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Joan den ekitaldia 2018-21 aldiko lehen plan estrategikoa izan da, eta plan horretan jasotzen denaren arabera, zehaztu geni-
tuen lau erronkak landu ditugu.

LANKIDETZA MULTIPLIKATZEARI dagokionez, Mozambiken dugun presentzia handitu egin da, izan ere, seigarren barrutiko 
nekazariekin lanean hasi gara, Niassa-n eta Cabo Delgado-n. Brasilen, kooperatibei zuzendutako laguntza eta prestakuntza 
programak sendotu ditugu, kudeaketaren eta komertzializazioaren arloetan. Martxan daukagu, baita ere, Kolonbiako zeregina, 
eta Ekuadorren, Etiopian eta Malawin hasteko prestatzen gabiltza.

Gainera, Mexikon, kooperatibei zuzendutako laguntza eta prestakuntza programetan kolaboratu dugu, eta egitasmo berriak 
babestu ditugu Kenian, Mondragon Unibertsitateak bultzatzen duen Africa Basque Challenge programaren bidez. Egia esatera, 
uste dut egin nahi genuen jauzi multiplikatzailea egiten ari garela.

Baina horren globalizatua dagoen mundu honetan, Hegoaldean ditugun programez gainera, ezinbestekotzat jotzen dugu 
sentsibilizazio lana egitea, gure ongizate gizartearen dinamikak aldatze aldera. Hori dela eta, GIZARTE ERALDAKETARAKO 
HEZKUNTZAREN arloan lanari ekin diogu, eta horretarako lankidetzan ari gara kooperatibekin eta, hezkuntzaren arloan, Ariz-
mendi Ikastolarekin eta Mondragon Unibertsitatearekin.

Helburu horiek lortzeko PERTSONA konprometituak behar ditugu, bai soldatapekoak bai boluntarioak, beren denboraren zati 
bat xede solidarioetara bideratuko dutenak. Zain gauzkazue.

Mundukideko lehendakari gisa zuzentzen dizuedan azken agur honetan, eskerrak eman nahi dizkiet Mundukide den interkoo-
perazio sistema hau osatzen dugun pertsona eta erakunde guztiei, zeregin honetan jarri duten dedikazio eta esfortzuagatik, 
eta bide batez, balio kooperatiboekin eta gizarte eraldaketarekin hartua duzuen konpromisoari eustera animatu nahi zaituztet.

Raul Garcia Diaz 
Mundukideko lehendakaria  

Lankidetza biderkatzea helburu



www.mundukide.org

Misioa eta bisioa 4
Erronka estrategikoak 5
Konpromisoa eta eraldaketa 6
Zuri esker 8
Lan ildoak 9
Mozambike programa                    10
Brasil programa                                    12
Kolonbia eta Etiopia programak 14
Bizitzak hobetzeko aliantzak 15
Datu ekonomikoak 16

Aurkibidea

Lankidetza biderkatzea helburu

Misioa eta bisioa 4
Erronka estrategikoak 5
Konpromisoa eta eraldaketa 6
Zuri esker 8
Lan ildoak 9
Mozambike programa                    10
Brasil programa                                    12
Kolonbia eta Etiopia programak 14
Bizitzak hobetzeko aliantzak 15
Datu ekonomikoak 16

Aurkibidea

MUNDUKIDE FUNDAZIOA • Zarugalde 30 • 
20500 Arrasate-Mondragón • Tel. 943 772010
mundukide@mundukide.org • www.mundukide.org

CIF: G20673604 / D.L.: SS 405-2016 / 
Edizioa: Mundukide Fundazioa



Misioa eta bisioa

Baloreak

BISIOA
Ilusionatutako pertsonak, 

gure lankidetza 
multiplikatuz gizartea

eraldatzeko.

ELKARTASUN UNIBERTSALA

Hona hemen Mundukiden parte hartzen

dugunon lanaren funtsa: ekonomia solidarioan 

oinarritutako beste esperientzia batzuekiko eta 

demokrazia sozialaren aldelanean diharduten 

guztiekiko elkartasuna; bakea, justizia eta

garapena helburu.

 

LANA

Gure lana, berez, ekintza eraldatzailea da, al-

daketarako ekintza da, garapena lortzeko bidea. 

Mundukiden dihardugunon ustez, lana balio bat 

da berez eta lanak lehentasuna du

kapitalaren aurretik.

ERALDAKETA SOZIALA

 Hona hemen Mundukiden parte hartzen

dugunon lanaren funtsa: ekonomia solidarioan 

oinarritutako beste esperientzia batzuekiko eta 

demokrazia sozialaren alde lanean diharduten 

guztiekiko elkartasuna; bakea, justizia eta

garapena helburu.
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Hegoaldeko herriekin lankidetzan 
jardutea, esperientziak, baliabideak eta 
jakintza partekatuz, parte hartzen duten
aldeek autokudeatutako garapen integrala sustatzeko; eta, horretarako, lan 
kooperatiboaren munduaren elkartasuna aktibatzea, Mundukideren balioen eta 
printzipioen oinarripean eta gidaritzapean.
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Erronka estrategikoak

Laburbilduz, hauek dira Mundukidek da-
tozen urteetan bultzatu nahi dituen ekar-
pen ildoak:
 
•  Lankidetzaren arloan dagoeneko metatua 

dugun esperientzia errepikatzea eta espe-
rientzia berriak garatzea.

•  Kooperatibek bultzatutako gizarte eral-
daketako proiektuetan lankidetzan jardu-
tea.

 •  Gizarte eraldaketarako hezkuntza egitas-
moak sustatzea.

•  Nazioarteko elkartasunaren alorrean alia-
tua eta tresna izatea. 

2018an, 4 urteko aldi estrategiko bati ekin zaio. Ilusio 

handiz lan egin dugu lantaldean, daukagun espe-

rientzia gero eta baliotsuagoa da, eta gure ingurunea-

ren eta pertsonen babes handia ere hor dago.

Asko dago egiteko; hori dela eta, gure konpromisoari 

eutsi nahi diogu berriz ere, gero eta pertsona gehia-

gori, emakume gehiagori eta familia gehiagori la-

guntzen jarraitzeko, pertsona eta familia horiek beren 

bizitzaren jabe izan eta hobeto bizi daitezen. Eta hori 

guztia lana eta interkooperazioa bultzatuz.
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EROSKIREN BOLUNTARIOTZA 
KOOPERATIBOA BRASILEN 

2010ean martxan jarritako kolaborazio eredu 
honek, herri behartsuenen garapen sozioeko-
nomiko eta kooperatiboan laguntzeko aukera 
emateaz gain, esperientzia aberasgarria 
eskaintzen die parte hartzen duten koopera-
tibako bazkide langileei, hala arlo profesiona-
lean nola pertsonalean. 

LABORAL Kutxak  BAT EGITEN DU 
MOZAMBIKEKO NEKAZARIEI 
ZUZENDUTAKO KANPAINAREKIN

Kaptazio kanpaina honen xedea zera izan da: 
Mozambike iparraldeko nekazari familiekin 
batera, askotariko jarduera sozioekonomikoak 
indartzen segitzeko fondoak biltzea. Kanpaina 
abiarazi eta lehen urteaz geroztik ari da LA-
BORAL Kutxa Mundukiderekin kolaboratzen; 
horretarako, kanpaina gauzatzeko komuni-
kazio plataformak eta bulegoak jartzen ditu 
gure esku.

KOLONBIARAKO BIDAIA SOLIDARIOA 

LABORAL Kutxakin
 
LABORAL Kutxa eta Mundukideren arte-
ko interkooperazio eredu berria kreditu 
kooperatibatik sortu da, Laboral Kutxaren 23 
urtetik 30era bitarteko bezeroei zuzendutako 
proposamen sozial gisa. 2018an sortutako 
egitasmo honetan, Kolonbiako lurretan 
bertan hautaketan, planifi kazioan eta taldeari 
laguntzeko prozesuan mamitu da Mundu-
kideren kolaborazioa. 20 egun zoragarritan es-
perientzia berezi eta bakarra bizi izateaz gain, 
bidaiaren helburu nagusia beste errealitate 
batzuk ezagutzea eta parte hartzaileengan 
kontzientzia kritikoa piztea izan zen.

 

Kolaborazioak
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AUSOLAN eta MUNDUKIDE
ELKARREKIN POBREZIAREN KONTRA

Beste urte batez, pobreziaren kontrako nazioar-
teko egunaren harira, Ausolanek eta Munduki-
dek sentsibilizazio kanpaina bat abiarazi dugu 
Gipuzkoa, Bizkai eta Nafarroako 26.000 ikasleri 
zuzenduta, “Familia maitea, gurea ere bada 
ardura” goiburupean.

KOOPERATIBA ARTEKO 
IV. LASTERKETA SOLIDARIOA 

Urriaren 21ean, Kooperatiba arteko Munduki-
de IV. Lasterketa Solidarioaren agertokia izan 
zen berriro ere Aretxabaletako Urkulu urtegia. 
Besteak beste, honako hauei esker egin zen 
lasterketa: Athlon, Columbus, Ausolan, Fagor 
Taldea, LABORAL Kutxa, Aretxabaletako Udala, 
Arrasateko Atletismo Taldea, Erkide, Debagoie-
nako Mankomunitatea, Urkulu landetxea eta 
Komunonak.

MUNDUKIDE SARIA
HUHEZINEMA 2.0

Asier Toledoren eta Asier Martinen “Mugak 
hautsiz” lanak jaso zuen Mundukide Saria, fi lm 
labur horrek bikain islatu baitzituen giza eskubi-
deen eta gizarte eraldaketaren gaiak, Mondra-
gon Unibertsitateko komunikazio fakultateak 
duela 12 urtetik hona antolatzen duen fi lm 
laburren lehiaketan.



Mundukide erakunde hauetako kidea da 
2018. urte bukaeran:
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Lan ildoak

2 GIZARTE 
EKONOMIA 
SENDOTZEA
Lidergotza sendoa eta eraldaketa sozialerako bokazioa
duten talde egituratuetan, enpresa arloa, antolaketa 
eta kooperatibagintza indartuko duten programak. 
(Brasil, Kolonbia, Mexiko eta Ekuador)

Enpresa sozialei zuzendutako
aholkularitza.

Jarduera ekonomiko berriak 
sortzeko babesa.

1 ESKUALDEKO 
GARAPEN
SOZIO-EKONOMIKOA 
Pertsonen gaitasunak sendotu,
garapen pertsonala eta
komunitarioa indartzeko programak.
(Mozanbike eta Etiopia)

Azpiegiturak:
ureztapen sistemak.

Nekazal garapena.

Hornikuntza eta
komertzializazio sarea.

MUNDUKIDEK BAT EGITEN DU GARAPEN SOSTENGARRIRAKO HELBURUEKIN
Fundazioaren bi lan ildoen bidez, NBEk 2030erako ezarritako Garapen Sostengarrirako Helburuak
(GSH) lortzeko ahalegina egiten dugu. Mundukidek ia 20 urte daramatza egoera ahulenean dauden pertsonen gaitasunak indartzen, 
pertsona horien eta beren komunitateen garapen sozioekonomikoari laguntzeko eta, hala, helburu batzuk eskuratzeko, hala nola po-
brezia eta gosea desagerraraztea, etengabeko prestakuntza sustatzea, emakumeak ahalduntzea eta kontsumo nahiz
produkzio modalitate sostengarriak bultzatzea.

Kudeaketa eta kooperatibagintzari 
buruzko formakuntza.



Mozambike
Neida
Vila Lago
(Montepuez eta 
Namuno)

Xacobo
Nogueira Ferreira
(Balama)

Beñat 
Arzadun Olaizola
(Majune)

Raul
Valdes Martín
(Montepuez 
 eta Namuno)

Ureztatze
sistema
Urte osoko
nekazal 
ekoizpena
errazten du,
ondorioz 
biztanleen
elikadura
hobetuaz.

  Laguntza teknikoa

 Bertako nekazaritza 

erakundeekin lankidetzan arituaz, 

nekazariei  laguntza teknikoa

      eskaintzen zaie.

      Hornikuntza eta 

   komertzializazio sarea    

  Programak, besteak 

beste, hazi eta ongarrien 

erosketa erresten die ne-

kazariei, batipat  distantzia 

eta logistika arrazoiengatik 

      isolaturik daudelako.

Programaren helburua, tokiko herritarrek errenta sortzeko 

duten gaitasuna handitzea da. Horretarako berdintasunean 

eta sostengarritasunean oinarritutako garapen ekonomikoa 

sustatzen dugu, bertako pertsonak ahalik eta autónomo eta 

burujabeen izan daitezen.

ESKUALDEKO GARAPEN SOZIO-EKONOMIKOA

Azpiegiturak

48.620

51% emakumeak

Ekoizpena: 2.234.936 €

Inbertsioak: 673.075 €
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Nekazal garapena

EMAITZAK

ekoizpena vs inbertsioak

onuradun

KOOPERANTEAK
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Armando da Costa  (Montepuezeko nekazaria) ”Progamaren aholkularitzari esker 
barazki berriak ekoiztea eta uzta handitzea lortu dut. Horrela jarraitu behar dugu, 
jateko eta saltzeko gero eta kantitate gehiago izateko”.

2018ko EKINTZEN EMAITZAK HELBURUAK 2019
· Mundukideren lekuan lekuko presentzia 

indartu egin nahi da, azpibulego berriak 
irekiz.

·  Erabilera nutrizional eta komertzialeko la-
boreen dibertsifi kazioa handitu.

·  Tokiko merkatarien bidez, intsumoak ba-
natzeko sarea indartu.

·  Produkzioa saltzeko, merkaturako sarbi-
dea erraztu, populazioaren zirkunstantzia 
espezifi koetara egokituz.

Neida Vila Lago:  “Ahalegin berezia egin da 
tokiko merkatariekin lankidetza hitzarme-
nak sinatzeko, herrixketan dendak zabaldu 
eta nekazariak nekazaritzako materialez 
hornitzeko, esaterako, haziz, lurra lantzeko 
materialez, ongarriz eta abarrez hornitzeko”.

2018an labore berriak sartzen jarraitu da. Laboreok, alde batetik, erabilera bikoitza dute, alegia, nutrizio-
nala eta komertziala, eta bestetik, nekazaritza produkzioa eta komertzializazioa hobeto orekatzen dute.
Sendotuago dauden laboreei dagokienez, esaterako, tipulari dagokionez, prezioak, nahiz eta 
zentzuzkoak izan, ez dira beste kanpaina batzuetan izandako balioetara iritsi. Sesamoaren eta babar-
runaren komertzializazio kanpaina, berriz, oso ona izan da, izan ere, prezio altuak lortu dira eta horrek, 
zalantza barik, animatu egingo du 2019ko kanpaina.

EMAKUMEAKEMAITZABITARTEKOAKEKINTZA

UREZTATZEA 752 ureztatze mikrosistema
618 ureztatutako 

hektarea

AHOLKULARITZA 
TEKNIKOA

20 nekazal erakunderekin 
harremanetan

229 
instruktore

28 
emakume

NEKAZARITZA 
EKOIZPENA

Barazkiak, sesamoa, patata, 
boer, manteiga. 

Holoco babarruna. 

6.350 
landutako 
hektarea 
2.234.936 
eurotako 

ekoizpena

INTSUMOEN 
HORNIKUNTZA

78.000 € tan baloratutako 
hornikuntza

12.155
nekazari 

partehartzaile

3.383  
emakume

POBREZIA 
DESAGERTZEA

EDATEKO URA
ETA SANEAMENDUA

EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO 
ARDURATSUA

ITUNAK,
HELBURUAK
LORTZEKO

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

GOSERIK
EZ IZATEA

KALITATE ONEKO
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Brasil
KOOPERANTEAK

 

Helburua, asenamenduetan eta kanpalekuetan 
bizi diren Lurrik Gabeko Nekazarien Mugimenduko 
(MST) familien garapen sozioekonomikoa bultza-
tzea da.

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA
IRAKASKUNTZA ERTAINA

GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA

OINARRIZKO 
GESTIO 

ESTRATEGIKOA

DEFINIZIOA
PRAKTIKA
HEDAPENA

HERRAMINTAK
KOMERTZIALIZAZIOA

PERTSONAK

FORMAKUNTZA

ASISTENTZIA 
TEKNIKOA

GESTIO
 EREDUA

INTERKOOPERAZIOA

E1

E2

E3

E4

PERTSONAK KOOPERAZIOA

HE
LB

UR
UA

K
28.184 ONURADUN (%51 EMAKUMEAK)

HELBURU
ESTRATEGIKOAK LEHENTASUNAK

PROGRAMA OPERATIBOA
PLANGINTZA+INDIKATZAILEAK

Julio Martinez Arija
(Eroski Koop-eko bazki-
dea. Sao Paulo)

Etor 
Arregi Unda
(Rio Grande 
do Soul)

Jose Luis 
Lejardi Bernaola
(Ceara)

Iker
Cabreras De La Torre 
(Ceara)

Begoña 
Santamaria Ayo.
(Paranan eta Sta 
Catarinan boluntarioa)

Imanol Igeregi Bilbao (Paranan eta Santa Catarinan diharduen boluntarioa): “Mundukideren funtsezko 

helburuetako bat da giza garapen jasangarria lortzea bere jardute ingurune eta eremuetan (hego 

hemisferioko herrialde desberdinetan). Helburu eta estrategia horrek bi zutabe ditu: alde batetik, 

“lagun egiten diharduenak” ulertzeko, inplikatzeko eta dena delako ingurunearen ezaugarri eta 

beharretara egokitzeko duen gaitasuna; bestetik, proiektuetan inplikatutako komunitate eta tal-

deen autoantolakuntza sustatzea, talde eta komunitate horiek ordeztu nahi izan barik”.
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Sendotzearen erronka: 
Hegoaldeko kooperatibentzako la-
guntzan egindako aurrerapenak, nazio 
mailako interoperazio komertziala eta 
Ceara-n MST antolatzeko laguntza sen-
dotzea, 5 kate industrial eta tokiko lan-
taldeak indartzea helburu. 

Multiplikazio eta hobekuntza 
erronka:
Kooperatibetako gestioan teknikoak 
trebatzeko kurtsoari Nordesteko koope-
ratibei begira enfoke berri bat ematea, 
2017-18an izandako lehen edizioaren 
esperientziatik abiatuz, ipar-ekialdeko 
estatu guztiei parte hartze zabal bate-
kin erantzuteko.

Clarice Rodrigues  (Produkzio sektorearen arduraduna Programa San Jose – Ceara programan):  
“Bost industria sortzea da gure erronka handia. 2018aren hasieratik, Mundukide laguntzen ari 
zaigu, eta gustatuko litzaiguke hasitako lan onari segida ematea datozen urteetan, harik eta bost 
industria kateak sendotu arte”.

Kooperatiba-
gintzan 
aholkularitza

•   5 kooperante
•   Bertako 3 aholkulari 

talde

•   19 kooperatiba eta 4.734 
persona hegoaldean.

•   98 nekazal elkarte eta 2.312 
famialia Ceara estatuan.

Emakumez 
osatutako 2 
kooperatiba.

Formakuntza
Ipar-ekialdeko Koopera-
tibetako teknikoentzat 
gestio ikastaroa

Formatutako 35 pertsona 16 mujeres

Generoa

Hegoaldean, emakumez 
osatutako 2 ekintzailetza-
ri aholkularitza

Emakumeen taldeetako koordinatzile eta or-
dezkariak eta emakumeak ekintzetan aholkatzen 
dituzten 5 teknikari. 

Ipar-ekialdean, genero 
eta agroekologian 
formakuntzak

60 emakume 60 emakume

Interkooperazioa
Kooperatiben arteko 
interkooperazioa

·    Kooperatiben komertzializazioarako idazkaritza 
nazionala.

·    Estadu mailako 2.graduko 4 kooperatiba 
·    Kafe kateko nazio mailako koordinazio taldea.

Ekoizpen 
ekologikoaren 
komertzializazioa

•   4 supermerkatu berri 
•   4 supermerkatu 
    zabaltze bidean

32 urtez beherako 
29 pertsona

21 emakume

EMAKUMEAKEMAITZABITARTEKOAEKINTZA

2018 EKINTZEN EMAITZA HELBURUAK 2019

Begoña 
Santamaria Ayo.
(Paranan eta Sta 
Catarinan boluntarioa)
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HELBURU NAGUSIA
Pasto-ko pertsona birziklatzaileen kolektiboaren bizi 

baldintzak hobetzen laguntzea, eta horretarako, gai-
tasun teknikoak, politikoak eta erresilentziazkoak 
handitzea, trebatze, laguntza tekniko eta sareko 
lan estrategia baten bitartez.

ERAKUNDE ONURADUNA

Coemprender 1996an sortutako koope-
ratiba bat da. Sortzaileak Pastoko hiru elkarte
birziklatzaile eta Ipiales-ko bat dira, eta 35 bazkide 
daude bertan (25 emakume eta 10 gizon). Koope-
ratibaren jarduera nagusia zera da: hiri hondakin 

solido aprobetxagarriak bildu eta berreskuratzea.

Unax Zabala Arrizabalaga  (Hego Amerikako programen kudeatzai-
lea):  “2018aren amaierarako, ekonomia arloan kooperatiba oreka ekonomi-

kora iristea lortu zen. 2019rako helburuak hauek dira: sozioegitura eta antolaketa 
hobetzea, organoak funtzionatzen has daitezen eta talde izaera berreskuratzeko, lanean batera aritzeko 
eta, aldi berean, erreferentzia izatea eta Pastoko birziklatzaileen kolektiboa antolatzea, komertzializazioa 
baterakoa izan dadin eta hobekuntza ekonomikoa ere funtsezkoa izan dadin”.

Etiopia
Adrian Lamas Montes  (Afrikako programen ku-
deatzailea): “2018ko azken hilabeteak baliagarriak 
izan zaizkigu lankidetza proiektuak abiarazteko 
herrialde berriak hautatzen eta identifi katzen has-
teko. Erronka zera da: gure lankidetza proposa-
mena eta gure bisioa eta balioak kontuan hartuz, 
beren lehentasunei eta erakunde fi nantzatzaileek 
lehenetsitako jarduerei ondoen egokitzen gatzaiz-
kion herrialdeak topatzea. Hainbat azterketa eta 
balorazio egin ostean, hiru herrialde hauek bisi-
tatzea erabaki zen: Senegal, Etiopia eta Malawi. 
Helburua zen jakitea ea zein lekutan izan zitezkeen 
populazioarentzat baliagarrien gure esperientzia 
eta Afrikan ia hogei urtean hartutako ezagutza. 
Azkenean, Etiopiaren eta Malawiren alde egin 
genuen. 2019rako jarri dugun erronka Etiopiako 
bigarren lan faseari ekitea da, horrek aukera 
emango baitigu herrialdearen errealitatea zein 
den jakiteko, tokiko eta nazioarteko aktore nagu-
siekin interakzioan jarduteko (gobernua, GKEak, 
emaileak, kooperatibak, nekazarien elkarteak…), 
esku hartze eremua eta tokiko bazkideak iden-
tifi katzeko, eta proiektu pilotu baten bidez gure 
jarduerari ekiteko. 2020rako lan etapa hau bera 
Malawin hasi ahal izatea nahi genuke”.

Asier   
Elorza Ugarte 
(Nariño)

Etiopia
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Bizitzak hobetzeko aliantzak
 WORK 4 PROGRESS 

2018az geroztik, Work 4 Progress programan 
parte hartzen dugu, besteak beste, honako era-
kunde hauekin batera: Ayuda en Acción, ASSOR, 
Agência de Desenvolvimento Económico Local da 
Província de Cabo Delgado (ADEL), Technoserve 
eta Universidade Politecnica. Helburua hauxe da: 
Mozambikeko emakumeen eta gazteen artean 
enplegu jasangarri eta kalitatezkoa sortzea.
 

ULMA, AYUDA EN ACCION ETA MUNDUKIDE, 
MEXIKAR KOOPERATIBEKIN ELKARLANEAN

Bigarren urtez jarraian, ULMA Orga Jasotzaile-
etako bazkide den Izaskun Vildarraz eta haren 
lagun Iñigo Gomez Mexikon egon dira urtearen 
azken 4 hilabeteetan kooperante boluntario 
gisa, Mundukideren eskutik, Ayuda en Accionek 
Chiapaseko estatuan gidatzen duen lankidetza 
programa batean parte hartuz. Izaskunen eta Iñi-
goren misioa izan da kooperatibetako eta beste 
egitasmo ekonomiko batzuetako liderrak tre-
batzea eta kudeaketa kooperatiboan laguntzea.

AFRICA BASQUE CHALLENGE

Mondragon Team Academy, Mundukide, LKS-
Krean, PLO Lumumba Foundation, The Mana-
gement University of Africa eta Freedom Farms 
Limited, GLEA eta DFBrekin batera, besteak beste, 
lankidetzan ibili gara AFRICA BASQUE CHALLENGE 
programaren bitartez, gazteek kosortutako errea-
litate sozioenpresarial berriak sustatzen, landa 
inguruneko komunitateen garapen inklusiboa 
bultzatzea eta hiri ingurunearen eta landakoaren 
arteko desigualtasunak murrizten laguntzea hel-
buru.
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Kontuak LKS Auditoresek auditatutakoak dira eta auditoriaren txostena web orrialdeko 
https://www.mundukide.org/eu/nortzuk-gara/kontuak-argi/aurrekontuak-kon-
tuak-eta-auditoria-txostenak/2018-2/kontuak/ helbidean dago ikusgai urteko 
kontuekin batera.

Datu ekonomikoak
DIRU SARRERAK   2.011.729 € 100 %
KOOPERATIBAK   961.061 € 48 %

ERAKUNDE PUBLIKOEN DIRULAGUNTZAK   614.281 € 31 %

BESTELAKO DIRULAGUNTZAK 99.311 € 5 %

GGKEak   62.365 € 3 %

PARTIKULARRAK   89.742 € 4 %

HEGOALDEAN JASOTAKO LAGUNTZAK   137.571 € 7 %

BESTELAKOAK   47.398 € 2 %

GASTUAK  2.011.729 € 100 %
INTERKOOPERAZIO GASTUAK  1.721.260 € 86 %

INTERKOOPERAZIOA MOZAMBIKE  673.416 € 34 %

INTERKOOPERAZIOA BRASIL 589.762 € 29 %

INTERKOOPERAZIOA KOLONBIA   56.874 € 3 %

PROGRAMA BERRIA AFRIKA 41.170 € 2 %

INTERKOOPERAZIO OROKORRA 62.664 € 3 %

HITZARTUTAKO PROGRAMAK 297.374 € 15 %

GASTU OROKORRAK  290.469 € 14 %

FONDOEN KAPTAZIOA  38.140 € 2 %

SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA  93.477 € 4 %

KUDEAKETA  158.852 € 8 %

EMAITZA 0 €
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