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Kaixo guztioi:
2012an abian jarri genuen aldaketa finkatzeko urtea izan da 2013. urtea
Baltistan Fundazioarentzat.
Alor ekonomikoan bi albiste on izan dira 2013an:
Bata, ekitaldia superabit txiki batekin itxi dugula. Horri esker, konfiantzaz ikus
dezakegu etorkizuna, jakinik eskura ditugun baliabideak eraginkortasunez
kudeatzeko gai garela eta, are gehiago, kontrako alderdiarekin dugun zorra
kitatzeko eskatu behar dugun maileguari aurre egin ahal izateko soberakina
sortzeko ere gai garela.
Bestea, zorra 42.000 €-tara murriztu dugula, 2012an zenbatetsi genituen 60.000
€-etatik abiatuta, eta kontuak itxi ondoren 80.000 €-tik gorakoak izanik.
Zorrozki murriztu ditugu Baltistanera egindako bidaiak, eta behar-beharrezkoak
direnak eta egoki justifikatuta eta proiektu zehatzen bidez finantzatuta egon
direnak baino ez ditugu egin. 2013an José Manuel Ruiz (Hezkuntza) eta Sarai
Martin (Generoa-Vocational-Emakumeak) joan dira bertara.
Baliabideen erabileraren eraginkortasunaren ikuspuntutik, justifikatu ezina da
bidaia gehiegi egitea eta, sarritan, dirua alferrik xahutzen dugun eta
deskoordinatuta aritzen garen inpresio negatiboak eta mezu kontraesankorrak
eragiten dituzte gure kontrako alderdian. Hori guztia ez dator bat gurea
bezalako Fundazio txiki, zorrotz eta eraginkor batekin.
2013ko maiatzean egin nuen bidaian Bailarako jende askorekin biltzeko aukera
izan nuen, batez ere etxeak berreraikitzen lagundu diegun Taliseko1
herritarrekin. Bileran gogobetetasuna eta esker ona adierazi ziguten,
Fundazioak han eta hemen egiten zuen lanagatik. Komunitatearekin hartutako
zorra epe laburrean kitatzeko arazoak genituela baina zor hori geuretzat
aitortuta genuela eta ahalik eta lasterren kitatzeko asmoa genuela azaldu
ondoren, herritar batek esandakoa dut gogoan:
“Bihotzez eskertu nahi dizuet lehen uneetan eta urte hauetan emandako
laguntza. Lagundu diguzuen bakarrak izan zarete. Zuen zailtasunak ulertu eta
denbora batez zain egon beharko dugula onartzen dugu. Azkenean, falta den
dirua eskuratzen badugu, poza izango da, baina hala ez balitz ere, eskertzen
jarraituko dugu".
Gogoan izango duzuen bezala, 2013ko lan-planean gure jarduera hiru
ardatzetara bideratzea erabaki genuen: Hezkuntza: lehen hezkuntzako eta
bigarren hezkuntzako lehen mailako irakaskuntza arautua 2013an abiatutako
1

Talis: 2010ean eta 2011n luizia jasan zuen Bailarako herria.
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Munawar Schoolen. Prestakuntza: nekazaritzan eta osasunean. Generoa: azken
alor horretan emakumeentzako 6 zentro ireki ditugu Bailaran, Bizkaiko Foru
Aldundiak finantzatutako proiektu bati esker. Bazkideen eta aldian-aldian
dohaintzen eta bonuen bidez laguntzen digutenen erantzuna ere bikaina izan
da. 25 bazkide gehiago bildu eta 300 lagunek baino gehiagok lagundu dute
Hushe Bailarako neska-mutilak eskolatzeko bonuen kanpainan.
Era berean, 2013an hiru ardatz horietako proiektu estrategikoak
eraginkortasunez bultzatzeko boluntarioen lana ere bikaina izan da, eta
benetan emaitza ikusgarriak eskuratzea ekarri dute.
2006an egon nintzen lehen aldiz Machulon eta Hushe Bailaran, eta zazpi urte
eskas hauetan, ikusgarria da gizarteak, pertsonek eta familiek hainbat
alderditan izan duten aurrerakuntza. FIFBM2 kontrako alderdia ere berregokitu
egin da eta gaur egun lau pertsonako talde batekin aritzen da, horien artean
Fátima Kaniz izeneko emakume bat. Pertsona prestatuak dira, eta pixkanakapixkanaka hainbat alorretan tokiko lider-eginkizuna eta komunitatearen
errespetua eskuratzen ari dira.
Soiltasunera itzultzeko garaia da, apaltasunez lan egin, kudeaketa hobetu,
boluntarioen sarea zabaldu, Fundazioaren finantzaketa pribatuaren ehuneko
altuari eutsi, gardenak izan eta informatzeko garaia. Horretarako konpromisoa
barneratu dugu BFren patronatuan3 egotea onartu dugun lagunok.
Komunitate horien aldakuntzak mantsoak dira, baina komunitatea garatzeko
prozesu geldiezinak ipini dira abian. Berehala, euren etorkizuna independentzia
osoz aukeratu ahal izango dute. Krisi garai honetan, lana, igurikimenak,
etorkizuna falta dugulako beldurraren izua agertzen delarik, eta familia- eta
gizarte-sareek beste ahalegin solidario bat egiteko beharra dutelarik, kontuan
izan behar dugu badirela pertsona eta komunitate batzuk, adibidez Baltistan,
bizitza duina izateko guk baino zailtasun handiagoak dituztenak, guk baino are
baliabide eta eskubide gutxiago dituztelako.
Horregatik, zuen elkartasuna eta konpromisoa eskatzen jarraituko dugu.
Euren mendiez gozatzera joaten garenean hainbeste laguntzen diguten
pertsona horiek beraien aldeko ahalegina merezi dute.
Eskerrik asko hemen Euskadin eta han Baltistanen bizi diren pertsona guztiei,
garapenerako kooperazioaren abentura ederra posible egiten duzuelako.
José Manuel Ruiz. BFko lehendakaria

2
3

FIFBM: Felix Iñurrategi Foundation Baltistan Machulu.
BF: Baltistan Fundazioa
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NORTASUNA
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Baltistan Fundazioa erreferentziako GKEa da Baltistan eskualdean, baltiar
herriaren lurrean, Pakistan iparraldeko Karakorum mendikatean. Hain zuzen,
Fundazio horretan ari dira hango eta hemengo lagun asko. Zehatzago, Hushé
bailaran, Pakistan eta Indiaren arteko muga eztabaidatsuan (Kaxmir izena
zuen hartan) egiten dugu lan. Landa-gizartea da, bakartua, tradizio indartsu
eta errotuak eta erlijio islamdarra duena.
Gizarte-eragile publiko nahiz pribatuekin lankidetzan aritzen gara. Bereziki
azpimarratzekoa da hezkuntza zabalean dugun eginkizuna: jende guztiak
ikasketak eskuratzeko aukera hobetzea, emakumeentzako prestakuntza,
osasun-alorreko hezkuntza, nekazaritza iraunkorra eta komunitateko gizartepartaidetza. Emakumearen eta oro har hauskortasun- eta bazterkeria-egoeran
dauden kolektiboen gizarte- eta komunitate-alorreko sustapenera bideratutako
lan garrantzitsua egiten dugu. Gure esku-hartzea pertsonekiko eta euren
kulturarekiko errespetuan oinarritzen da, eta euren banakako garapena eta
komunitatearena bultzatzeko mekanismoak sustatzen ditugu horretarako. Ildo
beretik, arreta berezia jartzen dugu errealitatea aztertzen dugunean, eta bide
formal eta sistematikoak erabiltzen ditugu egoeraren diagnostikoa prestatzeko.
Fundazioak prestakuntzaren alorrean egiten duen lana dela eta, Pakistanen
eta eskualdean ezaguna eta aitortua da. Sarean jarduten dugu,
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen sektoreak duen izpirituarekin
eta balioekin bat.
Hainbat sentsibilitatetatik datozen pertsonak biltzen ditugu, guztiak ere
Fundazioaren lanean laguntzen. Komunikazioa eta partaidetza garrantzitsuak
dira eta, horien bidez, bazkide eta laguntzaileekin harreman estua dugu,
informatuta eta Fundazioaren garapenean inplikatuta senti daitezen.

Eginkizuna eta balioak
Tokiko giza garapenaren eta genero-ekitatearen bidez, Baltistango Hushé
Bailarako komunitateen bizi-kalitatea hobetu eta gizarte-justizia lortu ahal
izatea da BFren asmoa.
Helburu horiek gauzatzen laguntzeko, honako bide hauek erabiltzen ditu BFk:


Interesak eta beharrizanak identifikatzea; helburuak finkatzea; oztopoak
aztertzea; Tokiko Gizarte Garapena, genero-ekitatea eta gizarte-justizia
lortzeko jarduerak eta esku-hartzeko bideak zehaztea.



Garapen-proiektuak diseinatu eta burutzea.
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Estatu osoan eta Euskadin bereziki, sentsibilizazio-ekintzak egitea.



Honako hauek dira hartzaileak: Hushéko Bailaran premia duten
biztanleak, bereziki neskatoak eta emakumeak.

Honako hauek dira Fundazioaren balioak:





Biztanle hartzaileak euren garapenaren (tokiko garapenaren eta
garapen endogenoaren) eragileak direla aitortzea.
Emakumeen egoera hobetu eta ahalduntzeko konpromisoa.
Giza eskubideen errespetua.
Ingurumenaren errespetua.

BFk sinesten duen garapen-ereduan:
-

-

Pertsona hartzaileak euren garapenaren eragile aktiboak dira eta hori
horrela izateko gaitasuna dute. Horregatik, euren gizarte-partaidetza
bultzatzen du.
Kontrako alderdiarekiko harremana honako printzipio hauetan
oinarritzen da: elkarrekiko errespetua, autonomia, erantzukizuna,
elkartasuna, elkarrekiko kooperazioa, berdintasuna, elkarrizketa,
koherentzia eta gardentasuna.
Gure lana pobrezian dauden pertsonei zuzentzen zaio, eta baliabideak
eta tresnak eskaintzen dizkiegu hezkuntzan, produkzioan eta
osasunean.
Garapenak iraunkorra izan behar du eta ingurumena errespetatu.
Emaitzek biztanleria onuradunaren autogestioan lagundu behar dute.

Oroitzapen historikoa
Baltistan Fundazioa Euskadiko eta Baltistango pertsonen artean duela hogei
urtetik gora datorren harremanaren ondorioz jaio zen. Hara joandako
mendizaleek Hushé Bailarako eta bereziki Machuloko biztanleekin harremana
lotu eta urteen eta bidaien poderioz, harreman hori indartuz joan zen.
Funtsezkoa izan zen hainbat gertakizun bateratzea: alde batetik, garraiolari
talde batek, Tibeten sherpa-eskola sortu zutela jakinik, Machulon Green
Mountain School sortzeko erabakia hartu zuten, goi-mendiko laneko
baldintzak hobetzeko asmoz, horixe delako eskualde horretan diru-sarrera
gehien sortzen dituen jarduera.
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Beste alde batetik, 1999an, José Carlos Tamayok, Jon Lazkanok eta Iñurrategi
anaiek, Machuloko garraiolarietako batekin, Rustam Alirekin, batera, Nanga
Parbaten (8.125 m) larri zegoen mendizale hegoamerikar bat erreskatatu
zuten.
Ekintza hori aitortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak sari bat eman zien
mendizaleei eta, inolako zalantzarik gabe, Machuloko Mendi Eskola sortzen
laguntzeko erabiltzea erabaki zuten.
Azkenik, 2000. urtean, Felix Iñurrategi Karakorumeko Gasherbrumen (G2: 8.035
m) jaitsieran hil zelarik, behin betirako errotu zen Euskadiren eta Baltistanen
arteko harremana.

Fundazioaren hastapenak
Machuloko eskolako kideek, Felixen oroimenez, eskolaren izena aldatu eta Felix
Iñurrategui Machulo Green Mountain School (FIFBM) izena jarri zioten. Geroago,
Hushé Bailarako garapen ekonomikoaren eta sozialaren alde lan egingo zuen
fundazio bat sortzea erabaki eta 2001ean ofizialki erregistratu zuten.
Euskadin, hainbat lagunek, Felixen desagerpenarekin sentsibilizatuta eta
Machuloko bizi-baldintzak hobetzen laguntzeko gogoz, Felix Iñurrategi Baltistan
Fundazioa sortzea erabaki zuten. Horixe da, hain zuzen, geroago Baltistan
Fundazioa izena hartuko zuena.
Hasieratik bertatik, eta estatutuetan irakur daitekeenez, baltiarren berdintasuna
eta gizarte-justizia lortzeko lankidetzan aritzeko filosofiak gidatu du
Fundazioaren jarduna. Hartara, garapen hori bultzatzeko bitartekoak,
azpiegiturak eta prestakuntza teknikoa eskaini ditu, aldian-aldian elikagaiak eta
dirua bidaltzeaz gain.
Gaur egun, Fundazioak 440 bazkide eta laguntzaile ditu, eta azken horien
artean nabarmentzekoa da EAEko erakunde eta instituzioek duten presentzia.
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Lan-taldea
Baltistán Fundazioa osatzen duten pertsonak.
Patronatua:





Lehendakaria: José Manuel Ruiz.
Lehendakariordea: Mercedes Calvo.
Idazkaria: Inazio Arregi.
Kideak: Alberto Iñurrategi, Pedro Ibarra, Itziar Hernández.

Langile liberatuak:
Proiektu-arduraduna: Elena Eizaga (lanaldi osoan).
Genero-arduraduna: Sarai Martin (lanaldi erdian) (emakumeen proiektuak
diruz lagunduta).
Boluntarioak:
Hezkuntza-taldea: Koldo Niembro (koordinatzailea), Pedro Ibarra, Javier Riaño,
Asier Dieguez, Ziortza Olano, Marta Bernaola, Mikel Colina, Lur Martínez, José
Manuel Ruiz.
Emakume-taldea: Sarai Martin, Itziar Hernández, Txaro Otxandorena, Elena
Eizaga, Eunate Saiz.
Osasun-taldea: Justo Alzua, Olatz Irazustabarrena eta Txaro Otxandorena.
Nekazaritza-taldea: Argiñe Muruamendiaraz, Ainhoa Azpeitia eta Arrate Iturbe.
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Azpiegitura-taldea: Araitz Bizkarra eta Koldo Telleria.
Komunikazio-taldea: Enaitz Ezpeleta, Maider Arregi, Isabel Blázquez, Carmen,
Bernat Alberdi, Miren Arregi , Sheila Katherine Fritz eta Eunate Sáiz.
Administrazio-taldea: Txaro Otxandorena, Victor Ruiz de Erentxun, Jon
Mancisidor.
Beste alor batzuk: Maider Arregi eta Clare Guillespie (itzulpenak), Ibon
Azpilikueta, Patxi Urquijo (itzulpenak eta informatika).
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LABURPEN EKONOMIKOA
2013an zehar, Baltistan Fundazioak bere helburu eta proiektuak bultzatzen
jarraitu du, 139.482,49 €-ko diru-sarrerak sortuta. Hain zuzen, zenbateko hori
memoria honetan adierazitako jarduera eta emaitzetan gauzatu da.
NOLA ESKURATZEN DITUGU BALIABIDEAK?
Aurten BFk kudeatutako baliabide guztietatik % 58 (80.448,44 €) fondo
publikoetatik iritsi da: Bizkaiko Foru Aldunditik eta Bizkaiko eta Gipuzkoako
udaletatik. Gainerako % 42a (59.034,05€), berriz, fondo pribatuetatik, bazkideen
ekarpenetatik, pertsonen eta enpresen dohaintzetatik eta neskatoen
eskolaratzea finantzatzeko “bonoak” erostetik iritsi da.

2013ko DIRU SARRERAK

% 42

FONDO
PRIBATUAK
FONDO
PUBLIKOAK

% 58

FONDO PUBLIKOAK

FONDO PRIBATUAK
% 10

% 28

% 38

BAZKIDEAK

UDALAK
DOHAINTZAK
BFA
% 72

% 52

BONOAK
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NOLA ERABILTZEN DITUGU BALIABIDEAK?
BFk kudeatutako baliabide guztietatik % 63 Baltistanen abian diren 4 garapenalorretako (Hezkuntza, Generoa, Nekazaritza eta Osasuna) Kooperazio
Proiektuetara bideratu da, eta % 28 Iparraldeko Administrazio eta Gestio
gastuetara.
Pentsa liteke kopuru hori gehiegizkoa dela, baina Fundazioan kontratatutako
pertsona bakarren kostuaren eskala-ekonomiaren ondorioz sortzen da. Izan ere,
azken urteetan, diru-sarrerak murriztu egin dira, iaz trantsizio-urtea, barneberrantolaketako urtea izan zen eta finantzazio-iturri publikoak murriztu egin
ziren gainera. Horrek guztiak eragin negatiboa izan du erakundearen
eraginkortasunean. 2014. urtetik aurrera, berriz, egoera zuzendu egin da.
Proiektuen baitan, % 11 sentsibilizaziora eta komunikaziora bideratu da.
2013ko ekitaldia ixtean, 12.661,25 €-ko emaitza positiboa izan da; hau da,
aurrekontu osoaren % 9. Zenbateko hori Pakistanen abian diren proiektuetara
bideratuko da 2014. urtean.

2013ko GASTUAK
SOBERAKINAK

%9
ADMINISTRAZI
OA

% 28
PROIEKTUAK
PAKISTANEN

% 43

PROIEKTUAK
IPARRALDEAN

% 20
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PROIEKTUAK
Hezkuntza
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Hezkuntza
1. Proiektuaren laburpena:
Hushé ez da Malalaren –Bakearen Nobela eskuratzeko hautagaiaren– Bailara.
Hushé Bailaran Marzia, Fatima, Kaniz... bizi dira. Inor ez da horiek hiltzen
ahalegindu eskolara joateagatik, baina ikasten jarraitzea bera garaipena da.
Ez dira talibanen artean bizi, eta hezkuntza-eskubidea aldarrikatzea ez da
bizitza arriskatzeko arrazoia. Baltiarren komunitatean bizi dira.
Nolanahi ere, Swat Bailaran ez bagaude ere, hemen ere ez dago bermatuta
eskolaratzea.
Konstituzioak Hezkuntza Eskubidea aitortzen du. Halere, Pakistan bigarren
postuan dago munduan eskolatu gabekoen tasan. Pakistanen, 5 eta 12 urte
bitarteko bederatzi milioi neska-mutil eskolatu gabe daude. Horietatik % 60
neskatoak dira. Hemen ere, emakumea eta txiroa izateak areagotu egiten du
eskolaz kanpo gelditzeko aukera.
2006az geroztik, MONTESSORI pedagogian oinarritutako hezkuntza-eredu berri
bat lantzen ari gara Hushé Bailarako komunitatearekin batera. Eredu hori
ekitatiboagoa da eta kalitate handiagoa eskaintzen du. Hori guztia, eskolatasak finantzatzen laguntzeko beka-programari eta Bono Kanpainako
dohaintza-emaileen laguntzari esker.
Aldaketa asko egin dira eta hobekuntzak agerian daude. Alabaina,
aldakuntza horiek ez dira itzulezinak. Hemen, aurrera ez egiteak atzera egitea
esan nahi du.

Munawar School 2006

Munawar School 2013
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2. Lorpenak.
Iparraldean garapenerako lankidetzarako inbertsio publikoak izan dituen
murrizketen gainetik ere, 2013an hezkuntza-proiektua finkatzea lortu dugu:
a. Ereduaren iraunkortasunean eta bideragarritasunean aurrera egin dugu
(kontrako
alderdiak
finantzatu
du
eskola-garraioa,
familien
konpromisoari esker).
b. Ereduaren ekitatea indartu egin da, neskatoen eta mutikoen ratioa
hobetu izanak agerian uzten duen bezala.
c. Hezkuntza-kalitatea hobetu egin da, hezkuntzako maila guztietako
emaitzetan agerian gelditu denez.
2006tik eta gaur egun arte, laukoiztu egin da Munawar Schoolen4 ikasten duten
neska-mutilen kopurua. 400 neska-mutil ari dira eredu horretan, eta kopuru
horren % 54tik gora neskatoak dira, eta % 70etik gora maila batzuetan
(adibidez, Lehen Hezkuntzako 2. mailan). Hori guztia, eskola-tasak finantzatzen
laguntzeko beka-programari esker.
Irakasle kopuruak hezkuntza-eskariarekin batera egin du gora. 2006an bost
irakasle izanik, gaur egun 20 dira, horietatik % 62 emakumeak, motibazio
handiagoa ez ezik birziklatze profesionalerako programetan parte-hartze
handiagoa ere badutenak.
Gaur egun, Irakasleak Prestatzeko Zentro bat dugu Bailaran, eta guztira 60
irakaslek hartu dute parte birziklatze profesionalerako proiektuetan. Horri esker,
euren lan-baldintzak hobetu, absentismoa murriztu, euren kualifikazioa
areagotu, eta horren guztiaren ondorioz, ikaskuntzako emaitzek hobera egin
dute.
Gaur egun, familia kopuru handi bat konbentzituta dago hezkuntzak eginkizun
garrantzitsua duela aldaketa bultzatzen eta ongizatea finkatzen. Horixe
erakusten du goi-mailako hezkuntzan ari diren ikasleen gorakadak eta
prestakuntza osagarrian duten partaidetza-maila altuak. 2006az geroztik, 46
gaztek goi-mailako ikasketak egin ahal izateko bekak eman ditu Fundazioak.
2006an matrikulatu zen lehen emakumearen ildoari jarriki, gaur egun 21
emakumek hartzen dute parte programan, eta 28 Bailaran lanean ari dira
erakunde publiko nahiz pribatuentzat.
Halere, askoz ere gehiago dira dagoeneko azaleratzen hasi den kulturaaldaketaren onuradunak. Horren adibidea da bigarren mailako hezkuntza

4

Munawar School: FIFBMren eskola, Machulun dagoena.
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ingelesez ikasteko doako eskola-garraioa erabiltzen zuten 80 familia inguruk
gaur egun euren ahaleginez finantzatzen dutela programa hori.
Halere, oraindik orain badaude seme-alabak hezkuntza-prozesuan txertatzen
ez dituzten familiak, batez ere prestakuntzan aurrera egin ahal izateko aukera
ekonomikorik ez dutelako. Ez dugu ahantzi behar 190 milioi pakistandarretatik
% 42,6 analfabetoa dela, batez ere landa-eremuetan eta are gehiago
emakumeen kasuan. Prozesu hori iraultzen laguntzea da, oraindik orain, gure
konpromisoa.

3. Biztanleria onuraduna: 600 pertsona inguru dira Sharbi Nima

hezkuntza-proiektuaren onuradun zuzenak.
4. Erakunde dohaintza-emaileak:
a. Udalak: Etxebarri, Beasain, Mungia, Aretxabaleta, Bergara eta
Andoain.
b. Bideberriko Mankomunitatea.
c. Juniper Trust (Ingalaterra)
d. Monica Ariño, Marck Caines, Ester Ibañez, 74 norbanako.
e. EHUko langileen % 0,7 Gizarte Fondoa.
f. Bonoen harpidedunak

5. Proiektuaren iraunaldia
2014an amaituko da.
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EMAKUMEAK
1. Proiektuaren laburpena
Baltistan Fundazioak eta bere kontrako alderdiak, FIFBMek, garatzen dituzten
proiektu guztietan genero-ikuspegia zeharka lantzeaz gain, Bailarako
emakumeen gaitasunak eta hazkunde pertsonala sustatzea da bi erakundeon
jardueraren ardatzetako bat. Lan hori Emakumeentzako Prestakuntza
Zentroaren (VTC) proiektuaren bidez egiten da. 2007an jarri zen abian
Machulon eta gaur egun Bailarako gainerako komunitateetara zabaldu da.
Horrela, emakumeei etxetik irteten, biltzen eta eskainitako ikastaroetan
prestatzen laguntzen dien zentro-sarea eraiki ahal izan da. Horrek dakarren
aurrerakuntza pertsonalaz eta profesionalaz gain, jarduera ekonomiko txikiak
abian jarriz, kasu batzuetan diru-sarrerak eskuratzeko aukera ere eskaini zaie.
Horri esker, gizartean aitortza eta ikusgarritasun handiagoa ere lortu dute.
Azken bost urteetan Machuloko emakumeen Vocational Training Centren era
guztietako jarduerak garatu dira. Hain zuzen, ondorenean azalduko dira
lorpenak.

2. Lorpenak
a) Emakumeen Prestakuntzarako sei Zentro (VTC) jarri dira abian Hushén,
Kandayn, Balegonen, Marzegonen, Thalisen eta Salingen, komunitateek
eurek hala eskatuta.
b) Vocational Centre-en proiektua abian jarri zen Machulon ikastaroak
eguneratu egin dira, emakumeak teknika berrietan trebatzeko aukera
izan dezaten.

c) Zazpi zentroetan eskaintzen diren joskintzako eta artileko ikastaroez gain,
osasunari, higieneari eta emakumeen giza eskubideei lotutako
ikastaroak ere eman dira, emakumeak kontura daitezen giza
eskubideak dituztela eta, beraz, eskatzeko eta erabiltzeko eskubidea ere
badutela. Skarduko5 Ongizate Saileko Zuzendariaren laguntza jaso da
horretarako.
d) Zentro bakoitzean Emakume Batzordeak osatu dira, euren arazoak
partekatu eta horien inguruan erabakitzeko, zentroetan egiten diren
5

Skardu: Baltistan probintziako hiriburua.
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jardueren ondorioz sor litezkeen baliabide ekonomikoak kudeatu eta
zertara bideratu adosteko... Hori guztia bideratzeko, FIFBMeko Genero
Koordinatzaileak iraunkortasunari eta baliabideen kudeaketari buruzko
ikastaroa eman die. Bailaran lehen aldiz, soilik emakumeak titularrak
diren lehen banku-kontua ireki da horren ondorioz.

Hilean behin, Emakume Batzordeak hiruhilekorako jardueren egutegia
planifikatzen du.
e) Genero-koordinatzaileak, Fatima Kanizek, Rozan Emakumeen GKEak
(alor horretan aitortza zabala duenak) emandako hainbat gairen
inguruko ikastaroak jaso zituen Islamabaden, batez ere Emakumeen
Eskubideen
ingurukoak
eta
genero-proiektuen
kudeaketaren
ingurukoak.
Horri esker, hiriburuko emakume-erakundeekin harremanak lotzeko
aukera izan dute, eta nazioarteko erakunderen batekin ere egon dira
Bailarako emakumeen egoeran nolabaiteko parte hartzea izan dezaten.
Harreman horien artean nabarmentzekoa da Sabah Networki egindako
bisita. Emakumeek egindako produktuak nazioartean merkaturatzeko
sare bat da, eta Bailaran egindako produktuak euren merkataritzasarean txertatzeko aukera ireki da horrela.
f) Gaur egun, Bailarako bi emakume goi-mailako ikaskuntza arautuak
egiten ari dira Fundazioaren beken bidez: bata Medikuntza alorrean eta
bestea Genero Ikaskuntzetan.
g) Prestakuntza Zentroetako lehendakari eta administratzaile batzuk
ingeleseko lehen ikastaroak ematen hasi dira.
h) Pakistango Hushé Bailarako emakumeen bizitza-historiei buruzko liburu
bat idatziko duen idazle bat aukeratzeko irizpideak zehaztuta daude.
2014ko amaieran argitaratuko da lau hizkuntzatan: urduz, euskaraz,
ingelesez eta gaztelaniaz.
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Sentsibilizazio-proiektuak:
j) Pakistango emakumeen egoerari buruzko bi sentsibilizazio-hitzaldi
Bilbon. Emakumeei laguntzeko Rozan GKEko emakume pakistandar bat
izan zen hizlaria.
k) Pakistango emakumeen egoerari buruzko hitzaldi bat Santurtziko
ikastetxe batean, Garapenerako Hezkuntza sustatzeko asmoz.

3. Biztanleria onuraduna
Biztanleria onuraduna: Hushé Bailarako emakumeak
Proiektuaren zeharkako biztanleria onuraduna: Hushé Bailarako familiak

4. Proiektuaren iraunaldia
2012tik 2014ko amaierara arte.

5. Dirulaguntzak eta dohaintzak eman dituzten erakundeak
Bizkaiko Foru Aldundia eta Leioako Udala.
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OSASUNA
1. Proiektuaren laburpena
Ohiko finantziazio-iturri publikoak eskuratzeko zailtasunen aurrean, eta
aurretiaz sortutako defizitak amortizatzeko premia zela eta, 2013. urtearen
hasieran Baltistan Fundazioak hezkuntza lehenetsi eta horretan
espezializatzea erabaki zuen, batez ere neska-mutilengan eta
emakumeengan zentratuta. Erabaki horren ondorioz, gainerako proiektuak,
hala nola osasunari lotutakoak, hezkuntzarantz bideratu dira.
Proiektu horretan, Osasun Hezkuntzaren bidez eskola-adinean dauden
neska-mutilen eta emakumeen higiene pertsonala hobetu nahi izan da.
Horretarako, ahulguneak identifikatu eta hainbat jarduera jarri dira abian,
proiektua iparraldean eta hegoaldean garatu eta koordinatzeko.
Proiektu hori hezkuntza-esparrura bideratzeko, emakumeei zuzendutako
osasun-prestakuntzako jarduerak Bailarako errealitatera eta ohituretara
egokitu dira. Adibidez, eskolako ikasleek komunak ez erabiltzea.

2. Lorpenak
a) Proiektuaren garapenean eta koordinazioan izandako ahulguneak
identifikatu dira.

b) Emakumeei zuzendutako osasun-hezkuntzako jarduerak dira lan-talde
horren ahulgune etengabea, batez ere haur eta umeen osasuna
lantzeari dagokionez. Badakigu horixe dela Bailarako emakumeek
gehien eskatzen duten jarduera eta badakigu, halaber, lehenetsi egin
beharrekoa dela; alabaina, ez dugu horretarako finantzaketarik lortzen.
Horregatik, Iparraldean sentsibilizazio-lana areagotu eta emakumeelkarte eta -erakundeei eta abarrei zuzendutako hitzaldiak, proiekzioak,
albisteak... biderkatu ditugu.
Ildo beretik, gizonentzako osasun- eta prebentzio-prestakuntzak egiteko
premia ere ikusi da, eta alor hori proiektu berean txertatu da.
c)
Osasun-hezkuntzako proiektua diseinatu da, komunak erabili eta
ikastetxean gaixotasunak prebenitzera bideratutako material didaktikoekin.

22

d)
Jarduerak 2013ko lehen seihilekoan garatu dira, eta proiektua amaitzeko
sentsibilizazio-hitzaldi bat egin da Arrasaten.

3. Biztanleria onuraduna
Proiektu horren bidez, Machuluko komunitatean higienea eta osasuna
hobetzeko jarduerak sustatzen laguntzea da helburua. Jarduera horiek garatuz,
biztanleek oinarrizko higiene- eta prebentzio-neurriak barneratzea nahi da,
etorkizun hurbilean osasunaren inguruan egin nahi diren proiektuei begira.

4. Erakunde dohaintza-emaileak:
Arrasateko Udala

5. Proiektuaren iraunaldia
2011tik 2013ra arte
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NEKAZARITZA
1. Proiektuaren laburpena
2013an egindako jarduerek aurreko urteetan zehaztutako ildoa jorratu dute.
Honako hau da helburu orokorra: uztak hobetu eta produktibitatea
areagotzea;
biztanleen
elikadura
dibertsifikatzea;
gizon-emakumeak
nekazaritzako tekniketan trebatuz euren diru-sarrerak handitzea. Lan hori beste
lan-talde batzuekin (generoko lan-taldearekin, hezkuntzakoarekin eta
osasunekoarekin) lankidetzan garatzen da.
Aurten aurreikusi diren jarduerak garatzeko, teknikari/koordinatzaile bat
(Tariq Umer) kontratatu zen, alor horretan prestakuntzaz ardura zedin. Pakistan
Council of Scientific and Industrial Researcheko arduraduna da Tariq, eta
laguntzaile batekin batera aritzen da jardueren jarraipena egiten, biztanleekin
harremana mantentzen eta VTCekin6 batera egin beharreko jarduerak
dinamizatzen, batez ere emakumeak baitira nekazaritza-lanez arduratzen
direnak.
Herri eta auzo bakoitzeko emakume-batzordeek identifikatutako
beharrizanetan oinarrituta planifikatzen da proiektua, Sarai Martinek, BFko
berdintasun-teknikariak egindako diagnostiko batean jasota daude beharrizan
horiek.

2. Lorpenak
a. Proiektua kudeatzen laguntzeko, landan bertan arituko den pertsona
bat identifikatzea.
b. Nekazaritza-teknikei buruzko prestakuntzak:


Txertoei buruzko ikastaroak:
o Ikastaroa hasi aurretiko hitzaldi batean txertoen garrantzia landu
zen, eskualdeko abrikot-barietateen kalitate txarraren ondorioz
nekazariek ezin zutelako merkatuan prezio egokirik eskuratu.
o
o

6

Bildutako proposamena: Bailaran bi fruta-mintegi ezartzea,
kalitate handiko barietateak hornitzeko.
Nekazaritzari lotutako alor guztien inguruan (mintegiak erabiltzea,
fruta prozesatu/kontserbatzea, fruta lehortzea, izurriteak eta
gaixotasunak prebenitzea, haziak ekoiztea...) prestakuntza
eskainiko zuten pertsonak trebatzea.

VTC: Vocational Training Centre- Emakumeen Prestakuntza Zentroa.
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Abrikot, masusta eta sea-buckthorn (Hippophae) marmeladari buruzko
ikastaroa:
o Ikastaroak oso balorazio ona bildu du. Lau emakumek "jam
making" elkartea sortu dute. Abrikot- eta seabuckthornmarmeladak egin eta FIFBMren bidez Skardunen saltzen diote
MASFOri. Etiketatuaren diseinuak egin dira.



Abrikotak lehortu eta garbitzeko ikastaroa:
o Luzaroago iraungo duen produktu garbiagoa lortzeko asmoz.



Landareak prozesatzeko ikastaroa:
o Skarduko PCSIRek7 landareak kontserbatzeko metodo bat garatu
du, eta hori erabiliz kontserbek 6-8 hilabetean irautea lortzen dute.
Metodo horretan oinarrituz, tomate-saltsa edo -pasta eta luzokerkontserbak (inguruan oso gustukoak baitira) prestatzeko
ikastaroak eman ziren.
Tomatearen kasuan, nutrizio-balio
handiagoa izango zuten kontserbak prestatzea zen helburua,
ordura arte tomatea lehortu bakarrik egiten zelako, eta gainera
Machuluko nekazari gutxi batzuek baino ez zutelako egiten.
Metodo hori beste landare batzuekin ere erabil daiteke, hala nola
azarekin, piperrarekin, azenarioarekin, arbiarekin... Guztiak ere
eskualdean hazten diren landareak dira.



Berotegi txikiei buruzko ikastaroa:
o Ikastaro horri esker, eta aurretiko bilera bat egin ondoren, Bailaran
berotegi txikiak eraikitzeko estrategia zehaztu zen. Berotegiek
tamaina ertaina izan behar zuten, eta halabeharrez tokiko
materialez eginak eta kostu txikikoak izan behar zuten. 20
berotegi eraiki ziren Bailaran zehar: 5 Salingen, 5 Machulun, 3
Talisen, 4 Marzigonen eta 3 Balegonen.
o 20 berotegi horiek nekazaritzako teknika berriak probatu, irakatsi,
motibatu, eta emaitza bailaran txertatzeko balioko zuten. Neguan
hosto berdeko landareak haziko ziren, eta otsailetik aurrera
tomate-, aza-, azalore- eta piper-hazien mintegitzat erabiliko ziren.

c. Machuluko fruta-arbolen landaketa esperimentalaren jarraipena.
Neguko inausketei esker, hobekuntzak antzeman eta sagastien
ekoizpena handitu dela ikusi da.
d. Partaidetzako bilerak Machuluko eta Salingeko biztanleekin, emakumebatzordeekin eta FIFBMko nekazaritza-batzordearekin. Tissheri, Maren,
Malon, Hare, Bongri eta Hilbi.
e. Bilera FIFBMrekin. Alde guztien artean egoerari buruzko eta proiektu
bakoitzerako etorkizuneko beharrizanei buruzko ikuspegi bateratua.
7

PCSIR: Pakistan Council of Scientific and Industrial Reserch
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f.

Hitzarmena Khapuluko Nekazaritza Sailarekin8 prestakuntzarako eta
nekazaritza-proiektua garatzen laguntzeko. Mikro-berotegiak ezartzeko
materiala ematea.

3. Proiektuaren biztanleria onuraduna

IKASTAROA

Machulu

Saling

Giz.

Marzigone

BaleyGone

Giz.

Em.

Giz.

Em.

Giz.

Em.

7

-

6

-

12

-

2

-

Em.
Txertoak

24

-

Abrikot- eta masustamarmelada

18
11

6
13

Abrikota lehortzea

12
10
7

12
7
10

Barazkiak prozesatzea

5

6

Seabuchthornmarmelada

14

7

Mikroberotegiak

12

0

10 lagun

16 lagun

3

2

Proiektuaren zeharkako biztanleria onuraduna: 560 lagun (300 emakume eta
260 gizon), horiek baitira onuradunen familiak osatzen dituzten pertsonak.

4. Proiektuaren iraunaldia
2010-2014 aldirako nekazaritzaren arloko plana

5. Dirulaguntzak eta dohaintzak eman dituzten erakundeak
Leioako Udala.

8

Hushé Bailaratik gertuen dagoen herria.
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SENTSIBILIZAZIOA
1. Proiektuaren laburpena
Aurten, 2013an, Baltí Arima proiektua burutu da. Beraren bidez, Baltistan
Fundazioaren eta Felix Iñurrategi Baltistan Machulo Fundazioaren artean Hushé
Bailaran giza eskubideak babestu eta tokiko giza garapena bultzatzeko egiten
duten lana ikusarazi eta balioztatu nahi izan da. Horretarako, euskal gizarteari
zuzendutako sentsibilizazio-ekintzak burutu dira, batez ere mendiaren mundua
eta gazteria azpimarratuta.

2. Lorpenak
Honako hauek egin dira asmo hori burutzeko:
-

Sentsibilizazio-hitzaldiak Euskal Herriko
Aretxabaletan, Muskizen eta Bermeon).

herrietan

(Arrasaten,

Bilbon,

-

Gizarte-sareak, web-orrialdea eta baliabide teknologikoak hobetu dira,
hausnarketa eta izpiritu kritikoa bultzatzeko eta bi komunitateak
hurbilarazteko dibulgazioa eta sentsibilizazioa sustatu eta topaguneak
sortzeko.

-

Lankidetza-ekintzak Euskadiko eta Pakistango erakunde feministen
artean. Alde batetik, Emakunderen foroan parte hartuz eta, beste
aldetik, Pakistanen “Rozan” erakunde feministarekin batera jardunez.

-

Muskizen Udaleko Berdintasun Sailarekin lankidetzan “Hushé Bailarako
Emakumeak” izeneko argazki-erakusketa egin zen, emakume baltiarren
egoeraren inguruan kontzientziarazteko.

-

Guk geuk egindako “Baltiar Arima” filma proiektatu zen hainbat herritan
(Oñatin, Zumarragan), Bailarako biztanleen errealitatea Euskal Herriko
biztanleengana hurbilarazteko.

-

Kutxa Fundazioak Donostian antolatutako Azoka Solidarioan parte hartu
genuen, herritarrei Euskal Herriko GKE-ek egiten ditugun proiektuen berri
emateko.
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3. Erakunde dohaintza-emaileak:

Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala

4. Proiektuaren iraunaldia
2012tik 2013ra arte.
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GENEROA
Proiektua: FIFBMren GENERO DIAGNOSTIKOA ETA PLANA
1. Proiektuaren laburpena
FIFBMren
genero-diagnostikoa
nahiz
ekintza-plana
Pakistango
CTC
kontsultoretzak prestatu ditu. FIFBMren antolamendu-sisteman eta jardueretan
zer genero-harreman dagoen diagnostikatzea eta ebaluatzea zen bi azterketa
horien helburua.
Erronkak eta aukerak identifikatu eta genero-ikuspegiarekin planifikatzeko
tresna bat da, betiere berdintasunerantz jotzeko asmoarekin.
Genero-diagnostikoan, gainera, genero-rolek emakumeen
gizartean zer eragin duten ere aztertu nahi izan da.

bizitzan

eta

2. Lorpenak
CTCk, FBFrekin eta FIFBMrekin batera, honako metodologia hau prestatu eta
2013an jarri du abian:
A.

FIFBMren antolamenduaren genero-diagnostikoa eta -balorazioa
1.
Borondate politikoa
2.
Gaitasun teknikoa
3.
Kontabilitatea
4.
Antolamendu-kultura

B. Hushéko Bailaran hautatutako herrietako genero-ebaluazioa: generoebaluazioa inkesta baten bidez burutuko da; oro har pertsona guztien eta
bereziki emakumeen alderdi sozioekonomikoak, kulturalak eta orotarikoak
hartuko dira aintzat.

3. Erakunde dohaintza-emaileak:
Bizkaiko Foru Aldundia

4. Proiektuaren iraunaldia
2012ko maiatza - 2013ko ekaina

29

AZPIEGITURAK
1. Proiektuaren laburpena
2009an luizi batek Khande herria suntsitu ondoren abian jarri zen “New
Khanden ureztatze-sistema bat eraikitzea” izeneko proiektuarekin aurrera
egin dugu 2013an zehar. Proiektuaren lehen zatia burutu da (biztanleek
auzolana egin zuten eraikuntzan) eta bigarren fasean hoditeria erosi eta
ezartzeko finantzaketaren zain gaude, proiektua guztiz burutzeko.

2. Lorpenak
Hauxe egin da lehen fasean:
a) Instalazio alboko lurzorua egokitu da.
b) Ur-tangak eraiki dira.
c) Ibaian zehar hoditeriari eusteko oinarria eraiki da.

3. Biztanleria onuraduna
New Khandeko herritarrak.

4. Erakunde dohaintza-emaileak
Udalak: Oñati, Iurreta, Lazkao eta Urretxu.

5. Proiektuaren iraunaldia
2014-2015ean burutzea aurreikusten da.
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ADMINISTRAZIO PROZESUA BFn
1. Proiektuaren laburpena
2013. urtean, Fundazioaren funtzionamendua hobetzeko administrazio-alorreko
tresna eta prozedura berriak ezartzen jarraitu dugu.

2. Lorpenak
Kudeaketa ekonomikoa sistematizatzeko hobekuntzak egin eta kudeaketa
gaur egungo egoera ekonomikora doitu da, BFren gastu finkoa murrizteko
politika ezartzeko.
Era berean, urtean zehar ekonomia-alorreko hobekuntzak egin dira Pakistanen:
kudeaketa ekonomiko zorrotzagoa egiteko prozedura ezarri da, eta
kontabilitate-kudeaketarako programa tekniko berezia txertatu da. Horrekin
guztiarekin hainbat asmo erdietsi nahi ditugu:
- Pakistango bertako erakundeak
handiagoa lortu ahal izateko.

indartzea,

geroz

eta

iraunkortasun

- Prozedura ekonomikoak hobetzea, bi erakundeen artean komunikazio eta
eraginkortasun handiagoa egoteko.
- Proiektuen eraginkortasun ekonomikorantz jotzea.
Berrikuntza txiki horiei esker, Euskadiko Garapenerako Gobernuz Kanpoko
Erakundeen Koordinakundeak helmugatzat zehaztutako Gardentasunaren eta
Gobernantza Egokiaren jarraibideetara lerratu, eta egiturazko gastu finkoa
doituz, barruko nahiz kanpoko egoera berrira egokitu da Fundazioa.
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BFn
KONFIANTZA
JARRI DUTE
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Erakunde publikoak:


















Bizkaiko Foru Aldundia
Andoaingo Udala
Antzuolako Udala
Aretxabaletako Udala
Beasaingo Udala
Bergarako Udala
Elgetako Udala
Eskoriatzako Udala
Etxebarriko Udala
Iurretako Udala
Lazkaoko Udala
Mungiako Udala
Oñatiko Udala
Urretxuko Udala
Zegamako Udala
Leioako Udala
Emakunde

Enpresak:







Batura
Ulma
Paradox
Surne
Gertu imprimategia
La Caixa

Unibertsitateak
EHU (langileen % 0,7 Fondoa)
Mendiko erakundeak: Euskal Herriko Mendi Federazioa
Erakunde laguntzaileak:
PDCN (Profesional Developement Centre North- Agha Khan
Foundation). Gilgit-Baltistan
CHIP Training & Consulting, Islamabad
UNA CONSULTORÍA. Bilbo. Euskadi.
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