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Orain  dela  20  urte  ezagutu  nuen  aita  Ángel  Olaran.  Etiopiako  Tigray  eskualdeko  biztanleek  bizi  duten
egoerari buruz hitz egin zidan eta errealitate hori ezagutzeak hunkitu ninduen. Kontatutakoaren larritasunaz
ohartuta, 2003. urteaz geroztik urtero joan naiz herrialde horretara bere bilakaera "in situ" ikusteko.

Bidaia  hauetako  batean,  2007an,  Wukron  nahiko  lasai  nengoela,  burura  etorri  zitzaidan  Plangintza
eskoletako oroitzapen bat. Irakasleak esaten zigun A-tik B-ra joateko, hau da, nagoen puntutik egon nahi
dudanera joateko, hiru gauza baino ez direla behar: "Nahi izatea, Jakitea eta Ahal izatea".

Egiazki, herrialde edo eskualde baten garapenaren plangintza egiten denean dirua behar da. Baina geure
buruari egin behar diogun galdera hauxe da: zer egiten dugu diruarekin nola erabili ez dakigunean?
Argi dago mundu honetan gero eta oinarrizko premia gehiago dagoela asebetetzeko eta Estatuak ez direla
erantzuteko  gai,  dela  ezin  dutelako  edo  nahi  ez  dutelako.  Hori  dela  eta,  gero  eta  gobernuz  kanpoko
erakunde gehiago sortzen eta garatzen ari dira planeta osoan, premia hauei aurre egiteko, hain zuzen.

Une honetan, Wukroko arazoetako bat bere hazkunde-erritmoa da. Hazkunde hau biztanleen bizi-kalitatea
hobetzearen ondorioa da, eta hobekuntza honen jatorria aita Ángel Olaranek hainbat hamarkadatatik hona
egiten ari den lan garrantzitsuan dago. Landa eremuetako biztanleek haien etxeak uzten dituzte Wukrora
joateko eta, ondorioz, hiriko biztanleria hazten ari da. 20 urte baino gutxiagoan biztanle kopurua bikoiztuko
duela aurreikusten da.

Errealitate honetatik abiatuta, eta fundazio bat sortzeko ideia buruan, 2008ko urriaren 14an bilera bat egin
genuen Ibaetako Espiritu Santuaren parrokiako lokaletan,  Donostian.  Garapenerako lankidetzan interesa
zuten lagunak eta ezagunak gonbidatu nituen. Deialdiak izan zuen erantzuna ikusita eta bilerara jende asko
joan zela kontuan harturik, argi neukan pertsona dezente zegoela ekimen hau martxan jartzen laguntzeko
prest.

Ad Hoc publizitate-agentziako lagunek —Nacho Rey, Inma Bezares, Diego Polo eta Jesús Ara— fundazioari
EtiopiaUtopia izena jartzea proposatu zuten eta bere koloreak eta irudi korporatiboa zehaztu zituzten.

Bitartean,  estrategia-plangintzarako prozesu  bat  abian jarri  genuen.  Patxi  Nabal  irakasleak  (1933-2015),
Etiopia  Utopia  Fundazioaren sortzaileetako  batek eta  LKS  aholkularitza-enpresako kideak,  zuzendu zuen
prozesu hau. Aldi berean, BSK Legal&Fiscal bulegoak burokrazia-kontuak konpontzen zituen estatu mailan
fundazio gisa izena eman ahal izateko.

Eta horrela, 2009ko uztailaren 20an, notarioaren aurrean 13 pertsona bildu ginen eta gaur egun Etiopia
Utopia  Fundazioa  dena  ofizialki  sortu  genuen.  Pertsona  horien  artean  lehen  patronoak  eta  sortzaileak
zeuden.
 
Fundazioa sortzen genuen bitartean, proiektuaren parte ginen eta garen askok beste hainbat ekintza burutu
genituen. Horien artean nabarmentzekoa da Addis eta Wukro artean egin genuen lehen bizikleta bidaia,
850 km 2009. urteko uztailean. 10 urte hauetan zehar erakundearen oinarriak definitzen joan gara:

- Boluntarioek zuzendutako erakundea izatea,

- Egituraren kostuak guk geuk ordaintzea batez ere (laguntzaile ekonomikoen eta dohaintza



ez-finalisten bidez edo ekitaldiak antolatuz),

- Gaitasunak sendotzeko lan egitea batez ere, ezagutzak eskualdatuz,

- Eta Tigray eskualdeko erakundeak gure ingurukoekin harremanetan jartzea.

Era berean, urte hauetan esku-hartze esparru jakinetara bideratzen joan gara gure jarduera:

- Osasuna.

- Baliabide naturalak, eta batez ere urarekin zerikusia duten proiektuetan parte hartzea lehenesten

dugu.

- Emakumea.

-  Esparru  soziala  (Wukroko  atletismo  taldeari  laguntza  ematen  diogu,  osasun-arazoak  dituzten

haurrak atzerriratzen ditugu Etiopian ezin badira sendatu…)

Eta 10 urteko ibilbide honetan, lankidetza-proiektu txiki zein handiak burutzeko eta horien bitartez
esku-hartzeko  aukera  izan  dugu.  Proiektu  hauekin  asko  ikasi  dugu,  bai  ondo  egindako  gauzetatik,  bai
akatsetatik. 

Hauek nabarmendu nahiko nituzke:

- Irribarreak proiektua: hortz-laguntzaileak eta higienistak prestatzeaz gain, hortz-klinika bat eraiki

eta  materialez  hornitu  genuen  Wukron.  Kataluniako  Odontologoen  eta  Estomatologoen  Elkarte

Ofizialak "Premi  solidari 2010-2011" saria eman zigun proiektu honengatik.

- Kirurgian espezialistak prestatzea erredurak dituzten pertsonak artatzeko.

- Kainaberak (I eta II) proiektua: ibaiertzak babestea eta lurra gal dadila saihestea, nekazariek uzta

kopurua handitu dezaten.

- Wukron farmazia publiko bat eraikitzen laguntzea.

- Arrisku egoeran dauden emakumeei mikrokredituak emateko proiektua.

- Wukron praktikak egin zituzten EHUko Irakasle Eskolako 20 ikaslek.

- eta abar.

Fundazioa, gure inguruan, antolatzen ditugun ekitaldiengatik da ezaguna batez ere: Legatza donostiar erara
lehiaketa (Luis  Irizar Saria),  Zipristin, Artetopaketak...  Eta hau ez litzateke posible izango Fundazioarekin
kolaboratzen duten boluntario talde aparta izango ez bagenu. 10 urte hauetan gure ondoan egon dira beti...

Fundazioaren 10 urte hauek errepasatzean ezin dugu ahaztu estrategia-plangintzaren bigarren prozesua.  



Prozesu hau 2016an aurrera eraman genuen Donostiako Erizaintza Eskolan eta Jon Koldobika Gurrutxaga
Auzmendik  (1961-2019)  zuzendu  zuen.  2010eko  eta  2011ko  udazkenean,  eta  batez  ere  Fortuna  Kirol
Elkartearen  laguntzari  esker,  Wukroko  eta  Tigray  eskualdeko  neska-mutilak  ekarri  genituen  hona  eta  3
Hondartzetako Krosan, 15 km Klasikoan eta Behobia-Donostia lasterketan korrika egin zuten.

Leku asko beharko genuke bi bidaia horiek laburbiltzeko; izan ere, horiei esker Trihas Gebrek Espainiako
selekzio olinpikoarekin korrika egiten amaitu zuen eta bost urtez jarraian Espainiako kros txapelduna izan
zen.

2012ko urtarrilean Getariako Txakolinaren Jatorri-Deiturak "Mahasti Jaun" izendatu gintuen, ohore handia
gure erakunde txikiarentzat. 
Irrien  Lagunak  proiektuaren  parte  gara  sortu  zenetik,  eta  ezin  ahaztu  2011.  urtean Pirritx,  Porrotx  eta
Marimotots Wukron izan zirela. Bertan Zazpikoloroan jasotako kapituluetako bat grabatu zuten eta abesti
bat eskaini ziguten (EtiopiaUtopia).

Eta  etorkizunari  begira,  Fundazioan  Berdintasun  Plan  bat  prestatzen  ari  gara  Eusko  Jaurlaritzaren  diru-
laguntzarekin eta Plan Estrategiko berri bat prestatzen hasiko gara laster.

Gauza gehiago kontatu nahiko nituzke idazki honetan, baina amaitu baino lehen etorkizuna gure eskuetan
dagoela eta edozein bidegabekeria eragozteko zeozer egin behar dugula uste duzuenoi eskerrak eman nahi
dizkizuet. Zuen laguntzarekin ez gara bidegabekeria horien konplize izango.
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