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SARRERA 
 

Abiapuntua 2014-2017 aldiko III. Gida Planaren funtsezko helburua, sektorean zabalduta 
zegoen iritziari jarraikiz, honako hau izan zen: “euskal lankidetzaren eredua 
berriz pentsatzea eta eguneratzea, eta haren ezaugarri espezifikoak, euskal 
lankidetza-agente bakoitzaren rolak eta jarduteko modu eta lekurik 
garrantzitsuenak adostea”. Trantsizioko plan gisa planteatu zen. Ordura arte 
eraikitakoaren balioa (hots, izaera eraldatzaile eta deszentralizatua duen eta 
genero-ekitatearen eta eskubide-ikuspegiaren aldeko apustua egiten duen 
lankidetzaren balioa) agerian jarriz, aurreko planaren ikuspegi eta irizpideekin 
jarraitzea planteatzen zuen, baterako eta partekatutako ikuspegi batean 
aurrera egitera bideratutako hainbat gogoeta egiten ziren bitartean.  
 
2014-2017 aldian, aurrerapen batzuk egin ziren. Dena dela, euskal 
lankidetzaren berrikuspen sakona epe luzerako prozesua da. Erronka berriak 
planteatzen dituen gero eta egoera konplexuago honetan, eredua 
eguneratzeko funtsek eta motibazioek indarrean diraute eta indartu egin dira. 
Era berean, 2030 Agendaren onarpenak eta Garapen Iraunkorrerako Helburuek 
aukera berriak ireki dituzte zenbait erronkari aurre egiteko, hala nola 
garapenerako politiken koherentziari, askotariko eragileen antolaketari eta 
gobernuen zeregin proaktiboagoaren premiari.  
 
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako lankidetza-ereduaren 
berrikuspenean aurrera egin nahi dugu 2018-2021 aldi berri honetan, baina ez 
dugu lortu beharreko mugarri gisa planteatu behar, prozesu jarraitu gisa baizik.  
 
Abiapuntu modura, gogoeta eta ikaskuntza garrantzitsuak ditugu. Aurreko 
aldian, eredua berrikusten eta eguneratzen lagundu duten azterlan, ekimen eta 
parte-hartzean oinarritutako prozesu batzuk egin genituen. Besteak beste, 
honako hauek aipa daitezke: “Garapenerako politiken koherentzia Euskadin: 
diagnostikoa eta proposamenak” eta “Euskal Autonomia Erkidegoko 
garapenerako politiken koherentziarako erreferentzia-esparrua” azterlanak; 
“Euskal lankidetza garapenaren nazioarteko testuinguru berrian: azterketa eta 
proposamenak tresnen markoari, agenteei eta partaidetzako eta elkarrizketako 
guneei dagokienez” ikerlana; (H)ABIAN 2030 – Gizarte Eraldaketarako 
Hezkuntzaren Euskal Estrategia, ARAR 2017-2020 Ekintza Plana eta 2018-2023 
aldiko Ekintza Humanitarioko Estrategia lantzeko prozesuak eta esparru 
horretan sortutako azterlanak eta gogoetak; eta tresnen eta prozesuen 
ebaluazioak. Aldi horretan, halaber, beste agente batzuek zuzendutako beste 
gogoeta-prozesu baliotsu batzuk egin ziren.  
 

Diagnostikoa Dokumentu eta gogoeta horiek guztiek hornitu dute IV. Gida Plan hau lantzeko 
prozesua. Gainera, plangintzaren planteamendua gidatu duten bi oinarri 
garrantzitsu izan ditugu: Garapenerako Lankidetzaren 2018-2021eko Urte 
anitzeko Plangintza Estrategikoaren Orientabide Orokorrak (orientabide 
orokorrak aurrerantzean) eta 2017ko abenduaren 20an Eusko Legebiltzarreko 
Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordeak orientabide orokorrei buruzko 
eztabaidaren ondoren onartutako 35 ebazpenak; eta 2014-2017 aldiko 
Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Planaren ebaluazioa (bertan, planaren 
diseinu eta ebaluagarritasunerako 21 hobekuntza-gomendio, helburuak 
lortzeko kudeaketaren hobekuntzari buruzko 5 ikaskuntza eta plan hau lantzeko 
6 erronka proposatzen dira).  
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Orientabide orokorrek euskal lankidetzaren ibilbidea aitortzen dute, baina 
hobetu beharreko hainbat arlo identifikatzen dituzte: (i) lankidetzarako funtsen 
erabilgarritasuna; (ii) politiken koherentziaren hedapena; (iii) gizarteak eta 
gizarteko agenteek nazioarteko elkartasunarekin duten konpromisoaren 
handiagotzea; (iv) praktikaren eta 1/2007 Legean islatzen den eraldaketa-
ahalmenaren arteko egokitzea; eta (v) Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentziaren (GLEA) ekintza proaktibo eta estrategikoa. 
 
Bi dokumentuen –orientabide orokorren eta III. Gida Planaren ebaluazioaren– 
ondorioak osagarriak dira adierazitako aldian aurre egin beharreko erronka 
nagusiei dagokienez:  

- Lankidetza-politika sendotzea, eta, horretarako, baliabide nahikoekin 
hornitzea. 

- Garapenerako politiken koherentziaren aldeko apustua ekintza 
espezifikoetan zehaztea. 

- Erakundeen barruko eta erakundeen arteko koordinazioa sustatzea. 
- Lankidetzaren gizarte-oinarria zabaltzea, artikulazio handiagoa bilatzea 

eta agenteen arteko aliantzak sustatzea. 
- Ikuspegi berriak ekarriko dituzten esperientzia pilotuen bidez jardun-

esparru berriak ikertzea. 
- GLEAren rol aktiboa sendotzea. 
- 2030 Agenda lokalizatzea eta harekin bat egitea. 
- Ebaluazioaren, jakintzaren kudeaketaren eta ikaskuntzaren alde egitea. 

 
Etorkizuna Planteatutako diagnostikotik eta erronketatik, proposamen berriak eta 

desafiatzaileak sortu dira. Hala ere, aldaketa disruptiboak planteatu ordez, 
beste eredu batzuetarantz abiatu nahi dugu. Plan honen aldian, egiteko modu 
berriak ikertzen eta aldizka egindako eztabaida eta ekintza batzuetan agertu 
diren intuizioetan sakontzen lagunduko diguten ikuspegiak sartu nahi ditugu, 
estrategia integralagoak eta koherenteagoak aukeratu eta bultzatzeko. Aldi 
berean, aurreko urteetan bultzatu diren eta positibotzat hartu diren jardun-
ildoei jarraitutasuna emango diegu, eta ildo horiek hobetzen saiatuko gara. 
Aldiaren amaieran, sartutako berritasunek beren helburua bete duten eta 
berritasun horiek sakondu, berrikusi edo baztertu behar diren baloratuko dugu 
elkarrizketa bidez. Beraz, trantsizio-egoeran jarraitzen dugu. 
 
Dokumentu hau (H)ABIAN 2030 gizarte-eraldaketarako hezkuntza-estrategiekin, 
ARAR 2017-2020 Ekintza Planarekin eta 2018-2023 aldiko Ekintza 
Humanitarioko Estrategiarekin lotuta dago beti. Dokumentu estrategiko horiek 
guztiek ikuspegi-elementu berdin batzuk dituzte, askotariko forma eta 
norainokoekin: (i) toki-global ikuspegiaren eta giza eskubideen ikuspegiaren 
garrantzia; (ii) agenteen erantzunkidetasuna; (iii) GLEAren zeregin aktiboagoa; 
(iv) erakundeen barruko eta erakundeen arteko koherentzia; (v) herritar 
kritikoen sustapena; (v) ikaskuntzaren kultura; (vi) agenteen sendotzea; (vii) 
komunikazioa; eta (vii) kontuak ematea. 
 
Plan hau praktikoa, erreala eta bideragarria izatea lortu nahi da, urteko 
planetan garatzeko moduko lehentasun eta apustu garbiekin eta 
malgutasunean eta berrikuntzan oinarritua. Planaren bidez, halaber, gobernuko 
zein gizarteko agenteak inspiratu, mobilizatu eta erantzunkide egin nahi dira.  
 
Planak, gainera, erabakiak hartzeko ikaskuntzak jasotzea eta xede-
biztanleriaren inguruko politikaren norainokoa ezagutzeko aukera emango 
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digun informazioa biltzea ahalbidetuko duen jarraipen-sistema baten eta 
komunikazioaren alde egiten du. 
 

Lantzeko 
prozesua 

Plan hau 2018ko lehen seihilekoan landu da. Hasierako proposamenak GLEAn 
sortutako hainbat lan-taldek egindako gogoetak ditu abiapuntu, eta talde 
horien ideia nagusiak Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren 
esparruan antolatutako hainbat lan-saiotan kontrastatu dira. Lehen zirriborroa 
kontsulta publikora jarri da Irekia atariaren bitartez, eta XXXen iritziak eta 
ekarpenak jaso dira. Plana, azkenik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren osoko bilkuran aurkeztu da, eta hark aginduzko XXX txostena egin 
du. 
OHARRA: prozesuaren amaieran garatzeko geratzen den testua. 
 

Dokumentuaren 
egitura 

Dokumentu honek 2018-2021 aldirako plangintzaren funtsezko elementuak 
biltzen ditu, zortzi kapitulutan antolatuak. Lehen kapituluan, nazioarteko 
testuingurua eta 2030 Agendak gure lankidetza-politika finkatu eta zabaltzeko 
duen ahalmena aztertu ditugu, eta bultzatu nahi dugun garapena karakterizatu 
dugu. 
 
Bigarren kapituluan, aldi horretarako aurreikusitako eginkizuna, ikuspegia, 
printzipioak eta helburuak aurkeztu ditugu. 
 
Hirugarren kapituluan, berriz, datozen urteetan euskal lankidetzaren 
eraldaketa-ahalmena sustatzeko bultzatu nahi ditugun ikuspegiak daude 
bilduta.  
 
Laugarren kapituluan, zeharkako lehentasunak, sektorialak, geografikoak eta 
testuinguruaren araberakoak ezarri ditugu.  
 
Ondoren, bosgarren kapituluan, ikuspegien kapituluan planteatutako erronkei 
aurre egiteko bultzatu nahi dugun jardun estrategikoaren ardatzak zehaztu 
ditugu. 
 
Seigarren kapituluan, adierazitako aldirako proposatutako jarraipen eta 
ebaluazioko sistema aztertzen da. Kapitulu hori I. eranskineko jarraipen eta 
ebaluazioko matrizearekin osatuta dago. 
 
Zazpigarren kapituluan, plana inplementatzeko beharrezkoak diren baliabideak, 
politika abian jartzeko tresnak eta parte-hartze eta gobernantzako sistema 
daude zehaztuta. 
 
Azkenik, zortzigarren kapituluan, Auzo(lan)kideak aurkeztu ditugu. Ekimen 
enblematikoak dira eta, jardun estrategikoaren ardatzen esparruan, planean 
planteatzen diren ikuspegi berriak garatzen dituzte.  
 
Dokumentuaren amaieran, eranskin gehigarri bat dago. II. eranskinean, Eusko 
Jaurlaritzaren beste sail batzuk osagarritasunari, koordinazioari eta 
koherentziari lotuta egiten ari diren ekimenen mapaketa bat gaineratu dugu. 
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1. NAHI DUGUN GARAPENA 
 

Eraldatzen ari 
den 

testuinguru 
globala  

 
 

 
Azken hamarkadan, eraldaketa sakonak gertatzen ari dira eremu guztietan. Bizi 
garen globalizazioaren fase aurreratu honetan, eragin globala duten baina 
lurralde, kolektibo eta pertsonen arabera afektazio desberdinak dituzten krisi 
ekonomikoak, instituzionalak, politikoak, sozialak, humanitarioak, ekologikoak, 
balioei lotutakoak eta abar nahasten dira. Krisi horiek tokikoa denaren, Estatukoa 
denaren eta nazioartekoa denaren arteko mugak lausotzen, garapenaren arazoak 
transnazionalizatzen eta fenomeno sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalen 
arteko mendekotasunean sakontzen duten aldaketa batzuei erantzuten diete.  
 
Egungo egoera, beraz, hiru gako kontuan hartuta interpretatu behar da: (i) 
garapenaren arazoen izaera transnazionala (bizikidetza arriskuan jartzen duten 
mehatxu globaltzat hartzen dira); (ii) pertsonen arazoen eta planetaren arazoen 
arteko mendekotasun-erlazioa; eta (iii) desparekotasunen ugalketa eta 
sakontzea. 
 
Arazo globalei, bidegabekeriei eta desparekotasunei aurre egiteko, erronka 
horien tamainara egokitutako politikak abian jarri behar dira, eta 
multilateralismo berri bat sustatu behar da apustu estrukturalago eta 
integralagoekin eta maila anitzeko logika batekin.  
 

Garapenaren 
nazioarteko 

agendaren 
zabalkuntza 

Transnazionalizazioko eta elkarren arteko mendekotasuneko prozesu horiek 
duela hamarkada batzuez geroztik gertatzen badira ere, 2000. urteko Nazio 
Batuen Milurtekoko Goi Bileran onartutako Milurtekoko Garapen Helburuetan ez 
ziren kontuan hartu globalizazioaren inplikazioak, eta Iparralde-Hegoalde 
binomioan oinarritutako ikuspegi bati jarraitu zioten. 
 
2030 Agenda eta Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2015ean onartutako Garapen 
Iraunkorrerako 17 Helburuak aurrerapen handiak dira Milurtekoko Garapen 
Helburuei dagokienez. Nolanahi ere, Garapen Iraunkorrerako Helburuak esparru 
hobea dira. Izan ere, nazioarteko testuinguruan gertatutako aldaketekin bat 
datorren planteamendu bat dute, garapenaren agendaren norainokoa era 
esanguratsuan handiagotzen dute, eta aurretik landu gabeko alderdi 
garrantzitsuak planteatzen dituzte.  
 
Agenda global horrek hainbat aukera eskaintzen ditu: (i) proiekzio unibertsala 
dauka, Iparralde-Hegoalde binomioa gainditzeko eskatzen digu eta gure garapen-
ereduari buruzko gogoeta egitera bultzatzen gaitu; (ii) maila anitzeko agenda da, 
eta, bertan, tokikoa eta globala errealitate berekoak dira eta elkarren mende 
daude; (iii) integraltasunerantz bideratuta dago, eta helburu sozialak, 
ekonomikoak eta ingurumenari lotutakoak elkarri lotzea bultzatzen du, sektore 
anitzeko garapen bat lortu ahal izan dadin (eta, horretarako, politiken 
koherentzia bultzatu behar da); eta (iv) herrialde guztiek erantzunkidetasuna 
ager dezaten eskatzen du, baina erantzukizun desberdinak daudela hartzen du 
kontuan.  
 
Alderdi positibo horiek gorabehera, gabeziak ere badaude 2030 Agendan. Alde 
batetik, urritasun batzuk daude, hala nola giza eskubideen tratamendu 
tangentziala edo desparekotasunak arazo nagusi gisa ez lantzea. Bestetik, 
helburuen arteko koherentziarik eza dago batzuetan. Hala ere, gure ustez 2030 
Agenda aukera ona da gure garapen-politikak finkatu eta zabaltzeko eta politiken 
koherentziaren aldeko apustuan aurrera egiteko. 
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Gure ikuspegia: 

garapenaren 
ezaugarriak  

Akordio global honen ikuspegi propioa zehazteko, giza garapen jasangarriaren 
paradigmari heldu diogu berriz, eta iradokiko diguten eta mobilizatuko gaituzten 
ezaugarri batzuk identifikatzen saiatu gara.  
 
Giza garapen jasangarria ikuspegi unibertsal batetik ulertzen dugu, eta, ildo 
horretan, konpromiso bat behar da pertsona guztien bizitza eta planeta aktiboki 
defendatzeko. Hori lotuta dago 2030 Agendan jasota dagoen konpromiso batekin 
(“inor atzean ez uzteko” konpromisoarekin, alegia). Eta gure indarrak justiziaren, 
berdintasunaren eta pobrezia desagerraraztearen alde jartzera behartuta gaude 
asimetria globalak eraldatzen laguntzeko. Esparru horretan, lortu nahi dugun 
garapenak honako hauek dakartza:   
 
Bizitza ardatz izatea. Jasangarritasunaren dimentsio anitzeko ikuskera batetik 
abiatuta (jasangarritasun ekologikoa, ekonomikoa, soziala eta humanoa), 
pertsonen eta herrien ongizateak izan behar du ardatza, aniztasunean eta 
naturarekiko loturetan oinarrituta. Elkarrekin bizitzeko eta politika eta ekonomia 
produzitu, baliatu, kontsumitu eta antolatzeko modu berriak sustatu behar 
ditugu, pertsona eta herri guztien eta egungo eta etorkizuneko belaunaldien 
zerbitzura egon daitezen.  
 
Giza eskubideen aldeko apustu irmoa egitea. Giza duintasuna lortzeko, eskubide 
indibidual eta kolektibo guztiak bermatu behar dira. Desparekotasunak ugaltzen 
ari diren mundu honetan, giza eskubideen eraldaketa-ahalmena hedatzea –gizaki 
guztiok libre eta berdin jaiotzen gara duintasunean eta eskubideetan– funtsezkoa 
da hesi horiek gainditzeko eta pertsonen eta herrien askatasunak handiagotzeko.   
 
Feminismoen eta genero-ekitatearen alde egitea. Genero-justiziaren alde 
egiteak emakumeen eta gizonen arteko botere-harremanak eraldatzea, benetako 
berdintasunaren alde lan egitea eta emakumeek eremu guztietan jasaten 
dituzten askotariko diskriminazioak gainditzea esan nahi du, generoa lekuaren, 
gorputzaren eta testuinguruaren arabera era desberdinean bizi daitekeela ahaztu 
gabe. Apustu horrek, gainera, ikuspegia zabaltzera eta sexu-aniztasuna eta 
genero-aniztasuna kontuan hartuko dituzten esparruetara hurbiltzera bultzatzen 
gaitu. 
 
Gure bizitza eraginpean hartzen duten erabakien protagonistak izatea. Parte-
hartzean oinarrituta egongo diren eta agintaritza legitimo eta eraginkorrak 
osatzeko ahalmena izango duten gizarte sendo eta demokratikoak lortzeko 
bidean aurrera egiteko, funtsezkoa da parte-hartzea sustatzea, erabakiak modu 
deszentralizatuan hartzea, pertsonen eta kolektiboen gaitasun sozial eta 
politikoak sendotzea eta herritar kritiko eta konprometituak prestatzea. 
Horretarako, tokiko, Estatuko eta nazioarteko eremuak kontuan hartuko dituen 
gobernantzaren maila anitzeko ikuspegi bat aplikatuko da.   
 
Bakearen eta bizikidetzaren eraikuntza sustatzea. Gatazka armatuak, beste 
indarkeria mota batzuk eta, oro har, gizarte-gatazkak arazo estrukturalen 
ondorioz sortu dira (bazterkeriaren ondorioz, adibidez). Egoera horiek 
eraldatzeko, gizarte-eskubideak berreskuratu behar dira eta gatazkak bide 
baketsuen bidez konpondu behar dira; horretarako, elkarrizketa, bizikidetza eta 
adiskidetzea bultzatu behar dira. Zeregin horretan, funtsezkoa da bakearen eta 
giza eskubideen errespetuaren kultura sortzea, eta hezkuntza da horretarako 
gako bat. 
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2. LANKIDETZA-POLITIKAREN HELBURUAK 
 
Eginkizuna GLEAren 2018-2021 aldirako lankidetza-politikaren eginkizuna giza garapen jasangarria 

sustatzea eta pobreziaren eta desparekotasunen aurka jardutea da. Horretarako, 
Hegoaldeko eta Iparraldeko agenteen askotariko estrategiak bultzatuko ditugu, eta 
koordinazioa, koherentzia eta elkarren arteko ezagutza eta ikaskuntza azpimarratuko 
ditugu. Gainera, garrantzi berezia emango diegu genero-ekitateari, jasangarritasun 
ekologikoari, eskubideen ikuspegiari, gaitasunen sendotzeari, parte-hartzeari, 
antolamenduari eta toki-global loturari.  
 

Ikuspegia Politika horren xedea mundu bidezkoago eta baketsuago bat eraikitzea da. Mundu 
horretan, pertsonen eta herrien ongizatea eta eskubideak izango dira erabakiak 
hartzeko prozesuen ardatz, aniztasunean, ekitatean eta naturarekiko loturan 
oinarrituta, eta pertsonek eta kolektiboek, tokiko eremuan, eremu globalarekin lotuta 
eta elkartasun-loturetatik abiatuta, aktiboki hartuko dute parte guztion ongiaren 
eraikuntzan. 
 

Printzipioak Hori guztia bat dator Garapenerako Lankidetzari buruzko otsailaren 22ko 1/2007 
Legearen 3. artikuluan ezarritako printzipio orientatzaileekin. 
 

Helburuak Esparru horretan, 2018-2021 aldian egingo dugun lanak hiru helburu izango ditu: 
lehena gure politikaren xede diren pertsona eta kolektiboetara bideratuta egongo da, 
bigarrena gure ingurunean elkartasunarekiko konpromisoa handiagotzera zuzenduko 
da, eta hirugarrenak gure eginkizuna gauzatzeko beharrezkoak diren prozeduren 
hobekuntza izango du ardatz. 
  

1. helburua Pertsonen eta kolektiboen (eta, bereziki, sistematikoki baztertzen dituztenen) 
gaitasunak sendotzea eta haiek sustatutako estrategietan laguntzea, giza garapen 
jasangarria lortzeko eta giza eskubideak bete-betean baliatzeko bidean aurrera egin 
ahal izan dadin. 
 

2. helburua Lankidetza-politikaren gizarte-oinarria zabaltzea eta Euskadiko pertsona, entitate eta 
erakundeen elkartasuna eta inplikazioa sustatzea. 
 

3. helburua Gure jardunbideak eta ikuspegiak berrikuntzatik eta ikaskuntzatik abiatuta eraldatzea, 
garapenaren arazoei era egokitu, integral, estrategiko eta koordinatuagoan 
erantzuteko. 

 

 

 

Plan honek toki-global ikuspegiaren alde egiten badu eta planaren asmoetako bat Iparraldea-
Hegoaldea eta lankidetza/ekintza humanitarioa-hezkuntza dikotomiak gainditzeko bidean aurrera 
egitea bada ere, idazkuntzaren ondorioetarako eta irakurketa eta ulermena errazteko, testuan 
lankidetza aipatzen dugunean hiru lankidetza motez ari gara: garapena, ekintza humanitarioa eta 
gizarte-eraldaketarako hezkuntza. Eta horren mugaren jakitun izanik ere, Iparralde eta Hegoalde 
terminoak erabili ditugu lurraldeak aipatzeko. 
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3. IKUSPEGIAK 

 Nazioarteko testuinguruak planteatzen dizkigun erronkei erantzuteko eta Eusko 
Jaurlaritzak bultzatutako lankidetzaren eraldaketa-ahalmena abian jartzeko, euskal 
lankidetzaren egiteko modu eta printzipio jakin batzuk finkatu eta sakondu behar 
dira, eta logika berriak bultzatu behar dira. Hortaz, honako ikuspegi hauek 
azpimarratu nahi ditugu aldi honetan: 
 

Toki-global 
ikuspegia 

Globalizazioaren eta elkarren arteko mendekotasunaren testuingurua eta planeta 
osoak dituen erronkak kontuan hartuta, beharrezkoa da hurbileko errealitatean 
gertatzen diren eraldaketa-prozesuak eta dinamika estruktural globalak neurri 
handiagoan egituratu eta lotzea.  
 
Ildo horretan, tokiko, Estatuko, eskualdeko eta nazioarteko errealitateen arteko 
lotura handiagoa bultzatu nahi dugu.  Helburua lotura zehatzak sustatzea da, beste 
lurralde batzuetako errealitateek eralda gaitzaten (beste errealitate batzuk 
eraldatzen dituzten heinean), eta elkarren arteko mendekotasunetan eta etikoki 
solidarioak izango diren herritar kritiko, aktibo eta arduratsuen sustapenean 
sakondu ahal izan dadin. Horretarako, ohiko Iparralde-Hegoalde binomioa eta 
lankidetza/ekintza  humanitarioa-hezkuntza dikotomia gainditu behar dira. Azken 
urte hauetan ildo horretan zertxobait aurrera egin bada ere, Gida Plan honen 
aldian erabakitasun handiagoarekin bultzatu nahi dugu ikuspegi hori. 
 

Elkarrizketa 
estrategikoa 

Erronka globalak kontuan hartuta, harremanetan jartzeko eta erronka horiei aurre 
egiteko modu berriak landu behar dira. Aldi honetan, askotariko agenteak eta 
gaitasunak era integratu eta estrategikoagoan antolatzen lagunduko diguten lan 
egiteko modu berriak ikertu nahi ditugu, Hegoaldeko herrialdeak eta Euskadi bera 
eraginpean hartzen dituzten arazo globalei era koherente eta koordinatuagoan 
aurre egiteko.   
 

Erantzunkidetasuna Lankidetzan inplikatutako agente bakarrak izan ez badira ere, euskal GGKEen 
protagonismoa eta dinamizazioa oso garrantzitsuak izan dira arlo honetako politika 
gauzatzeko. Testuinguru guztien errealitateaz duten ezagutza, askotariko pertsona, 
kolektibo, mugimendu eta erakundeekin dituzten itunak eta loturak eta beren 
mobilizazio- eta eragin-ahalmena direla eta, funtsezko agenteak dira lankidetza-
politika abian jartzeko.  
 
Hala ere, erronka globalei dimentsio anitzeko ikuspegi integralago batetik aurre 
egiteko, beharrezkoa da askotariko agente sozialak, hezkuntza-arlokoak, 
akademikoak, ekonomikoak eta instituzionalak erabakitasun handiagoarekin 
inplikatzea, modu gehigarrian, osagarrian edo GGKEekin itunduta. Agente guztiek 
elkartasun eskuzabalaren, elkarrekiko lankidetzaren eta harreman simetrikoen 
printzipioei jarraitu beharko diete.  
 
Horrela, beraz, bi erronka ditugu aurrean: Euskadin dauden askotariko gaitasunak 
eta jakintzak dinamizatu eta tokiko garapenaren eta garapen globalaren zerbitzura 
jartzea, eta elkartruke horizontalerako aukerak sortu eta beste lurralde batzuetako 
esperientzia eta jakintzekin ikastea.  
 
Agente erantzunkide horiek guztiak ez dira neurri berean lotuta egongo GLEArekin. 
Plan honen aldian, hainbat ekimenen bidez itun sendoagoak eta zorrotzagoak 
egingo dira hemen planteatzen diren ikuspegiak garatzeko funtsezkoak diren 
agenteekin (ikus jardun estrategikoko ardatzak), eta espezializazio horren aldi 
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berean, arreta berezia eskainiko zaio GLEArekin harremanetan dauden agenteen 
aniztasunaren aberastasuna sendotzeari. 
 
Lehentasunezkoa da, halaber, lankidetza-politikak eta haiek behar duten inplikazioa 
errealitate izatea herritar guztientzat. Askotariko agenteak eta, oro har, herritarrak 
inplikatzeko, apustu irmoa egin behar da gizarte-eraldaketarako hezkuntzaren eta 
komunikazioaren alde, garapenaren arazoei toki-mailan eta maila globalean aurre 
egiteko erantzunkidetasunaren inguruko pertzepzioak moldatu ahal izan daitezen. 
 

Ekimen propioa 
 

Erronka globalen aurrean beharrezkoa den erantzunkidetasunak nazioarteko 
elkartasunerako ahaleginak dinamizatzera zein gure garapen-eredua bera 
berrikustera bultzatzen gaitu. Esparru horretan, erakunde publikook funtsean bete 
dugun finantzaketa-zeregina gainditu eta protagonismo eta erantzukizun 
handiagoa hartu behar dugu gure gain.  
 
Ildo horretan, erakunde-mailan, Euskadi Basque Country 2030 Agenda abian 
jartzen lagunduko dugu, agenda horrek duen erantzunkidetasun globaleko 
dimentsioaren garapena sustatuko dugu, eta garapenerako politiken koherentzia 
eta erakundeen arteko koordinazioa bultzatuko ditugu. Ahalegin aktiboa egin 
behar dugu, halaber, agente gehiago erakartzeko, parte-hartzea eta artikulazioa 
sustatzeko, gaitasunak sendotzeko eta jakintza sortzeko. Era berean, zuzeneko 
diru-laguntzen bidez, Eusko Jaurlaritzaren aldetik erantzun nahikoa jasotzen ari ez 
diren egoerei aurre egingo diegu, eta, horretarako, aukera-iturriak baliatu eta 
ikuspegi eta jardunbideen berrikuntza metodologikoa sustatuko dugu.  
 

Koherentzia eta 
koordinazioa 

Erantzunkidetasuna, halaber, Euskadiko zein beste herrialde batzuetako garapen- 
eta ongizate-prozesuak bateragarri egingo dituzten politika integralago batzuetan 
zehaztu behar da. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak urrats esanguratsuak egin ditu 
garapenerako politiken koherentziaren arloan. Plan honetan, hartutako 
konpromiso politikoak jardun estrategikoko hainbat ardatzetan zehaztu nahi 
ditugu.  
 
Ahalegin hori ez da Eusko Jaurlaritzaren ekintzara mugatuta egongo. Izan ere, 
euskal administrazioen artean ere koherentzia eta koordinazio handiagoa behar da. 
Planaren aldian, aurreko aldian bultzatutako koordinazio-dinamiketan sakontzen 
eta ekintza espezifikoak zehazten jarraituko dugu. 
 

Herritar kritikoak 
 

Duela urte batzuez geroztik, gizatasun urriko garapen-ereduek, gatazkek eta krisi 
humanitarioek Hegoaldeko herrialdeetan eragin dituzten eta eragiten dituzten 
ondorioetako batzuei aurre egin nahi zaie lankidetzaren bidez, hala nola pertsonen 
pobretzeari, desparekotasunen gorakadari, askatasunen murrizketari eta 
eskubideen urraketari. Errealitate horiek gero eta agerikoagoak dira gure ingurune 
hurbilean, herritarrentzat mota eta inplikazio desberdinak badituzte ere. 
 
Plan honek bultzatzen duen gizarte-eraldaketarako hezkuntzak pentsamendu 
kritikoaren sorrera eragiten du, eta gizarteari, norberaren bizitzari eta inguruneari 
dagokienez arduraz jokatzen duten pertsona jakitun eta ahaldunduen ekintza 
sustatzen du, bizi diren errealitatea eraldatu nahi duten herritar globalak osatzeko. 
Eta, hori guztia, toki-eremuaren barruan eta eremu globalarekin lotuta, maila 
indibidual eta kolektiboan. 
 

Ikaskuntza  Egiteko modu berrietara jotzeko, prestakuntzarako guneak, esperientzien eta 
jakintzen elkartrukea, jakintzaren sorkuntza, prozesuen ebaluazioa eta 
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sistematizazioa eta agente guztien gaitasunen sendotzea bultzatu behar dira. Hori 
dela eta, gaitasunen sorkuntza jardun estrategikoko ardatz guztietara iristeko eta 
ebaluazioaren eta ikaskuntzaren kultura bultzatzen jarraitzeko erronkari egin nahi 
diogu aurre plan honetan. 
 

Malgutasuna Testuinguru-esparru aldakorra eta ikuspegi berrietara egokitzeko beharra direla 
eta, prozesuaren premietara egokituko den gida-plan dinamiko eta malgu bat 
behar da. Planak ekimen pilotu batzuk ezarri ditu, haietan oinarrituta lan egiteko 
modu berriak probatzeko. Malgutasunak eta berrikuntzak, halaber, praktikatik 
abiatuta ikasteko eta zuzentzeko aukera emango digun jarraipen- eta kontrol-
sistema bat behar dute.  
 

Lankidetza 
deszentralizatuari 

balioa ematea 

2030 Agendaren izaera unibertsalak, integralak eta maila anitzekoak eta haren 
lokalizazioaren erronkak zeregin garrantzitsua ematen die estatu azpiko gobernuei. 
Era berean, 2017an lortutako Garapenari buruzko Europako Adostasun berriak 
tokiko eta eskualdeko gobernuek betetzen duten zeregina aitortu du. Testuinguru 
horretan, garrantzitsua da lankidetza deszentralizatuak betetzen duen zeregina 
azpimarratzea eta balio diferentziala eman dezaketen elementu bereizgarriak 
identifikatzeko lanean aurrera egitea.  
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4. ZEHARKAKO LEHENTASUNAK, SEKTORIALAK, GEOGRAFIKOAK ETA TESTUINGURUAREN 
ARABERAKOAK 
 
Zeharkako 
lehentasunak  

Zeharkako ikuspegiak Eusko Jaurlaritzak bultzatutako lankidetzaren izaeraren 
elementu nagusietako bat dira. Urte hauetan, lankidetzaren azken helburua ez 
ezik, lankidetza lantzeko modua ere landu nahi izan dugu. Orain arte, honako 
hauek bultzatu ditugu: (i) politikaren subjektu direnen toki-gaitasunen, parte-
hartzearen eta antolamenduaren hobekuntza; (ii) genero-ekitatea; (iii) giza 
eskubideen ikuspegia; eta (iv) jasangarritasun ekologikoa. Gure ustez, ikuspegi 
horiek bultzatzea bidezkoa da oraindik, baina aldi honi begira, bi erronka 
planteatzen ditugu: 
 

1. Ikuspegi horien ulermena eta aplikazioa sakondu edo berrikustea. 
2. Toki-global ikuspegia txertatzeko bidean aurrera egitea.  

 
GLEAk bultzatzen eta laguntzen dituen ekintza guztiek ikuspegi horiei jarraituko 
diete, esku-hartze motaren arabera era desberdinean zehaztuko badira ere. 
Toki-global ikuspegia era progresiboan txertatuko da. Zenbait kasutan, 
elementu nuklearra izango da (programa-tresna berria, adibidez), beste 
batzuetan zeharkakoa (gizarte-eraldaketarako hezkuntza-ekimenak), eta beste 
batzuetan, berriz, baloratu beharreko elementu gehigarri bat. 
 
 

Lehentasun 
sektorialak 

Ezarri izan diren lehentasun sektorialek, praktikan, ez dute eragin handirik izan 
politikaren norainokoan. Honako ahulezia hauek identifikatu ditugu: (i) ezarri 
duten sailkapen-sistemak esku-hartze mota oro hartu du kontuan, benetako 
lehenespenik egin gabe; (ii) emakumeen ahalduntzearen kasuan izan ezik (kasu 
horretan gutxieneko ehuneko jakin bat ezarri baitugu), ez dute balio izan jardun 
espezifikoak bultzatzeko, ezta erabakitasunez bultzatu ez diren sektoreak 
sustatzeko ere; (iii) praktikan, garrantzi handiagoa eman diogu esku-hartzeen 
integraltasunari espezifikotasun sektorialari baino; eta (iv) ez dugu haien 
ahalmen osoa baliatu ikaskuntzak eta jakintza sortzeko.  
 
III. Gida Planaren ebaluazioaren gomendioek egindako apustua epe ertainean 
baloratzeko, ikasteko eta gure jardunbideak hobetzeko aukera emango duten 
lehentasun batzuk ezartzera bultzatzen gaituzte. Ildo horretan, eta aldi berriari 
begira, honako hau proposatzen dugu: 
 

1. Aurreko planetan ezarritako lehentasun sektorialak ezabatzea, sektore 
ugaritan eragina izango duten proposamenak jasotzeko irekitasunari 
eustea, eta Garapenerako Laguntza Batzordearen kodeak erabiltzea 
kontuak emateko sailkapenerako. 

 
2. GLEAk, era proaktiboan, emakumeen ahalduntze-prozesuetan 

laguntzeko eta giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak 
babesteko apustua sendotzea.  
Apustu hori honako hauen bidez zehaztuko da: (i) funtsen erreserba 
espezifikoa; (ii) GLEAren proposamen-ekintzak bultzatzea zuzeneko 
diru-laguntzen bidez; (iii) lehenespena deialdietan; (iv) jakintzaren 
sorkuntza eta ikaskuntza; eta abar. 
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Lehentasun 
geografikoak eta 
testuinguruaren 
araberakoak 

Euskal herriaren elkartasunak duen historia eta tradizioa dela eta, oso lotura 
sendoak daude Latinoamerikarekin, Saharako herriarekin eta Palestinako 
herriarekin, beste lurralde batzuekiko lotura egonkorrak ahaztu gabe. Aurreko 
planen lehenespen geografikoek ez diote erantzun herrialdeetako errealitateari 
edo munduko erronkei buruz egindako azterketa sakon bati, adierazitako 
tradizioei baizik, eta ez dira elementu diferentzial garrantzitsua izan proiektuak 
baloratzeko garaian, Afrikan ekimenak bultzatzera bideratutako ehunekoaren 
kasuan izan ezik. Dena dela, Afrikako testuinguruan ere lehenespen 
geografikoak ez du bideratu funtsen azken banaketa kontinentean zehar. 
 
Eremu humanitarioan, GLEA krisi humanitarioen ondoriozko premiei erantzuten 
saiatu da, eremu geografikoa edozein izanik ere. Hala ere, espezializazio 
handiagoa lortzeko, GLEAren jarduera gatazketara eta beste indarkeria-egoera 
batzuetara bideratzea bultzatzen da 2018-2023 aldiko Ekintza Humanitarioko 
Estrategian.  
 
Alderdi horiek kontuan hartuta eta aldi berriari begira, honako hauek 
aurreikusten ditugu: 

1. Lehentasun geografiko bakarra ezartzea: Afrikan egin beharreko lana 
bultzatzea. 

2. Eremu humanitarioko lehentasun gisa gatazka-testuinguruak eta beste 
indarkeria-egoera batzuk ezartzea. 

3. Testuinguruen araberako lehentasun estrategikoak identifikatzeko 
bidean aurrera egitea. 

4. Asiari dagokionez neurri positiboak hartzeko premia aztertzea. 
5. Euskadin gizarte-eraldaketarako hezkuntza-lana bultzatzen jarraitzea. 
6. Herrialde eta/edo eskualdeekin jakintza eta esperientziak 

elkartrukatzeko topaketak bultzatzen jarraitzea. 
7. Toki-errealitateak eskualde-artikulazioekin eta artikulazio globalekin 

lotzea eta maila anitzeko prozesuak babestea. 
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5. JARDUN ESTRATEGIKOAREN ARDATZAK1 

 Garapenaren arazoen gero eta konplexutasun eta elkarren arteko 
mendekotasun handiagoa dela eta, erantzun politiko eta sozial integralagoa eta 
egituratuagoa behar da. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak funtsezko erronka 
batzuei egin beharko die aurre Gida Plan honen indarraldian. Erronka horiek 
elkarrekin lotuta daude, eta honako alderdi hauek dituzte ardatz: 2030 Agenda 
inplementatzea, garapenerako politiken koherentziarako bidean aurrera egitea 
eta lankidetza-politikan ikuspegi jakin batzuk sustatzea. 
 
Garapenerako lankidetzari lotutako politikak funtsezko zeregina beteko du 
prozesu horretan. Alde batetik, barneko arazoak eta kanpoko arazoak bereizteko 
dinamikarekin jarraitu ordez, munduan dauden gizarteak era desberdinean 
eraginpean hartzen dituzten erronka globalak agerian utzi behar dira, eta 
hainbat esparrutan arazo horiei aurre egiteko egiten ari diren gogoetak eta 
estrategiak kontuan hartu behar dira. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren gainerako 
sailak beren politiketan giza garapen jasangarria txertatzera bultzatu behar ditu. 
Azkenik, erronka global horiei aurre egitean funtsezko zeregina beteko duten 
eragile guztien artean hitz egin, koordinatu eta antolatzeko modu berriak 
sustatu behar ditu. Horri guztiari esker, erantzun integralagoa, koherenteagoa 
eta egituratuagoa eman ahal izango da. 
 

Garapenerako 
politiken 
koherentzia 

Eusko Jaurlaritzak bere politika publikoak 2030 Agendaren 17 helburuekin 
lotzeko konpromisoa hartu du bere gain. Lankidetza-politika bereziki aipatzen da 
17. helburuan: garapen jasangarrirako munduko ituna ezartzeko bitartekoak 
sendotzea eta itun hori suspertzea. Helburu horrek, gai sistemikoei buruzko 
atalean, garapen jasangarrirako politiken koherentzia hobetzeko erronka (17.14 
xedea) eta eremu publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean agenteen 
esperientzia eta gaitasunak baliatuz bitartekoak mobilizatuko dituzten itun 
eraginkorrak sustatzeko beharra (17.17 xedea) ezartzen ditu; halaber, Iparralde-
Hegoalde lankidetzaren, Hegoalde-Hegoalde lankidetzaren eta lankidetza 
triangeluarraren bidez gaitasunak sortzeko eskatzen du (17.19 xedea).  
  
Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Politiken 
Koherentziarako Erreferentzia Esparrua dauka (2016ko apirilaren 5ean onartua). 
Esparru horretan, honela ulertzen da garapenerako politiken koherentzia: “giza 
garapenaren eta jasangarritasunaren ikuspegia politika publikoen diseinuan, 
abiaraztean eta ebaluazioan txertatzea bidezko mailetan, eta politika horiek 
elkarren artean koordinatu eta osatzea”; gainera, oinarrizko erreferentzia izan 
behar du gobernu-ekintzarako, “barneko garapen-estrategiei zein kanpoko 
ekintzari edo bi alderdien arteko loturari dagokienez”. 
 
Konpromiso politiko hori ondoren sortutako dokumentu estrategikoetan gauzatu 
da (hala nola Euskadi 2020, XI. Legegintzaldiko (2016-2020) Gobernu Programa: 
171. konpromisoa –“garapenerako politiken koherentzia eta erakundeen arteko 
koordinazioa bultzatzea”–; edo garapenerako politiken koherentzia eta 2030 
Agenda aipatzen dituzten Basque Country 2020 Euskadi Nazioartekotzeko 
Esparru Estrategiaren eguneratzea eta Enpresak Nazioartekotzeko 2017-2020 
Plana). Konpromiso politiko horiek ageriko emaitzak izango dituzten lan-agenda 
zehatz eta operatibo batzuetan gauzatu beharko dira. 

                                                           
1
 Kapitulu honetan, testuinguruak planteatzen dizkigun erronkak eta bultzatu nahi ditugun ikuspegi berriak 

kontuan hartuta berritzaileak diren jardunak biltzen saiatu gara. Urteko planetan era zehatzagoan jasoko dira 
GLEAk egindako ekintza guztiak. 
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Garapenerako politiken koherentziarantz aurrera egiteko erronkak Eusko 
Jaurlaritza osoa eraginpean hartzen badu ere, GLEAk koherentzia hori Eusko 
Jaurlaritzan zabaltzeko aukera dinamizatzeko zeregina hartuko du bere gain, eta 
honako ekintza hauen bidez gauzatuko du: 
 

1) Egitura garatzea, Eusko Jaurlaritzaren barruan koherentzia bultzatzen 
jarraitzeko.  
Horretarako, beharrezkoak dira honako hauek: 

a. Koherentzia ahalbidetzen duten gobernu barruko eta erakunde 
arteko antolamendurako guneak identifikatzea, eta, horren 
bidez: 

i. Gai espezifiko batzuei buruzko diagnostikoak elkarri 
azaltzea. 

ii. Gobernuaren eremuen barruan garapenerako politiken 
koherentzia bultzatzeko ardura duten pertsonak 
sentsibilizatzea. 

iii. Ekintza espezifikoen koordinazioa eta zehaztasuna 
erraztea. 

iv. Toki-eremuan, Estatuan eta nazioartean garapenerako 
politiken koherentziaren arloko esperientziak lotu, 
kontrastatu eta elkartrukatzea. 

b. Garapenerako politiken koherentzia lortzeko bidean egindako 
aurrerapenaren berri emateko informazio-sistemak bateratzea. 

c. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua urteko txosten 
bat landu eta eztabaidatzearen bidez politiken koherentziaren 
betetzearen jarraipena eta kontrola egiteko gune gisa sendotzea 
 

2) Eusko Jaurlaritzaren sailak beren jardun-eremuei lotutako lankidetza-
ekimenetan txertatzea ahalbidetzeko ekintzak sustatzea.  
Plana lantzeko prozesuan, Eusko Jaurlaritzaren sail eta erakunde 
autonomo batzuek egindako ekintzen hasierako mapaketa bat egin dugu 
(ikus II. eranskina). Ekintza horiek hiru mailatan sailkatu ditugu, lotura 
mailaren arabera:  

 

Osagarritasuna: beste sail edo erakunde autonomo batzuk beren ekimenez eta 
GLEAren inplikaziorik gabe egiten ari diren eta garapenerako laguntza 
ofizialtzat har daitezkeen ekintzak.  
Koordinazioa: GLEAren eta beste sail batzuen arteko elkarlan eta elkarrizketa 
handiagoa ahalbidetzen duten erreferentzia-esparruak eta gune zehatzak 
(araudi bidez ezarriak edo ad-hoc sortuak), eta haien ondoriozko ekintzak.   
Koherentzia: ikuspegi bateratuago baten integraltasun eta garapen handiagoa 
eskaintzen duten ekintzak eta lan egiteko guneak. 

 
Planaren aldirako, egiten ari diren ekintzei jarraitutasuna ematea, 
ekimen berriak bultzatzea, koordinazioan sakontzea eta gaitasunak 
mobilizatzeko bideak gaitzea aurreikusi da. Ildo horretan, 
AUZO(LAN)KIDEAK ekimen pilotuen bidez, koordinazio- eta koherentzia-
maila handiagoak lortu nahi ditugu. Gainera, hainbat gobernu-arlotako 
pertsonek beren jardun-eremuei lotutako lankidetza-ekintzen 
garapenean duten inplikazioa aztertuko da. 
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3) Euskadi Basque Country 2030 Agendaren lokalizazioa eta 
nazioartekotzea, eskubideen ikuspegi batetik abiatuta. Euskadiko 
errealitatea herrialderik kalteberenen errealitatearekin lotzen duten 
alderdiak azpimarratuko dira, eta arreta berezia eskainiko zaie irakatsi 
eta ikasteko prozesuaren inguruko esperientzia, harreman eta aukera 
gehiagorekin landuko diren helburuei (Garapen Iraunkorrerako 17. 
Helburuari bereziki) eta agenteak sentsibilizatzeko eta itun global baten 
parte izatera bultzatzeko erronkari.  
 

4) Politiken koherentzia bultzatzeko ekintza pilotuak sustatzea. 
Ondoren aipatuko ditugun ekimenak AUZO(LAN)KIDEAK ekimenei 
buruzko atalean landu dira: 

a. Giza eskubideen eta enpresen inguruko plan bat garatzea. 
b. Erosketa publikoan gizarte-klausulak eta ingurumen-klausulak 

zehaztu, zabaldu eta bere gain hartzea. 
c. Eusko Jaurlaritzaren nazioartekotze-planetan laguntzea. 

 
5) Erakundeen arteko artikulazio eta koordinazio handiagoa, 

garapenerako politiken koherentzia lortzeko maila anitzeko agenda 
baten aplikazioan aurrera egiteko aukera emango duten ekintza 
espezifiko batzuetan zehaztuko dena.  
Ekimen horietako batzuk AUZO(LAN)KIDEAK atalean landu dira.  

 

Eremu estrategikoak Erronka globalei era integral, koherente eta egituratu batean aurre egiteko, lan 
egiteko modu berriak aztertu beharko dira, eta, beraz, esperimentatu eta 
ikasteko prozesu bat egin beharko da ezinbestez. Ikuspegi horretatik abiatuta 
planteatu ditugu eremu estrategikoak IV. Gida Planaren esparruan. 
 
Eremu estrategikoak askotariko agenteek giza garapen jasangarriaren erronka 
globaletakoren baten inguruan elkarrekin lan egiteko guneak dira, eta erronkei 
era koherente eta koordinatuan aurre egitea dute xede. Halaber, baterako 
gogoeta-prozesu bat ezartzea eta agenteek garatutako estrategietan 
osagarritasunak identifikatzea helburutzat hartzen da, eta ezinbestekoa da 
aurreko helburua lortzeko.  
 
Helburu horiek lortzeko bidean aurrera egiteko, mailakako lan-prozesu bat behar 
da. Prozesu horrek honako etapa hauek izango ditu:  
 

1. Loturak ezartzea. Hainbat jardun-arlotako agenteen arteko elkarrizketa 
eta eztabaidarako gune bat sortzea. 

2. Partekatzea. Agente guztiak beren esparruan garatzen ari diren 
estrategiak elkartrukatzea eta erakusteko zein ikasteko irekitasuna 
agertzea.     

3. Aztertzea. Eremu estrategikoan planteatutako erronka era bateratuan 
zehaztea, eta toki-eremuaren eta eremu globalaren artean dauden 
loturak agerian uztea.  

4. Identifikatzea. Eremu estrategikoaren barruan landu litezkeen ildo 
estrategikoak finkatzea.  

5. Lehenestea. Garatzeko bidezkoenak eta bideragarrienak diren edo 
garatuz gero eraginik handiena izango duten ildo estrategikoak  
hautatzea. Ildo horiek lantzeko helburuak eta estrategiak zehaztea.  

6. Bideragarri egitea. Identifikatutako lehentasunei erantzutea, gaitasunak 
eta bitartekoak kontuan hartuta. Honako ekintza hauetan zehatz daiteke 
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hori: 

6.1. Agenteen artean ahaleginak koordinatzea.  

6.2. Balio erantsi bat sortzen bada, baterako ekimenak antolatzea.  
 

Prozesuaren esparruan, etapa horiek xede progresiboak izango dira, eta IV. Gida 
Planaren indarraldiaren amaieran eremu estrategiko bakoitzean lortutako 
aurrerapen-maila ebaluatzeko aukera emango dute.  
 
Eremu estrategikoek bideragarritasun nahikoa izateko eta helburuak lortzeko 
bidean aurrera egin ahal izateko, hautaketa baldintzatzen duten hainbat 
irizpideri jarraitu behar zaie. Honako hauek dira:  
 

- Giza garapen jasangarrirantz aurrera egiteko erronka global partekatu 
bat izatea, Euskadi eta beste lurralde batzuk eraginpean hartuko 
dituena. 

- Askotariko agenteen (gizarte-agenteen eta erakunde-agenteen) arteko 
adostasun-maila handia erronka horri aurre egiteko beharraren 
inguruan. 

- Euskal gizarteak eta euskal lankidetzako agenteek erantzun egokia 
emateko gaitasuna eta borondatea izatea. 

- Agenteen artean erantzuna antolatzeko lan koherenteagoa eta 
koordinatuagoa egitea ahalbidetuko duten baldintza nahikoak izatea. 

 
Badakigu agenteek azterketa, proposamen eta estrategia desberdinak eta, 
zenbaitetan, kontraesankorrak egin ditzaketela. Hala ere, gure ustez jardun-
estrategia koordinatuagoak, integralagoak eta egituratuagoak bultzatzeko 
topaguneak eta aukeraguneak bila daitezke, planteatutako erronkari eman 
beharreko erantzunean balio erantsi bat sortzeko.  
 
Hegoaldeko erakunde eta herrien parte-hartzea bermatzeko erronka dugu 
aurrean. GGKEek beren gogoetak, proposamenak eta lehentasunak helarazteko 
egin beharreko ekarpena ezinbestekoa izango da. Hala ere, Hegoaldeko ahotsak 
txertatzeko beste modu batzuk asmatu beharko dira. 
 
Adierazitako irizpideak kontuan hartuta, bi eremu estrategiko bultzatuko dira IV. 
Gida Plan honen esparruan:  
 

1. Gatazken eraldaketa eta bakearen eraikuntza. 
2. Eredu ekonomiko solidarioa. 

 
Eremu bakoitzean egindako aukeraketaren justifikazioa, garatu beharreko ildoak 
eta inplikatu beharreko agenteak 8. atalean (AUZO(LAN)KIDEAK) lantzen dira. 
Bertan, gainera, plan honen bidez bultzatu nahi diren ekimenak jaso ditugu. 
 
Plana gauzatzeko aldia amaitzean, bi esperientzien ebaluazioa egingo da. 
Aterako diren ondorioak baliagarriak izango dira ereduarekin jarraitzearen 
eta/edo GLEAk bultzatutako lankidetzaren jardun-esparru osora hedatzearen  
bidezkotasuna baloratzeko. 
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Epe laburrera, erronka nagusiak honako hauek dira: 
 

1) Eremu estrategikoen funtzionamendu, kudeaketa, jarraipen eta 
ebaluazioaren eredua garatzea.  

2) Proposatutako bi eremu estrategikoak planaren indarraldiaren lehen 
urte eta erdian abian jartzea. 
 
 

Toki-global 
ikuspegia 

Benetako herritartasun global bat sortzeko, lan egiteko modu itxiak gainditu, 
nazioarteko elkartasunerako lotura horizontalak sendotu eta testuinguruen eta 
elkarren arteko aitorpena, errespetua eta ikaskuntzak sortuko dituzten 
proposamen alternatiboen arteko benetako lotura bat lortu nahi da toki-global 
ikuspegiaren bidez. 
 
Honako hauetara bultzatzen gaitu: (i) pertsona arduratsu eta etikoki solidarioen 
herritartasun kritiko eta aktibo bat agertzera; (ii) elkarren arteko onarpen eta 
errespetuan oinarrituta, urruneko zein hurbileko beste leku geografiko 
batzuetako beste pertsona batzuekin elkartzera, pertsona guztien eskubideak 
sustatu eta defendatzeko ikaskuntzak, agendak eta ekintzak sor daitezen; (iii) 
justizia eta berdintasuna sustatzera, askotariko pertsonen eta kolektiboen 
eskariak eta borrokak kontuan hartuta, inor atzean utzi gabe eta borroka eta 
eskari horiek lokalizatzen saiatuta, toki-eremuan eta eremu globalarekin lotuta 
gertatzen baitira benetako eraldaketak; eta (iv) dagoeneko bizi garen mundua 
azaltzen laguntzen ez duten eta jarduteko ahalmena mugatzen duten dikotomiak 
apurtzera (Iparraldea-Hegoaldea eta lankidetza/ekintza humanitarioa-
hezkuntza).  
 
Halaber, toki-global ikuspegia aukera ona da begirada kritiko batetik 2030 
Agendaren helburuetarantz aurrera egiteko, giza eskubideen ikuspegia 
gaineratzeko eta Euskadin garatzeko aukera errazteko. Horretarako, 
beharrezkoak dira erakundeen politikak (hiru mailetan) eta askotariko gizarte-
agenteen estrategiak. 
 
Ikuspegi hori honako hauen bidez txertatuko dugu: 
 

1) Toki-global ikuspegia sakontzearen bidez.  
Ikuspegi hori sendotzen lagundu duten eta ikaskuntzak sortzeko aukera 
emango diguten ekimen batzuk ditugu. Lan egiteko modu itxiak gainditu 
eta gure toki-ingurunean egindako ekintzak eta Hegoaldeko 
ekimenetarako laguntza helburu berarekin lotuko dituzten tresnak sortu 
eta sendotu nahi ditugu. Horretarako, honako hau planteatzen dugu: 

a. GLEAk ikuspegi hori nola ulertzen duen zehaztuko duen 
dokumentu bat egitea.  

b. Toki-global ikuspegia txertatzeko garaian jardunbide egokiak 
identifikatzea. 

c. Lankidetza-agenteen artean esperientziak elkartrukatzeko eta 
ikasteko guneak sortzea, eta aniztasunak aberastasun gisa duen 
balioa azpimarratzea. 

d. Ikuspegi horrek modalitate eta tresnetan duen isla baloratzea.  
 

2) GLEAk eta beste agente batzuek toki-eremua eta eremu globala lotzen 
dituzten sare eta itunetan parte har dezaten bultzatzearen bidez, 
pertsona guztien eskubideak sustatu eta defendatzeko agendak eta 
ekintza komunak sortu ahal izan daitezen.  
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3) Ikuspegi hori txertatzeko GLEAren eta gainerako agenteen gaitasunak 

indartzearen bidez.  
Ikuspegi hori txertatzeko bidean aurrera egiteko, ikuspegiari lotutako 
elementuei (aniztasunaren aitorpena, ikuspegi heteronormatiboekiko 
haustura eta abar) lotutako elementuen zein jardunbide batzuei (itunen 
kudeaketa, gatazken konponketa, antolatzeko eta harremanak ezartzeko 
modu berriak eta abar) lotutako elementuen inguruko gaitasunak 
indartzea proposatzen dugu. 

a. Prestakuntza-premiak ezagutzea. 
b. Ikuspegi hori hobeto txertatzeko prestakuntza-plan bat 

diseinatzea. 
 
Ikuspegi hori, halaber, oso lotuta dago (H)ABIAN 2030 estrategiaren eta ARAR 
2017-2020 planaren bidez bultzatzen diren herritar kritiko, aktibo eta etikoki 
solidarioen sustapenarekin eta aurreko atalean landutako garapenerako 
politiken koherentziarekin. 
  

Giza eskubideak Giza eskubideen urraketak behin eta berriz gertatzen dira lurralde eta 
testuinguru ugaritan.  Aldi berean, onarpen handiko nazioarteko araudi-esparru 
bat izanik ere, giza eskubideak zalantzan jartzen dira. Horren aurrean, funtsezkoa 
da giza eskubideen gauzatzea sakontasun, osotasun eta ahalmen guztiarekin 
bere gain hartzea eta hurbilketa partzial eta/edo asistentzialistetatik urruntzea.  
 
Aldez aurreko urte anitzeko hiru plangintzek aitortzen dute giza eskubideek 
desparekotasunak gainditzeko duten eraldaketa-ahalmena, eta, beraz, 
zeharkako ikuspegi eta ildo sektorial gisa jasotzen dituzte giza eskubideak. 
Apustu horrek beste esanahi bat hartu du 2017tik aurrera, urte horretan Giza 
Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusian sartuta geratu 
baitzen GLEA.  
 
2018-2021 aldirako, giza eskubideak erreferentzia-esparrutzat hartzen dituen 
eta giza garapen jasangarriaren prozesurako funts eta tresnen artean kokatzen 
dituen zeharkako ikuspegian sakontzen jarraitzea proposatzen dugu alde batetik, 
eta giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak babestearen eta haiei 
laguntzearen aldeko apustu irmoa egitea bestetik. Horrela, beraz, honako 
ekintza hauek egingo ditugu datozen urteetan:  
 

1) Giza eskubideen ikuspegian sakontzea.  
Lankidetza-jardunetan giza eskubideetan oinarritutako ikuspegia zeharka 
txertatzeko prozesua progresiboa izan da. Horren zehaztapena berrikusi, 
neurtu eta sakontzeko eta eztabaidagai diren elementu berriak 
gaineratzeko xedez, honako hau planteatzen dugu:  

a. Giza eskubideen ikuspegia txertatzeko garaian jardunbide 
egokiak identifikatzea. 

b. Lankidetza-agenteen eta giza eskubideen eremuko agenteen 
arteko ikaskuntzarako guneak sortzea. 

c. Ikuspegi hori modalitate eta tresnetan zehazteko moduan berriz 
pentsatzea.    
 

2) Giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonen babesean 
oinarritutako ekimenei lehentasuna ematea.  
Kolektibo horrek euskal lankidetzak diharduen lurraldeetan jasaten 
dituen mehatxuak, kriminalizazioa, jazarpena, judizializazioa eta 
behartutako desplazamenduak direla eta, giza eskubideak defendatzen 



20 
 

dituzten pertsonen babesean eta laguntzan oinarritutako ekimen eta 
prozesuei emango zaie lehentasuna aldi honetan. Ildo horretan, 
emandako funtsen % 4 gordeko dugu ekimen horietan laguntzeko. 

 
3) Giza Eskubideak defendatzen dituzten pertsonen babesaren arloko 

koordinazio eta ikaskuntzarako guneak sortzea.  
Horretarako, beharrezkoa izango da: 

a. GLEAk giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonen 
babesaren arloan emandako laguntzaren xede diren ekimenak 
eta prozesuak mapatzea.  

b. Agenteen artean babesaren inguruko esperientziak 
elkartrukatzea. 

c. Askotariko agenteen artean ikaskuntzak eta sinergiak 
ahalbidetzea. 

 
4) GLEAk giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak babesteko 

betetzen duen zeregina sustatzea.  
GLEAk giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak babesteko gero 
eta prozesu gehiagotan laguntzen du, eta, gainera, Biktimen eta Giza 
Eskubideen Zuzendaritzak zuzentzen duen Giza Eskubideen 
Defendatzaileak Aldi Batez Babesteko Euskal Programaren parte da. 
Edonola ere, kolektibo horren egoera hain kritikoa da, bidezkotzat 
hartzen da GLEAk babeserako dituen gaitasunak eta rola sustatzea eta 
horietan sakontzea:  

a. Dauden premiak eta babes-sistemak ezagutzea, GLEAren 
laguntza-ildoak bistaratzeko. 

b. GLEAren ibilbide-orri bat ezartzea (epe labur, ertain eta luzerako 
ekintzekin), haren babes-gaitasunak sendotzeko. 

c. Giza eskubideen defendatzaileen arloan Eusko Jaurlaritzaren 
komunikazio-protokolo bat diseinatzea –Biktimen eta Giza 
Eskubideen Zuzendaritzaren, Lehendakaritzako Komunikaziorako 
Zuzendaritzaren eta GLEAren artean–, pertsona horiek betetzen 
duten zereginaren balioa azpimarratzeko eta eraso- eta 
estigmatizazio-egoerak salatzeko. 

 

Generoa  Genero-desparekotasunak gizarte osoan ageri dira, eta emakumeen aurkako 
askotariko indarkeriak eta haien giza eskubideen urraketak askotariko 
testuinguru, lurralde eta gorputzetan gertatzen dira behin eta berriz. Euskal 
lankidetzak, errealitate hori gainditu eta eraldatzeko konpromisoari jarraikiz, 
genero-ikuspegia txertatu du bere jardunean, eta haren ezaugarri bereizgarri 
bihurtu da.  
 
2018-2021 aldirako egin dugun proposamena emakumeen eta gizonen arteko 
botere-harreman asimetrikoak ardatz dituen eta desparekotasun horiek sortzen 
eta erreproduzitzen dituzten egitura eta sistemen eraldaketa bultzatzen duen 
generoaren eta garapenaren ikuspegiari jarraitzean eta, horretarako, ekintza 
positibo gisa, genero-zeharkakotasunari eta emakumeen ahalduntzeari lotutako 
estrategia dual eta osagarria baliatzean datza.  
 
Estrategia dual horren jakintzan eta ikaskuntzan sakontzen eta sexu-
aniztasunaren eta generoaren ikuspegia txertatzeko urratsak egiten saiatuko 
gara, genero-ikuspegiaren interpretazioa zabaltzeko.  
 
Datozen urteetan, honako hauek bultzatuko ditugu: 
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1) Emakumeen ahalduntzearen inguruko jakintzan sakontzea eta 
zeharkako ikuspegia eta sektoriala aplikatzea.  
Eta, horretarako:  

a. Azken urteetan GLEAren laguntzarekin egindako ekimen eta 
prozesuetan txertatutako generoaren zeharkako ikuspegiaren 
eta emakumeen ahalduntzean oinarritutako ekimenen mapaketa 
egitea. 

b. Jardunbide egokiak identifikatzea, partekatzeko eta 
ikaskuntzarako guneak sortzeko. 

c. Entitateen genero-ekitatearen aldeko planak genero-
zeharkakotasuna bultzatzeko funtsezko elementutzat hartzea.  
Ildo horretan, genero-ekitatearen aldeko antolamendu-
aldaketako prozesuetan laguntzeko tresnaren aldeko apustua 
egiten jarraituko du GLEAk. 

 
2) Emakumeak ahalduntzeko eta erakunde feministei laguntzeko 

ekimenak lehenestea.  
Ekintza positiboak ezarriko ditugu (kuotak):  

a. Emandako funtsen % 20 lehentasunezko helburu gisa 
emakumeen ahalduntzea duten ekimenetarako gordeko da. 

b. Emandako funtsen % 10 tokiko gizarte-entitate gisa erakunde 
feministek jardungo duten ekimenetarako gordeko da.  
Erakunde feministak aliatu estrategikoak dira ahalduntze-
prozesuak bultzatzeko zereginean, eta erakunde horien alde 
egitearen helburua genero-ikuspegia txertatzeko egiten diren 
aurrerapenetan duten protagonismoa babestea eta haien 
antolamendua sendotzen laguntzea da.  

 
3) Lankidetzan sexu-aniztasunaren ikuspegia eta genero-ikuspegia 

txertatzeko lanean aurrera egitea.  
Helburua, dagoeneko beste agente batzuk egiten ari diren 
prozesuetatik abiatuta, honako hau da: arlo honetan prestatu, 
eztabaidatu eta gogoeta egiteko oinarri batzuk ezartzea eta ekintza 
jakin batzuek ikuspegi hori etorkizuneko plangintzetan erabakitasun 
handiagoarekin txertatzeko eskaintzen duten aukera baloratzea.  

a. Arloari buruzko jakintzan sakontzea eta, horretarako, GLEAren 
eta beste agente batzuen gaitasunak sendotzea eta askotariko 
agenteen artean ikasteko guneak sortzea. 

b. Ikuspegi hori bultzatzeko analisi-dimentsioak edo ekintza 
zehatzak baloratzea eta, hala badagokio, tresnetan txertatzea. 

c. GLEAren zuzeneko ekintzaren bidez esperientzia pilotuak 
ahalbidetzea. 

d. Genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketako 
prozesuetan sexu-aniztasunaren eta generoaren ikuspegia 
bultzatzea. 
 

4) GLEAn genero-zeharkakotasunaren estrategia sendotzea.  
Eta, horretarako: 

a. GLEAren genero-ekitatearen aldeko I. Plana landu eta 
inplementatzea, GLEAren arlo guztien erantzunkidetasuna 
bultzatuko duen genero-egitura batean oinarritua. 

b. Gogoeta eta ikaskuntza bultzatzea. 
c. GLEAren genero-arloko koordinazioa eta itunak sustatzea. 
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Afrika Aldez aurreko urte anitzeko plangintzetan, Afrikako lana bultzatzearen aldeko 
apustua egin da. III. Gida Planaren aldian, emandako funtsen % 25 Afrikara 
bideratzeko xedea ezarri zen 2017. urterako. Aldi horretan goranzko bilakaera 
bat izan bada ere, xede hori ez da lortu. Nolanahi ere, GLEAren borondate 
politikoa da Afrikan lankidetza bultzatu, sendotu eta zabaltzea.  

Hurbil badago ere, guztiz ezezaguna da Afrika. Nazioarteko mugimendu eta sare 
asko Afrikari lehentasuna ematen saiatzen ari dira, behar duen garrantzia 
emateko, harekin loturak ezartzeko eta ikuspegiak deskolonizatzeko. Gure ustez, 
euskal lankidetzak ere egin behar du ahalegin hori. Euskal erakundeen artean 
dagoen esperientziatik abiatuta, aliatu garrantzitsuak izan daitezkeen Afrikako 
erakunde eta entitateekiko harremanak sustatzea eta haietan sakontzea 
proposatzen dugu.  

Desparekotasunak eta dimentsio anitzeko pobreziaren inguruko datu ugariek 
berretsi egin dute Afrikako lanaren garrantzia eta bidezkotasuna, baita bizitzak 
eraldatzeko eta aldaketan eragiteko duen ahalmen handia ere. Gainera, Afrikako 
testuinguruen aniztasuna dela eta, beharrezkoa da honako alderdi hauek 
lehenestea: ekintza humanitarioa –gatazka-egoerak eta gatazka ahaztuak–, 
lankidetza –garapenerako ahalmen eta premia guztiak–, gizarte-eraldaketarako 
hezkuntza –Afrikako errealitatea ezagutzera ematea eta Afrikako agenteekin 
agendak ituntzea– eta agenteen sendotzea –elkartruke eta aberaste handiagoa 
sustatzea, kulturartekotasunari begira–. 

Afrikako lana bultzatzeko borondatea zehazteko, eta horretarako GLEA 
proaktiboa izatea eta kuota bat ezartzera ez mugatzea beharrezkoa dela jakinik, 
honako jardun-ildo hauek ezarri ditugu 2018-2021 aldirako: 

1) Afrikaren lehenespen geografikoa, emandako funtsen % 25 Afrikako 
ekimenetarako gordetzearen bidez.  

 
2) Afrikan oinarritutako eta Afrikako agenteekin egin beharreko 

ekimenak, jarduerak eta ekintzak sustatzea.  
Eta, horretarako: 

a. Afrikan proposamenak eta ekimenak babesteko ekintza 
positiboak egitea. 

b. Gure ingurunean Afrikako errealitateak ezagutaraztea. 
c. Euskadiko entitate eta eragileak Hegoaldean lankidetzaren 

sektorean eta sektore horretatik kanpo diharduten entitate eta 
eragileekin lotzea. 

d. Afrikako presentzia indartuko duten elementuak hainbat 
tresnatan zehaztea. 

 
3) Agenteak indartzeko, jakintza handiagoa izateko eta Afrikako eta 

Euskadiko entitateen arteko lotura handiagoa lortzeko 
ikaskuntzaguneak sortzea.  
Horretarako, jakintza eta ikaskuntza hori ahalbidetuko duten hainbat 
ekintza proposatzen ditugu: 

a. Sektoreko entitateei Afrikako lankidetzaren eta lanaren inguruko 
oinarrizko prestakuntza lantzea. 

b. Afrikari buruzko prestakuntza espezifikoa lantzea: 
gai/testuinguru garrantzitsuei lotua.  

c. Toki-entitateentzako prestakuntza lantzea.  
d. Tokiko bazkide potentzialen eta erakunde eskatzaileen arteko 

harremanak sustatzea.  
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e. Migratzaileen elkarteekiko hurbilketa, topaketa eta ekimenak 
bultzatzea. 
 
 

4) GLEAren zeregina sustatzea.  
Horretarako, honako hau proposatzen dugu: 

a. Errealitatearen eta agenteen jakintzan sakontzeko aukera 
emango diguten testuinguru eta gaiei lehentasuna ematea eta 
jardun-arlo potentzialak identifikatzea.  

b. Afrikari buruzko prestakuntza espezifikoei eta gai edo 
testuinguru espezifikoei lehentasuna ematea. 

c. Erakunde homologoekiko eta toki-entitateekiko harremanak 
sustatzea.  

d. Entitateekin harreman handiagoak ezartzea, testuinguru jakin 
batzuetara egindako bisitaldi edota bidaien bidez. 

 
AUZO(LAN)KIDEAK atalean, Afrikarekiko lotura sendotzeko apustuari erantzuten 
dion ekimen pilotu espezifikoren bat egin dugu, eta arreta berezia eskainiko 
diogu Afrikako errealitatea beste ekimen batzuetan txertatzeari. 

 

Gatazkak eta beste 
indarkeria-egoera 
batzuk 

Krisi humanitarioak gero eta maizago gertatzen dira, luzaroan irauten dute, eta 
gero eta pertsona gehiago hartzen dituzte eraginpean. Dohaintza-emaileen, 
agentzia humanitarioen eta erakundeen ahaleginak gorabehera, herritarren 
premiek laguntzek baino erritmo handiagoan egiten dute gora, eta, beraz, eremu 
humanitarioko esku-hartzeak beharrezkoak dira oraindik. 
 
Gure espezifikotasunetik eta eskumenetatik abiatuta, nazioarteko sistema 
humanitarioan lagundu nahi dugu. Ildo horretan, 2018-2023 aldiko Ekintza 
Humanitarioko Estrategiak hondamendiek kaltetutako pertsonen bizia 
salbatzeko, sufrimendua arintzeko, duintasuna babesteko eta eskubideak 
zaintzeko konpromisoa islatzen du, nazioarteko lankidetzaren modalitate 
espezifiko gisa.  
 
Estrategia honen barruan, behartutako desplazamenduak eta giza eskubideen 
urraketa larriak eragiten ari diren gatazketan (gatazka sortu berrietan, luze 
dirautenetan edo ahaztuetan) eta beste indarkeria-egoera berri batzuetan 
espezializatzea proposatzen dugu. Hondamendi naturalekin alderatuta, 
indarkeria-testuinguruek funts pribatu gutxiago mobilizatzen dituzte.  
 
Ekintza humanitarioaren eremuan datozen urteetarako aurreikusi diren ekintza 
nagusiak honako hauek dira: 
 

1) Gatazketan eta beste indarkeria-egoera batzuetan oinarritutako 
ekimenei lehentasuna ematea, eta, horretarako, emandako funtsen 
% 10 gordetzea.  

 
2) Krisi humanitarioek eraginpean hartutako komunitateak eta pertsonak 

babestea. Horretarako, honako hau proposatzen dugu: 
a. Larrialdi humanitarioei Nazio Batuetara edo funts globaletara 

bideratutako ekarpen ekonomikoak egitearen eta Osakidetzako 
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osasun-langileek START proiektuan2 parte hartzearen bidez 
erantzutea. 

b. Deialdi publiko bidez finantzatutako proiektu eta estrategien 
edota GLEAren ekimen propioen bidez ekintza humanitarioetan 
laguntzea. 

c. Eraginpean hartutako komunitate eta pertsonen aurrean 
kontuak ematea. 

d. Ebaluazioak egitea. 
  

3) Erakunde humanitarioak sendotzea.  
Horretarako, honako hau proposatzen dugu: 

a. Erakundeak sendotzeko deialdi publiko bidez edo GLEAren 
ekimenez finantzatutako ekintzak egitea.   

b. Lekuan bertan edo Euskadin prestakuntzarako eta esperientziak 
elkartrukatzeko guneak sortzea.  

c. Jarraipen-bilerak eta lekurako bidaiak egitea. 
d. Ekintza humanitarioek egindako lanaren kontuak emateko 

ahalmenak hobetzea. 
 

4) Euskal herritarren informazioa eta sentsibilizazioa. Horretarako, honako 
hau proposatzen dugu: 

a. Testigantzak biltzeko, sentsibilizatzeko eta eragiteko deialdi 
publiko bidez edo GLEAren ekimenez finantzatutako jarduerak 
egitea.   

b. Ekimen humanitario indibidualak, elkarteenak edo erakundeenak 
bideratzeko komunikazio-produktuak sortzea. 

c. Ekintza humanitarioan egindako jardunen kontuak ematea. 
 

5) GLEAk betetzen duen zeregina eta beste agente batzuekiko 
koordinazioa sendotzea.  
Horretarako, honako hau proposatzen dugu: 

a. GLEAko Ekintza Humanitarioko Unitatea eta taldea ekintza 
humanitarioan prestatzea.  

b. Ekintza humanitarioari buruzko eztabaidetan parte hartzea eta 
GLEAren esperientziaren ekarpena egitea. 

c. Osakidetzako osasun-langileek START proiektuan parte hartzeko 
koordinazio-ekintzak egitea. 

d. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren larrialdiko 
laguntza humanitarioko batzordea abiaraztea. 

e. Koordinazio-bilerak egitea. 
 

Ezagutza eta 
ikaskuntza sortzea 

III. Gida Planaren helburuen artean ebaluazio-kultura bat sustatzeko beharra 
ezarri zen. Gizarte-eraldaketarako hezkuntzako eta ekintza humanitarioko 
estrategiek arlo honetan sakondu dute, erronka ebaluazioaz haratago eramanez. 
Ezagutzaren eta ikaskuntzaren kultura sustatzeak erronka izaten jarraitzen du 
GLEArentzat eta euskal lankidetzarentzat oro har. Ikasten duten eta, ezagutzan 
oinarrituz, euren praktikak aldatzen dituzten eta eboluzionatzen duten eragileak 
izan nahi dugu. Egiteko beste modu batzuk esperimentatzea pentsatzen ari 
garen unean, bereziki garrantzitsua da aldaketa kudeatzeko prest egotea. 
Prozesu horretan, bereziki garrantzitsuak dira malgutasuna, egokitzea eta 
sormena. Eta horretarako prest egon behar dugu, eta ikaskuntzarako eta 

                                                           
2
 Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren ekimen hau edozein hondamendiren aurrean 72 ordutan 

instalatzeko prestatuta dagoen bigarren mailako ospitale batean datza. 
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ezagutza sortzeko baldintzak sortu behar ditugu. 
 
Horretarako, gure esperientzietan oinarritu behar dugun arren (non ebaluazioa 
eta sistematizazioa oso baliabide erabilgarriak izan daitezkeen), ikerketa 
bezalako beste iturrietatik edatea ere oso garrantzitsua da.  
 
Hona hemen aldi honetarako ditugun erronka batzuk: 
 

1) Ezagutza kudeatzeko estrategia bat diseinatzea ondorengo ekimen 
hauek burutzeko: (i) datuak eta informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa 
atzematea; (ii) horiek sistematizatzea; (iii) pareen artean ikaskuntza-
sareak sortzea arlo zehatzetatik abiatuta; (iv) esperientzien bitartez 
ikaskuntzak eta ezagutza baliozkotzea; (v) ezagutza besterenganatzea, 
komunikatzeko eta sozializatzeko hainbat baliabide erabiliz; eta (vi) 
sortutako ezagutza aplikatuz, praktiken eraldaketa ahalbidetzea.  
 

2) Ebaluazio-plan bat diseinatzea. Ebaluazioa ulertuko da, ez kontuak 
emateko baliabide bat bezala soilik, baita gure praktikak ezagutzeko eta 
ikasteko, politikari buruz erabakiak hartzeko eta berritzeko baliabide gisa 
ere; eta esperientzien sistematizazioa ere gehituko dugu. Planean, 
besteak beste, honako elementu hauek hartu beharko dira kontuan: (i) 
finantzatutako ebaluazioetan gehitu beharreko ebaluazio komuneko 
irizpideak, informazioa sistematizatzeko eta meta analisia egiteko;  (ii) 
baliabideen eta prozesuen arloetan, aldirako ebaluazio-lehentasunak; 
(iii) GLEAren eta beste eragile batzuen gaitasunak indartzeko neurriak; 
(iv) ikaskuntzak, jardunbide egokiak eta identifikatutako erronkak 
sozializatzeko, hedatzeko eta aplikatzeko sistemak. 

 
3) Ikerketa sustatzea, praktikatik ezagutza sortzen laguntzeko, baita gure 

praktikak eta babesten ditugun prozesuak aberasteko ezagutza sortzen 
laguntzeko ere. Horretarako: 

a. Egindako ikerketen mapaketa burutu beharko da, jardunbide 
egokiak identifikatzeko, eta beharrak eta gabeziak hautemateko. 

b. Eragileen gaitasunak indartu beharko dira. 
c. Unibertsitateen papera indartu beharko da, beste eragile sozial 

batzuekin elkarlanean.  
d. Baliabide espezifiko bat finkatzeko komenigarritasuna arakatu 

beharko da. 
e. Sozializaziorako eta eztabaidarako guneak sortu beharko dira. 
f. Sortutako ezagutzaren aplikazioa ahalbidetu beharko da.  

 

Komunikazioa 
 

Teknologia berriei esker, informazioaren balioak eta komunikatzeko aukerek oso 
paper garrantzitsua edo, gutxienez, beste dimentsio bat hartu duten garaia bizi 
dugu. Gure begiradak zabaltzen dituzten, eta elkar trukea eta elkarrengandik 
ikastea errazten duten milaka ahots eta errealitate ezagutzea ahalbidetzen duen 
mundu hiperkonektatu baten zati gara. Dibertsitate aberats eta baliagarri hori 
eredu hegemonikoak finkatu eta kontakizun bakarrak inposatu nahi dituen 
sistema batekin batera bizi da eta hari aurre egiten dio. 
 
Testuinguru horretan, eta GLEAk izan dezakeen irismen mugatua aitortuz, 
ondorengo ekintza hauetarako komunikazioa funtsezkoa dela uste dugu: (i) 
pertsonek eta kolektiboek sufritzen duten krisien eta desparekotasunen 
egiturazko kausak ulertzen aurrera egiteko; (ii) elkartasuna martxan jartzeari 
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balioa emateko; eta (iii) biztanleria kritikoa eta erantzunkidea sustatzeko.   
 
III. Gida Planaren barruan komunikazioaren arloan GLEAren plangintza eta 
ekintza estrategikoagoa egiteko beharra identifikatu bazen ere, behar baino 
urrats gutxiago eman ziren.  Plangintza berri honetan, GLEAn zeharkako 
komunikazioa erantsi dugu. 
 
Komunikazioaren aldeko apustu horretan, politikaren kudeaketari eta irismenari 
buruz kontuak ematen sakontzea bilatuko da, baita, (H)ABIAN 2030 – Gizarte-
eraldaketarako Hezkuntzaren Estrategiaren eta gure ARAR 2017-2020 Ekintza 
Planaren esparruan, GLEA erakunde hezitzaile gisa sustatzea ere.  
 
2018-2021 aldian ondorengo ekintza hauek burutuko ditugu:  
 

1) GLEAren komunikazio-estrategia bat finkatzea. Estrategiak ikuspegi 
hezigarria eta kontuak ematekoa izan dezan bultzatuko da, politika 
eskuratzen aurrera egiteko, elkartasuna sustatzeko, eta GLEAk 
sustatutako eta babestutako ekintzei balioa emateko. 

a. GLEAren komunikazio-estrategia garatzea eta abiaraztea, 
helburu diren eragileak eta/edo entzuleak bereiziz.  

b. GLEAren komunikazio-arkitektura definitzea.   
 
Komunikazio-arloko jarduketa-esparrua eta laneko ildoak aipatutako estrategian 
zehaztuko badira ere, plan hau indarrean dagoenean ondorengo elementu 
hauen alde egingo da, gutxienez:   
 

2) Web eta sare sozialak.   
a. Edukiari eta diseinuari dagokienez, GLEAren weba modu 

integralean birplanteatzea, on line baliabideak eta informazio 
erabilgarria, kalitatezkoa, bereizgarria eta eguneratua modu 
eskuragarrian aurkezteko. 

b. Sare sozialetan GLEAren presentzia egokia ote den eta aukera 
ote dagoen baloratzea eta, hala badagokio, apustu hori zehaztea 
eta jarraipena ematea. 
   

3) Kontuak ematea eta gardentasuna.  
a. GLEAren kudeaketari eta jarduketari buruzko edukiak (urteko 

kontuak, urteko memoriak, txostenak, garapenerako laguntza 
ofizialeko informazio-sistema – Info@OD, etab.) lantzea eta 
zabaltzea. 

b. Erakundeen arteko Euskal Lankidetza Publikoaren Ataria abian 
jartzea, euskal lankidetza publikoari buruzko informazioa espazio 
bakar batean biltzeko, gardentasun, kontuak emate eta 
komunikazioaren arloetan, eta formatu eskuragarrietan eta 
erabilgarrietan.  
 

4) Dibulgazioko eta sentsibilizazioko kanpaina eta ekintza espezifikoak. 
Desparekotasunen eta krisi-egoeren arrazoien inguruan sentsibilizatuko 
da, elkartasunaren balioak transmitituko dira eta lankidetzaren esparrua 
aktibatzea agerian jarriko da, herritarrek jardun dezaten sustatuz.   

a. GLEAk, zuzenean edo beste eragile batzuekin koordinatuz, 
kanpainak burutzea.  

b. Dibulgazioko eta sentsibilizazioko ekintza puntualak abiaraztea.   
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5) Ikaskuntzak eskuratzea eta sozializatzea hezkuntza-komunikazioko 

esperientzien inguruan, ebaluazioen eta eragile diferenteen arteko 
topaketen bitartez, eta materialak sortuz eta hedatuz. 

 
AUZO(LAN)KIDEAK atalean, apustu horri erantzuten dion ekimen pilotu 
espezifikoren bat garatzen dugu.  
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6. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

III. Gida Planaren ebaluazioak mahai gainean jarri du politikak sustatu nahi duen biztanleriaren 
aldaketetan begirada jartzeko beharra. Era horretan, ez zaigu politika abiarazteko behar diren 
ekintzak betetzen ote diren neurtzera soilik gonbidatzen, baita politika horren jarraipenean eta 
ebaluazioan aurrera egitera ere. Informazioa biltzeko eta analizatzeko adierazle batzuk eta sistema 
dinamiko eta eraginkorra eraikitzea da epe horretarako erronka nagusietako bat. 

Halaber, dokumentu honetan zehar planteatu den bezala, epe honetan tarteka aztertu eta egokitu 
beharko diren ekimen berriak jarriko dira abian. 

Horregatik, honako hau planteatzen da: 

1. Lankidetza-politikaren urteroko jarraipena, plan operatiboen eta memorien bitartez. 
Helburua da plan operatiboak eta memoriak euren artean berrelikatzea, aurrerantzean 
urtero egingo diren planetan barne hartuko diren hobetzeko proposamenak eta ikaskuntzak 
atera ahal izateko.  Horri esker, behar izanez gero, finkatutako jarduketa estrategikoko 
ardatzak eta ikuspegiak berraztertu ahal izango ditugu.  
 

2. Hurrengo aldiari begira ikaskuntzak eskuratzeko aukera emango digun amaierako ebaluazioa.  
Aurreko aldiko ikaskuntzetako bat da ebaluazio mistoak egitea egokia dela, objektibitatea eta 
barne-ikaskuntza eskuratzea uztartzeko. Aldia amaitzean, ebaluazioa kanpokoa edo mistoa 
izatea egokiagoa den baloratuko da. 
 

3. 1/2007 Legearen arabera aurreikusitako espazioetan (Eusko Legebiltzarra eta Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Kontseilua) eta egokitzat jotzen den beste edozein esparrutan analisi 
sistematiko horien emaitzen sozializazioa.  
 

4. Politikaren irismenean sakontzen lagunduko diguten analisi-kategoriak finkatzea eta, 
kategoria horietarako, sustatutako praktiken ikaskuntzak eta informazioa lortzen utziko 
diguten mekanismoak eranstea. Plana egikaritzen den aldian aberastea aurreikusten den 
adierazleen matrizerako lehen hurbilketa erantsi da, aurretik aipatutako ebaluazio-plana eta 
ezagutzaren kudeaketa-estrategia definitzen diren neurrian.  
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7. BITARTEKOAK 

Aurrekontu-
konpromisoa 

GIH 17an planteatutako erronkekin eta 1/2007 Legearen xedapen gehigarriarekin 
bat etorriz, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 
Orokorretan esleitutako guztizko gastuaren % 0,7 garapenerako lankidetzako eta 
nazioarteko elkartasuneko ekintzetara bideratzeko asmoa berritu du. Aurreko 
urteetan baino testuinguru ekonomiko baikorrago batean —zalantzak hor egon 
arren—, Eusko Jaurlaritzak aldi honetan GLEAren aurrekontua ez murrizteko eta, 
pixkanaka, urteko zuzkidurak handitzeko konpromisoa hartzen du. Gertakizunen eta 
ezustekoen arabera aurrekontu orokorrak prestatzeko prozesuan gerta daitezkeen 
aldaketak kontuan hartuta aurreikusitako gehikuntzak honako hauek dira: 
 

Aurrekontu-ekitaldiak 

2018 2019 2020 2021 

46.044.551 € 46.200.000 € 49.000.000 € 53.000.000 € 

 
GLEAren aurrekontu espezifikoaz gain, Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuk ere 
burutzen ari dira garapenerako laguntza ofizial gisa zenbatu daitezkeen ekintzak. 
Urteko memorietan bilduko da informazio hori. 
 
Era berean, aurretik adierazi bezala, plan honetan —honek irauten duen bitartean— 
lortu beharreko hainbat neurri positibo finkatu dira. Hala, zenbait ildotan bana 
daitezkeen funtsen ehunekoa zehazten da bertan: 
 

Giza eskubideen alde diharduten pertsonen 
babesa 

≥% 4 

Emakumeak ahalduntzea ≥% 20 

Erakunde feministak ≥% 10 

Afrika ≥% 25 

Gatazkak eta indarkeria-egoerak ≥% 10 

Ekintzak Euskadin ≥% 13 
 

 
  

Tresnak 
 
 
 

 
 

Lankidetza-politikaren helburuak operatibo bihurtzen dira, neurri handi batean, 
politika horrek dituen baliabideen esparruaren bitartez.  Horregatik, GLEAk 
sustatutako lankidetzaren eguneratze-prozesua burutzeko, derrigorrez, bertan 
dauden tresnak —eta euren dekretu arautzaileak— berritu behar dira eta beste 
batzuk arakatu, guztien artean politikaren helburuak gauzatu ahal izateko.  

Tresnak 
gainbegiratzea 

IV. Gida Planaren aldia, azken urteetan lan egin dugun baliabideetatik abiatuz 
hasten dugu. Baliabide horietako batzuk jada berritu dira —espezializazio-bekak 
eta genero-berdintasunaren aldeko antolakuntzako aldaketa prozesuak— eta 
beste batzuk aztertzen ari dira —programak eta ekintza humanitarioa—.  
 
Baliabideen azterka hori bultzatzen duten arrazoiek izaera formala, praktikoa eta 
estrategikoa dute: (i) laguntzen prozedurako, funtzionamenduko eta kudeaketako 
alderdiak GLEAren antolakuntza-errealitatera eta aplikatzekoa den diruz lagundu 
daitekeen erregimenera egokitzea; (ii) esperientzian oinarrituta hobekuntzak 
sartzea, laguntzen kudeaketa aritzeko asmoz; eta (iii) baliabideei orientabide 
estrategikoagoa ematea, plan honetako, eta gizarte-eraldaketarako eta ekintza 
humanitariorako hezkuntza-estrategietako jarduketa-ardatz eta ikuspegi berriei 
erantzuteko. 
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Eguneratzeko hiru motibazio horiek garrantzi handiagoa edo txikiagoa dute 
baliabidearen arabera. Baliabideen esparrua berritzearekin loturik, aldi 
horretarako apustua ikuspegi estrategikoan sakontzen jarraitzea da —hirugarren 
motibazioa—. Horrela, ondorengo helburu hauek jartzen ditugu:  

 
1. Toki-global ikuspegia eranstea. Programen baliabide berriak ikuspegi hori 

edukiko du elementu nagusi gisa. Beste baliabide batzuetan pixkanaka 
eransten joango da (adibidez, zeharkako ikuspegi honen eraldaketa 
sozialerako hezkuntza-proiektuen baremazioan barne hartzea).  
 

2. Plan honen apustu estrategikoak indartzeko tresnak erabiltzea (esparru 
estrategikoak, garapenerako politiken koherentzia, gatazkak eta bestelako 
indarkeria-egoerak, (H)ABIAN 2030, etab.). Dagokion araudiarekin bat 
etorriz, deialdietan lehentasunak edo ekintza positibo espezifikoak finkatu 
ahal izango dira. Esperientzia horiek hainbat elementu eskainiko dizkigute, 
tresnak egokitzea edo berri batzuk sortzea zuzenagoa den baloratzeko.  

 
3. Ekintza humanitarioa gatazka-testuingurutan zentratzea. Ekintza 

humanitarioko baliabide berria —Ekintza Humanitarioko Estrategia 2018-
2023an jasotako espezializazioaren aldeko apustuari jarraituz— gatazkei 
edo indarkeriako beste egoera batzuei lotutako krisi-arretan zentratuko 
da.  

 
4. Ezagutza sortzeko apustua egitea. Ikasteko eta, bertan oinarrituta, gure 

praktikak aldatzeko eta eguneratzeko erronkak ezagutza eta ikaskuntza 
sortzeko ekintza sistematikoagoak garatzera behartzen gaitu. Baliabideen 
azterketak gako hori jasoko du, dimentsio hori aztertutako baliabideetan 
barne hartuz edo zentzu horretan berriak sortuz. 

 
Adierazi diren gakoen bitartez, gaur egun dauden norgehiagokarako baliabide 
guztiak 2021erako aztertuta izango ditugu —Ignacio Ellacuria saria izan ezik, beste 
izaera bat eta irismena dituelako—. Jarraian, deialdirako aurreikusitako urtea 
aurkezten da, baliabide bakoitzeko dekretuak eguneratuta:  
 

Baliabidea 
Deialdirako aurreikusitako 

urtea dekretu 
eguneratuarekin 

Proiektuak 2021 

Programak 2019 

Ekintza humanitarioa 2019 

Berdintasunaren aldeko 
antolakuntza-aldaketa 

2018 

Lankide boluntarioak 2020 

Nazio Batuen bekak 2020 

Espezializazio-bekak 2018 

 
Hitzarmenen edo izendun partiden bitartez antolatzen diren eta araudi espezifiko 
bidez erregulatzen ez diren diru-laguntza zuzenekin lotuta, 2018-2021 aldirako 
haren zehazpena ondorengo hauek markatuko dute: (i) IV. Gida Plan honen 
ikuspegiek eta jarduketa estrategikoko ardatzek; eta (ii) gizarte-eraldaketarako 
lankidetza, ekintza humanitario eta hezkuntzaren arloetan kontuan hartu ez diren 
eta Eusko Jaurlaritzaren ikuspegitik erantzuna merezi zuten esku-hartze 
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lehentasunen dokumentuak.  
 

Baliabideen 
arabera bana 

daitezkeen 
funtsen 

aurrekontu-
balioespena 

 

GLEAko tresnak aztertzeko eta eguneratzeko esparru honetan eta IV. Gida Plan 
honek eskatzen duen malgutasuna kontuan hartuz, jarraian, 2018an abiatzean 
izango ditugun baliabideen arabera bana daitezkeen funtsen banaketa-
aurreikuspena aurkeztuko dugu. Plana gauzatzen den bitartean, apustu 
estrategikoak eta baliabideen azterketa edo baliabide berriak sortzeko aukerak 
sustatzeko sortuko diren beharretan oinarrituta, hasierako aurreikuspen hori 
aldatu ahal izango da. 
 

TRESNAK (1) 

 
 
 
GIZARTE ERALDAKETA 

GARAPENERAKO 
LANKIDETZA, herrialde 
kidetara bideratua  

% 40-50 

TOKI-GLOBAL ikuspegiaren 
aldeko apustua, 
Iparraldea/Hegoaldea eta 
lankidetza/hezkuntza logikak 
gaindituz 

% 15-25 

GIZARTE ERALDAKETARAKO 
HEZKUNTZA, Euskadin 
zentratua eta lotura 
globalekin 

% 10-15 

KRISI HUMANITARIOEI 
ERANTZUNA 

EKINTZA HUMANITARIOA,  
Iparraldean ekintzak 
burutzen dituzten herrialde 
kidetan zentratua 

% 10-15  

 
ERAGILEAK INDARTZEA (2) 

 
GENERO BERDINTASUNAREN 
ALDEKO ANTOLAKUNTZA 
ALDAKETA 
 

% 0,5-1,5 

 
LANKIDE BOLUNTARIOAK 
 

% 0,5-2 

 
PRESTAKUNTZA BEKAK 
NAZIO BATUETAN  
 

% 0,5-2 

 
ESPEZIALIZAZIO BEKAK GLEA-
N  
 

<% 0,5 

SENTSIBILIZAZIOA, 
KOMUNIKAZIOA, IKERKETA 
ETA IKASKUNTZAK SORTZEA, 
GLEAk zuenean sustatuak (2) 

EUSKADIKO GAZTEAK 
LANKIDETZAN PROGRAMA 

<% 0,5 

IGNACIO ELLACURIA SARIA <% 0,1 

 
(1) GLEAk ekimenak sustatu ahal izango ditu esleipen zuzenen bidez, lau jarduketa-

ildoetan. Horretarako, urtero, funts banagarrien % 10 eskainiko da gehienez. 
(2) Eragileak indartzeko ildoan, zein sentsibilizazio, komunikazio, ikerketa eta ikaskuntzak 

sortzeko ekintzei dagokienez, GLEAk sustatutako hainbat ekimen funts banagarrien 
bitartez finantzatu beharrean Funtzionamendu-partidatik finantza daiteke. 

  

  

Pertsonak Gida-plan honetan gauzatzeko gutxieneko pertsonak behar dituen hainbat 
erronka estrategiko planteatzen dira eta, aldi berean, GLEAren prozesu 
arrunten kudeaketa egokia bermatzen da (diru-laguntzak ematea eta 
kudeatzea, kudeaketa ekonomiko-finantzarioa eta kontabilitatearena, 
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eragileen erregistroaren kudeaketa, informatikako plataformak 
mantentzea…). GLEAren baliabideak eta egitura egokitu beharko dira behar 
bezala erantzuteko eta bi funtzioen artean behar den oreka lortzeko. 
Horretarako, GLEAren egoeraren oinarrizko analisia egiten ari dira. Analisi 
horretan oinarrituta, beharrezkotzat jotzen diren doikuntzak egiteko behar 
diren prozedurak hasiko dira. 
 

Parte-hartzea eta 
gobernantza 

 
 
 

 
 

GLEAri dagokio plana gidatzea eta sustatzea. Hala ere, besteak beste esparru 
estrategikoetan edo garapenerako politiken koherentzian zehazten diren gu 
elkarren artean erlazionatzeko helburuarekin, planak modu berriak sustatu 
nahi dituen neurrian, plan hori hedatzen Eusko Jaurlaritzako beste erakunde 
eta sail batzuk egongo dira nahastuta neurri handiagoan edo txikiagoan. 
GLEAri eta bertako Zuzendaritza Kontseiluari dagokie parte-hartze horiek 
animatzea eta dinamizatzea. 
 

Parte-hartzea Euskal lankidetzaren ezaugarrietako bat izan da politika diseinatzeko eta 
abiarazteko gizarte-eragileen eta, bereziki, GGKEn parte-hartze altua. Zentzu 
horretan, parte hartzeko espazio nagusia Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua (GLEK) izan da. Hala ere, GLEK osatzen duten eragileak bat badatoz 
lankidetza-politika eraikitzeko eta kontrolatzeko, antolatzeko eta parte 
hartzeko espazio honek eskaintzen dituen aukerak adieraztean. Horregatik, 
espazio hau dinamizatzeko eta ikuspegi estrategikoagoa emateko erronka 
dugu. Halaber, GLEKeko eragileen parte-hartze aktiboa sustatuko da, GLEAren 
ohiko rol nagusia gaindituz. 
 

Sailarteko 
koordinazioa 

 

GLEKen Eusko Jaurlaritzako hainbat sailen parte-hartzetik haratago, sailarteko 
koordinaziorako badauden beste espazio batzuk erabiltzea aurreikusten da, 
politiken koherentzia eta koordinazio handiagoa burutzeko. 
 

Erakunde arteko 
koordinazioa 

 

Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea (GLEB) 
dinamizatzeko aurreko aldian urratsak eman diren arren, euskal administrazio 
publikoen arteko lankidetza-politiken antolaketak, koordinazioak eta 
osagarritasunak erronka izaten jarraitzen du. Zentzu horretan, GLEAk gune 
hori animatzeko eta dinamizatzeko rola betetzen jarraitzeko konpromisoa 
hartzen du. Ondoren, epe honetan zehar abian jarriko diren ekimen batzuk 
aipatuko ditugu: 

1. Uraren erakunde arteko programa.  
2. Euskal lankidetza publikoaren ataria. 
3. Ebaluazio bateratuak. 
4. Euskal lankidetza publikoko foroa. 

 
Halaber, GLEBen parte hartzen duten erakundeak, beste eragile batzuekin 
batera, (H)ABIAN 2030 – Gizarte-eraldaketarako hezkuntzaren euskal 
estrategiaren Jarraipen Batzordearen zati dira. Esparru honetan, hainbat 
ekintza koordinatuta egitea ere aurreikusten da. Plana gauzatzen den 
bitartean honako ekintza hauek burutuko dira: 

1. Adierazleak eta euren oinarrizko ildoa garatzeko hasierako ebaluazioa. 
2. Komunikazio-kanpaina. 
3. (H)ABIAN 2030 abian jartzeari buruzko gogoetarako guneak sortzea. 
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Estatuko, Europako 
eta nazioarteko 

koordinazioa 
 

Estatuan, Europan eta nazioartean, balio erantsia sortuko duten —bai euskal 
lankidetzak jaso dezakeenagatik bai eman dezakeenagatik— koordinatzeko, 
laguntzeko eta ikasteko ekintza eta espazio estrategikoetan hartuko da parte.  
 

Araudia berrikustea Toki-mailan eta maila globalean aldaketa sakonak ematen ari diren garai 
honetan, 1/2007 Legea berrikustea beharrezkoa iruditzen zaigu, bere 
egokitzapena analizatzeko eta euskal lankidetzaren errealitate berrira 
egokitzeko hobekuntza-aukerari buruzko gogoeta egiteko. Horregatik, 2019an 
edo 2020an 1/2007 Legearen ahalmenak eta mugak analizatuko ditugu. 
 

Administrazio-
berrikuntza eta -

hobekuntza 

Administrazio elektronikoa ezartzeari ahalik eta modu egokienean 
erantzuteko eta administrazio-prozeduren sinplifikazioaren aldeko apustua 
egiteko helburuarekin, epe honetan ondorengo helburu hauek jarri ditugu: 
 

1. Tramitazio elektronikoko sistema sendotzea. 
2. GLEAren kudeaketa-sistema hobetzea.  
3. Laguntzen kudeaketa arinagoa ahalbidetuko duten aldaketak 

arakatzea —baliabideen dekretuak aztertzeko prozesuan—.  
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8. AUZO(LAN)KIDEAK: EKIMEN ENBLEMATIKOAK 

Auzo(lan)kideak hainbat jatorriko ekimen enblematikoen multzo bat da. Ekimen horien bitartez, plan 
honekin sustatu nahi diren ikuspegiak indartu nahi dira, elkarrizketa gehiago erabiliz lan egiteko 
modu berriak sortuz, ahalmenak hobeto aprobetxatzea sustatzeko eta norberaren esperientzian 
oinarritutako ikaskuntzak sortzeko. Multzo-ikuspegi batetik eta hainbat eragilerekin elkarlanean, 
erronka zehatzei ekiten diete. 

Auzo(lan)kideakek erreferentzia gisa legealdi honetako marka den auzolan eta kideak —auzolanaren 
aldeko lan honetako lagun, lankide eta laguntzaileak— hitzak hartzen ditu. 
 
Halaber, hitza auzo —hurbiltasunari erreferentzia eginez— eta lankideak —elkarlanean 
dihardutenak— gisa analiza daiteke. Adierazpen horrek tokia ingurune global baten aldeko 
kooperazioarekin eta elkarlanarekin lotzen du.  
 
Azkenik, auzo kideak elkarren arteko mendetasuneko ikuspegia eta sentimendua indartzen ditu, 
baita guztiok nahi dugun garapen horretara bideratzeko eragile guztien parte-hartzea behar duten 
gizakien zati izateko ikuspegia ere. Horizontaltasun handiagoko eta erlazio simetrikoko posizioan ere 
jartzen gaitu, non ezagutza desberdinak eta bi noranzko ikaskuntzaren aukera aitortzen ditugun. 
Auzo kideak adierazpenak (lan) hitza inguratzen du, lan kontzeptua zabaltzeko beharra gogoratuz. 
Lan horren barruan hartuko dira lan produktiboa, ugalketakoa eta komunitarioa, bakoitzari balio eta 
garrantzi bera emanez. 

 

Plan honen aldia amaitzean, esperientzia horiek ebaluatu egin beharko dira. Sustatutako ikuspegi 
berrien egokitasuna baloratzeko, eta metodologiak eta lan egiteko modu koordinatuenak eta 
koherenteenak euskal lankidetzaren jarduketa-esparru osora egituratuta zabaltzeko aukera 
baloratzeko balioko digute analisi horiek.  

 

OHARRA: erantsi ditugun fitxak ez daude maila berean alderatuak eta garatuak. 
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AUZO(LAN)KIDEAK 1: GATAZKEN ERALDAKETA ETA BAKEAREN ERAIKUNTZA 

Planetan zehar gatazka suntsitzaile ugari daudenez, bakea eraikitzea ezinbesteko erronka globala da 
giza garapen jasangarrirako, GIH 16an berariaz adierazten den bezala.  Prozesu horien esparruan, 
emakumeek paper protagonista eduki behar dute gainera. Lehentasun hori nazioartean bermatuta 
dago, besteak beste, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren 1325 Ebazpenaren (2000) bitartez. 
 
Euskadin indarkeria-garai traumatikoa bizi izan dugu. Aldi berean, aurretiko fase batean —oraindik 
aktibo dauden borroka armatuekin— edo ondorengo batean —gatazka armatua amaitu zenetik jada 
hainbat hamarkada igaro dira— dauden antzeko unea bizitzen ari diren herrialdeekin bat egiten 
gaituzten lotura sendoak ditugu.  
 
Horrek guztiak, gatazken eraldaketaren eta bakearen eraikuntzaren erronka globalaren inguruan, 
gogoetarako, ikasketarako eta ekintza bateraturako gune bat dinamizatzeko aukera-testuinguru bat 
suposatzen du.  Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia Giza Eskubide, Bizikidetza eta 
Lankidetzaren Idazkaritza Nagusian kokatuta egotea, eta Eusko Jaurlaritzaren Bizikidetza eta Giza 
Eskubideen Plana 2017-2020 existitzea, gainera, erronka horri aurre egiteko oso faktore aproposak 
dira. 
 
Esparru estrategikoaren helburuak 

1. Bakea eraikitzeko eragile diferenteen laneko ikuspegien, estrategien eta esperientzien 
inguruko elkarrizketarako gune bat finkatzea. 

2. Bakea eraikitzeko prozesuei modu integralagoan ekiteko sustatzea.  
 

Adierazitako helburuak lortzeko, esparru estrategikoek ondorengo lan-ildo hauek garatu ahal izango 
dituzte: 

- Egia, justizia, erreparazioa eta errepikatuko ez denaren bermeak eskuratzeko estrategiak. 
- Gatazken eraldaketan ikuspegi feminista eranstea 
- Bakearen eta giza eskubideen kultura bat sustatzea 
- Gatazken ebazpen alternatiboko sistemak 

 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen eragile batzuk: 

- Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusia (Eusko Jaurlaritza) 
- Lan eta Justizia Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Emakunde (Eusko Jaurlaritza) 
- Gatazketan eta bakea eraikitzen espezializatutako erakundeak eta GGKEak 
- Migratzaileen / pertsona errefuxiatuen kolektiboak 
- Erakunde feministak 
- Unibertsitateak 
- Foru-aldundiak 
- Udalak 

 
Hala ere, esparru estrategiko honek hartuko duen dinamikan eta orientazioan oinarrituta, beste 
eragile batzuek bat egin ahal izango dute, adibidez:  

- Hezkuntza Sailak (Eusko Jaurlaritza) 
- Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak (Eusko Jaurlaritza) 
- Beste mota bateko gizarte-erakundeek 
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AUZO(LAN)KIDEAK 2: EREDU EKONOMIKO SOLIDARIOA 

Eredu ekonomiko nagusiak planeta osoan modu askotan izan du eragina, bai pertsonen bizitzan bai 
ingurunean.  Egoera horren aurrean, azken hamarkadetan Ongi Bizitzea, Elikadura Burujabetza edo 
Ekonomia Feminista bezalako paradigmak garatu dira; euren artean lotuak eta garapen-eredu 
iraunkorragoak eta bidezkoagoak ezartzera orientatuak.  Era berean, produkzio- eta kontsumo-
modalitate iraunkorragoak bilatzea, epe laburrean ekin behar zaion erronka global nagusietako bat 
bezala identifikatu da. Halaxe jasotzen da GIH 12an. Eusko Jaurlaritzak helburu horrekin bat egiteko 
konpromisoa hartu du, besteak beste, Ekonomia Zirkularra, Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea 
edo Nekazaritza Ekologikoa sustatzeko hainbat programa eta estrategia martxan jarriz.  
 
Ekonomia Solidarioa oso lotuta dago aurretik aipatutakoarekin, ekonomia egiteko beste modu bat 
sustatzen duelako, erdian pertsonak eta planetako bizitzaren ugalketa ipiniz.  Ekonomia eta 
merkatua ez xede moduan baizik eta helburu horiek lortzeko bitarteko gisa ulertzea suposatzen du. 
Ekonomia Solidarioa, bere alderdi eta izen diferenteekin, mugimendu global, zabal eta desberdin 
bezala osatzen ari da, toki-, estatu- eta nazioarte-mailetan islatuz, baita Euskadin ere. 
 
Esparru estrategikoaren helburuak 

1. Gogoetak eta estrategiak partekatzera orientatuta egongo den ekonomia solidarioko 
ekimenak sustatzeari lotutako aktore diferenteen arteko elkarrizketarako espazioa 
finkatzea. 

2. Ekonomia solidarioa sustatzea, bertako eragileen artean antolaketa eta osagarritasun 
handiago batetik. 
 

Adierazitako helburuak lortzeko, esparru estrategikoek ondorengo lan-ildo hauek garatu ahal izango 
dituzte: 

- Ekimen ekonomiko solidarioak sustatzeko estrategiak 
- Zaintzen Ekonomia Ekonomia Solidarioan integratzea  
- Kontsumo kritikoa eta arduratsua 

 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen eragile batzuk: 

- Lan eta Justizia Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Emakunde (Eusko Jaurlaritza) 
- Ekonomia solidarioan eta/edo bidezko merkataritzan espezializatutako GGKEak. 
- Ekonomia solidarioko sareak eta erakundeak 
- Udalak eta Garapen Agentziak  
- Unibertsitateak 
- Sindikatuak 
- Erakunde feministak 

 
Hala ere, esparru estrategiko honek hartuko duen dinamikan eta orientazioan oinarrituta, beste 
eragile batzuek bat egin ahal izango dute, adibidez:  

- Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Beste mota bateko gizarte-erakundeak 
- Gizarte-ekonomiari lotutako sareak eta enpresak 
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AUZO(LAN)KIDEAK 3: ENPRESAK ETA GIZA ESKUBIDEAK 

Azken urteetan nazioartean hainbat ekimen eta arau garatu dira. Horien bitartez, enpresa- eta 
gizarte-eragileen jarduketaren artean uztartze handiagoa bilatzen da. Besteak beste, Global 
Compact edo Buena Donación Humanitaria bezalako Nazio Batuen ekimenak aipatu behar dira. 
2011ko ekainean, Enpresei eta Giza Eskubideei buruzko Nazio Batuen printzipio gidariak hartu ziren 
eta Enpresen eta Giza Eskubideen Foroa sortu zen. Proposamen horren haritik, herrialde askok 
enpresei eta giza eskubideei buruzko planak garatu dituzte. Zehazki, Espainiako Gobernuaren 
Enpresako eta Giza Eskubideen Ekintza Plan Nazionala (2017ko uztaila) aipatu behar da.  
 
Esparru horretan, Eusko Jaurlaritzak Erantzukizun Sozial Korporatiboaren arloan lan egin duen arren, 
ez da enpresaren eta giza eskubideen gaia zehazki jorratu duen ekimenik egon, gaiaren inguruan 
agindutako ikerketa batzuk izan ezik. Enpresak Nazioartekotzeko Plana 2017-2020k, bere 
erreferentzia-esparruaren barruan, garapenerako politiken koherentzia eta bakearen ekonomia 
biltzen ditu, eta giza eskubideen eta enpresen gaian enpresa nazioartekotzeko beharrezko elementu 
gisa aurrera egiteko beharra adierazten du.    
 
 
Helburua 
Euskadiko esparru arauemailea, programatikoa eta operatiboa nazioarteko eta Europako 
aurrerapenekin lerrokatzea, enpresen eta giza eskubideen arloan 
 
 
Jarduteko ildoak: 
- Enpresei eta giza eskubideei buruzko Eusko Jaurlaritzaren jarduketa-plan bat lantzea.  
- Jarduketa-plana abian jartzea. 

 
 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen eragile batzuk: 

- Giza Eskubideen Zuzendaritza — Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza 
(Eusko Jaurlaritza) 

- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 

 
Hala ere, ekimen adierazgarri horrek hartuko dituen dinamikan eta orientabidean oinarrituz, beste 
eragile batzuk deitu ahal izango dira, adibidez: 

- Giza eskubideetan espezializatutako erakundeak eta GGKEak 
- Unibertsitateak 
- Enpresa-elkarteak 
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AUZO(LAN)KIDEAK 4: EROSKETA PUBLIKO ARDURATSUA 

GIH 12ren helburu da kontsumo eta produkzio iraunkorreko modalitateak bermatzea. Ildo horretan, 
Eusko Jaurlaritzak dagoeneko bide bat egina dauka. 2008ko apirilaren 29ko Gobernu Kontseiluak 
“Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere sektore publikoaren kontratazioan irizpide 
sozialak, ingurumenekoak eta bestelako politika publikoak” eranstea erabaki zuen.  Akordio 
horretan jada finkatzen ziren kontratazio arduratsu bat egitean kontuan har litezkeen ildoak. Hala, 
adibidez, ingurumena eta aldagai ekologikoak errespetatzen zituen kontratu-xedearen definizioa 
finkatzen zen, eta kontratazio-organoek kontratatzeko beharra zuten produktuen eta zerbitzuen 
ingurumen-balioa kontuan hartuko zutela adierazten zen. Era berean, gizarte eta laneko 
segurtasuna eta osasuna errespetatuko lukeen kontratu-xedearen definizioa finkatzen zuen, eta 
kontratatzeko zerbitzuen eta produktuen balio soziala eta segurtasuna gehitzea kontuan hartzen 
zuen. 
 
Bide horretan XI. Legealdirako Gobernu Programak ondorengo helburuak izango dituzten ekimenak 
finkatzen ditu: (i) kontratazio publikoko prozesuetara klausula espezifikoak eranstea, gizarte-
klausulak eta ingurumeneko irizpideak eransteko euskal araudian xedatutakoa kontuan hartuz; (ii) 
ekonomia zirkularra babestea; (iii) kontratazio publikoan gizarte-erantzukizuna zaintzea; (iv) 
Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa eta abar zabalduz ingurumenari 
dagokionez eredugarria den administrazio publiko baten konfigurazioan aurrera egitea. 
 
Gainera, iaz 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoaren Kontratuena onartu zen. Horren 
bitartez, 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren Zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikora iraultzen dira. Lege hori 
onartzearen ondorioz, klausula horietako batzuk diseinatzea eta garatzea aurreikusi da, baita 
Kontratazioko Urteko Plan bat prestatzea ere. Gainera, kontratazio horien jarraipena egiteko, 
Euskadin, Kontratazio Publikoa Euskadin - Contratación Pública en Euskadi Plataforma bezalako oso 
elementu berritzailea eta gardena dugu. 
 
Helburua 
Kontratazio publiko arduratsua Eusko Jaurlaritzaren eta bere erakunde autonomoen barruan 
sustatzea 
 
Jarduteko ildoak 
- Gizarte-klausulak eransteko gida prestatzea 
- Gizarte- eta ingurumen-klausulak eransteak eskaintzen dituen aukerei buruz sail desberdinetan 

kontratazioaz arduratzen diren pertsonak sentsibilizatzea 
- Eusko Jaurlaritzaren kontratu publikoetan gizarte- eta ingurumen-klausulak gehitzeko jarraipen-

sistema bat sortzea. 
 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen eragile batzuk: 

- Ondare eta kontratazio Zuzendaritza — Ogasun eta Ekonomia Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- IHOBE (Eusko Jaurlaritza) 
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 

 
Hala ere, ekimen adierazgarri horrek hartuko dituen dinamikan eta orientabidean oinarrituz, beste 
eragile batzuk deitu ahal izango dira, adibidez: 

- Ekonomia solidarioari lotuta lana egiten duten erakundeak eta GGKEak 
- Ekonomia Alternatibo eta Solidarioko sarea 
- Unibertsitateak 
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AUZO(LAN)KIDEAK 5: NAZIOARTEKOTZEA 

Basque Country 2020 Estrategiaren eguneratzea XI. Legealdiko 2016-2020 Gobernu Programan 
definitutako Eusko Jaurlaritza nazioartekotzeko ikuspegi eta konpromiso batzuetan oinarritzen da.  
Nazioartekotzeko bektore komunen barne hartu da Agenda 2030en definitutako erronka globalak 
konpontzen laguntzeko konpromisoa.  
 
EBC 2020 eguneratzea abian jartzeak ekintza egituratu eta sistematiko gisa nazioartekotzean 
sakontzea dakar, sektore-planak definituz eta onartuz, kanpoan bereziki aktibo diren zenbait 
esparru tematikotan zabaldu ahal izateko.  
 
Hortaz, eta AUZO(LAN)KIDEAKen esparruan, plan bakoitzak esparru edo eremu espezifiko bati 
erantzuten dion arren, Kanpo Harremanetako 2018-2020 Planak, Enpresak Nazioartekotzeko 2017-
2020 Planak eta V. Garapenerako Lankidetzaren 2018-2021 Gida Plan honek bat egiten dute Agenda 
2030en eta Garapen Iraunkorrerako Helburuetan zein Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako 
Politiken Koherentziarako Erreferentzia Esparruan laguntzeko asmoan.  
 
Zentzu horretan funtsezkotzat jotzen da aurretik aipatutako planez arduratzen diren erakundeen 
artean eta nazioarteko agenda aktiboa duten Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin koordinazioa 
areagotzea. Ekimen horren bitartez, elkar ezagutzeko eta trukatzeko espazio bat sendotu nahi da. 
 
Helburua 
Nazioartekotzeko esparruan egiten den lana koordinatzea, bereziki Eusko Jaurlaritzak sustatutako 
lankidetzak normalean diharduen herrialdeetan. 
 
Jarduteko ildoak 

- Nazioartekotzeari buruzko koordinazio-espazioa sustatzea, sei hilabetean behin, burutzen 
ari diren jarduketei buruzko informazioa partekatuz.  

- GIHen eskura dauden nazioartekotzeko ekintzen ekarpena identifikatzen eta analizatzen 
sailei laguntzea, baita gure ikuspegiei eta egiteko moduei helburu horiek planteatzen 
dituzten erronketan ere.  

- Hiru herrialdetan jarduketa koordinatuagoak identifikatzea 
 
 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen / deia jaso dezaketen eragile batzuk: 

- Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia (Eusko Jaurlaritza)  
- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Euskadiko Nazioartekotze Agentzia / Basque Trade and Invest (Eusko Jaurlaritza) 
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 

 
Hala ere, ekimen adierazgarri horrek hartuko dituen dinamikan eta orientabidean oinarrituz, beste 
eragile batzuk atxiki ahal izango dira, adibidez: 

- Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Kultura eta Hizkuntza Politika Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Gai honetan interesatuta dauden erakundeak eta GGKEak 
- Enpresa-elkarteak edo -sareak 
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AUZO(LAN)KIDEAK 6: UR ARLOKO ERAKUNDE ARTEKO PROGRAMA 

Gure lankidetza-eredua aztertzeko prozesuan, III. Gida Planaren esparruan, erakunde arteko 
koordinazioko eta ekintza bateratuko ekimen pilotu bat bilatzen hasi ziren. Uraren eta 
saneamenduaren arloari lehentasuna eman zitzaion, ondorengo honetan oinarritua: (i) euskal 
lankidetzan metatutako esperientzian, batez ere, uraren eta saneamenduaren arloetan, udal-
erakundeek sustatutakoan, (ii) Euskadiko ur operadoreen eta Latinoamerikako uraren 
erakundeen arteko lankidetza teknikoko esperientzien existentzian, eta (iii) URA Uraren Euskal 
Agentziaren eta GLEAren arteko akordio baten existentzian, uraren kanonaren alderdi soziala 
kudeatzeko. 
 
Apustu horren ondorioz, Euskadiren eta Erdialdeko Amerikaren (El Salvador eta Costa Rica) 
artean erakunde arteko programa bat definitu da uraren eta saneamenduaren arloan. Bertan, 
lankidetzako euskal erakunde publikoek, eta Euskadiko eta Erdialdeko Amerikako uraren 
erakundeek hartzen dute parte. Neurri batean berriak diren hainbat elementu biltzen ditu 
ekimenak: (i) Euskadiko lankidetza-eragileen eta uraren eragileen erakunde arteko 
koordinazioa, (ii) Euskadi - El Salvador - Costa Rica arteko lankidetza teknikoa, eta (iii) El 
Salvador eta Costa Rica arteko Hegoaldea-Hegoaldea lankidetza. 
 
Programa 2018an jarriko da martxan, eta hiru urte iraungo ditu. 
 
Helburua 
Ekimen pilotuen bidez —kasu honetan, uraren eta saneamenduaren arloetan— lankidetzan 
jarduteko beste modu batzuk arakatzeko, Euskadiko hainbat eragileren artean erakunde 
arteko koordinazioa sustatzea. 
 
Jarduteko ildoak: 
- Erdialdeko Amerika / Euskadi erakunde arteko ur- eta saneamendu-programa abian 

jartzea 2018an. 
- Erakunde arteko koordinazioari, lankidetza teknikoari, lankidetza triangeluarrari eta 

Hegoaldea-Hegoaldea lankidetzari dagokienez ikaskuntzak eskuratzea. 
- Hainbat eragilerekin ur- eta saneamendu-arloan beste antolaketa batzuk arakatzea. 

 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen eragile batzuk: 

- Arabako Foru Aldundia  
- Bilboko eta Gasteizko Udalak 
- Euskal Fondoa 
- Aguas Municipales de Vitoria SA (AMVISA) 
- URA – Uraren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 
- El Salvador-eko Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)  
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

 
Hala ere, ekimen adierazgarri horrek hartuko dituen dinamikan eta orientabidean oinarrituz, 
beste eragile batzuk deitu ahal izango dira, adibidez: 

- Beste ur-operadore batzuk 
- Uran eta saneamenduan espezializatutako erakundeak eta GGKEak 
- Zentro teknologikoak  
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AUZO(LAN)KIDEAK 7: AFRIKA HEZKUNTZAN 

Hezkuntza oinarrizko giza eskubide bat izateaz gain, beste eskubide askoren garapena ahalbidetzen 
du. Hezkuntzaz zentzu zabalean hitz egiten dugu, alfabetatzetik hasi eta bizitzan zehar jasotako 
hezkuntzaraino. Eskuragarria, irisgarria, onargarria eta moldagarria izango den eta funtsezko lau 
oinarriak izango dituen hezkuntza: ezagutzen jakitea; egiten jakitea; izaten jakitea; eta elkarrekin 
bizitzen jakitea. 
 
1990ean egin zen Guztientzako Hezkuntzari buruzko Mundu-mailako Adierazpena egin zenetik —
90eko hamarkadan mundu-mailako gailurrak barne—, pertsona guztiek oinarrizko, doako eta 
kalitatezko hezkuntza eskuratzea eta gozatzea Nazio Batuen esparruan nazioartean aitortutako 
eskaera da, baita Milurtekoaren Garapen Helburuetan eta Garapen Iraunkorrerako Helburuetan 
jasotako helburu espezifikoak ere. 
 
Azken urteetan hezkuntza eskuragarriago edukitzeko urratsa eman den arren, gaur egun, 
hezkuntzaren eskuragarritasunean, iraunkortasunean, berdintasunean eta kalitatean estandar 
baxuenak Afrikaren testuinguruan ematen dira.   Horregatik, eta plan honetan kontinente afrikarrari 
eman nahi zaion lehentasunagatik eta garapenerako lankidetza-politiken koherentzia-mailan 
hezkuntza-esparruan aurrea egiteak duen garrantziagatik, ekimen hau proposatu da. 
 
Helburua 
Afrikan hezkuntza-mailako lankidetza, eta Euskadiko hezkuntza-eragileekin trukea eta harremana 
sustatzea. 
 
Jarduteko ildoak 

- Afrikako eta Euskadiko ikastegien eta hezkuntza-erakundeen arteko trukerako ekimenak 
sustatzea. Bereziki lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta lanbide-heziketa. 

- Afrikan eta Euskadin dauden hezkuntzaren alde lan egiten duten nazioarteko sareak 
babestea. 

- Afrikan zein Euskadin hezkuntza-esparruan lan egiten duten erakundeak harremanetan 
jartzea. 

- Afrikarekin hezkuntza-mailako lankidetza-ekimenen kopurua handitzea. 
 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen eragile batzuk: 

- Hezkuntza Sailak (Eusko Jaurlaritza) 
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 

 
Hala ere, ekimen adierazgarri horrek hartuko dituen dinamikan eta orientabidean oinarrituz, beste 
eragile batzuk deitu ahal izango dira, adibidez: 

- Hezkuntzan espezializatutako erakundeak eta GGKEak 
- Ikastetxeak 
- Hezkuntza-sareak 
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AUZO(LAN)KIDEAK 8: KOMUNIKAZIO KANPAINA BATERATUA 

(H)ABIAN 2030 Gizarte-eraldaketarako hezkuntzaren euskal estrategiaren Jarraipen Batzordeak 
pertsona, kolektibo eta erakunde guztiei hauxe eskatzen die: lan koordinatua eta partekatua 
hezkuntza-prozesutatik eraldaketak benetan sustatzeko beharra bezala bizi ahal izatea. Gizarte-
eraldaketarako hezkuntza errealitate bihurtzeko ekintzak eta ekarpenak egiteko erantzunkide da 
eragile bakoitza.  
 
Hain zuzen ere, estrategia horren esparruan jarraipen-batzorde bat sortzen da eragileen artean 
hainbat gogoeta- eta elkarrizketa-prozesu partekatzeko eta sortzeko, eta baterako ikaskuntza eta 
jarduketa posible batzuk identifikatzeko.  Zentzu honetan sustatu nahi den eta 3. ildoa. ARAR 2017-
2020 Planaren Hezkuntza Erakundean jasota dagoen lehen jarduketetako bat honako hauxe da: 
komunikazio-kanpaina bateratu bat garatzea, funtzionarioek, hasieran, eta herritarrek oro har, 
ondoren, hezkuntzako eta lankidetzako politika publiko eraldatzaile bat sentsibilizatzen eta ulertzen 
lagunduko duen informazioa jaso ahal izateko komunikazio bateratuko kanpaina bat garatzea.  
 
Komunikazio-kanpaina hori garatuz, euskal erakunde publikoei, batez ere, eta beste hainbat 
erakunderi gonbitea egiten zaie nazioarteko lankidetzaren diskurtsoa funtzionarioen artean 
zabaltzeko zubiak eraikitzen lagunduko duen prozesu bat eskaintzen bat egin dezaten. Egin 
beharrekoa: (i) lankidetzaren arlotik egiten den lanari —politika publikoen esparruan dagoena— 
balioa ematea; (ii) gure sistemaren oinarri gisa elkartasuna eta elkarmendetasuna bistaratzea; (iii) 
besteak beste, justizia eta elkartasuna bezalako balioak transmititzea; eta (iv) lankidetza-eragile gisa 
duten paperarekin loturik, funtzionarioen gogoeta eta jarrera-aldaketa sortzea. Halaber, politiken 
koherentzian eta GIHetan laguntzeko aukera gisa agertzen zaigu. 
 
Helburua 
Nazioarteko kooperazioari buruzko aurreiritziak desmuntatzea, eta horri buruz enpatia eta aldeko 
diskurtsoak sortzea. 
 
Jarduteko ildoak: 

- Kanpaina prestatzea eta hedatzea. 
- Hainbat eragilerekin hezkuntza-komunikazioaren arloan beste antolaketa posible batzuk 

arakatzea. 
 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen / deia jaso dezaketen eragile batzuk: 

- Hiru hiriburuetako udalak 
- Hiru lurraldeetako foru aldundiak 
- Euskal Fondoa 
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 
- (H)ABIAN 2030en jarraipen-batzordean parte hartzen duten gizarte-eragileak 

 
Hala ere, ekimen adierazgarri horrek hartuko dituen dinamikan eta orientabidean oinarrituz, beste 
eragile batzuk atxiki ahal izango dira, adibidez: 

- Lankidetzaren arloko erakundeak eta nazioarteko elkartasun-mugimenduak 
- Gainerako udalak 
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9. AUZO(LAN)KIDEAK INGURUMENEAN 

Garapen iraunkorreko Agenda 2030en eta honek Euskadin duen ordezkaritzan —Euskadi Basque 
Country 2030 agenda— planteatzen zaizkigun erronken esparruan, eta lankidetza-lanaren beraren 
behar bati erantzunez, ingurumen-kalitatea hobetzearekin, baliabideen kudeaketa iraunkorrarekin 
eta ekosistemen kontserbazioarekin lotutako estrategien garapena sustatu nahi da. 
 
III. Gida Planean erroka horri ekin zitzaion, bai zeharka —iraunkortasun ekologikoa— bai sektore-
ikuspegitik —ingurumenaren babesa eta kontserbazioa—. Urratsak eman arren, iraunkortasunaren 
inguruan lana sustatzeko pauso bat ematea beharrezkoa ikusten da, ingurumenaren gaian adituak 
diren bere eragile batzuen parte-hartzearen eta laguntzaren bitartez. 
  
Zenbait testuinguru espezifikotan lan hori garrantzitsuagoa da klima-aldaketak bertan bizi 
direnengan duen eraginagatik (adibidez, bertako baliabide naturalen espoliazioa jasaten duten 
lurralde edo testuinguru afrikar batzuen kasu zehatzak).  
 
Euskadin baditugu ingurumen arloan lan-esperientzia duten gizarte- eta erakunde-mailako 
entitateak. GLEAk beste testuingurutako ekimenak ere babesten ditu. Bi errealitateak lotzeko, 
esperientziak partekatzeko, koordinazio-espazioak sortzeko eta erronka berriei elkarrekin aurre 
egiteko potentziala dago. 
 
Helburua: 
Iraunkortasun ekologikoko zeharkako ikuspegia erabiltzea eta ingurumenaren babesean eta 
kontserbazioan zentratutako ekimenak sustatzea. 
 
Jarduteko ildoak:  

- Ingurumen-ikuspegiari buruzko prestakuntza eta gogoeta sustatzea. 
- Hegoaldeko herrialdetan zein Euskadin, ingurumen-esparruan lan egiten duten erakundeak 

harremanetan jartzea, sinergiak sortzeko. 
- Ingurumeneko sektorearen ekimen/esperientzia pilotuak indartzea. 
- Ebaluazioa sustatzea, eta esperientzia positiboak eta jardunbide egokiak zabaltzea. 

 
Bereziki, testuinguru afrikar batzuen kasuak azpimarratu nahi ditugu. 
 
Hona hemen hasiera batean bat egin dezaketen eragile batzuk: 

- Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila (Eusko Jaurlaritza) 
- Ihobe (Eusko Jaurlaritza) 
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia (Eusko Jaurlaritza) 

 
Hala ere, ekimen adierazgarri horrek hartuko dituen dinamikan eta orientabidean oinarrituz, beste 
eragile batzuk deitu ahal izango dira, adibidez: 

- Erakunde ekologistak eta ingurumenari lotutakoak 
- Unibertsitateak 
- Gaiker-IK4 
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I. ERANSKINA. JARRAIPEN ETA EBALUAZIO MATRIZEA 

OHARRA: kategoriak adierazten dituen matrize bat erantsi da zirriborro bertsioan, baina adierazleak definitzeko daude. 

KATEGORIA EBALUAZIO GALDERA EDO ADIERAZLEA HELMUGA 
2021 

BALIABIDEAK 
GAUZATZEA 

EKINTZAK 
GAUZATZEA 

IRISMENA 

KOHERENTZIA BALIABIDEEN ETA HELBURU 
ETA LEHENTASUNEN ARTEAN 

Lehentasun sektorialak, geografikoak, etab. 
finkatzen badira, konpromisoak betetzen dira? 
Baliabide diferenteen bitartez bermatzen da? 
Baliabideek helburu horiek lortzeko balio dute? 

    

EMAKUMEAK AHALDUNTZEA Emakumeak ahalduntzeko ekimenetarako bana 
daitezkeen funtsen %a 
Erakunde feministek sustatutako 
ekimenetarako bana daitezkeen funtsen %a 

     

SEXU DIBERTSITATEA      

AFRIKA Afrikako ekimenetarako bana daitezkeen 
funtsen %a  

% 25    

Giza Eskubideak Eskubideak defendatzen dituzten pertsonak 
babesteko ekimenetarako bana daitezkeen 
funtsen %a 

% 4    

GATAZKAK ETA BESTELAKO INDARKERIA 
EGOERAK 

Gatazken eta beste indarkeria-egoera batzuen 
inguruko ekimenetarako bana daitezkeen 
funtsen %a 

% 10    
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GAITASUNAK SORTZEA  
(GIH 17.9 Nazioarteko babesa handitzea, 
garatzen ari diren herrialdeetan gaitasun 
eraginkorrak eta espezifikoak sortzeko 
jarduerak burutzeko eta, era horretan,  
Garapen Iraunkorreko Helburu guztiak 
abiarazteko plan nazionalak babesteko, 
baita Iparraldea-Hegoaldea, Hegoaldea-
Hegoaldea elkarlanaren eta elkarlan 
triangeluarraren bidez ere.) 

     

GATAZKAK ERALDATZEA ETA BAKEA 
ERAIKITZEA 

Esparru estrategikoak: X aurrerapen-maila 
lortzea 

    

EREDU EKONOMIKOA ETA SOLIDARIOA Esparru estrategikoak: X aurrerapen-maila 
lortzea 

    

HERRITAR KRITIKOAK Euskadin gizarte-eraldaketarako hezkuntza-
ekimenetarako bana daitezkeen funtsen %a 

% 13    

AURREKONTU KONPROMISOA 

(GIH 17 GLO % 0,7) 
Bete dira aurrekontuen konpromisoak? 2018: 

46.044.551 
2019: 
46.200.000 
2020: 
49.000.000 
2021: 
53.000.000 
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PERTSONAK ETA BITARTEKOAK Plana burutzeko behar ziren pertsonak eta 
bitartekoak erabili dira? 

    

ANTOLATZEA/PARTE HARTZEA 
(GIH 17.16 …/… ezagutzak, espezializazioa, 
teknologia eta finantza-baliabideak trukatu 
eta mugituko dituzten hainbat interesdunen 
arteko aliantzak, …/…) 
(GIH 17.17 Maila publikoan, publiko-
pribatuan eta gizarte zibilean aliantza 
eraginkorren eraketa sustatzea eta 
bultzatzea, aliantzen baliabideak eskuratzeko 
estrategiak eta esperientzia erabiliz)   

Eragileek ezagutzen dute plana? Dokumentuaz 

eta prozesuaz zer balorazio egiten dute? Bere 

egunerokotasunean ondoriorik izan du? 

 

Hainbat eragileren artean egituratutako 

ekintzen kopurua. 

 

Esparru estrategikoak: X aurrerapen-maila 

lortzea 

    

GARAPENERAKO POLITIKEN KOHERENTZIA 
(GIH 17.14 Grapen iraunkorrerako politiken 
koherentzia hobetzea) 
 

Sailek ezagutzen dute plana? Zer balorazio 
egiten dute? Euren politiketan eraginik izan du? 
 
Koherentziako, koordinazioko eta 
osagarritasuneko ekintzen kopurua handitu da? 

    

KOMUNIKAZIOA Politikaren subjektu diren pertsonen ahotsa 
helarazi da:  euren eskaerak, euren bizitzetan 
aldaketak…? 
 
Datuak eta informazioa formatu eskuragarrian 
eta “erabilgarrian” jarri dira? 
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EZAGUTZA/IKASKUNTZA 
(GIH 17.19 Hemendik 2030era, garapen 
iraunkorraren arloan urratsak neurtzen 
ahalbidetuko duten adierazleak lantzeko 
dauden ekimenak aprobetxatzea …/…) 

Finkatutako jarraipen-sistemak erabakiak 
hartzen laguntzen du? 
 
Politikaren irismenari jarraipena ematen utziko 
diguten adierazleak ditugu? 

    

HAINBAT ERAGILE ERANSTEA      

TOKI-GLOBAL      

ERAGILEEN GOGOBETETZEA      

SUBJEKTUEN GOGOBETETZEA      

 

  



 

 

II. ERANSKINA. BESTE SAIL BATZUEN EKIMENEN MAPAKETA  

OHARRA: Eraikuntza-taula 

SAILA EKIMENAK MOTA (1) 

 

 

Euskadi Basque Country 2018-2020 estrategia Koherentzia 

Euskadi 2030 Basque Country agenda Koherentzia 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua Koordinazioa 

Kanpo Ekintzako Sailen arteko Batzordea Koordinazioa  

Sahararako diru-laguntza izenduna Osagarritasuna 

ORU-FOGAR Eskualdetako Elkarteen Foro 
Globala 

Osagarritasuna 

Eusko Jaurlaritzaren eta Unescoren arteko 
MoU: Atlas linguistikoa, “Europa transit" 

Osagarritasuna 

Eusko Jaurlaritzaren eta Estatu 
Iberoamerikarren Erakundearen (OEI) arteko 
MoU: elkarlana hezkuntza, zientzia, 
berrikuntza eta kulturako gaietan. Garapen 
zientifikoa ikuspegi sozial batetik. 

Osagarritasuna 

Giza Eskubide, 
Bizikidetza eta 
Lankidetzaren 
Idazkaritza 
Nagusiak 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana Koherentzia 

Europako mugetan errefuxiatutako pertsonei 
lotutako esparru-dokumentua. Ekintza 
humanitarioko ardatza, laguntza-eskaerak 
nazioarteko erakundeei eta posizionamendu-
ardatza 

Koordinazioa 

Giza Eskubideen Defendatzaileak Aldi Batez 
Babesteko Euskal Programa 

Koordinazioa 

Errefuxiatuen sailarteko koordinazioa Koordinazioa 

Gogora Memoriaren Institutuko Kontseilua  Koordinazioa  

Hezkuntzako programa osagarria  Osagarritasuna 

Iheslarientzako Nazio Batuen Goi 
Mandatariaren bulegoarekin elkarlana  

Osagarritasuna 

Nazio Batuekin lortutako akordio baten 
bitartez, Kolonbian bake-akordioak abiarazteko 
laguntza 

Osagarritasuna 

EBko arriskuan dauden giza eskubideak 
babesten dituztenen aldi baterako lekuz 
mugitzeko plataforma globalean parte hartzea 

Osagarritasuna 

Giza Eskubideetarako Nazio Batuen Goi 
Mandatarien Bulegoarekin elkarlana – giza 
eskubideen sustapena 

Osagarritasuna 
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SAILA EKIMENA MOTA 

Lehendakaritza 
(jarraipena) 

Giza Eskubide, 
Bizikidetza eta 
Lankidetzaren 
Idazkaritza 
Nagusia 
(jarraipena)  

GIH 16: giza eskubideen eta pluralismoaren 
errespetuan oinarritutako bake eta 
bizikidetzaren kultura sustatzea.  

Osagarritasuna 

GIH 16: Gatazken ebazpen alternatiboko 
sistemak sustatzea.   

Osagarritasuna 

GIH 16: Egia, justizia eta erreparazioko eta 
biktima guztienganako elkartasuneko 
politika publikoak abiaraztea. 

Osagarritasuna 

Emakunde 

Sailen arteko talde teknikoa Koherentzia 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua 

Koordinazioa 

Munduko Nekazaritza Foroaren esparru-
akordioa 

Koordinazioa 

Ignacio Ellacuria Saria Koordinazioa 

Laguntza puntualak, jardunaldiak Koordinazioa  

Emakumeak El Salvadorrentzako laguntza 
teknikoa NBErekin egindako hitzarmenean  

Koordinazioa 

UNFPAri babesa Osagarritasuna 

Martxoaren 8ko kanpaina Idazkaritza 
Nagusi Latinoamerikarrarekin 

Osagarritasuna 

Lan-bilerak Amerikako Estatuen 
Erakundearekin, Emakumeen Batzorde 
Interamerikarra 

Osagarritasuna 

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren 
arloan, Mexikoko Gobernuarekin 
lankidetza-memoranduma 

Osagarritasuna 

NBErekin elkarlana, Emakumeak eta 
Erdialdeko Asia  

Osagarritasuna 

GIH 5: Emakumeen aurkako indarkeria 
ezabatu eta genero-indarkeriaren 
biktimentzako arreta judiziala hobetu 
NBEko Fondo de Poblacion erakundeari 
laguntza, Indarkeria jasaten duten 
emakumeentzako eta neskatxentzako 
zerbitzu bereziei buruzko programa 
bateratuan parte hartzeko (UNFPA-ONU 
Emakumeak) 

Osagarritasuna 

GIH 5: Genero-indarkeriaren adingabeko 
biktimek jasandako kalteak aurreikusteko, 
babesteko eta onbideratzeko plan 
integrala 

Osagarritasuna 

Irekia 
OGP Local Programme Gobernu Irekiaren 
Euskal Eredurako ekintza-plana 

Osagarritasuna 
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SAILA EKIMENA MOTA 

Hezkuntza  

  
Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua  

Koordinazioa  

Ikerketa eta 
Unibertsitateen 
Zuzendaritza 

UPV/EHUri laguntza, Saharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoko ikasleek 
“Nazioarteko Lankidetza Ez Zentralizatua. 
Bakea eta Garapena Masterreko” ikasketak 
egiteko bekak eta laguntzak emateko 

Osagarritasuna 

Lanbide 
Heziketa 

Bisitak eta trukea Tknika ereduarekin  Osagarritasuna 

Hezkuntza 
Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Heziketa Topaketa Koordinazioa 

GIH 4: Gure ikastetxeetan oreka, gizarte-
kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza 
handiagoa lortzea. 

Osagarritasuna 

GIH 4: Bizikidetza eta giza eskubideen 
arloan hezkuntza sustatzea (indarkeri eza, 
dibertsitatea eta elkartasuna)  

Osagarritasuna 

GIH 4: Ikasle Immigratzaileen arretarako 
plana Kulturarteko Eskola Inklusiboaren 
esparruan 

Osagarritasuna 

Osasuna   

Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua 

Koordinazioa  

START programa Koordinazioa  

Euskadi eta Tunisia arteko MoU, teknologia 
sanitarioaren ebaluazioaren arloan 

Osagarritasuna 

Gizarte Segurantzako Institutu 
Mexikarraren eta Osasun Sailaren arteko 
MoU 

Osagarritasuna 

Herrialde pobretutako edo gatazketan 
murgildutako herrialdetako adingabeei eta 
aldi baterako abegi-familietan hartutako 
adingabeei arreta sanitarioa eta kirurgikoa 
ematea. 

Osagarritasuna 

GIH 3: Osasunaren zaintzan pertsonen 
erantzunkidetasuna sustatzea. 

Osagarritasuna 

GIH 3: Arreta sanitarioan ekitatea 
gordetzea, genero-ikuspegia eta kolektibo 
ahulak bereziki kontuan hartuz, eta 
kalitatezko arreta eskaintzea.  

Osagarritasuna 

GIH 3: Osasuna ingurune komunitarioan 
bultzatzea, jarduera fisikoa eta elikadura 
osasungarria sustatuz. 

Osagarritasuna 

Ogasuna eta 
Ekonomia 

  
Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua 

Koordinazioa  
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SAILA EKIMENA MOTA 

Ingurumena, 
Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza 

  

Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua 

Koordinazioa  

Ezagutzen eta metodologiako nazioarteko 
esparru bat diseinatzea, ODIPekin 
(Demokrazia Parte-hartzailearen 
Nazioarteko Erakundea) politika publikoen 
diseinuan (Iberoamerika eta Europa) 
herritarrek parte hartzeko prozesuak 
ebaluatzeko. 

Osagarritasuna 

GIH 4: 2030erako Jasangarritasunerako 
Hezkuntzako Estrategia 

Osagarritasuna 

GIH 11: Lurralde-estrategia iraunkorra, 
soziala, adimenduna, orekatua eta parte-
hartzailea sustatzea. 

Osagarritasuna 

GIH 12: Ekonomia zirkularra babestea. Osagarritasuna 

GIH 12: Ingurumenari dagokionez 
eredugarria den administrazio publiko 
baten konfigurazioan aurrera egitea. 

Osagarritasuna 

GIH 12: Euskadi 2020ren Ekonomia 
Zirkularreko Estrategia 

Osagarritasuna 

GIH 12: Euskadiko Erosketa eta Kontratazio 
Publiko Berdearen Programa 

Osagarritasuna 

GIH 13: Energia berriztagarrien erabilera 
sustatzea.  

Osagarritasuna 

GIH 13: Eraikuntza iraunkorra, 
ekodiseinuaren sustapena eta garraio 
publikoaren erabilera indartzea. 

Osagarritasuna 

GIH 13: Klima-aldaketara egokitzeko 
ikuspegia Lurralde Antolamenduko 
gidalerroak onartzeko prozesuan eta 
lurralde- eta hiri-plangintzako tresnetan 
integratzea. 

Osagarritasuna 

GIH 13: Klima Aldaketaren aurkako 
Estrategia 2050 – Klima 

Osagarritasuna 

GIH 15: Ingurumen-hezkuntzako politikak 
indartzea, ingurumena babesten eta 
kontserbatzen herritarren 
erantzunkidetasunean aurrera eginez. 

Osagarritasuna 

GIH 15: Ingurumen Esparru Programa 2030 Osagarritasuna 

Uraren Euskal 
Agentzia - URA 

Esparru-akordioa – Uraren kanona Koordinazioa  

Uraren erakunde arteko programa Koordinazioa  
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SAILA EKIMENA MOTA 

Enplegua eta 
gizarte-politikak 

 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua 

Koordinazioa 

Gizarte 
Politiketako 
Sailburuordetza  

GIH 10: Hirugarren Gizarte Sektorea 
babestea 

Osagarritasuna 

GIH 10: Boluntarioen lana sustatzea Osagarritasuna 

GIH 10: Immigrazioaren aldeko eta 
arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 
gizarte-ituna sustatzea 

Osagarritasuna 

GIH 10: Bizikidetzaren eta giza eskubideen 
erronka berrien aurrean dibertsitatearen 
eta elkartasunaren kudeaketa positiboa 
(immigrazioa, pertsona errefuxiatuak, 
erlijio-dibertsitatea,…) 

Osagarritasuna 

GIH 10: Immigraziorako Euskal Estrategia  Osagarritasuna 

GIH 10: Boluntariotzako euskal estrategia 
2017-2020 

Osagarritasuna 

GIH 10: Hirugarren sektorea sustatzeko 
estrategia 2017-2020 

Osagarritasuna 

Gazteria 
Zuzendaritza 

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa Koordinazioa  

Kultura eta 
Hizkuntza Politika 

Hizkuntza 
Politikarako 
sailburuordea 

Esparru-akordioa Koordinazioa 

Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoko ondarea katalogatzeko 
laguntza 

Osagarritasuna 

Irakasleen trebakuntza jatorrizko 
hizkuntzetan 

Osagarritasuna 

Lana eta Justizia   

Lan eta Justizia Sailaren eta Tierra de 
Hombres Fundazioaren (Panama) arteko 
MoU 

Osagarritasuna 

GIH 16: Gazte Justiziaren Plana 2019-2020 Osagarritasuna 

GIH 8: Gizarte Ekonomiako enpresak 
sustatzea 

Osagarritasuna 

Turismoa, 
Merkataritza eta 
Kontsumoa 

  

GIH 12: Informazio eta prestakuntza arina 
eta eraginkorra eskaintzea, 
kontsumitzaileak konprometituagoak 
egoteko eta arduratsuagoak izateko 

Osagarritasuna 
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Saila Ekimena Mota 

Garapen 
ekonomikoa eta 
azpiegiturak 

Nekazaritza, 
Arrantza eta 
Elikagaien 
Politikako 
Sailburuordetza 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseilua 

Koordinazioa  

 Landa eta 
itsasertzaren 
garapena eta 
Europako 
politikak 

Munduko Nekazaritza Foroaren esparru-
akordioa  

Koordinazioa  

Landa Topaketa Koordinazioa  

GIH 2: Nekazaritzako azpisektorean 
berrikuntza eta ikerketa sustatzea 

Osagarritasuna 

GIH 2: Nekazaritza ekologikoa eta bere 
industria eraldatzailea sustatzea 

Osagarritasuna 

GIH 2: Landa Garatzeko OSOA Programa 
2015-2020 

Osagarritasuna 

GIH 2: Nekazaritza Ekologikoko Plana Osagarritasuna 

HAZI Zabalketa – Hazi proiektua, Bolivia Koordinazioa  

  
GIH 8: Enpresaren gizarte-erantzukizuna 
sustatu 

Osagarritasuna 

 

(1) Kategoria horiek 15. orrialdean definitzen dira. 

 


