailean  
bizi diren konturatzea, eta Jesusen irakaspenen 
araberako bizimodua izatea. 
 
Horrez gain, gogoeta egiteko topaketak egin 
genituen, eta Manos Unidas parrokietan. 
Ordezkaritzei laguntzeko gidaliburua 
dokumentua argitaratu genuen, ordezkaritzek 
irmotasunez bultza dezaten parrokietan egiten 
duten lana n

Ordezkaritzen bidez

405 lotura-operazio 2019an

Parrokien bidez
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Manos Unidasen Klipmetrajeen 
Festibalaren X. edizioaren goiburua  
hauxe izan zen: «Berdintasunaren bidean 
gidatzen ikasi nahi?». Lehiaketara 
aurkeztutako bideoek argi utzi ziguten  
gure gizarteari bide luzea gelditzen zaiola 
gizonen eta emakumeen arteko erabateko 
berdintasuna lortzeko. 2019ko edizioan, 
1.151 bideo jaso genituen guztira: 1.017 
ikastetxeen kategorian (829 Bigarren 
Hezkuntzan eta 188 Lehen Hezkuntzan)  
eta 134 kategoria orokorrean.  

Gure gizartean, gaur egungo gazteek gehiago hartzen dituzte 
kaloriarik gabeko edariak, azukredunak baino; Etiopian eta Haitin, 
ordea, herritar gehienek ez daukate ezta derrigorrezko kaloria 
kopurua eskuratzeko baliabiderik ere. Egoera horren inguruan 
kontzientziatzeko, 2019an GIVE edaria sortu genuen: «ez du 
egarria kentzen, baina gosea bai». Edaria ez genuen salgai jarri, 
baina aukera egon zen haren prezioaren zenbatekoa dohaintzan 
emateko -horrelako freskagarriek izan ohi duten prezioan-, eta 
diru horren bidez Manos Unidasen proiektuak laguntzeko.  

manosunidasrefrescogive.org  
Txikienak gogoan izanik, Proyectis mahai-joko solidarioa asmatu 
genuen, oso aproposa aisialdia familiartean igarotzeko, eta, bidez 
batez, gure laguntzaren xede diren herrialdeetan dauden arazo 
eta bidegabekeriak hobeto ezagutzeko n

Ekitaldi ugari izan genituen 2019an, bai gure 60. urteurrena 
ospatzeko, bai sentsibilizatzen jarraitzeko, eta bai gure 
garapen-proiektuak finantzatu ahal izateko baliabideak 
biltzeko. Besteak beste, nabarmentzekoak izan ziren Espainiako 
30 udalerri baino gehiagotan antolatutako lasterketa solidarioak, 
«Manos Unidas, martxan» lelopean, bai eta Santiago de 
Compostelan, Montserraten eta El Rocíon egindako topaketa 
eta erromesaldi jendetsuak ere.  
Manos Unidas 60 Urte sarien bidez, ezinbesteko laguntzaile 
izan ditugun erakunde, enpresa eta pertsonen babesa eta 
elkarlana eskertu nahi izan genituen: Caddy Adzuba aktibista 
kongoarra, RTVEren La2, Europa Press Social, Rosa María Calaf 
eta Nicolás Castellano kazetariak, CADENA 100 Irratiaren Gaua, 
Banco Santander España, Bernarda García misiolaria, eta gure 
bazkide aspaldikoenak, Caridad Roa eta Carmina de Miguel. 
Era berean, Sofía erreginak Manos Unidas 60 Urte Aparteko 
Saria jaso zuen, gure erakundearen 60. urteurrena omentzeko 
antolatutako «Mundu Berri baterako Zine Musika» kontzertuan. 
Iaz, bestalde, indartu egin genuen garapenerako hezkuntzari 
begira egiten dugun lanaren inguruko komunikazioa, gizartean 
presenteago egoteko, gure kanpainaren mezuari zabalkunde 
handiagoa emateko, eta sei hamarkada hauetan zehar 
egindako lanari oihartzun handiagoa emateko. Helburu 
horrekin, «Manos Unidasen 24 orduak» kanpaina jarri genuen 
abian, eta gure baliabideen bidez jende gehiagorengana 
iristen ahalegindu ginen; hau da, gure material inprimatuen 
eta ikus-entzunezkoen bidez, gure hezkuntza-baliabideen eta 
sare sozialen bidez, eta gure aldizkariaren bidez, ale berezi bat 
argitaratu baikenuen, eduki gehiagorekin eta tirada 
handiagoarekin n
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La Noche de CADENA 100:  
kanta dezagun Senegalen alde

Gazteentzat eta txikitxoentzat

Senegaleko Sangué hiriko neska-mutilak 
izan ziren 2019ko CADENA 100 Irratiaren 
Gaueko protagonistak. COPE Taldeko 
irrati-kateak Manos Unidasen proiektu 
bati eman zion musika-ekitaldi honen 
bidez lortutako irabazien zati bat, duela 
hamar urte baino gehiagotik hona egiten 
duen bezala. Kontzertura bertaratu ziren 
pertsona guztien lankidetzari eta artisten 
parte-hartze eskuzabalari esker, ehunka 
neska-mutil ikasketak egiten ari dira, 
Manos Unidasen eta Hortensia 
ahizparen bitartez n

60 urte sentsibilizatzen eta 
gosearen aurka borrokatzen
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Garapenerako hezkuntza bultzatzen ari gara, 
horren bidez egiturak, balioak, jarrerak eta 
portaerak aldatzeko, eta horrela gizarte 
bidezkoago eta solidarioagoa eraikitzeko. 
Esparru horretan, nabarmentzeko modukoak 
iruditzen zaizkigu 2019an Santiago de 
Compostelako, Murtziako eta Madrilgo  
Karlos III.a unibertsitateekin batera abian jarri 
genituen ekimenak, Garapen Jasangarriaren 
Helburuen gainean gogoeta egiteko eta 
zabalkundea emateko n

Madrilen klima-aldaketari buruzko COP25 goi-bilera 
egin zen garaian, Manos Unidasen ordezkaritza 
batzuetako zenbait gaztek gogoetarako eta 
mobilizaziorako espazio batzuetan jardun zuten. 
Garrantzi berezia izan zuen abenduaren 7ko topaketak; 
bertan, Manos Unidaseko gazteek, COP25 goi-bilerara 
joandako CIDSEko taldeek eta Latinoamerikako eta 
Afrikako hainbat gaztek hartu zuten parte. 
Negoziazioen egoera eta gazteak beren herrialdeetan 
egiten ari diren lanak izan zituzten mintzagai n

Iaz, elkarlanean jarraitu genuen, bai CIDSE 
erakundearekin (garapenerako erakunde 
katolikoen nazioarteko aliantza) eta bai Enlázate 
por la Justicia erakundearekin (aurrekoaren 
baliokidea da, baina Espainia-mailakoa). 2019an, 
elkarrekin parte hartu genuen Erroman, 
Amazoniarako Sinodo Berezia zela eta 
antolatutako jardueretan.  
Horrez gain, urtean zehar hainbat jarduera egin 
genituen Enlázate por la Justicia erakundearekin, 
eta sentsibilizaziorako materialak landu eta 
argitaratu genituen, gure bizi-ohiturek gizartean 
eta ingurumenean zer-nolako ondorioak dituzten 
ikusarazteko. Guztia ere, Laudato si’ entziklikak 
gogoeta egiteko eta jarduteko egindako gonbitean 
oinarrituz n 

 

enlazateporlajusticia.org    l    cidse.org

manosunidas.ongd @ManosUnidasONGD Canal: Manos Unidas@manosunidas
Gure  

sare sozialak:

Garapenerako hezkuntza,  
unibertsitateetan ere bai

Klima-aldaketari buruzko  
COP25 goi-bilera

Maiatzaren 27tik 30era bitartean, elikatzeko eskubideari 
buruzko hirugarren topaketa egin genuen Nairobin, 
bertako bazkideekin. Afrikako herrialde anglofonoetatik 
etorritako hamabost kiderekin elkartu ginen. Aurreko 
urteetan Latinoamerikako eta Afrikako herrialde 
frankofonoetako kideekin egindako topaketetan 
bezala, herritarrek elikatzeko eskubidea gauzatu  
ahal izateko dauzkaten eragozpen nagusiak aztertu 
genituen, eta ekintza-estrategiak jorratu genituen, 
gosearen aurka elkarrekin egiten ari garen borroka 
sendotzeko n

Elikatzeko eskubideari  
buruzko topaketak

CIDSE eta Enlázate por la Justicia 
erakundeekin sarean
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Pobreziak emakume-aurpegia du oraindik ere: behartsuen 
% 70 emakumeak dira. Hegoaldeko herrialdeetan 60 
urteotan egindako lanean oinarrituz, baiezta dezakegu 
gizarte berdintzaileagoak sustatzea dela moralaren 
ikuspegitik aukerarik onena, baina, era berean, mundu 
hobea eraikitzeko apusturik onena ere badela. 
 
Horregatik, Afrikan, Amerikan eta Asian ditugun tokiko 
bazkideekin elkarlanean iaz abian jarri genituen 540 
proiektuen bidez zuzenean lagundutako 1.556.957 
pertsonetatik ia % 60 emakumeak izan ziren. Zehazki 
«Emakumeen eskubideak eta ekitatea» sektorean, 69 
proiektu bultzatu genituen, guztira 3.776.385 €-rekin, 
eta, haien bidez, ahalduntzeko, prestakuntza jasotzeko, 
beren bizibidea sendotzeko, eta gizartean nahiz 
politikan parte hartzeko aukera eman genien emakumeei. 
 
2019an, hirurteko lan-plan bat jarri genuen abian, giza 
eskubideetan oinarrituta. Esparru horretan kokatzen 
dira garapena eta ekitatea sustatzeko bultzatzen ari 
garen proiektu guztiak, eskubideei arreta berezia 
eskainiz. Ikuspegi horren arabera, garapenerako 
lankidetzaren helburua ez da ondasun eta zerbitzuak 
eskuratzeko aukera ematea bakarrik, baizik eta horiek 
kalitatezkoak eta jasangarriak ere izatea, eta eragile 
guztiek aktiboki parte hartzea. Eragile horien artean 

leudeke eremu bakoitzeko tokiko agintariak. Egitasmoen 
artean, 2019an onartutako 65 ekimen daude, bakea eta 
giza eskubideak bultzatzeko, eta gizarte zibila eta 
bertako erakundeak sendotzeko. 
 
Horrez gain, tokiko 485 erakunde laguntzen ditugu. 
Erakunde horiek Manos Unidaseko bazkideak dira, eta 
urtean zehar onartutako proiektuak gauzatzen dituzte. 
Haien eginkizuna funtsezkoa da gizartean garapena 
bultzatzeko eta kontzientzia lantzeko. 
 
Gure lanaren beste ardatzetako bat elikatzeko 
eskubidea bermatzea da. Horren erakusle dira iaz 
«Elikadura eta ogibideak» sektorean finantzatu 
genituen 103 proiektu berriak. Horien zenbatekoa 
9.282.822 €-koa izan zen; hau da, gauzatutako 
aurrekontu osoaren % 26. Ekimen horien helburua 
pertsona guztien autonomia eta buruaskitasuna 
bultzatzea da, elikagaien ekoizpenari begira eta bizitza 
duina izateko diru-sarrerei begira.  
 
Oraindik ere lan handia daukagu egiteko. Manos 
Unidasen milaka kolaboratzaileen laguntzari esker 
egingo dugu hori, eta pertsona guztien eskubideak 
aldezten ari diren gizon-emakume paregabeen 
ekintzari esker.
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Manos Unidas erakundean, ikuspegi integraletik behatzen dugu garapena,  
gizakia izanik ardatz. Gizaki orok errespetua merezi du, eta babestu egin behar  
zaizkio bere giza eskubideak. Gure proiektu guztietan, aukera-berdintasuna sustatzen, 
bizi-baldintza duinak sortzen eta gizarte-partaidetza bultzatzen ahalegintzen gara; 
bereziki, gizatalde ahul eta behartsuenen kasuan.

13

540 proiektu

1.556.957  
pertsonarentzako  
zuzeneko laguntza

57 herrialde

36.132.624,06 €  
-ko inbertsioa



Manos Unidasen proie

2019an, 540 proiektu onartu 
zituen Manos Unidasek,  
57 herrialdetan, orotara 
36.132.624,06 eurokoak.

Gainera, aurreko ekitaldietako proiektuak  
diruz laguntzen jarraitzen dugu.  
2019an, guztira 903 proiektu bultzatu genituen.
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Osasuna
Zenbatekoa:4.433.228,96 € 

691.113 onuradun

73 proiektu
Ura et
Zenbat

131

36 pr
Hezkuntza

Zenbatekoa: 10.365.325,70 € 
103.854 onuradun

172 proiektuElikadura eta  
ogibideak

Zenbatekoa: 9.282.822,23 € 
137.706 onuradun

103 proiektu
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ektuak munduan 2019an

15

Ingurumena eta 
klima-aldaketa

Zenbatekoa: 2.006.394,75 € 
130.241 onuradun

22 proiektu

ta saneamendua
tekoa: 1.729.805,26 € 
1.045 onuradun

roiektu Emakumeen  
eskubideak eta ekitatea
Zenbatekoa: 3.776.385,00 € 

179.145 onuradun

69 proiektu
Giza eskubideak  
eta gizarte zibila

Zenbatekoa: 4.538.662,16 € 
183.853 onuradun

65 proiektu
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PROIEKTUAK  
SEKTOREKA

PROIEKTUAK  
KONTINENTEKA

Amerika 
% 25

Elikadura  
eta gizarte  
zibila 
    % 19

Giza eskubideak 
eta gizarte zibila

% 12

% 13
Emakumeen  

eskubideak eta ekitatea

Ingurumena eta 
klima-aldaketa

% 7% 4
Ura eta  
saneamendua

Osasuna 
% 13

Hezkuntza 
% 32

Asia 
% 24

Afrika 
% 51



Munduko 48 herrialde behartsuenetatik hiru laurdenak Afrikan daude. 
Pobreziaren eragile nagusien artean, gatazka armatuak daude. 25 herrialdetan 
daude halako gatazkak; bereziki, Kamerunen, Nigerian eta Txaden; modu kronikoan, 
berriz, Somalian, Afrika Erdiko Errepublikan eta Kongon. Bestalde, jihadismoaren 
gorakadaren ondorioz, Burkina Fasoko egoera nabarmen okertu zen iaz; bereziki, 
segurtasunaren aldetik: 2.410 eskola itxi egin behar izan zituzten, eta bi milioi 
pertsonak baino gehiagok laguntza humanitarioa jaso behar izan zuten. 

Albiste onak Malitik eta Hego Sudanetik etorri zitzaizkigun, Gobernuak eta 
oposizioak behin-behineko unitate nazionaleko Exekutiboa adostu baitzuten. 
Bestalde, Sudanen bertan behera utzi zuten diktadura, eta 2020an, hasiera batean, 
hauteskunde libreak izango dituzte herrialdean. 2019an, bestetik, Bakearen Nobel 
saria eman zioten Etiopiako lehen ministroari, bere herrialdearen eta Eritrearen 
arteko gatazka konpontzeko egin duen ahaleginagatik, eta Sudan eta Hego Sudan 
adiskidetzeko egin duen lanagatik. 

Etiopian, Somalian eta Kenyan, ustelkeriaren, gobernantza kaskarraren eta 
klima-aldaketaren ondorioz -luze iraun baitzuen lehorteak, eta oso bakanak izan 
baitziren euriteak-, baratzeek kalte handiak izan zituzten, eta elikatzeko ezintasuna 
zabaldu zen. Gosetea inoiz baino larriagoa izan zen, eta emakumeak eta haurrak 
izan ziren kaltetuenak, Afrikako hamasei herrialdetan. Nabarmentzekoa da, gainera, 
Idai eta Kenneth zikloiek hondamen handia eragin zutela; horren aurrean, Manos 
Unidasek larrialdi-proiektuak eta laguntza humanitarioa jarri behar izan zituen 
martxan Mozambiken, Zimbabwen eta Malawin. 

Manos Unidasek ahalegin berezia egin zuen 2019an hezkuntzaren sektorea 
indartzeko, hezkuntza baita gizartean kohesioa, ekitatea, bake-kultura eta giza 
eskubideak sendotzeko biderik onena. Alde horretatik, neskek lehen mailako eta 
bigarren mailako hezkuntzara sarbidea izateko aukera bultzatu genuen, askotan 
desberdintasun- eta bazterketa-egoeran egoten baitira. Eta, ildo horretan bertan, 
emakumeei laguntza eman genien, diru-sarrerak ekartzen dituzten jardueretan 
murgil zitezen, eta sentsibilizazio- eta prestakuntza-programak bultzatu genituen, 
haien autonomia eta ahalduntzea sustatzeko.  

Osasunaren sektoreak eta elikaduraren eta ogibideen sektoreak ere garrantzi 
handia izan zuten gure proiektuetan. Praktika agroekologikoak eta merkataritza-
teknikak sustatu genituen, eskualdeetako baratzeak, nutrizioa, uraren erabilera eta 
elkarte-ehuna hobetzeko. Elikatzeko eskubidearekin lotuta, eta 2018an Dakar hirian 
Afrika frankofonoko kideekin egindako topaketaren harian, iaz Nairobin egin genuen 
bigarren topaketa, kasu horretan bazkide anglofonoekin, eta oso garbi geratu zen 
zeinen garrantzitsua den irakaspenak nekazari txikienganaino iristea, haiek ere 
indarberritzeko. 

Errefuxiatuen eta desplazatuen egoerak okerrera egin zuen, emakumeen eta 
haurren kasuan bereziki, arrisku handiagoa izaten baitute sexu-indarkeria eta 
abusuak pairatzeko. Ahulezia-egoera hori arintzeko asmoz, garapenarekin, 
hezkuntzarekin eta osasunarekin lotutako proiektuak gauzatzen jarraitzen dugu 
errefuxiatuen eta desplazatuen esparruetan, eta migratzaileak laguntzeko eta 
gizarteratzeko ekimenak bultzatzen ere bai.

«Merkatu hau eraiki zutenez geroztik, ez dugu lehen bezain urrutira joan behar gure 
produktuak saltzeko eta janaria erosteko. Denbora asko aurrezten dugu, eta dirua ere bai, 
merkeago ateratzen zaigulako. Ni oso pozik nago, orain nire produktuak hemen sal 
ditzakedalako... Denon artean zaindu behar dugu merkatu hau, on handia egiten baitio 
Garalol herriari».   

Mariam Boutou, Mauritania

«Denon artean zaindu behar dugu merkatu hau»
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278 proiektu  
15.879.696,41 euro 

31 herrialde

17

Maroko 7

Mauritania 
7

Ghana 5

Sierra Leona 10

Senegal 15

Kamerun 
26

Boli  
Kosta 

   3

Mali 
3

Benín  
14

Txad 
5

Burkina 
Faso 

17

Hego  
Sudan 

7

Sudan 
1

Etiopia 
12

Kongo 
16

Angola 
7 Zambia 

13

Tanzania 
8

Kenya 
14

Uganda 
7

Madagaskar

Ruanda 6

Malawi 11

Burundi 2

Somalia 1 

Zimbabwe 
8

Mozambike
24

Egipto 
1

Eritrea 2
Togo 

10

13
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Hezkuntza

SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

 % 49
 % 17 % 11

Osasuna Elikadura 
eta  

ogibideak

Nigeria 
3
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Mexiko 
5

Guatemala 16

El Salvador 9

Honduras
9

Nikaragua 7

Ekuador 
        9

Dominikar Errepublika  
1

Haiti 18

Kuba 2

135 proiektu  
 11.600.898,27 euro 
             15 herrialde

Kolonbia 
7

Venezuela 
2

Brasil 
7

Bolivia 
12

Paraguai 
7

Peru 
24

18

SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

Elikadura  
eta  

ogibideak

% 44

% 20 

Giza  
eskubideak 
eta gizarte 

zibila Emakumeen 
eskubideak 
eta ekitatea

% 17
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 Iaz, ezegonkortasuna areagotu egin zen kontinenteko hainbat 
herrialdetan. Leku batzuetan lehendik ari ziren krisialdia pairatzen, hala nola 
Haitin, Nikaraguan eta Venezuelan, baina iaz beste herrialde batzuetara ere 
zabaldu zen; hots, Txilera, Ekuadorrera eta Boliviara. Krisi soziopolitikoak 
ziren batzuk, eta krisi ekonomikoak beste batzuk, baina ondorio berdintsuak 
izan zituzten guztiek: kriminalitateak gora egin zuen, politika barneratzaileak 
eten egin ziren, eta gizartean polarizazio handiagoa sortu zen. 

Bestalde, gero eta nabarmenagoa da krisi klimatikoa. Horrek erakartzen 
duen ekoizpen-ereduak erauzketa eta barne- eta kanpo-migrazioak 
bultzatzen ditu, eta giza eskubideen eta ingurumen-eskubideen 
defendatzaileen aurka gero eta indarkeria gehiago erabiltzen ari dira 
Brasilen, Hondurasen eta Kolonbian, besteak beste. 

Testuinguru horretan, Manos Unidasek sare-lana bultzatu zuen, modurik 
eraginkorrena delakoan gure tokiko bazkideek, indigenen eta nekazarien 
erakundeek, CIDSEko erakundeek eta beste sare batzuek, hala nola REPAM 
edo Iglesias y Minería sareek, eragiteko eta salatzeko daukaten ahalmena 
indartzeko. Dinamika horiekin lotuta, nabarmentzekoa da Erroman 
Amazoniarako Sinodoa egin zen bitartean izan genuen presentzia, aukera 
izan baikenuen Elizaren beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzeko, 
Frantzisko aita santuak ekologia integralean sakontzearen eta sorkuntza 
zaintzearen alde egindako aldarrian oinarrituz.  

Gure tokiko bazkideekin etengabe daukagun harremanaren bidez, eta 
gure proiektuen ebaluazioa eginez, egiaztatzen dugu nekazaritza 
ekologikoaren esparruan egiten ari garen jarduerak ezin egokiagoak direla 
klima-aldaketaren ondorioak arintzeko eta, ahal den heinean, geldiarazteko. 
Alde horretatik, ekonomikoki bideragarria den familia-nekazaritzaren aldeko 
apustua egiten jarraitzen dugu, ongarri organikoak erabiliz, ekoizpena 
dibertsifikatuz, ura modu arrazionalean erabiliz, bertako haziak landatuz, 
basoak fruta-arbolekin berrituz, eta abar. Horrelako proiektuen bidez, 
elikagai-segurtasun handiagoa lortzen dute familiek, eta, gainera, diru-
sarrerak eskuratzen dituzte, elkartasun-ekonomia baliatuz (autoaurrezki 
taldeak, baterako merkaturatzea, merkatu alternatiboetarako sarbidea...). 

Horrez gain, prestakuntza-jarduerak ere bultzatzen ditugu; besteak 
beste, politika onbideratzeko, erakundeak indartzeko, baliabide naturalak 
kudeatzeko eta emakumeen partaidetza bultzatzeko, iruditzen zaigulako 
benetako aldaketak egin ahal izateko beharrezkoa dela gizarteko eragile 
guztiak ondo informatuta egotea eta aktiboki parte hartzea. 

Lehentasuna ekoizpenari eta ingurumenari ematen diegun arren, arreta 
berezia eskaintzen diegu funtsezkoak diren beste alderdi batzuei ere: 
osasuna, hezkuntza, edateko ura, adingabeen babesa eta nutrizioa; batez 
ere, Estatuak esku hartzeko ahalmenik edo asmorik ez daukan herrialde eta 
eskualdeetan, nahiz eta dramatikoa izan oinarrizko zerbitzu horietara 
jotzeko aukerarik ez duten eskualde isolatu ahulek bizi duten egoera.

«Kakao-landare ekologikoak landatzen ikasi 
nuen, eta txertatzen ere bai. Horrela, landare 
berriak lortzen ditugu, eta denbora gutxian 
fruitua ematen hasten dira. Horri esker, diru 
pixka bat gehiago lortzen dugu, etxerako 
gauzak eta botikak erosteko. Nire senarra eta 
ni poz-pozik gaude proiektu honekin». 
 

Ana Anchundía, Ekuador.

Proiektuarekiko konfiantza
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8.652.029,38 euro 

11 herrialde
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2019an, nazioarteko gobernuz kanpoko oso erakunde gutxi iristen diren 
lekuetan jarraitu genuen lanean, egoera okerrenean dauden gizakien alde. 
Bereziki, nekazaritza jasangarria, hezkuntza eta lanbide-heziketa sustatzen, 
giza eskubideak defendatzen eta gizarte zibila sendotzen aritu ginen. 

Asian egiten dugun lanaren zati handi bat Indian kokatu zen, aurreko 
urteetan bezala. Narendra Modi lehen ministro berrautatzean, indartu egin 
ziren joera nazionalista hinduistak, eta lehendik oso baztertuta zeuden 
gutxiengoak are ahulago geratu ziren. Horregatik, herrialderik behartsuenei 
laguntza ematen jarraitzen dugu, hainbat ekimen sustatzen nekazaritzaren, 
hezkuntzaren eta osasunaren arloetan, elkarlana bultzatzen, eta diru-sarrerak 
izaten lortzen, batez ere emakumeei. 

Asiako hego-ekialdeko ekonomiek hazkundea izaten jarraitu zuten, hala 
nola Filipinetan, Thailandian eta Vietnamen. Herrialde horiek neurri batean 
etekina atera zioten Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko gerra 
komertzialari, baina onura horietatik baztertuta geratu ziren herritar asko, 
besteak beste emakumeak eta landa-eskualdeak -hain zuzen ere, horiek dira 
klima-aldaketaren ondorioak gehien pairatzen ari direnak-, eta haiek dira 
gure proiektuen onuradunak.  

Iaz, Bangladesheko Kutupalong esparruan izan ginen -munduko 
errefuxiatu-esparru handiena da, eta bertan daude Myanmarko rohingya 
erbesteratuak-, baita Chittagong eta Daca hirietan ere, bertan ur- eta 
saneamendu-proiektuak gauzatzen ari baikara, gure tokiko bazkideen 
bitartez. Ekialdeko Timorren ere izan ginen, gutxienez hamar urte 
baikeneramatzan herrialde hura bisitatu gabe. Bertan, gazteak 
enpleguratzeko prestakuntza-proiektuak sustatzen ari gara, gazteak 
gehiengo baitira herrialde hartan. Horrez gain, Kanbodiako nekazari 
behartsuei laguntzen ere jarraitzen dugu, landa-garapenerako ekimenen eta 
klima-aldaketara egokitutako nekazaritzaren bidez. 

Azkenik, Sirian sartzeko aukera ere izan genuen, 2011ko gerra hasi zenez 
geroztik ez baikinen han izan. Bertatik bertara ikusi ahal izan genuen zer 
egoeratan dauden herritarrak Alepon, Homsen eta Damaskon. Gerra hasi 
zenetik han dauden erakunde batzuekin elkartu ginen, eta dagoeneko hasiak 
gara haiekin elkarlanean. Libanon, bestalde, bizi-baldintzak okertu egin dira, 
testuinguru sozial eta politikoa aztoratuta baitago, konfesio erlijiosoen artean 
bereizketa handia baitago, eta ustelkeria politikoa nabarmena baita. 
Herrialde hartan, gure tokiko bazkideei laguntzen jarraitzen dugu, herritarrik 
ahulenen alde. Era berean, Palestinan errefuxiatuei, emakumeei eta 
baztertuta dauden beste gizatalde batzuei laguntzen ere jarraitzen dugu.
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India 
94

Libano 7

Siria 6

1 
Jordania

Filipinak 4

Bangladesh  
1

Timor 2

Kanbodia 
4

Tailandia 
1

Israel 2

Palestina 5
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SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

Hezkuntza

 % 25  % 25 % 17

Giza  
eskubideak 
eta gizarte 

zibila

Emakumeen 
eskubideak 
eta ekitatea

Kavita Devi 24 urteko emakume bat da. Indiako Rajastan estatuan bizi da, 
Aati eskualdean, senarrarekin eta hiru seme-alabekin. Lehen, oso behartsua 
zen familia; lursail txiki bat eta bi ahuntz besterik ez zeuzkan. Manos Unidasen 
laguntzari esker, Kavitak josten ikasi zuen, eta orain, lortzen duen diruari 
esker, familia aurrera ateratzeko baliabideak eskuratzen ditu. Gainera, 
josteko makina bat erosteko eskatu behar izan zuen mailegua oso-osorik 
itzuli dio jada banketxeari. Bere familiaren bizi-kalitatea hobetu egin da,  
eta orain errespetu handiagoa diote Kavitari bai familian eta bai gizartean.

Ogibide berria, etorkizun berria
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Gosearen, pobreziaren eta horien eragileen aurka borrokatzeko eginkizuna bete ahal izateko, eta, 
era berean, jendearen bizitzan aldaketa esanguratsuak bultzatzeko, herrialderik behartsuenetan 
garapen-proiektu ugari gauzatzen ditu Manos Unidasek, dohaintzagile pribatuen eta erakunde 
publikoen eskutik jasotzen dituen funtsei esker.

Funts pribatuak  
Dohaintzagile pribatuak gizabanakoak edo 

erakundeak izaten dira (enpresak, fundazioak, 
elkargo profesionalak eta abar). Halakoei beren 
laguntza proiektu zehatzei ematea gustatzen zaie. 
Duela urte batzuetatik hona, bere konfiantza 
Manos Unidas erakundean ipini duen eta 
dohaintza proiektu zehatz batera bideratu nahi 
duen dohaintzagile bakoitzarentzat proiekturik 
egokiena aurkitzen ahalegintzen gara.  

Dohaintzagileari memoria bat ematen diogu, 
proiektuaren inguruko xehetasunak biltzen 
dituena (helburuak, emaitzak, jarduerak, eremu 
geografikoa, onuradunak...), eta, proiektua 
burututakoan, txosten bat bidaltzen diogu, 
lortutako helburuak eta egindako gastuak 
adieraziz, gardentasun eta argitasun osoz. 
Horrela, 2019an 90 pertsonak eta erakunde 
pribatuk baino gehiagok 2.182.636 € eman 
zituzten dohaintzan, Manos Unidasen bidez 
garapenerako 88 ekimen bultzatzeko.

Funts publikoak  
Kofinantzaketa publikoa administrazioek 

emandako dirulaguntzetatik eratortzen da: Europak, 
Estatuak, gobernu autonomikoek, diputazioek eta 
udalek emanak dira funtsak. 2019an, erakundearen 
diru-sarreren % 11,6 izan ziren halakoak. Manos Unidasek 
orotara 140 erakunde publikoren dirulaguntzak jaso 
zituen proiektuak finantzatzeko, guztira 4.998.834,59 €. 

Tokiko eta eskualdeko mailan, Manos Unidasen eta 
dohaintzagileen arteko koordinazioa eraginkorra da 
oso, hain zuzen ere gure Ordezkaritzekin batera 
elkarlan estuan aritzen direlako Espainia osoan. 
Eraginkortasun horretan zerikusi handia daukate 
proiektuak kalitatez diseinatzeak eta gauzatzeak, eta 
kontuak gardentasunez eta zorroztasunez aurkezteak, 
bai proiektuen hartzaile diren erkidegoei, bai 
dohaintzagileei eta Manos Unidasen oinarri sozialari ere.  

Gure tokiko bazkideekin erantzukizun partekatua 
dugulako du halako arrakasta lanaren ibilbide horrek. 
Guk epe luzerako hartzen ditugu konpromisoak, eta 
haiek kalitatezko lan emankorra egiten dute; hori 
horrela, oso ondo zehaztutako proiektuak bultzatzen 
ditugu, erakunde finantzatzaileen lehentasunekin bat 
datozenak, eta leialtasunez eusten diogu Manos 
Unidasen nortasunari.

funts publikoen eta pribatuen artean
7.181.470,59 euro bildu genituen 
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Manos Unidas garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat da, komunitaterik behartsuenei 
laguntzea duena xede, buruaskiak izan daitezen eta beren eskubideak gauzatu ahal izan ditzaten. 
Alabaina, batzuetan larrialdi-ekintzetara bideratu behar izaten ditu funts batzuk (krisi puntualen 
ondorioak arintzen laguntzeko, hala nola hondamendi naturalek eta gatazkek eragindakoak),  
bai eta laguntza humanitarioko proiektuetara ere (gertakari puntualetara ez, baizik eta urteak 
daramatzaten egoerei lotutakoetara). 

64 ekintza humanitarioko proiektu

999.215 pertsonarentzako laguntza
3.742.404 euro bideratuta

Bestalde, luze irauten ari diren krisietan laguntza 
humanitarioa eman genuen, hala nola Ekialde Ertainean     
eta Afrikako Adarrean, bertako tokiko bazkideek adierazi 
baitziguten premiazko beharrak zeuzkatela oso testuinguru 
konplexuetan.  

Sirian, Libanon, Israelen eta Etiopian haur, gazte eta 
emakume errefuxiatuak lagundu genituen. Hego Sudanen 
beste horrenbeste egin genuen barne-desplazatuekin, eta 
Eritrean muturreko ahulezia-egoeran zeuden herritarrei 
babesa eman genien. Horrelako 19 esku-hartze egin      
genituen iaz, eta guztira 1.250.000 € baino gehiagoko     
kostua izan zuten.  

Laburbilduz, klima-aldaketa eta gobernantza kaskarra  
oso egoera gogorrak eragiten ari dira munduko ingururik   
idor eta zakarrenetan bizi diren pertsona asko eta 
askorentzat. Gero eta gehiago dira migratzaileak, 
errefuxiatuak eta desplazatuak; besteak beste,      
Venezuelan eta Saharaz beherako Afrikan. Horregatik, 
Manos Unidasek laguntza eman zien igarobide- edo  
harrera-herrialdeetan (Kolonbian eta Perun, lehen kasuan; 
Marokon, beste kasuan). Prekaritate- eta ahulezia-egoera 
larrian zeuden ia 300.000 migratzaile, desplazatu                 
eta errefuxiaturi eman genien laguntza 2019an.

2019an, Idai zikloi bortitzak gogor astindu zituen 
Mozambike, Malawi eta Zimbabwe, eta larrialdiko kontu 
berezi bat zabaldu behar izan genuen, gizartearen funts 
solidarioak biltzeko eta zuzen-zuzenean krisi horietara 
bideratzeko. Manos Unidasek 15 larrialdi-proiektu jarri zituen 
martxan, horietako gehienak Mozambiken, kalte gehien jasan 
zituen herrialdean, hiri garrantzitsu asko txikituta geratu 
baitziren, horien artean Beira, eta nekazari-eremu asko 
bakartuta eta inkomunikatuta, uholdeen ondorioz.  

Horrez gain, urtero bezala, Manos Unidasek erantzuna 
eman zien krisi soziopolitiko batzuei, hala nola Kamerun, 
Hego Sudan eta Haitikoei, eta Indian, Filipinetan, Etiopian  
eta Kenyan izandako hondamendi naturalei.  

Iaz, 45 larrialdi-ekintza babestu zituen gure erakundeak, 
guztira 2.472.368 €-rekin. Kopuruaren aldetik, gorakada 
nabarmena egon da 2018. urtearekin alderatuta (1.683.325 €). 
Kontinente guztien artean, Afrikan artatu genituen larrialdi 
gehien; zehazki, kasu guztien % 75. Gorriak ikusten ari ziren ia 
400.000 pertsonak jaso zuten gure laguntza.

Larrialdiak

Laguntza humanitarioa
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Gardentasuna
Manos Unidasek garrantzi handia ematen dio bere funtsak GARDENAK izateari. Gure balioetako bat da 
hori, erakunde gisa, eta gugan konfiantza jarri duen gizartearen aurrean erantzuteko egiten dugun 
apustuaren isla ere bada.

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

Finantzaketa eskuratzeko aukera 
izateko kalifikatuta dago, 
Garapenerako Nazioarteko 
Kooperazioaren Espainiako 
Agentziaren (AECID) eskutik.

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

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

43.237.328 € bildu genituen 2019an

Diru-sarreren % 88,1 sektore pribatutik etorri ziren  
         eta % 11,9 sektore publikotik

Funtsen % 44,3 gure bazkideek emanak dira

  % 89,2 Manos Unidasen helburuetara zuzendu zen  
% 83,9 garapen-proiektuetara eta % 5,3 sentsibilizazio-ekintzetara



DIRU-SARREREN JATORRIA

2019ko DIRU-SARRERAK GUZTIRA: 43.237.328.-

GASTUEN BANAKETA

(1) Partikularren, elkarteen, fundazioen, enpresen eta anonimoen dohaintzak biltzen ditu.   
(2) Ezohiko emaitzak, aurreko urteetan emandako laguntzen  
      itzulketak/deuseztapenak, kanbio-aldaketa positiboak eta aplikatutako hornidurak.   
(3) Zifra hori onartutako proiektuei eta AECIDek babestutako hitzarmenen urte sariei  
     dagokie.   
* 2019ko defizita aurreko kanpainen soberakinak konpentsatzen du.

GASTUAK BANATZEKO IRIZPIDEAK  
Bi multzotan bereiz daitezke gure gastuak: batzuk Manos Unidasen helburuak betetzera zuzenduta daude;  

beste batzuk, berriz, funtzionamendu-gastuak dira.

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

DIRU-SARRERN JATORRIA

Pribatuak Publikoak

Manos Unidasen helburuak Besterik

GASTUEN BANAKETA

Sentsibilizazioa

Adm. eta 
egitura

Sustapena eta 
baliabideak 
eskuratzea

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

19.032.374.- 
8.833.278.- 

977.987.- 
842.872.- 

5.157.018.- 
3.034.212.- 

37.877.741.-

Diru-sarrera pribatuak: % 88,1

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

 
1.875.000.- 
3.243.315.-  
5.118.315.-  

42.996.056.- 
 

241.272.- 

Diru-sarrera publikoak: % 11,9

Sentsibilizazioa 
Garapen-proiektuak (3) 

- Proiektuak:                     36.156.474.- 
- Proiektuen kudeaketa:    2.129.152.-  

MANOS UNIDASEN HELBURUAK GUZTIRA

2.416.770.- 
38.285.626.- 

 
 

40.702.396.- 

Manos Unidasen helburuak: % 89,2

Sustapena eta baliabideak eskuratzea 1.291.320.-

Administrazioa eta egitura 3.623.501.-  

Sustapena eta baliabideak eskuratzea: % 2,8

Administrazioa eta egitura: % 8,0

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

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

GASTUAK GUZTIRA 2019an:  
 2019ko DEFIZITA*

45.617.217.-  
-2.379.889.-

% 88,1

% 89,2 % 10,8

% 11,9

% 83,9
Garapen-
proiektuak

% 5,3

% 8,0

% 2,8

Bazkideak 
eta emaileak 

% 44,3
Parrokiak eta   
   erakunde  
    erlijiosoak% 20,5

Herentziak 
eta legatuak

% 12,0 Besteak
% 11,3

AECID

Tokiko Adm.  
eta Autonomikoa

% 7,5
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k Ezinezkoa litzaiguke herrialderik behartsuenen alde ari garen bezala aritzea, Manos Unidasen lagun 

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

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

Guzti-guztiei, mila esker 



15001 A CORUÑA 
Marqués de Cerralbo, 11 bajo.  
Tfno. 981 205 659 
02002 ALBACETE 
Teodoro Camino, 6-5º izda.  
Tfno. 967 212 315 
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
Vía Complutense, 8 bis.  
Tfno. 918 833 544  
03005 ALICANTE 
Enriqueta Ortega, 11. 
Tfno. 965 922 298 
04001 ALMERÍA 
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780 
24700 ASTORGA (León) 
Martínez Salazar, 8-1º.  
Tfno. 987 602 536 
05001 ÁVILA 
Plaza del Rastro, 2 bajo.  
Tfno. 920 253 993  
06005 BADAJOZ 
Avda. Antonio Masa, 11.  
Tfno. 924 248 951  
22300 BARBASTRO (Huesca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo.  
Tfno. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687 
10003 CÁCERES 
General Ezponda, 14-1º.  
Tfno. 927 214 414 
11001 CÁDIZ 
Hospital de Mujeres, 26.  
Tfno. 956 214 972 
12001 CASTELLÓN 
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.  
Tfno. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2º planta.  
Tfno. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035 
14008 CÓRDOBA 
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578 
16002 CUENCA 
Avda. República Argentina, 27.  
Tfno. 969 222 022 
15402 FERROL (A Coruña) 
Magdalena, 153-1º dcha.  
Tfno. 981 300 318 
28901 GETAFE (Madrid) 
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985 
17002 GIRONA 
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª.  
Tfno. 972 200 525 

18009 GRANADA 
Plaza Campillo, 2-5º G y H.  
Tfno. 958 226 620 
19005 GUADALAJARA 
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez  
Tfno. 949 218 220 
18500 GUADIX (Granada) 
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo  
Tfno. 958 663 592 
21004 HUELVA 
Dr. Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7. 
Tfno. 959 253 388 
22002 HUESCA 
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556 
07800 IBIZA 
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803 
22700 JACA (Huesca) 
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251 
23007 JAÉN 
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.  
Tfno. 953 250 114 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307 
24003 LEÓN 
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408 
25002 LLEIDA 
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104 
26004 LOGROÑO 
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888 
27001 LUGO 
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567 
28008 MADRID 
Martín de los Heros, 21-2º.  
Tfno. 915 221 783 
07701 MAHÓN (Menorca) 
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 
Tfno. 971 369 936 
29015 MÁLAGA 
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447 
30001 MURCIA 
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.  
Tfno. 968 214 029 
32004 ORENSE 
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782 
33003 OVIEDO 
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161 
34001 PALENCIA 
Gil de Fuentes, 12-2º izda.  
Tfno. 979 752 121 
07001 PALMA DE MALLORCA 
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911 
31006 PAMPLONA 
Avda. Baja Navarra, 64-1º.  
Tfno. 948 210 318 
10600 PLASENCIA (Cáceres) 
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707 
36003 PONTEVEDRA 
Peregrina, 50 entreplanta.  
Tfno. 986 850 812 

37002 SALAMANCA 
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA.  
Tfno. 923 261 547 
20005 SAN SEBASTIÁN 
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510 
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT  
(Barcelona) 
Armenteres, 35-3º.  
Tfno. 936 327 630 ext. 57 
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Pérez Galdós, 26-3º dcha.  
Tfno. 922 243 442 
39001 SANTANDER 
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807 
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
(A Coruña) 
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.  
Tfno. 981 584 966 
40001 SEGOVIA 
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271 
25700 SEU D’URGELL (Lleida) 
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266 
41004 SEVILLA 
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.  
Tfno. 954 227 568 
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona) 
Castellar del Riu, 1.  Tfno. 617 273 664 
42002 SORIA 
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490 
50300 TARAZONA-CALATAYUD  
(Zaragoza) 
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514 
43001 TARRAGONA 
Rambla Nova, 119 esc. B, 1º 1ª.  
Tfno. 977 244 078 
TERRASSA (Barcelona) 
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell  
Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845 
45002 TOLEDO 
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911 
43500 TORTOSA (Tarragona) 
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428 
46003 VALENCIA 
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129 
47002 VALLADOLID 
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065  
08500 VIC (Barcelona) 
Ronda de Camprodón, 2.  
Tfno. 938 861 555 
36204 VIGO (Pontevedra) 
Vázquez Varela, 54-2º B.  
Tfno. 986 423 696 
01004 VITORIA (Álava) 
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179 
49003 ZAMORA 
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091 
50001 ZARAGOZA 
Plaza de la Seo, 6-2ª planta.  
Tfno. 976 291 879
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