
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GKE ETA KIROL PRAKTIKAK: 

ZAILTASUN SOZIALAK 

DITUZTEN INGURUNE 

TXIROETAN EMATEN DIREN 

PROIEKTUEN ANALISIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHU- UPV 
  

 
GRADU AMAIERAKO      
LANA 
 
2013- 2014 Ikasturtea 
 
Lehenengo deialdia 

Egilea:            JAVI OTXANDORENA GENUA 

Zuzendaria:   ASIER OIARBIDE GOIKOETXEA 

 



2 
 

AURKIBIDEA 
 

 

1.- SARRERA ..................................................................................................... 1 

1.1.- Helburuak ............................................................................................ 3 

1.2.- Metodologia ......................................................................................... 4 

2.- GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDE ETA KOOPERAZIOAREN MARKO 

TEORIKOA .................................................................................................. 5 

2.1.- Definizioak ........................................................................................... 5 

2.2.- Historia eta eboluzioa .......................................................................... 6 

2.2.1- Nazioartean ................................................................................... 6 

2.2.2- Estatuan ........................................................................................ 7 

2.2.3- Euskal Autonomi Erkidegoan (E.A.E) ............................................ 9 

2.3.- Garapenerako Kooperazioa ............................................................... 11 

2.4.- Kirola Garapenerako Kooperazioan ................................................... 12 

2.4.1- Kirolaren definizioa ...................................................................... 12 

2.4.2- Kirola eta kooperazioa, tratatu eta konferentzia ezberdinen 

babesean .................................................................................................... 13 

2.4.3- “Kirolaren” onurak ........................................................................ 15 

2.5.- E.A.E-ko Kooperazioa ........................................................................ 16 

3.- “KIROLA”  KOOPERAZIOKO PROGRAMETAN BARNERATZEN DUTEN 

ERAKUNDE EZBERDINEN ANALISIA ETA EZTABAIDA ......................... 23 

4.- ONDORIOAK .............................................................................................. 35 

5.- BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 38 

6.- ERANSKINAK ............................................................................................. 42 

6.1.- I. Eranskina: Magglingeneko deklarazioa .......................................... 42 

6.2.- II. Eranskina: ONU IYSPE Oficce ...................................................... 43 

 

 

 



3 
 

TAULEN AURKIBIDEA 
 

 

1. Taula: Bilaketa bibliografikoan erabilitako hitz-gakoak hiru hizkuntza 

desberdinetan  ............................................................................................... 4 

2. Taula: Erakunde ezberdinen datu orokorrak  ............................................... 24 

3. Taula: Lan- eremua  ..................................................................................... 25 

4. Taula: Kirolean oinarritutako erakundeen eta Eusko Jaurlaritzaren 

garapenerako kooperaziorako lan- eremuen konparaketa  .......................... 27 

5. Taula: Eskainitako proiektuak nori zuzenduak dauden  ............................... 29 

6. Taula: Eskainitako jardueren motako analisiaren kanpo geratu diren 

erakundeak eta berauen jarduerak  ............................................................. 30 

7. Taula: Proposatutako jarduera motak  ......................................................... 30 

8. Taula: Kirol praktikez kanpoko zereginak  .................................................... 32 

 

 
GRAFIKOEN AURKIBIDEA 
 

1. Grafikoa: Lan- eremua  ................................................................................ 26 

2. Grafikoa: Eskainitako proiektuak nori zuzenduak dauden  ........................... 29 

3. Grafikoa: Proposatutako jarduera motak  ..................................................... 31 

4. Grafikoa: Kirol praktikaz kanpoko zereginak  ............................................... 33 

 
 
IRUDIEN AURKIBIDEA 
 

1. Irudia: Greenpeace  ....................................................................................... 8 

2. Irudia: Eusko Jaurlaritzaren kooperaziorako lan eremua  ............................ 18 

3. Irudia: Eremu geografikoaren araberako banaketa  ..................................... 19 

4. Irudia: Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperazioan edukitako 

esfortzuaren eboluzioa  ................................................................................ 19 

 



4 
 

5. Irudia: Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperazioan kontinente bakoitzari 

eskaintzen dion laguntza, kontinenteka  ...................................................... 20 

6. Irudia: Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperazioan eskaintzen duen 

ekimen kopuru eta diru laguntza, herrialdeka  ............................................. 21 

7. Irudia: Sektorearen araberako banaketa  ..................................................... 22 

8. Irudia: 1981. urtetik 2002 urterarte egunean dolar bat baino gutxiagorekin bizi 

direnen ehunekoak (%) ................................................................................ 28 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1.- SARRERA 

 
 

Munduko Ipar aberats eta Hegoalde txiroaren artean dagoen zulo sakona 

aski ezaguna da, kolonialismoak sortutakoa eta geroz eta handiagoa dena 

denbora aurrera joan ahala.  

Tamalez, honakoa ez da inolaz ere inongo topikoa; azpi garapenaren 

garapena da estatu industrializatuek daukaten zereginik garrantzitsuena 

oraindik. Datuak oso esanguratsuak dira: munduko biztanleriaren %75a Asia, 

Latinoamerikan eta Afrikan aurkitzen da, munduko aberastasunaren %25a, 

produkzio industrialaren %12a eta ikerketa zientifikoaren %4a besterik ez 

dutena, bizitza kalitatearekin zerikusia duten  zifra kezkagarriak dituztelarik ere 

gainera. Aldiz, estatu aberatsek biztanleria mundialaren %25arekin soilik 

edukita, energia mundialaren %70a, metalen %75a, egurraren %85a edota 

alimentuen %60a besteak beste, kontsumitzen dute.  

Iparraldeko eta Hegoaldeko kontinenteen arteko desberdintasun 

ekonomiko- sozial penagarri honen aurrean, 70. hamarkadan Nazio Batuen 

Erakundeak (gazteleraz, ONU) estatu aberats eta industrializatuek urtero estatu 

behartsuenei berauen Barne Produktu Gordinaren (BPG) %1 transferitzea 

aholkatu zuen, garapen jasangarri eta iraunkor bat bilatu nahian; hau da, 

planetaren ekosistemarentzat gainkarga bat suposatzen ez duen garapen bat 

alegia.   

Nazio Batuen Erakundeak proposatutako zifra horretara iritsi ahal 

izateko, estatuek beraien BPG-aren %0,7a erabiltzea erabaki zen, 

Garapenerako Laguntza Ofizial bezala deituko zena; gainontzeko %3a 

sozietateak eta Gobernuz Kanpoko Erakundeek (GKE) estali beharko zuten.  

Honela, nahiz eta 70. hamarkadarako dagoeneko hainbat GKE existitu, 

Nazio Batuen Erakundeak botatako proposamena eta gero hasi zen 

kooperaziorako erakunde mota hauen hazkunde nabaria ikusten. Honela, 

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen arabera, 90. 

hamarkadaren hasieran estatu mailan bakarrik ia 3.000 GKE existitzen ziren 

dagoeneko.  
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Hala ere, urte batzuk pasa eta gero Nazio Batuen Erakundeak 

proposatutako zifra hau estatu oso gutxik betetzen dutela ikusi ahal izan da. 

Kooperazioaren ildo honetan jarraituz, “Kirola pertsonak batzeko 

hizkuntza unibertsala da, berauen jatorri, sinespen erlijioso edota estatus 

ekonomikoa inporta gabe” (Annan, 2004), edota “kirola bizitzako eskolarik 

hoberena da” (Ogi, 2003) bezalako adierazpenen babesean, kooperazioaren 

arloan kirolarekin eta jarduera fisikoarekin lan egiteko interesa gero eta 

handiagoa dela ikusi ahal izan da. Autore ezberdinen babesez gainera,  

garapenerako kooperazioan “kirolaren” potentziala nabarmentzen duten 

manifestazio garrantzitsuak tratatu eta konferentzia internazionaletan ere 

badaudela ikusi ahal izango dugu. Ondorioz, arlo honetan kirol proiektuak 

aurkezten dituzten organizazio mota ezberdinen kopurua hazten doa 

pixkanaka.  

 Hala ere, tamalez konpromisoa ez da askotan epe luzerako izaten, eta 

horregatik espero den eragin erreala konfirmatzeko dago oraindik.  

 Dokumentu honekin beraz, kirola, kirol praktika, ariketa fisikoa, jarduera 

fisikoa edota heziketa fisikoa sustatzen duten Gobernuz Kanpoko Erakundeek 

(GKE) proposatzen dituzten proiektuen analisi bat egiten da; hasierako 

lerroetan aipatu den Ipar eta Hegoaldeko Hemisferioaren arteko desberdintasun 

ekonomiko- sozial hau orekatu nahian, kirolaren eta heziketa fisikoaren 

sustapenaren bitartez herrialde txiroenetan duen inpaktua eta analisia egingo 

da, analisi honekin ondorio batzuk atera nahirik.  

 Lan honen egitura azaldu nahian, hasteko garapenerako kooperazioaren 

gai honetan sartzeko marko teorikoa azalduko da, non beharrezkoak eta ongi 

etorriko diren hainbat datu eta kontzeptu azalduz puntu ezberdinak landuko 

diren.  Ondoren inpaktu sozial handia daukaten 14 GKE-ren arteko analisi eta 

eztabaida bat egingo da, beraien kooperaziorako laguntza kirola, ariketa fisikoa, 

jarduera fisikoa edo heziketa fisikoan oinarrituz eskaintzen dutena. Hala ere, 

nahiz eta berauen funtsa orain aipatutakoa izan, bakearen eraikitzea, 

transformazio soziala, garapen komunitarioa, osasunaren hobetzea, hezkuntza, 

biolentzia, minusbaliotasuna edota beste hainbat arloen inguruko borrokan 

ekiten dutela ere ikusi ahal izango da. Bukatzeko azkenik, ateratako ondorioak 

eta erabilitako bibliografia edukiko dugu.  
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 Aipatzekoa da gai honi buruzko informazioa nahiko eskasa dela eta 

dagoena ere askotan oso nahasia dela; batzuetan ere hainbat datuei buruzko 

kontraesanak aurkitzen direla ere esan beharra dago. Aurkitutako 

nomenklaturarekin hainbat arazo aurkitu dira, hurrengo puntuetan jorratuko 

delarik honi buruz.  

 Honetaz gain gainera, lan honek dauzkan limitazioak ere kontutan eduki 

behar dira. Aipatua izan den bezala, jarduera edo kirol praktika ezberdinetan 

oinarritzen diren garapenerako kooperazioaren erakundeak ez dira oso ugariak, 

eta honi buruz lortu den informazioarekin mota hauetako hamalau erakunde 

besterik analizatzea lortu den bitartean, ateratako emaitzak eta ondorioak 

honen araberakoak eta tamainakoak direla ulertu behar da. 

1.1.- Helburuak 
  

 Nahiz eta lan honek aipatutako limitazio horiek eduki, lortu nahi den 

helburu nagusia heziketa fisiko, jarduera fisiko, ariketa fisiko edota kirolen 

batean oinarritzen diren GKE ezberdinek lurralde txiroetan aurkezten dituzten 

proiektu ezberdinen informazioa azalaraztea izango da.  

 Honela, etorkizunari begira, gaiarekin erlazioa izan ditzaketen 

proiektuetarako aplikagarritasun bat eduki dezakeela uste da, lan hau mundu 

honekiko sarrera baten modura ulertu daitekeelako eta bertan zer dagoen eta 

zer aurkezten den jakinda lan mota edo proiektu sakonagoetan lan egiten hasi 

daitekeelako. 

 Helburu nagusiarekin batera lortu nahiko den beste helburuetako bat 

munduan dagoen desberdintasunaren kontzientzia barneratzea izango da, 

mundu honek dauzkan hainbesteko lurralde txiroen portzentaje kezkagarriak 

azaleratu nahirik; honen aurka borrokatzeko garapenerako kooperazioak eta 

jarduera fisiko edo heziketa fisikoak eduki dezakeen paper garrantzitsuaren 

kontzientzia eta gogoeta pertsonala piztu nahi izango da. 
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1.2.- Metodologia 
 

Finkaturiko helburuak bete ahal izateko, errebisio bibliografiko bat 

gauzatu da. Gai konkretu bati buruz garrantzizko ikerketen bilketa, balorazio 

kritikoa eta sintesia gauzatzeko prozesuan, alborapenak mugatzeko erabilitako 

estrategia zientifikoak aplikatzen dituen jardunbidea da. Ikerketa primarioen 

funtsezko informazioaren analisian eta integrazioan datza, azken finean 

(Guerra, 2003). 

Errebisio sistematikoa baina kalitate baxuagokoa bada ere, edukitako 

baliabide eta denbora eskasak direla medio, lan honetan egindakoa errebisio 

narratiboa izango da. Errebisio hau egin ahal izateko E.H.U-ko bibliotekako 

katalogo eta harpidetutako aldizkari elektronikoak erabili dira, hauek Pub-Med, 

Dialnet, EBSCOHost, Sportdiscus eta baita Google Academico bilatzaile 

orokorra izan direlarik.  

Aukeratutako gaiak bere baitan kontzeptu asko barneratzen dituenez, 

irizpide pertsonala jarraiki hitz-gako egokienak erabili dira bilaketan. Honetaz 

gain, aurkitutako artikuluetan azaldutako zenbait hitz-gako erabiltzea 

aurreikusten da (1.Taula). 

 

1. Taula: Bilaketa bibliografikoan erabilitako hitz-gakoak hiru hizkuntza desberdinetan. 
Iturria: ekoizpen propioa. 

 

HITZ-GAKOAK 

EUSKARAZ GAZTELERAZ INGELESEZ 
Kooperazioa Cooperación Cooperation 

Garapena Desarrollo Development 

Erakundea Entidad Entity 

Kirola Deporte Sport 

Jarduera Fisikoa Actividad Física Physical Activity 

Ariketa fisikoa Ejercicio Físico Physical Exercise 

Txiroa Pobre Poor 

Pobrezia Pobreza Poverty 

Laguntza Ayuda Help 

Programa Programa Program 
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2.- GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDE ETA 

KOOPERAZIOAREN MARKO TEORIKOA 
 

 Garapenerako kooperazioaren gai honetan murgiltzen hasteko 

intentzioarekin berau ulertzeko beharrezkoak izango diren hainbat kontzeptu 

eta datu aurkeztuko dira honako marko teoriko honetan. Honela, puntu 

ezberdinetan sailkatuta, kirol praktika batetan oinarritzen diren erakundeen 

arteko analisia eta eztabaida hobeto ulertzeko baliogarria izango den eta oinarri 

bezala jokatu dezakeen informazioa azalduko da.  

2.1.- Definizioak 
 
 
 

 GKE (Gobernuz Kanpoko Erakundea, gazteleraz ONG deritzona) bat zer 

den definitzerako orduan hitz propioaren indefinizio eta zenbait berezitasun 

edukitzeagatik zail egiten da berau ondo definitzea. Nahiz eta erakunde guztiek 

antzeko definizio bat proposatzen duten, bakoitzak modu diferentean egiten du.  

Bat hartzekotan, Nazio Batuen Erakundeak proposatzen duena adieraziko 

dugu: gobernuen arteko akordioen bidez sortua ez den nazioarteko edozein 

erakunderi deritzo.  

Definizio sinple horrekin ez geratze arren, GKE batek dauzkan berezko 

eta amankomuneko 2 aspektu garrantzitsu  azalduko ditugu, beste erakunde 

mota batzuetatik bereizten dituztenak. GKE baten  oinarrizko ezaugarria dirua 

irabazteko izaeraren gabezia da (“caracter no lucrativo”; mundu anglosaxoian, 

“non profit organization”). Honek, beste ekimen pribatuetatik berezituta geratzea 

ahalbidetzen du, enpresa pribatuak izan daitezkeen moduan, non hauen 

motibazioa irabazi ekonomikoak lortzea den. Beste ezaugarri garrantzitsu bat 

daukaten inplikazio eta bokazio sozialean aurkitu dezakegu, zerbitzu ezberdin 

eta laguntzaren eskaintzarekin behar sozial ezberdinak estali nahi dituztelarik. 

GGKE ( Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea) bere aldetik, 

GKE baten oinarrizko ezaugarriak bilduta hauen oinarrizko helburua gutxiegi 

edo gaizki garatuak dauden herrien garapenean bultzatzea izango da, laguntza 

eta atentzioa behar gehien duten biztanleriari eskainita (Picas, 2001). 

Garapenari ere bere definizioa eskaini nahirik, pertsonen aukeren 

handiagotzerako eta giza libertateen hedapenerako prozesua bezala ulertu 
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daiteke, hazkuntza ekonomiko edota eboluzio teknologiko sinpletik 

diferentziatuz beraz, askotan honekin bakarrik erlazionatzen dena. 

Kooperazioa zer den ondo ulertzeko, akzio hauek suposatzen duten 

prozesu bilaterala ulertzea beharrezkoa izango da, askotan prozesu unilateral 

bezala ulertzen baita bakarrik eta baliozko ekarpenak herrialde abantailadunak 

bakarrik egiten dituztela suposatzen delako (Rato, 2009). 

2.2.- Historia eta eboluzioa 
 

 Kooperazioa eta GKE-en definizioak eta kontzeptuak interesanteak 

gertatzen zaizkigun bezala, beraien sorrera eta jasan duten bilakaera denboran 

zehar beharrezko egiten da gaur egungo gizartean herrialde txiroetan 

garapenerako kooperazioak duen papera eta izaera ulertzeko.  

2.2.1- Nazioartean 
  

Autore ezberdinen arteko desadostasuna egon arren, badirudi XI. 

mendean GKE-ren ezaugarriak biltzen zituen erakunde bat bazegoela, “Orden 

de Malta” deritzona. Leku sakratuetaraino bidaiatzen zuten erromesei babesa 

eskaintzea zen beraien helburua (Baiges et al., 1996). 

Nahiz eta hasiera batean GKE-ak bezala ez kontsideratu, XIX. mendean  

existitzen ziren jada  zenbait erakunde humanitario pribatu, urteak pasa ahala 

GKE-n bihurtuko zirenak. Erakunde mota hauetako lehena Gurutze Gorria izan 

zen, 1863. urtean jaioa izan zena; Henri Dunant-ek sortu zuen, Solferino 

guduan zaurituak gertatu zirenen sufrimendua eta agoniak bultzatuta. Gudu 

honen ostean, I. Gerrate Mundialeko laguntza operazioetan ere parte hartu 

zuen Gurutze Gorriak. 

II. Gerrate Mundialean ere honelako hainbat erakunde sortu ziren, 

gerrateetako hondamendiak arindu nahian. Honela, protagonismo handiena 

lortu zuten erakundeak erlijiozko kutsua zeukaten erakunde iparramerikarrak 

izan ziren; “Catholic Relief Service” (1943) esaterako, parrokia katolikoen 

akzioak koordinatzen zituen, eta “Church World Service”-ek aldiz, 

protestanteena.  Erakunde laikoen artean, aipatzekoak dira “IRC: International 

Rescue Commitee” (1940) edota “CARE: Cooperation for American 

Remittances to Europe” (1945), gerrateetako lekuetara paketeria bidaltzen 
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zituztenak (Ferré, 1995). 

1945. urteko Ekainean Nazio Batuen Erakundea (gazteleraz ONU) 

sortzen da, hainbat agentzia sortzera eraman duena (ACNUR, FAO, OIT, OMS, 

PAM, PNUD, UNICEF, etab.), munduko bakea ziurtatzeko helburua edukiko 

dutena, Giza Eskubideak betetzeko borrokatuko dutenak eta mundu osoan bizi 

kalitatearen hazkuntza bat bultzatuko dutenak (Rato, 2009). 

GKE hitza agertzen den lehen dokumentu ofiziala Nazio Batuen gutun 

batean aurkitu dezakegu (X. kapitulua, 71. artikulua), 1950. urtean. Honela, 

berezko GKE-aren definizioa duen lehen erakundea sortu zen, “World Vision” 

izenekoa, Koreako Gatazkarekin kointziditu zuena (Ferré, 1995).  

Europako lehen  erakunde garrantzitsuena aldiz 1942. urtean sortua izan 

zen, greziar biztanleriari lagundu ahal izateko. Honen izena “OXFAM: Oxford 

Commitee for Famine Relief” zen.  

2.2.2- Estatuan 
 

70. hamarkadan nahiz eta GKE-en hazkundea geldoa izan, geroz eta 

gehiago sortzen hasi ziren estatu mailan, estatuaren krisiarekin kointzidituz. 

Honela, zenbat GKE existitzen ziren jakitea ezinezkoa zen, gaur egun gertatzen 

den bezala; hala ere, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak 

zifra bat bota zuen 90. hamarkadaren hasieran, beren barne zituen estatuetan 

zenbat GKE zeuden esanda: 2.970.  

Espainian, nahiz eta garapenerako kontzeptua berandu sartu, orain 

aipatu dugun antolakundeak berak esanda ere, 1998. urtean 300 GGKE 

existitzen ziren jada. Gurutze Gorriaren sorketa eta gero, Espainian “Caritas” 

eta “AMS: Asociación Misionera Seglar” sortu ziren, biak ere 1947. urtean. 

1957. urtean, “FERE: Federación Española de Religiosos de la Enseñanza” eta 

“OCASHA: Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana” sortu 

ziren.  

50. hamarkada eta gero, Espainiaren estatua internazionalki pixkanaka 

irekitzen hasi zen (Nazio Batuen Erakunde barnean sartzea, Banku Mundialean 

edota Nazioarteko Diru Funtsaren barnean) eta kutsu ezberdin bateko 

erakundeak argia ikusten hasi ziren. Hala nola, kutsu katolikoa zutenak, jesuitek 



8 
 

sortutako “Intermón” (1956), emakume katolikoek sortutako “Amigos de las 

Naciones Unidas” (1966), “Medicus Mundi” (1963) edota “Justicia y Paz”, 1968. 

urtean eraikia.  

Biztanleriak zituen kezka sozialak bultzatuta, GKE internazionalak 

sortzen hasi ziren, arazo internazionalei lotuta zeudenak eta ez hainbeste 

politika nazionalei. Horrela, “Ayuda en Acción” (1980) edota “Paz y 

Cooperación” (1982) sortu ziren.  

Aipatzekoa oso 1971. urtean GREENPEACE erakundearen eraketa; 

nahiz eta Vancouverren sortua izan, laster estatuan egoitza bat edukiko zuen. 

Ingurumena babestu nahi duen nazioarteko erakunde honek Alaskan burutzen 

ari ziren saiakuntza nuklearren aurkako kanpaina batetik sortu zen. Ekintzaileak 

garaiko erakunde kontserbazionisten aktibismo ezarekin ez ziren konforme eta 

itsasontzi bat erosi zuten, Greenpeace (“Bake berdea”) izenekoa, saiakuntza 

nuklearren aurka ekintza zuzenak burutu asmoz. 1970eko hamarkadaren 

erdialdean, baleen ehizaren aurkako kanpaina bati ekin zioten, besteak beste 

(1. irudia). 

 

1. Irudia: Greenpeace 

Aurrerago GKE profesionalen txanda iritsi zen, eremu profesional zehatz 

batetara lotuta zeudenak eta gehienbat, osasun eremura lotuak. Hala ere, 

albaitarien, pedagogo, arkitekto edota baita pailazoen eremuetara lotuak 

zeudenak ere agertzen hasi ziren.  

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ingurumen
https://eu.wikipedia.org/wiki/1970eko_hamarkada
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1986. urtean Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen 

Koordinatzailea sortu zen (“gazteleraz CONGDE”), erakunde ezberdinen eta 

administrazio publikoen artean bitartekari bezala funtzionatuko zuena.  

Partidu politikoei oso lotuak zeuden GKE-ak ere sortuko dira; 

“Solidaridad Internacional” PSOE-rekin lotura edukiko zuena, edota “Fundación 

Cánovas del Castillo”, PP-rekin.  

Espainia mailan eman zen GKE ezberdinen garapen izugarria ez da 

bakarrik hauen kopuruan islatzen, baizik eta urte gutxitan izugarrizko diru 

kantitateak biltzeko  eta boluntarioak mobilizatzeko gai izan zirelako ere nabaria 

izan zen. Honela, 1994. urteko udaran Espainiako GKE-ak Ruanda herrirako 

diru bilketan lehenak ipini ziren Europa mailan, ordurarte emergentzia kasutan 

diru emaile nagusiak ziren Alemania, Belgika, Frantzia edota Italia atzean utziz. 

1998. urtean Mitch urakanak sortutako biktimentzat 17.704 milioi batzea lortu 

zuten Espainiako GKE ezberdinek (Picas, 2001). 

2.2.3- Euskal Autonomi Erkidegoan (E.A.E) 
 

Euskal Autonomi Erkidegoari dagokionez, nahiz eta garapenerako 

lankidetzaren sorrera- une jakin bat aipatzea zaila izan, esan daiteke 1980ko 

hamarkadaren erdialdeaz geroztik hasi zela nabaritzen erakundeek nazioarteko 

solidaritatea eta garapenerako lankidetza zirela eta zuten kezka. Lan batzuen 

arabera, 1987an hasten da euskal udalerrien nazioarteko lankidetza, ume 

sahararrak Donostiako hirira iritsi zirenean eta Abanto Zierbena Nikaraguako 

San José de Bocay udalerriarekin senidetu zenean, Ambrosio Mogorron 

osasuneko borondatezko lankidea hil eta gero. 

GGKE ezberdinek bultzatuta (Justizia eta Bakea, Medicus Mundi, 

Amigos del Tercer Mundo eta Manos Unidas) milaka sinadura bateratu zituzten 

Eusko Jaurlaritzak “Hirugarren Munduko familia behartsuen arazoak 

konpontzeko” ahalegin serioetan hasteko. Honela, 1985 eta 1987 urte bitartean 

arazo hau hobetu nahian hainbat laguntza ematen aritu zen Eusko Jaurlaritzak. 

E.A.E-ko GKE eta GGKE printzipalei buruzko analisi orokor bat egin 

nahian, 1987. urtean “Mugarik Gabe” sortu zela ikusi dezakegu, hegoaldeko 

herrialdeetan formazioan, sentsibilizazioan eta kooperazioan lan egiten 
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dutenak.  

1988. urtean “Mundubat” GGKE sortu zen, gizon eta emakumeekin, 

asoziazio eta komunitateekin kooperatzen dutenak, eraldaketa sozial eta 

garapen hobe bat bilatu nahian.  

Ondoren, 1988an, euskal 10 erakundek  – aurreko laurek eta beste seik 

– 50.000 sinadura baino gehiago jaso zituzten eta Eusko Legebiltzarrean 

entregatu zituzten, Eusko Jaurlaritzaren konpromiso esplizitua eskatuz EAEko 

aurrekontuaren % 0,7 lankidetzara bideratzeko. Haren ondorioz, parlamentu-

ekimen bat izan zen Aurrekontu Legean ekitaldi horretako 300 milioi pezetako 

(1,8 milioi euro) kreditu berezi bat sartzen zuena, “garapenerako laguntza-

jarduerak” finantzatzeko.  

1988. urtean ere, Euskadiko GGKEen Koordinakundea sortu zen kide 

diren GGKEen jarduerak ahalik eta koordinatuenak, koherenteenak, egokienak 

eta errespetuzkoenak direla ziurtatzeko; horrek berekin dakar elkarren artean 

hausnartzea, eztabaidatzea eta lan egitea. Hasieran 11 kide fundatzailez osatu 

bazen ere, egungo egunean, 84 GGKE ditu eta 140 egoitza baino gehiago 

Euskadiko lurralde historikoetan. 

Aipaturiko data horien ostean, EAEko gainontzeko erakunderik esangu-

ratsuenak bat eginez joan ziren pixkanaka lankidetzaren zereginarekin. 

1990ean FOCAD (“Comisión Gestora del Fondo para la Cooperación y Ayuda 

al Desarrollo”) eratu zen, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek osatutako funts 

bateratua, 2004ra arte bere horretan funtzionatu zuena. 

1992. urtean “Sos Racismo” sortuko da ere, urte bat lehenago sortu zen 

plataforma bati jarraipena emateko asmoz; hauek etorkinen eskubideen alde 

borrokatzen dute, sozietate honetako arraza etniko minoritario hauen alde. 

1994. urtean “Alboan” GKE sortzen da, kutsu katolikoa duena eta 

Latinoamerika, Afrika eta Indiako pertsona xumeak indartzen saiatzen dira 

hezkuntza eta formakuntza prozesu ezberdinen bidez (Unceta, 2012). 
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2.3.- Garapenerako Kooperazioa 
 
 

 Puntu honetan asko sakondu nahi gabe, gai honen inguruko hainbat 

esplikazio eta arau normatiboen babesa esplikatu nahi da.  

Alde batetik, aurreko puntuetan garapena eta kooperazioa definituta 

geratu delarik, akzio hauetan eragin zuzena duten herrialde ezberdinen 

izendapena bereiztea komenigarria izango da.  

Lehen prozesu unilateral bat bezala ulertuta, laguntza “ematen” zuten eta 

laguntza “jasotzen” zuten herrialdeen bereizketa bat egiten zen. Herrialde 

“emaileak” era askotara izendatuak izan dira, hala nola: aberatsak, garatuak, 

aurreratuak, industrializatuak, lehenengo mundukoak, zentrokoak, okzidentalak, 

etab. Herrialde “hartzaileak” berriz, txiroak, atzeratuak, azpi-garatuak, 

periferiakoak, hirugarren mundukoak, hegoaldekoak, etab. bezalako 

izendapenak jaso izan dituzte. Adjektibo guzti hauek joera ideologiko bat 

daramate (Gurutze Gorria, 2000; Pérez de Armiño, 2000).   

Planetako lurralde gehiengoak sufritzen duen desabantaila argiaren eta 

beste gutxi batzuk dauzkaten abantailen aurrean, aipatutako adjektibo 

diskriminatzaileak ez erabiltze arren, herrialde “abantailatuak” eta “gutxietsiak” 

izendatzea komenigarria dela uste da (Rato, 2009).  

Bestetik, garapenerako kooperazioak daukan arautegi nazional eta 

internazionalaren babesa eta izendatzea aipatuko da, laburki (Rato, 2009):  

- Nazio Batuen Erakundearen Karta: 1945 urtekoa, garapenerako 

kooperazioa arlo ekonomiko, sozial, kultural eta humanitarioan 

erakunde honen lehentasun bezala seinalatzen da.  

- Europar Batasuneko Tratatua: 1992. urtekoa, Europar Batasuneko 

printzipio eta helburuak markatzen ditu kooperaziorako arloan, 

garapenerako eta demokraziaren sendotzerako konpromisoa hartzen.  

- Kooperazio Internazionalaren Legea: 1998. urtekoa, gobernu 

espainolaren lehentasun sektorialak aipatzen dira, kooperaziorako 

arloan.  

- Zuzendaritza Plana: 4 urtetan behin ateratzen dena, kooperazio 

espainolak segitu beharreko ildo orokorrak markatzen ditu.  
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2.4.- Kirola Garapenerako Kooperazioan 

 
“Kirola pertsonak batzeko hizkuntza unibertsala da, berauen jatorri, 

sinespen erlijioso edota estatus ekonomikoa inporta gabe” (Annan, 2004), 

edota “Kirola bizitzako eskolarik hoberena da” (Ogi, 2003) bezalako 

adierazpenen babesean, kooperazioaren arloan kirolarekin lan egiteko interesa 

gero eta handiagoa da. Ondorioz, arlo honetan kirol proiektuak aurkezten 

dituzten organizazio mota ezberdinen kopurua hazten doa pixkanaka, GGKE 

direlarik gehienbat (Rato, 2009). 

Gainera, UNICEF, Nazio Batuen Erakundeak edota UNESCO-k 

egindako deklarazio ofizialetan adierazi duten bezala, eta baita kirola eta 

garapenerako kooperazioari buruzko hainbat konferentzia internazionaletan 

aipu bezala, “kirola” herraminta oso baliagarri eta efikaza dela bat etorri dira, 

garapenerako kooperazioan erabilia izateko (Ley, 2006; Rato, 2006). 

2.4.1- Kirolaren definizioa 

 
 
 Hainbat erakunde publiko eta pribatuk, tratatu internazional, konferentzia 

edota erakunde mundialek “kirola”-ren kontzeptua behin eta berriz erabiltzen 

dutela ikusi daiteke. Horregatik, honi buruz zer ulertzen duten esplikatzea eta 

kontzeptu hau definitzea beharrezkoa izango da, eta hemendik aurrera aipatuko 

diren erakunde ezberdinek kirola ulertzeko duten era oso orokorra dutela eta 

hainbat kontzeptu garrantzitsu eta ezberdinak kontzeptu bakar bat bezala 

ulertzen dutela ikusi ahal izango da. 

 Kirolerako Europako Kartan (Europar Batasuna- Europako Kontseilua, 

2001) eta Kirolerako Europako Kartaren proiektu berrian (Europar Batasuna- 

Europako Kontseilua, 2002), 2.1 artikuluan zera adierazten da: “Kirola bezala 

aktibitate fisiko guztiak ulertuko dira, organizatua den edota beste era bateko 

partaidetza bat dela medio, eta espresioa edota kondizio fisiko eta psikikoaren 

hobekuntza izango dutelarik  helburutzat, baita erlazio sozialen garapena edota 

nibel ezberdinetako txapelketa guztien emaitzen lorpena ere”.  

 UNICEF-ek dioen bezala, kirola zera izango da: “Egoera fisiko on, 

ongizate mental eta interakzio soziala ahalbidetzen duten aktibitate fisikoaren 
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edozein modalitate bezala ulertuko da. Aktibitate fisikoaren modalitate horien 

artean jolasa, aisia, kirol informala (organizatua edota txapelketakoa) eta joko 

edota kirol autoktonoak aurkitzen dira” (Rato, 2009). 

 Aipatutako bi definizio hauetan kirolaren barne aktibitate mota oro 

sartzen direla ikusi eta gero, Jarduera Fisiko eta Kirolaren Zientzietako 

espezializatuak garen bezala eta aktibitate guztiak berdinak ez direla jakinda, 

arlo honetan dedikazio gehiago eman dieten autoreek kirola nola definitzen 

duten aipatuko da.  

 Esaterako, Pierre Parlebasek dioen bezala (Parlebas, 2001), kirola 

“araututako eta instituzionalizatutako txapelketako egoera motorra” izango da.  

 Manuel García Ferrandok (García, 1990) aldiz, kirola honela definitzen 

du: “aktibitate fisiko eta intelektuala, gizatiarra, izaera lehiakorra duena eta arau 

instituzionalizatuengandik gidatuak”. 

 Ikusten den bezala, Unicefek eta Europako Kontseiluak emandako 

definizioek ezer gutxi daukate amankomunean aipatutako bi autoreen 

definizioekin; lehenengo biek kirola bezala dena ulertzen duten bitartean, 

autoreek txapelketan oinarritzen diren jarduerak direla eta arau 

instituzionalizatuen menpe daudela esaten dute.  

 Beraz, informazioa ulergarriagoa eta zehatzagoa izateko asmotan, kirola 

bezala jarduera mota guztiak bere barne ez sartzea komenigarriena izango 

litzake, honela, ariketa fisikoa, jarduera fisikoa, heziketa fisikoa edota kirola 

bera, kontzeptu ezberdin bezala ulertuta.  

 Hala ere, lan honetan erakunde ezberdinek aipatzen dutena azalarazi 

nahi den bezala, askotan beraiek aipatzen duten bezala adieraziko da kirolaren 

kontzeptua.  

2.4.2- Kirola eta kooperazioa, tratatu eta konferentzia ezberdinen 
babesean  

 
 

Garapenerako kooperazioan “kirolaren” potentziala nabarmentzen duten 

manifestazio garrantzitsuenak aipatu nahirik, hauei buruzko laburpen bat 

egingo da, informazio interesgarria txosten honen eranskinetan txertatuko 

delarik. Honela, hauek izango dira manifestazio esanguratsuenak: 
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-  “Magglingen-eko I. Konferentzia Internazionala: Sport and 

Development” (I. Eranskina): Suitzako Magglingen herrian 2003. 

urtean ospatutakoa lehena, eta 2005. urtean bigarrena (Sport and 

Development II), “kirola” eta kooperazioarekiko konpromezua 

adierazten da. Kirolak duen aniztasuna errekonozitzen duten 

bitartean, “kirola” giza eskubide bezala ulertzen dute, baita bizitzarako 

oinarrizko kapazitateak lortzeko ingurune apropos bezala. 

- “ONU IYSPE Oficce”: Nazio Batuen Erakundeak 2005. urtea 

Heziketa Fisikoa eta Kirolaren urtea bezala deklaratu eta gero, urte 

horretan bertan erakunde honek dokumentu bat publikatu zuen, 

informazio zabalgarri bezala (II. eranskinean dokumentu honen 

aspektu garrantzitsuenak laburbiltzen dira). 

Bertan, “kirola” garapenerako kooperazioaren barnean leku bat egiten 

diote. “Kirola” giza garapena ziurtatuko duen herraminta bat bezala 

funtzionatu dezakeela aipatzen da, eta gobernuek Kirola eta Heziketa 

Fisikoa beraien kooperazio eta garapen internazionaleko agenda eta 

politiketan barneratu beharko zutela dio.  

Bestetik, dokumentu honek ere “Milurteko Garapenerako Helburuak” 

(ODM) bete ahal izateko “kirolak” nola lagundu dezakeen azaltzen da, 

8 helburuetako bakoitza banan- bana aipatuz.  

- Nazio Batuen Erakundearen asanblada orokorreko 58/5 

erresoluzioa: Erresoluzio honek gobernu, Nazio Batuen sistemari eta 

kirol organizazioei zera aholkatzen die: 

 Kirola eta Heziketa Fisikoa Garapenerako programa eta 

politika ezberdinetan barneratzea, lehen aipatutako ODM-ak 

betetzeko lagunduko dutenak.  

 Kolektiboki lan egitea eta solidaritatean eta kooperazioan 

oinarritutako sozietateak eratzea.  

 Kirola eta Heziketa Fisikoa osasuna, hezkuntza, garapen 

sozial eta kulturalerako herraminta bezala sustatzea, lokal eta 

nazional mailan.  

 Sozietate zibileko aktore ezberdinen arteko kolaborazioa 

indartzea.  
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- Umearen eskubideen hitzarmena: 1989. urteko Nazio Batuen 

Erakundearen batzorde orokor batean eginikoa, umeen eskubideak 

errekonozitzen dituen lehen instrumentu internazionala bihurtu zen, 

umeak agente sozial eta eskubide propioen jabe errekonozituta. 

Testua, 1990. urtean gaindituta izan zen, eta berak osatzen dituen 54 

artikuluek umeen eskubide ekonomiko, sozial, kultural, zibil eta 

politikoak azaltzen ditu.  

Beraren aplikazioa gobernuen beharra izango da, baina beste agente 

batzuek (gurasoak, irakasleak, osasuneko profesionalak, ikertzaileak 

eta ume berak) eduki beharreko hainbat obligazio eta 

errespontsabilitate esplikatzen dira. 193 estatu dira gaur egun 

beraren betetzea berretsi dutenak. Hitzarmen honek esaten duen 

bezala, “ume guztiek aisiarako eta jolaserako eskubidea dute, 

ingurugiro sano eta seguru batean” (ONU, 2006). 

 

Arlo honekiko manifestazio garrantzitsuenak aipatu eta gero esan 

beharra dago nahiz eta manifestazio eta tratatu internazionalak egon, eta naiz 

eta orokorrean geroz eta gai honekiko interes handiagoa egon, interbentziorako 

metodologia eta estrategia konkretuen falta sumatzen dela, Kirolezko 

Garapenerako Kooperazioko (KGK) proiektuetan. (Rato, 2009). 

2.4.3- “Kirolaren” onurak 

 
 

Autore ezberdinek kirola eta kooperazioari buruz esaten dutenari 

erreparatuta, “kirolak” garapenerako kooperazioan eduki ditzakeen efektu 

positiboei buruzko ebidentzia zientifiko oso urria existitzen dela esan beharra 

dago. 

Hala ere, autore gutxik aipatzen dituzte esperientzia negatiboak arlo 

honekiko, KGK proiektuen hobekuntza prozesurako aurrera pausu bat izango 

litzatekeelarik honakoa (Rato, 2009). 

Keim (1997, 2003) autoreak esaten duenez ordea, Hegoafrikan egindako 

ikerketa eta gero “kirolak” inpaktu positiboak egoera jakin batzuetan bakarrik 

eduki ditzakeela ondorioztatu zuen; honen ikerketan efektu positiboak espero 

zirenak baino baxuagoak izan ziren.  
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Nahiz eta inpaktu negatibo zuzenik ez adierazi autoreek, orain aipatutako 

Keim-enena salbu, hainbat autorek “kirolaren” erabilpena modu egokian erabili 

behar dela aipatzen dute, berak eduki ditzakeen efektu positibo zein negatiboak 

direla eta.  

Honela, Digel autoreak (1989, 207 orr.) zera esaten du: “Lehen Munduko 

eta Hirugarren Munduko “kirolaren” arteko topaketak komunikazio interkultural 

espezial bat sortu dezake, nahiz eta ez beti funtzionatu”. 

 “Kirolezko” proiektuei buruzko iritzi kritikoenak sektore akademikotik 

datoz, GKE eta bereziki erakunde internazionalen diskurtso kritiko oso gutxi 

aurkitzen diren bitartean (Rato & Ley, 2006). 

“Kirolak” garapenerako kooperazioaren barnean eduki ditzakeen efektu 

positiboak azalarazten duten hainbat eta hainbat dokumentu eta proiektu 

analizatu ostean, honako hauen gehiengoa erretoriketan besterik ez direla 

oinarritzen ondorioztatu da; ez dira inongo ebaluaziorik egiten, ezta baieztapen 

hauek ziurtatzeko datu sendorik eskaintzen ere (Rato, 2009).  

Azken honegatik hain zuzen, Nazio Batuen Erakundeak aurkeztutako 

dokumentuari (Franco, 2003) buruzko daturik ez islatzea erabaki da, ebaluazio 

zein datu sendorik eskaintzen ez direlako.  

Honetaz aparte ere, autoreen arteko diskurtso eta bibliografiari 

erreparatuta ere iritzi bereizia aurkitu daiteke (Rato & Ley, 2006). 

 Puntu honetan aipatu den guztiagatik orduan, “kirolaren” efektu 

positiboak lortzeko estrategia eta modelo metodologiko egokiak erabili behar 

direla ondorioztatzen da, segun eta zein den lortu nahi dugun helburua. Honela, 

Keim (1997, 2003), Gieβ-Stüber (2005) eta Gieβ-Stüber y Blecking (2008)-en 

ikerketak oso interesgarriak dira (Rato, 2009). 

2.5.- E.A.E-ko Kooperazioa 
 

 Autore ezberdinek esaten duten bezala, kooperazio euskalduna GGKE 

ezberdinek emandako bultzadengatik puntakoa izatera iritsi da, 1988. urte 

geroztik edukitako hazkundea nabaria izan zelarik. E.A.E mailan eman diren 

kooperaziozko proiektu eta fondoak GGKE-ek kudeatu dituzte hein handi 
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batean, izaera solidarioa eta beharrezko exekuzioa ahalbidetu duena. Hala ere, 

pobrezia eta ezberdintasunaren aldeko borroka honetan agente ezberdinen 

laguntza faltan bota izan dela nabaria da, administrazioak direla kasu.  

Honela, nahiz eta gorakada nabaria eduki 90. hamarkadatik aurrera, eta 

nahiz eta garapenerako hobekuntza nahi hori eta kooperaziorako forma berriak 

bilatu nahi izan, erabili nahi izan diren instrumentuak ez dira egokienak izan eta 

azkenik Gobernuek egindako deklarazioak hutsean geratu direla ikusi ahal izan 

da. Honela, azken urteotan kooperazioak jasaten ari zuen eboluzio positiboa 

pixka bat moteldu egin da. 

Hala ere, nahiz eta instrumentu egokienak erabili ez izan, Eusko 

Jaurlaritzak kooperaziorako eduki duen konpromezua honetarako erabiltzen 

duen aurrekontuan ikusi daiteke. Azken 25 urteetan euskal kooperaziok mila 

milioi euro inguru erabili ditu hainbat garapenerako akzioak finantzatzeko 

(Goiria, 2013). 

 Kooperazio euskaldunak izan duen eta oraindik duen konpromezua islatu 

nahian, Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperazioari eskieni dion esfortzuari 

buruzko hainbat datu eta grafiko interesgarri eskainiko dira, honi buruzko ideia 

orokor bat lortzeko asmotan. Honela, arlo honekiko erakunde pribatuek 

daukaten konpromezuan ez gara murgilduko atal honetan. 

Jarraian agertuko diren datu guzti hauek Eusko Jaurlaritzaren “2008- 

2011ko Garapen Lankidetzarako Gida Plan Estrategiko”-tik lortuak izango dira 

(Vasco, 2008). 

Honako plan honen laburpen orokor bat egin nahian, nabarmentzeko 

datuetako bat honakoa da: Eusko Jaurlaritzak plan honetarako eskaintzen duen 

aurrekontuaren %25a behintzat, Afrikara zuzendu beharko dela aipatzen da.  

Bestetik, Foru Aldundiek eta Udaletxeek GGKE ezberdinek proposatzen 

dituzten proiektuak aurrera eraman ahal izateko laguntzak gero eta ugariagoak 

dira. Aipatzekoa kasu honetan ere Arabako Foru Aldundiak kooperaziorako 

duen aurrekontuaren 1/3a Afrikako kontinentera ematen duela (Bidaguren, 

2010). 

 Hasteko, Eusko Jaurlaritzak munduko hainbat tokitan burutzen ditu 

garapenerako kooperaziozko proiektu ezberdinak, honako irudi honetan ikusi 
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daitekeen bezala:  

- ZENTRO AMERIKAN eta KARIBEAN: Mexiko, Guatemala, Kuba, 

Honduras, Nikaragua eta El Salvador.  

- LATINOAMERIKAN: Venezuela, Kolonbia, Ekuador, Peru, Bolibia 

eta Brasil.  

- ASIAN: India eta Palestina. 

- AFRIKAN: RASD, Senegal, Costa de Marfil, Kongo, Ruanda, 

Uganda, Burundi, Angola eta Mozambique.  

 

 

2. Irudia: Eusko Jaurlaritzaren kooperaziorako lan eremua. Iturria: Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentzia (http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-

mapa/es/contenidos/informacion/mapa_vasco/eu_mapa_vas/eu/index.html) 

 

 Eusko Jaurlaritzak kooperazioko proiektuak aurkezteko erabiltzen 

dituzten lan eremu guztiak jakin eta gero, hurrengo grafikoan kontinente 

bakoitzari eskaintzen dion laguntzaren portzentajea ikusi ahal izango da. 

Laguntzaren ehuneko gehiena Zentro Amerikak eta Karibeak eramaten du 

(%41), Hego Amerikak jarraitzen diolarik (%31). Nabarmentzekoa ere Asia 

kontinenteari eskaintzen zaion diru laguntza eskasa (%7).  

 

http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-mapa/es/contenidos/informacion/mapa_vasco/eu_mapa_vas/eu/index.html
http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-mapa/es/contenidos/informacion/mapa_vasco/eu_mapa_vas/eu/index.html
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3. Irudia: Eremu geografikoaren araberako banaketa. Iturria: 2008- 2011ko Garapen 
Lankidetzarako Gida Plan Estrategikoa. 

Hurrengo grafikoan Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperaziorako 

eskaini duen diru kopuruaren eboluzioa ikusi daiteke, 1985. urtetik 2007. urte 

bitartekoa. Aurreko lerroetan aipatu dena ondo islatzen du grafiko honek: 90. 

hamarkadan gorakada nabarmena eduki zuela Eusko Jaurlaritzak bultzatutako 

laguntzak, baina hurrengo dekadan gorakada hori moteldu egin dela alegia.   

 

 

4. Irudia: Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperazioan edukitako esfortzuaren 
eboluzioa. Iturria: 2008- 2011ko Garapen Lankidetzarako Gida Plan Estrategikoa. 

 

Xede nagusitzat egiturazko pobrezia desagerraraztea duen lankidetza-

politika eraldatzailea, kalitatezkoa, koordinatua eta koherentea garatzeko 

helburuarekin, 23 herrialde lehenetsi dira haien giza garapeneko indizearen 

(IDH) arabera, herrialde batek oinarrizko hiru dimentsiotan - bizitza luzea eta 
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osasuntsua izatea, hezkuntza jasotzeko aukerak eta bizitza-maila duina- batez 

beste lortutako aurrerapena neurtzen duena. 

23 herrialde horietatik 7k (Brasil, Kolonbia, Kuba, Ekuador, Mexiko, Peru 

eta Venezuela) giza garapeneko indize handia dute, 8k (Angola, Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, India, Nikaragua eta Uganda) giza 

garapeneko indize ertaina dute, eta 5ek (Burundi, Boli Kosta, Mozambike, 

Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Ruanda, guztiak Afrikan) giza 

garapeneko indize txikia, hurrenez hurren. 

Hurrengo grafikoetan kontinente bakoitzari lehenik, eta herrialde 

bakoitzari bigarren grafikoan, ematen zaion aurrekontuaren zenbateko zehatza 

eta baita portzentajea ere ikusi ahal izango da. 

Lehenengo grafikoan kontinente bakoitzari eskaintzen zaion diru 

kopuruari erreparatzen bazaio, kontinente bakoitzean dagoen ekimen 

kopuruarekin erlazionatuta dagoela ikusi daiteke, logikoa den bezala; geroz eta 

ekimen edo proiektu gehiago eduki, orduan eta aurrekontu handiagoa edukiko 

dute.  

 

5. Irudia: Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperazioan kontinente bakoitzari eskaintzen dion 
laguntza, kontinenteka. Iturria: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 
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6. Irudia: Eusko Jaurlaritzak garapenerako kooperazioan eskaintzen duen ekimen kopuru eta 
diru laguntza, herrialdeka. Iturria: 2008- 2011ko Garapen Lankidetzarako Gida Plan 

Estrategikoa. 

 

 Azken grafiko honetan ikusi dezakegun bezala, proiektu guztien 

ehunekoa gehituta, %77,22a lortzen da bakarrik. Honek esan nahi du Eusko 

Jaurlaritzak garapenerako kooperaziorako erabiltzen duen aurrekontuaren 

%77,22 proiektuak bultzatzeko erabiltzen duela. Falta den gainontzekoa 

hainbat ekimen ezberdinetarako erabiltzen da, hitzarmenak edota ekintza 

humanitarioko estrategiak izan daitezkeen bezala, besteak beste.  

Hurrengo grafikoan ordea, aurrekontuaren ehunekoa sektoreen arabera 

agertzen da. Ikusi daitekeen bezala, ehuneko gehiengoa ekonomiaren 
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garapenerako erabiltzen da (%30), bigarrena hezkuntza (%19) izanik eta 

hirugarrena, osasuna (%14) (Vasco, 2008). 

 

 

7. Irudia: Sektorearen araberako banaketa. Iturria: 2008- 2011ko Garapen Lankidetzarako 
Gida Plan Estrategikoa. 

 

Lan honen funtsetako bat aurretik esan bezala, erakunde ezberdinek 

herrialde txiroen garapenerako jarduera fisiko edota kirolaren arloan eskaintzen 

dituzten proiektuen analisia azalaraztea den bitartean, Eusko Jaurlaritzaren 

datuetan ikusi ahal izan den bezala, ez da jarduera fisiko, ariketa fisiko, kirol 

praktika, heziketa fisiko edota antzekoak izan daitezkeen terminoen araberako 

daturik azalarazten.  

Beraz, ikuspuntu zorrotz batetik begiratuta “kirolak” emakumeen 

ahalduntzean, giza eskubideetan, hezkuntzan, osasunean, oinarrizko gizarte- 

azpiegituretan, tokiko boterean edota tokiko garapen ekonomikoaren arloetan 

baliogarria dela pentsa liteke.  

Arestian aipatu den bezala, hainbat autorek garapenerako kooperazioko 

proiektuetan “kirolak” eduki ditzakeen efektu positiboei buruz mintzo diren 

bitartean, Eusko Jaurlaritza den bezalako erakunde garrantzitsu batek berauen 

datuek ez dute honen inguruko ezer aipatzen. Autore ezberdinek esaten 

dutenaren babespean eta honelako ikerketa gutxi hauek direla eta, ildo 

honetako datu gehiago eta zehatzagoak ahalbidetu nahian “kirolari” toki bat 

egitea komenigarriena izango litzatekeela uste da.  
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3.- “KIROLA”  KOOPERAZIOKO PROGRAMETAN 

BARNERATZEN DUTEN ERAKUNDE EZBERDINEN ANALISIA 

ETA EZTABAIDA 
 

 
 Honako atal honetan Heziketa Fisikoa (H.F), ariketa fisikoa, jarduera 

fisikoa edota kirolaren baten sustapenean oinarritzen diren hainbat GKE eta 

GGKE ezberdinen analisi bat egin da.   

Kirolaren definizioa aipatu den atalean esan bezala, “kirola” aipatzerako 

orduan orain esandako termino guztiak barne sartzen direla esan dugu askotan. 

Honako analisia egin ahal izateko ere, informazioaren bilaketan erakunde askok 

“kirolaren” terminoa erabiltzen dutela ikusi izan dugu, analisi egoki baten eta 

ondorio sendo batzuk lortzeko zailtasuna areagotuz horrela.  

“Kirolaren” terminoaz aparte, nomenklaturarekin beste hainbat arazo 

aurkitu dira. Azken finean erakunde bakoitzak jarduera bakoitza modu ezberdin 

batean izendatzen du, eta aurrerago ikusi ahal izango dugun bezala, aisiko 

jarduerak, jarduera anitzeko kirolak edota joko- jolasen artean esaterako, 

zailtasunak aurkitu dira erakunde bakoitzak multzo horietan zein jarduera mota 

barneratzen dituen jakiteko.  

Beraz, nomenklatura modu ezberdinean izendatzearen arazo honek ez 

ditu gauzak erraztu. Gainera, mota honetako erakundeen bilaketa sakon bat 

egin eta gero, kirol praktiketan oinarritzen diren GKE edo GGKE-ren inguruko 

informazio asko ez dagoela ikusi ahal izan da.  

Hala ere, azkenik 14 GKE eta GGKE analizatzea lortu da. 14 horietatik 

bat E.A.Eri dagokio, bost estatu mailakoak izango dira eta gainontzeko zortziak 

internazionalak dira (2. Taula). 
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2. Taula: Erakunde ezberdinen datu orokorrak. Iturria: Ekoizpen propioa. 

ERAKUNDEAREN IZENA MOTA 
ERATZE 
URTEA 

ETIOPIAUTOPIA GKE 2009 

RED DEPORTE Y COOPERACIÓN GGKE 1999 

DEPORTE Y DESARROLLO GGKE 2004 

UNICEF 
ONU 

agentzia 
1946 

EDUCACIÓN, DEPORTE Y 
COOPERACIÓN 

GGKE 1997 

FUNDACIÓN DEPORTE Y DESAFÍO GKE 1998 

SPORT IN ACTION GKE 1998 

ATHLETES UNITED FOR PEACE GKE 1998 

GLOBAL SPORTS ALIANCE (GSA) GKE 1999 

INTERNATIONAL SPORT AND 
CULTURE ASSOCIATION (ISCA) 

GKE 1995 

PEACE PLAYER INTERNATIONAL GKE 2001 

RIGHT TO PLAY GKE 2000 

SCORE (SPORTS COACHE´S OUT 
REACH) 

GKE 1991 

SPORT SANS FRONTIERES GKE 1999 

 

             : E.A.E-koa 

                : Espainiakoa    

             : Internazionalak 

 

 Aurkeztu berri den taula honetan ikusi ahal den bezala, ezkerreko 

zutabean erakundeen izenak agertzen dira, erdikoan zein erakunde motari 

dagokion eta eskuineko zutabean, bakoitzaren eratze data erakusten da.  

 Erakunde motei erreparatzen bada lehenik, UNICEF besteengandik 

ezberdina dela ikusi ahal da. UNICEF erakundea Nazio Batuen Erakundearen 

agentzia bat da, GKE-ren eboluzioa esplikatu den atalean azaldu bezala. Nahiz 

eta berezko GKE edota GGKE bat ez izan, internazional mailan duen 

garrantziagatik alde batetik, eta berauen proiektuen zati bat “kirolean” 

oinarritzen direnagatik bestetik, analizatu beharreko erakundeen artean 
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barneratzea erabaki da.  

 Bigarrenik, erakundeen eratze datei erreparatzen bada, gehiengoa 90. 

hamarkadan sortuak izan zirela ikusten da. E.A.E-ko kooperazioa azaldu den 

atalean agertu eta esan bezala, kooperazio euskaldunak 90. hamarkadatik 

aurrera gutxi gora behera eduki zuen gorakada nabarmena. Eratze data hauek 

ikusterako orduan beraz, badirudi E.A.E mailan garapenerako kooperazioa 

hazkuntza prozesuan zebilen bitartean, “kirolean” oinarritzen ziren estatuko eta 

internazional mailako erakunde ezberdinek ere berauen sorrera eta hazkuntza 

hasi zutela.  

 E.A.E mailako bakarra analizatu denez soilik, ezin dugu esan 

EtiopiaUtopia erakundea 2009. urtean sortu izanagatik E.A.E mailan erakunde 

mota hauek beranduago hasi zutela beraien sortzea.  

Erakunde hauek berauen proiektuak non eskaintzen dituzten islatu 

nahian, hurrengo taula eta grafikoan proiektuak kontinenteka sailkatu dira, 

hauen portzentajeak jakin ahal izanda honela.  

 

3. Taula: Lan- eremua. Iturria: Ekoizpen propioa. 

LAN- EREMUA ZENBATEKOA 

Afrika 10 

Latinoamerika 7 

Asia 7 

Europa 7 

Ipar Amerika 4 

Amerika Zentrala 3 
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1. Grafikoa: Lan- eremua. Iturria: Ekoizpen propioa. 

 

Ikusten den bezala, proiektuen gehiengoa Afrikari eskaintzen zaio (%26). 

Proiektu gehien jasotzen dituzten hurrengo kontinenteak Latinoamerika, Asia 

eta Europa dira (%18). Gutxien jasotzen dituen kontinentea aldiz, Amerika 

Zentrala izango da (%8). 

Erakundeek erabiltzen dituzten lan eremuak analizatzerako orduan, 

erakunde bat edo birekin pasa den bezala, mundu guztian zehar lan egiten 

dute, baina proiektuen ehuneko gehiengo bat kontinente bakar batean 

zentratzen dira, proiektu oso gutxi batzuk munduko beste tokitan emanik. 

Beraz, kasu hauetan proiektuen gehiengoa ematen den kontinentea hartu da 

bakarrik kontutan.  

“Kirolean” oinarritzen diren erakunde hauek daukaten lan eremua 

arestian aurkeztutako Eusko Jaurlaritzaren kooperazio proiektuen lan 

eremuarekin alderatu nahian, antzekotasun handirik ez dagoela ikusi dezakegu.  

 Konparaketa hau egin ahal izateko honek dauzkan limitazioak aipatzea 

komenigarria dela uste da. Azken finean “kirolean” oinarritutako 14 erakunde 

besterik ezin izan dira analizatu, eta Eusko Jaurlaritzak proposatzen dituen 391 

proiektuen lan eremuekin alderatu nahi da; nabarmena da beraz, 14 erakundek 

edukiko duten proiektu kopurua askoz ere urriagoa izango dela, eta ondorio oso 

18% 

26% 

18% 

18% 

8% 
11% 

LAN- EREMUA 

Latinoamerika 

Afrika 

Asia 

Europa 

Amerika Zentrala 

Ipar Amerika 
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sakonak atera ezin izango direla beraz. 

 Hala ere, ikerketa sakonago bat egiteko lagungarria izango delakoaren 

ustetan, konparaketa hau baliogarria dela uste da.  

 

4. Taula: Kirolean oinarritutako erakundeen eta Eusko Jaurlaritzaren garapenerako 

kooperaziorako lan- eremuen konparaketa. Iturria: Ekoizpen propioa. 

LAN- EREMUA "Kirolean" 
oinarritutakoak 

Eusko 
Jaurlaritza 

Latinoamerika 18% 31% 

Afrika 26% 21% 

Asia 18% 7% 

Amerika Zentrala 
+ Karibea 

8% 41% 

Europa 18% - 

 

 Antzekotasunen bat aipatzekoa bada, Afrikaren kasua izango litzateke. 

Ikusten den bezala proiektuen ehuneko oso antzekoa eskaintzen dute biek 

(%26- %21).  Beste lurralde guztietan aldiz, diferentziak nabariak dira. 

Europaren kasuan gainera, “kirolean” oinarritutako erakundeek proiektuen 

%18a eskaintzen duten bitartean, Eusko Jaurlaritzak ez du inolako proiekturik 

eskaintzen kontinente honetan.  

 Nahiz eta hasiera batean herrialde txiroei buruz hitz egiterakoan 

planetako hegoaldea burura etorri, planetako beste aldean ere herri txiro eta 

pobrezia existitzen dela ere aipatu beharra dago, nahiz eta proportzioan 

gutxiago izan. “Kirolean” oinarritzen diren hainbat erakundek egin bezala 

adibidez, Europako Txipre  edota Kosovon adibidez.  

E.A.E-ko kooperazioa azaldu denean esan bezala, Afrikak IDH baxuen 

duen lurraldea da, eta erakunde ezberdinak indize hau kontutan hartzen dute 

askotan berauen proiektuak nora bidali erabaki ahal izateko. Honegatik alde 

batetik, proiektuen gehiengoa Afrikara zabaltzen dira.  
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8. Irudia: 1981. urtetik 2002 urterarte egunean dolar bat baino gutxiagorekin bizi direnen 
ehunekoak (%). Iturria: Eusko Jaurlaritzako 2008- 2011ko Garapen Lankidetzarako Gida. 

 

 Pobrezia islatzen duen beste datuetako bat honakoa da: egunean dolar 

bat baino gutxiagorekin bizi diren ehunekoa. Honako taula honetan ikusi ahal 

den bezala, Saharaz azpiko Afrikak (azken finean pobrezia gehien dauzkan 

lurraldeak bertan kokatzen dira) 1981. urtetik 2002. urterarte dagokion 

ehunekoa gora behera txiki batzuk eduki eta gero, mantendu egin dela ikusten 

da. Hona hemen beraz, Afrikara hainbeste proiektu bidaltzearen zergatietako 

beste bat.   

 Eusko Jaurlaritzaren datuak ikusten badira, Amerika Zentrala eta 

Karibera proiektuen %41 eta Latinoamerikara %31a destinatzen dutela ikusi 

ahal izan da. Azken irudi honetan azaltzen denez, lurralde hauek egunean dolar 

bat baino gutxiagorekin bizi den jendearen portzentajea Afrikak baino askoz ere 

portzentai baxuagoak dauzkate (%10 baino gutxiago), eta halere Afrikara baino 

proiektu gehiago destinatzen dira lurralde hauetara. Beraz, honekin ere 

proiektuak emateko justifikazioa ehuneko hauetan bakarrik kontutan hartzen ez 

dela esan daiteke, lehen esan bezala, IDH indizea ere kontutan hartzen da, eta 

ziurrenik baita beste hainbat motibo edo interesengatik ere.  

 “Kirolean” oinarritzen diren 14 erakundeen analisira bueltatuz, eskaintzen 

diren proiektu ezberdinak pertsona mota ezberdinei eskaintzen zaiela ikusi ahal 

izan da.  
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5. Taula: Eskainitako proiektuak nori zuzenduak dauden. Iturria: Ekoizpen propioa. 

NORI ZUZENDUA ZENBATEKOA 

Haurrak 8 
Gazteak 8 

Emakumeak 3 
Behar bereziak dituztenak 2 

Guztiak 1 
Besteak  2 

 

 

2. Grafikoa: Eskainitako proiektuak nori zuzenduak dauden. Iturria: Ekoizpen propioa. 

 

Ikusten den bezala, “kirolean” oinarritutako erakundeen proiektuen 

ehuneko gehiengoa haur eta gazteei bideratuak daude (%34 bakoitza). 

Emakumeekin bereziki lan egiten duten erakundeak ere hiru dira (%13), nahiz 

eta ziurrenik gainontzeko erakunde askok ere emakumeekin zeharka lan egin.  

Ataza honetan aipatzeko da ere “kirolaren” terminoarekin izan dugun 

arazoaren antzera, gazteak edo umeak sailkatzerako orduan ezin izan da ziur 

jakin erakunde bakoitzak zerri deitzen dion zer. Honela, umeak gazteen barruan 

sartzea erabaki da, haurrak beste talde batean utziz. Hala ere, terminologiaren 

arazoak alde batera utzita, argi geratu da haurrek eta gazteek jasotzen dutela 

proiektuen ehuneko gehiengoa.  

Talde hauei eskaintzen zaizkien jarduera mota ezberdinak azaldu 

nahian, jarduera mota hauek modu txukun batean islatu ahal izateko, jarduera 

errepikagarrienak aukeratu dira bakarrik. Honela, atal honi dagokion taula eta 

grafikoen kanpo 3 GKE utzi dira, beraiek besterik ez dituztelako proposatzen 

eta nahiko ez ohikoak diren jarduerak proposatzen dituztelako. Honela, kanpo 

34% 

34% 

13% 

8% 
4% 

8% 

Nori zuzendua 

Haurrak 

Gazteak 

Emakumeak 

Behar bereziak 
dituztenak 
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geratu diren erakundeak eta berauen aktibitateak honakoak taulan islatzen dira: 

6. Taula: Eskainitako jardueren motako analisiaren kanpo geratu diren erakundeak eta berauen 
jarduerak. Iturria: Ekoizpen propioa. 

 

RED DEPORTE Y 
COOPERACIÓN 

Baseball 

Softball 

Hockey 

Eskubaloia 

Boleibola 

FUNDACIÓN 
DEPORTE Y 

DESAFÍO 

Eski alpino 

Aski nautiko 

Urpekaritza 

Golfa 

Vela 

Piraguismoa 

Igeriketa 

Padela 

Ekitazioa 

Izotz patinaia 

INTERNATIONAL 
SPORT AND 
CULTURE 

ASSOCIATION 

Gimnasia 

Badmintona 

  

3 erakunde hauetatik aipatzekoa da Fundación Deporte y Desafío-ren 

kasua. Berauek eskaintzen dituzten aktibitateak zeintzuk diren ikusita, GKE 

batek proposatzeko guztiz ez ohikoak direla argi dago. Erakunde honek behar 

bereziak dituzten pertsonekin lan egiten du bakarrik, eta beraien lan eremua 

Espainian zentratzen da soilik; izan ere, aktibitate mota hauek ezin dira edozein 

lekutan proposatu eta.  

 

7. Taula: Proposatutako jarduera motak. Iturria: Ekoizpen propioa. 

PROPOSATUTAKO JARDUERA 
MOTAK 

KOP. 

Jarduera anitzekoak 6 
Futbola 4 

Saskibaloia 3 
Joko- jolasak 3 

Txirrindularitza 2 
Aisiko jarduerak 2 

Zirkua 1 
Atletismoa 1 
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3. Grafikoa: Proposatutako jarduera motak. Iturria: Ekoizpen propioa. 

 

 Aipatu bezala, jarduera motak aurkezteko arazoak aurkitu dira. Aurreko 

ataletan esplikatu da erakunde bakoitzak kirola edo kirol jarduerei era 

ezberdinean deitzen dietela. Hortaz gainera, jarduera motak adierazteko 

orduan, jarduera hauek talde batean edo bestean sartzeko aukera dagoela ikusi 

ahal izan da, eta datu hauek begiratzerako orduan nahaspilak sortu daitezke.  

 Adibide bat jartze arren, erakunde batzuk futbolaren edota saskibaloiaren 

jarduera apartetzat hartzen dute, baina beste askok agian jarduera anitzekotzat  

proposatzen dute, edo zergatik ez, aisiko jarduera edo joko- jolas modura.  

 Nomenklaturaren arazoak alde batera utzita, datuak berrikusita jarduera 

anitzekoak dira gehien eskaintzen direnak (%27), futbolak jarraitzen diolarik 

(%18). Portzentaje gehien dituzten hurrengo bi jarduera motak saskibaloia eta 

joko- jolasak dira (%14).  

 Hala ere, lehen aipatutako jarduera anitzak edo aisiko jarduerak bezala 

proposatzen dituzten erakundeek ziurrenik, beraien jardueretan futbola ere 

sartuko dute, munduan zehar dagoen kirolik zabalduen eta erabiliena baita. 

Honekin beraz, nahiz eta datuetan jarduera anitzen taldeak eraman ehuneko 

gehiena, nomenklatura arazoak egon ez balira ehuneko gehiena futbolak 

eramango zuela uste da.  

14% 

18% 

14% 27% 

9% 

4% 9% 4% 

Proposatutako jarduera motak 

Joko- jolasak 

Futbola 

Saskibaloia 

Jarduera anitzekoak 

Txirrindularitza 

Atletismoa 

Aisiko jarduerak 

Zirkua 
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 Faltan botatzen diren jardueretako bat aipatze arren, Dantza eta Gorputz 

Espresioa dira. Autore ezberdinek azpimarratu duten bezala gainera, Contreras 

(2002) dela kasu, “dantzak herraminta positibo bezala jokatu dezake, beste 

kulturetara hurbiltzearekin batera motrizitate edota erritmo ezberdinak lortu 

daitezkeelako”.  

 Lleixá-ren (2002a, 95 orr.) esanetan, “beste kulturetako dantza eta 

dantza propioak barneratzea kultura hauetara hurbilarazteko oso baliagarria 

izan daiteke, errespetuaren orientazioa eta beste espresioen forma batzuen 

balorazioa gailentzen denean, eta ez kuriositate folklorikoa bakarrik”.  

 Honela beraz, Dantza eta Gorputz Espresioa herraminta bezala erabilita 

interkulturalitatea landu ahal izango da; honako hau lantzea oso baliogarria da, 

dibertsitatean oinarritutako bizikidetza bat sustatzen duelako, interakzio positibo 

eta berdintasunean lan eginez. Gimenezek (2002) esaten duen bezala, “ez da 

kulturalismo eta folkloralismoa. Utopikoa izan arren, metodo honetan eseki 

behar da berori hurbildu ahal izateko”. 

 Aipatutako jarduerez gainera, erakunde hauek proposatzen dituzten eta 

“kirolarekin” zerikusirik ez duten hainbat aktibitate eta zeregin azaleratu nahi 

izan dira. Izan ere, erakunde hauek nahiz eta beraien ekintzak eta 

kooperazioko garapena “kirolean” oinarritu, berarekin zerikusi zuzena ez duten 

hainbat aktibitate eta zeregin planteatu eta ematen dituzte.   

 

8. Taula: Kirol praktikez kanpoko zereginak. Iturria: Ekoizpen propioa. 

ZEREGINAK Kop. 

Formakuntza 8 

Material/ Ekip./ Instalazioak 8 

Aktibitate- hitzaldi edukatiboak 7 

Tailerrak/ kurtsoak 2 
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4. Grafikoa: Kirol praktikaz kanpoko zereginak. Iturria: Ekoizpen propioa. 

 

 Ikusi ahal den bezala, zeregin ezberdin hauek lau multzo handitan 

sailkatu dira. Lehena, formakuntzari dagokiona: honen barnean, lan egiten 

duten lurraldeetako jendeari kirol teknikariak edo entrenatzaileak izateko klase 

edota kurtsoak, hezkuntzako irakasle efizienteak lortzeko edota eskoletarako 

programak egiten laguntzeko formakuntza bezalako zereginak besteak beste, 

sartuko lirateke. Hemen aipagarria da Sports San Frontieres erakundeak 

emakumeak kirol teknikariak izan ahal izateko formakuntza eskaintzen dutela. 

Hau ordea, goi mailakoak diren emakume kirolariei ematen diete, gero beraiek 

federakuntzetan egoteko eskumena dutenez, beste kirolariei formakuntza eman 

ahal diete. Afganistanen gertatzen da hau eta ezaguna den emakumeen 

aurkako kulturagatik emakumeen arteko kirola bultzatzeko eta sustatzeko arazo 

handiak edukitzen dituzte.  

 Bigarrenik, aktibitate edota hitzaldi edukatiboen barnean genero 

berdintasuna, VIH, haurren eskubideak, haurren babesa, drogadikzioa edota 

lan bilaketarako hitzaldi informatibo- edukatiboak dira barne.  

 Material, ekipamendu eta instalazioen barnean aldiz, material edo 

ekipamendu ezberdinen dohaintza, material zaharraren berrerabiltzea edota 

kirol instalazio edota eskola berrien eraikitzearen laguntza sartuko lirateke.  

 Azkenik, tailerrak edo kurtsoen barnean, argazkilaritza, kazetaritza, 

ordenagailuen mantentzea edota kameraren erabilpena bezalako kurtsoak 

ematen dituzte, drogadikzioa edota kriminalizazioa murrizteko nahian.  

 Lau talde hauen esplikazioa emanik eta datuen emaitzetan murgildu 

32% 

28% 

32% 

8% 

KIROL PRAKTIKAZ KANPOKO 
ZEREGINAK 

Formakuntza 

Aktibitate- hitzaldi 
edukatiboak 

Material/ Ekip./ 
Instalazioak 

Tailerrak/ kurtsoak 



34 
 

nahirik, formakuntzak eta material, ekipamendu eta instalazioei buruzko 

ekintzak dutela ehuneko gehiena ikusi daiteke (%32). Bigarrenik baina oso 

gertu, aktibitate edota hitzaldi edukatiboak aurkitzen dira (%28), %8arekin 

bakarrik tailerrak edo kurtsoak daudelarik, bi erakundek bakarrik aurkezten 

baitute honakoa.  
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4.- ONDORIOAK 

 

 Erakunde mota ezberdinek lurralde txiroetarako proposatzen dituzten 

proiektu ezberdinen analisi bat egin nahian, proiektu hauek heziketa fisiko, 

jarduera fisiko, ariketa fisiko edota kirolen batean oinarritzen direlarik gehienbat, 

gai honi buruzko hainbat datu interesgarri eta baliogarriak lortu direla uste da.    

Lan honekin beraz, lortu nahi zen helburu nagusia bete egin dela uste 

da. Etorkizunari begira ere, gaiarekin erlazioa izan ditzaketen proiektuetarako 

aplikagarritasun garbia eta baliogarria ikusten da, lan hau mundu honekiko 

sarrera baten modura ulertu daitekeelako eta bertan zer dagoen eta zer 

aurkezten den jakinda lan mota edo proiektu sakonagoetan lan egin 

daitekeelako.  

Rato (2009) autoreak esaten duen bezala gainera, nahiz eta “kirolak” 

garapenerako kooperazioan eduki ditzakeen efektu positiboei buruzko 

ebidentzia zientifiko oso urria existitu, autore gutxik aipatzen dituzte 

esperientzia negatiboak arlo honekiko, KGK proiektuen hobekuntza 

prozesurako aurrera pausu bat izango litzatekeelarik honakoa beraz.    

Egindako analisiaren ondorioetako bat adierazi nahian, hainbat 

erakundeetako informazioa eta web orrietako kontsulta egin ostean gehiengoak 

boluntarioen laguntzan oinarritzen direla ikusi ahal izan da. Hala ere, 

gehiengoak aurkezten dituzten proiektu ezberdinetan lagundu ahal izateko eta 

boluntarioen deialdietarako informazioa aurkitzea ez da batere erraza, 

publizitate oso gutxi ematen zaiolarik gainera. Gai honetan interesa duten 

pertsonei erraztasunak emateko ahaleginetan informazio hau argiagoa eta 

eskuragarriagoa edukitzea eta baita gehiago zabaltzea proposatzen da beraz.  

Garapenerako kooperazioan aritzen diren erakunde eta instituzio 

ezberdinei iritzi kritiko bat eman nahirik, baina lan honen helburutik alde egin 

gabe beti eta gai sakona den honetan askorik sartu nahi gabe, hausnarketa 

moduan planteatzen da honakoa. Garapenerako kooperazioan oinarriturik 

hainbat arazo sozial eta ekonomiko soluzionatzeko ahaleginetan ari diren 

milaka eta milaka erakunde egonik (batzuk “kirolean” oinarriturik ere ikusi 

bezala), erakunde publikoek ere beraien laguntza eskainita gainera, eta 

hainbeste eta hainbeste estatuk soluzioak eman nahian eta eskubideen aldeko 
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tratatu eta konferentzi internazional ezberdinak sinatu eta gero, eskaintzen den 

laguntza honek gauzak benetan ondo egiten ari diren planteatzera eramaten 

gaitu , oraindik ere existitzen diren datu oso kezkagarri eta alarmanteak ikusi 

eta gero (egunean dolar bat baino gutxiagorekin bizi den jende kopurua, 

egunean hiltzen den ume kopurua, egunean gosearengatik hiltzen den ume 

kopurua, orduro sexualki esplotatuak izaten diren umeak, etab.).  

Datu krudel hauek ikusita, Armstrong autoreak (2005) esandakoa 

etortzen zaigu burura. Berak dioenez, “kirola” ezta oso efikaza izango jendeak 

oinarrizko behar batzuk ez dituen bitartean. Honekin ondorioztatu nahi dena 

“kirolak” garrantzi handia eta efektu positibo ugari eduki ditzakeela da, baina 

gure planetak dauzkan oinarrizkoak baino oinarrizkoak diren beharrei ezin zaie 

uko egin, ikusi izan den bezala, erakunde ezberdinak konpontzen saiatzen 

diren moduan. Askotan tamalez, interes ezberdinak itsututa honen garrantzia 

ahazten zaigula dirudi. 

Analisi honek dauzkan limitazioak gogoraraztea komenigarria da. Analisi 

hau egin ahal izateko lortutako informazioa gehienbat datu base ezberdinetatik 

eta erakunde eta instituzio pribatu zein publiko ezberdinen web orrialdeetatik 

lortu da. Aipatua izan den bezala, jarduera edo kirol praktika ezberdinetan 

oinarritzen diren garapenerako kooperazioaren erakundeak ez dira oso ugariak, 

eta hori bilaketaren emaitzetan ikusi ahal izan da. Mota hauetako hamalau 

erakunde besterik ez analizatzea lortu den bitartean, ateratako emaitzak eta 

ondorioak honen araberakoak eta tamainakoak direla ulertu behar da.  

 Lan hau burutzeko traba gehienak nomenklaturaren arazoarengatik iritsi 

dira. Esan bezala, erakunde zein instituzio gehienek kirolaren kontzeptuaren 

barnean bai ariketa fisikoa, jarduera fisikoa, heziketa fisikoa eta bai kirol 

praktikak edota txapelketetako kirolak barne hartzen dituzte. Honegatik beraz, 

zailtasunak ageri izan dira erakunde bakoitzak zehazki zein jarduera mota 

eskaintzen zuen jakin ahal izateko, informazioa oso nahasia aurkitu delarik 

gainera. Jarduera Fisiko eta Kirolaren Zientzietako espezializatu bezala, 

termino guzti hauek bereiztea komenigarriena izango zela uste da, 

informazioaren ulertze hobearentzat eta honela gainera, normalizazio bat 

posiblea izango litzatekeelako, ondorio, metodologia edota ebaluatze prozesu 

berri eta positiboak ekarri zitzakeenak.  
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Metodologia eta ebaluatze prozesuak aipatu berri direla,  aipatzekoa da 

ere Rato (2009) autoreak esaten duen bezala “kirolak” garapenerako 

kooperazioaren barnean eduki ditzakeen efektu positiboak azalarazten duten 

hainbat eta hainbat dokumentu eta proiektu analizatu ostean, honako hauen 

gehiengoa erretoriketan besterik ez direla oinarritzen ondorioztatu ahal izan 

dela; ez dira inongo ebaluaziorik egiten, ezta baieztapen hauek ziurtatzeko datu 

sendorik eskaintzen ere, gai honekiko informazioa kutsatu besterik egiten ez 

duelarik beraz honakoak.  

Honegatik beraz, gai honekiko ezaguera urri honi soluzio bat eman 

nahian, Rato eta Gonzalez autoreek (2010) proposatzen duten bezala, zeregin 

garrantzitsuena Unibertsitateak eduki behar duela uste da. Giza baliabide 

kualifikatuak izateaz gain, proiektuen ikerketa eta ebaluazioan paper efiziente 

bat jokatu ahal izango zuten. Alde batetik, kooperazioko akzioak ebaluatzen eta 

egiaztatuz, eta modelo eta akziorako estrategia, teknika eta herraminta berriak 

sortuz bestetik, honela epe luzerako inpaktua zein den jakiteko posibilitatea 

edukiz. 

Bukatzeko eta konklusio moduan, ikusi bezala nahiz eta gai honen 

inguruko asko eta asko dagoen hobetzeko oraindik, garapenerako 

kooperazioak eta gai honen funtsa den heziketa fisiko, jarduera fisiko, ariketa 

fisiko edota kirolen batean oinarritzen diren kooperazioarako proiektuen 

eskaintzak, lan honetan azaldutako informazio, datu eta emaitzak ikusita efektu 

positibo ugari dauzkala nabaria dela uste da. Honako lana beraz, planetako Ipar 

eta Hegoaldeko kontinenteen arteko desberdintasuna eta lurralde txiroen 

aurkako pobreziaren borrokarako lagungarria izan daitekeela pentsatzen da.   
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6.- ERANSKINAK 

6.1.- I. Eranskina: Magglingeneko deklarazioa 
 

 

 
 
Declaración de Magglingen 

 

 

La presente declaración proclama nuestro compromiso con el deporte y el 
desarrollo. 

 
Al tiempo que reconocemos la diversidad de los deportes, consideramos el deporte como 
un derecho humano y un medio idóneo para adquirir  capacidades fundamentales de la 
vida. Reconociendo las oportunidades que brinda el deporte, así como los valores que 
representa, declaramos que: 
 

 
• El deporte puede mejorar la salud física y mental de las personas sin altos costos, a la 

vez que desempeña un papel importante para el desarrollo. 
 

• La inclusión de la educación física y del deporte en los programas educativos permite 
incre- mentar el rendimiento escolar de los niños y mejorar su calidad de vida. 

 
• El juego y el ocio pueden curar las cicatrices emocionales y ayudar a superar los 

traumas de aquellas personas que viven en situaciones de conflicto, de crisis o de 
tensión social. 

 
• El deporte local ofrece el entorno idóneo para reunir a personas de distintos sectores 

sociales y para ayudar en la construcción de las sociedades. 
 

• El deporte puede contribuir a superar la discriminación  por raza, religión, sexo, 
discapacidad y condición social. 

 
• El deporte resulta efectivo  cuando se ejercita  sin drogas y doping, de manera leal, 

con respeto e incluyendo a todos y todas. 
 

• Las empresas de artículos de deporte, mediante un compromiso hacia las prácticas 
éticas, aportan valor añadido a sus productos  a la vez que participan  positivamente  
en la con- strucción de la sociedad. 

 
• Una alianza entre el mundo del deporte, los medios de comunicación y los profesionales 

del desarrollo puntualizará mejor la posible contribución del deporte al desarrollo 
sostenible. 

 
Todo lo anterior se puede lograr haciendo del deporte un elemento importante de los 
esfuerzos nacionales e internacionales en pro del desarrollo. Por ende, instamos a los 
gobiernos, a las agencias de las Naciones Unidas, a las federaciones deportivas, a los 
fabricantes de artículos de deporte, a los medios de comunicación, a las empresas, a las 
ONG, así como a las personas en general, a que contribuyan al deporte en pro del 
desarrollo. 

 
Magglingen es un primer paso en nuestro compromiso hacia la creación de un mundo 
mejor por medio del deporte. 

 

 
 

Magglingen, 18 de febrero del 2003 
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6.2.- II. Eranskina: ONU IYSPE Oficce 
 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL YEAR OF SPORT 

AND PHYSICAL EDUCATION (IYSPE) 

2005 
 

 

FACT 
SHEET 

 

The United Nations General Assembly resolution 58/5 of 3 November 2003 entitled “Sport 

as a means to promote education, health, development and peace” proclaimed 2005 as the 

International Year of Sport and Physical Education (IYSPE 2005) to highlight the significant 

role that sport can play  in  accelerating  progress  towards  the  achievement  of  the  Millennium  

Development  Goals (MDGs)  by  2015  and  to  add  a  strong  impetus  to  efforts  to  better  

integrate  sport  into  the development agenda as well as into efforts to achieve lasting peace. 

 
FACTS ABOUT IYSPE 
2005 
 

 As evidenced by the broad participation of Governments, the private sector, civil society 

and United Nations funds, programmes,  and specialized agencies, IYSPE 2005 is 

considered a full success. 

 Action  at  the  country  level  in  coordinating  and  publicizing  commemorative  activities  

is testimony  to  the  success  of  IYSPE  2005  and  has  ensured  that  a  growing  

network  of 
Governments,  organizations,  groups  and individuals  around the world are made aware 

of sport and physical education’s vital role in contributing to education, health, 

development and peace.  70 countries  from  all continents  set up national  

committees  or national  focal points to plan, coordinate and implement national 

observance of the Year; in addition, 52 other countries reported on commemorative 

activities without having officially appointed such a national focal point. 

 20  international  and  over  18  regional  conferences  were  organized  during  the  

year connecting  the role of sport with the issues of development,  health, culture, 

environment, peace, gender and education. 

 Thousands of initiatives have strengthened the role of sport and physical education as 

an integral  dimension  of  the  development   and  cooperation  strategies  of  all  

stakeholders including  sports  organizations,  athletes,  multilateral  organizations  and the 

United  Nations system, bilateral development  agencies,  Governments  across all 

sectors, the armed forces, non-governmental organizations (NGOs), the private sector and 

sports industry, research institutions and the media. 

 The United Nations  has proved  it has the ability to help Governments  and 

communities harness the positive aspects of sport and channel them in a coordinated 

way by highlighting and encouraging the use of sport in international development 

programmes and projects. 

        Tennis Star Roger Federer, Marathon Champion Margaret Okayo and the National 

Cricket 

Teams of India and Pakistan were appointed as official Spokespersons for IYSPE 

2005. 
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 Global  communications  and  public-awareness  activities  included  marketing  tools;  

the creation of the http://www.un.org/sport2005 website and many national websites 

dedicated to IYSPE 2005; an introductory film; a fortnightly electronic sports bulletin in 

English, Spanish and French; and an international  Toolkit Sport for Development  
available in CD-ROM  or online was promoted and distributed. An unprecedented amount 

of media attention was accorded to the issue of sport and physical education during IYSPE 

2005. 
 

ACHIEVEMENTS OF IYSPE 2005 
 

 Sport becomes a partner in development: IYSPE 2005 highlighted the significant role 

that sport can play in achieving the MDGs and provided momentum to efforts to 

mainstream sport into existing development and peace programmes by offering innovative 

approaches, in combination  with existing efforts, to accomplish  specific targets such as 

those concerning poverty  reduction,  education,  gender  equality,  and  HIV/AIDS.  

Many  of  the  activities generated during 2005 are to be integrated into regular 

programmes. 

 IYSPE 2005 contributed to a better understanding  of the value of sport and 
physical education for human development and a more systematic use of sport in 

development programmes in accordance with Economic and Social Council resolution 

1980/67. 

 IYSPE  2005 provided  a unique  opportunity  to use the convening  power  of sport  

to capture the attention of and mobilize individuals, organizations, communities and the 

public at large. It facilitated delivery of messages and programmes  to a wide range of 

people at local, national, regional and global levels, drawing diverse groups together in a 

positive and supportive environment. There have been awareness-raising  about the 

benefits of sport and physical education in social and educational programmes,  

consciousness-raising  campaigns and a broad range of new initiatives from the local to the 

global level. Many actors have been involved who had not participated prior to the Year. 

 “Sport  for all” is recognized  as a national  priority:  The perception  of “sport”  by 

the general public and at the Government level was expanded, emphasizing the notion of 

“sport for  all”.  Programmes  promoting  sport  for  development  and  peace  have  

gained  greater 

attention and resources from Governments, civil society and private-sector partners 

globally. 

 Sport and physical education are recognised as international priorities: many 

countries increased their involvement in sports and physical education projects that 

contribute to education, health, development and peace in developing countries. 

 Sport is recognised as an integral part of quality education: IYSPE 2005 brought to 

light that physical education is continuously losing ground in formal education systems 

and that it is imperative that young people gain an appreciation of sport at school in 

order to ensure 

lifelong active and healthy living. 

        Sport  and  physical  education  have  been  recognised  for  the  important  role  they  play 

in improving public health. 

        A   significant   achievement   of   IYSPE   2005   was   the   unanimous   adoption   of            

the International Convention against Doping in Sport by the 33rd session of the 

UNESCO General Conference on 19 October 2005. 

 Sport as a universal language has been found to bridge social, religious, racial and 

gender divides, hence contributing to lasting peace. 

 The dialogue about sport has been widened and the positive values of sport have 

been promoted. Sport has demonstrated that, in conjunction with humanitarian and 

development activities,  it can contribute  to a powerful  synergy to raise public 

awareness  and mobilize support  and resources.  The private  sector in the form of 
sports organizations  or sporting 

goods providers embraced the multi-stakeholder approach advocated during IYSPE 2005. 

http://www.un.org/sport2005
http://www.un.org/sport2005
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 Sport was successfully used as a mobilizing force to raise funds for natural disasters 

such as the Tsunami in 2004 and the Pakistan Earthquake in 2005. 

 Research  initiatives  and publications  made during IYSPE  2005 have contributed  to 

the consolidation of sport and physical education’s role in education, health, development 

and peace, and have enhanced understanding of the need for interdisciplinary research and 

information  sharing  to  enable  accountable  monitoring  and  evaluation  of projects  to 

take place. 

 The  International   Year  has  proved  that  coordinated   and  coherent   approaches   

are necessary for using sport as a tool to address locally identified needs. 

 The International  Year was a springboard  for launching  new,  and strengthening  

existing, programmes using sport and physical education to achieve internationally 

recognized development goals such as the MDGs. 

 

UN  General  Assembly  Resolutions:   Sport  as  a  Means  to  Promote  Education,   

Health, Development and Peace 

 

 Resolution 58/5 of 3 November 2003 wherein 2005 was proclaimed as the International 

Year of Sport and Physical Education; 

 Resolution 59/10 of 27 October 2004 which acknowledges with concern the dangers faced 

by sportsmen and sportswomen,  in particular young athletes, including child labour, 

violence, 

doping, early specialization,  over-training  and exploitative  forms of commercialization,  

as 

well as less visible threats and deprivations, such as the premature severance of family 

bonds and the loss of sporting, social and cultural ties; 

 Resolution 60/1 adopted by over 170 Head of States and Government which underlines 

that sports can foster peace and development and can contribute to an atmosphere of 

tolerance and understanding, and encourages discussions in the General Assembly for 

proposals leading to a plan of action on sport and development; 

 Resolution  60/9  of  3  November  2005  which  supports  the  important  role  of  Sport  

for Development and Peace and requests the UN Secretary-General to elaborate an action 

plan to expand  and strengthen  partnerships  with governments,  sport-related  

organizations  and the private sector for further boosting advocacy and communications. 

 

Selected Institutional Arrangements 

 

 The United Nations Office for the International Year of Sport and Physical Education 

was established  on the initiative  of the Special Adviser  to the Secretary-General  on 

Sport  for Development and Peace, Mr. Adolf Ogi, with the core objective being the global 

coordination of the commemoration of the Year. The Office was supported by the Office 

of the Special Adviser to the Secretary-General  on Sport for Development  and Peace in 

Geneva and the United Nations New York Office of Sport for Development and Peace; 

 The Group of Friends of Development  and Peace serves as an intergovernmental  

platform aiming to encourage Member States to integrate sport actively into their 

international cooperation and development policies through the implementation of 

relevant United Nations 

resolutions  and to work together  with United Nations  funds,  programmes  and 

specialized 

agencies. 

 The  Working   Group   on  Sport   for  Development   and   Peace   of  the  United   

Nations Communications Group is an inter-agency initiative coordinated by the United 

Nations New York Office of Sport for Development and Peace that meets bi-weekly to 

promote communications  and cooperation  on sport-related  activities throughout  the 

United Nations system and with other partners. 

 The Sport for Development and Peace International Working Group (SDP IWG) is a 

four- year policy initiative  launched  as part of IYSPE  2005 with the task to prepare  
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an initial overview of the evidence in support of sport as a powerful tool for 

development. 

 

Countries which established an IYSPE 2005 National Committee/National Focal Point 

 

 Albania 

 Algeria 

 Australia 

Austria 

 Bahrain 

 Belarus 

 Bhutan 

 Bolivia 

 Brazil 

 Bulgaria 

 Burkina Faso 

 Cameroon 

 Canada 

 Central 

African 

Republic 

 Chad 

 Chile 

 Colombia 

 Comoros 

 Cuba 

 Eritrea 

 Ethiopia 

 Fiji 

 Finland 

 France 

 Georgia 

 Germany 

 Ghana 

 Greece 

 India 

 Israel 

 Latvia 

 Lebanon 

 Malawi 

 Mauritania 

 Mauritius 

 Mexico 

 Mongolia 

 Morocco 

 Mozambique 

 Nauru 

 Netherlands 

 New Zealand 

 Niger 

 Norway 

 Paraguay 

 Philippines 

 Poland 

 Qatar 

 Russian 

Federation 

 Samoa 

 Sao Tome and 

Principe 

 Senegal 

 Seychelles 

 Sierra Leone 

 South Africa 

 Spain 

 Sri Lanka 

 Sweden 

 Switzerland 

 Thailand 

 The Former 

Yugoslav 

Republic of 

Macedonia 

 Tonga 

 Trinidad and 

Tobago 

 Tunisia 

 Turkey 

 Tuvalu 

 United Arab 

Emirates 

 United 

Kingdom of 

Great Britain 

and Northern 

Ireland (UK) 

 Vanuatu 

 Zambia 

 
 

 

Examples of Countries active during IYSPE 2005 without having officially 

appointed a National Committee/National Focal Point 
 

 
 Azerbaijan 

 Botswana 

 China 

 Costa Rica 

 Denmark 

 Hungary 

 Islamic 

Republic of 

Iran 

 Japan 

 Kazakhstan 

 Lesotho 

 Mali 

 Nepal 

 Nigeria 

 Pakistan 

 Romania 

 Rwanda 

 Saudi Arabia 

 Slovakia 

 Togo 

 Uganda 

 Venezuela 

 Vietnam 

 Yemen 

 

 

 

Sample of International Conferences held in the framework of IYSPE 2005 
 

 
International   Workshop   on   Sport   for 

Development 

15-16 December 2004 in Geneva/Lausanne, 

Switzerland 

ISPEC        2005       Promoting        Health 

Development and Peace 

28 September - 1 October 2005 in Trinidad 

& Tobago 

Sports      &     Development,      Economy, 

Culture, Ethics – International Forum 

13-15 February 2005 in Bad-Boll, Germany 

Sport & Peace 

2-5 October 2005 in Moscow, Russia 

Sport and Health 
22-24 March 2005 in Hammamet, Tunisia 

Sport & Women's Leadership 
20-22 October 2005 in Atlanta, USA 
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Roundtable on the Response of the World 

of Sport to the Indian Ocean Tsunami 
14 April 2005 in Geneva, Switzerland 

Rehabilitation  through  Physical  Activity 

and Sport in the Tsunami Affected Area 
28-30 October 2005 in Bangkok, Thailand 

Sport and Culture 

13-15 May 2005 in Darwin, Australia 
Sport & Education 

30 October to 2 November 2005 in Bangkok, 

Thailand 

International  Seminar  on  the  Quality  of 

Physical Education and Sport 

16-19 May 2005 in Port-Novo, Benin 

Play the Game: Governance in Sport: 

The Good, the Bad and the Ugly 
6-10    November    2005    in    Copenhagen, 
Denmark 

Next Step II 

10-13 June 2005 in Livingstone, Zambia 

VIth  IOC World Conference on Sport and 

Environment 
9-11 November 2005 in Nairobi, Kenya 

Sport and Environment Summit 
30-31 July 2005 in Aichi / Nagoya, Japan 

International        Sport       and       Urban 

Development Conference 

9-11     November     2005     in    Rotterdam, 

Netherlands 

IPC Women in Sport Leadership Summit 

17-19 August in Niamey, Niger 
II World Summit on Physical Education 

2-3 December 2005 in Magglingen, 

Switzerland 

Sport and Joy 
17-18 September 2005 in Trento, Italy 

Sport & Development 
4-6     December     2005     in    Magglingen, 

Switzerland 

 

 

 

 

Sample of European Conferences held in the framework of IYSPE 2005 

 

Conference   of   the   Youth   and   Sports 

Ministers of French-speaking Countries 

6-8 April 2005 in Paris, France 

European       Association       for       Sport 

Management’s Power of Sport Congress 

7-10 September 2005 in Newcastle, UK 

Sport for All Conference 

21-24  April  2005  in  Belgrade,  Serbia  and 

Montenegro 

XVIIth  European Sports Conference 

24-26 September 2005 in Athens, Greece 

Sport and Disability 
3 June 2005 in Paris, France 

The  Christian  Mission  in  the  Field  of 

Sport Today 

12-13 November 2005, Holy See 

The      EU      and      Sport,       Matching 

Expectations 

14-15 June 2005 in Brussels, Belgium 

The   International   Year   of   Sport   and 

Physical Education Congress 

15-17 December in Cuenca Spain 

 

 

Sample of Regional Conferences held in the framework of IYSPE 2005 
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Symposium      on      Sports      and      the 

Environment 
16 April 2005 in Gammarth, Tunisia 

Latin America and the Caribbean Youth 

Leadership Summit 
12-16 May 2005 in Belo Horizonte, Brazil 

Third  Asian  Conference  on Women  and 

Sport 
11-12 May 2005 in Sanaa, Yemen 

Latin-American     Forum     of     Physical 

Education and School Sports Teachers 
11-14 August in Havana, Cuba 

Fourth Post Olympic conference 

7-8 July 2005 

Netanya, Israel 

Pan-African Youth Leadership Summit II 

18-23 August 2005 in Ifrane, Morocco 

Seminar Sport and Physical Activity: 

Factors  for Health,  Solidarity  and Peace 

Seminar 
13-14 May 2005 in Tunis, Tunisia 

Seminar on Women and Sports 
9 December 2005 in Karachi Pakistan 

 

 

Office of the Special Adviser to the UN Secretary-

General on Sport for Development and Peace 

United Nations Office at Geneva 

Palais des Nations 

1211 Geneva 10 

Switzerland 

 
Email:                      sport@unog.ch 

Website:                  

http://www.un.org/sport2005/ Fax:                         

+41 (0)22 917 07 12 

Tel:                          +41 (0)22 917 12 76 

mailto:sport@unog.ch
mailto:sport@unog.ch
http://www.un.org/sport2005/
http://www.un.org/sport2005/

