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PROIEKTU BISITAK– SENEGAL 

Urtean-urtean Oikocreditek bisitak antolatzen ditu proiektuak finantzatzen 

diren herrialdeetara. Aurten Senegal izan da helburu. Oikocrediteko  zenbait 

boluntario, bazkide eta inbertitzaile gehiago ikasteko aukera izan dute mikrofi-

nantza-erakundeen eta gizarte-enpresen eragiketak eta erronkei buruz. 

Senegaleko biztanleen erdia pobrezia lerroaren azpitik bizi da. Biztanleriaren 

%75k nekazaritza sektorean lan egiten duen arren, oraindik herrialdearen 

zenbait landa-eremuk elektrizitatea, edateko ura eta nekazaritzarako zein 

ureztatzeko ekipamendurik gabe dirau. Arrazoi horiek direla eta, Oikocreditek 

Senegalen egoitza ireki du. Gaur egun 22 milioi € inbertsio moduan ditu neka-

zaritzako hainbat enpresa eta mikrofinantza-erakundetan, pertsona askori 

finantziazioa eskaintzeko beren bizi-kalitatea hobe dadin. 

Oikocrediteko partaideak Casamance eskualdeko Ziguinchorren egon ziren, hain zuzen ere hegoaldeko eremu pobreeneta-

riko baten. Han Oikocrediten bazkide bat ezagutu zuten,  U-IMCEC hain justu, kooperatibo eredua duen mikrokredituak 

ematen dituen erakunde bat. Senegaleko lau eskualdetan zehar zortzi sukurtsal ditu U-MEC-ek. Haren langileek azaldu 

zuten mikrokredituen eskari handiko eskualdeak zirela, hango biztanleek ezin dutelako bankuetatik mailegurik lortu eta 

normalean ez dutelako inolako aurrezkirik. Han U-IMCEC-eko bezero bat ezagutu zuten, Bineta Diallo. Emakume hau alfa-

betatugabea izan arren, ehungintza denda baten jabe da eta bertan lau langile ditu. Binetak  duela lau urte mailegua lortu 

zuen eta geroztik bere negozioa aurrera eramateko gai izan da eta handitu du. Negozioari esker Binetak seme-alabak es-

kolara daramatza eta bere alaba nagusia, unibertsitatean sartu da. Honek erakusten du benetan zer nolako eragina izan 

dezakeen mailegu batek pertsona baten bizitzan. 

O I K O C R E D I T  I S T O R I O A K  

PARAGUAY –MANDUVIRÁ 

Azaroan Oikocredit Paraguaiko arduraduna gure artean izan genuen, Manduvirá proiektuaren pertsona batekin batera Oi-

kocredit Euskadik eta Kidendak antolaturiko ekitaldi batean. Han Manduvirá kooperatibaren lana eta Bidezko Merkatari-

tzako harremana aurkeztu zen, Kidenda gure artean dagoen Bidezko Merkataritzako bultzatzaile nagusienetariko bat dela-

rik. 

Manduvirá kooperatiba 1975ean sortu zen 39 bazkideekin. Gaur egun, 1.700 bazkide inguru dira eta bazkideen erdia 

baino gehiagok baserriko produktu ekologikoak ekoizten ditu, batez ere azukre-

kanabera, baina kotoia, ajonjoli, stevia eta fruituak ere bai. Ekoizpenaren zati 

handi bat Bidezko Merkataritzaren sareen bitartez saltzen da. Adibidez, Kiden-

dak saltzen dituen txokolate batzuk Manduviráko azukrearekin eginda daude. 

Manduvirák Arroyos eta Esteros izeneko komunitatearen bizitza aldatzea lortu 

du. Biztanleek bizi-kalitatea hobetu dute eta haien etorkizunaren jabe bilakatu 

dira. Kooperatibaren azkeneko ametsa azukre organikoa prozesatzeko planta 

bat edukitzea zen. Oikocreditek amets hau bultzatu du 2011ko amaieran eman-

dako mailegu baten bidez eta beste finantzazio iturriak bilatzeko laguntza eskai-

niz. 



 Martxoaren 13an Oikocredit Euskadiren Ohiko Batzar Orokorra egin zen.  

Batzarra hasi zen gure inguruko banka etikoari begirada bat ematen, ho-

rrela Oikocredit Euskadi horren barruan nola kokatzen den aztertu zen. 

2012an zehar Zuzendaritza Batzordearen jarduera handia azpimarratu zen 

eta Estatutuen aldaketa onartu zen Batzordeari indar gehiago eman na-

hian.  

 Oikocredit Euskadik Fiare proiektua biziki sustatzen jarraitzen du. 2013ko 

lehenengo seihilekoan Fiare eta  Banca Popolare Eticaren gizarte oinarriak 

integratzen ari dira eta entitate bakar bat osatuko dute, Italian eta Espai-

nian bulegoak dituelarik. Honek Oikocredit eta Fiareren arteako lankidetza-

rako aukera berriak irekitzen du. 

 Aurten hainbat sare garatu dira eta horietako bitan parte hartzen dugu:  Innobasqueko Finantza Etikoei buruzko  i -Taldea eta Es-

painiako Kanpoko Mikrofinantzako Sarea (REMeX).  

 Aldi berean Zuzendaritza Batzordea elkarteak garapenerako heziketan zer jokabide izan dezakeen eta horretarako zer ekintzak 

aurrera eraman ditzakeen aztertzen ari da, . 

 Aurten ere elkartearen asmoa sare sozialetan era aktibo batean egotea da, horrek aukera berriak ekarri ahal dituelako.  
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NAZIOARTEKO OIKOCREDITEKO DATU BERRIAK  

(2013ko martxoaren 31n) 

 557 milioi € proiektuetan inbertituta 

 Gaur egun 854 proeiktu finantzatuta dau-

de. Horietatik 563 mikrofinantzariak dira. 

 Laguundutako mikrofinantzariak 28 milioi 

pertsonetara (bezero) heltzen dira, Horien: 

 %80 emakumeak dira 

 %55 landa zonaldean bizi dira 

 Finantzatutako proiektuak 37.438 pertso-

nei lana eskaintzen die (enplegu finkoa 

20.556 pertsona) 

 48.000 pertsonak inbertitzen dute Oiko-

crediten. 

 2012 oparoa izan zen Oikocreditentzat proiektuentzako laguntzaren alde-

tik zein maileguak emateko erakartzen ziren funtsen sarrerarenetik. 

2012ko amaieran berankortasuna (PAR 90 egunera) % 2,6 jaitsi zen 

2011tik. 

 Afrikan bulego berriak irekitzen jarraitu da, Ruandan eta Kamerunen egoi-

tza berriak ezarriz. Nekazaritza proiektuen finantzazioa ere bultzatu da. 

Biak badira eragin sozial hobea izateko apustuak. 

 2012 urte zaila izan Oikocrediten zuzendaritza  taldearentzat 5 kideetatik 

3 ordezkatu behar izan zirelako, Tor Gull - Zuzendari Nagusia - eta Ben Sim-

mesi - Eragin Sozialeko Zuzendaria - erretiroa hartzeko garaia heldu zitzaie-

lako eta Erik Heinen - Mailegu eta Inbertsio Zuzendaria - zendu zelako. Ur-

tearen amaieran David Woods zuzendari orokorra hautatu zen eta  Oikocre-

diteko bi pertsonek, Florian Grohs eta Ging Ledesma, mailegu eta inbertsio 

saila eta eragin sozialeko saila zuzenduko dituzte, hurrenez hurren. 

 2013. urterako  hazkunde geldoagoa espero da baina era dibertsifikatu 

eta selektibo batean. 

N A Z I O A R T E K O  O I K O C R E D I T  

O I K O C R E D I T  E U S K A D I  

OIKOCREDIT EUSKADI-REN SALDOA ETA BAZKIDEAK 
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