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Lagun maiteok: 
 
 
Hona hemen Manos Unidasek 2021ean egindako jardueren memoria.  
Urte horretan, pandemiak eragindako kalteen ondorioz, erruz handitu zen 
aberatsen eta behartsuen arteko aldea. Horregatik, «Kutsatu elkartasuna  
eta bukatu gosearekin» kanpainaren bidez, kutsatu aditzari bere adierarik 
ezkorrena kentzen saiatu ginen –azken garaiotan oso zabaldua egon da  
gure hizkeran–, eta Manos Unidasen lanera eta eginkizunera egokitu genuen: 
elkartasuna eta itxaropena kutsatzea, milioika pertsona gosetera eta 
pobreziara kondenatzen dituen desberdinkeria bidegabeari aurre egiteko.  
 
 
Krisialdiak astindutako hilabete hagitz mingarri hauetan, inoiz ez bezalako 
elkartasun-keinuak ikusi ditugu. Ekarpen benetan handi horiei esker, 
planetako lekurik eta pertsonarik behartsuenengana iristen jarraitzeko 
modua izan zuen gure erakundeak. Horrela, gure ia 77.000 bazkide eta 
kolaboratzaileei, lagun ditugun erakunde ofizialei, enpresa, parrokia, 
ikastetxe eta abarrei esker, ziurgabetasunez beteriko 2021ean lurralde 
nazional osoan barrena zabaldu ahal izan genuen gosearen, pobreziaren  
eta bere erroen aurka borrokatzeko gure mezua.  
 
 
Eta, gainera, 474 garapen-proiektu berri lagundu ahal izan genituen, orotara 
33 milioi eurotik gorakoak. Ekimen horiek giza eskubideak defendatzea dute 
helburu, eta milioi eta erdi pertsona baino gehiagoren bizia hobetzen 
lagundu dute Afrikako, Amerikako eta Asiareko 51 herrialdetan.  
 
 
Lerro hauen bidez, eskatzen dizuet jarrai dezazuela behartsuenen aldeko 
konpromisoari eusten, eta ez diezaiezuela utzi axolagabekeriari edo apatiari 
gure bizitzan gailentzen. Egin iezaguzue lagun lokartuta dauden 
kontzientziak esnarazteko eginkizunean. Horrela baino ezin izango ditugu 
ahanzturatik atera gosez eta pobrezian bizi diren milioika pertsonak. 
 
 

Clara Pardo 
Manos Unidas erakundeko presidentea

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

Tel.: 91 308 20 20.  
manosunidas.org  

info@manosunidas.org 
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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.

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.



Sei mila pertsona baino gehiago aritzen dira Manos 
Unidasekin borondatez lankidetzan, Gobernuz kanpoko 
erakundeak Espainia osoan dituen 72 Ordezkaritzetan 
eta Madrilgo bulego zentraletan ahalegina, ezagutza 
eta trebetasunak eskaintzen. Boluntario horietatik 
gehienak emakumeak dira (guztikoaren % 83); gogoan 
izan bedi Ekintza Katolikoko Emakumeek sortu zutela 
erakundea.   
Egitura horretan, boluntarioez gain, 145 kontratatu 
dauzkagu, eta oinarri sozial bat ere bai, 76.928 bazkide 
eta kolaboratzaileek osaturikoa, eta hain zuzen ere 
horien ekarpenak dira erakundeak garapenaren eta 
sentsibilizazioaren arloetan bere eginkizunak betetzeko 
dituen diru-iturri nagusia.  
Manos Unidasek elizbarruti-egitura du eta Madrilen 
daude bere Zerbitzu Zentralak. Erakundeak 72 
Ordezkaritza eta 500 eskualde-egoitza baino gehiago 
ditu orotara. Horrela, Espainia osoan barrena egiten ditu 
sentsibilizazio-ekintzak eta dirua biltzeko ekimenak.  
Beste alde batetik, Manos Unidasek herrialderik 
behartsuenetan egiten duen lanean, funtsezkoak dira 
tokiko bazkideen inplikazioa eta profesionaltasuna:  
400 erakunderekin baino gehiagorekin aritzen gara 
lanean; hots, Gobernuz kanpoko erakundeak, kongregazio 
erlijiosoak, elkarteak, kooperatibak eta abar.  
Manos Unidasen jarduna ahalbidetzen duzuen  
gizon-emakume eta erakunde guztioi, eskerrik asko! 
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6.156 boluntario

76.928bazkide eta kolaboratzaile

145 langile kontratatu
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.   
2021ean, 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 Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren Behatokia.   
l Espainiako Boluntarioen Plataforma.   
l UMOFC. Emakumeen Erakunde Katolikoen  
    Mundu Batasuna. 
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Zerbitzu Zentralen 
ordezkariak (3)**  

Cecilia Pilar Gracia, 
Natalia Fdez. de Villavicencio,  

Juan de Amunátegui
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** Maiatzaren 21era arte, Macarena Aguirre, Isabel Vogel eta  
     Salvador Saura izan ziren Zerbitzu Zentralen ordezkariak.

*   Urriaren 23tik aurrera, Mireia Angerrik eta Judith Lucacheskyk  
     hartu zuten Encarnación Pérez eta Elena Garvíaren lekua.

GOBERNU-ORGANOAK

Elizbarrutietako presidente-ordezkariak 72 Zerbitzu Zentraletako ordezkaria 1

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

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

Presidentea 
Clara Pardo

Kontseilaria 
Mons. Carlos Escribano

Kontseilariordea 
Óscar García

Presidenteordea 
Guadalupe Sierra

Idazkaria 
José Valero

BATZORDE IRAUNKORRA

BATZAR NAGUSIA

Batzorde IraunkorraPresidentea

Diruzaina 
Genaro Seoane

Ekintza Katolikoa elkarteko idazk. nag. 
Bete gabe

Batzar Nagusiaren ordezkari 
diren presidente-ordezkariak (5)*  

Encarnación Pérez,  
Elena Garvía, Catalina Seguí,  

Rosario Martínez, Ana Torralba

ELIZBARRUTIETAKO ORDEZKARITZAK

KUDEAKETA-ORGANOA

ELIZBARRUTIKO ZUZENDARITZA TALDEA

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

ZERBITZU ZENTRALAK

Presidentea 
Clara Pardo

Idazkari nagusia 
Ricardo Loy

Presidenteorde-ordezkariordea Idazkaria DiruzainaPresidente-ordezkaria Kontseilaria

Zuzendaritzaren Idazkaritza 
Idazkaritza Teknikoa

Baliabideak eta Pertsonak 
Administratzeko Arloa 

Mª Carmen Peláez 

Komunikazioaren eta Presentzia 
Publikoaren Arloa 

Cecilia Pilar

Ordezkaritzen Arloa 
Natalia Fernández  

de Villavicencio

Proiektuen  
Arloa 

Isabel Vogel

Garapenerako  
Hezkuntzaren Arloa 
Guadalupe Sierra

Finantza Kudeaketaren  
Arloa  

Genaro Seoane



Gosea desagerrarazteko 
«eguneroko entrenamendua» 

Pandemiak kalte handiak eragin ditu gizon-emakume 
askoren bizitzan eta osasunean, eta krisi ekonomiko  
eta sozial sakona ekarri du. Pixkanaka-pixkanaka, 
bagoaz krisi sanitarioa gainditzen, baina orbain asko  
ari zaizkigu gelditzen. Egia da mendebaldeko gizarteak 
lehenago hasi zirela tunelaren azkena begiztatzen, 
baina horrek ez digu ahantzarazi behar herrialde 
behartsuetan bizi diren anai-arrebek pandemiaren 
hatzaparretan bizi duten egoera. 
 
Manos Unidasen 62. kanpainak hauxe izan zuen  
goiburu: «Kutsatu elkartasuna eta bukatu gosearekin». 
Mezu horren bidez, koronabirusaren pandemiak 
planetako gizakirik zaurgarrienei eragindako kalteak 
ikusarazi nahi zituen. Eta gure herrialdean ere oinazerik 
sortu duen arren, ez diezaiogun sekula elkartasuna 
sustatzeari utzi, elkartasuna baita beste «pandemia» 
suntsitzaileari aurre egiteko modu bakarra: 
desberdinkeriari, alegia. Krisi sanitarioak larriagotu  
egin du desberdinkeria, eta mundu osoan milioika 
pertsona utzi ditu gosez eta pobrezian.  
 
Eskuetan dituzun orri hauek Manos Unidas erakundeak 
2021ean egindako ahaleginaren fruitua jasotzen dute. 
Urte horretan, hainbat egokitzapen egin behar izan 
genituen, laguntzen ditugun herrialdeetan pandemia 
eragiten ari zen pobrezia-egoera berriei aurre egin  
ahal izateko. Gure Ordezkaritzek elizbarrutietan egin 
zuten esfortzua ere erakusten digute, aldaketak egin 
behar izan baitzituzten beren ohiko lan-dinamikan, 
osasun-baldintzak betez zuhurtziaz jokatzeko.  
Gizon-emakume askok zaurgarrienen premien  
aurrean erantzun bat emateko egiten duten lan  
eskerga ikus dezakegu bertan.  

Erronka itzel hau egun batetik bestera etorri zitzaigun, 
baina erantzuna eman ahal izateko elkartasuna 
lehenagotik ari zen ehuntzen Manos Unidas. Frantzisko 
aita santuak esan bezala, «pandemia hau bat-batean 
etorri zen eta ustekabean harrapatu gintuen, eta 
noraezean geratu ginen, ezinean. Baina 
behartsuarengana luzatutako eskua ez zen bat-batean 
etorri. Esku horrek erakusten digu behartsuarengana 
hurbiltzeko prest egoten garela, beharrak estutzen 
duenean lagun egiteko. Erruki-baliabideak ez dira 
inprobisatzen; aitzitik, egunero entrenatu behar  
izaten dira, eta onartu behar dugu denok daukagula 
guregana luzatutako esku baten beharra»  
(Behartsuen 4. Mundu Egunerako mezua, 2020-11-15). 
 
Orrialde hauek Aita Santuak aipatutako «eguneroko 
entrenamendu» hori jasotzen dute; hots, ahalegina, 
konpromisoa, lana, emantasuna eta elkartasuna.  
Horiek guztiak fede-esperientzia sakonari gehitzean, 
hezur-haragizko historiak gorpuzten dituen elkartasuna 
sortzen da. Horregatik eskaintzen dizkizugu bizitza 
darien orri hauek; hain zuzen ere, gizon-emakume 
askok, zailtasunak zailtasun, elkartasuna kutsatzeko 
egindako ahalegina jasotzen dutelako, eta  
itxaropen-iturri izan daitezke gu guztiontzat. 
 
Esker mila Manos Unidasen familia handia osatzen 
duzuen guztioi, erakundeko kide, bazkide, boluntario, 
kolaboratzaile, ongile eta langile, zaurgarrienez 
kezkatzen zaretelako. Esker mila garai latz honetan 
elkartasuna kutsatzen laguntzeagatik.  

 
+ Carlos Escribano Subías 

Zaragozako artzapezpikua eta Manos Unidasen kontseilaria
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Manos Unidas erakundeak, elkartasunaren, Ebanjelioaren 
eta Elizaren dotrina sozialaren balio etikoan oinarrituta,  
bi lan-ildo nagusi ditu:  
 
     l Gosea eta pobrezia ezagutaraztea eta salatzea,  
          haien eragile diren zergatiak zehaztea,  
          eta konponbideak bilatzea. 
 
     l Behar horiek artatzera zuzendutako garapen  
          integraleko programa, plan eta proiektuak  
          finantzatzeko baliabide ekonomikoak biltzea.
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CONTAGIA  
SOLIDARIDAD 
PARA ACABAR  

CON EL HAMBRE

KUTSATU  
ELKARTASUNA 
ETA BUKATU  
GOSEAREKIN

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

Juntos lo conseguiremos. 

COLABORA
Elkarrekin lortuko dugu. 

LAGUNDU
900 811 888 
www.manosunidas.org   

bizum: 33439
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Manos Unidas elkarren osagarri diren bi ildotan aritzen da lanean:  
lankidetza-proiektuen bidez komunitate behartsuei laguntzen,  
eta garapenerako hezkuntzaren bidez gizartea kontzientziatzen,  
sentsibilizatzen, prestatzen eta bultzatzen. 

2021ean, guztion ona bilatzeari zuzendu genion 
arreta, mundu zuzenagoa eta solidarioagoa 
eraikitzeko asmoz. Guztion ona gizaki orori on 
egiten dion hori da. Guztion ona sustatzeak 
guztiontzat itxaropenezko oraina eta geroa 
sortzeko egiturazko baldintzak ezartzeko  
ahalegin kolektiboarekin bat egitea eskatzen du,  
gu guztion eskubideak ingurune duin batean 
eraginkortasunez baliatu ahal izateko,  
inor baztertu gabe.  
 
Gure iritzian, elkartasuna funtsezkoa da; 
hurkoarekiko konpromisoa erakusteko modu  
bat da, eta pertsonen, herrien edo nazioen 
elkarrekikotasunean oinarrituz, partekatzean  
datza, besteek ere baldintza berberak  
izan ditzaten duintasunez bizitzeko.  

Horregatik, garapenerako hezkuntzaren arloan 
egiten dugun lanaren bidez, eta «Kutsatu 
elkartasuna eta bukatu gosearekin» kanpaina 
tarteko, «elkartasunaren kultura» sortu nahi dugu, 
«maitasunaren zibilizazioa», pobreziaren eta 
bazterkeriaren aurkako borrokan konprometitua, 
denon onerako «bizi-baldintza duinak» bultzatuz.  
 
Iaz, COVID-19aren ondorioz, larriagotu egin ziren 
milioika pertsonak Hegoaldean pairatzen dituzten 
pobrezia, desberdinkeria eta gosea. Horregatik, 
bikoiztu egin genituen gure ahaleginak eta gure 
erantzukizuna, gizakien duintasuna salbu jartzeko, 
elkartasunez elkarri lagunduz, denon ona 
defendatuz eta gizaki guztien oinarrizko eskubideak 
aldeztuz, «atzean inortxo ere utziko ez duen 
gizartea» eraikitzeko xedearekin. 
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publiko eta pribatuen elkarlanari esker, 
Manos Unidasen 72 Ordezkaritzek 
gizartea sentsibilizatzeko lana egiten 
dute, eta funtsak biltzen dituzte, 
planetako herrialderik zaurgarrienei 
lagundu ahal izateko.  
 
2020an ahalegin handia egin genuen 
pandemiak ekarritako egoerara 
egokitzeko, eta, birmoldaketa horri  
esker, baliabide digitalen bidez aritu 
ginen lanean Ordezkaritza guztietan. 
Urteko kanpaina abiarazteko unean, 
adibidez, beste urteetan gure tokiko 
bazkideak izaten genituen gure  
artean elizbarrutietan; 2021ean,  
ordea, telematikoki hartu zuten parte, 
eta bideo batzuk zabaldu genituen, 
beren lekukotza Espainia guztiko 
parrokia, ikastetxe eta espazio  
sozial eta kulturaletan ikusteko  
aukera izan zezaten. Horrez gain,  
Ordezkaritzek aurrera jarraitu zuten 
sentsibilizazio-jarduerekin: hitzaldiak, 
ikastaroak, lasterketa solidarioak, 
ekintza kulturalak, eta abar n 

Lotura Operazioaren bidez

Enpresen bidez
Espainiako enpresak eta fundazioak gero eta 
aktiboagoak dira beren gizarte-erantzukizunean,  
eta leku handiagoa egiten diote beren kultura 
korporatiboan zaurgarrienekiko konpromisoari.  
Joera hori nabarmen ikusi zen 2021ean, eta, horri  
esker, Manos Unidasek 2.000 erakunde pribatu baino 
gehiagoren laguntza jaso zuen; hain zuzen ere, 
1.900.000 € inguru eman zituzten, laguntzen  
ditugun herrialdeetako bizi-baldintzak hobetzeko.  
Lankidetza hori balio berezikoa izan zen, urtea hagitz 
zaila izaten ari baitzen pandemiaren ondorioz. 
Enpresa horietako enplegatuen eta bezeroen artean 
sentsibilitatea areagotzen lagundu zuen, gainera n

Manos Unidasek, Emakumeen Erakunde Katolikoen Mundu 
Batasuna (UMOFC) erakundeko kidea izanik, «Emakume guztien 
duintasunaren alde» izeneko Europako Eskualde Konferentzian 
parte hartu zuen azaroan, emakume, neskato eta familia asko 
diskriminazioaren eta indarkeriaren eraginez jasaten ari diren 
egoeraz hausnarketa egiteko eta gizartea sentsibilizatzeko n

Ordezkaritzen bidez

UMOFCren bidez
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300 lotura-operazio 
   2021ean

Lotura Operazioaren helburua lotura bat sortzea da, 
partikularren edo taldeen (ikastetxe, unibertsitate, parrokia, 
enpresa, profesionalen elkarte) eta Manos Unidasek 
bultzatzen duen proiektu baten edo batzuen artean.  
2021ean, 300 lotura-operazio egin genituen. Horiei esker, 
dirua bildu genuen Manos Unidasentzat, proiektu horiek 
gizarteari ezagutarazi genizkion, eta laguntzen ditugun 
eskualdeetan duten egoeraren inguruan sentsibilizatu 
genituen herritarrak n
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Indian koronabirusaren bigarren olatuarekin izaten ari ziren egoera 
dramatikoaren aurrean, 2021eko apirilean larrialdi-kanpaina bat 
jarri genuen abian, funtsak biltzeko eta krisi sanitario eta ekonomikoak 
gehien astindutako komunitateei laguntza emateko. Larrialdi-kontu 
bat aktibatu genuen, eta, zabalkunderako eta sentsibilizaziorako 
ekintzak tarteko, eskuzabaltasunez erantzun zuten gure 
bazkideek eta dohaintza-emaileek, ia bi mila dohaintza jaso 
baikenituen, eta orotara 461.133 € bildu.    
Horrez gain, 2021eko abuztuan lurrikara lazgarri bat egon zen 
Haitin, eta oso kalte larriak eragin zituen, hala gizakien artean 
nola materialak: ia 2.000 pertsonak galdu zuten bizia, eta 1,2 milioi 
pertsonak izan zituzten kalteak. Horren aurrean, larrialdi-kanpaina 
bat abiarazi behar izan genuen, herrialdean dauzkagun tokiko 
bazkideek egin zizkiguten eskaerei erantzuna emateko. 
Espainiako gizarteak, elkartasuna adieraziz, 1.700 dohaintza  
egin zituen, orotara 360.474,81 €-koak, herritarrei laguntzeko n

Iaz, hedadura handiagoa eman gehien gure 
mezuei, online formatuan egindako bi 
mahai-ingururen bidez. Ekainean, 2020ko 
Memoria aurkeztu genuen, Manos Unidasen 
hiru tokiko bazkiderekin topaketa digitala 
eginez: lehenak Kamerunen osasun-zerbitzuak 
emateko dauzkaten erronkak azaldu zituen, 
bigarrenak Guatemalako indigenen 
elikadura-subiranotasunari buruz hitz egin 
zuen, eta hirugarrena Indiako koronabirusaren 
krisiaz jardun zen. Urrian, bestalde, «Gosea, 
indarkeria eta klima-aldaketa: Haitiren 
kasua» mahai-ingurua izan genuen, eta 
bertan Manos Unidaseko adituak eta Haitiko 
tokiko bazkideak mintzatu ziren, Karibeko 
herrialdea pairatzen ari den krisi kronikoaz 
sentsibilizatzeko xedearekin n

Manos Unidasen 2021eko kanpaina, «Kutsatu elkartasuna eta bukatu 
gosearekin», erronkaz beteriko testuinguruan jarri zuen abian gure 
erakundeak. Pandemiaren ondorioz ezarritako murrizketak zirela eta, 
birmoldatu egin behar izan genuen kanpaina ezagutarazteko erabiltzen 
genuen ohiko modua, eta telebista-saio berezi batean egin genuen 
TRECE TV telebistan. Horri esker, zabalkunde handiagoa eman genion 
gure mezuari. Ekintza horrekin eta beste batzuekin –telebistan ikus-entzule 
gehien dituzten saioetan edukiak sartuz, adibidez–, oihartzun handia izan 
zuen gure kanpainak, eta zentzu positiboa eman genion «kutsatu» 
aditzari: poza, itxaropena eta elkartasuna kutsatzeko zentzua, hain zuzen 
ere. Elkartasuna, izan ere, krisiaren eta ziurgabetasunaren testuinguruan, 
funtsezkoa da gosearen pandemiaren aurka borrokatzeko.  
Era berean, prentsaurreko baten bidez eta komunikabideekin 
kontaktuan egonez, gure lekua izan genuen irratian, prentsan eta 
telebistan, kanpainan inplikatutako erakundeen bozeramaileak eta 
tokiko bazkideak aritu baitziren; esate baterako, Raquel Reynoso, 
SER Elkarteko presidentea, Perutik, eta Alicia Vacas, Ekialde 
Hurbilean misiolari konboniarra.  
Mugikortasuna murriztuta zegoenez, eta parrokietako edukiera 
% 30era mugatuta, are zabalkunde handiagoa eman genion Manos 
Unidasen egun nazionalari –otsaileko bigarren igandean izaten da–, 
nahi zuen orok izan zezan laguntza emateko modua, baita digitalki ere.  
Horrez gain, Manos Unidasen webgunearen bidez, lau hilean 
behingo aldizkariaren bidez eta sare sozialetan daukagun 
presentziaren bidez ere jarraitu genuen gure lanaren berri ematen 
eta komunitaterik behartsuenen errealitatea ezagutarazten. Ahalegin 
horien ondorioz, eta guztiontzat garai zailak baziren ere, gure 
mezuari eskuzabaltasunez eta elkartasunez erantzun zion gizarteak, 
eta benetan oso eskertuta gaude horren aurrean, eta harro n

Manos Unidasen urteko kanpaina

Sentsibilizatzeko  
topaketa digitalak

Larrialdi-kanpainak
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Erakunde katolikoen Enlázate por la Justicia 
aliantzaren esparruan, «Planeta zaintzen duzunean, 
pobreziari aurre egiten diozu» kanpaina amaitu 
ostean, garai berri bati eman genion hasiera: 
«zaintzeari» eman genion garrantzia; hots, bai natura 
zaintzeari eta bai hurkoa eta gu geu zaintzeari. 
«Herritartasun integrala» kontzeptuak eta Laudato si’ 
eta Fratelli Tutti entziklikek bultzatuta, sarean eta 
tokian aritu ginen lanean, Frantzisko aita santuak 
proposaturiko «hezkuntza-itun globala» sustatzeko  
eta ardura-lege bat onestea lortzeko, horren bidez 
enpresek hirugarren herrialdeetako giza eskubideen 
eta ingurumenaren zaintzaren arloan daukaten 
erantzukizuna sendotzeko. 

CIDSEren barruan koordinatutako nazioarteko 
erakunde katolikoekin eta garapenerako erakundeekin 
batera, jarraipena eman genion «Alda gaitezen 
planetaren alde; zain ditzagun pertsonak» kanpainari, 
eta hainbat jarduera egin genituen COP26arekin 
lotuta; besteak beste, Manos Unidaseko eta 
nazioarteko beste erakunde batzuetako gazteekin 
topaketa bat, klima-aldaketaren ondorioez 
hausnarketa egiteko eta gazteek beren esparrutik  
zer ekarpen egin dezaketen ikusteko.  
Gizarte zibilaren Futuro en Común sarean parte 
hartzen jarraitu genuen iaz, jarraipena egin genion 
Espainian 2030 Agenda ezartzeko prozesuari, eta 
Garapen Jasangarrirako 2030 Estrategia prestatzeko 
ekarpena egin genuen. Era berean, GGKEen 
Koordinakundeko kide garenez, Garapenerako 
Lankidetzaren Kontseiluaren txostena lantzen  
lagundu genuen, politika publikoek herrialderik 
behartsuenetan duten eragin negatiboa murrizteko 
gomendioak eginez n

2021ean, jarraipena eman genion ikastetxeetan egiten  
dugun lanari, aurrez aurreko eta online jarduerez bidez. 
Hainbat baliabide jarri zituen gure erakundeak Espainia  
osoko ikastetxeen eskura, hala nola ipuinak, ikasgelan  
lantzeko materialak, bideoak eta ikaskuntza-gidak.  
Hortxe izan genuen Manos Unidasen Klipmetrajeen  
Festibala ere. Bere XII. edizioan, «Egin aurre 
desberdinkeriaren birusari» izan zuen goiburu,  
eta osasun-zerbitzuetara jotzeko orduan dauden 
desberdinkeriak salatu nahi izan genituen horren bidez. 
Guztira 830 bideo aurkeztu ziren ikastetxeen kategorian,  
eta 31 kategoria orokorrean. 
Unibertsitateekin elkarlanean aritu ginen, «Garapenerako 
lankidetza, sinergia-kontua» hitzaldiaren bidez eta  
«Garapen jasangarrirako aliantzak» mintegiaren bidez. 
Murtziako Unibertsitatean izan ziren biak, eta Garapen 
Jasangarrirako Helburuek garrantzia ikusaraztea zen 
helburua. Manos Unidas presente egon zen Santiago de 
Compostelako Unibertsitatearen udako ikastaroetan ere, «Krisi 
klimatikoa eta pobrezia» mintegiaren bidez, bai eta Scholas 
Katedra Nazioarteko VI. Kongresuan ere, «Garapenerako 
hezkuntza eraldaketa-tresna gisa» mintegiarekin n

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

sozialak:

Aliantzak eta sareko lana

Manos Unidas, ikastetxeetan

IX. edizioa24Manos Unidasen ORDUEN

Azaroan, argiarekin eta elkartasunarekin lotutako ekimen honen 
beste edizio bat izan genuen, eta 1.600 argazki baino gehiago jaso 
genituen, 49 herrialdetatik. Gizarteko hainbat gizon-emakume 
ospetsuren babesari esker, sentsibilizazio-ekintza honekin 140.000 
pertsona baino gehiagorengana iritsi ginen gure webgunean eta 
sare sozialen bidez, eta 5.300 eurotik gora jaso genituen 
dohaintzetan.  Argazki guztiak, hemen: manosunidas.org/24horas
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Iaz gora egin zuen pobrezia-egoeran dauden pertsonen 
kopuruak, eta 9.795.126 € bideratu genituen  
–proiektuetara zuzentzen dugun urteko inbertsioaren 
% 29– elikadura-eskubidearekin eta bizibideak 
sortzearekin lotutako 110 ekimenetara. Era berean, 
jakinik hezkuntza, prestakuntza eta alfabetatzea 
funtsezkoak direla komunitateen garapenerako eta 
autonomiarako, 108 hezkuntza-proiektu lagundu 
genituen, 6,5 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa 
eginez. Osasunaren arloan ere lanean jarraitu genuen, 
pandemiaren inpaktua gogorra izan baitzen, bai eta 
giza eskubideen eta genero-ekitatearen defentsan ere, 
arlo horiek atzerakada nabarmena izan baitzuten 
2021ean Manos Unidasen laguntza jaso zuten 51 
herrialdeetako askotan.  
 
Orotara 474 proiektu berri onartu genituen, Espainiatik 
transferitutako 33 milioi euro baino gehiagoko 
inbertsioarekin, Hegoaldeko herrialderik behartsuenei 
laguntzeko, bizitzeko aukera hobeak eskaintzeko eta 
oraindik ere urratzen zaizkien eskubideak 
aldarrikatzeko. 
 
428 erakunde bazkiderekin elkarlanean aritu ginen. 
Garapena bultzatzeko xedean, bizia ere arriskatzen 
dute batzuetan –Amazonian adibidez–, herritarren 
eskubideak defendatzearren. Guk sendotu egin nahi 
ditugu erakunde horiek, beste eragile batzuekin 
elkarlanean gai izan daitezen komunitateei beren 

ingurumen-jasangarritasuna eta garapen ekonomikoa 
lortzeko behar dituzten tresnak emateko. 
 
Onetsitako proiektu gehienek 25.000 eta 95.000 € 
arteko inbertsioa jaso zuten, organismo publikoek (hala 
nola AECIDek eta Europar Batasunak) kofinantzaturiko 
programa handiek salbu. Edozein izanik ere proiektu 
bakoitzari esleitutako diru kopurua, sektorea eta 
kokapena, txosten xeheak eskatzen ditugu kasu 
guztietan, eta funtsak aurrez ezarritako helburua 
betetzeko erabiltzen direla egiaztatzen dugu. 
 
Azken batean, koronabirusaren pandemiarekin 
elkarbizitzeko erronka ekarri zigun 2021ak, batez ere 
gehien kaltetutako herrialdeetan, hala nola 
Latinoamerikan eta Indian. Pandemiaren eraginez, 
2020an murrizketa handiak egon ziren indarrean, eta 
gure lantaldeek ezin izan zuten lurralde horietara 
bidaiatu, harik eta udazkenean segurtasunez 
bidaiatzeko aukera iritsi zen arte.  
 
Nolanahi ere, beti izan behar dugu gogoan gosea 
pandemia iraunkor bat dela, eta 811 milioi pertsona 
baino gehiagori eragiten diela. Horregatik izan zen hain 
garrantzitsua Manos Unidasi lagundu zioten guztiek 
erakutsitako elkartasuna. Oso emaitza onak lortu 
genituen, baina, batez ere, aurrean daukagun lanari 
adore eta baikortasun handiagoz ekiteko kemena eman 
zigun elkartasun horrek.
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2021ean, buru-belarri aritu ginen pobreziaren eta bidegabekerien aurka borrokatzen,  
pandemiak larriagotu egin baitzituen. Manos Unidasekin bat egiten duten gizon-emakume eta 
erakunde publiko eta pribatuen elkartasunari esker, milioi eta erdi pertsonak baino gehiagok  
jaso zuten gure laguntza –emakumeak horien % 58–, eragozpenak itxaropen handiagoarekin  
eta bizi-baldintza hobeekin gainditu ahal izateko.

13

474 proiektu

1.524.954  
pertsonarentzako  
zuzeneko laguntza

51 herrialde

33.449.399 €-ko  
inbertsioa



Manos Unidasen pro

2021ean, 474 proiektu onartu 
zituen Manos Unidasek,  
51 herrialdetan, orotara 
33.449.399 €-koak

Gainera, aurreko ekitaldietako proiektuak  
diruz laguntzen jarraitzen dugu.  
2021ean, guztira 721 proiektu bultzatu genituen.
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Osasuna
94 proiektu

Ura et
Zenba

68

24 pr

Zenbatekoa: 9.795.126 € 
122.742 onuradun

Hezkuntza
108 proiektuElikadura eta  

ogibideak

110 proiektu

Zenbatekoa: 6.539.774 € 
153.927 onuradun

Zenbatekoa: 4.245.503 € 
748.042 onuradun



iektuak munduan 2021ean

15

Ingurumena eta 
klima-aldaketa

12 proiektu

ta saneamendua
atekoa: 1.465.418 € 
8.811 onuradun

roiektu Emakumeen  
eskubideak eta ekitatea

70 proiektu
Giza eskubideak  
eta gizarte zibila

56 proiektu

Zenbatekoa: 4.764.909 € 
201.167 onuradun

Zenbatekoa: 1.467.514 € 
94.097 onuradun

Zenbatekoa: 5.171.155 € 
136.168 onuradun

PROIEKTUAK  
SEKTOREKA

PROIEKTUAK  
KONTINENTEKA

Asia 
% 30

Afrika 
% 38

Amerika 
% 32

% 23 
 

Elikadura  
eta ogibideak

Giza eskubideak 
eta gizarte zibila

% 12

% 15

Emakumeen  
eskubideak eta ekitatea

Ingurumena eta 
klima-aldaketa

% 5

% 2

Ura eta  
saneamendua

Osasuna 
% 20Hezkuntza 

% 23
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181 proiektu  

11.232.193 € 
30 herrialde

16

Maroko 9

Mauritania 
3

Ghana 1

Sierra Leona 9

Senegal 5

Kamerun 
12

Boli 
Kosta 

2

Mali 
5

Benin  
5

Txad 
5

Burkina 
Faso 

10

Hego  
Sudan 

5

Etiopia 
11

Egipto 
3

Kongo 
12

Angola 
5 Zambia 

9

Tanzania 
3

Kenya 
7

Uganda 
8

Madagaskar

Ruanda 5

Malawi 7

Burundi 5

Zimbabwe 
4

Mozambike
15

Eritrea 3
Togo 

5

6

Osasuna

SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

% 17

% 46

% 11

Hezkuntza

Ura eta  
saneamendua

Sudan 
1

Afrika  
Erdiko Errep. 

1
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Datu ofizialen arabera, 2021ean Afrika izan zen COVID-19aren 
pandemiak gutxien astindutako kontinentea. Txertoak oso pixkanaka 
joan ziren iristen, eta Osasunaren Mundu Erakundeak eta Europar 
Batasunak txertaketa ekitatiboa bermatzeko abian jarritako COVAX 
ekimenak ez zuen espero bezalako emaitzak lortu: urtearen 
amaieran, kontinente osoan % 6koa baino ez zen txertaketa-indizea.  
 
Baina, osasun-inpaktuaz gain, besterik ere ekarri zuen pandemiak: 
ezereztu egin zuen azken urteotako joera itxaropentsua, eta gosetea 
indartu egin zen berriro ere, batetik prezioak igo egin zirelako, eta, 
bestetik, diru-sarrerak ekartzen dituzten jarduerak etenda edo 
motelduta gelditu zirelako. Ikastetxeak ixteak, gainera, kalte handia 
egin dezake hezkuntzan, zeina funtsezko tresna baiten herritarrak 
pobreziatik atera daitezen. Konfinamenduaren eta emakume, haur 
eta gazteak etxean egotera behartuta egotearen ondorioz, halaber, 
gora egin zuten genero-indarkeriak, abusuek, eta garaia baino 
lehenagoko haurdunaldi eta ezkontzek.  
 
Indarkeriak gogor astindu zuen Afrika: ugaritu egin ziren gatazka 
belikoak, atentatuak eta erradikal islamistek egindako bahiketak 
Somalian, Malin, Burkina Fason, Kamerun iparraldean, Kenyan, 
Nigerian, Ugandan eta Kongoko Errepublika Demokratikoan. Bereziki 
aipatu beharrekoa da Etiopiaren kasua, gerra dramatikoa baitago 
Tigray eskualdean, herritarrei kalte handia eta gosea eraginez.  
 
Zailtasunak zailtasun, hainbat arlotan garapen-proiektuak 
gauzatzen jarraitu zuen Manos Unidasek, batik bat hezkuntzaren 
arloan, esparru hori funtsezkoa baita kohesio soziala, ekitatea, 
bakearen kultura eta giza eskubideen defentsa bultzatzeko. Nesken 
desberdinkeria- eta bazterkeria-egoeraren aurrean, zabaldu egin 
genuen lehen eta bigarren mailako hezkuntzara jotzeko duten 
aukera, eta emakumeei beren autonomia eta ahalduntzea indartzen 
lagundu genien, diru-sarrerak ekartzen dituzten jarduerak bultzatuz 
eta sentsibilizazio- eta prestakuntza-programak antolatuz. Beste alde 
batetik, azpiegitura sanitarioak, ahulak izanik, ezinduta egon ziren 
pandemiak eragindako egoerari erantzuna emateko –lehendik ere ez 
zeuzkaten arazo eta gabezia gutxi–, eta gure finantza-laguntza jaso 
zuten; ekipamenduen zuzkidura eta langileen prestakuntza ere 
eskaini genizkien.  
 
Kongoko Errepublika Demokratikoan ere larrialdi-egoera batean 
esku hartu genuen, Nyiragongo sumendiaren erupzioak gehien 
kaltetutako komunitateei laguntzeko, baita jihadismoaren eraginez 
herrialdetik kanporatutako herritarren behar larrienei erantzuteko ere. 
 
Urtearen amaierako datuek erakusten zigutenaren arabera,  
30 herrialdetan 181 proiektu ari ginen gauzatzen, hala garapenekoak 
nola larrialdietakoak, 11.232.193 €-ko inbertsioarekin. 

Lauroren haurtzaroko lehen urteak oso zailak izan ziren, baina zortzi 
urte bete zituenean bazterkeria-arriskuan zeuden haurrentzako egoitza 
batean hartu zuten Angolako Malanje eskualdean, Gaiato Etxean. 
«Hemen familia bat aurkitu nuen. Hasieran, oso zorrotzak iruditzen 
zitzaizkidan, arau asko geneuzkan, baina, pixkanaka, onartzen 
nindutela ikusi nuen. Gauza asko ikasi ditut: zurgintza, joskintza, 
nekazaritza… Gainera, oso pozik nago, lanbide-heziketa ikasteko aukera 
izango dudalako, eta hori oso garrantzitsua da ni bezalako gazteentzat, 
etorkizun hobea izateko ateak irekitzen dizkigulako». 
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Mexiko 
6

Guatemala 11

El Salvador 13

Honduras
11

Nikaragua 11

Ekuador 
        11

Haiti 22

Kuba 1

150 proiektu  
 14.661.041 € 
             14 herrialde

Kolonbia 
7

Venezuela 
2

Brasil 
7

Bolivia 
19

Paraguai 
11

Peru 
18

18

SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

Elikadura  
eta  

ogibideak

% 18
% 48

Giza  
eskubideak 
eta gizarte 

zibila

% 15

Emakumeen 
eskubideak 

eta  
ekitatea
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Pandemiak gogor astindu zuen Latinoamerika 2021ean. Hildakoen indizerik 
handiena Peruk izan zuen, atzetik Brasil, Kolonbia, Paraguai eta Ekuador 
zituela. Txertatze-prozesuak herrialde guztietan egin zuen aurrera, 
biztanleen % 23 eta 66 bitartean txertatzeraino. Batik bat Kuba nabarmendu 
behar da alde horretatik, herritarren % 82k jaso baitzuen txertoa. 
Salbuespena Haiti izan zen, jendea txertatzen ia hasi ere ez baitziren egin 
bertan. Pandemiak, osasunaren arloan ez ezik, ondorioak izan zituen maila 
sozial eta ekonomikoan ere: herrialdeak are gehiago pobretu ziren, eta 
handitu egin zen aberatsen eta behartsuen arteko aldea. 
 
Iaz, gainera, ezegonkortasun politikoak okerrera egin zuen kontinente 
osoan, batik bat Haitin, Nikaraguan eta Kolonbian. Gizarte zibileko hainbat 
erakundek, baita Nikaraguan eta Guatemalan aritzen diren GKE atzerritar 
batzuek ere, salatu zuten areagotu egin zirela haiek lanean aritzeko 
eragozpen legal eta ekonomikoak. Era berean, gogortu egin zen giza 
eskubideen defendatzaileek eta lider indigenek pairatzen duten jazarpena, 
eta erailketa eta bahiketa ugari gertatu ziren. Kasu batzuetan, Manos 
Unidasen tokiko bazkideak izan ziren biktimak, bai eta lankide ditugun 
komunitateetako gizon-emakumeak ere.  
 
Pandemia sortu zenean bezala, 2021ean zehar ere etengabe egon ginen 
harremanetan gure tokiko bazkideekin, beren egoeraren berri izateko,  
abian ziren ekimenak kudeatzeko eta egitasmo berriak aztertzeko. Zorionez, 
urtearen azken zatian berriro izan genuen bertara bidaiatzeko aukera, 
zuhurtzia-neurriak betez betiere, abian zeuden proiektuetan laguntzeko  
eta gainbegiratzeko bisitaldiak egiteko.  
 
Egindako ahaleginari esker, 150 proiektu berri onartu genituen. Horrela, 
kontinentean egindako inbertsioa % 14 igo zen aurreko urtearekin alderatuta. 
Inbertsiorik handiena «Elikadura eta ogibideak» sektoreak jaso zuen, 
komunitateen elikadura-subiranotasuna eta autonomia sendotzen jarraitu 
ahal izateko; eta, ondoren, «Giza eskubideak eta gizarte zibila» eta 
«Emakumeen eskubideak eta ekitatea» sektoreek, herritarrik zaurgarrienek 
bizi zuten indarkeria-egoera eta eskubide-urraketa larriaren aurrean 
erantzuteko. 
 
Ekintza humanitarioko proiektuei dagokienez, 2021eko abuztuan premiaz 
esku behar izan genuen, Haiti astindu zuen lurrikara baten ondorioz.  
Egoera horren aurrean, laguntzeko programa berezi bat jarri genuen  
abian, herritar kaltetuenei lagundu ahal izateko. 
 
Azpimarra dezagun, azkenik, barne-prozedurak optimizatu egin genituela. 
Horri esker, efikazia handiagoa lortu genuen, eta, pandemiaren kariaz 
ezarritako mugak muga, lanean normaltasunez aritzeko aukera izan 
genuen.

«Manos Unidasen tailerrei esker, hobetu egin 
dugu kakaoa lantzeko modua. Eta, gainera,  
gure etxeetan izaten diren indarkeria motak 
identifikatzen ikasi dugu. Komunitateko 
emakumeok elkartu egin gara, eta Parrokiako 
Batzarretarako hauteskundeetan parte  
hartzeko asmoa daukagu, legeak horretarako 
eskubidea ematen digu eta».
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India 
120

Siria 3

Filipinak 3

Bangladesh  
3

Kanbodia 
5

Israel 2

Palestina 7

143 proiektu  
7.556.165 € 

7 herrialde

SEKTORE NAGUSIAK  
(proiektu kopuruaren arabera)

Osasuna

% 34
% 20 % 15

Elikadura  
eta  

ogibideak

Emakumeen 
eskubideak 

eta  
ekitatea

20

Orpita, Ratanpur hirian (India) Manos Unidasen 
larrialdi-laguntza jaso zuen emakumeetako bat, 
honela mintzatu zitzaion gure tokiko bazkide bati: 
«Hauteskunde-garaian, hautagai asko etortzen 
zaizkigu, arroza, likorea eta txanpon batzuk 
ekartzera. Baina orain, gosete-garaian, politikari 
bat bera ere ez zaigu etortzen. Ezagutzen ez 
dugun jendea bakarrik etortzen da guregana;  
oso urrutitik, gainera».
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COVID-19aren pandemiak, 2021ean, baldintzatu egin 
zuen gure bizitza, bai eta gure laguntza jasotzen 
dutenena ere. Elkarren atzetik etorritako «olatuen» 
ondorioz, itxi egin ziren ikastetxeak, eten egin ziren 
proiektu asko, bertan behera geratu ziren hainbat 
negozio, gora egin zuen langabeziak –langile 
informalen artean, batik bat–, areagotu egin zen 
eskola-uztea, eta oro har murriztu egin ziren 
komunitate zaurgarrienetako familien diru-sarrerak. 
Pandemiaren eraginez, gainera, ezin izan genuen 
gure laguntza jasotzen duten herrialdeetara 
bidaiatu, hain une latzetan egundoko lana egin 
duten gure tokiko bazkideei lagun egiteko.  
 
Indian kalte larriak eragin zituen COVID-19aren Delta 
aldaerak, eta herrialdea kaos sanitarioan murgilduta 
egon zen martxotik ekainera bitartean. Osasunaren 
arloan oldarkorregia izan ez zen lehen olatuaren 
ostean, agintariek eta herritarrek ahuldu egin zituzten 
prebentzio-neurriak, eta horren ondorioz oso handia 
izan zen bigarrenaren inpaktua. Delta aldaeraren 
gogortasunak are gehiago kaltetu zuen ordurako jada 
prekarioa zen osasun-sistema, % 40tik beherako 
estaldurakoa. Zifrek erakusten dutenaren arabera, 
490.000 hildako eragin zituen aldaerak; iturri ez-ofizialen 
arabera, berriz, hiruzpalau milioi pertsonak galdu zuten bizia.  
 
Egoera larri horren aurrean, Manos Unidasek 
larrialdi-deia egin zion gizarteari, komunitaterik 

kaltetuenei laguntza emateko, eta eskuzabaltasunez 
erantzun zuen gizarteak. Elkartasun horri esker,  
30 larrialdi-proiektu jarri genituen abian, batik  
bat laguntza sanitarioa emateko, 636.618 €-ko 
inbertsioa eginez. Era berean, hala eskatu  
ziguten tokiko bazkideei aurrekontua  
birmoldatzeko baimena eman genien,  
krisi sanitario dramatikoaren ondorioak  
arintzera zuzendutako proiektuetan.  
 
Asiaren hego-ekialdean, hainbat modutara eragin 
zuen COVID-19ak. Herrialde gehienek oso politika 
murriztaileak ezarri zituzten herritarren joan-etorriei 
begira, eta beharbada horregatik izan ziren 
ondorioak Europan eta AEBn baino arinagoak.  
 
Kanbodian, Filipinetan eta Bangladeshen, gure 
tokiko bazkideei laguntzen jarraitu genuen, herritar 
zaurgarrienei zuzendutako proiektuak aurrera 
eramateko, haien ogibideak, elikadura-segurtasuna, 
garapen komunitarioa, hezkuntza, ura eskuratzeko 
aukerak eta osasun-arreta hobetzeko. 
 
Era berean, Ekialde Hurbilean herritar siriar 
behartsuenei laguntzen jarraitu genuen, 
ekintzailetzarako prestakuntza-programen bidez, 
Libanon dauden errefuxiatu siriarrei, eta palestinar 
herritarrei, batik bat nekazaritzako eta 
osasungintzako proiektuekin.
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Dohaintza-emaile pribatuen eta erakunde publikoen eskutik jasotzen dituen funtsei esker, 
garapen-proiektu ugari gauzatzen ditu Manos Unidasek herrialderik behartsuenetan.

Funts pribatuak  
Beste alde batetik, dohaintza-emaile pribatu 
batzuek, izan pertsona, izan erakunde (enpresak, 
fundazioak, elkargo profesionalak, eta abar), 
nahiago izaten dute Manos Unidasen proiektu 
espezifikoei laguntza zuzena eman.  
  
Dohaintza-emaile bakoitzaren baliabideak 
proiekturik egokienetara bideratzen saiatzen gara, 
lankidetza horrek dohaintza-emailearen eskakizun 
zehatzei erantzuteko, eta etengabe ematen dugu 
xehetasunei buruzko informazioa: inplikatuta dauden 
ekipoak, jarduerak, esku-hartzearen eremua, eta 
abar. Proiektua burutu denean, txosten bat ematen 
diogu dohaintza-emaileari; bertan, adierazten diogu 
zein emaitza lortu diren eta zeintzuk izan diren 
gastuak. Guztia ere, gardentasun eta argitasun osoz.   
  
2021ean, 89 pertsona eta erakunde pribatuk 
3.055.844 € eman zizkiguten, Manos Unidasen 
bidez 70 garapen-proiektu finantzatzeko. Zifra hori 
aurreko urtekoaren bikoitza da, dohaintza-emaile 
partikularren eskuzabaltasunari eta xede 
espezifikoetarako jaso ditugun herentzia  
batzuei esker. 

Funts publikoak  
Baterako finantzaketa publikoa administrazio 
desberdinetatik dator – Estatukoa, gobernu  
autonomikoak, aldundiak, udalak –, baita Europako 
baliabideetatik ere, Europar Batasunak Paraguain eta 
Ekuadorren babestutako bi proiekturekin (2020an eta 
2022an aldizkakotutako funtsekin). Oso urte positiboa 
izan zen, aurreikusitakoa baino diru gehiago bildu 
baikenuen, guztira 6.795.171 €, 145 deialdi publikoren 
bidez. Kopuru horrek gora egin du pixka bat, eta 
berretsi egin du 2020an izandako joera positiboa.  
 
Finantzabide horren bidez, erakundearen diru-sarreren 
% 13 baino zertxobait gehiago jaso genuen, oro har. 
Emaitza on horretan zerikusi handia izan zuen Manos 
Unidasen koordinazio-lanak, bai lurralde nazional 
osoan zehar dauzkan Ordezkaritzekin, eta bai 
proiektuak dagokion tokian gauzatzeaz arduratzen 
diren tokiko bazkideekin, profesionaltasun handiarekin 
erantzun baitzuten pandemiaren eraginez benetan 
konplexua zen testuinguruan.  
 
Kooperazioaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
babesari dagokionez, iaz bi proiektu berri jarri 
genituen abian, Bolivian eta Filipinetan, eta jarraipena 
eman genion 2018an Ekuadorren, Filipinetan eta 
Senegalen onetsitako hiru hitzarmenak gauzatzeari. 
Lankidetza hori oso garrantzitsua da Manos 
Unidasentzat, lotura estua ezartzen delako gure tokiko 
bazkideekin eta herrialde bakoitzeko Lankidetzarako 
Bulego Teknikoekin; gainera, gure erakundeari bere 
burua ezagutarazteko eta parte hartzeko aukera 
ematen dio nazioarteko guneetan.

Dohaintza-emaile guztiei, publiko zein pribatu, 
gure esker ona adierazi nahi diegu. Manos 
Unidasengan daukaten konfiantzaren bidez,  
eta beren konpromisoari eta eskuzabaltasunari 
esker, garapen-proiektu asko finantzatzen 
lagundu dute, gure mugetatik kanpo. 
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2021ean 55 larrialdi-proiektu jarri genituen abian, 
zehazki Asian (34), Afrikan (13) eta Amerikan (8). 
Orotara 1.607.331 € bideratu genituen proiektu 
horietara, eta hainbat arrazoi zirela medio dena 
galdu zuten 270.679 pertsona artatu genituen.  
COVID-19aren bigarren olatua oso gogorra izan 
zen Indian, eta hara zuzendu genituen Asian 
abiarazitako 34 larrialdi-proiektuetatik 30. Manos 
Unidasek 636.618 € bideratu zituen premiarik 
larrienei erantzuteko: oxigenoa, sendagaiak eta 
elikagaiak gaixoentzat eta senideentzat. 
Egindako ahaleginari esker, 200.000 pertsona 
baino gehiagok jaso zuten mota bateko edo 
besteko laguntza. Baina beste askok bizia galdu 
zuten, eta haien artean Manos Unidasen tokiko 
bazkide ugarik. Lerro hauen bidez, gogora ekarri 
nahi ditugu, eta goretsi egin nahi dugu lagun 
hurkoaren alde eskuzabaltasunez egindako lan 
eskerga. 
Abuztuan, lurrak dardara egin zuen berriro 
Haitin. Lurrikarak 2.300 hildako eragin zituen, 
13.000 zauritu, eta 137.000 etxe suntsitu zituen. 
Horren aurrean, Manos Unidasek larrialdi-
kanpaina bat antolatu zuen, eta horri esker 
456.000 € inguru bildu zituen, larrialdiko lau 
proiektu jartzeko abian, osasun-zerbitzuak 
emateko, elikagaiak banatzeko eta etxebizitzak 
konpontzeko.  
Arreta eman genien, halaber, ahaztuta dauden 
gerren eta segurtasun ezaren biktimei, hala nola 

Etiopia iparraldekoei, Tigray eskualdean, 
indarkeria handiko gatazka bat izaten ari baitira 
bertan, non eskubide guztiak urratzen ari baitiren 
eta bortxaketak gerra-arma gisa erabiltzen 
baitituzten. Sudanen, milaka pertsonari eman 
genien laguntza errefuxiatuen esparruetan, baita 
Nikaraguan eta Haitin ere, herrialde horietan 
larria baita ezegonkortasun politikoa eta soziala, 
eta herritarrak krisi humanitarioa pairatzen ari 
baitira; tamalez, existitzen dira horrelako 
egoerak, eta iraun egiten dute, gure gizarteek ia 
ahaztu egiten badituzte ere. 
Fenomeno klimatikoek ere sortu zuten premia-
egoerarik: lehorteak egon ziren Kenyan, uholdeak 
Txaden, goseteak Ruandan, eta zikloiak Indian 
eta Mozambiken. Planetaren oihua entzuten 
jarraitzen dugu, «gu guztion etxearen» garrasia, 
eta, berriro ere, herrialderik ahulenak dira 
garestien ordaindu behar izaten dutenak.  
Laguntza humanitarioko 7 proiektu ere aldeztu 
genituen, guztira 7.686 pertsonari laguntzeko: 
beren herrialdea uztera eta inguruko 
herrialdeetara migratzera behartuta zeudenei, 
hala nola Venezuelakoei; Siriako emakumeei, 
gerrak kanporatu egin baititu beren etxeetatik, 
beren seme-alabekin batera; Marokon etorkizun 
hobea amestuz bizi diren Saharaz hegoaldeko 
migratzaileei; eta Mexikon bizi-baldintza 
duinagoak lortu nahian pilatzen ari diren 
migratzaile latinoamerikarrei.

Garapenerako lankidetzan aritzeaz gain, 
ekintza humanitarioetan ere esku hartzen  
dugu premiazkoa den kasuetan eta tokiko 
bazkideek hala eskatzen digutenean.  
2021ean 62 ekintza humanitario lagundu 
genituen, eta 2 milioi euro baino gehiago 
bideratu genituen haietara (2.010.592 €). 
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Ekintza humanitarioen artean, alde batetik 
larrialdi-proiektuak daude, ezustekoen aurrean 
erantzuteko, eta beste aldetik laguntza 
humanitarioko proiektuak.

278.365 pertsona lagundu  
genituen ekintza humanitarioko  

62 proiekturen bidez,  
orotara 2.010.592 €-rekin
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Gardentasuna
Manos Unidasek garrantzi handia ematen dio bere funtsak GARDENAK izateari. Gure balioetako bat da 
hori, erakunde gisa, eta gugan konfiantza jarri duen gizartearen aurrean erantzuteko egiten dugun 
apustuaren isla ere bada.

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

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

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

50.823.998 € bildu genituen 2021ean.

Diru-sarreren % 86,3 sektore pribatutik etorri ziren  
             eta % 13,7 sektore publikotik.

Funtsen % 42,8 gure bazkideek emanak dira.

  % 88,6 Manos Unidasen helburuetara zuzendu zen  
% 83,5 garapen-proiektuetara eta % 5,1 sentsibilizazio-ekintzetara.

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

M
an

os
 U

ni
da

s/
M

ar
ta

 Is
ab

el
 G

on
zá

le
z

G
ur

e KO
N

TU
AK



Sentsibilizazioa

Adm. eta egitura

Sustapena eta 
baliabideak eskuratzea

% 83,5
Garapen-
proiektuak

% 5,1

% 8,1

% 3,3
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DIRU-SARREREN JATORRIA (€)

2021eko DIRU-SARRERAK GUZTIRA:50.823.998 €

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.   
* 2021eko superabita 2022an proiektu berriak onestera bideratuko dugu.

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

beste batzuk, berriz, funtzionamendu-gastuak dira.

DIRU-SARREREN JATORRIA

Pribatuak Publikoak

Manos Unidasen helburuak Besterik

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

21.389.189.-
8.105.863.- 

686.072.-
821.317.-

10.735.749.-
1.414.808.-

43.152.998.-

Diru-sarrera pribatuak: % 86,3

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

 
 

2.568.898.-
4.301.355.-  

6.870.253.-  
50.023.251.- 

 
800.747.-

Diru-sarrera publikoak: % 13,7

Sentsibilizazioa 
Garapen-proiektuak (3) 

- Proiektuak:                      33.449.399.- 
- Proiektuen kudeaketa:     1.970.649.-  

MANOS UNIDASEN HELBURUAK GUZTIRA

2.145.233.- 
35.420.048.- 

 
 

37.565.281.- 

Manos Unidasen helburuak: % 88,6

Sustapena eta baliabideak eskuratzea 1.404.143.-

Administrazioa eta egitura 3.455.303.-  

Sustapena eta baliabideak eskuratzea: % 3,3

Administrazioa eta egitura: % 8,1

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 2021ean:  
2021eko SUPERABITA*

42.424.727 € 
 

8.399.271 €

% 86,3 % 13,7

% 88,6 % 11,4

GASTUEN BANAKETA

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

Bazkideak 
eta emaileak 

% 42,8

Parrokiak eta   
erakunde erlijiosoak% 16,2

Herentziak 
eta 

legatuak

% 21,5

Besteak
% 5,8

AECID

Tokiko Adm.  
eta Autonomikoa

% 8,6

% 5,1
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Auditoriaren txostena
Auditoriaren txosten osoa PDF formatuan eskura 
dezakezue gure webgunean (www.manosunidas.org) 
edota paperean gure Ordezkaritzetan eta Zerbitzu 
Zentraletan.

informe de auditoría

Memoria de 
actividades 2021

Guzti-guztiei, ESKERRIK ASKO 

Eskertzak
Gizartean sentsibilizazio-ekintzak egin ditzagun eta komunitaterik behartsuenei lagun 
diezaiegun, ezinbestekoak zarete Manos Unidasen lagun guztiak:   

l Pertsona boluntarioak eta erakundeak kontrataturikoak.   
l Gure oinarri soziala: Manos Unidasen bazkide eta kolaboratzaileak.   
l Gure dohaintza-emaileak, erakunde publiko eta pribatuak, gure lanarekin bat 

egiten baituzue dohaintzak emanez, garapen-proiektuak kofinantzatuz, ekimenak 
babestuz edota hainbat zerbitzu eskainiz. Garapen-proiektuak kofinantzatzen 
dituzten erakunde publikoen zerrenda Memoria honekin batera argitaratu dugun 
Proiektuen Liburuan dago jasota.   

l Ikastetxeak, kongregazio eta parrokiak. Berezi garrantzitsua da zuen ekarpena.  
l Gure mezuak zabaltzen eta gure iragarkiak dohainik argitaratzen dituzuen 

komunikabideak (egunkari, aldizkari, irrati, telebista-kate).   
l Hegoaldean gurekin lankidetzan aritzen zareten erakunde bazkideak.   
l Eta, zuen herentzia eta legatu solidarioen bidez, azken hatsa eman ostean ere 

Manos Unidasi laguntzen jarraitzea erabaki duzuen guztiak.  
 
Elkartasun horri guztiari esker, milioika pertsonaren bizitza aldatzen dugu eta mundu 

hobea eraikitzen jarraitzen dugu, zuzenagoa eta senidetasun handiagokoa.



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  
06006 BADAJOZ 
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.  
Tfno. 924 248 951  
22300 BARBASTRO (Huesca) 
Juan de Lanuza, 6 bajo.  
Tfno. 974 315 614 
08008 BARCELONA 
Provença, 229-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878 
48005 BILBAO 
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886 
09005 BURGOS 
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687 
10003 CÁCERES 
General Ezponda, 14-1º.  
Tfno. 927 214 414 
11001 CÁDIZ 
Hospital de Mujeres, 26.  
Tfno. 956 214 972 
12001 CASTELLÓN 
San Luis, 15 entresuelo, 1º A.  
Tfno. 964 228 858 
51001 CEUTA 
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253 
13001 CIUDAD REAL 
Caballeros, 7-2º planta.  
Tfno. 926 255 467 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca) 
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035 
14008 CÓRDOBA 
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578 
16002 CUENCA 
Avda. República Argentina, 27.  
Tfno. 969 222 022 
15402 FERROL (A Coruña) 
Magdalena, 230 bajo. 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 
35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Doctor Chil, 17 - Casa de la Iglesia.  
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 
27002 LUGO 
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 10-12. Local i.  
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 (Sabadell. Barcelona) 
Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell.  
Tfno. 937 637 106 
44001 TERUEL 
Yagüe de Salas, 18 bajo.  
Tfno. 978 611 845 
45003 TOLEDO 
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2.  
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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