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1.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
HARREMANEN TESTUINGURUAN

GLaren elementu nagusiak, gauzatu diren bezala, honela laburbil daitezke:
a)

b)
c)
d)
e)

G
L

Aberastutako herrialdeen erakundeek industrializatu gabeko herrialdeetan aurrerapenak
lortzeko ohiko ekonomiak (merkatuak) dauzkan gabezia edo ahuleziei aurre egiteko ematen
duten erantzuna da.
Garapenerako ikuspegi estrategikoak lehentasun handiena hazkunde ekonomikoari
emanez ezartzen ditu helburuak.
Garapenerako helburuak gizarte aberatsenetan indarrean dauden ereduekin identifikatzen
ditu, eta horiexek dira gainontzeko gizarteentzako erreferentzia.
Garapenerako politikak herrialde bakoitzean ardazten dira; ez dago lankidetzarako helburu
esparru globala hartzen duen proposamenik.
Herri emaileen eta herri hartzaileen arteko harreman esparrua planteamendu asimetrikotik
ezartzen du; helburu eta tresnei dagokienez, erabakitzeko ahalmena lehenek daukate.

Lk ez dauka aldez aurretik ezarritako edukirik, eta emaileek egiten dituzten proposamen guztiak
ez dira oinarri berberetatik abiatzen. GL lankidetzako eragile bakoitzak zehazten du une historiko
bakoitzean, eta ulertzeko zenbait modu egon daitezke, baita kontrajarriak ere. GL une bakoitzean
dauden egoerei ematen zaien erantzuna da, eta horregatik munduko egoera bilakatu ahala aldatzen
dira proposamenak. Bestalde, haren edukiak eta irismena abiapuntuko balioen eta gizarteek
laguntza jaso behar duten gainontzeko gizarteetan dauden gabeziei eta aukerarik ezari dagokienez
daukaten erantzukizun senaren araberakoak dira.

aurogeita hamargarren hamarkadan, GLn nagusi diren oinarriak zalantzan jartzen hasten da eta
hura ulertzeko moduan inflexio-puntua gertatzen da. Zergatik hasten da zalantzan jartzen? Alde
batetik, munduko egoeran garapen prozesuetan aldaketa sakonak gertatu direlako; eta bestetik,
erabili diren garapenerako politiken eskarmentuak, arrakastatsua ez izateaz gain, herri askotan
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G

arapenerako lankidetza (GL) herri aberatsenek gainontzekoei garapena lortzen laguntzeko
egindako proposamena da. Bigarren Mundu Gerraren bukaeran sortu ze eta, sei hamarkada baino
gehiagotan, laguntza hori ulertzeko zenbait modu egon dira, baina lehenek garapena ulertzeko
zeukaten moduan oinarrituta beti.
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1.1. Hitzaurrea
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porrot egin eta munduko txirotasun eta desberdintasuneko arazo nagusiak konpondu ez dituelako.
Gertaera bi horiek garapen ereduari buruzko eztabaida zabaldu dute eta, ondorioz, baita dagoen
lankidetzari buruzkoa ere. Beraz, egun dauden garapenerako lehentasunak eta helburu horiek
erdiesteko prozesurik egokienak zein diren definitu behar da.
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G

auzak horrela, GLko proposamen oro garapenak aurre egin behar dion egoeraren azterketa
esplizitu edo inplizitutik abiatzen da eta, horretan oinarrituta, lankidetzarako konpromisoa hartzeko
oinarriak definitu eta esku hartzeko lehentasunak ezartzen ditu, baita finkatutako helburuak
erdiesteko egokien deritzen tresnak edo moduak ere.

1.2. Egungo testuingurua

M
D
A

unduko egoeran gertatutako aldaketek egungo gizartearen aldaketa sakona dakarte. Lehenengo eta
behin, gizarte globalaren premia larria ikusten delako; eta, bigarrenez, tokiko gizarteen aldaketak
haien garapenerako estrategiak eta gizarte global horrekiko harreman berriak birpentsarazten
dizkielako.

elako globalizazio horrek, batez ere, gizarte globala sortzen du; gizarte globalak herri guztien
ekintza bateratua eskatzen duten erronka komunei egin behar die aurre eta, aldi berean, herri
guztiak daude erronka horiei lotuta. Ingurumenaren hondatzeari eta klima aldaketari buruzko kezka
eta ingurumenaren iraunkortasunari buruzko eztabaida horren adibide argiak dira. Elkarrekiko
mendekotasuna erreferentzia saihestezina da garapenerako helburuei heltzeko garaian. Bestalde,
gizarte globala zenbait eragileren ekintza globalaren emaitza da: mugimendu feministak, enpresa
transnazionalak, nazioarteko sare pribatuen ugaltzea edo erakunde aldeaniztun berrien sorrera,
gizarte mugimendu globalak eta kulturek garapenaren lehentasunak definitzeko daukaten
protagonismoa.

zken urteotan, migrazioari buruzko nazioarteko ikuspegiak aldaketa handia izan du; neurri batean
immigrazioari gertaera txar iriztea alde batera utzi dute bai herri igorleek bai hartzaileek, eta bai
jatorrian bai helmugan dauzkan ondorio onuragarriak hartu dira aintzat. Migrazioen eta garapenaren
arteko lotura onuragarria gero eta onartuago dago, eta hori beste zerbaiti dago lotuta: emigratzen
duten pertsonak hartzen dituen herrian eta jatorrizkoan garapenaren eragiletzat onartzen dira;
ideia horrek, laurogeita hamargarren hamarkadaren hasieratik, kontzeptu berria agerrarazi du:
garapenkidetza.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
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Segurtasun sistema egokirik ezean, liberalizazio ekonomikoak sarrera gutxiko familiak
bizitzeko bitartekoak gehiegizko presiopean jarri zituen. Baldintza ekonomiko zailetan,
sarrera gutxiko emakumeak gero eta gehiago nabarmendu ziren etxetik kanpoko
eragile ekonomiko bezala, noizbehinkako nekazal jornalari, hiriko ekonomia informal
gainpopulatuko partaide, eta etorkin gisa. Bitartean, gizarte laguntzako zerbitzuen
komertzializazio gero eta handiagoak, batez ere GIB/IHESaren pandemiaren testuinguruan,
etxerik txiroenak baldintza berrietara moldarazi zituen, familiei, batez ere emakume eta
neskatilei, erantzukizun handiagoak pasatu zitzaizkielako.

UNRISD (2005): Igualdad de género. La lucha por la justicia en un mundo desigual.

G

lobalizazio prozesuaren sakontzea harreman ekonomikoetatik -besteak beste, merkataritzaren
eta inbertsioen hazkundea edo kapitalaren mugimenduak- askoz harago doa. Batez ere, gizarteen
arteko elkarren mendekotasun gero eta handiagoa dago, mugen gainetik. Migrazio mugimenduak
gizarteen arteko erlazio berrien adierazpenik esanguratsuenetakoa dira. Gero eta onartuago dago
nazioen eskuduntzek gero eta eraginkortasun txikiagoa daukatela zenbait arazo konpontzeko,
besteak beste: klima aldaketa, gaixotasunen kutsatzea, terrorismoa, herri askotako gainpopulazioa,
genero desberdintasunak, etab. Baina, era berean, ez da hain erraz onartzen txirotasuna eta
desberdintasuna konpontzeko herri jakin batzuek hartutako neurrietatik harago doazen neurriak
behar direla eta, halaber, planeta honetan bizi garen pertsona guztioi dagokigun arazoa dela. Ez
dago txirotasuna eta desberdintasuna azaltzerik nazioarteko ekonomiaren egungo joko arauei lotu
barik, horrez gain haiei eusten parte hartzen duten beste eragile batzuk egon arren.

1. Globalizazioaren egungo norabidea aldatu behar da. Gutxiegi dira hartatik datozen
etekinak banatzen dituztenak, eta gehiegi haren plangintzan ekarpenik egiteko eta haren
ibileran eraginik izateko ahotsik ez daukatenak.
2. Globalizazioa guk egingo duguna izango da. Haren emaitzak haren ibilbidea zuzenduko
duten politika, arau eta erakundeen, haren eragileak inspiratuko dituzten balioen, eta
prozesuan eragiteko haiek izango duten gaitasunaren araberakoak izango dira.

OIT (2004): Por una globalización justa: crear oportunidades para todos.
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ala ere, gizarte global horren lehen hamarkaden ezaugarria merkatuen liberalizazioari, haien
funtzionamenduaren motorra delakoan, funtsezko protagonismoa ematea izan da. Horren
ondorioz, munduko ekonomiak hazkunde ekonomiko iraunkorreko aldia izan arren, etekinak ez dira
bidezkotasunez banatu. Txirotasunak munduan ez du atzera egin nahi, eta desberdintasuna gora
doa bai globalki bai tokian-tokian, eta horrek ondorio kaltegarriak dakarzkio milioika pertsonaren
bizimoduari. Egungo gizarte globalak ez dauka justiziazko erreferentziarik bere jokabidea etikoki
ebaluatzeko.
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ei dira munduaren egungo egoeran identifikatzen diren erronka nagusiak:
1)

Txirotasuna eta desnutrizioa gainditzea;

2)

Herrien arteko desberdintasuna ezabatzea; haren adierazpen argienetakoa migrazio
mugimenduak dira. Baita pertsonen artekoa ere, batez ere emakumeen eta gizonen
arteko desberdintasunei eta errentaren banaketako desberdintasunei dagokienez;

3)

Ingurumena zaintzea eta etorkizuneko belaunaldiek baliabide naturalak edukitzea;

4)

Arau berriak eta erakunde berriak sortzeko premia, justizia globala eta pertsona guztiek
bizi baldintza duinak izatea lortzeko;

5)

Ipar eta hegoko gizarteetan kontzientzia kritikoa eraikitzea, pertsonak eta taldeak
garapen eredu bidezko eta zuzenagoen bila engaiatzeko.

6)

Bakearen kultura eraikitzea herrialde txirotuetako herri askok pairatzen dituzten
gatazka eta gerrei aurre egiteko.

1.2.1. TXIROTASUNA ETA DESNUTRIZIOA

A
T

restian esan legez, azken hogei urteotan munduko ekonomia hasteko moduak ez du lortu txirotasun
modurik gordinenak desagerraraztea. Datuek erakusten dutenez, oraindik 1.100 milioi lagun
muturreko txirotasunean bizi dira; haietako %70 emakume dira, eta 850 milioi baino gehiagok gose
kronikoa pairatzen dute. Milioika lagunen txirotasuna erronkarik mingarriena da, ezin dutelako
bizimodu duinik izan eta, maiz, bizitza bera arriskuan dagoelako. Txiroen kopurua murrizteko
aurrerapenak oso motelak dira eta, are larriagoa da azken hamarkadan izandako bilakaera,
zenbait eskualdetan murrizteari dion erresistentzia ustekabea izan baita. Horrela, txirotasuna
Latinoamerikan gelditu egin da; ekialdeko Europako herrietan hazi egin da; eta Sahara azpiko
Afrikan endemiko bihurtu da; azken horretan, biztanleen %46 eguneko dolar 1 baino gutxiagorekin
bizi da, 1987ko ehuneko berbera. Nola azaldu portaera hori munduko ekoizpena, hots, ondasun eta
zerbitzu eskuragarriak hazi diren munduan?

xirotasunaren iraupenaren adierazpenik dramatikoena munduan desnutrizioa daukaten pertsonei
buruzko datuetan dago. FAOren arabera (Nekazaritza eta elikaduraren mundu egoera, 2007),
munduan gose kronikoa daukaten pertsona kopurua hazi egin da 90. hamarkadaren hasieratik,
aurreko hamarkada bietan murriztu ondoren. 1970etik zegoen beheranzko joerari buelta emanez,
2001-2003 aldian 856.4 milioi lagunek pairatzen zuten desnutrizioa, 1995-1997 aldiko 833.9 milioien
gainetik. Desnutrizio tasarik handiena Asiari dagokio, eta desnutrizioa pairatzen duen biztanleria

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
HARREMANEN TESTUINGURUAN
Egungo testuingurua

Etorkizunari begira, klima aldaketak, muturreko txirotasuna murrizteari ez ezik, osasunari,
nutrizioari eta beste eremu batzuei dagokienez ere, belaunaldietan lortutako aurrerapenak
geldiarazteko eta itzularazteko mehatxua dakar. Egun munduak klima aldaketari aurre egiteko
moduak eragin zuzena izango du gizateriaren zati handi baten giza garapenerako itxaropenetan.
Porrotak munduko biztanleria txiroenaren %40 (2.600 lagun inguru) aukera gutxiko etorkizunera
kondenatuko du; desberdintasun sakonak herrialdeen barnealdera larriagotuko du eta globalizazio
sistema inklusiboa garatzeko ahaleginak ahulduko ditu; aldi berean, asko daukatenen eta ia ezer
ez daukatenen arteko desberdintasun itzelak sendotuko ditu. Egungo munduan, txiroek daramate
klima aldaketaren pisua. Bihar, gizateria osoak egin beharko die aurre berotze globalari lotutako
arriskuei.

NBGP (2007): Giza garapenari buruzko txostena.

A

ldaketa prozesuan azterketak bereziki emakumeentzat dauzkan ondorio larriak ezkutatzen ditu
ia beti. Ikuspegi horretatik, txirotasunaren feminizazioa bezalako errealitateak agertzen dira.
Txirotasuna genero ikuspegitik aztertzeak bidea ematen du ulertzeko zergatik daukaten talde
jakin batzuek –sexuaren, adinaren, etniaren, sexu joeraren edo genero identitatearen arabera,
besteak beste- txirotasuna pairatzeko arrisku handiagoa. Gizartean eginkizun bereiziak eta posizio
desberdinak hartzeak txirotasuna bizitzeko eta gainditzeko emakumeek eta gizonek daukaten
modua baldintzatzen du. Emakumeak gizonak baino txiroagoak dira, euren sarrerarik ez izateaz
gain, ez dauzkatelako aukera berberak ordaindutako lanak lortzeko eta ez daukatelako euren premia
eta interes estrategikoak asetzeko denborarik, egiten dituzten lan gehienak ez baitira ordaintzen.
Txirotasunaren feminizazio horren zioak botere harremanetako eta baliabideak eta zerbitzuak
eskuratzeko eta kontrolatzeko desberdintasunetan daude -esaterako, hezkuntza jasotzeko
aukera desberdinak-; baina sexu eta ugalketa eskubideen onarpen ezari eta emakumeen aurkako
indarkeriari ere lotu behar zaie.

Esparru batzuetan generoan oinarritutako desberdintasunei buruzko kezka gero eta
handiagoa den bitartean -batez ere familia barruan, eta zuzenbidean, non “tradizioek eta
ohiturek” eginkizun handia baitute-, politika publikoan genero bereizketari ematen zaion
garrantzia selektiboa da maiz. Gertatzen diren isiltasunak eta ahazteak argigarriak dira:
adibidez, merkatuei eta fluxu makroekonomikoei (merkataritzakoak eta kapitalekoak)

GIDA PLANA 2009-20011

D

esnutrizioaren sustraiak pertsonei aukerak emateko helburua betetzeko gai ez den ereduaren
funtzionamenduan dago. Txirotasunaren, gosearen eta ekosistemaren hondatzearen arteko
lotura estua gero eta argiagoa da. Biztanle txiro gehienak landa inguruetan bizi dira, asko inguru
marjinaletan, eta kasu guztietan bizirauteko sarrera eta elikadura iturri urrien mende bizi da.

Garapenerako Lankidetzako

proportziorik handiena Saharatik hegoalderako Afrikan dago, eta bost urtez azpiko haurren heriotzen
%50en atzean dagoen zioa da.
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buruzko azterketetan ez da beti generoaren arabera bereizten; horregatik inplizituki uste
izaten da generoaren araberako bereizketari dagokionez funtsean onak eta inpartzialak
direla. Txostena egiterakoan, ordea, ikusi zen hori ez dela egia ez ekonomiari dagokionez
ez familiari dagokionez; Estatu, erkidego, alderdi politiko edo gizarte mugimendu
“aurrerakoiek” ere ez dute beti neutraltasunez jokatzen generoaren araberako bereizketari
dagokionez.
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UNRISD (2005): Igualdad de género. La lucha por la justicia en un mundo desigual.

H

alaber, lesbiana, gay, bisexual eta transexualen taldekoa izateak genero berdintasunari eta gizarte
justiziari buruzko arrazoibidean sartuta egon behar luke. Horiek gizarte eta lege bazterkeriako
eragileak ez ezik, esklusio ekonomikokoak ere badira; beraz, normaltzat jotzen ez den joera bizitzea
edo beste batekoa zarela diotsutenean genero jakin batekin bizi nahi izatea, zoritzarrez, txirotzeko,
oinarrizko eskubideak urratzeko eta gizarte esklusioa pairatzeko zioak dira.

1.2.2. MUNDUKO DESBERDINTASUN GERO ETA HANDIAGOA

D
H
D

esberdintasuna ez da txirotasuna bezain hautemangarria, baina hala ere hura bezain nabarmena da
eta hark bezain tentsio gogorrak sortzen ditu. Mundua ez da egun bezain desberdina izan inoiz, eta
gainera desberdintasuneko prozesua azkartu egin da azken hamarkadetan. Garai batez munduko
errentaren banaketa bateratasunerantz ala desberdintasunerantz jotzen zuen eztabaidatu da. Egun
iritzi nagusiak, daturik berrienen arabera, herrien eta pertsonen arteko errenta desberdintasun
gero eta handiagoa defendatzen du. Errentaren banaketaren desberdintasuna azken hamarkada
bietako joera izan da, bai globalki zein herrialdeen barruan aztertuta.

ala ere, berdintasunari buruzko arrazoibidea, zeinek maila globaleko birbanaketako helburuak
ezartzen baititu, ez dago garapenerako agendan. Gure gizarte garatuen barruan muturreko
desberdintasunak zilegitzat jotzen badira, zer esan herri aberastuen eta txirotuen amildegia
baloratzeari dagokionez. Garapenari buruz nagusitzen den kontzeptuan ez da erreferentziatzat
hartzen bidezkotasunaren helburua, hots, gizarte justizia globala bilatzea.

esberdintasunari egindako lehen begiratuak erakusten du, Munduko Bankuaren azken datuen
arabera, sarrera txikiko herrialdeetan, 2.300 milioi lagunen urteko errenta 450 dolarrekoa dela;
sarrera ertaineko herrialdeetako 3.000 milioiren errenta 1.920 dolarrekoa dela; eta sarrera handiko
herrialdeetako 971 milioi lagunen batez besteko sarrera 28.550 dolarrekoa dela. Horrek san nahi
du munduko produktuaren %80 herri aberatsetan bizi diren ia mila milioi lagunena dela, munduko
biztanleriaren %20rena, alegia; produktuaren gainontzeko %20, ordea, biztanleriaren %80 artean
banatzen da.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
HARREMANEN TESTUINGURUAN
Egungo testuingurua

Dokumentua eskuragarri: http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/discussionpapers/2008/en_GB/dp2008-03/
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esberdintasuna egiturazkoa da 58 herritan, bertan egoera gelditu egin baita garapen bidean dauden
gainontzeko herrialdeen aldean ere. Aurrerapen txikieneko herrialdeak deritzenak dira, edo era
esanguratsuagoan esanda, miseriaren kluba. Herrialde horietako biztanleak 1.000 milioi inguru
dira eta haien bizi itxaropena 50 urtekoa da, garapen bideko gainontzeko munduan 67 urtekoa den
bitartean; haurren heriotza-tasa ‰97koa da lehen multzoan, bigarrenean ‰57koa den bitartean;
desnutrizioa daukaten haurrak %36 dira lehen kasuan, eta %20 bigarrenean. Hazkunde globalean
izandako parte hartzerik ez dute izan, edo negatiboa izan da: hirurogeita hamargarren hamarkadan
urteko hazkunde %0.5ekoa izan zen, 80.ean urteko %0.4 txikiagotu ziren, eta hamarkada honen
bukaeran 1970eko mailara egin zuten atzera. 90. hamarkadan, herri gehienentzat urrezko garaia
izan zen bitartean, aurrerapen txikieneko multzo horrentzat hazkunde negatiboaren erritmoa
%0.5era igo zen, hots, milurtekoa bukatutakoan 1970ean baino txiroagoak ziren.

z dago desberdintasunaren errealitatea ulertzerik herri guztietan, aberatsetan zein txiroetan,
emakumeen eta gizonen artean dauden errenta desberdintasunak gogoan izan barik. Kanadan
-giza garapen handikotzat sailkatutako herria- 2005ean emakumeen per capita sarrerak urteko
25.448 dolarrekoak ziren bitartean, gizonezkoenak 40.000 dolarrekoak ziren. Aljerian -giza garapen
ertaina- emakumeen batez besteko sarrerak 3.546 dolarrekoak izan ziren, eta gizonezkoenak 10.515
dolarrekoak. Eta, azkenik, Boli Kostan -giza garapen txikia- emakumeen sarrerak 795 dolarrekoak
izan ziren, eta gizonenak 2.472 dolarrekoak.
makumeen lan ordu gehienak ordaindu gabeko lanek, etxea eta familia zaintzeak, alegia, hartzen
dute. Emakumeek ordaindutako lanetan dihardutenean ere, giza bizitzaren iraunkortasunari
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Nazio Batuen WIDER institutuak 2008an argitaratu zen “The world distribution of household
wealth” ikerketa egin du, aberastasunaren banaketari buruz; ikerketak erakusten du
aberastasuna munduko errentaren banaketa baino are pilatuago dagoela. Munduan gizarte
global legez gertatzen denaren erkaketak herri bakoitzean dagoen desberdintasuna baino
sakonagoa islatzen du. Horrela, herri baten barruko aberastasun handiena daukatenen %10i
dagokion batez bestekoa %50 gainekoa den bitartean, globalki, %10 altuen hori munduko
aberastasun osoaren %85 da. Egungo joerek iraunez gero, munduko aberastasunaren
banaketaren dezilik baxuenak gero eta gehiago egon daitezke Afrikan, Latinoamerikan eta
Asia eta Ozeano Bareko sarrerarik txikiena daukaten herrietan.

Garapenerako Lankidetzako

B

este ikuspuntu batetik, biztanleen sarrerak estatuen arteko desberdintasunetatik harago kontuan
hartuz, desberdintasuna are handiagoa da: biztanleriarik aberatsena den %1en sarrerak munduko
biztanleriarik txiroenaren %57k jasotzen duten beste dira; edo, grafikoki esanda, 50 milioi lagunek
2.700 lagunek beste jasotzen dute.
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lotutako lan gehienak eurek egiten dituzte. Desberdintasuna, beraz, emakumeen eta gizonen arteko
harremanaren ezaugarria ere bada.
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esberdintasun handi horren zioak batzuk izan arren, denak daude eredu neoliberal eta patriakalean
oinarrituta; eredu horrek lanaren sexuaren araberako banaketa (emakumeentzat eta gizonentzat
dakarren guztiarekin) betikotzen du eta gizarte ikuspuntutik ez ditu emakumeen jarduerak eta lana
aintzat hartzen, haien autonomia galaraziz.

esberdintasuna kultura arloan eta kulturak teknologia berrien garapenarekin daukan loturan ere
gertatzen da. Ikuspuntu teorikotik, teknologia berriek kultura gutxitu eta zapalduek adierazteko
aukerak biderkatzeko eta, zentzu horretan, kultura aniztasuna eta haren garapena adierazten
laguntzeko gaitasuna daukate. Teknologia horiek, ordea, kapitalismo globala gehiago garatzeko
eta mendebaldeko ereduak inposatzeko balio izan dute. Kultura industrien merkantilizazio gero eta
handiagoak logika horren mendean jarritako kultura zerbitzu eta produktuen helburua korporazio
transnazional handien eskuetan dauden etekinak ugaltzea izatea ekarri du, eta horrela haien
jatorrizko zentzu sozialetik urrunarazi ditu.

oera horiek guztiek, globalizazioak bultzatuta eta gizarte patriarkaletan finkatuta, esklusio prozesuak
bizkortu egiten ditu eta hori dela eta, gaur egun, herrialde txirotuen eta herrialde aberastuen arteko
harremanei buruzko azterketarako esparrua aldatu behar da. Ez da nahikoa esklusioaren objektu
gisa hegoalde generikoa aipatzea; aitzitik, hegoaldeko herrialdeetako sektore askoren, garatzeko
aukerarik ez daukan herrialde multzo baten eta iparraldeko biztanle multzo gero eta handiagoaren,
zeinen artean kaltetuenak emakumeak baitira, ahultasun gero eta handiagoaz hitz egin behar da.

xiroen eta desberdintasunaren ikuspuntua oso garrantzitsua da LGTB (lesbiana, gay, transexual
eta bisexualak) pertsonentzat, bazterkeria eta txirotasuna elkarri oso lotuta baitaude. Bazterkeriak
eta esklusioak, eta kulturalki ezartzen zaien estigmatizazioak, berdintasunez gizartearen parte
izatea galarazten diete. Estatu eta gizarte askok, ohituren, legeen eta indarkeriaren bidez, jendeari
joera sexualari eta genero identitateari buruzko arauak ezartzen dizkiote. Sexuari buruzko zaintza
oraindik ere generoan eta generoen desberdintasunean oinarritutako indarkeria iraunarazten duen
indar nagusienetakoa da.

iza eskubideen unibertsaltasunak herritarren zuzentasuna eta berdintasuna nahi dituen estatu
baten funtsa izan behar du. Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenak haur eta nerabeei oinarrizko
premiak asetzea bermatzen die, eskubide ekonomiko, sozial, kultural, zibil eta politikoen esparruan,
eta estatuek eskubideok egiazko egin behar dituztela ezartzen du.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
HARREMANEN TESTUINGURUAN
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ure gizarte globalarekin zer egin nahi dugun eta nahi hori errealitate nola bihurtu jakin behar dugu,
eta horretarako oinarrizko justizia helburuak definitu eta haiek erdiesteko erakundeak eta joko
arauak aldatu behar dira. Balioek, sinesmenek eta ideiek hortxe daukate zeregin erabakigarria.
Gure mundua zuzentzen duten erakundeak arazoei antzemateko eta etorkizuna baldintzatuko duten
irtenbideak ikusteko moduaren emaitza dira. Hortik dator herritarrengan kontzientzia kritikoa
sustatzeko garrantzia, erakunde horietan gizarterik kaltetuenaren eskaerak ordezkatuta egon
daitezen.
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Lren funtsezko kontuetako bat mundu zuzenagoa eraikitzeko globalki erabili behar diren justizia
irizpideez gogoeta egitea da. Zuzentasunari buruzko kezkak honakoa dakar: globalizazioak gizaki
guztien interesak hartu behar ditu aintzat, pertsonek bizimodu duina izan ahal dezaten baliabideen
banaketarik onena bilatzeko. Lehen aldarrikapena globalizazioa ebaluatu ahal izateko justizia
globaleko irizpideak definitzea da, gizateriak gizaki guztien bizimodua duina izan dadin bizitzeko eta
lankidetzan jarduteko moduak aurkitzeko betebehar kolektiboa daukala iritzita.

Garapenerako Lankidetzako

1. 3. Garapenerako lankidetza baten oinarriak
globalizazio bidezkoago baterako
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rrealitatea zuzentasuneko helbururik eza da. Milurtekoko Garapenerako Helburuek ere, 2000. urtean
Nazio Batuen Biltzarrean herriek hartu zuten konpromisoa izanda, ez daukate desberdintasuna
murrizteko helmuga zehatzik. Zuzentasunerako konpromiso falta hori herri aberatsen garapenerako
laguntzak luzaroan izan duen joeran geratzen da agerian.

arapenerako bidezko proposamena egiteko erreferentzia bat giza garapenean oinarritutakoa
da. Proposamen horrek pertsonen ongizatea azpimarratzen du garapenerako lehentasun eta
erreferentzia nagusi gisa. Haren ezaugarri nagusia garapenerako lehentasunak ezarriko dituen
eredu alternatiboa eraikitzea da: erabakigarriena pertsonen gaitasunak dira, eta ez baliabide
eskuragarriak. Horrek ongizatearen kontzeptua aldatzea eskatzen du; lehen erreferentzia baliabideen
eskuragarritasuna zen, eta haren adierazlea per capita errenta, pertsonen benetako egoera
zein ahaztuta zegoen ezin hobeto erakusten duena. Ikuspegi berrian, pertsona guztiak dira izaki
aktiboak, gizarte esparruan integratuak, eta ardurarik handiena txirotasunean dauden ahulenek:
haurrek, emakumeek, hirugarren adinekoek, minusbaliatuek... jasotzen dute. Erakundeen aldetik
bazter utzitako herritarren arazoei erantzuna emateko gogoa dagoenean baino ez dugu ongizatez
hitz egingo. Horregatik, lankidetzak pertsonengandik, pertsonekin eta pertsonentzat hasi behar du
lanean.
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iza parapenetik ez da lortu beharreko etorkizuna definitzen, baina pertsonek oinarrizko gaitasunik
ez badaukate ongizaterik ez dagoela adierazten da. Gaitasun horiek zein diren definitzea pertsonek
eta gizarteek batera parte hartuko duten prozesuaren emaitza izango da, euren bizitzekin egin nahi
dutena erabakitzen dutenean. Definizioa itxita ez badago ere, eta gizarte bakoitzak lehentasunezkotzat
jotzen dituen oinarrizko gaitasunak ezarri arren, gaitasun unibertsal batzuei buruzko adostasuna
egongo da beti, neurri batean giza eskubideetan oinarrituta.

Gizarte dimentsioa daukan, giza balioak zaintzen dituen eta jendearen ongizatea,
askatasunari, arrakastari eta segurtasunari dagokienez, hobetzen duen globalizazioa nahi
dugu. Gizon eta emakumeek lan duina lortzeko, funtsezko premiak, hala nola janaria, ura,
osasuna, hezkuntza eta etxebizitza, asetzeko eta bizitzeko inguru egokia sortzeko ematen
dizkien aukeren arabera epaitzen dute globalizazioa. Gizarte dimentsio hori ezean, askok
arestiko menderatze eta esplotazio moduen aldera berri iritziko diote globalizazioari.

OIT (2004): Por una globalización justa: crear oportunidades para todos.
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G

iza garapenak ongizate eta garapenaren kontzeptuen definizio berria eskatzen du eta, ondorioz,
politika, prozedura eta erakunde berriak beharko dituen GLren ikuspegi aldaketa gertatzen da.
Halaber, laguntza hutsaren eskema gaindiarazten du eta, gizarte aberatsenek garapenari laguntzeko
dauzkaten erantzukizunen oinarri gisa, pertsonek bizimodu duina izateko dauzkaten eskubideak
onartu beharra dakar. Lankidetza, laguntzari buruzko ideia tradizionala gaindituz, eskubideak
onartzeko eta justizia helburuak lortzeko lan gisa ikustea funtsezkoa da burutuko diren ekintzek
ondorio eraginkor eta iraunkorrak izan ditzaten.

iza garapenaren paradigmak iraunkortasuna eskatzen du. Haren proposamena pertsonek garapen
prozesuetan parte hartzea bermatzeko aukerak zabaltzetik abiatzen bada, giza garapen iraunkorrak
ingurumen, gizarte, genero eta ekonomia politikak egungo belaunaldientzat nahi diren premiak eta
ongizatea asetzeak etorkizuneko belaunaldientzat eskubide horiexek kolokan ez jartzea bermatuz
integratzea proposatzen du. Belaunaldien arteko elkartasuna deritzogun ideia hori lankidetza
politiketan ere sartu behar da.

Klima aldaketa XXI. mendean giza garapenerako itxaropenak definituko dituzten indarretako
bat izango da. Ekologian, prezipitazioetan, tenperaturan eta klima sistemetan izango duen
eraginaren bidez, berotze globalak herri guztiei eragingo die zuzenean. Inor ez da haren
ondorioetatik salbu geratuko. Hala ere, herri eta pertsona batzuk besteak baino ahulagoak
dira. Epe luzean gizateria osoak egiten die aurre arriskuei, baina gertuenean, arriskuak eta
ahultasunak munduko txiroenengan pilatzen dira. Klima aldaketa munduari gainezarriko
zaio eta giza garapenari dagokionez defizit handiak kolpatuko du.

NBGP (2007): Giza garapenari buruzko txostena.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
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iza garapenaren proposamenak emakumeen jabekuntza (arlo guztietan –ekonomian, gizartean,
kulturan eta politikan- euren gaitasunak garatzea) eta emakumeen eta gizonen arteko egungo botere
harremanek aurre egin behar dieten erabakiak hartzeko prozesua, literatura feministan agentzia
deritzona, lantzea eskatzen du garapen eredu alternatibo horretan, emakumeak aldaketaren eragile
protagonista aktiboak dira, eta ez talde ahulak edo garapenerako erabili beharreko baliabideak.

estalde, giza eskubideetan oinarritutako garapenaren ikuspegiak emakume eta haur guztiei
salbuespenik gabe iristeko behar diren neurri guztiak hartzea eskatzen du. Unibertsaltasun oinarria
eta hari lotutako diskriminaziorik ezeko oinarria haien eskubideen berme gisa ezarri behar dira.

iza parapenerako proposamen horrek gizonen gizontasun patrialkal hegemonikoa arlo guztietan
-ekonomian, gizartean, kulturan eta politikan- deseraikitzeko lana ere eskatzen du. Garapen eredu
horretan gizonak aldaketaren eragile aktiboak dira eta ez emakumeen aldaketen ikusle pasiboak.

iza garapenetik gizarte justizia, elkartasun, lankidetza eta zuzentasun balioetan oinarritutako
etika eraiki nahi da, garapen eredu alternatiboak proposatzeko esparru gisa; ereduotan pertsonak
ekintza politikoen erdigunean egongo dira eta emakumeek eta gizonek ongizate eta duintasuneko
inguruneak imajinatzeko eta gauzatzeko dauzkaten gaitasunak osorik garatzeko jokatuko dute.

1. 4. Egungo garapenerako lankidetza

G

L, hainbat hamarkadatan garapena eta ongizate mailak orokortzeko porrot egindako ahaleginak
egin ondoren, planteamenduak eta helburuak derrigorrez aldatzeko unean dago, hainbat arazok,
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G

iza garapenaren ikuspegiak oinarri feministak eduki behar ditu giza ongizaterantz eta generoari
dagokionez oinarri demokratiko, parte hartzaile eta zuzenetan egituratutako mundurantz aurrera egin
ahal izateko. Pertsona guztientzako oinarrizko gaitasunak zehazterakoan genero desberdintasunak
eta hautaketan eta norberaren erantzukizunean beharrezko generoko elkarrekintza sartu behar
dira, hautaketaren eta hura gertatzen den egoeraren artean bereiziz, emakumeek askatasunez
aukeratu ahal izateko emakumeen eta gizonen arteko harreman zuzen eta bidezkoak behar direlako.
Emakumeek jabekuntzaren bidez, eta gizonek gizontasun patriarkalaren deseraikitzearen bidez,
horrela botere lekuak berdintasunez hartu ahal izateko.

Garapenerako Lankidetzako
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hala nola txirotasunak, ingurumen arazoek, desberdintasunak, oinarrizko giza eskubideen urraketak
edo emakumeen mendekotasunak, dirautela ikusita. Egun esan daiteke emaileek nazioarteko garapenerako lankidetzaren helburu eta prozesuei buruz daukaten estrategia bateratuaren oinarriak
daudela.
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990ean, Munduko Bankuak, Munduko Garapenari buruzko Txostenean, bere zeregina munduko
txirotasuna arintzeko lan egitea zela onartu zuen. 2000. urtean txirotasunak berriro hartu zuen
leku nagusia Bankuaren txosteneko kezken artean. Washingtongo Hitzarmenaren ereduak, zein
merkatuan eta arlo pribatuaren ekimenean izandako fedean oinarritu baitzen, porrot egin zuen,
eta hori txirotasuna eztabaidaren erdigunean kokatzen duten proposamen berrien bidez gainditzen
da, baina kanpoan funtsezko beste kontu batzuk uzten dira, estatuen eta pertsonen arteko
desberdintasunei buruzkoak, hain zuzen ere.

sparru horretan, arazo globalak konpontzeko ekintza aldeaniztunaren beharraren onarpena 2000.
urtean geratzen da jasota, Nazio Batuen Biltzar Nagusiak Milurteko Aldarrikapena onartuta eta
hura Milurteko Garapenerako Helburuetan (MGH) zehazten duenean. Helburu horiek, argi eta garbi
nahikorik izan ez arren, nazioarteko komunitateak garapena helburu global eta komuna dela bere
egiten duela islatzen dute. Dakarten agendan alderdi nagusiak txirotasuna, hezkuntza, genero
berdintasuna, osasuna, ingurumena, sexu eta genero identitateko aniztasuna edo lankidetza premia
garapenerako mundu elkarketa gisa dira, eta horrek beste mundu bat posible dela uste dugun
honetan baliatu behar diren alderdi onak eta potentzialtasunak dauzka. Ekarpen horiek eta tokiko
mailan behar duten egokitzapenak, neurri batean eta ikuspegi kritikoz, euskal foru lankidetzarako
gida-plana formulatzeko gida bezala balio dute.

Lk gainditu behar dituen MGHen ahulezien artean honakoak aipa daitezke: a) nazioarteko erakundeen
protagonismoa handiegia da eta tokiko parte hartzea ahula eta eskualde edo herri bakoitzaren
egoerari lotutako lankidetza politikak gutxi egokitzen dira testuingurura; b) finantza alderdiek pisu
handiegia daukate behar diren gizarte eta politika erreformen aurrean; c) MGHen planteamendua
ondorioetara mugatzen da egoeraren eragileak aintzat hartu gabe, eta ez daude desberdintasun
arazoei lotuta; eta d) txirotasunari buruzko planteamenduan ez dago genero ikuspegirik eta emakume
eta gizonen egoera eta baldintzak aldatzeko proposamen nagusirik ere ez.

arapenerako laguntzaren eraginkortasunari buruzko Parisko Deklarazioak (2005) lan modu eta
helburu berriak finkatzen ditu, eta estrategia ildoei dagokienez, gobernu hartzaileek laguntzaz
jabetzea -agenda eta lehentasunak eurek finkatuta-, lankidetza tokiko lanarekin lerrokatzea eta
denen artean eraginkortasuna hobetzeko emaileen arteko harmonizazioa. Kide bezala lan egitea eta
tokian bultzatutako prozesuak indartzea eta laguntzea oinarri garrantzitsua dira proposatzen den
lankidetza eraginkorra ulertzeko.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
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Harriaren “jabetze” printzipioaren oinarrian dagoen parte hartze prozesuak aukera
oso baliotsua ematen du genero berdintasunaren agendan aurrera egiteko. Hala ere,
esanguratsua izan dadin, lehenbizi garapenaren agendan elementu nagusitzat onartu
behar da. (...) Halaber, lerrokadura printzipioaren oinarrian baliabideak -bai garapenerako
laguntzarenak bai nazioko aurrekontukoak- herriak berak definitutako lehentasunetara
esleitzen direla ziurtatzeko premia dago. Garapenerako planetan eta aurrekontuetan
generoa zeharka sartzeak prozesuan nazioarte mailan gobernuek sinatutako konpromisoei
erantzungo liekeen baldintza izan behar luke. (…)
Giza eskubideen eta emakumen eskubideen printzipioak eta emaileen eta gobernuen
betebeharrak politiken eta ikuspegien eraginkortasuna -batez ere emakume eta
neskatilengan daukaten eragina- neurtzeko erabili behar dira. Sexuaren arabera bereizitako
estatistikak egon behar dira eta gobernuaren betebeharrak zaintzeko giza eskubideetan
oinarritutako adierazleak erabili behar dira. Emakumeen jabekuntzarako, partaidetzarako
eta emaitzen arabera kudeaketaren kontuak emateko dauden ereduak erabili behar lirateke.
Elkarri kontuak emateari dagokionez, eragile guztiak garapenerako euren konpromisoen
arabera kontrolatu behar dira.

Carmen de la Cruz (2008): De Beijing a París: La relevancia de la igualdad de género para la
eficacia de la ayuda. FRIDE.

L
B

ankidetza urteen ondoren ikasitako lezioen artean, politika eta jarduketetan behar den
koherentzia dago. Garapenerako laguntza ofizialak ezer gutxirako balio du aldi berean munduko
merkataritzarako arau bidegabeak onartu, eskubide ekonomikoak eta sozialak desberdin neurtu,
laguntza merkataritza eta politika interesen pean jarri, genero berdintasuneko aurrerapenak neurtu
gabe jarraitu, edo guztiz bidegabeak diren zorren ordainketekin hegoko herrialdeetako zenbait
belaunaldi itotzen badira.

estalde, adierazi dugunez, lankidetzaren esparruan errealitate berriak sortzen dira, hala nola
garapenkidetza. Migrazioen eta garapenaren arloan erabilitako hitzik berri eta aldi berean
zehaztugabeenetakoa da, eta hainbat modutan erabiltzen eta ulertzen da. Garapenkidetza honela
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P

roposamen horiek lankidetza parte hartzaileagorako aukerak ekarri arren, kontuz ibili behar da
zehazterakoan emaile eta hartzaileen artean eta aldarrikapen globalen eta emakumeenen artean
harreman asimetrikorik ez ezartzeko. Izan ere, emakumeen elkarte eta elkarte feminista batzuk
adierazi dute modalitate berriok funtsetara iristeko esparruak murrizten ari direla, gobernuen eta
funtsen emaileen artean hartzen diren erabakiak hartzeko ordezkaritza nahikorik ez daukatelako.
Holako erakundeek esparru horietan lekua izateko, garrantzitsua da erabakitzeko moduak aldatzeko
premia agerian uztea; horrek berdintasunezko esparru berrien bila eta genero ikuspegitik lan
egitea ekarriko luke, emakumeek esparru horretan berdintasunezko lekua izateko eta gizonezkoek
haietan jokatzeko beste modu bat izateko.

Garapenerako Lankidetzako

Egungo garapenerako lankidetza
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ulertzen dugu: esparru transnazionalean, biztanleria migratzaileak berak, beste erakunde batzuekin
batera, jarduketak identifikatzen, gauzatzen edota egikaritzen esku hartzen duen ekintzak, jatorrian
eta helmugan, biztanleria hartzaileen bizi baldintzak eta giza garapena hobetzeko, ekintza osatzeko
herri igorleko eta hartzaileko komunitateen artean harreman horizontala eratuz.
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sparru horretan, foru lankidetzak tokiko erakunde publikoen arteko lankidetza zuzena ahalbidetzen
du, eta euskal eta tokiko GGKEen bidez gizarteen arteko elkarrizketa ere erraz dezake, ikuspegi
integratzailetik, gure gizarteko pertsona guztiak eta haien aniztasuna kontuan hartuz, eta garapen
prozesuetan haien partaidetza eta engaiamendua ahalbidetuz.

oru lankidetzak distantzia eta merkataritza interesak gainditzeko tokikotik eta tokikorantz daukan
ahalmenak garapenerako lankidetzaren eginkizun eraldatzailea indartzeko ere balio behar du,
baliabideak beste arlo batzuetan baino txikiagoak izan arren. Zentzu horretan, ikuspegi aringarri
hutsak gainditzen dituen ikuspegi estrategikoan aurrera egitea funtsezkoa da, garapenerako
lankidetza eskubideak eta erantzunkidetasuna onartzen dituen esparruan kokatzeko.

egoaldea aldatzea” bezain garrantzitsua da “iparraldea aldatzeko” eragitea. Lankidetzarako
erronketako bat lankidetzarako hezkuntzaren ikuspegirik kritikoenen esperientzietatik sortutako
ikasketak sartzea da, gutxienez hiru mailatan: a) politiko-komunikatiboa, gizarte harreman
demokratiko eta parte hartzaileak sortzeko, haien bidez autonomia –mendekotasun berrien ordezsortzeko eta elkartasuneko kultura zabaltzen laguntzeko; b) kulturala, aniztasunaren onarpena eta
sustapena eskatzen dituena eta ikuspegi androzentriko, heterosexista eta eurozentriko nagusiak
deuseztatzea dakarrena; eta c) pedagogiko-prestakuntzakoa, lankidetza arloan profesionalizatzeak
garapenari eta lankidetza eragileek gizarte bidezko, solidario eta zuzenagoak sortzeko daukaten
konpromisoari buruzko gaikuntza tekniko eta politikoa eskatzen du.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
HARREMANEN TESTUINGURUAN
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a)

Tokiko giza garapena, pertsonen premiak eta interesak bere jarduerarako oinarrizko
eragingarri jotzen dituena.

b)

Genero ikuspegia, nahi dugun giza garapenerako beharrezko premisa. Emakume eta
gizonentzako aldaketa premia aintzat hartzen duen ikuspegia, zeinean aldaketarako
premia eta erantzukizuna ez baitagozkie emakumeei bakarrik.

c)

Garapenerako hezkuntza, bai iparreko bai hegoko gizarteetan, txirotasuna eta
desberdintasunak dakartzan bidegabekeriaren aurreko kontzientzia kritikoa sustatzeko
tresna gisa ulertuta.
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G

ure proposamena bere nortasuna daukan lankidetza deszentralizatua da, GL nazioarteko
erakundearen gehigarri hutsa izatetik harago doana eta eszenatoki global berriaren eraikuntzan
bere eginkizuna izan nahi duena. Gida-plan honetan, lankidetza deszentralizatua honela ulertzen
da: toki erakundeetatik egiten dena, gure lankidetza egituratu behar duten honako hiru ardatzei
garrantzi handia emanez:

Garapenerako Lankidetzako

1. 5. Lankidetza deszentralizatua
lankidetzako estrategia alternatibo gisa
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iza garapenaren ikuspegi estrategikoak tokiko komunitateak aldaketarako eragile berriak diren
eszenatokia dakar, elementu nagusitzat banakako eta taldeko eragileek garapen prozesuetan eta
prozesu politikoetan parte hartzeko daukaten gaitasuna zabaltzea baitakar. Horrela, prozesu eta
dinamika globalen arteko harremanaren onarpena gero eta gehiago tokiko jabetza eskatzen duen
eta partaidetzari azpitik bultzatzen den eta pertsona guztiengana iristen den garapena lortzeko
betekizun deritzon garapenaren ikuspegiak osatzen du.

okiko giza garapenaren edukiak zein diren ulertzea funtsezkoa da lankidetza deszentralizatuarentzat.
Baina, globalizazioaren testuinguruan, tokiko garapenaren (komunitateen garapena bezala ulertuta,
are Estatu mailan) eginkizunari buruzko ikuspegi kontrajarriak daude.

kuspegi estrategiko desberdinak daude komunitatearen eta zuzentasunaren kontzeptu desberdinetik
abiatzen direlako. Batzuentzat, birbanaketa modaz pasatuta dago, komunitatea bera, batera
lortutako ongizateaz berdintasunez parte hartzen den lekua bezala ulertuta, modaz pasatu den
bezala; aberastasun gehiago daukatenen erantzukizunak espero eta txirotasunean bizi direnek
erantzukizun horiek babesa izateko dauzkaten itxaropenei edukia ematen dien elkarbizitza moduko
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GIDA PLANA
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bat. Giza garapenarentzat desberdintasuna ez da saihestu beharreko kontua; aitzitik, pertsonen
aukerak desberdintasunez definitzen direla, pertsona guztiek aukera berberak ez dauzkatela
onartzea dakar. Komunitatea eraikitzea zuzentasuna eraikitzea da. Desberdintasuna garrantzitsua
da garapenerako, eta hori sinetsita, GLren ikuspegi estrategikoak desberdintasunak murriztea
sartu behar du bere helburuetan.
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1.5.1. TOKIKO GIZA GARAPENA GLOBALIZAZIOAN

T
G
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okiko garapenak eginkizun nagusia dauka globalizazioko edozein estrategiatan, baina haren edukia
garapenaren kontzeptuaren arabera aldatzen da. Hitzarmen berriko proposamenetatik ekonomiak
nazioarteko merkatuetara egokitzeko tokiko aldaketen beharra azpimarratzen da, merkatuek
gero eta gehiago zuzenduko dutelako jarduera ekonomikoa. Giza garapenetik agerian uzten da
planteamendu horrek desberdintasun eta desoreka handiagoetara baino ez daramala, eta tokiko
komunitateek, aitzitik, aldaketako eragile berriak izan behar dutela eta haien partaidetzarik gabe
ezinezkoa dela eredu alternatiboa eraikitzea.

iza garapenarentzat, ez da egongo lotura global berririk eraikitzerik tokiko gizarte integratu eta
kohesionatuetatik abiatu gabe. Globalizazio gero eta handiagoak, harremanak hari egokitzeko
produktu aldez aurretik eratua baino, harreman berriak sortzeko aukera izan behar du.
Interdependentzia nazioarteko giza elkarbizitza zuzenagoa izango den esparrua sortzera bideratu
daiteke eta hara bideratu behar da. Ez da egia aldez aurretik finkatutako globalizazio eredurik
dagoenik, ezta teknologiek jokatzeko modu jakin bat ezartzen dutenik ere. Gizarte globala
benetan elkarren mendekoa izango da azpitik eraikitzen bada, bestela, potentzien eta enpresa
transnazionalen botereak nagusi diren mendeko gizartea izango da.

aina tokiko dimentsioa ikuspegi berri batetik ulertu behar da. Tokikoa ez dago besterik gabe txikiari
lotuta, ezta komunitatekoenak direla irizten zaien bizitza kolektiboaren alderdi batzuei, hots,
“udal”ekotzat jo ohi denari ere. Tokikoan, erabakigarria honakoa da: esparru horrek zergatik eta
nola eskaintzen duen plataforma hain egokia prozesu eta proiektu komunak abiarazteko. Horrek
honelako helburuak aintzat hartzea eskatzen du: a) giza garapenari erantzuten diotenak; eta, b)
tokiko esparruan itxita geratu gabe, eszenatoki globalean txertatzen direnak. Tokikoa ez da beste
lurraldeen aurreko edo globalizazioaren aurreko defentsatzat hartu, norberaren ezaugarriak
errespetatzen dituzten artikulazio berrietarako ahalmentzat baizik. Beraz, tokiko prozesuek berez
izan behar dute zentzua, giza garapeneko euren edukiagatik eta, aldi berean, gizartearen aldaketan
eragiteko gaitasuna izan behar dute.

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
HARREMANEN TESTUINGURUAN

1.5.2. LANKIDETZA DESZENTRALIZATUA
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zken hamarkadetako GLren ikuspegi estrategikoan aldebiko harremana nagusitu da, gobernutik
gobernura, eta tokikoari buruz ez da ia kezkarik egon. Ez da kasualitatea; aitzitik, hegoaldeko
tokiko komunitateen botererik ezaren isla da, alde batetik, hori dela eta eragileak izatea onartu
ez baitzitzaien; eta, bestetik, gobernu zentralen eta erakunde aldeaniztunen protagonismo ia
esklusiboaren isla ere bai. Eragileak izatea ez onartzeak tokiko garapeneko esperientziak abiarazi
beharra ezkutatu zuen joan den mendeko azken hamarkada arte.

aina bai iparrean bai hegoan tokiko gizarteak indartu diren heinean, garapenaren eraikuntzan
eginkizun protagonista aktiboagoa eta, ondorioz, GLren mekanismoan protagonismoa eskatu dute.
Hori dela eta, lankidetza deszentralizatua apustu gero eta garrantzitsuagoa bihurtu da lankidetzan.
Ez da bistatik galdu behar tokiko esparru horretan emakumeek euren premia, interes eta nahien
bidez egindako ekarpena, haien bidez aldaketarako ekimenak sortu eta tokiko prozesua bera
aberastu baitezakete.

okiko gizarteak eraikitzeko esparru horretan, garapenerako hezkuntzaren ikuspegiak, zeinek
herritar kritikoak, hots, tokiko errealitatea eta globala aldatzeko jokatzeko gai diren subjektu politiko
giza eraikiak, bultzatzen baitu, funtsezko helburua izan behar du lankidetza deszentralizatuko
politiketan. Horrela, edozein testuinguruko lanari aplikatu ahalko zaio, bai herri aberastuen bai herri
txirotuen esparruan.

okiko giza garapenetik, lankidetza deszentralizatuak bere gaitasunetarako oso egokia den parte
hartze eremua aurkitzen du, zeinek tokiko prozesuei eta elkarketa harreman berriei laguntzeko
aukera berriak zabaltzen baititu. Paradigma berria da; emaile eta hartzaileen dualtasunak apurtu
eta Milurteko Garapenaren Helburuen eta tokiko giza garapenaren aplikazioak dakarren erronka
komunaren aurrean batera jokatzen duten alderdi elkartuen arteko jarduna ezartzen du.

GIDA PLANA 2009-20011

T

okiko giza garapenaren esparruan genero ikuspegiak honakoa onartzea eskatzen du: emakumeek
eta gizonek lekua, komunitatea eta etxea kualitatiboki modu desberdinean bizi eta ulertzen
baitituzte. Premisa horretatik, emakumeen partaidetzak, alde batetik, izaera politikoa behar du;
hots, komunitateko kideak diren heinean eskubideak dauzkaten herritarrak bezala, eta ez laguntza
jaso dezaketen izaki homogeneoak bezala. Gizonen partaidetzak ere, bestalde, izaera politikoa behar
du, baina, arauak sortu eta ezartzen dituzten subjektu gisa, ezarritako harreman eta botere modu
patriarkalak deseraikitzen joateko zentzuan.

Garapenerako Lankidetzako

Lankidetza deszentralizatua lankidetzako
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H

amarkada berriko garapenerako lankidetzaren helburuen edukia gizarte garapenekoa izango da
edo ez da ezer izango. Garapenerako lankidetzak merkatuko tokiko indarren eta indar globalen
joko askeari mugak ezarriko dizkioten gizarte erakundeak eta banakako eta taldeko balioak sortzen
lagundu behar du. Horretarako, tokiko gizarteek euren nortasun bereziaren eta mundu zabalekoak
izatearen arteko oreka aurkitu beharko dute.

orrela ulertuta, lankidetza deszentralizatuak garapenerako lankidetza politikei, garapenerako
hezkuntza politikei eta bien arteko harremanetarako estrategiei funtsezko erronka batzuk
dakarzkie. Besteak beste: pertsonak ekintza politikoaren erdigunean kokatu; interdependentziak
dimentsio global-tokikoan ulertu; kontzientzia kritikoa eta gizarte eraldaketa sustatu lankidetza
politiken printzipio gidari gisa; gizarte zibila indartu, batez ere emakumeen erakundeak eta
erakunde feministak; herritartasun unibertsala sustatu eta kultura artekotasuna elkarbizitzako
proposamentzat hartu.

1.5.3. TOKI ERAKUNDEAK

G
L
E

Lren estrategia zaharrari egindako kritiketako bat erakundeen, batez ere toki erakundeen
eginkizuna ahaztu zuela izan zen. Arestiko etaparen ezaugarria herrialde industrializatuenetan
zebiltzan erakundeak esportatzea izan zen, hain zuzen ere, eta emaitzak ez dira batere onak izan.
Erakundeak “esportatzeko” joera baldintzatzeko beste modu bat baino ez da, erakunde aniztasuna
ukatzen du erakunde moduen zerrenda itxia proposatzen baitu, tokiko moduen aberastasuna eta
eraginkortasuna eta aldatzeko ahalmena aintzat hartu gabe. Lankidetza eredu berriaren berritasun
nagusietako bat erakunde prozesuen ikuspegi osoak parte hartzearen eta ikuspegi hura hartzearen
garrantzia onartzea da. Lankidetzak erakundeen beharrezko aniztasuna onartu eta toki erakundeak
oinarritzat hartu behar ditu.

aguntzaren eraginkortasunik ezean eragiten duten eragileak identifikatzerakoan, adostasun
nagusia dago toki erakundeen funtzionamendu eskasa nabarmenetakoen artean kokatzeko. Zaila
da laguntza egoki bideratzea ustelkeria badago edo esleitzeko mekanismo egokirik ez badago
edo transakzio kostuak handiegiak badira. Arazoa honakoa da: laguntza behar duten herrialdeak
erakundeetan ahuleziarik handienak dauzkatenak dira.

rakundeei buruz dago kezka horretatik honako helburuak jasotzen dira: tokiko gaitasunak indartzea
edo jabetzea, parte hartzea garapenerako estrategien oinarri, prozesuen kalitatea azpimarratzea,
eta dimentsio kolektiboak ulertzea. Merezi duen tokiko garapenaz hitz egiteko behar diren prozesuak
abiaraztearen garrantzia eta lurraldetik erakunde berriak sustatzeko beharra nabarmentzen da,

GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO
HARREMANEN TESTUINGURUAN
Lankidetza deszentralizatua lankidetzako
estrategia alternatibo gisa

L

urraldetik erakunde berriak sortzeak emakumeen partaidetza eskatzen du, bai politika formalaren
bai informalaren eremutik, eta horretarako emakumeen indarrezko harremanak sortu behar dituzte,
euren premia praktiko eta estrategikoak komunitateari eragiten dioten politiketan jasoak izateko
negoziatu eta eragina izan ahal izateko. Hori da garapenean emakumeen agenda sartu behar duen
partaidetza. Dimentsio horretatik ezinbestekoa da emakumeen erakundeak eta erakunde feministak
egotea, parte hartzea eta presioa egitea erakunde berriak sortzeko prozesuen izaera demokratikoa
bermatzeko.
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ldo horretan, giza garapena bultzatzeko tresna nagusia erabateko parte hartzea da. Parte hartzea
sustatu behar da, horrela arazoa hobeto definitu, interes kontrajarriak agerian utzi eta eratorritako
gatazkak kudeatu ahalko direlako. Baina prozesu ireki horrek desberdina izan nahi badu, berritzailea
behar du. Ikerketa parte hartzaileko metodologiak, elkarrizketan eta praktikatik integratutako
jakintzetan oinarritutako ezagutzak sortzeko prozesu gisa, estrategia oso baliagarriak izan daitezke
zentzu horretan

Garapenerako Lankidetzako

baita pertsonen eta taldeen arteko harremanen garrantzia ere. Garapenari dagokion erakundeen
eraikuntza prozesu irekia da, etengabe bila dabilena.
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H

restiko atalean lankidetzaren erronkei lotuta landu diren kontu guztiak apurka-apurka sartu dira
euskal lankidetzan azken 18 urteotan, eta, haren barruan, foru lankidetza ez da salbuespena izan.
1989ko urrian Dirubideen Euskal Kontseiluak 1990. ekitaldirako Elkartasun Funtsa sortzea hitzartu
zuen, laguntza jasotzen duten herrietan garapen proiektuak finantzatzeko. Funts horretan, zein
handik gutxira Garapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Funtsa, GLLF, izendatuko baitzen, dirua
erdi bana jartzen zuten Eusko Jaurlaritzak alde batetik eta hiru foru aldundiek bestetik; azkenen
ekarpena EAEko gastu guztiak ordaintzeko finkatutako koefizienteen arabera egiten zen.

ori da foru lankidetzaren hastapena, eta harrezkero eta etenik gabe lankidetzarako aurrekontuak
handitu ditu egun arte. Hala ere, aldundiek lankidetzari emandako laguntzak ez du eskema
berbera izan kasu guztietan. Horrela, Arabako Foru Aldundiak une batzuetan GLLFri ordaindutakoa
eta garapenerako laguntzetarako bere deialdiak uztartu dituen bitartean, beste aldundi biek
lankidetzarako aurrekontu osoak aipatu Funtsera bideratu zituzten handik atera ziren arte. Azken
hori zenbait urtetan gertatu zen, baia 2004az geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundia GLLFtik ateratzen
denean, hiru aldundiek aldi berean bere egiten dituzte euren lankidetza aurrekontuak osorik euren
deialdien bidez.

GIDA PLANA 2009-20011

A

FORU LANKIDETZAREN AURREKARIAK

Garapenerako Lankidetzako

2.

27

2.1. Foru lankidetzaren ezaugarriak

I

kuspuntu kuantitatibotik, hiru aldundien esperientzia oso antzekoa izan da garapenerako lankidetzan
egindako lanaren zenbait alderdiri dagokienez. Datozen tauletan lan horri buruzko informazioa
biltzen duten daturik esanguratsuenak bildu dira.
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Lankidetzako
GIDA PLANA
2009-2011

Foru lankidetzaren ezaugarriak

1. TAULA. 2004 – 2008 ARTEAN FORU LANKIDETZAK GASTATUTAKO KOPURUAK LAGUNTZA MOTAREN
ARABERA
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AFA

BFA

GFA

LAGUNTZA MOTAK

2004

2005

2006

2007

2008

G
HeL
SeGH
BLM

1.692.000
258.661
132.092
91.755

1.200.000
245.078
122.417
120.842

1.263.213
215.000
148.415
181.228

1.299.570
215.185
80.100
183.506

2.358.581
241.794
200.000
238.405

GUZTIRA

2.174.508

1.688.337

1.807.856

1.778.361

3.038.780

G
HeL
SeGH
BLM

5.673.000
156.000
600.000
410.000

5.761.874
192.000
660.000
731.408

6.270.939
1.150.000
660.000
540.000

7.321.145
661.029
748.188
780.374

8.083.092
760.917
1.000.000
1.414.969

GUZTIRA

6.839.000

7.345.282

8.620.939

9.510.736 11.258.978

G
HeL
SeGH
BLM

2.329.037
100.000
500.000
0

2.517.252
200.000
400.000
42.000

3.069.126
200.000
450.000
42.000

3.336.497
200.000
500.000
127.000

3.559.463
200.000
500.000
145.000

GUZTIRA

2.929.037

3.159.252

3.761.126

4.163.497

4.404.463

3 ALDUNDIEN URTEKO GUZTIZKOA

11.942.545

12.192.871

14.189.921

15.452.594 18.702.221

Kopuruak eurotan zentimorik gabe.
G = garapen proiektuak. HeL = laguntza humanitarioa eta larrialdikoa. SeGH = Sentsibilizazio proiektuak
eta garapenerako hezkuntza. BLM = bestelako lankidetza motak, Gida Plan honen 5.4 kapituluak zehazten
dituen modura.

2. TAULA. ONARTUTAKO PROIEKTUAK ESKUALDEKA. 2004 - 2008 ALDIAN PILATUTAKO GUZTIZKOAREN
PORTZENTAJEETAN ADIERAZITA
ESKUALDEA

AFA

BFA

LATINOAMERIKA
AFRIKA
GAINONTZEKOAK

54%
33%
13%

76%
16%
8%

68%
21%
11%

100%

100%

100%

GUZTIRA
Larrialdiko eta SeGHko proiektuak salbu.

GFA

FORU LANKIDETZAREN AURREKARIAK
Foru lankidetzaren ezaugarriak

AFA

BFA

GFA

Arreta haurtzaroari
Beste batzuk
Erabateko garapena
Errefuxiatuak
Etxebizitza
Giza eskubideak (GE)
Hezkuntza
Ingurumena
Komunitatea sendotzea
Komunitatearen azpiegitura
Ondasunak edo zerbitzuak ekoiztea
Osasuna
Uraren kudeaketa eta saneamendua

4%
0%
8%
2%
3%
7%
30%
5%
3%
3%
5%
21%
9%

3%
2%
1%
3%
2%
2%
38%
0%
5%
6%
3%
11%
7%

2%
0%
3%
2%
0%
10%
35%
0%
9%
3%
2%
9%
3%

100%

100%

100%

Sektoreak oso batuta hartu dira. Horrela, esaterako, Osasunean bai arreta zuzeneko proiektuak bai ospitaleak edo osasun zentroak eraikitzea sartzen dira.

4. TAULA. 2008KO GARAPEN DEIALDIETARA AURKEZTUTAKO PROIEKTUAK BALORATZEKO
JARRAITUTAKO IRIZPIDEEN PORTZENTAJEZKO BANAKETA
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IRIZPIDE MULTZOAK

AFA

BFA

GFA

Edukiak: informazioa, aurrekontua, iraunkortasuna...
Bestelakoak: GE, genero ikuspegia, ingurumena
Toki erakundea
Erakunde eskatzailea

49%
32%
15%
4%

45%
38%
11%
6%

36%
36%
18%
10%

100%

100%

100%

GUZTIRA

5. TAULA. 2008KO SENTSIBILIZAZIO ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZAKO DEIALDIETARA AURKEZTUTAKO PROIEKTUAK BALORATZEKO JARRAITUTAKO IRIZPIDEEN PORTZENTAJEZKO BANAKETA
IRIZPIDE MULTZOAK

AFA

BFA

GFA

Edukiak: informazioa, aurrekontua, bideragarritasuna...
Bestelakoak: GE, genero ikuspegia, partzuergoak...
Erakunde eskatzailea

33%
56%
11%

43%
31%
26%

27%
59%
14%

100%

100%

100%

GUZTIRA
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Foru lankidetzaren ezaugarriak

B
G

estalde, proiektuen balorazio irizpideetan genero ikuspegia beti izan dute hiru aldundiek azken bost
urteotan. Irizpide iraunkorretako bat izan da, beste batzuk sartzen edo kentzen joan diren bitartean,
baina aldundien deialdi bakoitzean izandako pisuak desberdintasun esanguratsuak dauzka, 6. taulan
ikusten denez.

ainera, azpimarratu behar da 2008an Bizkaiko Foru Aldundiak, formularioetako balorazio irizpideen
artean “emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea” beti izanda, proiektuen betekizunei
genero ikuspegia sartzea erantsi die.

6. TAULA: “GENERO IKUSPEGIA” IRIZPIDEAREN PORTZENTAJEZKO PISUA GAINONTZEKO IRIZPIDEEN
ALDEAN
ERAKUNDEA

DEIALDIA

2004

2005

2006

2007

2008

AFA

Garapena
SeGH

3%
*%

3%
5%

3%
5%

3%
4%

10%
5%

BFA

Garapena
SeGH

6%
5%

6%
5%

6%
5%

6%
5%

8%
9%

GFA

Garapena
SeGH

10%
10%

10%
9%

10%
9%

10%
10%

10%
10%

30

* Ez zen deialdirik egon

“G

enero ikuspegia” irizpideari buruzko azken datua gorabehera, arestiko datuetan (2. taulatik 6.era)
aldundien arteko aldeak ez dira oso esanguratsuak, ez baitute lankidetza oso desberdinaren ideia
ematen, aldundi batetik bestera ezaugarri oso desberdinak egotekoa, alegia. Aitzitik, berez, hots,
aldez aurretik hitzartu gabe, hiru erakundeek burutu duten lankidetza motak antzekotasun handiak
dauzka: eragile nagusia GGKEak dira, proiektuen helmuga nagusia Latinoamerika da, eta lankidetza
sektoreen artean hezkuntza, ondasun edo zerbitzuen ekoizpena eta osasuna nabarmentzen dira.
Ezaugarri komun horiek, ordea, ez dute garapenerako lankidetza ulertzeko modu berezirik eratzen.
Ekintzetan bat egitea lankidetza deszentralizatuaren zein ez zentralizatuaren eremuan eragile
publiko eta pribatuek daukaten joeraren errepikapen bezala uler daiteke.

FORU LANKIDETZAREN AURREKARIAK

B
Z

aina seguruenik ezin zen bestela izan, ez zegoelako horretarako baldintzarik; aldundi bakoitzean
garapenerako lankidetzaz arduratzen diren egituren zereginak zuzendaritza alderdiei baino lotuago
zeuden alderdi teknikoei. Hori dela eta, politiken definizioa egituroi emandako arduretatik harago
zegoen.
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E

san legez, urte hauetan foru lankidetzak garapenerako lankidetza eremu gertuenean izandako
bilakaerarekiko bide paraleloa izan du, eta seguruenik gertatutako aldaketak GGKEek (eta neurri
txikiagoan lankidetzako bestelako erakundeek) proposatutako dinamiketarako egokitzapenaren
emaitza izan dira, politika propioaren erabilerarena baino. Foru lankidetzak kanpotik ezarritako
joerak egin ditu bere, eta horrela ez da inoiz atzean geratu, baina berrikuntzarik edo lankidetzaren
kalitatearen hobekuntzarik ere ez du bultzatu. Zentzu horretan, ez du ematen bere hastapenetatik
foru lankidetzak 2008 arte bere zereginean aldaketa kualitatibo garrantzitsurik ekarri duen
mugarririk ezarri duenik, proiektuak hautatzeko aldundiek eurek definitutako irizpideak erabiliz
egindako deialdiak izan ezik. Beraz, ondorio garrantzitsuetako bat da egun arte ez dela egon
aldundietan adostutako edo zehaztutako lankidetzako politikarik egon.

Garapenerako Lankidetzako

2.2. Lankidetzako politika
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entzu horretan, 2007an aldaketa garrantzitsua gertatu zen, Batzar Nagusietarako hauteskundeen
ondoren, hiru aldundietan lankidetza zuzendaritzak eratzen direnean1, lankidetzaren maila foru
ekintzaren osotasunaren barruan igoz eta batez ere lurralde historikoen ezaugarriei egokitutako
lankidetzako politikak diseinatzeko bitartekoak emanez. Hortaz, foru lankidetzari bestelako
proiekzioa emateko aukera berriak ematen dituen eszenatokia zabaltzen da; proiekzio hori
aldez aurretik adostutako ildo nagusien inguruan ordenatutako epe luzerako lanaren ikuspegian
oinarritzen da.

1 Arabako Foru Aldundia. Gazteria eta Gizarte Sustapen Saila. Gizarte Sustapenaren Zuzendaritza:
Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak; Immigrazioa; eta Berdintasuna.
Bizkaiko Foru Aldundia. Ahaldun Nagusiaren Kabinetea: Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako
Zuzendaritza: Herritarren Eskubideak; Garapenerako Lankidetza; eta Genero Politikak.
Gipuzkoako Foru Aldundia. Kirol eta Kanpoko Ekintza Saila: Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza;
Berdintasuneko Politikak; eta Giza Eskubideak.
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ortik, bai hiru aldundien lankidetzaren arteko antzekotasunengatik bai hiru erakundeetako
zuzendaritza egitura berriek ematen dituzten aukerengatik, elementu komunak dauzkan
lankidetzako politika abiarazteko erabakia hartu da, zeinek aldi berean aplikatzerakoan lurralde
bakoitzaren autonomia gordetzen uzten baitu. Izan ere, gida-plan hori hitzarmen horren adierazpena
da, baita lurralde historikoen ikuspegitik garapenerako lankidetza hobetzen lagunduko duten
loturak sendotzeko interes bateratuarena ere.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK ETA
ARDATZAK

T

xirotutako herri eta komunitateei emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean eta giza
eskubideen errespetuan oinarritutako giza garapen iraunkorra erdiesten laguntzeko, gida-plan
honen helburu orokorra garapenerako lankidetza politika koordinatu eta kalitatezkoa garatzea da;
politika horren funtsak txirotasunaren aurkako borroka, genero ekitatea eta gizarte kontzientzia
kritiko eta eraldatzailearen eraketa dira.
Helburu orokor hori berariazko helburu zenbaitetan zehazten da:
1.- Hegoaldeko herri eta komunitateei dagokienez:
• Milurteko Garapenerako Helburuak
desagerrarazten laguntzeko;

txertatzea

bultzatu

eta

erraztu,

txirotasuna

• Elkarlan eskaerei laguntza osoa eman; eskaerok tokiko giza parapenerako lehentasunen
azterketa parte hartzaileari erantzun behar diote, eta azterketa horretan hegoaldeko jatorrizko
herrien berezko nortasuna hartu behar da aintzat;
• Garapenaren subjektuen ekimenen gaitasun biderkatzailea sendotu, erakundeen garapena,
gaitasunen eraikuntza eta partaidetza demokratikoa sustatuz;
• Genero ekitatearen jabetze estrategikoa eta emakumeen eta gizonen arteko benetako
berdintasunaren alde lan egiteko agenden eraketa bultzatu;
• Krisi edo larrialdi humanitarioei erantzuna ematen ahalegindu;
• Jabekuntza, sareen eraketa eta eskualde berean diharduten eragile publiko eta pribatuen
arteko koordinazioa sustatu.
2.- Lurralde Historikoetako gizarte zibilari dagokionez:
• Nazioarteko elkartasuneko eta garapenerako lankidetzako ekintzetan gizarte eta herritarren
partaidetza sustatu, batez ere gizarte zibilaren erakundeen eta gizarte mugimenduen bidez;
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• Eragin politikoa eta gizartea eraldatzeko eragina dauzkaten sentsibilizazio ekintzei lagundu;
• Herritarrengan jarrera eta portaera arduratsuak (kontsumo arduratsua, bidezko merkataritza,
ingurumenarekiko begirunea, etab.) sustatu;
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• Garapenerako hezkuntzan eta sentsibilizazioan berrikuntza sustatu gizarte talde guztiak
engaiatzeko.
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G

ida-plan honetako helburu orokorrak eta berariazkoak lortzeko, honako printzipio gidariak hartu
behar dira:
1.- Osotasuneko printzipioa
Horren arabera, giza garapen iraunkorra, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun baldintzetan,
hari lotutako herritarrek giza eskubideak osorik izatea bermatu nahi duen prozesu bezala ulertzen da.
Printzipio horrek, aniztasunarekiko begirunetik, pertsona guztien arteko zuzentasuna eskatzen du,
zein ere diren haien adina, kultura nortasuna, sexu identitatea, ideologia edo erlijio sinesmenak.
2.- Elkartze printzipioa
Hegoko herri eta komunitateen burujabetzarekiko begirunearen arabera, printzipio honek giza
garapeneko epe luzerako prozesu endogenoei laguntzea eskatzen du. Halaber, elkartzeak loturak
estutzen eta euskal gizarteak herri eta komunitate horien errealitatea hobeto ezagutzen laguntzen
du; horiek, garapenkidetzaren ikuspegitik, biztanleria etorkin berriak osa ditzake.
3.- Koordinazio eta elkarlan printzipioak  
Gida-plan hau, garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntzari dagokienez, Euskal
Autonomia Erkidegoko hiru Foru Aldundien arteko koordinazio eta elkarlanaren emaitza da.
Gainera, printzipio biek lankidetzako eragile ofizialekin eta euskal gizarteko zein hegoko herri eta
komunitateetako gizarte erakundeekin eta gobernuz kanpokoekin koordinatzeko gogoa eskatzen
dute.
4.- Koherentzia printzipioa
Horren arabera, Foru Aldundiaren beste Sailak garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta
hezkuntza politiketan parte harrarazteko konpromisoa jasotzen da, baliabideak ez ezik, ezagutzak
eta esperientzia ere optimizatzeko premiagatik.
5.- Erantzunkidetasun printzipioa
Lankidetzako eragileen artean, lankidetza eta garapenerako hezkuntza eta sentsibilizazio estrategien
kalitatea, efikazia, eraginkortasuna eta gardentasuna areagotzeko. Hori dena gizarte zibileko sektore
esanguratsuentzako partaidetza esparruak bermatuz.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK

6.- Ebaluazio printzipioa

3.2.1. HITZAURREA

A
T
G
F

restiko puntuetan azaldu legez, proposatutako lankidetza giza garapenaren kontzeptutik abiatzen
da; lehentasuna pertsonen ongizatea dela azpimarratzen du, eta batez ere pertsona horiek bizitza
betea izateko dauzkaten gaitasunak sendotu nahi ditu.

okiko giza garapena lankidetza deszentralizatuaren ardatz bilakatzeak tresnak baino ez diren
lankidetza modu berrien bilaketatik harago ikuspegi desberdina proposatzea eskatzen du. Alderdi
emaileen eta alderdi onuradunen dualtasuna apurtzen duen paradigma da; giza garapenaren
helburuak lortzeak dakarren erronka komunean elkarrekin diharduten alderdi elkartuen arteko
jarduketa ezartzen du. Lankidetzaren ikuspegi horrek eskubideen onarpenean oinarrituta eta
laguntzaren ideia gainditzen duten justiziazko helburuekin egiten du lan.

iza garapenaren kontzeptuak berak iraunkortasuneko konpromisoa eskatzen du, egungo
belaunaldien premiak eta ongizatea asetzeak etorkizunekoenak kolokan jar ez ditzan. Era berean,
ikuspegi horrek giza ongizaterantz oinarri demokratiko, parte hartzaile eta generoari dagokionez
zuzenetan egituratutako munduaren bidez aurrera egitea proposatzen du.

oru lankidetzak tokiko eremuan lan egiteko daukan ahalmenak Tokiko Giza Garapeneko Plan-Gidari
honen ardaztzat harrarazten du, eta horrela ikuspegi honi dimentsio berria eransten dio. Gaitasunen
garapena oinarritik lantzeko behar den tokiko jabekuntza, toki erakunde hurbilen garrantzia, gizarte
zibilari eta partaidetza osoko garapenaren erakundeen eraikuntzari laguntzeko ahalmena, foru
lankidetzak bereziki lagun diezaiekeen helburuak dira; horretarako, tokiko lanarekin lerrokatu eta
kokapen asimetrikoak gainditu behar ditu.

GIDA PLANA 2009-20011
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Etengabeko egokitzapena eta hobekuntza ahalbidetzeko, Foru Aldundiek planaren gauzatze
mailaren eta egokitasunaren, eta elkarlan proiektu eta programa guztien kudeaketaren etengabeko
eta zeharkako jarraipena egiteko prozesu egokiak ezarri behar dituzte.

35

Garapenerako
Lankidetzako
GIDA PLANA
2009-2011

Tokiko giza garapena

GIDA PLANA 2009-20011

Garapenerako Lankidetzako

Tokiko giza garapena erreferentziatzat hartzea, gainera, honako premisetatik abiatzea eskatzen du:

D
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E
B

a)

Lan estrategia eta metodologia berriak diseinatu behar dira, proposatutako prozesu eta
baliabideei tokiko giza parapenaren esanahia emateko. Horrek ildo berriak miatzeko
borondatea eta engaiamendua eskatzen ditu; esperimentazio arduratsua funtsezkoa da
ekimen berriak proposatu nahi dituen lankidetzarentzat.

b)

Estrategia berriak garapenaren eragile guztien arteko itunak sartu behar ditu, horrela
komunitatearentzat proiektu komuna abiarazteko. Tokiko giza garapenak elkarrekin lan
egin eta guztiaren gainetik guztientzat ona dena bilatzen duen proiektu estrategikoa
partekatzen duten eragileak behar ditu.

uela pare bat hamarkada arte, Europan garapenerako nazioarteko lankidetzan egondako
esperientzian, ez zegoen tokikoari buruzko kezkarik, aldebiko ikuspegia nagusitzen zelako. Hori ez
da kasualitatea, lankidetzan hegoko tokiko komunitateek izan duten botere faltaren eta iparreko
herrialdeetako tokiko erakundeek izan duten protagonismo eskasaren isla baino. Giza garapenaren
ikuspegia agertzerakoan, kezka eremu berria zabaltzen da, elementu nagusien artean banakako
eta taldeko eragileek garapen prozesuetan eta prozesu politikoetan parte hartzeko dauzkaten
gaitasunak zabaltzea planteatzen delako. Giza garapenak eskaintzen duen eszenatokian tokiko
komunitateak aldaketaren eragile berriak dira eta NBGPren Giza garapenari buruzko txostenetan
tokiko giza garapenari buruzko ekarpen asko daude.

rakundeei lankidetzaren protagonista iriztea 2000. urtean Nazio Batuen Batzar Nagusiak onartutako
Milurteko deklarazioan jasotzen da, eta bertan toki gobernuak zehazki eta era esanguratsuan aipatzen
dira. Bestalde, 2005eko Parisko Deklarazioak –zeinek laguntzaren eraginkortasuna hobetzeko
prozedurei buruz garapenerako nazioarteko lankidetzako erakunde gehienek adostutakoa jasotzen
baitu-, berariaz tokiko komunitateak aipatu ez arren, jabetzearen printzipioa ezartzen du; printzipio
horrek onartzen du toki gobernuei dagokiela garapen politikak diseinatu eta egikaritzea. Gainera,
2008ko iraileko Accrako Deklarazioak laguntzaren herri hartzaileen zeregin hori sendotzen du.

estalde, Europako Batasunak, 2006ko otsaileko garapenari buruzko hitzarmenean, tokiko ekimenak
sartzeko lankidetzaren ikuspegi zabalagoa ematen du. Europako herrietako garapenerako agenda
ofizial gehienek euren estrategietan toki erakundeak sartu dituzte eta, batez ere, Europako toki
erakundeen sektoreak giza garapena jasotzen du bere lankidetzako jardueraren ardatz.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
Tokiko giza garapena

3.2.2. LANKIDETZARAKO INPLIKAZIOAK

Ikuspegi horrek honakoak eskatzen ditu:
a)

Estrategia unibertsala, ez ardaztua edo sektoriala, pentsatzea
Lehentasuna ez zaio eragile batzuek edo besteek bultzatutako neurriei eman behar,
haren arrakasta gizarteak bere egindako balio etikoen, batzen duten identitate loturen
eta ekintzetan adierazitako elkarrekiko elkartasunaren araberakoa izango da. Gizartea
da txirotasunari aurre egitearen erantzulea eta honakoetarako betebehar morala dauka:
a) ekonomian, politikan eta kulturan gizartean pertsonak baztertuta utziko ez dituzten
elkarbizitza eta elkartasun arauak instituzionalizatzeko; eta b) estatuei eta betebeharren
bestelako tituludunei giza eskubideak betetzeko eta zaintzeko eskatzeko.

b)

Helburuen osotasuna
Estrategiak argi egin behar du txirotasuna murriztearen alde, hura giza garapenetik
ulertuta eta zalantzarik gabe genero ekitatearen alde eginez. Ekonomia hazkundearen
helburua oso garrantzitsua da, baina ezin da estrategiaren erdigunea bilakatu; aitzitik,
giza garapenaren helburuen azpian jarri edo haiei lotu behar zaizkie.

c)

Eragileen eta jarduteko guneen integrazioa
Garapenerako estrategia definitzeko, artikulatzeko eta egikaritzeko oinarrizko esparru
gisa tokiko dimentsiotik abiatzen da, baina bere lurraldean itxi barik, Estatuaren
gainontzeko mailekin eta globalizazioaren eszenatokiarekin dauzka harremanak.
Tokikoaren eta globalaren arteko harreman moduak aztertu behar dira: tokikoa
kanporantz proiektatzeko modua eta alderantzizkoa sakonki aldatu dira azken urteotan.
Nazioarteko bihurtzea tokiko dimentsioaren ezaugarria eta ahalmenetako bat da.
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T

okiko giza garapenak proposatzen diren politiken koherentzia eta integrazioa bilatzen dituen
estrategia eskatzen du, proposamena osorik giza eskubideei eta betetzeko bere posibilitate eta
baliabideei erantzuten dien gizartearen proiektu komun bezala hautemateko.

Garapenerako Lankidetzako

a) Osotasuneko ikuspegia
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b) Tokiko gizarteen protagonismoa eta emaileekiko harremana
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ankidetzaren eragileen arteko harreman berriak herrialde emaile – herrialde hartzaile ikuspegitik
elkartze eta elkarrizketa ikuspegira pasatzeko eskatzen du. Prozesu konplexua da, herrialdeek
eta tokiko gizarteek euren estrategien zuzendaritza bere egiteko dauzkaten gaitasunei dagokienez
egoerak oso desberdinak direlako. Baita garapenkidetzaren bidez garapenaren eragile izan daitezkeen
etorkinak gure lurraldera iristen direlako ere. Lankidetza deszentralizatuak bere ekintza tokiko
erakundeen ekimenaren esparruan gertatzeari heldu behar dio lehentasunez.
Horretarako honakoak behar dira:
i)

Tokiko testuinguruaren ezagutza ahalik eta onenetik abiatu. Garapenerako estrategiak
eragileen benetako engaiamendua eskatzen du, eta hura tokiko errealitatea kontuan
hartuz baino ezingo da sortu; ezin da kanpoko proposamen baten eskaintza izan.

b)

Azterketan dimentsio politikoa sartu. Eragileek talde proiektu batean ados jartzeak
nolabait ekonomia eta gizarte talde batzuen posizioari eragingo dieten erantzunak hartzea
eskatzen du. Prozesu horrek eduki politikoa darama eta zailtasun handiak izango ditu.
Beraz, adosteko eginkizun hori burutzeko gaitasuna daukaten erakundeak eta sendotu
beharreko erakundeak identifikatu beharko dira, adostasun hori benetan pertsona txiro
eta ahulenen interesak aintzat hartzen dituen negoziazioaren emaitza izan dadin.

c)

Tokiko ekimenetatik abiatu. Lankidetzak gizarte bakoitzak ezarritako lehentasunetatik
eta hark funtzionatzeko dauzkan erakunde eta prozesuetatik abiatu behar du. Errealitate
horretatik, txirotasuna murrizten eta tokiko giza garapenean aurrera egiten hoberen
laguntzen duten helburu eta prozesuak nola lagundu eta sendotu pentsatu behar da.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
Tokiko giza garapena

3.2.3. GIDALERROAK

E

rakundeak sendotzeko politikak funtsezkoak dira tokiko giza garapenerako lankidetzako estrategian.
Garapena lortzeko ahulezietako bat nahastutako tokiko indar guztien gaitasunak biltzen uzten duen
erakundeen testuinguru ezean datza. Nazio, probintzia eta tokiko gobernuak gizarte zibilaren eta
lankidetzako erakundeekin artikulatzeko lana konplexua eta zaila da.

S

endotze horrek honako helburuak dauzka: a) erakunde publikoen demokratizazioan sakontzea; b)
deszentralizazioa tokiko giza garapenerako tresna gisa sustatu; eta c) elkarrizketa eta adostasun
prozesu parte hartzaileak ezartzea, aintzat hartzen ez den biztanleria babesgabeenaren interesek
euren ahotsa izan eta euren eskubideak ezartzeko.
Foru lankidetzak erakundeak sendotzeko honako erreferentziak dauzka:
a)

Dauden erakundeetatik abiatu eta haietatik tokiko giza garapenerako estrategiaren
proposamenei hoberen erantzuten dieten prozesuak eta ekimenak identifikatzea. Tokiko
komunitateak garapenaren funtsezko subjektu politikoa dira, euren baliabide natural,
historiko eta kulturalekin, euren jakintzarekin, euren erakunde eta gobernu sistemekin.
Hortik dinamika berriak eta gizarte eta erakunde egitura berriak sendotu behar dira.

b)

Toki erakundeak, kulturen arabera dauzkaten adiera guztietan, garapenaren funtsezko
eragileak dira, baina zilegitasuna lortu behar dute eginkizun horiek eragile guztiekiko
harremanen, elkarrizketarako eta interesak adosteko gaitasunaren bidez betetzeko, eta
sektore guztiak biltzen dituen proiektu komunaren buru izan behar dute.

c)

Txirotasunaren aurka borrokatzeko estrategiak definitzeko bereziki diseinatutako
adostasuneko plataformak ekimen berria dira eta erakundeen berrikuntza interesgarria
dira. Batzuk batez ere erakunde publiko eta pribatuen adostasunetik jaio dira, eta
baztertuta edo ordezkaritza nahikorik gabe egon ohi ziren taldeak ordezkatzen dituzten
erakundeek hartzen dute parte.
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a) Erakundeak sendotzea

Garapenerako Lankidetzako

A

restian azaldutako tokiko giza garapenaren oinarrietatik, honako gidalerro orokorrak planteatzen
dira:
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d)
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Bazter utzitako talde kaltetuenen interesak ordezkatzen dituzten gizarte zibileko
erakundeen etengabeko parte hartzea. Ez du ezertarako balio erakundeak sendotzeak
txirotasuna, agertzeko edozein modutan, gehien pairatzen duten pertsonak eta taldeak
ordezkatzen dituen erakunderik ez badago edo ez badabil. Erakundeen sendotzeak
arreta berezia eman behar die gizarte zibileko erakundeei: tokiko eta euskal GGKEei,
langileak ordezkatzen dituztenei, auzoko elkarteei, emakume elkarteei, feministei,
haur eta nerabeen elkarteei, giza eskubideak defendatzen dituztenei, etab.

b) Tokiko estrategiak bultzatzea eta laguntzea

H
H
T

erri gehienetan txirotasunaren aurkako borrokari, garapenerako planei, Milurteko Garapenerako
Helburuak betetzeari, eta abarri lotutako makina bat estrategia daude, kanpoko erakundeek
sustatuak eta prestatuak. Holakoetan, tokiko eragileek ez dute eginkizun garrantzitsurik izan haiek
formulatzeko; gizartea eta haren erakundeak erreferente pasiboak, kanpotik ezarritako gidalerroen
betetzaile eta onuradun hutsak izan dira.

orregatik, garrantzitsua da herri, eskualde, departamentu, probintzia edo udal bakoitzean
txirotasunaren aurka borrokatzeko eta giza garapenari laguntzeko nazioarteko helburu eta
konpromisoei lotutako tokiko eragileetatik datozen lehentasunak identifikatzea, lankidetzak
helburuok gauzatzera bideratutako estrategiak prestatzen lagun dezan. Zentzu horretan,
garapenkidetzak ikertu eta baliatu behar ditugun aukerak ematen dizkigu lan egiten dugun
populazioen arazoetan lankidetza hobetzeko.

xirotasun adierazleak larrien agertzen diren edo MGHak ez betetzeko indizerik handienak dauzkaten
tokiko barrutietan, tokiko lan-taldeak sortzen laguntzeko lankidetzari emango zaio lehentasuna,
eta sektore publikoek, pribatuek eta gizarte zibilak parte hartzerik zabal eta eraginkorrena izateko
ahalegina egingo da, garapen ekintzei lotutako ekintza, kudeaketa, jarraipen eta ebaluazio planak
egin ditzaten.

c) Ekonomia sendotzea

G

arapenerako lankidetza proposamenak ez dauka hazkunde ekonomikoaren erronkari muzin
egiterik, baina zer hazkunde motaz ari garen definitu behar da. Hezkundeak giza garapeneko
helburuak lortzen lagunduko duela ziurtatu behar da.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
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B

iztanleria eta geografia sektorerik txiroenetan, hala nola landa sektorean, mikroenpresak eta
enpresa txikiak antolatzen eta sendotzen laguntzea ez da nahikoa izango, pertsona eta sektorerik
txiroenek teknologia berriak sartzeko daukaten gaitasuna handitzeko politikekin eta giza kapitala
prestatzeko, batez ere emakumeak haietan sartzeko eta eurek kontrolatzeko, politikekin batera ez
badator.
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E

koizpenean sartzeko prozesu horretan, mikroenpresa eta enpresa txikia, lana sortzeko politikak ez
ezik, bazter utzitako sektoreak bereganatzeko zeregina betetzeko aukerarik onenak izan ditzakeen
unitatea da, eta haren bultzada ekoizpen prozesu osoan bidezko merkataritzaren irizpideak sartzen
laguntzeko aukera ere izan daiteke. Dena dela, enpresa sektore horrentzako laguntzak eztabaida
sortzen du eta ez dago denbora eta toki ororentzat balio duen politika edo tresna zerrendarik
ezartzerik. Beharrezko egitura aldaketak alde batera utzita mikroenpresei laguntzean ardazteak
euren kasa iraunkorrak izatea ez lortzeko edota txirotasuna gainditzen utziko ez duen lan sistema
iraunarazteko arriskua dakar.

Garapenerako Lankidetzako

G

iza garapenetik, baliabideen banaketa gai nagusietako bat da. Biztanleria txiroaren aldeko
hazkundetzat jotzen da, haren posizio erlatiboa hobetzen duenean eta errentaren banaketaren
mugimenduak txirotasuna murriztea lortzeko gertatzen direnean. Gizartetik kanpo utzitako talde
baztertuenen alde etengabeko hazkundea sustatu behar da. Horregatik, pertsona eta talde txiroak
ekoizpenaren eremuan sartzera bideratutako ekimenak funtsezkoak dira.
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3.2.3.1. Lekuan bertan lankidetza burutzeko orientabideak

TOKIKO GIZA GARAPENERAKO ESTRATEGIAK PRESTATZEA ETA GAUZATZEA

G
H

arapenerako lankidetza eraginkorra izateko tresna nagusia helburuak ezarri eta haiek lortzeko
eragile guztiak koordinatzen dituen tokiko programa edo estrategia egotea da. Baina, askotan, toki
erakundeen gaitasunen ahultasuna da, hain zuzen ere, tresna horrek behar dituen kalitatea era
eraginkortasuna izatea galarazten duena. Horregatik, mailaka, jabekuntza eta lidergoarekin, epe
ertaineko programa koherenteak prestatu eta aldi berean tokiko gaitasunak indartu beharko dira.
orretarako: a) erakunde publikoetako eta tokiko elkarteetako langileei informazio sistemak, datu
bilketa, prozesu parte hartzaileen prestaketa, programen eta proiektuen diseinu teknika, kudeaketako
gardentasuna, aurrekontu parte hartzaileak, etab. hobetzeko gaitasuna ematea sustatuko da; b)
erakundeak sendotzen laguntza teknikoa emateko foru administrazioko eta lurralde historikoetako
bestelako erakunde publiko eta pribatuetako eragileak egotea erraztuko da.
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TOKIKO ERAKUNDEAK EDO PLATAFORMAK SORTZEA TOKIKO GIZA GARAPENARI
BURUZKO EKIMENAK ADOSTEKO
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T
B

okiko eragileen benetako parte hartzerik eza nazioarteko lankidetza erakundeen ekimenen azken
esperientzian, hala nola txirotasunaren aurka borrokatzeko estrategietan, alderik kritikatuena
izan da. Bestalde, sektore publiko eta pribatuko eragileen artean toki mailan txirotasunaren aurka
borrokatzeko abiarazitako itunek esperientzia onak ekarri dituzte.
enetako parte hartze adostua ziurtatzeko, honakoak egin behar dira: a) gizarte bakoitzaren
araberako ezaugarriak dauzkaten eragileen arteko adostasunerako tokiko plataformak sortzeko
ekimenei lehentasuna eman; b) metodologia parte hartzaileetako proposamenak dauzkaten proiektu
espezifikoak edo proiektuetan sartutako jarduerak bultzatu; c) pertsonarik ahul edo baztertuenen
interesak ordezkatzen dituzten (sindikatuen, auzokoen elkarteen, giza eskubideen defentsarako
elkarteen, eta abarren bidez) eta erabakiak hartzeko erakunde eta plataformetan haien parte
hartzea bultzatzen duten toki erakundeak sendotzeko ekimenei lagundu eta d) emakumeak eta
gizonak zuzentasunez ordezkatuta egotea ziurtatu.

PRODUKZIO-PROIEKTUAK

T
P

okiko giza parapenerako estrategiaren tresna nagusietako bat hazkunde ekonomikoa da, haren
etekinak dagoen txirotasuna gainditzera bideratzen diren heinean. Horretarako, funtsezkoa da
produkzio-ahalmenaren hazkundea gizarte helburuak eta generoari dagokionez zuzentasuneko eta
birbanaketako helburuak bilatzen dituzten eragileek abiarazitako ekimenei esker izatea.

rodukzioa herritar txiroenen alde bultzatu ahal izateko, honakoak hartuko dira aintzat: a) genero
ikuspegitik tokiko garapen eragileei eta euskal erakundeei zuzendutako produkzio-proiektuak
identifikatzeko, formulatzeko eta kudeatzeko prestakuntza estrategia daukaten proiektuak; b) landa
inguruetan produkzio-proiektu iraunkorrei lehentasuna ematen dietenak, batez ere aktiboen (lurra)
birbanaketa, krediturako sarbidea eta gaikuntza teknikoa dakartzatenak eta eragile nekazari elkarte
edo kooperatibak dauzkatenak eta emakumeentzat berdintasun eta autonomiako bizipenak sortzen
dituztenak; eta c) mikrokredituko proiektuak, epe ertainean gizonen eta emakumeen arteko botere
harremanetan aldaketak bermatu eta gizarte eragin ona daukaten ekoizpen ekimenei erantzuten
dien programa edo estrategia batean sartzen diren heinean.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
Tokiko giza garapena

3.2.3.2. Iparraldeko garapenerako gizarte-sentsibilizazio eta
hezkuntzarako ekintzetarako orientabideak

3.2.3.3. Ipar-hegoko orientabide komunak

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN KOORDINAZIOA

G

ida-planaren kezketako bat, hain zuzen ere, lankidetza ekintzen sakabanaketa saihestea da. Hori
dela eta, beharrezko ekimen aniztasuna kaltetu gabe, honakoetarako premia egiten dugu geure:
a) tokiko gizarte hartzailean eta euskal gizartean, garapenerako zenbait eragile nahasten dituzten
proiektuei laguntzeko; b) tokiko gizarte berberean diharduten Europako bestelako toki erakunde
autonomikoetako eragile publiko eta pribatuek esku hartzen duten proiektuak identifikatzen eta
formulatzen laguntzeko; c) euskal foru lankidetzako programan parte hartzen duten eragile guztiekin
tokiko giza garapeneko esperientziei buruzko hausnarketa eta sistematizaziorako plataforma
egonkorrak sortzeko; d) txirotasunaren aurkako esperientziak trukatzen diren nazioarteko
sareetakoak izaten eta holako topaketetan parte hartzen laguntzeko, esparru aldeaniztunean toki
eta autonomia administrazioek joka dezaketen eginkizunari arreta berezia emanez eta e) herri edo
eskualde zehatz bakoitzarentzat, aldundien eta tokiko gizarteen artean, esku-hartzeari buruzko
ikerketak eta estrategiak batera egiteko, esku-hartzeen sakabanaketa saihesten eta epe ertain eta
luzean helburuak lortzen utziko duen tresna izan ahal izateko.

EMAITZETARA BIDERATUTAKO PLANGINTZA ETA KUDEAKETA

E

sku-hartzeen emaitzak eta eragina ebaluatzeko premia lankidetzaren funtsezko eskakizuna
bihurtu da. Eskakizuna, Parisko Deklarazioak duela gutxi lankidetzaren funtsezko elementutzat
sartu duelako ez ezik, batez ere tokiko giza garapenerako estrategien eta programen zilegitasuna
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ala ere, berariazko honako helburuak aipatu behar dira: a) tokiko giza garapenaren ikuspegia
euskal gizartearen lankidetza eragile guztien artean (erakunde publiko eta pribatuak, eta gizartea
orokorrean) hedatu eta b) tokiko giza parapeneko eta garapenkidetzako esperientziei buruzko
hausnarketa eta azterketa egiten dituzten lanak bultzatu eta argitaratu.

Garapenerako Lankidetzako

T
H

okiko giza garapenari lotutako garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntzarako ekintzek ez daukate
desberdintasunik gida-plan honetako garapenerako hezkuntzari buruzko 3.4. atalean daudenekin.
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eraginkortasunean egon behar duelako dator. Garapenerako lankidetzaren eremuan atal horri
eman zaion garrantzi txikia onartu behar da, batez ere gobernuei dagokienez, eta gabezia hori
betetzea helburu estrategikotzat hartzeko premia mahai gainean jarri behar da.
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Horregatik beharrezkotzat jotzen ditugu honakoak:
a)

beste herrietako bazkideak izanda zein Euskal Herriko garapeneko eragileak izanda,
lankidetzan parte hartzen duten eragile publiko eta pribatuak emaitzen araberako
plangintzan eta kudeaketan finantzari eta teknikari dagokienez gaitzen laguntzea;

b)

tokiko giza garapenari dagozkion emaitzen adierazleak identifikatzen dituzten lanei
laguntzea, emaitzen araberako kudeaketak ikuspegi horren berariazko helburuei
erantzuten diela bermatzeko;

c)

eraginaren ebaluazioa sartzea bultzatzea, epe ertainean helburuen lorpen eraginkorra
ziurtatzeko.

3.3. Genero ekitatea
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3.3.1. HITZAURREA

G
N

enero zuzentasuna plan honen zeharkako ardatz aukeratzea 1995ean Nazio Batuen Garapenerako
Programako (NBGP) Giza garapenari buruzko txostenak atera zituen ondorioetan oinarritzen
da; beran honakoa adierazten zen: “Egun ez dago emakumeek gizonek beste aukera daukaten
gizarterik. Desberdintasun horrek alde handiak sortzen ditu emakumeen giza garapenari egindako
ekarpen handiaren eta etekinetan daukaten parte hartze txikiaren artean”.

azio Batuek adierazitako ezaugarri horren atzean gizarte patriarkalak eta pentsaera sistema
androzentriko eta eurozentrikoak izatea dago. Ideia horrek emakumeen desberdintasun,
diskriminazio eta mendekotasun egoerak identifikatzen utziko duen genero azterketatik abiatzeko
premia azpimarratzen du. Ikuspegi horretatik baino ez dago txirotasunaren feminizazioari,
emakumeen aurkako egiturazko indarkeriari edo haien giza eskubideen urraketari, larrienetako
batzuk aipatzearren, aurre egingo dieten politikak ezartzerik.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK

B
G
I
E

aina sistema patriarkalak gizonengan izandako eraginean lan gutxi egin da, eta horrek dakar
gizonek maskulinoa femeninoaren gainean nagusiaraztea. Nazioarteko erakundeetan sortutako
agiri gehienek (Beijingeko Deklarazioa, 1995eko NBGParen Giza garapenari buruzko txostena,
CEDAW Emakumearen Aurkako Bazterkeria Modu guztiak Desagerrarazteari buruzko Hitzarmena,
1979an) gizonekin ere lan egin beharra aipatzen dute, emakumeekin lan egiteari lehentasuna
ematen jarraitzearen funtsezko garrantzia gogoan hartu arren, haiek gizarteko alderik ahulenean
egoteagatik. Ezinbestekoa da emakumeen eta gizonen arteko bidezko gizarte zuzen eta
berdintasunezkoak sortzeko lanean sakontzea.

enero teoriak garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren eremuan ere izan du eragina, eta horrela
ulertzen da arlo horretako edozein ekimen ez dela neutrala generoari dagokionez, eta genero
desberdintasunak gizarte eta garapen arazoaren zati bat direla.

kusmolde horretatik, genero ikuspegiak garapenari buruzko jarrera politikoa hartzea eskatzen
du, hots, etekinak ikuspegi ekonomikotik baino ulertzen ez dituen garapen eredu hegemonikoa
zalantzan jartzea, genero zapalkuntza dagoela onartzea, eta hura desagerrarazteko eta emakume
eta gizonentzako bidezko eredu zuzen berria eraikitzeko esku hartzea.

makumeen mugimendu eta erakundeetatik izandako eragin politikoaren emaitza feministen
eskariak nazioarteko eta tokiko arautegian sartzea izan da; oinarri horietan kokatzen da gida-plan
honetako genero zuzentasunerako proposamena.

Emakumearen aurkako bazterkeria Modu guztiak Desagerrarazteari buruzko
Hitzarmena (CEDAW, 1979). Hitzarmenak, zeinek izaera judizial loteslea baitauka,
nazioartean emakume guztiei eremu guztietan dagozkien eskubideei buruz onartutako
printzipioak ematen ditu.
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G

arapen politiken emakumeenganako ikuspegiek bilakaera handia izan dute berrogeita hamar,
hirurogei eta hirurogeita hamargarren hamarkadetan garatu zen ongizatearen ikuspegitik;
hartan emakumeei onuradun pasibo irizten zitzaien eta ezaugarri nagusia ama eta jagole gisa
betetzen zuten eginkizuna zen. Hirurogeita hamargarren hamarkadaren erdialdetik, EG korrontea
(Emakumea Garapenean) hasi zen; haren helburua emakumeak garapen eredu aldez aurretik
definituan sartzea zen. Mugimendu feminista eta garapen agentzietan zeuden emakume feministak
buru zeuzkaten kritika eta eztabaida haietatik, GG (Generoa Garapenean) korrontea deritzona
indartsu sortu zen; azken horrek gizonen eta emakumeen arteko botere harreman desberdinen
eta azkenen bizimoduan daukaten eraginaren azterketa proposatu zen.

Garapenerako Lankidetzako

Genero ekitatea
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Hitzarmenaren funtsa “emakumearen aurkako bazterkeria modu guztien debekuan”
oinarritzen da. Emakumeei gizonezkoen eskubide berberak onartzeko eskatzeaz gain,
Hitzarmenak leku guztietan emakumeek dagozkien eskubideak dauzkatela ziurtatzeko hartu
beharreko neurriak xedatzen ditu.

Beijingeko deklarazioa eta ekintzarako plataforma (1995).
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189 gobernutako
ordezkariek Beijingeko Deklarazioa eta ekintzarako plataforma egin zuten bere; helburua
bizimodu publiko eta pribatuko arlo guztietan emakumeek parte hartzeko dauden oztopo
guztiak desagerraraztea da, helburu estrategiko batzuk definitzen ditu, eta gobernuek,
nazioarteko komunitateak, gobernuz kanpoko erakundeek eta sektore pribatuak gehienez
ere 2000. urterako emakumeek aurrera egitea zailtzen duten oztopoak desagerrarazteko
hartu beharreko neurriak azaltzen ditu, eta kezka berezia sortzen duten hamabi arlori
ematen die arreta nagusia. Hitzarmen horretan gizonekin lan egin beharra aipatzen da:
“Gizon eta emakumeen jokabide eredu soziokulturalak aldatu, aurreiritziak eta edozein
sexuren gutxiagotasun edo nagusitasunari buruzko ideian edo gizon eta emakumeen funtzio
estereotipatuetan oinarrituta dauden ohiturazko eta beste edozein motatako jokabideak
ezabatzeari begira”.

Espainiaren Lankidetzarako 2005-2008 Gida-Plana (AECID). 2005-2008 gidaplanak genero ikuspegia lehentasun bikoitzarekin, horizontala eta sektoriala, sartzen
du, txirotasunaren aurkako borrokan emakumeen jabekuntzari laguntzeko. Ikuspegi
horri ematen zaion garrantzia honakoan egiaztatzen da: lehen aldiz, Garapeneko Genero
Estrategia definitzen da, zeinek honakoa ulertzen baitu: “genero berdintasuna benetako
lehentasun politikoa da, eta genero zeharkakotasuna edo mainstreaminga bere dimentsio
osoan onartzen da justizia eta elkartasunarekin engaiatutako estatu demokratiko moderno
baten eraikuntzarako funtsezko elementu gisa”.
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3.3.2.  LANKIDETZARAKO INPLIKAZIOAK

G

ida-plan honek hartzen duen proposamena aipatu den arautegiak garapen eta lankidetza politika
oro Generoa Garapenean ikuspegitik egiteko premiari ematen dion garrantziarekin lerrokatzen
da.

Beijingeko ekintzarako plataforman definitutako funtsezko estrategia biei, “generoaren
zeharkakotasuna”ri eta “emakumeen jabekuntza”ri, alegia, bereziki garrantzitsu irizten zaie.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
Genero ekitatea

Genero zeharkakotasunak funtsezko ondorio bi dauzka plan honetan:
a) Genero ikuspegia proiektuaren fase guztietan, hots, identifikazioan, formulazioan,
egikaritzean eta ebaluazioan, koherentziaz sartzea. Planteamendu hori hartzeak honakoak
eskatzen ditu: emakumeen zapalketa eragin zuten zioak ikertzea eta emakumeen eta gizonen
arteko botere harremanak definitzen dituzten alderdiak aztertzea; garapen ekimenetan
esparru publikoa eta pribatua onartzea; ebaluazio mekanismoak sartzea, emakumeen posizio
aldaketak neurtzen dituzten adierazleen bidez, eta horretarako aurrekontu-sailak ezarri.
b) Generoari dagokionez bidezko garapen zuzena lortzeko engaiatutako eragile guztien
borondatea eta konpromiso politikoa. Ildo horrek bai iparreko eta hegoko GGKEetan bai
politika publikoen ardura duten erakundeetan zuzentasunezko kulturaren aldeko antolakuntza
aldaketak bultzatzea eskatzen du.

3.3.2.1. Emakumeen jabekuntza

I
T

kuspegi feministatik, emakumeen jabekuntzak emakumeen mendeko posizioa dakarten prozesu eta
egituren erabateko aldaketa eskatzen du. Ulertzen denez, jabekuntzak, bere izaera eraldatzaileagatik,
emakumeek boterea handitzea nahi du, hots, baliabide material eta sinbolikoen erabilera eta
kontrola eskuratzea, eragin handiagoa izatea eta euren behar praktikoak eta interes estrategikoak
beteaz gizarte aldaketan parte hartzea.

ermino hori Beijing-eko Konferentzian hartu zen dimentsio bikoitzari buruz hitz egiteko: “alde
batetik, emakumeek banaka zein taldeka daukaten boterearen kontzientzia hartzea esan nahi du [...]
(eta bestetik) jabekuntzak dimentsio politikoa dauka, emakumeak erabakiak hartzen diren tokietan
egotea, hots, boterea erabiltzea, nahi baitu”.
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N

azio Batuetako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak genero ikuspegiaren zeharkakotasunaren
kontzeptua honela definitu zuen: “planeatutako edozein ekintzatan, arlo eta maila guztietako
legediak, politikak eta programak barne, gizon eta emakumeentzat dauden ondorioen balorazio
prozesua. Emakumeen eta gizonen kezka eta esperientzietatik, eremu politiko, ekonomiko eta
sozialetako politika eta programen diseinu, ezarpen eta jarraipenaren osoko dimentsioa ateratzeko
estrategia da. Lortzeko azken helburua genero ekitatea da”.

Garapenerako Lankidetzako

3.3.2.1. Generoaren zeharkakotasuna
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Genero ekitatea
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orrela, Genero ekitatea estrategiak bere egiten du emakumeen jabekuntza, honela ulertuta:
norberaren boterea, boterea besteekin eta boterea edozertarako handitzea, besteen gaineko
menderakuntzazko boterearen aurrean.

orrela, funtsezkotzat jotzen dira emakumeen eskubide ekonomikoei, emakume eta neskatilen
hezkuntzari, sexu eta ugalketa eskubideei, eta abarri lotutako ekimenak, baita emakumeen
eraldatzeko ahalmena indartzen eta, azken batean, botere egitura tradizionalak aldatzen dituzten
sentsibilizazio, eragin politiko eta garapenerako hezkuntzako ahaleginak ere.

ida-plan honek zeharkakotasuna eta emakumeen jabekuntza erakundeetan genero ikuspegia
aldundietatik bultzatutako politika, programa eta proiektu guztietan benetan eta eraginkortasunez
sartzeko helburuarekin uztartzen ditu.

3.3.3. GIDALERROAK

E
I
E
G

makumeek giza eskubideak bete-betean erabiltzeko eta emakumeen eta gizonen arteko botere
harreman berdinak gainditzeko, emakumeen eskubide ekonomiko, sozial, kultural, zibil eta
politikoak eta sexu eta ugalketa eskubideak bete behar dira, plan honetan lehentasunezko ekintza
lerroak deritzenak.

nteresgarria da giza eskubideei buruzko diskurtsoa berreskuratzea, giza garapenaren paradigmak
bezala, arreta nagusia pertsonei eman eta giza askatasuna aldarrikatzen duen ikuspegia delako.
Gainera, emakumeen mugimendutik eta mugimendu feministatik, giza eskubideak azpimarratzea
estrategikoa izan da gobernuen aurreko presio eta salaketa agendarako; izan ere, gobernuak dira
haiei buruz kontuak eman eta betetzearen erantzukizuna hartu behar dutenak.

makumeen jabekuntza alderdi anitzekoa da; ez dago datozen ekintza lerroetako bakar batean
lan egiterik besteei lotu gabe, genero desberdintasunak bizitzaren eremu guztietan baitaude, eta
emakumeen jabekuntza eskubide guztien erabileraren bidez lortuko baita.

arrantzitsua da adieraztea emakumeen jabekuntzaren alde lan egiteak ez duela esan nahi gizonekin
lan egin behar ez denik. Menderakuntzako identitate maskulinoak eraikitzeko parametroak zalantzan

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
Genero ekitatea

3.3.3.1.  Lekuan bertan lankidetza burutzeko orientabideak

EMAKUMEEN ESKUBIDE EKONOMIKOAK
-Emakumeen eskubide ekonomikoen sustapenerako ekintza zehatzen definizioa.
-Elkartasuneko ekonomia eredu desberdinak miatzeko ekintzak sustatzea; haietan emakumeek
giza bizitzaren iraunkortasunean daukaten eginkizuna eta gizarte erreprodukzioan egiten
duten lan ez-monetarioaren balio ekonomikoa onartu beharko da.
-Laguntza mikrokredituko ohiko programak gainditzen dituzten proposamenei; mikrokredituek
emakumeak familiaren ongizatea bermatzen dutenak baino ez izatea iraunarazten dute, euren
premiei ez diete kasurik egiten, eta ez dituzte euren aldaketen eragiletzat hartzen.

EMAKUMEEN GIZARTE ESKUBIDEAK
-Emakumeek parte hartzen duten eta haien premiei kasu egitea eta funtsezko gizarte
eskubideak (osasuna, hezkuntza, garapen iraunkorra, elikadurako burujabetza, etab.) izatea
ahalbidetzen duten proiektu parte hartzaileak indartzea.

EMAKUMEEN KULTURA ESKUBIDEAK
-Emakumeen aurkako kultura bazterkeria modu guztiak murriztera bideratutako estrategia
zehatzak definitzea.
-Emakume indigenentzat, afrikar jatorrizkoentzat eta kultura gutxitukoentzat berariazko
osagarriak dauzkaten giza eskubideei buruzko ekimenei laguntzea.
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J

arraian emakumeen jabekuntzarako funtsezkotzat jotzen diren ekintza lerroak zehaztuko dira.
Haietako bakoitzeko ohar edo aipamen batzuk egingo dira lana ikuspegi feministatik bideratu edo
zuzendu ahal izateko

Garapenerako Lankidetzako

jarri behar dira, eta gizonak berdintasunarekiko konpromisoan engaiatzea lortu behar da genero
hierarkiarik izango ez duen eredu berria eraikitzea ahalbidetuko duten aldaketak bultzatzeko.
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EMAKUMEEN ESKUBIDE ZIBIL ETA POLITIKOAK

GIDA PLANA 2009-20011

Garapenerako Lankidetzako

-Proiektuetan emakumeek herritartasunaren erabilera praktikoa egiteko dauzkaten oztopo
publiko eta pribatuak gainditzeko berariazko ekintzak sartzea; ekintzen eragina erantzukizun
politikoko postuetan ordezkapen paritario hutsean geratu barik, parte hartzeko eta sartzeko
baldintzetara ere iritsi behar dute.
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-Herritartasun osoko eskubideak erabiltzeko oztoporik handienak dauzkaten talde guztien
gaitasun tekniko eta sinbolikoak sendotzeari laguntzea.
-Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztera bideratutako osoko ekintzei laguntzea.

SEXU ETA UGALKETAKO ESKUBIDEAK
-Eragileen artean osasunari eta sexu, ugalketa eta identitate eskubideei heltzeko ikuspegi
edo estrategiei buruzko eztabaida sustatzea.
-Ama eta ahurren osasunari buruzko ohiko ikuspegia, ugalketari eta amatasunari lotua beti,
gainditzen duten eta bere osasunari dagokionez amaren aukeratzeko eskubidea bultzatzen
duten proiektuei laguntzea.
-Sexu, ugalketa eta identitate eskubideak eta sexu eta genero desberdintasuna eta aniztasuna
lantzen dituzten prebentzio eta hezkuntza programak.

3.3.3.2.  Iparraldeko garapenerako gizarte-sentsibilizazio eta
hezkuntzarako ekintzetarako orientabideak

-Arestian adierazitako eskubideak –ekonomikoak, sozialak, kulturalak, zibilak, politikoak,
eta sexu eta ugalketakoak- genero ikuspegitik lantzen dituzten sentsibilizazio, eragin
politiko, ikerketa, prestakuntza/gaikuntza eta sareen eta itunen eraketako proiektu eta
programei laguntzea.

3.3.3.3.  Ipar-hegoko orientabide komunak

-Agenda feministari lotutako epe ertain-luzeko estrategian kokatzen diren proiektuei
laguntzea.

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
Genero ekitatea

-Emakumeak garapenaren subjektu aktiboak diren deszentralizazio prozesu demokratikoei
laguntzea.

-Hegoaldeko herrietako emakumeen erakundeei eta mugimendu feministei laguntzeko
erakundeen ekintzak bultzatzea.

SAREAK ETA ITUNAK
-Ipar eta hegoko emakumeen erakunde eta erakunde feministen arteko kidetza harremanak
sustatzea.

3.4. Garapenerako hezkuntza

GIDA PLANA 2009-20011

ERAKUNDEAK SENDOTZEA

Garapenerako Lankidetzako

-Noranzko bitan, jatorrizko herrietan eta EAEn, emakumearen jabekuntzaren aldeko genero
ikuspegia sartzen duten garapenkidetzako proiektuei laguntzea.
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3.4.1. HITZAURREA

G
B

arapenerako hezkuntza munduko errealitateari buruzko kontzientzia kritikoa sortu, herritartasun
global eta politikoko aktibo eta engaiatua sustatu eta gizartea bidezko giza garapen zuzen eta
iraunkorraren alde mugiarazi nahi duen hezkuntza prozesua da, giza eskubideen errespetuaren
esparruan betiere.

eharbada, gizarte eraldaketarako orientazioa da garapenerako hezkuntzaren ezaugarri
garrantzitsuena. Ikuspuntu horretatik interesgarria da garapenerako lankidetzari dagokion foru
jarduera guztiak, zein tokiko giza parapenarekiko konpromisotik abiatu eta bere politika guztietan
genero ikuspegia bermatu beharra bere egiten baitu, zeharka garapenerako hezkuntza ere sartzea,
gizarte sentsibilizaziorako ez ezik, batez ere gizarte aldaketa eta eraldaketarako erreferente.
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ezkuntza ikuspegi horrek ibilbide luzea egin du Europa mailan eta estatu eta Euskadi mailan
hamarkada bitik gorako esperientzia du. Garapenerako lankidetzaren eremuan ikuspegi hori gero
eta onartuago izateak, erakundeen zenbait deklarazioren bidez, garapenari buruzko egiturazko
politiketan definitutako ekintza lerro gero eta gehiago sarrarazi ditu. Horrek guztiak GHrako gidaplan honen proposamenak sartzeko garrantzitsuak diren zenbait testutan islatzen den arau esparrua
ekarri du.
• Garapenerako hezkuntzari eta Europako iritzi publikoa garapenerako lankidetzaren

alde sentsibilizatzeari buruzko Europar Batasunaren Kontseiluaren Ebazpena

(2001eko azaroaren 8a). Ebazpen horretan, Kontseiluak aintzat hartzen du gure gizartearen
interdependentzia globala eta azpimarratzen du garapenerako hezkuntzak “nazioarteko
elkartasun sentimendua indartzen eta Europan kultura arteko gizartea ezartzearen aldeko
ingurunea sortzen” eta “herritarrak finantzaketa publikoak garapenerako lankidetzarako
egindako ahalegin berrien alde egoten” laguntzen duela. “Garapenerako hezkuntzari laguntza
handiagoa ematea errazteko” eta “garapenerako hezkuntzari buruz gobernuen eta gizarte
zibileko eragileen artean, gobernuek euren artean eta gizarte zibileko eragileek euren artean,
informazio eta esperientzia trukaketak egitea sustatzeko” nahia ere adierazten du.

Z

enbait kasutan, garapenerako hezkuntzak, holako politikek behar dituzten finantza ahaleginen alde
egoteko ez ezik, haien jarraipena egiteko ere, herritarrek lankidetzaren helburuak hobeto ulertzen
lagun dezala espero izaten da.
• Nazioarteko Lankidetzaren Legean NLL, 1998ko uztaila, arazo globalei eta garapenerako
lankidetzari dagozkionei lotutako sentsibilizazio eta kontzientziazio ekintzen bidez herritarren
artean lankidetza eta elkartasun balioak sustatzeko garrantzia jasotzen da. Legeak, gainera,
garapenerako hezkuntza lankidetza tresna gisa jasotzen du.
• Espainiaren Lankidetzari buruzko 2005-2008 Gida-Planak (AECID) garapenerako
hezkuntza, tresna bezala ez ezik, lankidetzaren helburu estrategiko bezala ere jasotzen du.
Espainiar lankidetzaren esparruan GHri ematen zaion garrantzia argi geratzen da; izan ere,
lehen aldiz Garapenerako Hezkuntza Estrategia dago, eta bertan posizio eta konpromiso argiak
hartu eta GHren eremu bezala onartzen dira sentsibilizazio, prestakuntza, ikerketa eta presio
politiko eta gizarte mobilizazioari buruzko jarduketak.
• Garapenerako Lankidetzaren euskal Legeak (2007ko otsailaren 22a) honela ulertzen du
garapenerako hezkuntza: “ipar eta hegoaren arteko garapen desberdinari lotutako arazoen
zio eta ondorioei buruzko ezagutza sustatzera, haiei buruz herritarrengan kontzientzia kritikoa
iratzartzera eta eremu horretan elkartasuneko praktikak eta konpromiso aktibokoak sortzera
bideratutakoa. Garapenerako hezkuntzaren kontzeptuaren baitan gizarte sentsibilizazio,
prestakuntza eta ikerketa ekintzak sartzen dira”. Honakoa ere azpimarratzen du: “urterako
eta zenbait urtetarako planek baliabide ekonomiko eskuragarrien zati bat garapenerako
hezkuntza ekimen eta proiektuei zuzentzea jasoko dute”. (23. artikulua).

GIDA-PLANAREN HELBURUAK, PRINTZIPIOAK
ETA ARDATZAK
Garapenerako hezkuntza

3.4.2.1.  Dimentsio politikoa

G

Hren dimentsio politikoak, herritarrak “zibismoari” lotutako alderdietan prestatzeaz ez ezik, batez
ere gizarte guztiz demokratikoak eraikitzen parte hartze politiko aktibo eta arduratsua izaten
prestatzeaz dihardu. Gizartea eraldatzera bideratutako hezkuntza den heinean, GHk parte hartzea
sustatu, hura posible egin dezaketen estrategiak definitu eta bultzatu, eta, beraz, nahastutako
taldeei berriro ahotsa ematen dien demokrazia indartzeko tresna da, taldeko erantzukizuna eta
pertsona eta komunitate guztiek nahi duten etorkizuna batera definitzeko daukaten eskubidea bere
eginez.

3.4.2.2.  Dimentsio pedagogikoa

H

ezkuntza proiektua garapenerako gizarte produkzio sistema bezala pentsatzean datza.
Garapenerako hezkuntza hezkuntzari buruzko teoria kritikoetan oinarritzen da; teoriok ezagutza
gizarte aldaketaren zerbitzuan jartzen duen hezkuntza emantzipatzailerantz begiratzen dute.
Horretarako funtsezkoa da hezkuntza eta gizarte sektore eta eragileen arteko ituna, hezkuntza
ekintzari zentzua eta batasuna emateko gai baitira. Planteamendu pedagogikoak, zeinek eduki,
estrategia, metodologia eta ebaluazio proposamenen definizioa sartzen baitu, ezinezkotzat jotzen
diren zehar-lerro batzuek erantzun behar die.
a) Genero ikuspegia, garapenerako hezkuntzan, ikuspegi saihestezinetako bat da, neskatila
eta emakumeentzako jabekuntzarako proposamen bezala ez ezik, zuzentasunetik,
erantzunkidetasunetik identitateak berreraikitzeko apustu bezala, ordena patriarkala
gainditzeko bide bezala eta ezagutza sistema androzentrikoei aurka egiteko estrategia bezala
ere bai. Gizarte erreprodukzio mekanismoek eskema horiek iraunarazten dituzte; horregatik,
deseraikitze prozesua egin behar da, eta prozesu horretan errealitatearen azterketa kritikoa
ez ezik, hezkidetza oinarrietatik abiatu eta emakumeen eta gizonen arteko zuzentasunean
oinarritutako ereduen ikasketa sendotzea ahalbidetzen duen ekintza pedagogikoa ere sartu
behar da.

GIDA PLANA 2009-20011

G

arapenerako hezkuntza garapen eta lankidetza politikek hegoko herrietan daukaten eraginaren
ikuspegi batez ere ekonomikotik, ikuspuntu globalago batetik egindako errealitatearen azterketa
konplexuago batera igaro da; azterketa horretan ezinbestekoa da argi eta garbi elkarri lotuta dauden
hainbat dimentsiori kasu egitea. Gida-plan honetan lau dimentsio nagusi –politikoa, pedagogikoa,
kultura artekoa eta etikoa- jasotzen dituen egitura hartzen da.

Garapenerako Lankidetzako

3.4.2. LANKIDETZARAKO INPLIKAZIOAK
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b) Hegoaldea garapenerako hezkuntzan. Garapenerako hezkuntzak hezkuntza prozesuetan
tokikoaren eta globalaren arteko lotura sartu behar du. Ikuspegi horren arabera, hegoko
pertsona eta erakundeekin batera egindako lana kidetza zuzenagoa eta ohiko ikuspegi
eurozentrikoak gainditzen dituen begirada sustatzeko estrategiatzat jo behar da. Baina
horrez gain, berdintasuneko harremanak ezartzeko aldez aurretiko urrats bezala, taldeko
imaginarioaren eraikuntza hartu behar da kontuan. Buruko irudikapen horien barruan,
komunikabideak bezalako eragile sozializatzaileek baldintzatuta sortutako irudikapenetan,
hegoari buruzko estereotipoek, “bestea” “ikusteko”, “(ez)ezagutzeko” eta “epaitzeko” moduak,
eginkizun handia daukate.
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c) Gatazken konponketa baketsua. Etengabeko aldaketan dagoen mundu aztoratu batean,
egungo munduan, alegia, mota guztietako gatazkak, gerra dakartenak batez ere, ugaldu
egiten dira. Baina dimentsio horrek zuzeneko indarkeriaz ez ezik, egiturazko egituraz ere
dihardu, egun hura baita gizateriak aurre egin behar dion gaitzik handiena: bidegabekeria
eta desberdintasuna, txirotasuna eta gizaki gehienentzako bizi baldintza duinik eza, etekina
eta irabaziak giza bizitzarren balioaren aurrean jartzen dituen garapen eredu jakin baten
ondorio dira. Zentzu horretan, bakerako hezkuntza eta giza eskubideak hezkuntza ikuspegi
baten ardatz nagusiak bihurtzen dira; ikuspegi horrek gatazkak kudeatzen eta konpontzen
ikastearen alde egiten du eta giza eskubideen hedapen eta erabileran herri guztientzako
bidezko giza garapen zuzena lortzeko funtsezko oinarriak ikusten ditu. Kasu horretan ere
tokiko bakearen eta bake globalaren eraikuntza lotu behar dira, biak ere androzentrikoa ez
den bake kulturaren bidez.

54

d) Iraunkortasuna.  Garapen iraunkorraren kontzeptuak hazkundea eta erreprodukzioa baliabide
naturalen ustiaketa sistematiko eta kontrolik gabean oinarritzen dituen ereduari eustearen
bateraezintasunaz dihardu. Egun, klima aldaketa eredu horren ondorioen adibide ona da.
Garapenerako hezkuntzari begira, interesatzen dena iraunkortasuna da, ingurune fisikoaren
eta giza ingurunearen arteko harremanetan sakontzen uzten baitu. Horrek egungo ekoizpen
eta kontsumo ereduekiko ikuspuntu kritikotik eta oraindik desagerrarazi ez diren garapen
ereduen aniztasuna (herri indigenak) berreskuratu eta zaindu nahi duen ikuspegitik heztea
eskatzen du, baita azterketa kritiko hori arestikoen (genero ikuspegia, hegoa, bakea...) maila
berean sartzea eta lotzea nahi diren etorkizuneko garapeneko parametroak ezartzeko.

3.4.2.3.  Kultura arteko dimentsioa

K

ultura arteko dimentsioa garapenerako hezkuntza osatzen duten beste elementuetako bat da.
Pertsonek herri batetik bestera egiten dituzten mugimenduek agerian uzten dute harrera egiteko
politikak ezartzeko, kultura aniztasuna maite duen kultura zabaltzeko eta elkarbizitza esparruak
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B

ukatzeko, laugarren dimentsio bat, dimentsio etikoa, azpimarratu behar da; dimentsio horrek
errealitatea aztertzeko, eta epaitzeko eta esku-hartze eraldatzailea proposatzeko balio batzuk
hartzea eskatzen du. Garapenerako hezkuntza ideologikoa da, ez neutrala, eta bertan errealitatearen
irakurketa hura interpretatzen laguntzen duten gako batzuetatik egiten da; gako horiek gizarte
justizia, zuzentasun, elkartasun eta lankidetza balioetan zehazten dira. Dimentsio etiko horretatik,
GHk pentsaera kritikoa berreraiki nahi du, gizarte arazoak giza duintasunaren ikuspegitik eta
pertsonaren baliotik aztertzeko.

3.4.3. GIDALERROAK
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H
D
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3.4.2.4.  Dimentsio etikoa

Garapenerako Lankidetzako

sortzeko premia; elkarbizitza esparruotan pertsona guztiei aitortuko zaizkie giza eskubideak eta
norberaren kultura identitatea galdu gabe inklusioa ziurtatzeko behar diren aldaketak emango
dira. Garapenerako hezkuntzak hezkuntza sistema guztiek, formalek eta ez formalek, autonomia,
elkarrizketa eta genero, kultura, etnia edo beste edozein aniztasunarentzako arreta indartuz,
pertsona guztiak -eta batez ere esklusio arriskuan daudenak- hartzea proposatzen du.
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arapenerako hezkuntzaren kontzeptualizazio horrek garapenerako lankidetza osoa birpentsatzeko
eta birbideratzeko gaitasuna daukan hezkuntza proposamenerantz begiratzen du, horrela hura
arlo horretako tresna hustzat hartzen duen ikuspegi estua gaindituz eta garapenerako lankidetza
politika guztientzako zeharkako ikuspegia emanez.

orrela ulertuta, garapenerako hezkuntza, gizarte aberastuei zuzendutako herritarren sentsibilizazio
eta kontzientziazio ekintzetan ez ezik, herri txirotuetan ezarritako garapenerako lankidetza
proiektuetan ere aintzat hartu beharreko ikuspegi bihurtzen da.

eskribatu berri diren lerroak errealitate globalaren azterketan funtsezko ikuspegiei daude lotuta.
Giza garapena bultzatzeko politika guztiek, zeinen artean garapenerako lankidetzakoak toki
nabarmenean baitaude, aintzat hartu behar dituzte orientabide horiek. Hori dela eta, garapenerako
hezkuntza lekuan bertako lankidetza proiektuek ere jaso behar duten ikuspegia dela ulertzen
da. Helburuek, metodologiak eta aurreikusitako ekintzek osagarri eraldatzailea daukatela, giza
eskubideen unibertsaltasuna eta osotasuna identifikatzen dituztela, emakumeen jabekuntzaren eta
gizonen maskulinotasun tradizionalaren deseraikitzearen alde egiten dutela eta botere harreman
zuzenak sortzen laguntzen dutela ziurtatzea eskatzen du.
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A

dierazitako printzipioekin, lehentasunezko ekintza lerro batzuk proposatzen dira; lerrok lekuan
bertan lankidetza burutzeko orientabideetan, iparreko gizarte-sentsibilizazio eta garapenerako
hezkuntzako ekintzetarako orientabideetan eta, azkenik, testuinguru bietan baliagarritzat jotzen
direnetan egituratzen dira.

3.4.3.1.  Lekuan bertan lankidetza burutzeko orientabideak

H

egoko herrietan burutzen diren lankidetza ekintzek ikuspegi tekniko hutsetik ikuspegi sozial eta
politikoago baterantz egin behar dute, tokiko eragileen parte hartze aktiboaren bidez prozesuetan
nahastutako komunitateetan sendotze eta eraldatze prozesuak sortu ahal izateko. GHren osagarri
eraldatzaile horri dagokionez, funtsezko bost elementu nabarmentzen dira.

KULTURA ARTEKOTASUNA
-Kultura artekotasuna aintzat hartzen duten azterketa eta planteamendua sartzea
testuinguruari egokitzen zaizkion eta lan egiten den gizarteen behar eta interesei erantzuten
dieten ekintzak proposatzeko. Inolaz ere proposamen eurozentrikoak edo jatorrizko kultura
ereduen distortsioa dakartenak egiten ez direla ziurtatu behar da.
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PARTAIDETZA
-Toki erakundeek identifikaziotik azken ebaluazioa arte doan proiektuaren ziklo osoan aktiboki
parte hartzea.
-Nahastutako talde guztiek, batez ere haurrek eta gazteek, eta emakumeen talde eta
erakundeek eta feministek, aurreikusitako ekintzak abiarazten eta gainbegiratzen eta
erantzukizunak hartzen parte hartzen dutela ziurtatzen duten estrategia zehatzak definitzea.
Ikerketa-ekintzako tresna parte hartzaileek xede hori lortzeko metodologia osatzen dute.

JABEKUNTZA
-Pertsonek eta taldeek eragiten dien edozein alderdiri buruz erabakitzeko daukaten
ahalmenaren kontzientzia hartzen laguntzera eta erabakiak hartzen diren lekuetan haien
parte hartze aktiboa ahalbidetzera bideratutako ekintzak definitzea. Jabekuntza batez ere
arrisku, ahultasun edo esklusiorik handienean dauden taldeentzat beharrezkoa denez gero,
arreta berezia emango zaie emakumeei, bai banaka bai taldeka.
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SAREAK ETA ITUNAK
-Gizarte eragileak giza garapenaren esparruan bil daitezkeen borroka eta aldarrikapenetan
batzen dituzten sareak eta itunak sortzea eta sendotzea.

3.4.3.2.   Iparraldeko garapenerako gizarte-sentsibilizazio eta hezkuntzarako ekintzetarako orientabideak-

G

arapenerako hezkuntzaren eremuan pilatutako esperientziak bidea eman du globalizazioaren
testuinguruko egungo arazoei buruzko kontzientzia kritikoa sustatzeko eta herritarrak mugiarazteko
eta giza garapenaren aldeko eraldaketa ekintzetan engaiatzeko egokienak iritzitako ekimenak
doitzeko eta hobeto definitzeko. Ikuspegi horren pean egindako proposamenak lan egin nahi
den taldeei egokitu beharrak lehentasunezko ekintza lerroak hiru hezkuntza eremuen arabera
egituratzea zuritzen du.

a. Hezkuntza formala
CURRICULUMARI BURUZKO EZTABAIDA
-Diziplina eta sektore arteko taldeak sortzea, curriculumari buruz eztabaidatzeko; eztabaida
garapenerako hezkuntza hiritartasunerako hezkuntza arloari lotuta hartzeari eta curriculum
osoan zeharka sartzeari buruzkoa litzateke.

PRESTAKUNTZA
-Irakasleen eta hezkuntza komunitateko beste eragileen gaikuntza euren premiei egokitutako
proposamenekin; bertan hezkuntza proiektuetan hegoko dimentsioa, genero ikuspegia, sexu
eta genero identitate aniztasuna eta kultura artekotasuna lantzen ari diren eragileek parte
hartzea jasoko da.
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-Garapenerako hezkuntzari dagokionez, prestakuntza teknokratikoaren aurrean prestakuntza
etiko eta giza eskubideetakoa bultzatzen duten gaikuntza pertsonala eta lanbidekoa hobetzera
bideratutako ekintzak.
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-Garapenerako hezkuntzari dagozkion ikerlanak, azterketak, ikerketak egitea (praktika onen
identifikazioa, hezkuntza berrikuntzako programen definizioa, proiektuen ebaluazioa aldaketa
eta hobekuntza tresna gisa...).
-Garapenari buruzko eztabaida zabalean bil daitezkeen eta garapenerako hezkuntzaren eta
lankidetzaren ekintza kokatzen diren esparru teoriko berriak eskain ditzaketela uste den gaiei
buruzko ikerlanak, ikerketak eta azterketak egitea.

BERRIKUNTZA SAREAK
-Garapenerako hezkuntzako berrikuntzako esperientziak bultzatzeko hezkuntza zentroak
eta eragileak –tokian eta globalki- lotzen dituzten eta bultzatu nahi den sarearen egiturak,
baliabideak, eragileak eta lan helburuak ondo identifikatzen dituzten proiektuak bultzatzea.

BALIABIDE PEDAGOGIKOAK
-Material didaktikoa eta baliabide pedagogikoak, batez ere irakasleek eta GGKEek osatutako
talde mistoek egindakoak, sortzeko laguntza. Besteak beste, Interneten bidez eskuragarri
egon daitezkeen formatu elektronikoko edo multimediako materialak, ikus-entzunezkoak...
sortzea sartzen da.
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b. Hezkuntza ez-formala
AGIRI ETA BALIABIDE ZENTROAK
-Ematen dituzten zerbitzuak zabaltzeko eta komunikatzeko plana daukaten eta funts
digitalizatuetan kontsulta egitea eta sartzea eskaintzen duten baliabide zentroak sendotzea.

AISIA ETA ASTIALDIKO ESPARRUAK
-Garapenerako hezkuntza aisia eta astialdiko esparru ez-formaletan lantzeko hezkuntza
proposamenei laguntzea.

BIDEZKO MERKATARITZA
-Nazioarteko merkataritzari lotutako desberdintasunaren arazoari buruzko sentsibilizazioa
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dakarten eta kontsumo arduratsuko proposamenei lotuta dauden bidezko merkataritzako
ekintzak.

c. Hezkuntza informala
ERAGIN POLITIKOA
-Politiketan eta erakundeetan eragin nahi duten eta salaketa, hitzarmenen jarraipena, gizarte
sentsibilizazio eta mobilizazio kanpainak dakartzaten ekintzak.

SAREAK ETA ITUNAK
-Hainbat eragile nahasten dituzten estrategia bateratuak; eragileok erreferente kritiko
gisa sortuak izan behar dute, elkartasunari buruzko ikuspegian bat etorri behar dute eta
nazioarteko harreman sistemaren politikei eta egitura hegemonikoei aurre egiteko eta gako
berriak, diskurtso berriak eta gizarte praktikak proposatzeko elkar indartu behar dute.

KOMUNIKABIDEAK
-Komunikabideen eta garapenerako hezkuntzan nahastutako gainontzeko eragileen (batez
ere GGKEak) artean etengabeko elkarrizketa, sinergiak eta elkarlana bultzatzen dituzten
proposamenei laguntzea, horrela komunikabideek ildo horretako lan prozesuari ekiteko eta
informazio eta zerbitzu publikoko eginkizunak betetzeko.

3.4.3.3.   Ipar-hegoko orientabide komunak

ERAKUNDEAK SENDOTZEA
-Nahastutako entitateak edota erakundeak sendotu nahi dituzten planak, aldaketa prozesuak
bultzatzeko eta lankidetza ekintza guztiei zentzu kritiko eta estrategikoa emateko. Planean,
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-Lotura engaiamendu maila zenbaitekin garapenerako hezkuntzarako proiektu eta
programetan lagun dezaketen tokiko eragileekin (zentro zibikoak, auzokoen elkarteak, gazteria
zerbitzuak...).
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ELKARLANA TOKI ERAKUNDEEKIN ETA ELKARTEEKIN
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garapenerako hezkuntzan aurrera egiteko berariazko estrategiak jaso beharko dira, eta epe
ertain eta luzeko plangintzek abiapuntuaren aldean aurrerapena eta hobekuntza ekarri beharko
dituzte. Plangintza estrategikoko eta tokiko eta egoitzako borondatezko langileen eta langile
boluntarioen gaikuntzako proposamenak dakartza.
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DIAGNOSIA ETA IDENTIFIKAZIOA
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-Proiektu eta programen diagnosi eta identifikazio faseei laguntzea. Faseok honakoak ekarri
behar dituzte: testuinguru sozio-politikoaren azterketa; helburuko taldeen identifikazioa; lan
metodologia; garapenerako hezkuntzaren dimentsioak -politikoa, pedagogikoa, kultura artekoa
eta etikoa- eta haien trataera aintzat hartzea. Banaka zein partzuergoan aurkeztua.

SISTEMATIZAZIOA
-Ikasketak berreskuratu, balorazio kritikoak egin, hobetzeko ildoak ezarri eta eragileen arteko
komunikazio eta trukaketa prozesuak erraztu nahi dituzten esperientzia sistematizaziorako
proposamenei laguntzea.

ankidetza deszentralizatuak, eta zehazki euskal lankidetzak, historikoki garapen prozesuetan
tokiko gizarteen sendotzeak daukan garrantzia frogatu du. Baina txirotasunaren aurkako borroka
proposatzen duen garapen eta lankidetzaren esparru hegemoniko berria, laguntzaren eraginkortasuna
eta lankidetzaren tresnak eta moduak ez dira nahikoak helburu horretan sakontzeko.

ankidetza esparru ofizial zabalago horretan sartu eta estatu eta nazioarteko politiketan eragiten
ahalegindu baino lehenago, lankidetza deszentralizatuak aukerak proposatu behar ditu eta,
ondorioz, berritzeko eta euskal lankidetzak Estatuko gainontzeko lankidetza deszentralizatuentzat
eredu izaten jarrai dezan laguntzeko ahalegina egin behar du.

ankidetza deszentralizatuaren funtsak handitzeko eta euskal lankidetzan erakunde aldaketak
egiteko eszenatoki horretan, hain zuzen ere, foru lankidetzaren erronka berriak haren lankidetzaren
plangintza hobetzera, modu eta tresna berriak miatzera eta gainontzeko herri administrazioekiko
eta lankidetza eragileekiko elkarlana eta koordinazioa hobetzera bideratzen dira.

4.1. Nor dira foru lankidetzaren eragileak?

T

radizioz, Garapeneko Gobernuz Kanpoko Erakundeak izan dira lankidetza mota horren protagonista
nagusiak. Gida-plan honetan GGKEak oraindik dira foru lankidetzen eragile nagusiak. Hala ere,
lankidetza deszentralizatuaren zaharberritzeak nazioarteko garapen eta lankidetza politiketan
eragile berriak sartzea eta haien partaidetza eskatzen ditu. Zentzu horretan, honako erakunde eta
elkarteei irizten zaie euskal foru lankidetzaren eragile:
• Estatutuetako xedeen artean garapenerako lankidetza edo sektore horretako lan esperientzia
egiaztatu eta iraunkorra dauzkaten Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeak eta irabazi
asmorik gabeko antzeko beste pertsona juridikoak.
• Euren xedeen artean garapenerako lankidetza egon ez arren, gizarte lanean daukaten
esperientziagatik lankidetza proiektuetan aktiboki lagun dezaketen gizarte zibileko bestelako
eragileak.
• Tokiko botere publikoak: foru instituzio eta erakundeak, lurralde historikoetako udalak, Euskal
Fondoa eta zuzeneko lankidetzako ekimenak burutzen dituzten udal sareak edo elkarteak,
baita hegoko haien parekoak ere.
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• Nazioarteko erakunde publikoak, estatukoak eta iparreko herrietako administrazio
deszentralizatuari dagozkion bestelakoak, eta hiru lurralde historikoetako edozeinetan egoitza
daukaten hegoko Estatuen ordezkaritzak edo Estaturik gabeko herrien ordezkaritzak.
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F

oru eragileen sailkapen berri horretan gobernuz kanpoko eragileen lankidetza deszentralizatuaren
eta lankidetza deszentralizatu ofizialaren artean bereiztea komeni da. Bereizketa hori Garapenerako
Lankidetzari Buruzko Legeak2 lankidetza sisteman eragindako aldaketetan, azken urteotako
foru lankidetzaren bilakaeran eta jarduera horri zuzendutako funtsen hazkundean oinarritzen
da. Horregatik guztiagatik, aurrerago azalduko denez, dauden tresnak berrikustea komeni da.
Dirulaguntza eta laguntzetarako deialdiak berrantolatzeaz gain, testuinguru horrek foru aldundien
lankidetza ofizialak beteko duen eginkizuna definitzea gomendatzen du.

4.2. Koordinazioa lankidetzaren beste
eragileekin

E
B

uskal erakundeen lankidetza politikak koordinazio eta elkarlan printzipioek gidatuak izateko
helburuarekin, foru aldundiok geure egiten dugu Lankidetzaren Legean xedatutako Erakundeen
arteko Batzordearen funtzionamenduan dagokigun erantzukizuna. Foru aldundien ikuspuntutik,
Batzorde horrek etorkizun hurbilean heldu beharreko lehentasunetako batzuk honakoak dira: a)
Batzordea osatzen duten erakunde publikoen lankidetzaren plangintza eta tresnak koordinatzea;
b) euskal lankidetzek estatuko lankidetzarekin eta Europako Batasuneko lankidetzarekin izan
beharreko harremanen estrategia; eta c) euskal erakundeen zuzeneko lankidetzaren koordinazioa.

estalde, foru aldundiek Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren esparruan euskal lankidetza
publikoaren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzen lagunduko dute. Gure aburuz organismo horretan
aldundiek izan beharreko lekua xede horretarako ekimen eta gomendio egokiak egiteko esparrua
da. Guztiz definituta egon ez arren, geure egiten dugu honako kontuetan sakontzeko lehentasuna:
lankidetza deszentralizatuko modu eta tresna berriak; euskal lankidetza deszentralizatuaren agenda
garapenaren agendako beste gaietara (batez ere giza eskubideetara, migraziora eta ingurumenaren
iraunkortasunera) zabaltzea; eta lankidetzaren euskal eragileen eragin politikorako modu berriak
eta euskal gizartearen kontzientziazio kritikoa.

1/2007 Legea, otsailaren 22koa, Garapenerako Lankidetzari Buruzkoa. Eusko Jaurlaritza

2

ida-plan honetan jasotako foru aldundien lau lankidetza tresna nagusiak honakoak dira: a) larrialdiko
laguntza eta laguntza humanitarioa, b) proiektuetarako deialdia, c) proiektuen plangintzan eta
formulazioan genero ikuspegia sartzen laguntzeko deialdia, eta d) bestelako lankidetza moduak3.

5.1. Larrialdiko laguntza eta laguntza
humanitarioa

F

oru aldundiek lankidetzaren egiturazko ikuspegiaren alde egiten dute, baina horrek ez du baztertzen
larrialdiko ekintzak eta laguntza humanitariokoak plan estrategiko honetan sartzea. Horrexegatik,
foru lankidetzak gutxienez aurrekontuaren %3 gordetzen du GGKEek eta irabazi asmorik gabeko
bestelako erakundeek sustatutako laguntza mota horrentzat. Laguntza horiek etengabeko deialdi
publiko irekiaren bidez arautuko dira.
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5.2. Proiektuetarako deialdia

D

iru-kopuruagatik, foru lankidetzaren tresna nagusia garapen, sentsibilizazio eta garapenerako
hezkuntza proiektuetarako urteroko deialdia da. Deialdi horretan hiru finantza lerro eta dagozkien
formularioak eta baremazio irizpideak jasoko dira:
• Tokiko garapen proiektuen finantzaketa hegoko komunitateetan. Gutxienez lankidetzarako
aurrekontuaren %60 gordeko da finantza lerro horretarako. Aurkeztutako proiektuak urtekoak
edo zenbait urtetarakoak izango dira, deialdi bakoitzean zehazten denaren arabera.
•

Sentsibilizazio, prestakuntza, eragin politiko, ikerketa eta garapenerako hezkuntzako
proiektuak, zati nagusia lurralde historikoetan burutzen denean. Lerro horretan gutxienez

Lan tresna horiei beste kudeaketa gastuak erantsi behar zaizkie, besteak beste, proiektuen jarraipenerako
joan-etorriak, argitalpenen edizioa, hedapen gastuak, etab.

3
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lankidetzarako aurrekontuaren %10 gordeko da, eta arestian legez, proiektuak urtekoak edo
zenbait urtetarakoak izango dira, deialdi bakoitzean zehazten denaren arabera.
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• GGKEek edo bestelako eragileek aurkeztutako unean uneko ekimenen finantzaketa. Tresna
horrek helburu bikoitza dauka. Alde batetik, euren ezaugarriengatik arestiko deialdietan
sartzen ez diren proiektu txikiei laguntzea. Eta bestetik, lankidetza gaietan ohiturarik ez
daukaten gizarte eragileei sartzea erraztea. Ekimen bakoitza deialdi bakoitzean ezarritako
gutxieneko laguntza gaindituko ez duen kopuruaz finantzatu ahalko da. Kontuak ematea
eta esku-hartzearen gutxieneko kalitatea bermatu behar badituzte ere, formularioak eta
baremazio irizpideak oso errazak eta malguak izango dira. Deialdi horretarako gehienez
aurrekontu osoaren %5 bideratuko da.

5.3. Genero ikuspegiko laguntza teknikoak
kontratatzeko deialdia

E

uskal foru lankidetzak lehentasuna ematen dio finantzatzen dituen proiektuen planteamenduan
genero ikuspegia sartzeari. Lehentasun hori betetzeko bermeak indartzeko, aldundiek, garapen eta
GeGH proiektuen finantzaketakoaren aurretik, urteroko deialdia ireki ahalko dute; haren helburua
proiektuen plangintzan eta formulazioan genero ikuspegia sartzen lagunduko duten laguntza
tekniko espezializatuak kontratatzea edo bestelako ekintzak egitea izango da.
Deialdi horrek titulu bi izango ditu:
a) Proiektuen plangintzan eta formulazioan genero ikuspegia sartzea errazteko laguntzak.
Aldundien deialdietara aurkeztuko diren proiektu jakinen plangintzari eta formulazioari
laguntzeko generoan espezializatutako laguntza teknikoa kontratatzeari emango zaio
dirulaguntza.
Deialdi horren diru-kopurua gehienez ere aldundi bakoitzaren aurrekontuaren %2 izango
da.
b) Tokiko erakundeetan genero ikuspegia instituzionalizatzea errazteko laguntzak. Euskal
Herriko kideekin lan egin ohi duten tokiko GGKEetan genero ekitatearen aldeko antolakuntza
aldaketa abiatzeko eta garatzeko generoan espezializatutako laguntza teknikoa kontratatzeari
emango zaio dirulaguntza.
Deialdi horren diru-kopurua gehienez ere aldundi bakoitzaren aurrekontuaren %4 izango
da.

FINANTZA TRESNAK ETA LERROAK

G
L

ainera, foru gobernuek, bai Euskadin bai laguntzaren herri hartzaileetan, euren ekimenez
prestakuntza jarduerak burutu ahalko dituzte arestian aipatu edozein lankidetza eragileri gida-plan
honetan jasotako gidalerroez jabetzen eta haiek garatzen laguntzeko.

aburbilduz, foru aldundiek azaldutakoei eransten zaizkien honako lankidetza moduak bultzatu
ahalko dituzte:
1. Elkarlanak iparreko erakundeekin eta EAEn egoitza daukaten eta diharduten hegoko beste
Estatuen eta mugimenduen ordezkaritzekin. Atal horretan honakoak sartzen dira: a) iparreko
herrietako nazioarteko, estatuko eta administrazio deszentralizatuko erakunde publikoak;
b) lurralde historikoetako GGKEak eta gobernuz kanpoko bestelako eragileak; eta c) hiru
lurralde historikoetako edozeinetan egoitza daukaten hegoko Estatuen edo Estaturik gabeko
herrien ordezkaritzak.
2. Lankidetza zuzena hegoko herrietako erakunde publiko eta pribatuekin. Halaber, Euskadin
sentsibilizazio proiektuak eta kanpainak burutu ahalko dira hiru aldundietako edozeinen
ekimenez.
3. Gida-plan honetako gidalerroei lotutako prestakuntza jarduerak bai EAEn bai hegoko
herrietan.
Hiru lankidetza modu horiei zuzendutako funtsen batuketa ez da aldundi bakoitzak lankidetzarako
daukan urteko aurrekontuaren %15 baino gehiago izango.
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F

oru erakundeentzat interesgarriak diren proposamenak izan arren garapen eta GeGHko deialdietan
lekurik aurkitzen ez duten eta gida-plan honetan definitutako gidalerroak partekatzen dituzten irabazi
asmorik gabeko erakundeek, erakunde publikoek edo estatuz gaindiko erakundeek deialdietan
jasotako norgehiagoka ez diren moduen babespeko dirulaguntzak jaso ahalko dituzte.
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5.4. Bestelako lankidetza motak
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L

ida-plan honen ezaugarrietako bat, plan bakoitzaren indarraldia bukatuta iritsi nahi den eszenatoki
zehatzak baino, hartutako ikuspegiak definitutako lankidetza mota burutu nahi izatea da. Hots, ez
da geografia edo sektore lehentasunik ezartzen, foru lankidetzaren ikuspegia ez da aldagai jakin
batzuen konbinazioei esleitutako portzentajeetan egindako aurrekontuaren banaketaren bidez
marrazten. Laburbilduz, gida-plan honentzat sustatu nahi den lankidetza mota, egiten den lekua
edo lan egiten den sektorea, esaterako, baino garrantzitsuagoa da.

ankidetza honen ikuspegia neurri batean izandako esperientziatik berreskuratzen da eta beste
neurri batean xede berrietara zuzentzen da, eta hiru ardatz errazetan laburbil daiteke:
- Foru lankidetzak finantzatutako proiektu guztien xede bakarra hegoko herri eta gizarteetako
pertsonek pairatzen duten txirotasunaren aurka borrokatzea da. Beraz, pertsonak dira gure
zereginaren protagonistak, eta gainontzekoa tresna baino ez da.
- Pertsona horiei dagokienez emakume eta gizonen artean bereizten dugu, leku guztietan
txirotasunak eragin handiagoa daukalako emakume eta neskatilengan, botereari lotutako
desberdintasunen ondorioz.

E

- Gainera, txirotasunaren eta desberdintasunaren zioak lan egiten dugun pertsonen kontroletik
kanpoko eragileetan edo gizarteen erreprodukzioan inertzia handia daukaten egiturazko
eragileetan daude. Horregatik, eta edozein kasuren aurrean, beharrezkotzat jotzen dugu
zio horiei buruzko kontzientzia kritikoa sustatzea, haiek ahultzeko eta joera aldaketa
ahalbidetzeko.
skematikoki, honakoak dira gida-plan honetako 3. artikuluan azaldutako gidalerroak dakartzaten
puntu nagusiak, azken finean, hiru aldundiok bultzatzen dugun lankidetza politika osatzen
dutenak.
Zelan neurtu politika hori zer mailatan aplikatzen den eta aurrera egiten duen? Oinarrian hori
egiteko hiru prozedura daude:
- Onartzen den proiektu kopuruaren bidez, sartzen diren sektorearen arabera (logikoki,
ezarritako gidalerroei lotuta egon behar dute); edo helmuga geografikoaren arabera (era
berean, zehaztutako lehentasun geografikoei lotuta).
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- Proiektuei zuzendutako funtsen bidez, sartzen diren sektorearen edo helmuga geografikoaren
arabera, eta funts horien banaketa lankidetza planaren kudeaketarako ezarritako tresnen
arabera.
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- Gida-planean identifikatutako gidalerroei lotuta urtero onartutako proiektuen edukien
azterketaren bidez.

G
B

68

ure gida-planari dagokionez, esan dugunez, garrantzitsuena onartzen diren proiektuek hartutako
ikuspegia da. Hots, finantzatutako proiektu kopurua, lankidetza sektoreei, eskualde geografikoei
edo lankidetzarako erabilitako tresnei zuzendutako funtsa kopurua ez dira hain garrantzitsuak.
Onartzen diren proiektuetan tokiko giza parapen, genero eta garapenerako hezkuntzako ikuspegiak
sartzen joatea garrantzitsua da.

eraz, gure lankidetza politikaren zehaztapen eta garapen maila finantzatzen diren proiektuen eduki
eta ikuspegietan oinarrituz baloratu behar dira, eta eduki horiek, bestalde, deialdi bakoitzean
erabilitako baremazio irizpideen arabera antolatutako azterketaren pean jartzen dira. Irizpide
horiek onartuko den proiektu motari buruzko erabakiak hartzeko azken tresna dira eta, ikuspegi
orokorretik, haiek dira euskal foru lankidetzari eman nahi diogun izaera emango diotenak. Proiektu
bakoitzari dagozkion baremazio irizpideak hiru multzotan banatzen dira:
a) Proiektuaren kalitate teknikoari buruzko irizpideak: %36. Aurrekontuari, proposatutako
ekintzen iraunkortasunari buruzko iritziei, bideragarritasun teknikoari, eta abarri lotutako
aldagaiak dira. Irizpide multzo hori berbera da hiru aldundien deialdientzat.
b) Gida-plan honetako gidalerroei buruzko irizpideak: %36. Proiektu bakoitza plan honetan
definitutako foru lankidetzako politikari zein mailatan egokitzen den baloratzen dutenak
dira. Bestea bezala, multzo hori berbera da hiru aldundientzat.
c) Bestelako irizpideak: %28. Multzo horretan aldundi bakoitzak egoki deritzen irizpideak
sartuko ditu, Lurralde Historiko bakoitzaren ezaugarrien edo bere lankidetzari erantsi nahi
dizkion ezaugarrien arabera.

B

eraz, gida-plan honetan azaldutako politika zein mailatan ezarri den baloratzeko, oinarrizko
adierazlea bigarren multzoan sartutako irizpideen gauzatze maila da, gidalerroei dagozkienak,
hemen zehaztutakoaren arabera:

36%

Tokiko Giza Garapena
Baremazio irizpideak gida-planeko 3.2.3.1 eta 3.2.3.3 atalean jasotako orientabideak dira.

12%

Genero ekitatea
Baremazio irizpideak gida-planeko 3.3.3.1 eta 3.3.3.3 atalean jasotako orientabideak dira.

12%

Garapenerako Hezkuntza
Baremazio irizpideak gida-planeko 3.4.3.1 eta 3.4.3.3 atalean jasotako orientabideak dira.

12%

SENTSIBILIZAZIO ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZA PROIEKTUAK

36%

Tokiko Giza Garapena
Baremazio irizpideak gida-planeko 3.2.3.2 eta 3.2.3.3 atalean jasotako orientabideak dira.

12%

Genero ekitatea
Baremazio irizpideak gida-planeko 3.3.3.2 eta 3.3.3.3 atalean jasotako orientabideak dira.

12%

Garapenerako Hezkuntza
Baremazio irizpideak gida-planeko 3.4.3.2 eta 3.4.3.3 atalean jasotako orientabideak dira.

12%

D

ena dela, gida-plan honetako 5. atalean ikusi dugunez, lankidetza proiektuei laguntzeko hainbat
izaeratako tresnak daude, eta horregatik kasu bakoitzean komeni da, jarraian azalduko dugunez,
tresna bakoitzeko zer jarraipen mota egingo den zehazki azaltzea.

GIDA PLANA 2009-20011

GARAPEN PROIEKTUAK

Garapenerako Lankidetzako

GIDA-PLANAREN JARRAIPENA
EGITEKO ADIERAZLEAK

69

Garapenerako
Lankidetzako
GIDA PLANA
2009-2011

GIDA PLANA 2009-20011

Garapenerako Lankidetzako

6.1. Gida-planaren jarraipen eta
ebaluaziorako adierazle kuantitatiboak
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H

aila honetan gida-planean jasotako tresnetatik hiru sartzen dira:
- Garapen proiektuetarako deialdia GGKEentzat.
- Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntza proiektuetarako deialdia GGKEentzat.
- Zuzeneko lankidetza.

H
H

iru lankidetza mota horientzako erreferentzia urteko deialdi bakoitzaren oinarrietan argitaratutako
baremazio irizpideak dira; bertan azaltzen da finantzatzeko aurkeztutako proiektuen baloraziorako
erabiliko den baremazio sistema.

iru kasuotan, gida-planak foru lankidetzan daukan eragin maila neurtzeko, adierazlea gidalerro
bakoitzean lor zitezkeenen aldean urtean onartutako proiektu guztien balorazioan batutako puntuen
portzentajea da. 2009an ikusitako datuak oinarria (100) izango dira eta haiekin alderatuz neurtuko
da foru lankidetzaren bilakaera, ondoko taulan laburbildu legez:

1. TAULA. GIDA-PLANAREN JARRAIPEN ETA EBALUAZIORAKO ADIERAZLEAK
IRIZPID.

2009

2010

2011

GARAPEN PROIEKTUAK

TGG
GI
GH

SeGH PROIEKTUAK

TGG
GI
GH

100
100
100
100
100
100

105
105
105
105
105
102

110
110
115
110
110
105

Honakoei buruzko irizpideak: TGG: Tokiko giza garapena; GI: Genero ikuspegia; GH: Garapenerako hezkuntza.

L

an lerro bietan (“garapen proiektuak” eta “Sentsibilizazioa eta garapenerako hezkuntza”) ikuspegi
bakoitzerako (TGG, GI eta GH) itxarondako eboluzio desberdina haien hazkunderako kalkulatutako
ahalmen desberdinetatik ateratzen da. Horrela, esaterako, uste dugu genero ikuspegiak lekuan
bertako proiektuetan garapenerako hezkuntzaren ikuspegiak baino aukera gehiago daukala hazteko
gure erkidego autonomoan egindako proiektuetan.
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T

6.2. Azaldutako jarraipen sistematik at
geratzen diren tresnak

J

arraian azalduko diren arrazoiengatik, honako tresnak ez dira arestiko puntuan azaldutako jarraipen
sistema berean sartzen.

Larrialdiko laguntza eta laguntza humanitarioa

E

gia da laguntza mota horri eman dakiokeen ikuspegia gida-plan honetako 3. atalean garatutako
foru lankidetzaren hiru ardatz nagusietatik balora daitekeela. Hala ere, inguruabar bik larrialdiko
laguntza eta laguntza humanitarioa atal honetan azaldutako jarraipen sisteman ez sartzea
gomendatzen dute:

Alde batetik, laguntza eskaeren izaeren artean desberdintasun oso handiak egon daitezke.
Horrela, GGKEek aldundiak berak finantzatutako garapen proiekturen batean lan egin
ohi zuten inguruan gertatutako hondamendiren bat arintzeko aurkeztutako proiektuekin
batera, larrialdiko egoerei aurre egiten diharduten Nazio Batuen erakundeetako baten batek
zuzendutako programa jakinen bati ekarpen txikia egiten dioten proiektuak daude. Proiektu
mota bien kontzeptua oso desberdina da eta, beraz, proposatutako ekintzak baloratzeko ez
dago sistema bera erabiltzerik.
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H

alaber, lehen multzoan kalitate teknikoari buruz eta hirugarrenean aldundi bakoitzaren beraren
lankidetzaren ezaugarriei buruz sartutako balorazio irizpideei, etengabeko jarraipena egingo zaie
gida-planak iraun bitartean.

Garapenerako Lankidetzako

resna hori gida-planaren ondorioz foru lankidetzan sartzen diren aldaketen etengabeko jarraipena
egiteko erabiliko da. Urtero, deialdi bakoitza ebatzi ondoren, 1. taulan adierazitako helburuen
gauzatze mailari buruzko txosten laburra aterako da. Txosten hori GGKEekin eztabaidatuko
da adierazleen bilakaerari, ezarritako xedeen egokitasunari eta, batzuetan, beteko ez balira,
helburuak lortzeko hartu beharreko neurriei buruz hausnartzeko.
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Bestalde, hiru aldundien artean laguntza bideratzeko modu desberdinak daude:
norgehiagokako deialdiaren bidez; deialdi irekiaren bidez; eta dirua ematen zaion funts baten
bidez. Berriz ere, larrialdiko laguntza eta laguntza humanitarioa bideratzeko hiru moduek
ez dute batere errealista egiten finantzatutako ekintza zehatzen baremazio irizpide berari
jarraitzea.

72

H

orrexegatik, laguntza humanitarioko eta larrialdiko laguntzako proiektuen balorazioa honako
irizpideen bidez egingo da:

- Proiektuari buruzko informazioa.
- Aurrekontuaren azalpena.
- Laguntza banatzeko eta jarraipena egiteko prozedura.
- Genero ikuspegia proiektuan sartzea.

B

alorazioa azaldua izango da, hots, ez da zenbakien bidezkoa izango, eta horregatik laguntza
humanitarioaren eta larrialdiko laguntzaren jarraipena tresna horri esleitutako funtsen gutxienekoa
betetzera mugatuko da, eta ez edukiak betetzera.

Aldian aldiko ekintzak

A

ldian aldiko ekintzei dagokienez, proiektuen kontzeptua eta gauzatzea oso erraza izan ohi da eta
ez dira aldez aurretiko plangintza prozesu baten emaitza izaten. Helburua, emaitzak, etab. gutxitan
sartzen dira komunitateek garapen iraunkorra lortzeko dauzkaten arazoen testuinguruan; aitzitik,
proiektuaren osagaiek burutzen errazak diren berehalako behar nabarmenei erantzun nahi diete.
Beraz, kasu gehienetan zaila izango da gida-planean adierazitako gidalerroen ikuspuntutik, batez
ere tokiko giza garapenaren eta garapenerako hezkuntzaren ikuspuntutik, aztertzea. Ondorioz,
tresna hori ez da gida-planaren jarraipenerako adierazleen sisteman sartzen.

Genero ikuspegiko laguntza teknikoak kontratatzeko deialdia

D

eialdi hori, gidalerroei lotutako baremazio irizpideei lotuta egon barik, kontratatu nahi den
laguntzaren eskaintzaren kalitateari dago lotuta. Beraz, kasu horretan Gida Planaren jarraipenerako
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adierazlea ez dago irizpide horiei lotuta, indarrean dagoen hiru urteetan aldundi bakoitzak deialdi
horri zuzendutako aurrekontua agortzeari baizik.

A

tal horretan plan honetako gidalerroei lotutako prestakuntza jarduerak ere sartzen dira. Genero
ikuspegiko laguntza teknikoei lotutako tresnarekin gertatu legez, lankidetza modu hori lerro horien
parekoa da eta horregatik ez du zentzurik gida-planak hartutako ikuspegiari egokitzeko maila
baloratzeak. Hortaz, tresna hori ez da gida-planaren jarraipenerako adierazleen sisteman sartzen.
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P

lan honetan jasotako sistemaren bidez baremazioa egin ezin zaion proiekturik derrigorrez ez
daukaten kontuei buruzko elkarlanak erakundeekin. Adibidez, Euskadin beste Estatuek edo Estaturik
gabeko herriek dauzkaten ordezkaritzentzako laguntzak; koordinakundeen funtzionamendu
orokorrarentzako laguntza, etab. Holakoetan, elkarlana epe zehatz baterako planifikatutako
helburuak dauzkan proiektu baten ingurukoa ez denez, ez du zentzurik izango ohiko proiektuentzat
definitutako balorazio irizpideak erabiltzeak. Beraz, atal horretan jasotako lankidetza modua ez da
gida-planaren jarraipenerako adierazle sisteman sartzen.
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