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zuzendariaren gutuna

Garai zailetan, 
elkartasuna

Lagunok, 

Hau da 2008an finantza-krisialdia abiatu zenetik 
aurkezten dudan bigarren memoria, eta, bizi ditugun 
garai latzei dagokienez, zaharrak berri dira. Zernahi 
gisaz, gogora ekarri nahi dut Afrika, Latinoamerika eta 
Asiako egoera; bada, gizarte-murrizpenek eta aukera-
gabeziak izugarrizko astindua eragin dute lurralde 
horietan, are gehiago kontuan hartuta elikagaien 
prezioaren gorakadaren ondorioz ondo jipoitutako 
lurrak zirela aurretik ere. Gaur egungo testuinguruan, 
bestalde, gero eta zailagoa gertatzen zaigu gure 
programei eusteko behar ditugun baliabideak biltzea.

Horregatik, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, egiten duzuen ahalegin horregatik. Ondo 
baino hobeto dakigu nolako estutasunean bizi diren 
familia asko; bihotz-bihotzez estimatzen dugu, bada, 
zuen elkartasuna.

Azken urte honetan bi milioi eta erdi pertsonari 
baino gehiagori eman ahal izan diegu laguntza, 
zuen elkartasunari esker. Haitin bakarrik, ia 70.000 
laguni lagundu diegu, lurrikara ikaragarri batek 
herrialde horretako giza hondamendirik handiena 
eragin ostean. Ahalegin berezia egin dugu hango 
biztanleen oinarrizko beharrizan batzuk bermatzeko, 
ura, saneamendua eta higienea ezinbestekoak baitira 
halako egoeretan.

Oxfameko hamalau afiliatuek elkar hartuta zer-
nolako lana egin dezakegun erakutsi du Haitin 
gauzatutako egitasmoak. Ekitaldi honetan, bestalde, 
urrats garrantzitsu bat egin dugu gure konfederazioa 
finkatzeko bidean. Izan ere, integrazio-prozesu 
bat jarri da abian, atal guztiak estrategia eta 
kudeaketa bakar batean biltzeko. Gure jardueren 
eraginkortasuna eta eragina hobetuko ditugu hartara, 
eta mundu mailako GKE handi honen proiektua 
sendotzea lortuko dugu, gaur egungo erronka 
nagusiei –hots, pobreziari, desberdintasun sozialei 

eta iraunkortasunari– gogor ekiteko. Bateratze-
prozesu horren ondorioz, aldatu egin da gure 
jarduera-egutegia, eta uztailetik ekainera bitartekoa 
izatetik apiriletik martxora bitartekoa izatera igaro da; 
horregatik, memoria honek, salbuespen modura, 
bederatzi hilabete soilik hartzen ditu aintzat.

Krisialdi-garai hauetan, zalantzak eta beldurrak 
ageri dira nonahi, baina, krisiak krisi, gure betiko 
jardunbideari eutsi nahi diogu guk; alegia, dohaintza-
emaileen babesa jasotzen jarraitu nahi dugu, eta 
gure lanaren eraginkortasuna eta mugak zabaltzen. 
Gizarte-erakunde sendo eta independenteak 
behar-beharrezkoak dira globalizazio justuago bat 
erdiesteko, eta Espainiak ere ezinbestekoak ditu 
gizarte duin eta zintzoago bat lortzeko.  Krisialdi 
honek biktimak eta errudunak ditu; horrexegatik, 
bada, krisialdiari aurre egiteko ekimenak antolatzeko 
orduan, ezin dugu krisialdia besteen pobreziaren eta 
gurearen arteko gatazkatzat hartu. Gure makineria 
(soldatapeko langileak, boluntarioak, bazkideak 
eta dohaintza-emaileak, kanpainetako ekintzaileak, 
laguntzaileak, onuradunak, Hegoaldeko tokiko 
erakundeak, Patronatua) egunero-egunero jartzen da 
abian, Historiaren alde zuzenean kokatzeko asmoz. 
Makineria handi horren kide bakoitzari eskaintzen 
dizkiogu, bada, memoria hau eta bertan jasotako 
emaitzak.

Eskerrik asko!

Ariane Arpa 
Directora general de Intermón Oxfam

P.D. Eskuartean duzun memoria-laburpen hau informazioa doitasunez helarazteko gure asmoaren ondorio da.
Informazio osoa nahi baduzu, gure web-orrialdetik deskargatu dezakezu: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas



Zerk bultzatzen gaitu?
Intermón Oxfamen, herri behartsuen alde egiten dugu borroka; 
haiekin eta haientzat borrokatzen gara, mundu mailako 
mugimendu zabal baten barruan, injustizia eta pobrezia betiko 
desagerrarazteko, gizaki orok bere eskubide guztiak eta bizimodu 
duin bat izan ditzan. 

Justizia ekonomikoa defendatzen dugu, kalitateko oinarrizko 
gizarte-zerbitzuak exijitzen ditugu, ekintza humanitarioaren 
esparruan lan egiten dugu, emakumeen eskubideak sustatzen 
ditugu eta herritartasun bateratuaren alde egiten dugu.



Justizia 
ekonomikoa

Gose kronikoan bizi diren pertsonen kopurua murriztu egin da 
2009tik, eta 1.023 miloi izatetik 925 milioi izatera igaro da (FAO, 
2010). Nolanahi ere, datu hori ikaragarria da oraindik; beheraldi 
hori, gainera, azken bi urteotako uzta onei zor zaie nagusiki, eta ez 
munduko elikadura-sisteman aldaketak ezarri izanari edo inbertsioak 
handitu izanari. 

Produktibitatea handitzea, laborantza eraldatzea, laborea gordetzeko 
eta merkaturatzeko moduak aldatzea… garapenaren giltzarri dira horiek 
guztiak, nekazaritzako nahiz merkataritzako politiketan eragingo duten 
estrategiei uztartuta betiere. Ekuadorren, esate baterako, Parlamentuak 
ureztatzeko ura pribatizatzeko asmoz bultzatutako ekimen bat 
geldiaraztea lortu zuten hango zenbait erakundek, eta erakunde horiei 
sostengua ematen aritu ginen gu. Hegoaldean, 544.740 lagunek jaso 
dute gure programen laguntza. Gainera, FAOren Munduko Elikadura 
Segurtasunari buruzko Batzordearen erreformari jarraipena egin dion 
erakunde bakarra izan gara, Espainiako ordezkaritza ofizialeko kide 
modura. Bidezko merkataritzako 120 ekoizle-talderi eman diegu 
laguntza, eta 1,6 milioi eurotik gorako inbertsioa egin dugu artisautzan 
eta elikagaietan. Horrekin batera, klima-aldaketaren kontrako borrokan 
jarrera argia hartzera bultzatu dugu Espainiako Gobernua: emisio 
kutsagarriak % 30 murrizteko eskaera egin du.

“Lursailak izateko eskubidea 
geureganatzeak eragin handia 
izan du gizartean, ekonomian 
eta kulturan. Lehen ez genuen 
jabetza-eskubiderik; ez genuen 
lursailak izateko eskubiderik; 
langileak ginen huts-hutsean. 
Gaur, aldiz, jabeak gara, 
eta Estatuaren segurtasun 
juridikoaren babespean 
lan egiten dugu”. Hala 
mintzo da Manuel, Pandoko 
departamenduko nekazaria eta 
Ingurumenari eta Garapenari 
buruzko Boliviako Foroaren 
presidentea. Manuelen iritziz, 
baina, oraintxe dator benetako 
erronka, lurraldea baliabide 
naturalak ustiatzeko eta 
zaintzeko planifikatzearekin 
batera: “Bizitza-kalitatea 
hobetuko dugu horri esker; 
diru-sarrera batzuk bermatuko 
ditugu, eta hezkuntza eta 
etorkizun hobea eskaini 
ahal izango diegu hurrengo 
belaunaldiei”.

Manuel liMa BisMark,  
Boliviarra

“Langileak ginen 
lehen, eta jabeak 
gara orain” 
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Oinarrizko 
gizarte-
zerbitzuak
Hezkuntza eta edateko ura oinarrizko eskubidetzat hartzen dira 
gero eta irmoago; alabaina, ez da bi eskubide horiek bermatzeko 
inbertsio nahikorik egiten, eta herrialde behartsuetan ez dira zerbitzu 
horiek egokiro ematen. Hala eta guztiz ere, Hegoaldeko gobernuek 
aurrerapausoak egiten jarraitzen dute, astiro bada ere, herritarrei 
kalitate bermatuko oinarrizko gizarte-zerbitzuak emateko bidean, eta 
nazioarteko komunitatea ere plan eta aurrekontu jakinetan egikaritzen ari 
da konpromiso hori. Horregatik, 2009-2010 denboraldian, esku-hartze 
apalagoa izan dugu azpiegiturak eratzeko inbertsioetan, eta beste bi 
norabidetara bideratu ditugu nagusiki gure ahaleginak: proposamen 
teknikoak sustatzera, batetik, eta bazkide ditugun tokian tokiko 
erakundeen gaitasunak garatzera, bestetik. 

Hezkuntzari dagokionez, zenbait programa garatu ditugu Burkina 
Fason, Mozambiken eta Sudanen, eta, horien bitartez, 82.873 
laguni ematen zaie arreta. Programa horietan, zuzentasunaren eta 
gardentasunaren ikuspegiak jorratzen dira bereziki; hala, bada, 
Estatuak eskubideen bermatzaile izan behar duela azpimarratzen 
da programa horietan, eta neskatoen eta emakumeen kontrako 
diskriminaziorik ez onartzeko pentsamoldea ere lantzen da. Buru-
belarri jardun dugu, orobat, komunitateetan ura, higienea eta 
saneamendua kudeatzeko modua hobetzeko lanetan. Horren 
erakusgarri, Etiopian –hots, pertsonek ur ona edateko aukera gutxien 
duten munduko herrialdean–, 105.108 laguni baliabide hori bermatzea 
lortu dugu, eta ur-baliabideak optimizatzeko lanetan aritu gara; hala, 
ur-instalazioen funtzionamenduari eta mantentze-lanei buruzko 
prestakuntza eman diegu ur-baliabideen arloan diharduten langileei.

“Borrokan ohituta nago. 
Borrokarik egin izan ez banu, 
gure familiak ez zukeen 
edatekorik izango” dio Arekek. 
Komunitateko ur-ponpa hautsi 
zenean, herritarrak elkarren 
kontra borrokan hasi ziren, 
inguruko iturri bakarretik 
—herritik ordubetera baino 
gehiagora— ura ekartzeko. 
Gatazka franko ekarri zuen 
horrek. “Dagoeneko ez dut 
borrokan egin beharrik. Ur-ponpa 
konpondu dute, eta, horri esker, 
maizago joan naiteke eskolara”, 
azaldu du Arekek. Hori izan da 
Sudango hegoaldean konpondu 
ditugun eskuzko hamalau ur-
ponpetariko bat.

arek Mondeng,  
sudango hegoaldekoa

“Dagoneko ez dut 
ura lortzeko borroka 
egin beharrik”
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Non dihardugu lanean?

Programa bat proiektu-multzo bat da, eta 
pertsonon bizimoduan aldaketa iraunkorrak 
eragitea du helburu, guztion eskubideak 
bermatzeko. Proiektuak elkarrekin bat 
eginda, horietako bakoitza banan-banan 
garatuta baino emaitza hobeak lortzen dira, 
antolamendu bateratu horri esker.

Horiekin batera, eskualde mailako lau programa kudeatzen 
ditugu Afrikan, eta bost Latinoamerikan.

 AFRIKA AMERIKA ASIA GUZTIRA

JUSTIZIA EKONOMIKOA SUSTATZEKO PROGRAMAK 13 14 2 29

OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUEN PROGRAMAK 5 – 1 6

EKINTZA HUMANITARIOA SUSTATZEKO PROGRAMAK 18 12 3 33

EMAKUMEEN ESKUBIDEEN ALDEKO PROGRAMAK 3 7 – 10

HERRITARREN ETA GOBERNAGARRITASUNAREN ALDEKO PROGRAMAK 4 11 – 15

PROGRAMAK, GUZTIRA 43 44 6 93

BIDEZKO MERKATARITZA SUSTATZEN DUTEN ERAKUNDEAK 27 53 40 120

GURE LAN-ESPARRUKO HERRIALDEAK 18 15 13 46
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Intermón Oxfam (Espainia) 1956
Oxfam Alemania 1995
Oxfam Amerika (EEUU) 1970
Oxfam Australia 1953
Oxfam Belgika 1963
Oxfam Kanada 1963
Oxfam Frantzia  1988

Oxfam Britainia Handia 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam Mexiko 1996
Oxfam Novib (Herbehereak) 1956
Oxfam Zeelanda Berria 1991
Oxfam Quebec (Kanada) 1973

Eragin politikoa bultzatzeko Oxfamen bulegoak Washingtonen, New Yorken, 
Bruselan, Genevan eta Brasilian daude, eta kanpainenak Brasilen eta Etiopian.

Begiraleak: Oxfam India, Oxfam Japonia eta Ucodep (Italia).

Elkarrekin, laurogeita hemeretzi 
herrialdetan egiten dugu lan.

Maparen erreprodukzioa Petersen proiekzioari dagokio.
Herrialdeak beren tamaina erlatiboaren arabera agertzen dira, beren azalera aintzat hartuta.

Oxfam nazioarteko  
konfederazioaren kideak



Ekintza 
humanitarioa
Nazioarteko testuinguruari dagokionez, nabarmentzekoa da gero eta 
zailtasun handiagoak izan direla hondamendi naturalen edo gatazka 
armatuen ondorioak jasaten dituzten pertsonengana iristeko. 
Egoera latz horren arrazoiak bi dira funtsean: batetik, gatazkagune 
edo hondamendigune horietan ekintzaileek ere segurtasun falta 
larria izaten dutela, eta, bestetik, finantza-krisialdiaren ondorioz, 
ekintza humanitarioetara bideratutako funtsak murriztu egin direla. 
Hori guztia kontuan hartuta, ahalegin handia egin dugu kalitate-
estandarrak goi-mailan izateko eta gaur egungo inguruabarretara 
moldatzeko. Erronka jo diogu egoera larrian diren herritarrak 
artatzeko gure ahalmenari, eta agerian utzi dugu behar beste 
gaitasun badugula: Afganistan, Txad, Darfur eta Pakistan dira 
horren erakusgarri. Bestalde, berrikuntza eta jasangarritasuna ezarri 
ditugu gure lehenespenen artean, eta ekintza politikoa eta logistika 
indartu ditugu, gure jardueretan erantzun azkarra eman ahal 
izateko. Haitiko lurrikararen gertaera izugarriak eragin handia izan 
du ekitaldi honetan. Hondamendi horretan izan dugun jardunbideak 
esku-hartze mota horietan aitzindari bilakatu gaitu GKEen artean, 
bereziki hondamendigunean gauzatutako jardueren konplexutasuna 
eta hartara bideratutako baliabide guztiak kontuan hartuta. 
Martxoaren 31ra arte, 77.000 lagun artatu genituen Haitin, eta 
egunero 500.000 litro edateko ur banatu. Era berean, plastikozko 
oihala eta higieneko 2.000 produktu banatu genituen, eta 370 
komun jarri. Horrez gain, 33 erantzun humanitario gauzatu ditugu, 
eta arriskuak prebenitzeko eta murrizteko hainbat proiektu jarri 
ditugu abian hamalau herrialdetan; horien bidez, 1.434.922 lagun 
artatzea lortu dugu, pertsona zaurgarrienei –emakume eta haurrei 
bereziki– lehentasuna emanda.

“Lurrikararen ondoren, egoera 
latza zen zinez, baina haitiarrak 
gara gu; altxatu, eta aurrera egin 
behar dugu” dio Marie Carolek. 
Herritarrentzat eraiki genuen 
jantokietako bat kudeatu du Marie 
Carolek Port-au-Princen. Laguntza 
finantzarioa eman genion, bere 
komunitateko 80 pertsonarentzako 
elikagaiak erosteko eta prestatzeko. 
“Oso lagungarria gertatu zitzaidan 
lan hori: diru pixka bat aurrezteko 
aukera eman zidan, gero nire 
negozioari berrekiteko”. Aurrera 
jarraitzeko eta hondamendiaren 
aurretiko bizi-baldintzak hobetzeko 
deliberamendua hartua dute 
haitiarrek. Herrialdea berreraikitzeko 
aukera paregabea dute orain.
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Marie Carole 
Boursiquot, haitiarra

“Aurrera egin 
beharra dugu”



Emakumeen 
eskubideak

Finantza-krisiaren eragina herrialde bakoitzeko egoera sozial, 
ekonomiko eta politikoen araberakoa bada ere, emakumeek  
–emakume behartsuenek bereziki– jasaten dituzte aurrena krisiaren 
ondorioak. Emakumeek kinka larrian dituzte hezkuntza-eskubidea, 
osasun-arreta jasotzeko eskubidea eta lan-merkatuko aukerak 
baliatzeko eskubidea; zaurgarritasun handiko egoeran daude. 
Emakumeen eskubideak lehenesteko lanetan jarraitu dugu 2009-
2010eko ekitaldian, eta 10 programa sustatu ditugu horretarako. 
Programa horien bidez, 152.859 lagun artatu ditugu; horietatik % 70, 
emakumeak eta neskatoak. Gainera, Hegoaldean lankide ditugun 
erakundeen irismena eta gaitasuna hobetzen lagundu dugu, eta 
emakumeen lidergoa indartzeko estrategia-bide berriak jorratu ditugu, 
aniztasunari arreta berezia eskainita. Hala, generoari eta babesari 
buruzko eskuliburu bat eratu dugu, ekintza humanitarioaren arloan 
egiten dugun lanari begira, eta genero-diagnostikoak egin ditugu 
Burkina Fason, Txaden, Marokon eta Mauritanian. Lehenengo aldiz, 
eskualde mailan lan egiteari ekin diogu Latinoamerikan (Brasil, 
Kolonbia, Ekuador eta Perun), tokian tokiko erakundeen bidez 
Guatemalan esate baterako, emakume maiak ahalduntzeko eta 
sentsibilizatzeko programa bat gauzatu dugu, emakumeek indarkeriarik 
eta diskriminaziorik gabe bizitzeko eskubidea gauzatu dezaten.

Petronilak txiki-txikitatik 
jasan zuen diskriminazioa, 
indigena zelako. Gaur egun, 
emakumeen kontrako indarkeria 
desagerrarazteko borrokan 
dihardu tinko. “Emakumeak 
ez dira konturatu ere 
egiten gizonek haien kontra 
bortxakeriaz jokatzen dutela 
janzkera dela-eta jendaurrean 
iraintzen dituztenean. Horixe da 
itotzen gaituen katearen lehen 
begia, eta haren ondotik datoz 
gainerako bortxakeria-egoerak, 
jipoietara iritsi arte. Emakume 
batzuk hil ere egiten dituzte” 
dio Petronilak. Antolatzen 
ditugun prestakuntza-
tailerretako eragileetako bat da 
Petronila, eta 1.800 emakumek 
parte hartu dute tailer horietan. 
“Emakumeen aurkako indarkeria 
gero eta handiagoa da, baina 
gogor ari gara lanean gure 
buruak defendatzeko eta isilaldi 
hau eteteko”.

Petronila Morales,  
guateMalarra

“Emakumeen 
isilaldia eteteko ari 
gara lanean” 
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Herritarrak eta 
gobernagarritasuna

Nazioartean, 2009-2010 denboraldian, zabaldu egin da gizartearen 
protesta zigortzeko joera; era berean, arian-arian, nazioarte osoan 
hedatzen ari dira  adierazteko, elkartzeko eta biltzeko oinarrizko 
eskubideak mugatzeko ekimenak. Horren guztiaren ondorioz, gero 
eta ahulagoak dira bai gizarte zibila bai herritar aktiboak. Hala ere, 
gero eta gehiago dira sisteman aldaketak eragiteko eta gizarte-
justiziaren alde borroka egiteko asmoz antolatutako mugimenduak, 
taldeak eta prozesuak.Ekitaldi honetan, beraz, lanean jarraitu dugu, 
Hegoaldean nahiz Iparraldean, herritarrek modu globalean eta 
aktiboan jardutea sustatzeko, gobernuei justizia galdegin diezaieten 
eta enpresei eraginkortasuna eta erantzukizuna eska diezaieten. 
Espainiari dagokionez, gazteekin lan egiteko esparruan sakontzen 
ari gara, unibertsitate, jaialdi eta kontzertuetan esku hartuz. 238 
ekintza gauzatu ditugu, eta 93.146 gaztek parte hartu dute horietan, 
DaleLaVueltaAlMundo.org ekimeneko 3.500 parte-hartze digitalak 
ahaztu gabe. Gainera, 1.379 ikastetxek eta 2.120 irakaslek egin 
dute bat herritarrak globalean jarduteko hezteko programarekin. 
Horrez gain, 15 programa sustatu ditugu Hegoaldeko herrialdeetan, 
eta 193.060 lagunek jasoko dute programa horien laguntza. 
Eztabaidaguneak berrirekitzea da gure helburua, herritarren eta 
erakundeen arteko elkarrizketa indartzeko. Txaden, esaterako, 
herritarrak beren diskurtsoa politizatzen hasiak dira dagoeneko, 
eskubide ekonomiko eta sozialei buruz egiten ditugun informazio- eta 
sentsibilizazio-kanpainei esker.

“Gauzak alda daitezkeelakoan 
nago; mundua, oraingo 
moduan, ez dago ondo, eta 
hoberantz egin behar dugu 
beti. Hezkuntzaren arloan, 
ez dut neure burua jakintza-
transmititzailetzat jotzen; 
aitzitik, ikasleak egoera 
aldatzen ahalegintzeko 
kontzientziatzeko modu 
bat da”. Halaxe mintzo da 
Mila, DBHko irakaslea eta 
Munduak lotzen ekimeneko 
kidea. Gure hezkuntza-
proposamena oso baliagarria 
iruditu zaio Milari, eskola 
tradizionaletatik ezberdina. 
“Erronka bat izan da, ez 
bainekien ikasleek nola 
erantzungo zuten. Batzuek 
beren ideiei eusten diete, 
jakina; baina, hala ere, beren 
mundu-ikuskeran zirrikitu bat 
irekitzea lortzen duzu”.

Mila doMeque,  
esPainiarra

“Egoera aldatzeko 
kontzientzian 
eragitea da 
hezkuntzaren 
arloan dudan 
egitekoa” 
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Nor gara? Bazkide eta dohaintza-emaileak: 240.814 
lagun. Gure kanpainetako laguntzaileak: 89.731 lagun. 
Munduak lotzen ekimeneko partaideak: 16.674 lagun. 
Liburu-erosleak: 46.386 lagun. Bidezko merkataritzako 
erosleak: 191.182 lagun. Boluntarioak: 2.000 lagun, 
kontratatutako 1.000 langilerekin batera (468 Espainian 
eta 532 Hegoaldeko herrialdeetan) modu egonkorrean 
lanean ari direnak. Aldian-aldian jendaurreko ekintzak 
antolatzen laguntzen duten boluntarioak: 3.690 baino 
gehiago. Hegoaldeko tokian tokiko erakunde lankideak: 
169 erakunde. Erosten ditugun bidezko merkataritzaren 
produktuen hornitzaileak: 120 erakunde.

ZUZENDARITZA-KONTSEILUA
Ariane Arpa, zuzendari nagusia
Santi Bolíbar, lurralde-zuzendaria
Franc Cortada, nazioarteko kooperazioko zuzendaria
Irene Milleiro, kanpainen eta azterlanen zuzendaria
Marc Pintor, administrazioaren, finantzen eta 
informazio-sistemen zuzendaria
Pilar Porta, komunikazio eta marketineko zuzendaria
Laura Sáenz, giza baliabideen zuzendaria
Rafael Sanchís, bidezko merkataritzaren zuzendaria
Ana Sentís, planifikazio, kalitate eta gizarte-
erantzukizunaren zuzendaria

PATRONATUA
Presidentea: Josep Miralles, Xavier Torrak ordez-
tua 2010eko uztailean
Idazkaria: Xavier Torra, Oriol Tuñík ordeztua 
2010eko irailean
Diruzaina: Ramon Casals
Batzordekideak: José Antonio Alonso, Bartomeu 
Amat, Esther Colmenarejo, Cipriano Diaz, Cristina 
Manzanedo, Luis Marteles, Fernando Motas, Xavier 
Pérez, Jorge Rosell, José María Tomás eta Oriol Tuñí.

María Luisa de la Puente kideak Patronatua utzi zuen 2009-2010 
ekitaldian, beraren agintaldia amaitu zela eta.

Non gaude?
Espainian…
2010eko martxoaren 31n, 7 egoitza, 42 batzorde 
eta bidezko merkataritzaren 46 denda genituen. 
Horien eskutik helarazten diegu pertsona 
behartsuenei gure bazkide eta laguntzaileen  
–eta gizarte osoaren– elkartasuna. 

Munduko gainerako tokietan…
Hainbat bulego ditugu 16 herrialdetan 
sakabanatuta, eta, horien bidez, hurbilagotik egin 
dezakegu lana lekuan bertan.

Informazio gehiago eskuratzeko:

www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
902 330 331
info@IntermonOxfam.org



Txosten ekonomikoa (2009ko uztailaren 1etik 2010eko martxoaren 31ra)

Diru-sarrerak
DIRU-SARRERA PRIBATUAK  39.880

4	Bazkideak eta dohaintza-emaileak   27.662
4	Larrialdietarako dohaintzak  3.287
4	Bidezko merkataritzaren eta 
 argitalpenen salmentak  5.636
4	Jaraunspenak eta legatuak  824
4	Beste diru-sarrera batzuk (finantza-sarrerak 

eta Oxfameko beste kide batzuen ekarpenak)  2.471

DIRU-SARRERA PUBLIKOAK  14.730

4	Espainiako Gobernua  3.982
4	Europako Batasuna  3.179
4	Autonomia-erkidegoetako eta 

tokian tokiko administrazioak  5.549
4	Nazioarteko kooperazio-agentziak  2.020 

  DIRU-SARRERAK GUZTIRA  54.610

Gastuak

JARDUERA-PROGRAMAK  45.324 

4 Nazioarteko kooperazioa  33.112
 Garapen-proiektuak  21.314

 Ekintza humanitarioa  11.798

4 Sentsibilizazio- eta hezkuntza-kanpainak  6.158
4 Bidezko merkataritza eta argitalpenak  6.054

ADMINISTRAZIOA ETA 
FUNTSAK LORTZEKO EKINTZAK  9.266

  GASTUAK, GUZTIRA  54.590

Emaitzak 20

% 73

% 27

% 70

% 8

% 14

% 2
% 6

DIRU-SARRERA 
PRIBATUAK

BAZKIDEAK ETA 
DOHAINTZA-EMAILEAK

JARAUNSPENAK 
ETA LEGATUAK

BIDEZKO MERKATARITZAREN ETA 
ARGITALPENEN SALMENTAK

LARRIALDIETARAKO 
DOHAINTZAK

BESTE DIRU-SARRERA 
BATZUK

% 14 % 38

% 27

% 21
DIRU-SARRERA 
PUBLIKOAK

ESPAINIAKO GOBERNUA

EUROPAKO BATASUNA

AUTONOMIA-ERKIDEGOETAKO 
ETA TOKIAN TOKIKO 
ADMINISTRAZIOAK

NAZIOARTEKO 
KOOPERAZIO-AGENTZIAK

JARDUERA-ILDOKA:

JARDUERA-
PROGRAMAK

ADMINISTRAZIOA 
ETA FUNTSAK 
LORTZEKO EKINTZAK

% 83

EKINTZA 
HUMANITARIOA

BIDEZKO MERKATARITZA 
ETA ARGITALPENAK

GARAPEN-
PROIEKTUAK

SENTSIBILIZAZIO- ETA 
HEZKUNTZA-KANPAINAK

% 22

% 39

% 11

% 11

% 17

ARDATZ ESTRATEGIKOKA:

% 19

% 5

% 31

% 36

% 9

OINARRIZKO 
GIZARTE-ZERBITZUAK

EMAKUMEEN 
ESKUBIDEAK

HERRITARRAK ETA 
GOBERNAGARRITASUNA

JUSTIZIA 
EKONOMIKOA

EKINTZA HUMANITARIOA

2009-2010eko ekitaldia ez da ohikoa izan, bedera-
tzi hilabete besterik ez baitu aintzat hartu, Oxfamen 
nazioarteko konfederazioko afiliatu guztien itxiera-
datak bateratzeko. Bateratze horren ondorioz, kon-
tuak emateko zenbait estandar ezarri dira, eta irizpide 
berri batzuen bidez gauzatu da programetara edo 
administrazio-lanetara bideratutako gastuen konta-
bilizazioa. Azpimarratzekoa da atxikitze-politiketan 
egin den ahalegina, baita zirkuituak eta informatika-

baliabideak hobetzeko ahalegina ere. Bestalde, aintzat 
hartu behar dira funtsak lortzeko gastuak; izan ere, 
bederatzi hilabeteko ekitaldia izanik, gastuak osorik 
jaso dira; ez, aldiz, diru-sarrerak. Horrexegatik, bada, 
administrazio-gastuak apur bat hazi direla ageri da. 
Jasotako 54,6 milioi euroetatik, % 73 iturri pribatue-
tatik lortu dira (Haitiko larrialdi-egoerak eragin handia 
izan du horretan), eta gainerako % 27a, berriz, jatorri 
publikokoa da. 

(mila eurotan)


