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1. GARAPENERAKO LANKIDETZA NAZIOARTEKO HARREMANEN TESTUING URUAN. 
 
1.1. Sarrera 
 
Hiru urte joan dira Foru Lankidetzaren lehenengo Plan Zuzentzailea abian jarri zenetik, eta horren 
indarraldia 2011ko abenduaren 31n amaitu zen. Bitarte horretan martxan jarri dugun lankidetzarako 
politikak argi zehaztutako ezaugarriak ditu, hiru ikuspuntutan oinarrituak: tokiko giza garapenean, genero 
zuzentasunean eta garapenerako hezkuntzan. Hiru urte hauetako esperientziak aukera eman digu ondo 
bereizi ahal izateko politika hori aplikatzeko modua, gaur egungo arau-esparruan hura gauzatuz, eta baita 
hori guztia aipatutako ikuspuntuen azpian dauden printzipio eta ideiekin bat etorriz egin ahal izateko 
zenbait arazo ere. Dena dela, arrakasta eta zailtasun horiek, hurrenez hurren, sakondu eta gainditu egin 
nahi dira Bizkaiko lankidetzaren 2013-2015 aldiko Plan Zuzentzaile honetan, 2009an hasitako lanari 
jarraipena ematen dion ildo orokorrean. 
 
Zubi-urtea izan da 2012a, eta lehenengo Plan Zuzentzailean jasorik zeuden ildoei jarraitu zaie, nahiz eta, 
arestian esan dugunez, jada plan hori ez zegoen indarrean modu formalean. Urte horretan balorazioa egin 
zitzaion aipatutako planari. Bai hautatutako ikuspuntuak, bai eragile parte-hartzaileak zein lankidetza 
arloko politika bideratzeko erabilitako tresnak aztertu ziren. Egindako gogoetak Euskadiko GGKEKrekin 
partekatu ziren, eta azterketa eta eztabaida prozesutik zenbait ondorio atera ziren. Horiek kontuan hartu 
dira bigarren Plan Zuzentzaile hau egiteko.    
 
Ikasi diren gauza garrantzitsuetako bat izan da hobeto ulertzea zer nolako eginkizuna bete dezakeen gure 
erakundeak garapenerako lankidetzaren nazioarteko esparruan. Lankidetza deszentralizatuaren eremuan 
lan egiten duten erakundeen plan zuzentzaileetan ohikoa da haien ekintza azken urteotan izandako 
topaketa eta adierazpen ugarietan kokatzea, hasi 2000. urteko Milurtekoko Gailurretik eta 2011. urte 
amaierako Busango Konferentziaraino. Horrelako gertakarietan azaltzen diren ondorioak eta gomendioak, 
ordea, estatuen arteko harremanen logikari jarraituz taxutzen dira, eta, zalantzarik gabe, harreman 
horietan nahastu egiten dira, gutxiago edo gehiago, merkataritzako interesak, interes politikoak eta 
geoestrategikoak, munduan pobrezia errotik erauztea helburu duten elkartasun adierazpenekin batera. 
Nazioarteko harremanen alderdi horrek, noski, badu eragina erakunde deszentralizatuetan, baina oraingoz 
behintzat erakunde horiek ezin dute benetan parte hartu, eta horrenbestez ez du lekurik gure lurraldeetatik 
lankidetza jardueraz proiektatzen den edo proiektatu behar litzatekeen ikusmoldeak ere. Ondorioz, 
lankidetza deszentralizatuaren ezaugarriak bereiziko dituzten erreferente espezifikoen faltaz, joera 
nabarmena dago nazioarteko topaketetan ezartzen diren proposamen eta paradigmekin paralelo ibiltzeko, 
denak ere guztiz desiragarriak, esate baterako Milurtekoko Garapen Helburuak edo Parisko 
Adierazpenean aipagai den laguntzaren eraginkortasuna. Guztiek egiten dute bat halako printzipio, eredu, 
jarraibide eta abarrekin, baina erakunde deszentralizatuek haiek jorratzeari ekiten diotenean gure 
lankidetzak eskaintzen dituen aukerekin lotu gabe, egin dezakegun lanaren tamainarako desegokiak 
gertatzen dira guztiz edo neurri batean, gure gaitasunak eta gure mugak kontuan hartuta. Horren haritik, 
ulertzen dugu, bai, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren (GLEK) 2012ko uztailaren 4ko 
erakunde-adierazpena, lankidetza deszentralizatua gidatu behar duten printzipioak zuzen eta zehatz 
definitzen dituen agiria baita. Printzipio horiek geure egiten ditugu erabat gure lurralde historikoko 
lankidetzarako.  
 
Beraz, egin nahi dugun lankidetzarako erronka berriak ireki dira: hain zuzen ere, nazioarteko erakundeen 
proposamenak modu egokian uztartu behar dira lankidetza deszentralizatuak berezko dituen helburuekin, 
pobreziaren aurkako borrokarako geure gaitasunen balioa agerian jartzearekin, gaur ezagutzen ditugun 
desberdintasunen amaierarako zimenduak ezarriko dituen Garapenerako Hezkuntza sustatzearen aldeko 
apustu sendoarekin.  
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Kontuan hartzeko tamaina duen erronka da, oro har, eta ezin da epe laburrean ebatzi, lankidetza 
deszentralizatuaren zereginetan hedaturik dagoen lan-inertziaren erruagatik: besteak beste, orain arte 
hausnarketa gutxi egin da mota horretako lankidetzak bete beharko lukeen eginkizunaz, eta hortik etorri 
da, noski, lankidetza deszentralizatuaren edukiak mamitzeko aurrerapen nabarmenak lortzen lagundu 
lezakeen praxiaren falta.  
 
Arazo kontzeptual horiei gaur egungo krisia gehitu zaie, finantzen aldetik aurrekontu publikoak murriztera 
behartzen ari baita. Oso egoera zailean gaude eta zenbait sektorek lankidetzaren izatea bera ezbaian 
jartzeko baliatu dute, esanez lehenengo eta behin geure beharrizanak ase behar ditugula eta gero 
inorenak. Bizkaiko Foru Aldundia ez dator bat planteamendu horrekin, azpian daukan ideia baita 
elkartasuna urte oparoetako luxu bat izan dela, gure soberakinak banatuz kanpora begira irudi ona 
emateko baliatu dugun euskarria, alegia. Ez zaigu etikoa iruditzen bizi dugun garai honetan gure gizarteko 
talde zaurgarrien beharrizanen aurrez aurre jartzea Bizkaitik kanpora are egoera larriagoan dauden beste 
talde batzuen beharrizanak. Gaitzesgarritzat jotzen dugu, beraz, diskurtso baztertzaile hori, elkarrekin 
bateraezintzat aurkezten dituena lurralde historikoan egungo krisia gehien jasaten ari diren biztanleriako 
sektoreentzako laguntzak eta planetako biztanleria-sektorerik behartsuenei ematen dizkiegunak.  
 
Gure erakundeak uste du, guztiz alderantziz, Bizkaiko herritarren eta baita beste leku batzuetako 
herritarrik behartsuenen ongizatea lortzeko geure gain hartu dugun politika publikoen multzoaren baitan 
dagoela garapenerako lankidetza. Gure erakundeak kezka sentitzen du herrialde pobretuetako biztanleek 
pairatzen duten sufrimenduagatik. Hori dela eta, berretsi egiten dugu aurrerantzean ere behar beste 
ahalegindu nahi dugula munduan pobrezia errotik erauzten laguntzeko, goian aipatutako GLEKren 
erakunde-adierazpenean ezarritako ildoei jarraituz. 
 
Konpromiso hori geure gain hartzen dugu Bizkaiko Foru Aldundiak darabiltzan gainerako politikekiko 
barne-koherentziaren printzipiotik abiatuta, uste baitugu bai gure lurralde historikoan bai mundu zabalean 
ekintzaren oinarritzat hartu behar dela garapen gizatiar eta iraunkorra, pertsonak lehenengo lekuan jartzen 
dituena eta epe laburretik harantzago begiratzen duena, ingurumen iraunkortasunaren bila. Horregatik, 
Plan Gidari honen indarraldiko hiru urteetan modu aktiboan parte hartzen jarraituko dugu politiken 
koherentziaren arloan GLEKn planteatzen diren ekimen guztietan, eta kontseilu horretan adostu litezkeen 
jarraipen-tresnak geure egingo ditugu.  
 
1.2. Egungo ingurunea 
 
Munduko gertalekuan izandako aldaketek sakonean aldarazi dute gaurko gizartea. Lehenik, gizarte 
globala nola sortzen den ikusten ari garelako; eta bigarrenik, tokiko gizarteen eraldaketa gertatzen ari 
delako eta ondorioz birplanteatu egin behar direlako haien garapen-estrategiak eta gizarte global horrekiko 
harreman berriak. 
 
Globalizazioa deritzonak esan nahi du, funtsean, gizarte globala sortu dela eta erronka orokorrei egin 
behar diela aurre. Herrialde guztiek batera jardun behar dute horretan, eta, halaber, denak daude erronka 
horien eraginpean. Ingurumena hondatzeak eta klima aldaketak sortzen duten kezka eta ingurumen 
iraunkortasunaren inguruko eztabaida aurrekoaren adibide onak dira. Elkarren mendekotasuna 
erreferentzia saihestezina da garapenaren arloko helburuei ekiteko orduan. Beste alde batetik, gizarte 
globala hainbat eragileren ekintza globalaren emaitza da: hor ditugu mugimendu feministak, migratzen 
duten biztanleria-sektore zabalak, nazioz gaindiko enpresak, nazioarteko sare pribatuen hazkundea edo 
erakunde multilateral berrien sorrera, gizarte mugimendu globalak, edota garapenaren lehentasunak 
ezartzerakoan kulturek duten protagonismoa.  
 
Gure gizarte global honen lehenengo hamarkadetako ezaugarria izan da, ordea, protagonismo berezia 
eman diola merkatuen liberalizazioari, bere funtzionamenduaren eragile gisa. Ondorioz, nahiz eta 
munduko ekonomiak bolada batez hazkunde ekonomiko etengabea izan duen, edo agian horrexegatik, 
hautatu den hazkunde ereduarengatik alegia, gure historiako finantza-krisirik handienaren aurrean gaude 
eta zibilizazio-krisi bihurtzen ari zaigu. Mozkinak ez dira behar bezala banatu, munduko pobreziak ez du 
behera egin eta areagotu egin da desberdintasuna, bai globala bai tokian tokikoa, milioika pertsonaren 
bizitzetan dakartzan ondorioekin batera. Gaurko gizarte globalak ez du bere portaera etikoki ebaluatuko 
duen justizia-erreferentziarik.  
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Azkenaldiko azterketek erakusten dutenez, boterearen desorekak eta genero 
desberdintasunak, nazio mailan, loturik daude edateko uraren eta saneamendu hobetuaren 
eskuragarritasun txikiagoarekin, lurraren degradazioarekin eta airearen kutsadurak ekarritako 
gaixotasun eta heriotzekin. Horrelako egoerek biderkatu egiten dituzte diru sarreren 
desberdintasunari lotutako ondorioak. Genero desberdintasunak ere badu eragina ingurumen 
emaitzetan; okerragotu egiten ditu, hain zuzen ere. Mundu zabalean, gobernagarritasunak 
daukan egiturak sarritan ahuldu egiten du garapen bidean dauden herrialdeen ahotsa, eta 
kanpoan uzten ditu talde baztertuak. 
NBGP (2011); “Giza garapenari buruzko txostena”. 

 
Globalizazio prozesuaren sakontzea harreman ekonomikoetatik askoz harantzago doa. Hortxe daude 
merkataritzaren hazkundea eta inbertsioak edo kapital mugimenduak. Batez ere, mugaz gaindiko elkar 
mendekotasun gero eta handiagoa dago gizarteen artean. Migrazio fluxuak gizarteen arteko harreman 
berrien adierazpen esanguratsuenetarikoak dira. Hala, gero eta argiago ikusten da nazioen eskumenak 
gaitasuna galtzen ari direla zenbait arazo konpontzeko garaian, hala nola: klima aldaketa, gaixotasunen 
transmisioa, terrorismoa, herrialde askotako gainpopulazioa, genero desberdintasunak etab. Ez da hain 
erraz onartzen, ordea, pobrezia eta desberdintasuna konpontzeko ere neurri orokorrak jarri behar direla, 
banakako herrialdeek har ditzaketen neurriez harago, eta arazo hori ere planeta honetan bizi garen 
pertsona guztiei dagokigula. Pobrezia eta desberdintasuna zergatik dauden ezin da ulertu ez baditugu 
lotzen nazioarteko ekonomiaren oraingo joko-arauekin, nahiz eta beste faktore batzuek ere zerikusirik izan 
arazo horien iraupenarekin. 
 

Prozesu horiek [globalizazioaren ondoriozkoak] duten indarraren aurrean, politikaren benetako 
nazioartekotzerik eza da, zalantzarik gabe, gaur egungo globalizazio prozesuaren ezaugarri 
den paradoxa nagusia. Mundu mailako arazoen eta nazio mailako prozesu politikoen arteko 
kontrasteak berekin ekarri du gobernagarritasun globalaren defizita, eta horrela areagotu egin 
dira globalizazioak dituen aukeren eta arriskuen arteko tentsioak. Espazio politiko nagusiak 
funtsean nazionala izaten jarraitzeak, bestalde, sakonean eragiten dio nazioarteko 
antolamenduari. Esan nahi du, bereziki, balio unibertsal gisa demokrazia sustatzeak ez duela 
zentzurik, ez bada aldi berean onartzen nazioetako ordezkaritza eta parte-hartze prozesuek 
garapen ekonomiko eta sozialaren estrategiak erabaki ditzatela eta globalizazio prozesuak 
modu desberdinean eragiten dien sektoreen artean zubiarena egin dezatela. 
CEPAL (2003); “Globalizazioa eta garapena. Gogoeta Latinoamerikatik eta Karibetik”. 

 
 
1.3. Garapen agenda 
 
Sei dira munduko gaur egungo gertalekuan bereizten diren erronka nagusiak: 
 

- Pobrezia eta desnutrizioa gainditzea. 
- Herrialdeen arteko desberdintasuna ezabatzea; migrazio mugimenduak desberdintasun horren 

adierazpenik nabarmenenetakoak dira. Eta pertsonen artekoak ere bai, bereziki emakumeen eta 
gizonen arteko botere desberdintasunak eta errenta banaketarenak. 

- Ingurumena eta geroko belaunaldientzako baliabide naturalak babestea. 
- Arau berriak ezarri eta erakunde berriak sortu beharra, justizia globala eta pertsona guztien bizi 

baldintza duinak lortzeko. 
- Iparraldeko eta hegoaldeko gizarteetan kontzientzia kritikoa eraikitzea, pertsonak nahiz taldeak 

garapen-eredu zuzenago eta bidezkoagoak bilatzera bultzatuko dituena.  
- Bakearen kultura eraikitzea, herrialde pobretuetako hainbat herrik jasaten dituzten liskar eta 

gerrei aurre egingo diena.  
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- Pobrezia eta desnutrizioa gainditzea 
 
Arestian esan dugun bezala, azken hamarkadetan zehar munduko hazkunde ekonomikoa gertatu den 
moduan gertatu delako, ez da lortu pobreziaren adierazpenik gordinenak errotik erauztea. Datuek 
erakusten dutenez, oraindik ere 1.100 milioi pertsona muturreko pobrezian bizi dira, haietatik %70 
emakumeak; eta 870 milioi pertsona inguruk gose kronikoa jasaten dute. Milioika pertsonaren behar gorria 
erronkarik lazgarriena da, pertsona horiek ezin dutelako bizimodu duinik eduki, areago, askok bizia bera 
ere dutelako arriskuan. Pertsona behartsuen kopurua murrizteko aurrerapenak oso motelak dira, eta, 
larriagoa dena, azken hamarkadan pobreziak izandako bilakaerak harritu egin gaitu ez duelako batere 
behera egin hainbat eskualdetan. Bereziki deigarria da Saharaz hegoaldeko Afrikaren kasua. Hango 
biztanleen %47,5 bizi dira egunean 1,25 dolar baino gutxiagorekin, 1987ko antzera. Nola azaldu portaera 
hori, bien bitartean gora eta gora jarraitu duelarik munduko produkzioak, hau da, ondasun eta zerbitzuen 
eskuragarritasun globalak?  
 
Pertsonei aukerak eskaintzeko helburua betetzeko gai ez den eredu baten funtzionamenduan daude 
desnutrizioaren sustraiak. Gero eta argiago dago pobreziak, goseak eta ekosistemaren degradazioak 
elkarrekin lotura estua dutela. Aspaldi honetan nazioarteko enpresa inbertsiogile asko dabiltza 
elikadurarako lehengaien merkatuan, sekulako dirutzak mugitzen espekulazio eragiketetan, elikagaien 
etorkizuneko prezioarekin jokatzen. FAOren arabera, enpresa horiek sinatzen dituzten kontratuetatik 
%2tan baino ez da gauzatzen salgai fisikoen hornidura. Gainerako kontratuak finantza-merkatuetako 
salmenta aurreratuak dira, distortsio larriak eragiten dituzte produkzio merkatuetan eta elikagaien prezioak 
igoarazten dituzte.  
 
Testuinguru horretan, aldaketa prozesuen azterketak ia beti ezkutatzen du aldaketek emakumeengan 
duten eragin bereziki kritikoa. Ikuspegi horretatik, pobreziaren feminizazioa bezalako errealitateak 
agertzen dira. Pobrezia genero-ikuspegitik aztertuta uler daiteke nola zenbait taldek -sexuaren, adinaren, 
etniaren, sexu joeraren edo genero identitatearen arabera, besteak beste- pobrezia jasateko arrisku 
handiagoa duten. Gizartean rol bereiziak eta jarrera desberdinak hartzeak baldintzatzen du emakumeek 
eta gizonek pobrezia jasateko modua eta pobrezia gainditzea lortzeko modua. Emakumeak gizonak baino 
pobreagoak dira diru sarrera propiorik ez dutelako, eta, gainera, ez dituztelako aukera berdinak 
ordaindutako lana lortzeko, ezta euren beharrizanak eta interes estrategikoak asetzeko behar adina 
denbora ere, izan ere, egiten dituzten lan gehienak ez baitira ordainduak. Botere-harremanetan eta 
baliabide nahiz zerbitzuak eskuratu eta kontrolatzeko aukeretan -hezkuntzarako aukeretan, besteak beste- 
dauden desberdintasunek eragiten dute pobreziaren feminizazio hori; baina badu zerikusia, era berean, 
sexu eta ugalketa eskubideak ez aitortzearekin eta emakumeen aurkako indarkeriarekin. 
 
 

Landa eremuetako emakumeak munduko biztanleriaren laurdena dira. Liderrak, erabakien 
arduradunak, ekoizleak, langileak, enpresaburuak eta zerbitzu-hornitzaileak dira. Haien 
ekarpenak ezinbestekoak dira familien eta komunitateen ongizaterako eta tokiko zein nazioko 
ekonomietarako. Hala ere, landa eremuetako emakumeen eskubide, ekarpen eta lehentasun 
gehienei ez zaie jaramonik egiten. Landa eremuetako emakumeek asko sufritu dute, gainera, 
ekonomia eta finantza krisiarengatik, elikagaien prezioen gorabeherengatik eta esportaziora 
zuzendutako nekazaritzagatik. Haiek beharrezkoa dute bete-betean parte hartzea elkarrekin 
lotutako krisi hauei erantzuteko ahaleginetan, bai eta maila guztietako erabakiak hartzeko 
orduan ere. Landa eremuetako emakumeen ahalmenei hauspoa ematea ekarpen garrantzitsua 
izango da pobrezia eta gosea errotik erauzteko eta Milurtekoko Garapen Helburuen (MGH) 
lorpenerantz azkarrago aurrera egiteko, baita garapen iraunkorra lortzeko ere. 
NBE EMAKUMEAK (2012); Emakumeen Egoera Juridiko eta Sozialerako Batzordearen 
adierazpena.  
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Zenbait esparrutan kezka gero eta handiagoa dago generoan oinarritutako desberdintasunak 
direla eta -familia barrukoak bereziki, eta legezkoak ere bai, arlo horretan “ohitura eta usadioek” 
leku garrantzitsua baitute-, baina politika publikoan generoaren araberako bereizketari ematen 
zaion arreta sarritan selektiboa izaten da. Horren ondoriozko isiltasunak eta hutsuneak 
adierazgarriak dira: adibidez, merkatuei eta fluxu makroekonomikoei (merkataritzakoak eta 
kapitalarenak) ez zaie beti egiten generoaren araberako bereizketaren analisia; horregatik, 
inplizituki uste izaten da funtsean zuzenak eta inpartzialak direla generoaren araberako 
bereizketari dagokionez. Txostena egin zenean, ordea, agerian geratu zen hori ez dela egia ez 
ekonomian ez familiaren baitan; estatuek, komunitateek, alderdi politikoek edo gizarte 
mugimendu “aurrerakoiek” ere ez dute beti neutral jokatzen generoaren araberako bereizketari 
dagokionez.  
UNRISD (2005); “Genero berdintasuna. Justiziaren aldeko borroka desberdintasunezko 
munduan”. 

 
- Desberdintasunak ezabatzea 

 
Desberdintasuna ez da pobrezia bezain ukigarria, bai ordea hura bezain nabarmena eta tentsio handien 
sortzailea. Munduan sekula ez da hainbeste desberdintasun egon, eta desberdintze prozesu hori, gainera, 
azkartu egin da azken hamarkadetan. Munduko herrialdeen errentak bat egiteko prozesuan badaude ere, 
errenta horiexek elkarrengandik aldentzen ari dira munduko populazioa bere osoan hartzen badugu. 
Munduko biztanle guztietatik %1 aberatsenek jasotzen dituzten diru sarrerak %57 pobreenek jasotzen 
dituztenak bezainbeste dira; edo, bestela esanda, 50 milioi pertsonak 2.700 milioi pertsonak bezainbeste 
jasotzen dute. 
  
 

Nazio Batuetako WIDER institutuak aberastasunaren banaketari buruzko “The world distribution 
of household wealth” izeneko azterlana argitaratu du 2008an. Bertan erakusten da nola 
aberastasunaren banaketa munduko errentaren banaketa bera ere baino kontzentratuago 
dagoen. Munduan, gizarte globala den aldetik, gertatzen denari erreparatuta, herri bakoitzaren 
barruan baino alde sakonagoak ikusten dira. Hala, herrialde bakoitzeko %10 aberatsenek 
herrialdeko aberastasunaren %50 daukate batez beste, baina maila globalean %10 
aberatsenen eskuetan dago munduko aberastasun guztien %85. Oraingo joerek irauten badute, 
munduko aberastasunaren banaketaren dezil baxuenak gero eta gehiago kokatuko dira Afrikan, 
Latinoamerikan eta Ozeano Barearen ertzetako Asiako herrialdeetan. 
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/discussion-papers/2008/en_GB/dp2008-
03/ 

 
Desberdintasunaren fenomenoaren errealitatea ezin da ulertu ez badira kontuan hartzen emakumeen eta 
gizonen arteko errenta aldeak, eta horiek herrialde guztiek dituzte, aberats nahiz pobre.  Emakumeen per 
capita diru sarrerak 2005ean Kanadan –giza garapen handikotzat jotzen den herrialde batean- urtean 
25.448 dolar ziren, eta gizonenak urtean 40.000 dolar. Aljerian –giza garapen ertaina- emakumeek batez 
beste 3.546 dolarreko diru sarrerak izan zituzten eta gizonek 10.515 dolarrekoak. Eta azkenik, Boli Kostan 
–giza garapen urria- emakumeen diru sarrerak 795 dolar izan ziren eta gizonenak 2.472 dolar.  

 
Ordainsaririk gabe etxea eta familia zaintzea, horixe da emakumeen lanordu gehienak hartzen dituen 
jarduera. Ordaindutako jardueretan lan egiten dutenean ere, emakumeek jarraitzen dute gizakiaren 
biziaren iraupenerako beharrezkoak diren lan horiek egiten. Desberdintasuna, beraz, emakumeen eta 
gizonen arteko harremanen ezaugarria ere bada. 
 
Kulturaren arloan eta horrek teknologia berrien garapenarekin duen loturan ere desberdintasunaren 
adierazpenak agertzen dira. Ikuspegi teorikotik teknologia berriek ahalmena dute kultura gutxiengotu eta 
zapalduen agerpideak biderkatzeko eta, ildo horretan, kultura aniztasunaren eta horren garapenaren 
adierazpena sustatzeko. Baina teknologia horiek gehiago balio izan dute kapitalismo globala garatu eta 
mendebaldeko ereduak ezartzeko. Kultura arloko industrien merkaturatze gero eta zabalagoaren ondorioz, 
logika horren mende dauden kultura zerbitzu eta produktuek mozkinen ugalketaren helburuari erantzuten 
diote nazioz gaindiko korporazio handien eskuetan, euren jatorrizko gizarte zentzutik gero eta urrunago.  
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Eta sexu identitateen esparruan ere nabari da familia nuklearraren inguruan eraikitako moral 
esentzialistaren zama astuna, praktika-askatasuna eragotzi ez ezik moraltasun horri uko egiten dioten 
pertsonak bazterkeria, irainak eta erasoak jasatera bultzatzen dituena. Lesbiana, gai, bisexual eta 
transexualen kolektiboko kidea izateak genero berdintasunari eta justizia sozialari buruzko diskurtsoaren 
parte izan behar luke. Gizarte eta lege aldetik bereizkeria eragiteaz gainera faktore horiek bazterketa 
ekonomikoa ere eragiten dute, eta, beraz, normaltzat hartzen ez den joera izatea edota genero batekoa 
zarela esaten dizuten arren beste genero batekin bizi nahi izatea, zoritxarrez, pobretzeko, oinarrizko 
eskubideak urratzeko eta gizartetik baztertzeko arrazoiak izaten dira. 
 
Pobreziaren eta desberdintasunaren ikuspegiak garrantzi berezia du LGTB pertsonentzat (lesbianak, 
gayak, transexualak eta bisexualak), bazterkeria eta txirotasuna elkarri estu lotutako faktoreak direlako. 
Marjinazioak eta bazterketak, kulturalki ezartzen zaien estigmatizazioarekin batera, gizartean besteek 
bezala parte hartzea eragozten diete horrelako pertsonei. Estatu eta gizarte askok sexu joerari eta genero 
identitateari buruzko arauak ezartzen dizkiete pertsonei, ohituren, legeen eta bortxaren bidez. 
Sexualitatearen inguruko zaintza, oraindik ere, generoan eta generoen arteko desberdintasunean 
oinarritutako bortxaren iraupena ahalbidetzen duen indar nagusietako bat da. 
 
 
 

- Ingurumena zaintzea 
 
Giza garapenaren paradigmak berekin dakar iraunkortasunaren eskakizuna. Haren proposamenaren 
abiapuntua pertsonen aukerak gehitzea bada, garapen prozesuetan parte hartuko dutela bermatze aldera, 
giza garapen iraunkorrak ingurumen, gizarte, genero eta ekonomia politiken integrazioa proposatzen du, 
integrazio horrek bermatu behar baitu gaurko belaunaldientzat desiragarria den ongizateak eta 
beharrizanen asetze mailak ez dituela kolokan jarriko geroko belaunaldien eskubide berberak. 
Belaunaldien arteko elkartasuna deitzen diogun ideia hori ere erantsi behar zaie lankidetza arloko politikei. 
 

Klima aldaketa XXI. mendean zehar giza garapenaren aukerak erabakiko dituzten indarretako 
bat izango da. Ekologian, prezipitazioetan, tenperaturan eta sistema klimatikoetan duen 
eraginaren bitartez, berotze globalak zuzenean eragingo die herrialde guztiei. Inork ez die haren 
ondorioei ihes egingo. Hala ere, herrialde eta pertsona batzuk besteak baino zaurgarriagoak 
dira. Epe luzean gizadi osoak egin beharko die aurre arriskuei, baina berehalako arriskuak eta 
zaurgarritasunak munduko pobreenen artean metatzen dira.  Klima aldaketa giza garapenaren 
arloan defizit handia duen mundu bati gainjarriko zaio.  
NBGP (2007); “Giza garapenari buruzko txostena”. 

 
Kyotoko protokoloak gure zibilizazioaren joera burusuntsitzaileari buelta emateko aukera eskaini zuen, 
berotegi efektuko zenbait gasen igorpenei mugak ezarriz. Protokoloa 2005ean jarri zen indarrean, baina 
187 herrialde sinatzaileek euren gain hartutako konpromisoak nonahi urratzen dira, eta Kanadak, 2011ko 
abenduan protokoloa bertan behera utziko zuela iragarri zuenean, beste estatu batzuek ere har lezaketen 
bidea ireki zuen. Ingurumenaren defentsari dagokionez, beraz, egoera txarrean gaude. Hori horrela, 
lankidetzak saiatu behar du frogatzen garapena lortzeko ez daukagula gure ingurunea zapaldu beharrik 
eta suspertzeko duen ahalmena kolokan jarri beharrik.  
 
Bide horretan aurrera egiteko ekofeminismoak eskaintzen duen ikuspegiak, emakumeek eta gizonek 
ingurumenarekin ezartzen dituzten harremanak bereiz aztertu ondoren, erakusten du nola urrundu 
gaitezkeen “garapen txarretik” eta nola sakondu gaitezkeen gizarteen ongizatea sustatzearekin batera 
pertsonok eta natur baliabideek osatzen ditugun habitaten iraupena babesten duten bideetan.  
 
 
 
 

- Arau berriak ezarri beharra 
 
Garapenerako lankidetzaren gakoetako bat da galdetzea ea zeintzuk diren mundu zuzenago bat 
eraikitzeko maila globalean funtzionatu behar duten justizia irizpideak. Zuzentasunaren kezkak berekin 
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dakarren ondorioa da globalizazioak kontuan hartu behar dituela gizaki guztien interesak, baliabideen 
banaketarik egokienaren bila, halako moldez non pertsonek bizimodu duina izateko gaitasunak izan 
ahalko dituzten. Hauxe da lehenengo aldarrikapena: globalizazio hori ebaluatzea ahalbidetuko duten 
justizia globaleko irizpideak zehaztu behar dira, kontuan izanik gizadiaren betebehar kolektiboa dela 
bizitzeko eta lankidetzan aritzeko forma egokiak bilatzea, gizaki guztiek ganorazko bizimodua izan 
dezaten.  
 
Jakin behar dugu zer egin nahi dugun gure gizarte globalarekin eta nola gauzatu asmo hori errealitatean. 
Horretarako oinarrizko justizia helburuak zehaztu behar dira eta aldatu egin behar dira erakundeak eta 
joko-arauak, haiek lortze aldera. Horretan eginkizun erabakigarria betetzen dute balioek, sinesmenek eta 
ideiek. Arazoak hautemateko eta etorkizuna erabakiko duten konponbideak ikusteko modu jakin baten 
emaitza dira gure mundua zuzentzen duten erakundeak. Horregatik da garrantzitsua herritarrengan 
kontzientzia kritikoa piztea, gizarte behartsuenaren eskariek ere ordezkaritza izan dezaten erakunde 
horietan. 
 
Garapenerako proposamen bidezkoa lantzeko erreferentzia bat giza garapenean oinarritutakoa da. 
Proposamen horrek pertsonen ongizatea azpimarratzen du lehentasunez eta garapenaren ardatzeko 
erreferentzia gisa. Haren ezaugarri nagusia da ordezko eredu bat eraikitzea, garapenaren lehentasunak 
ezarriko dituena: pertsonen gaitasunak dira erabakigarriak, eta ez eskura dauden baliabideak. Ildo 
horretan aldatu egin behar da lehengo ongizate kontzeptua, baliabideen eskuragarritasuna 
erreferentziatzat hartzen zuena; per capita errentaren adierazleak erakusten du ondoen zenbateraino 
zegoen ahazturik pertsonen benetako egoera.   Ikusmolde berrian pertsona guztiak dira izaki aktiboak, 
eremu sozialean integratuak, eta arreta berezia ematen zaie pobrezia egoeran dauden pertsonarik 
zaurgarrienei: umeei, emakumeei, adinekoei, desgaitasuna duten pertsonei… Erakundeek biztanle 
baztertuen arazoei erantzuteko borondatea dutenean bakarrik mintza gaitezke ongizateaz. Horregatik, 
lankidetzak pertsonengandik, pertsonekin eta pertsonentzat lan egiten hasi behar du.  
 

Gizarte alderdia baduen globalizazio bat bilatu nahi dugu, giza balioak zainduko dituena eta 
jendearen ongizatea hobetuko duena askatasunaren, oparotasunaren eta segurtasunaren bidez. 
Gizonek eta emakumeek ganorazko lana bilatu nahi dute, behar nagusiak ase, hala nola jatekoa, 
ura, osasuna, hezkuntza eta etxebizitza, eta bizitzeko ingurune egokia sortu nahi dute, eta asmo 
horiek gauzatzeko eskaintzen dizkien aukeren arabera epaitzen dute globalizazioa. Alderdi sozial 
hori izan ezean, askok jarraituko dute pentsatzen globalizazioa lehengo nagusikeria eta 
esplotazio formen aldaera berri bat baino ez dela. 
LANE (2005); “Globalizazio bidezkoaren alde: guztientzako aukerak sortu”. 

 
Eta goiko testuan aipatzen den globalizazio sozial horretan, pertsona guztientzako oinarrizko 
gaitasunak zehazterakoan aintzat hartu behar dira genero desberdintasunak eta aukera eta 
erantzukizun pertsonalean generoak izan behar duen eragina, bereizketa eginez hautuaren eta 
hautua egiten deneko zirkunstantziaren artean, izan ere beharrezkoa baita emakumeek eta gizonek 
elkarrekin harreman zuzen eta bidezkoak izatea, emakumeek askatasunez erabaki ahal izan dezaten. 
Emakumeek jabekuntzaren bitartez eta gizonek patriarkatua deseginez; horrela botere-postuak bete 
ahal izango dituzte baldintza berdinetan. 

 
Giza garapenetik abiatuta, justizia sozialaren, elkartasunaren, lankidetzaren eta zuzentasunaren 
balioak oinarri izango dituen etika bat berreraiki behar da, ordezko garapen ereduak esparru horretan 
planteatzeko. Eredu horietan pertsonak ekintza politikoen erdigunean egongo dira, eta emakumeen 
nahiz gizonen gaitasunen garapen osoaren alde jardungo dute, ongizate eta duintasunezko 
inguruneak irudikatu eta gauzatzeko.  

 
- Kontzientzia kritikoa eraikitzea 

 
Nazioarteko ordenan gaur egun ditugun zuzentasunik ezari eta pobreziari erantzun egin behar diete 
gizarteek, eta horretarako beharrezkoa da gizarteetan kontzientzia kritikoa sustatzea, halako moldez non 
haien iritziek eta erabakiek eragina izango baitute agintariek arazo horiei buruz duten sentsibilitatean. Hori 
dela eta, garapenerako hezkuntzaren ikuspegia gehitu behar zaie garapenerako lankidetzaren bidez abian 
jartzen diren ekintza guztiei. Aukera desberdintasunen arrazoiak ulertzen lagunduko duten analisi-
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elementuak eman behar zaizkie lankide diren kolektiboei, eta arrazoi horiek desagerrarazteko zer nolako 
tresnak behar diren zehaztu behar da.  
 
Garapenerako hezkuntzaren ikuspegia herritartasun globalaren kontzientzia eraikitzeko bitartekoa da, 
genero zuzentasunaz, ingurumenaz, kultura aniztasunaren balioaz eta gaitasun gabeziaz kezkaturik eta 
mundu zabalean oso hedaturik dagoen gizarte baten parte-hartzea eta eragina sustatze aldera. Ikuspegi 
horrek, azken buruan, Plan Zuzentzaile hau inspiratzen duten printzipioekin bat datorren mundu 
bidezkoagoa eraikitzen lagundu behar du. 
 

- Bakearen kultura eraikitzea 
 
Bartzelonako Unibertsitateko Escola de Pau erakundearen Gatazketarako eta Bakea Eraikitzeko 
Programaren arabera, 2012ko ekainean baziren 36 gatazka armatu munduan: 12 Afrikan, 11 Asian, 7 
Ekialde Hurbilean, 5 Europan eta 1 Amerikan. Hildakoak milaka dozena dira urtean; gerra lekuetan 
emakumeak sistematikoki bortxatzen dituzte aurkarien kontrako estrategia gisa, sexu esklabutzan lan 
egitera zigortzen dituzte, neskatoak bezala, eta ehunka mutiko erreklutatzen dituzte urtean gudarosteen 
eraso ahalmena handitu nahian. ACNURek dioenez 40 milioi pertsona baino gehiago daude errefuxiatuta 
edo lekuz aldatuta gatazken eta jazarpenen ondorioz, muturreko sufrimendu egoeran, eta, horrekin batera, 
osasunaren eta hezkuntzaren aldetik ere antzeko hondamendia jasaten. 
 
Gatazka horiek konpontzeko prozesuetan emakumeek ere parte hartu behar dute, bizia iraunaraztea xede 
duen ikuspegia eskaintzeko gaitasun handiagoa dutelako. Bide horretan mugarri garrantzitsu bat jarri zen 
2000ko urrian Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak 1325 ebazpena onartu zuenean. Bertan, laburbilduta, 
lau arlo hauetan lan egiteko deia egin zitzaien estatu kideei, erakundeei eta gizarte zibilari: 1) emakumeek 
bake prozesuetan eta hartzen diren erabakietan parte hartzea; 2) lortutako bakearen iraunkortasuna 
genero ikuspegitik aztertzea; 3) arreta berezia ematea gerra osteko egoeretan dauden emakumeen 
egoerari; eta 4) genero ikuspegia zeharkakotzea Nazio Batuek gatazka armatuei buruz eskaintzen 
dituzten azterlan eta informazio guztietan, baita haiek egiten dituzten bake operazio guztietan ere. 
 
Gatazka armatu horiekin batera, hainbat gizartetan iraun duen kultura batek, hala deitu ahal bazaio, 
hilketaren, bahiketaren edo estortsioaren bidez konpondu ohi ditu banakoen arteko auziak. Munduan 
zibilen eskuetan 300.000.000 inguru su-arma arin daudela kalkulatu da, urtero milaka dozena heriotza 
eragiten dituztenak halako gerra ikusezin, lauso eta mugagabe batean; hain zuzen ere ezaugarri horiek 
dituelako, oso zaila da berari aurre egitea, eta gizarteetan bakearen kultura zabaltzea da gaitz horri 
amaiera emateko biderik eraginkorrena. 
 
Ez dago datu fidagarririk munduko arma produkzioari eta salerosketari buruz, ez legezko merkataritzaren 
kasuan, herrialde esportatzaileek ez dutelako inondik inora informaziorik eman nahi, ezta legez kanpoko 
trafikoaren kasuan ere, bistako arrazoiengatik. Jakina da, hala ere, munduko arma mordo horren zati 
handi bat irabazi handiko zenbait eragiketari lotuta dagoela. Narkotrafikoarekin eta GGI (giza garapenaren 
indize) baxuko edo oso baxuko herrialdeetan dauden lehengai baliotsuekin zerikusia duten eragiketak 
dira. 
 
Horrenbestez, garapenerako lankidetzak kontuan hartu behar du indarkeriaren eta giza eskubideen 
urratze ohikoen testuingurua ere, eta bere estrategien plangintzan bakearen kultura sustatzeko 
elementuak jaso behar ditu.  
 
1.4. Lankidetza deszentralizatuaz dugun ikusmoldea 
 
Gure proposamena lankidetza deszentralizatua da, berezko izaera duena, garapenerako nazioarteko 
lankidetzaren luzakin soil gisa eratzetik harantzago doana eta gertaleku global berriaren eraikuntzan bere 
rola bete nahi duena, betiere nazioarteko esparrua arautzen duten printzipioei jarraituz eta beste eragile 
batzuekin koordinaturik. Lankidetza horrek oinarri hauek ditu: beste batzuen aldean ditugun abantailak 
baliatzea bi arlotan, eta hiru ikuspegi zeharkakotzea. 
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Bizkaiko Foru Aldundiak eta organikoki berari lotutako erakundeek esperientzia luzea dute tokiko 
garapenaren arloan, eta horixe da, oro har, haien eginkizun nagusia. Aintzat hartu behar da, hortaz, tokiko 
garapenari buruz ikasitakoaren balioa pobrezia errotik erauzteko erabil litekeela, eta gure lankidetzak 
hortxe dauka berezko espezializazio-arloa.  
 
Bigarrenik, gure lurralde-gobernuko agintaritzak herritarrengandik eta beste toki agintaritza batzuengandik 
hurbil egoteak aukera ematen du Garapenerako Hezkuntzaren arloko sustapenerako eta ekintzarako, 
batez ere Bizkaian ditugun hezkuntza eta prestakuntza tokietan. 
 
Gainera, gure iritziz, bi espezializazio-arlo horien garapenean gure lurralde historikoko hainbat eragilek 
parte hartu behar dute; hain zuzen ere, eragile horiek euren jakintzaren eta esperientziaren bitartez 
ekarpen esanguratsua egin diezaiokete garapenerako lankidetzari. 
 
Garrantzitsua iruditzen zaigu, halaber, tokiko garapenaren eta Garapenerako Hezkuntzaren arloetan zer 
nolako ekintzak burutu behar liratekeen zehaztea. Alegia, nolako esku-hartze profila lortu nahi dugun 
zehaztea; eta horretarako hiru ikuspegi hartzen ditugu, zeharka bateragarri egin daitezkeenak aldi berean 
jarduera guztietan: 
 

- Tokiko giza garapena, pertsonen premiak eta interesak bere ekintzaren eragile nagusitzat jotzen 
dituena, gorago azaldu den bezala. Puntu honetan azpimarratu beharra dago tokiko garapenari, 
gure lankidetzaren espezializazio-arloa den aldetik, giza garapenaren ikuspegia gehitzen zaiola; 
horrenbestez beren beregi adierazten dugu ez dugula edozelako garapena nahi, baizik eta 
pertsonen ongizatea jarduera guztien azken helburutzat daukana. 

- Genero ikuspegia, lortu nahi dugun giza garapenerako beharrezko premisa den aldetik. Ikuspegi 
horrek aintzat hartzen du emakumeen eta gizonen arteko harremanak aldatu behar direla, eta 
aldaketa horien ardura ez die emakumeei bakarrik egozten. 

- Garapenerako hezkuntza, iparraldeko eta hegoaldeko gizarteetan txirotasuna eta 
desberdintasuna dakartzaten bidegabekerien aurrean kontzientzia kritikoa sustatzeko tresna gisa 
ulertuta. Garapenerako hezkuntza, ikuspuntu horretatik, lankidetzaren arloan sustatzen diren 
ekintza guztietan egon behar lukeen ikuspegi bihurtzen da, berdin dio ekintzok non burutzen 
diren eta zein sektoretakoak diren. Gizadia astintzen duten arazoei eta horiek gainditzeko 
proposamenei buruzko ikusmolde teknokratikoa gainditzen saiatu beharra dago. 

 
Giza garapenaren ikusmolde estrategikoak eskaintzen duen gertalekuan toki komunitateak aldaketa-
eragile berri gisa ageri dira, ardatzeko elementutzat planteatzen baita banako zein taldeko jarduleen 
gaitasunak handitzea, garapen prozesuetan eta prozesu politikoetan parte hartzeko. Hala, prozesu eta 
dinamika globalen arteko loturak aitortzeaz gain, garapenaren ikusmoldeak gero eta gehiago eskatzen du 
tokiko jabetzea, eta parte-hartzea baldintzatzat jotzen du behetik sustatuko den eta pertsona guztiengana 
iritsiko den garapena lortzeko. 
 
Tokiko gizarteak hala iparraldean nola hegoaldean gero eta indartsuago daude. Horrenbestez, eginkizun 
eta protagonismo handiagoak eskatzen ari dira garapenaren eraikuntzan eta, ondorioz, garapenerako 
lankidetzaren mekanismoan. Ildo horretatik sortu da lankidetza deszentralizatuaren apustu sendoa, 
lankidetzaren arloan gero eta garrantzi handiagoa duena. Ezinbestekoa da bistatik ez galtzea emakumeek 
tokiko esparru horretan egiten duten ekarpena. Berariazko premiak, interesak eta nahiak dituzte, eta 
horrela aldaketarako ekimenak sor ditzakete eta tokiko prozesua bera aberastu. 
 
Tokiko gizarteen eraikuntzaren esparru horren baitan, garapen deszentralizatuaren arloko politikek gako 
helburutzat hartu behar dute garapenerako hezkuntzaren ikuspuntua, herritar kritikoak hezi behar direla 
aldarrikatzen baitu, hau da, bai tokiko errealitatea bai errealitate globala eraldatzen saiatzeko gauza 
izango diren subjektu politikoak. Aplikagarria da, beraz, edozein testuingurutan lan egiteko, bai herrialde 
aberastuetan zein herrialde pobretuetan. 
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Tokiko giza garapenetik abiatuta, lankidetza deszentralizatuak bere gaitasunetarako parte-hartze eremu 
bereziki egokia aurkitu du, aukera berriak zabaltzen dituena tokiko prozesuei eta elkartze-harreman berriei 
laguntza eta babesa emateko. Emaile eta onuradunen arteko bereizketa apurtu eta alderdi elkartuen 
arteko jarduna ezartzen duen paradigma da: alderdiek batera dihardute Milurtekoko Garapen Helburuen 
aplikazioak eta tokiko garapenak jartzen dien erronkari aurre egiten.  
 
 
Lankidetza deszentralizatuak, hala ulertuta, garrantzizko erronka mordoa planteatzen du garapenerako 
lankidetzaren arloko politiketarako, garapenerako hezkuntzari dagozkion politiketarako eta bien arteko 
harremanen estrategietarako. Besteak beste: pertsonak ekintza politikoaren erdigunean kokatzea; elkar 
mendekotasunak aintzat hartzea tokian tokiko eremuan nahiz eremu globalean; kontzientzia kritikoa eta 
gizarte eraldaketa sustatzea, lankidetzaren arloko politikoen printzipio gidari gisa; gizarte zibila sendotzea, 
arreta berezia jarriz emakume elkarteei eta elkarte feministei; herritartasun unibertsala sustatzea eta 
kultura artekotasuna onartzea bizikidetzarako proposamen gisa.  
 
 
 
2. 2009-2011 BITARTEKO PLANAREN AURREKARIAK ETA BALORAZ IOA 
 
 
Foru Lankidetzaren lehenengo Plan Gidariaren ildotik 2009-2011 bitartean beste bi aldundiekin batera 
izandako esperientziaren garapen gisa planteatu da Bizkaiko Lankidetzaren 2013-2015 bitarteko Plan 
Zuzentzaile hau. 
 
Azken hiru urte hauetan zehar lankidetza-politika berri bat jarri dugu abian, hiru ikuspegi hauen inguruan 
mamitua: 1) tokiko giza garapena, 2) genero zuzentasuna, eta 3) garapenerako hezkuntza. Ikuspegi 
horien atzean garapena ulertzeko modu bat dago, ez derrigorrez ondasun materialen lorpenari lotua; 
aukerak eskuratzeko berdintasuna du azken helburutzat, batez ere emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna; eta desberdintasunen arrazoien ikusmolde kritikoan oinarrituta dago.   
 
Zer lortu da politika hori aplikatuta? Oro har, gure lankidetzari nortasun ezaugarri bat ematea lortu da eta 
hori berez ona da, ahaleginak bide berean batu direla esan nahi duelako, eta, garrantzitsuagoa dena, bide 
horren helburua emakumeen eskubideen defentsa delako eta askotan modu aktiboan parte hartzen 
dutelako edo laguntza ematen dutelako komunitateak ordezkatzen dituzten egiturek, bizitza publikoan 
erabakitzeko ahalmena dutenek1. Ezaugarri horiek bereizten dute gure Aldundiak azken hiru urteotan 
babestu duen ereduzko proiektua deitu genezakeena, eta positiboa iruditzen zaigu, gizarte zibileko 
erakundeek abian jarritako ekintzetan aipatutako egitura horiek duten inplikazioak areagotu egiten duelako 
egindako proiektuen ahalmen eraldatzailea.   
 
Bizkaiko foru lankidetzak azken hiru urte hauetan gure politikaren ikuspegietako bakoitzari dagokionez 
lortu dituen emaitzak zehatz-mehatz baloratzeari ekin aurretik, ikus ditzagun zenbait datu estatistiko.  

                                                           
1 2009 – 2011 bitartean bertatik bertarako lankidetzarako deialdi bidez banatutako funtsen %61’69 
emakumeen eskubideetakoren bat edo batzuk modu aktiboan defendatzea xede nagusitzat zuten 
proiektuetara bideratu ziren. Proiektu horietatik kontuan hartzen baditugu arlo publikoaren kudeaketan 
erantzukizuna duten erakundeak partaide dituztenak soilik, portzentajea %50,68 da. Beste era batera 
esanda, emakumeen eskubideak defendatzen zituzten proiektuetatik %82tan komunitatea ordezkatzen 
duten erakundeek parte hartu zuten. 
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2.1. 2009-2011 bitarteko estatistikak 
 

A) Bertatik bertarako proiektuak, deialdi bidez2 
 
1. taula. Aurrekontua eta proiektuen kopurua. 

 2009 2010 2011 
Deialdien aurrekontua 7.233.504 € 7.299.922 € 6.146.705 € 
GGKEek eskatutakoa 13.959.808 € 14.451.652 € 14.187.148 € 
Aurrekontua/eskatutakoa erlazioa %193 %198 %231 
Aurkeztutako proiektuen kopurua 97 104 117 
Onartutako proiektuen kopurua 48 46 46 
Onartuak/aurkeztuak erlazioa %49 %50 %39 
 
2. taula. Banaketa geografikoa. 

 2009 2010 2011 
A O E A O E A O E 

Latinoamerika 71 40 %56 75 43 %57 82 42 %51 
Afrika 15 5 %33 22 3 %14 26 4 %15 
Gainerakoak 11 3 %27 7 4 %57 9 0 %0 

A: aurkeztutako proiektuen kop. O: onartutakoak. E: onartuak/ aurkeztuak erlazioa. 
 
3. taula. Arlokako banaketa. 

BFA  2009 2010 2011 
 A O E A O E A O E 

Hezkuntza 29 10 %34 22 7 %32 36 13 %36 
Produkzioa 18 11 %61 18 10 %56 15 7 %47 
Antolak. sendotzea 14 10 %71 14 11 %79 20 12 %60 
Osasuna 10 7 %70 14 5 %36 14 4 %29 
Azpiegiturak 6 0 %0 9 3 %33 5 0 %0 
Umeak 5 0 %0 5 1 %20 2 0 %0 
Giza eskubideak 5 4 %80 8 6 %75 7 5 %71 
Saneamendua/ura 5  5 %100 1 0 %0 3 0 %0 
Etxebizitza 2 0 %0 3 1 %33 3 0 %0 
Bidezko merkataritza 1 0 %0 0 -- -- 0 -- -- 
Ingurumena 1 0 %0 2 2 %100 1 1 %100 
Bizt. errefuxiatuak 1 1 %100 1 0 %0 0 -- -- 
Elik. burujabetza 0 -- -- 4 2 %50 7 4 %57 
Beste batzuk 0 -- -- 3 2 %67 4 0 %0 
A: aurkeztutako proiektuen kop. O: onartutakoak. E: onartuak/ aurkeztuak erlazioa. 
 

B) SGH proiektuak, deialdi bidez3 
 
4. taula. Aurrekontua eta proiektuen kopurua. 

 2009 2010 2011 
Deialdien aurrekontua 1.056.000 1.078.862 975.000 
GGKEek eskatutakoa 1.479.413 1.615.387 2.103.646 
Aurrekontua/eskatutakoa erlazioa %140 %150 %216 
Aurkeztutako proiektuen kopurua 36 36 50 
Onartutako proiektuen kopurua 21 20 23 
Onartuak/aurkeztuak erlazioa %58 %56 %46 

                                                           
2 Ez daude sartuta III. tituluko proiektuak, unean uneko ekintzak. Horiek kapitulu honetako 2.4 atalean jaso 
dira. 
3 Ez daude sartuta III. tituluko proiektuak, unean uneko ekintzak. Horiek kapitulu honetako 2.4 atalean jaso 
dira. 
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C) Zuzeneko lankidetzako SGH eta bertatik bertarako proiektuak 

 
2009-2011 bitartean sentsibilizazio proiektu bat baino ez zen egin zuzenean. Foru Jauregian 2011n jarri 
zen erakusketa bat izan zen; Bizkaiko lankidetzaren balantzea egin zuen, azken bost urteetako (2007-
2011) kooperazioari erreparatuz. 
 
Bertatik bertarako eta zuzeneko lankidetza proiektuei dagokienez, hain gutxi direnez, hurrengo taulan jaso 
dira herrialde hartzaileak eta onartutako aurrekontuak. 
 
5. taula. Herrialdea eta aurrekontua. 

 2009 2010 2011 GUZTIRA 
Kolonbia (AM-BBI) 200.000 400.000 400.000 1.000.000 
Kolonbia (Elkarrekintza) 150.000 150.000 150.000 450.000 
GUZTIRA 350.000 550.000 550.000 1.450.000 
 

D) Laguntza humanitarioa eta larrialdietakoa 
 
6. taula. Helmuga eta aurrekontua. 

 2009 2010 2011 GUZTIRA 
Latinoamerika 3 7 5 15 
Afrika 1 1 3 5 
Gainerakoak 3 1 0 4 
Aurrekontua 320.000 € 324.000 € 324.000 € 968.000 € 
 

E) Unean uneko ekintzak. 
 
7. taula. Garapen proiektuak. 

 2009 2010 2011 
Deialdien aurrekontua 110.000 110.000 150.000 
GGKEek eskatutakoa 421.533* 296.105 528.778 
Aurrekontua/eskatutakoa erlazioa %383 %269 %353 
Aurkeztutako proiektuen kopurua 20 18 31 
Onartutako proiektuen kopurua 9 8 9 
Onartuak/aurkeztuak erlazioa %45 %44 %29 
* 2009an aurkeztu zen proiektu batek 150.000 euro inguru eskatu zituen; beraz, guztizko zenbatekoa ez 
da eskaeren multzoaren adierazgarria. 
 
8. taula. Sentikortze proiektuak. 

 2009 2010 2011 
Deialdien aurrekontua 70.000 70.000 100.000 
GGKEek eskatutakoa 55.787 108.238 144.121 
Aurrekontua/eskatutakoa erlazioa %80 %155 %144 
Aurkeztutako proiektuen kopurua 5 9 11 
Onartutako proiektuen kopurua 5 5 9 
Onartuak/aurkeztuak erlazioa %100 %56 %82 
 
8. taula. Garapen proiektuen kopurua eta eskualdea.  

 2009 2010 2011 
 A O E A O E A O E 

Latinoamerika 12 7 %58 12 2 %17 16 7 %44 
Afrika 7 2 %29 6 6 %100 12 2 %17 
Gainerakoak 1 0 %0 0 -- -- 3 0 %0 
A: aurkeztutako proiektuen kop. O: onartutakoak. E: onartuak/ aurkeztuak erlazioa. 
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E) Laguntza teknikoetarako deialdia. 

 
9. taula. Proiektuen planifikazioan genero ikuspegia  txertatzeko. 

 2009 2010 2011 
Deialdien aurrekontua 60.000 60.000 50.000 
GGKEek eskatutakoa 22.000 23.883 16.000 
Aurrekontua/eskatutakoa erlazioa %33 %40 %32 
Aurkeztutako eskaeren kopurua 7 6 6 
Onartutako eskaeren kopurua 6 5 5 
Onartuak/aurkeztuak erlazioa %86 %83 %83 
 
10. taula. Genero zuzentasunaren aldeko antolamendu -aldaketa sustatzeko. 

 2009 2010 2011 
Deialdien aurrekontua 120.000 120.000 120.000 
GGKEek eskatutakoa 50.960 43.020 43.487 
Aurrekontua/eskatutakoa erlazioa %42 %36 %36 
Aurkeztutako eskaeren kopurua 7 6 6 
Onartutako eskaeren kopurua 6 5 5 
Onartuak/aurkeztuak erlazioa %86 %83 %83 
 
2.2. 2009-2011 bitartean lortutako emaitzen baloraz ioa 
 
Foru Lankidetzarako lehenengo Plan Zuzentzailean jarraipen sistema bat ezarri zen, onartutako proiektu 
bakoitzak lortutako baremazio-adierazleetan oinarritua. Sistema horretan abiapuntu gisa uste izaten da 
proiektuen baremazioa dela lankidetza-politikatzat planteatzen denaren eta benetan egiten denaren arteko 
koherentzia egiaztatzeko tresnarik eraginkorrena. Baremazio horretan erabiltzen diren adierazleek ahalik 
eta zabalen garatuta egon behar dute euren definizioan eta ahalik eta objektiboenak izan behar dute4. 
Adierazleen zerrenda hori kapitulu honen hasieran aipatutako hiru ikuspegiei dagokie, eta honako emaitza 
hauek lortu dira:  
 
11. taula. Tokiko giza garapenaren ikuspegiaren ema itzak 
 AURKEZTUAK  ONARTUAK  

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Bert. bertarako pr. deialdi bidez 43 40 56 60 44 72 
Bertatik bert. lank. pr. zuzenean --- --- --- 50 79 75 
SGH proiektuak deialdi bidez 28 28 22 63 44 25 
SGH proiektuak zuzenean --- --- --- -- -- 0 

Zenbakiak portzentajeak dira. 
 
Zenbaki horien esanahia ulertzeko beharrezkoa da proiektuen baremazioan erabilitako prozedura 
ezagutzea. Horretarako, adibidez, 1. tituluan deialdi bidez aurkeztutako proiektuek 2009an lortu zuten 
emaitzari erreparatuko diogu. Urte horretan 97 proiektu aurkeztu ziren. Eta TGG ikuspegia hainbat 
egoerari dagozkien adierazle batzuetan islatzen da (estrategia batean txertatzea, elkargarapenekoa 
izatea, genero adierazleak ezartzea oinarrizko lerroan…), eta horien guztien batura 12 puntu izan daiteke 
gehienez ere proiektuko. Horrenbestez, aurkeztutako 97 proiektuek gehieneko puntuazio hori lortu izan 
balute, guztira 1.164 puntu lortuko ziratekeen. Proiektuen baremazioa egindakoan, ordea, benetako batura 
501 puntu izan zen, hau da, izan zitekeenaren %43, eta horixe da taulan jaso den balioa. Interpretazio 
berbera egin behar da beherago ageri diren gainerako balio eta tauletarako.  

                                                           
4 Jakina, zehatzagoa litzateke onartutako proiektu bakoitzaren ebaluazioaren bitartez aztertzea 
koherentzia hori. Baina 200 baino gehiago izan dira 2009tik 2011ra bitartean finantzatu direnak, eta beraz 
garestiegia litzateke egiaztapen prozedura hori. 
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Datu horiek kontuan hartuz eta interpretatuz honako ondorio hauek atera genitzake: 
 

- Bertatik bertarako lankidetza-proiektuetan, TGG ikuspegiari dagokion irizpide horren aplikazioak 
nabarmen lagundu du onartzen diren proiektuak baztertzen diren proiektuetatik bereizten, 2010. 
urtean izan ezik, orduan aldea ez baitzen hain nabarmena izan.  

- Zenbaki horietatik harantzago, nolabaiteko zurruntasuna ikusi dugu tokiko giza garapenaren 
sustapenean erakunde publikoei esleitzen zaien egitekoaren interpretazioan. Badirudi, beraz, 
beharrezkoa dela ikuspegia zabalagotzea, beste eragile batzuengandik garapen horretarako 
espero daitekeen ekarpenari dagokionez.  

- SGH proiektuen kasuan ikusi dugu tratamendu sektoriala ematen zaiola TGG ikuspegiari, uste 
izan baita proiektu bakoitzak ikuspegi horri erantzuten diola baldin eta garapenaren paradigma 
horri beren beregi eta modu esklusiboan ekiten badio.  

- Zuzeneko lankidetzarako proiektuen kasuan, aztertutako esku-hartzeak hain dira urriak non ezin 
baita balizko joerei buruzko ondoriorik atera.  

 
12. taula. Genero zuzentasunaren ikuspegiaren emait zak 
 AURKEZTUAK  ONARTUAK  

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Bert. bertarako pr. deialdi bidez 25 17 40 50 28 76 
Bertatik bert. lank. pr. zuzenean --- --- --- 42 42 42 
SGH proiektuak deialdi bidez 24 24 26 53 46 44 
SGH proiektuak zuzenean --- --- --- --- --- 42 

Zenbakiak portzentajeak dira. 
 

- Oraingoan, aurkeztutakoen eta onartutakoen arteko aldea handixeagoa da TGG ikuspegian 
baino. Beraz, hemen ere pentsa daiteke genero zuzentasunaren ikuspegi hau baliagarria izan 
dela zein proiektu mota onartu nahi den zehazteko orduan, eta, oro har, Bizkaiko lankidetzaren 
edukia definituko dutela azken buruan.  

- Baina, horrez gain, ikuspegi honetan puntuak jaso dituzten proiektuek garapenerako 
hezkuntzaren ikuspegian ere jaso dituzte eta puntuazio gehigarria metatu dute. Horrek azaltzen 
du zergatik diren nagusi emakumeen eskubideak zuzenean eta ardatzeko helburu gisa 
defendatzen dituzten proiektuak deialdietan, oro har.  

 
13. taula. Garapenerako hezkuntzaren ikuspegiaren e maitzak. 
 AURKEZTUAK  ONARTUAK  

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Bert. bertarako pr. deialdi bidez 56 44 56 76 68 84 
Bertatik bert. lank. pr. zuzenean --- --- --- 46 58 58 
SGH proiektuak deialdi bidez 24 24 26 53 46 44 
SGH proiektuak zuzenean --- --- --- --- --- 25 

Zenbakiak portzentajeak dira. 
 

- Ikuspegi honetan ere desberdintasun adierazgarriak daude aurkeztutako bertatik bertarako 
proiektuen eta onartutakoen artean, baina horren arrazoia inondik ere goian esandakoa da, 
alegia, genero zuzentasunaren ikuspegiari dagozkion proiektuen puntu-metaketa.  

- Deialdiko SGH proiektuen kasuan ere alde nabarmena dago batzuen eta besteen artean.  
- Baina, irizpide honek lankidetza-politikaren aplikazioan eragiteko duen ahalmenetik harantzago, 

Bizkaian finantzatutako ekintzetariko batzuen indar eraldatzailearen inguruan sortutako zalantza 
azpimarratu behar da. Uste dugu, horren haritik, ezagutzen ditugun desberdintasunen arrazoiak 
ikuspuntu kritikotik ezbaian jartzen dituzten mezuak zabaltzea bezain garrantzitsua dela 
ahaleginak egitea gure gizarteko sektore zabalagoengana iristeko, batez ere pertsonen, taldeen 
eta estatuen aukera berdintasunaren aldeko ekintza zibilean jarduteko behar adinako 
motibaziorik ez duten horiengana.    
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Tresna batzuk (laguntza humanitarioa eta larrialdietakoa, unean uneko ekintzak eta laguntza teknikoak) ez 
dira baloratu 2.1 atal honetan. Horien gaineko iruzkinak egiten dira eragileei eta tresnei buruzko hurrengo 
ataletan.  
 
2.3. Eragileak  
 
Foru Lankidetzaren lehenengo Plan Zuzentzaileak balizko eragileen multzo handia definitu zuen, Bizkaian 
nahiz laguntzaren helmugako herrialdeetan kokatuak, bere lankidetza-politika bidera zezaten, eta 
lankidetza-jardueretan solaskide nagusi gisa parte hartzeko muga ezarri zien irabazteko xedea duten 
erakundeei. Planteamendu hori egokia izan dela uste dugu, bat datorrelako gure asmoarekin: ahalik eta 
entitate, elkarte eta erakunde gehien jarri nahi ditugu lanean, haien ezagutzak baliatu nahi ditugulako 
gaitasun gabeziari eta genero desberdintasunei aurka egiteko, horixe baita gure lankidetza-politikaren 
funtsa.   
 
Hala ere, beherago aipatuko den salbuespena salbu, gure lurralde historikoan lankidetza-jardueren 
aitzindari erabatekoak izan dira lankidetzaren ohiko eragile deitu genitzakeenak, hots, GGKEak. Eta 
herrialde hartzaileetan ere leku nagusia izan dute tokian tokiko erakunde kidekoek, nahiz eta xede-
herrialdeetako erakunde publikoek protagonismo aktibo handiagoa izan duten Bizkaiko kidekoek baino. 
Horiek horrela, gertaleku horretan geure buruari galdetu behar diogu ea behar diren baliabideak jartzen ari 
ote garen benetan parte har dezaten gure politikaren balizko sustatzaile gisa gure politikoan bertan 
definitutako eragile guztiek.  
 
Salbuespen dira, gorago aipatu den moduan, gizarte zibileko hainbat erakunde, azken hiru urteotan 
laguntzen deialdian parte hartu izan dutenak “unean uneko ekintzak” deitzen diegun horien bitartez. 
Askotariko arloetan diharduten erakundeak dira (zainketa aringarriak, minusbaliotasunak, immigrazioa, 
biztanle baztertuentzako laguntza, kultura, emakumeen erakundeak etab.), eta garapenerako lankidetza 
ez dute xede nagusia, baina gure deialdietan bide bat aurkitu dute euren ohiko jardueraren eremua 
handitzeko, nazioarteko elkartasunaren arloa ere landuz. Beste alde batetik, “unean uneko ekintzetarako” 
deialdiak jaso duen erantzun positiboak lehendik bagenekien zerbait frogatu du, kasu honetan egitateen 
bitartez frogatu ere: bideragarria dela mota desberdinetako eragileen artean zeharkakotzea garapenerako 
lankidetza.  
 
 
2.4. Tresnak  
 
Foru lankidetzarako 2009-2011 bitarteko politika aplikatzeko 7 tresna ezarri ziren, horien bitartez laguntza 
guztiak bideratze aldera:  
 

- Laguntza humanitarioa eta larrialdietakoa. 
- Garapenerako proiektuen deialdia. 
- Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntza proiektuen deialdia. 
- Unean uneko ekintzen deialdia. 
- Proiektuen identifikazioan eta planifikazioan genero ikuspegia txertatzeko laguntza teknikoaren 

deialdia. 
- Beste alderdiko erakundeetan zuzentasunaren aldeko antolamendu-aldaketa sustatzeko laguntza 

teknikoaren deialdia. 
- Beste lankidetza mota batzuk.  

 
a) Larrialdietarako eta laguntza humanitariorako funtsen hurrenez hurreneko zuzkidurak nahiko 

arin agortu dira urte bakoitzaren amaieran. Tresna horrek, beraz, Lurreko biztanleriarik 
babesgabeen eta zaurgarrienen beharrizan ageriko bati erantzuten dio. Hortaz, jarraipena eman 
behar zaio, nahiz eta, antza denez, zehatzago definitu behar den zer motatako esku-hartzeei 
eman ahal zaien babesa kontzeptu horren pean; izan ere, gertatu diren egoera batzuetan 
zalantza egin zitekeen eskaera jakin batzuk bat ote zetozen laguntza humanitarioaren eta 
larrialdietako laguntzaren kontzeptuarekin.  

b) Garapenerako proiektuen deialdia jada zehatz-mehatz iruzkindu da aurreko orrialdeetan, foru 
lankidetzaren beste hiru ikuspegiekin erkatuz. Ondo funtzionatu duen tresna da, eta beraz, 
jarraipena emango zaio. 
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c) SGH proiektuen deialdia ere gorago iruzkindu da. Kasu honetan, ordea, uste dugu sentikortze 
proiektuak nagusi izan direla garapenerako hezkuntza proiektuen gainetik. Bi proiektu mota 
horiek garrantzitsuak dira elkartasunaren ideia zabaltzeko herritarren, politikarien eta gainerako 
gizarte eta erakunde eragileen artean. Hori horrela izanda ere, badirudi beharrezkoa dela 
neurriren bat hartzea, deialdietan bi moten proportzioa gutxienez ere orekatua izan dadin, tresna 
berri baten bitartez. Plan Gidari honen 5. kapituluan horren gaineko azalpena emango da.  

d) Lehen aipatu denez, unean uneko ekintzen  deialdiak arrakasta nabarmena izan du, eta 
horregatik beharrezkoa da hura mantentzea eta, hala badagokio, Plan Gidari honek indarra 
izango duen ekitaldietan zehar, hura indartzea.  

e) Ez da gauza bera gertatu proiektuen identifikazioan eta planifikazioan gener o ikuspegia 
txertatzeko laguntza teknikoaren deialdietan, ezta beste alderdiko erakundeetan 
zuzentasunaren aldeko antolamendu-aldaketa sustatze ko laguntza teknikoaren deialdian 
ere. Eskariak bi kasuetako batean ere ez du gainditu aurrekontuko diru kopurua, 9. eta 10. 
tauletan ikus daitekeenez; beraz, 2011n doikuntza egin zen hutsune hori betetzeko, baina hala 
eta guztiz ere alde nabarmena zegoen.  

f) Azkenik, beste lankidetza mota batzuetan gehienbat zuzeneko lankidetza sailkatzen da, eta 
gorago hitz egin da horri buruz.  

 

 

 
3. PLAN ZUZENTZAILEAREN HELBURUAK ETA PRINTZIPIOAK 
 
 
3.1. Helburuak 
 
Herri eta komunitate pobretuei laguntza eman behar zaie giza garapen iraunkorra lor dezaten, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean eta giza eskubideen errespetuan oinarritua. Plan 
Zuzentzaile honen helburu nagusia da garapenerako politika koordinatua eta kalitatekoa g aratzea, 
pobreziaren aurkako borroka, genero zuzentasunaren sustapena eta gizarte kontzientzia kritiko eta 
eraldatzailearen sorrera ardatz izango dituena.  
 
Helburu nagusi hori zenbait helburu berariazkotan gauzatzen da: 
 
1.- Hegoaldeko herri eta komunitate pobretuei dagokienez: 
 

• Milurtekoko Garapen Helburuen ezarpena bultzatu eta erraztea, pobrezia errotik erauzten 
ahalegintzeko; 

• Modu integralean laguntzea tokiko giza garapenerako lehentasunen azterketa parte hartzaileari 
erantzuten dioten lankidetza eskariei, eta azterketa horretan aintzat hartzea Hegoaldeko 
jatorrizko herrien berezko nortasuna; 

• Garapenaren subjektuen ekimenen ahalmen biderkatzailea indartzea, erakunde-garapena, 
gaitasunen eraikuntza eta parte-hartze demokratikoa sustatuz; 

• Genero zuzentasunaren jabetze estrategikoa eta emakumeen eta gizonen arteko egiazko 
berdintasunaren aldeko lan-agenden eraikuntza bultzatzea; 

• Krisi egoerei edo larrialdi humanitarioei erantzuten saiatzea; 
• Jabekuntza, sareen eraketa eta eremu berean diharduten eragile pribatu eta publikoen 

koordinazioa sustatzea. 
• Gure ekimenek ingurumenean izan dezaketen eragina kontuan hartzea eta behar diren 

baliabideak jartzea haiek iraunkortasunarekin bateragarriak izan daitezen. 
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2.- Gure lurralde historikoko gizarte zibilari dagokionez: 
 

• Gizartearen eta herritarren parte hartzea sustatzea nazioarteko elkartasunaren eta garapenerako 
lankidetzaren arloko ekintzetan, lehentasunez gizarte zibileko erakundeen eta gizarte 
mugimenduen bitartez. 

• Eragin politikoa eta gizartea eraldatzeko indarra dituzten sentikortze ekintzak babestea; 
• Herritarrengan jarrera eta portaera arduratsuak sustatzea (kontsumo arduratsua, bidezko 

merkataritza, ingurumenaren errespetua etab.). 
• Garapenerako hezkuntza eta sentsibilizazioaren arloan berrikuntza sustatzea, gizarteko sektore 

guztiak inplikatzeko. 
 
3.- Gure administrazioari dagokionez:  
 

• Aurrera egitea Bizkaiko Foru Aldundian tokiko giza garapenaren ikuspegia zeharkakotzen, haren 
sail guztietatik bultzatzen diren programa eta proiektuen bitartez. 

• Garapenerako lankidetzaren Plan Zuzentzaile honetan genero zuzentasunari buruz hartutako 
ikuspegiaren eta Bizkaiko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Foru Planean 
hartutakoaren arteko koherentzia zaintzea. 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren politika publikoei herritartasun globalaren eraikuntzara eta kontzientzia 
kritikoaren sustapenera zuzendutako edukia ematea.  

 
 
3.2. Printzipioak 
 
Plan Zuzentzaile honetan jasotako helburu nagusiak eta berariazkoak lortuko badira, honako printzipio 
gidari hauei jarraitu behar zaie: 
 
a.- Integraltasun printzipioa 
 
Horren arabera, giza garapen iraunkorra prozesu bat da zeinean bermatu egiten baita, emakumeen eta 
gizonen arteko aukera berdintasunarekin, haren subjektu diren biztanleen giza eskubide guztien bete-
beteko gozamena. Hona printzipio horren ardatza: pertsona guztien arteko ekitatea dibertsitatearen 
errespetutik abiatuta, hau da, kontuan hartu gabe haien adina, kultur nortasuna, sexu identitatea, ideologia 
edo erlijio-sinesmena.  Eta hori guztia eraginkorra izan dadin, beharrezkotzat jotzen da elkarren osagarri 
diren zenbait politika erabiltzea. 
 
b.- Elkartze printzipioa 
 
Hegoaldeko herri eta komunitateen subiranotasun osoaren errespetuan oinarriturik, printzipio horrek 
berekin dakar giza garapeneko prozesu endogenoei eta epe luzekoei laguntzea. Elkartzeak, bestalde, 
erraztu egiten du lokarriak estutzea eta euskal gizartean hobeto ezagutzea herri eta komunitate horien 
errealitatea; horiek osatu egin daitezke, garapenkidetzaren ikuspuntutik, etorkin herritar berrien eskutik. 
Ikuspuntu horretatik, elkartze printzipioa koordinazio eta lankidetza ekintzetatik harantzago doa; 
pobreziaren eta desberdintasunaren aurkako borrokan ari diren alderdi guztien lana modu sendo eta 
egonkorrean lotuko duten prozesuak martxan jartzea du helburutzat. 
 
c.- Koordinazio eta lankidetza printzipioak 
 
Plan Zuzentzaile hau sortzerakoan lankidetzaren eragile ofizialekin koordinatzea izan da asmoa; ez 
haiekin bakarrik, baita euskal gizarteko zein Hegoaldeko herrialde eta komunitateetako gizarte 
erakundeekin ere. 
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d.- Koherentzia printzipioa 
 
Horren bitartez jasorik geratzen da nola Bizkaiko Foru Aldundiak konpromisoa hartu duen Foru Aldundiko 
beste sail batzuek lankidetza eta hezkuntzaren eta garapenerako sentsibilizazioaren arloetako politiketan 
parte har dezaten, baliabideak, ezagutzak eta esperientzia hobetu beharra dagoelakoan. 
 
e.- Erantzukidetasun printzipioa 
 
Lankidetzaren arloko eragile guztien arteko erantzukidetza, lankidetzari eta garapenerako hezkuntza eta 
sentsibilizazioari buruzko estrategien kalitatea, eraginkortasuna, eragimena eta garapenerako hezkuntza 
eta sentsibilizazio alorretan Eta hori guztia egin behar da gizarte zibileko sektore adierazgarriei parte 
hartzeko eta erabakitzeko espazioak bermatuta. 
 
 
f.- Eraldatze printzipioa 
 
Onartu egiten dugu garapen prozesuei epe luzeko ikuspuntutik begiratu behar zaiela, txirotasuna eta 
desberdintasuna sortzen dituzten arrazoietan eragin behar dutela, ikuspuntu materiala, kulturala eta 
gizarte harremanen ikuspuntua kontuan hartuz. Horrela bakarrik lortuko da garapenerako lankidetzak 
aurka egiten dien egoera bidegabeak betikotzen dituzten egiturak eraldatzea.  
 
g.- Ebaluazio printzipioa 
 
Etengabeko egokitzapena eta hobekuntza ahalbidetze aldera, Foru Aldundiak prozesu egokiak ezarri 
behar ditu jarraipen iraunkorra eta zeharkakoa egiteko bai Planaren betetze mailari eta haren 
egokitasunari, baita lankidetza arloko proiektu eta programa guztien kudeaketari ere. 
 
 
 
 
4. PLAN ZUZENTZAILEAREN ARDATZAK 
 
Foru Lankidetzarako lehenengo Plan Zuzentzailearen indarraldian lortutako emaitzei buruz 2. kapituluan 
esandakoarekin bat, uste dugu beharrezkoa dela hasitako lan ildoan sakontzen jarraitzea. Ildo hori hiru 
ardatzen inguruan egituratu da eta Plan Zuzentzaile honetan eutsi egiten diegu ardatz horiei, aldaketa 
batzuk egin badizkiogu ere, azken hiru urteetan egindako gogoeten ondorioz. Aipatutako ardatz edo 
ikuspegiak honakoak dira: tokiko giza garapena, genero zuzentasuna, eta garapenerako hezkuntza.  
 
 
4.1. Tokiko giza garapena 
 
Aurreko puntuetan azaldu denez, proposatzen den lankidetza giza garapenaren kontzeptu horretatik 
abiatzen da; bereziki pertsonen ongizateari ematen dio lehentasuna, eta pertsona horiek bizitza betea 
izateko dauzkaten gaitasunak indartzen saiatzen da. Giza garapenaren ikusmolde hori, pertsonak ardatz 
dituena, berrikusi egin da NBGPren 2010eko txostenean, dimentsio kolektiboa gehitu baitzaio, hau 
esanez: “modu aktiboan parte hartu behar da garapen bidezkoa eta iraunkorra lortzeko planeta partekatu 
batean”. Definizio berriak aurrekoa osatzen du, alderdi kolektiboak gehitu dizkio eta: “Giza garapenak 
esan nahi du pertsonek askatasuna izan behar dutela bizitza luzea, osasuntsua eta sortzailea izateko; 
eurek baloragarritzat jotzen dituzten helburuen bila aritzeko; eta modu aktiboan parte hartzeko partekatzen 
duten planetaren garapen iraunkor eta bidezkoan. Pertsonak dira giza garapenaren onuradunak eta 
bultzatzaileak, bakarka nahiz taldean.” 
 
Hala, gizarte bakoitzak bere etorkizuna zehazteko eta aurrera eramateko daukan gaitasunean datza giza 
garapenaren muina. Horrek berekin dakar funtzionamendu prozesu kolektibo bat, giza garapenak 
berezkoak dituen helburu komunei erantzun behar diena. Bestela esanda, ez dago garapenik prozesu 
kolektibo bat abian jartzeko gaitasunik ez badago. Horregatik, garapenaren gakoetariko bat da gizarte  
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bateko alderdi guztien arteko elkarrekintza erraztuko duten baldintzak ezartzea, helburu komunei begira 
funtziona dezan. Ongizate kolektiboari lotuta dago funtzionamendu on hori, eta helburu komunik izan gabe 
nekez lortuko da ongizate kolektiboaren arloko helbururik. Ez dago harremanetarako gaitasun sendoetan 
pentsatzerik haiek gabe; areago, haien kalitateak eta onarpen mailak gaitasun kolektibo berariazkoen 
sorrera bultzatuko dute. Laburbilduta, kezka komunik gabe, ahalegin kolektiboak ez du pizgarririk 
aurkitzen. 
 
Tokiko giza garapena lankidetza deszentralizatuaren ardatz gisa planteatzeak esan nahi du ikuspegi 
desberdin bat proposatu behar dela, lankidetza-modalitate instrumental soil berrien bila aritzetik baino 
harantzago doana. Alderdi emaileen eta alderdi onuradunen arteko muga apurtzen duen paradigma da; 
bereizketa horren ordez, elkartutako alderdien arteko jarduna ezartzen du eta alderdiek batera dihardute 
giza garapenaren helburuak lortzeko erronka komunari aurre egiten. Lankidetzaren ikuspegi horrek 
eskubideen onarpena oinarri hartuta lan egiten du, laguntzaren ideia gainditzen duten zuzentasun-
helburuei begira. 
 
Giza garapenaren ideiari berari datxekio iraunkortasunarekiko konpromisoa, egungo belaunaldien 
beharrizanak asetzearren eta ongizatea lortzearren ez daitezen kolokan jar etorkizuneko belaunaldienak. 
Era berean, ikuspegi horrek proposatzen du giza ongizateranzko urratsak egin daitezela oinarri 
demokratiko, parte hartzeko eta generoaren aldetik ekitatiboen gainean egituratutako mundu baten 
bitartez. 
 
Naturaren murrizketa gero eta handiagoei aurre egin behar dien mundu honen egungo egoeran, tokiko 
giza garapenak erronka horri aurre egiteko gai izan behar du. NBGPren 2011ko txostenak aurrerapen 
iraunkor eta ekitatiboa lortu behar dela azpimarratzen du, eta iraunkortasunaren eta zuzentasunaren 
erronka global larriak batera landu behar direla baieztatzen du. Adorez jokatu behar da bi fronte horietan, 
munduko herrialderik txiroenetariko gehienek giza garapenaren alorrean azkenaldian lortutako 
aurrerapenei eusteko, bai geroko belaunaldien bai oraingo belaunaldien ongizaterako. Giza garapenak, 
jendearen aukerak zabaltzea berekin dakarrenak, natur baliabide partekatuen existentzia du oinarri. Hura 
bultzatzeko beharrezkoa da toki, nazio nahiz mundu mailako iraunkortasunaz arduratzea; prozesu 
horretan zuzentasuna eta jabekuntza susta daitezke -eta sustatu egin behar dira-. 
 
Foru lankidetzak tokiko eremuan lan egiteko duen ahalmena ikusirik, Plan Zuzentzaile honen ardaztzat jo 
daiteke tokiko giza garapena. Era horretara dimentsio berri bat gehitzen zaio ikuspegi honi. Oinarritik 
gaitasunen garapena lantzeko beharrezkoa den toki jabetzea, hurbileko toki erakundeen garrantzia, 
gizarte zibilari eta parte-hartze osoko garapenaren eraikuntza instituzionalari babesa emateko ahalbideak; 
horra hor foru kooperazioak, tokian tokiko lanarekin lerratuz eta asimetria egoerak gaindituz, beren beregi 
laguntza eman diezaiekeen helburu batzuk. 
 
Tokiko giza garapena erreferentziatzat hartuz gero, gainera, ondoko premisa hauek izango dira abiapuntu: 
 

a) Lanerako estrategia eta metodologia berriak diseinatu behar dira, tokiko giza garapenaren 
esanahia erantsiko dietenak proposatzen diren prozesu eta baliabideei. Horretarako beharrezkoak 
dira bide berriak jorratzeko borondatea eta konpromisoa; saiakuntza arduratsua funtsezkoa da 
ekimen berriak proposatu nahi dituen lankidetza batentzat. 
 
b) Estrategia berriak barruan hartu behar ditu garapen-eragileen arteko itunak, halako moldez non 
erkidegoarentzako proiektu komun bat jarriko baita abian. Tokiko giza garapenak elkarrekin lan 
egiten duten jarduleak behar ditu, beste edozeren gainetik guztien onura bilatzen duen proiektu 
estrategiko bera partekatzen dutenak. 

 
Orain dela pare bat hamarkadara arte, garapenerako nazioarteko lankidetzaren arloko Europako 
esperientzian tokian tokiko arazoen kezka falta izan da, ikuspegi bilaterala nagusi izan delako. Hori ez da 
halabeharra izan, baizik eta Hegoaldeko toki komunitateen botererik ezaren isla eta Iparraldeko 
herrialdeetako toki erakundeek lankidetzaren arloan izandako leku apalaren ondorio. Giza garapenaren 
ikuspegia agertzean kezka-eremu berri bat zabaldu da, erdiguneko elementu gisa planteatu baita banako 
zein taldeko jarduleek garapen prozesuetan eta prozesu politikoetan parte hartzeko dituzten gaitasunak  
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areagotu beharra. Giza garapenak eskaintzen duen gertalekuan toki komunitateak aldaketa-eragile berri 
gisa ageri dira, eta Giza garapenari buruzko NBGPren txostenetan tokiko giza garapenari buruzko 
ekarpen ugari jaso dira. 
 
Gaitasunak garatzeko prozesuak, erakundeen gaitasunaren inguruko gai formal edo teknikoak planteatu 
ez ezik, errotik aldatu nahi du gizartea. Ondorioz, konplexutasuna prozesuaren ezaugarria dela onartu 
beharra dago. Gizarte bakoitza bere etorkizunaz jabetu ahal dadin martxan jarri behar den parte hartzeko 
prozesua ezin da gutxi batzuen eskuetan utzi, eta ez diote trabarik egin behar gutxiengo baten interesek. 
Zehazte prozesu horretan eragile guztiek benetan parte hartuko dutela eta emaitza guztiena izango dela 
bermatzeko, aldaketak egin behar dira haien eginkizun eta erantzukizunetan; hitz batean, boterearen 
egitura aldatu egin behar da nola edo hala. 
 
Erakundeak eta bereziki haien gaitasunen garapena lankidetzaren protagonistatzat jotzen dira Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak 2000. urtean onetsi zuen Milurtekoko Adierazpenean. Agiri horretan beren 
beregi eta modu nabarmenean aipatzen dira toki gobernuak. Beste alde batetik, 2005eko Parisko 
Adierazpenak -bertan garapenerako nazioarteko lankidetzaren arloko erakunde gehienak ados jarri ziren 
laguntzaren eraginkortasuna hobetzeko prozeduren inguruan-, nahiz eta ez dituen berariaz aipatzen toki 
komunitateak, jabetze printzipioa ezartzen du, garapenaren arloko politikak diseinatu eta betearaztea toki 
gobernuei dagokiela aitortzen duen printzipioa, hain zuzen ere. Gainera, 2008ko iraileko Accrako 
Adierazpenak sendotu egiten du laguntzaren hartzaile diren herrialdeen eginkizun hori. 
 
Europar Batasunak, bestalde, 2006ko otsaileko Garapenari buruzko adostasuna izeneko agirian, 
lankidetzaren ikuspegi irekiagoa eskaintzen du toki ekimenen sarrerarako. Toki erakundeei euren 
estrategietan lekua egin diete Europako herrialdeetako garapen agentzia ofizial gehienek, eta, bereziki, 
Europako toki erakundeen sektoreak tokiko giza garapena jasotzen du bere lankidetza-jardueraren ardatz 
gisa. 
 
 
4.1.1. TGG ikuspuntuaren ondorioak lankidetzarako 
 
a) Ikuspegi integrala 
 
Tokiko giza garapenak estrategia egokia eskatzen du, proposatzen diren politiken koherentzia eta 
integrazioa bilatuko dituena, halako moldez non proposamena bere osoan gizartearen proiektu komun 
gisa hautemango baita, alegia, bai giza eskubideei zein horien ahalbideei eta horiek betearazteko 
baliabideei erantzuten dien proiektu gisa. 
 
Ondorio hauek dakartzan ikuspegia da: 
 

a.1) Estrategia unibertsala, eta ez fokalizatua edo sektoriala. Kontua ez da eragile batzuek edo 
besteek bultzatu beharreko neurriei arreta jartzea; horien arrakastaren gakoa gizarteak bere egiten 
dituen balio etikoetan datza, gizartea batu egiten duten nortasun-lokarrietan, ekintzen bidez 
adierazten den elkartasunean. Gizartearen ardura da txirotasunari aurre egitea eta gizarteak 
betebehar moral hauek ditu: a ) ekonomian, politikan nahiz kulturan bizikidetza eta elkartasun arauak 
erakundetzea, inor ere gizarte horretatik baztertuta utziko ez dutenak; eta b) estatuei eta 
betebeharren beste titular batzuei giza eskubideak zaindu eta errespetatu ditzatela eskatzea. 
 
a.2) Helburuen integraltasuna 
 
Estrategiak argi eta garbi egin behar du pobrezia murriztearen aldeko hautua, murrizketa hori giza 
garapenaren ikuspuntutik ulertuta, eta genero zuzentasunaren aldeko apustu sendoa ere egin behar 
du. Hazkunde ekonomikoaren helburua oso garrantzitsua da, baina ezin da estrategiaren erdigune 
bihurtu, aldiz, giza garapenaren helburuen mende jarri behar da edo horiekin uztartu. 
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a.3) Eragileen eta jarduketa-eremuen integrazioa 
Garapenaren estrategiak toki dimentsioa hartzen du abiapuntutzat, zehazteko, egituratzeko eta 
burutzeko oinarrizko eremu gisa, baina ez da bere lurraldeko mugen artean geratzen, aitzitik, baditu 
harremanak Estatuko gainerako mailekin eta globalizazioaren eszenatokiarekin. Tokikoaren eta 
globalaren arteko harreman moduak aztertu behar dira: tokian tokikoa kanporantz proiektatzeko eta 
alderantzizkoa egiteko moduak sakonean aldatu dira azken urteotan. Nazioartekotzea toki 
dimentsioaren ezaugarri da, baita haren ahalbideetariko bat ere. 
 
a.4) Ikaskuntza prozesua 
Prozesua aldaketa bat da, eta, beraz, ezin ditu hasieratik erabat finkatuta eduki bidea eta helburuak. 
Horregatik, pentsatzeko moduaren eta jokaeraren aldaketak dakartzan prozesua ere bada. Bere 
izaeragatik, ustekabeko ondorioei irekita egon behar du. Lortu nahi bada tokiko gizarte jakin batean 
funtzionatzen duen sistema gai izatea giza garapenaren prozesuak sortzeko, orduan garapenaren 
azterketak barnean hartzen duena harreman ekonomikoak -hautaturiko aldagaien arteko zuzeneko 
kausa-erlazioak bilatzen dituen eredu sinple eta itxi baten barruan ulertuta- baino askoz gehiago da, 
eta azterketak erreferentetzat hartzen duen aldaketa elkarrekin lotuta dauden hainbat dimentsiotan 
gertatzen da. Gero eta jende gehiagok onartzen du programek eta politikek aurrez aurre dituzten 
arazoetariko asko konplexuak direla eta halakotzat erabili behar direla. Praktikan jartzerakoan elkarri 
lotutako arazoekin lan egin behar da, ez-linealak eta sarritan asmaezinak diren eta interes sorta 
zabala inplikatzen duten aldaketekin. Beharrezkoa da, lehenengo eta behin, aurrean dauden erronkak 
nola eta zenbateraino diren konplexuak erabakitzea ahalbidetuko duten tresnak edukitzea. Horrek 
behartzen gaitu planteatzera ea zein ikuspegi teorikotatik uler daitekeen esku hartzen duten eragileen 
eta jokoan dauden dimentsioen askotarikotasuna, estrategiak lantzeko eta esku-hartze eraginkorrak 
diseinatzeko. Konplexutasunak garapenaren portaera markatzen duela onartzeak eztabaida irekitzen 
du, ea zeintzuk diren kategoria teoriko egokiak hura nola gertatzen den eta nola esku hartu behar den 
ulertzeko. Gizarteen aldaketa prozesuak ulertzeko kezka horretatik abiatuta, eta, halaber, 
ekonomiaren ohiko ikuspegiak horretarako desegokiak direla sinetsita, azken hamarkada hauetan 
kontuan hartu izan da beste kategoria eta tresna batzuk egokiak izan daitezkeela zeregin hori 
betetzeko. 

a.5) Ingurumen iraunkortasun  handiago baterantz aurrera egitean, ahalegina egiten da bermatu 
ahal izateko oso kontuan hartuko direla biztanleria pobretuaren nahiak bizimodu hobea izateko, eta, 
aldi berean, jendeak, komunitateek, herrialdeek eta nazioarteko komunitateak iraunkortasuna eta 
zuzentasuna sustatzea eta modu horretara elkar indartzea ahalbidetuko duten bideei begira jartzen 
gara. Aurretik egindako txostenek frogatu dute herrialde gehienetako bizi estandarrak hobetu egin 
direla eta, hain zuzen ere, orain dela hamarkada batzuetatik hona bat egitera jotzen dutela. Baina 
NBGPren 2011ko txostenak joera horien atzerakada kezkagarria iragartzen du, baldin eta 
ingurumenaren narriadurak eta gizarteko desberdintasunek areagotzen jarraitzen badute. 
Aurreikuspenen arabera, garapen txikiena duten herrialdeek buelta emango diote joera horri eta 
berriro urrunduko dira eredu globaletatik 2050. urtea baino lehen. Txostenak erakusten du nola 
munduko txiroenak izango diren ingurumenaren narriaduraren ondorio gogorrenak jasango 
dituztenak, baita euren hurbileneko ingurune pertsonalean ere; eta botere politikoaren gabezia 
neurrigabea ere jasango dute. Horrela nazioarteko komunitateak are zailago izango du politika 
globaletan egin beharreko aldaketen inguruko adostasuna lortzea.  

a.6) Estrategia eta prozesuen inguruan lan egitea. Uste dugu garapen-estrategia bat zehaztea dela 
gakoa ezagutzen ditugun desberdintasun eta pobrezia egoerak gainditzeko. Ildo horretatik, proiektu 
zehatzak ikuspegi zabal batean txertatu behar dira: aintzat hartu behar dira pertsonen gaitasunak, 
azken buruan lortu nahi diren garapen-helburuak zehaztu behar dira, garapenaren ingurune orokorra 
kontuan hartu, eta, hitz batez, gainditu egin behar da garapenerako esku-hartze planifikatuei buruzko 
ikuspegi murritza. Ikuspegi horren ondorio gisa, halaber, proiektuek izaera instrumentala hartzen dute, 
eta, hurrenez hurren bata besteari josita, errealitate aldakorrari erantzuteko gauza den prozesu 
dinamiko eta malgu bat gorpuzten dute. 
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a.7) Herrien kultura  gizarteen egitaterik integralena da agian, kontzeptu hori historian zehar eraikitzen 
delako, gure bizitzetako eremu guztietan egiten ditugun harremanen bitartez. Tokiko giza 
garapenaren ikuspegiarentzat kulturaren dimentsioa oinarrizkoa da, eta edozein esku-hartze 
planteatu aurretik hura hartzen da aintzat, kultur aniztasunaren eta kulturen arteko elkarrizketaren 
premisetatik abiatuta, garapen prozesuetako alderdi nagusi gisa.  
 
 
 

b) Tokiko gizarteen eginkizun protagonista eta emaileekiko harremanak 
 
Lankidetza arloko eragileen arteko harreman berriek hala eskatuta, herrialde emailearen eta herrialde 
hartzailearen ordez elkartze eta elkarrizketa terminoak erabili behar dira. Prozesu zaila da, egoerak oso 
desberdinak direlako, herrialdeek eta tokiko gizarteek euren estrategien zuzendaritza euren gain hartzeko 
dituzten gaitasunei dagokienez. Eta gure lurraldera iristen diren etorkinek garapen-eragileen eginkizuna 
bete dezaketelako garapenkidetzaren bitartez. Lankidetza deszentralizatuak lehentasunez saiatu behar du 
bere ekintza tokian tokiko erakundeen ekimenaren esparruaren baitan gauza dadin. 
 
Horretarako, baldintza hauek bete behar dira: 
 

b.1) Tokian tokiko ingurunea ahalik eta ondoen ezagutzea  hasieratik.  Garapen-estrategiak 
jarduleen egiazko inplikazioa eskatzen du, eta hori tokian tokiko errealitatea kontuan hartuz baino ezin 
izango da ezarri; ezin da kanpoko proposamen baten emaitza izan. 
 
Gizarte-aldaketen prozesuak banakako ekintzen eta gizarte prozesuen arteko dinamika konplexuaren 
emaitza dira. Giza garapenaren arloko emaitzak lortu ahal izateko ezinbestekoa da erakunde berriak 
sortzea, baina ezin da halakorik sortu pertsonen balioak eta jarrerak aldatu gabe. Eta alderantziz, 
pertsonengan balio eta jarrera berriak ager daitezen beharrezkoa da erakundeetan aldaketak izatea. 
 
b.2) Dimentsio politikoa azterketaren atal gisa jas otzea.  Jarduleak proiektu kolektibo batean ados 
jartzeak esan nahi du sektore ekonomiko eta sozial jakin batzuen egoerari nolabait eragingo dioten 
erabakiak hartuko direla. Prozesu horrek badu zama politikorik, eta zailtasun asko izango ditu. 
Zehaztu egin behar da, beraz, zeintzuk erakundek duten gaitasuna adoste-eginkizun hori betetzeko 
eta zeintzuk antolakunde indartu beharko diren, lortuko den adostasuna benetan izan dadin 
pertsonarik pobreen eta zaurgarrienen interesak kontuan hartu dituen negoziazio baten emaitza. 
 
b.3) Tokian tokiko ekimenetatik abiatzea.  Gizarte bakoitzak ezartzen dituen lehentasunetatik abiatu 
behar da lankidetza, bai eta gizarte bakoitzak funtzionatzeko dituen erakunde eta prozesuetatik ere. 
Errealitate horretan oinarriturik, pobrezia murrizten eta tokiko giza garapenean aurrera egiten ondoen 
lagunduko duten helburuak eta prozesuak nola babestu eta sendotu planteatu behar da. 

. 
 
4.1.2. TGG ikuspuntuaren ildo nagusiak 
 
Tokiko giza garapenari buruz gorago azaldutako oinarriak kontuan harturik, jarraibide orokor hauek 
planteatzen dira: 
 
 
a) Erakundeak indartzea 
 
Erakundeak indartzeko politikak gako-elementuak dira tokiko giza garapenerako lankidetzaren estrategian. 
Garapena lortzea eragozten duten ahulezien artean, hain zuzen ere, parte hartzen duten tokiko indar 
guztien gaitasunak batzea ahalbidetuko duen ingurune instituzionalaren falta dugu. Nazio, probintzia eta 
toki gobernuak gizarte zibileko eta lankidetzaren arloko erakundeekin uztartzea lan korapilatsua eta zaila 
da. 
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Aipatutako indartze horren helburuak hauek dira: a) erakunde publikoen demokratizazioan sakontzea; b) 
deszentralizazioa sustatzea, tokiko giza garapenerako tresna gisa; c) instituzionaltasun soziala babestea, 
giza garapenerako ezinbesteko elementua baita; eta d) elkarrizketarako eta adostasunerako parte 
hartzeko prozesuak ezartzea, zeinetan biztanlerik behartsuen eta babesgabeenen interesek hizpidea 
izango baitute eta haien eskubideak aldarrikatu ahal izango baitituzte. 
 
Foru lankidetzak honako erreferentzia hauek ditu erakundeak indartzearen aldeko bere planteamenduan: 
 

a.1) Lehendik dagoen instituzionaltasunetik abiatze a, eta, abiapuntu horretatik, tokiko giza 
garapenerako estrategiaren planteamenduei ondoen erantzuten dieten prozesuak eta ekimenak 
zeintzuk diren zehaztea. Toki komunitateak garapenaren funtsezko subjektu politikoak dira euren 
baliabide natural, historiko eta kulturalekin, euren jakintzarekin, euren erakunde, gobernu-sistema eta 
autokudeaketa-sistemekin. Hau da, erakunde kontzeptuari oso ikuspegi orokorretik begiratzen diogu 
eta haren ataltzat jotzen ditugu, arazo publikoak kudeatzeko ardura duten administrazio-egiturak ez 
ezik, baita giza garapenaren alde lan egiten duten bestelako antolakundeak edo mugimendu sozialak 
ere. Hortik planteatu behar da gizarte- eta erakunde-ehun berrien eta dinamika berrien indartzea. 

 
a.2) Toki erakundeak, kulturen arabera deitura horrek izan ditzakeen adiera guztietatik edozeinetan, 
garapenaren arloko ezinbesteko jarduleak dira, baina eginkizun hori betetzeko zilegitasuna irabazi 
behar dute jardule guztiekiko harremanen bitartez, elkarrizketarako eta interesak bateratzeko 
gaitasuna erakutsiz eta sektore guztiak bere baitan biltzen dituen proiektu komuna gidatuz. 
 
a.3) Pobreziaren aurkako borrokarako estrategiak zehazteko beren beregi diseinaturiko adoste-
plataformak oraintsuko ekimena dira, eta berrikuntza instituzional interesgarria ekarri dute. 
Horietariko batzuk, bereziki, erakunde publiko eta pribatuen arteko adostasunetik sortu dira, eta beti 
bazterturik egon diren edo behar besteko ordezkaritza izan ez duten sektoreak ordezkatzen dituzten 
erakundeek haietan parte hartzen dute. 
 
a.4) Sektorerik behartsuen eta baztertuenen interesak ordezkatzen dituzten gizarte zibileko 
erakundeen parte-hartze etengabea . Erakundeak indartzea alferrik da, pobrezia bere 
adierazpenetariko edozeinetan gehien jasaten duten pertsonak eta sektoreak ordezkatzeko 
erakunderik ez badago edo erakunde horiek ez badute funtzionatzen. Erakundeen indartzeak arreta 
berezia jarri behar die gizarte zibileko erakundeei, hala nola: tokiko eta Euskal Herriko GGKEak, 
langileak ordezkatzen dituzten erakundeak, auzo elkarteak, emakumeenak, elkarte feministak, ume 
eta nerabeen aldekoak, giza eskubideen aldekoak, eta abar. 

 
 
b) Tokiko estrategiak sustatu eta babestea 
 
Herrialderik gehienetan badira kanpoko erakundeek sustatu eta landutako hainbat estrategia pobreziaren 
aurkako borrokarekin, garapen planekin, Milurtekoko Garapen Helburuak betetzearekin eta abarrekin 
zerikusia dutenak. Horrelako kasuetan toki eragileek ez dute eginkizun nabarmenik izan estrategien 
formulazioan; gizartea eta haren erakundeak erreferente pasiboak izan dira, kanpotik ezarritako 
jarraibideen gauzatzaile eta onuradun soilak. 
 
Horregatik garrantzitsua da herrialde, eskualde, departamendu, probintzia edo udalerri bakoitzean 
zehaztea zeintzuk diren tokiko eragileengandik sortutako lehentasunak, eta horiek lotzea borrokaren 
aurkako eta giza garapenaren aldeko nazioarteko helburu eta konpromisoekin, lankidetzak, era horretara, 
helburu horiek gauzatzea xede duten estrategiak taxutzen lagun dezan. Ildo horretan garapenkidetzak 
eskaintzen dizkigun aukerak arakatu eta baliatu behar ditugu, lankide ditugun populazioen arazoei 
lankidetzak ematen dien erantzuna hobetzearren. 
 
Pobreziaren adierazlerik larrienak edota MGHen ez-betetze indizerik altuenak dituzten toki barrutietan, 
tokian tokiko lantaldeak babesteko edo eratzeko lankidetza lehenetsiko da. Ahalik eta parte-hartzerik 
zabalena eta eraginkorrena izango dute sektore publikoak, sektore pribatuak eta gizarte zibilak, horrela 
ekintza, kudeaketa eta jarraipen planak eta garapenerako ekintzak ebaluatzekoak egin daitezen. 
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c) Garapen soziala eta ekonomikoa 
 
Garapenerako lankidetzarako proposamen batek ezin du saihestu hazkunde ekonomikoaren erronka, 
baina zer nolako hazkundea den zehaztu beharra dago. Bermatu egin behar da hazkunde horrek giza 
garapen iraunkorraren helburuak lortzen lagunduko duela. 
 
Giza garapenaren ikuspuntutik, baliabideen banaketa gai nagusietarikoa da. Biztanle pobreen aldeko 
hazkundetzat jotzen da baldin eta haien posizio erlatiboa hobetzen badu eta errentaren banaketa aldatzen 
bada pobreziaren murrizketa lortzeko. Gizarteko talderik baztertuen eta marjinatuenen aldeko hazkunde 
progresiboa sustatzea da helburua. Baina hazkunde ekonomikoak bere horretan ez dizkie beti ekarri 
horrelako onurak pertsona txiroenei. Horregatik beharrezkoa da merkataritzako harremanen gainetik 
pertsonen arteko harremanak lehenesten dituen hazkundearen alde apustu egitea; ekonomia sozial eta 
solidarioaren ikuspegitik ulertutako hazkundearen alde.   
 
Ez da nahikoa izango biztanleriaren sektorerik eta lurralderik pobreenetan mikroenpresen eta enpresa 
txikien antolaketa eta gremio nahiz enpresen finkapena babestea, ez baldin badira politika egokiak 
erabiltzen, pertsona eta sektorerik pobreenek teknologia berriak bereganatzeko duten gaitasuna handitzen 
dutenak, bai eta giza kapitala trebatzeko politikak ere, emakumeen sarrerari eta kontrolari arreta berezia 
jarriz. 
 
 
 
d) Ingurumena 
 
Gizarteen garapena hainbat eratara lor daiteke, baina garapen era guzti-guztiek dute ezinbesteko lotura 
ingurumenarekin. Horrela, bada, garapenak iraunkorra izan behar badu, abian jartzen den ekintza orotan 
kontuan hartu behar da nola lotzen den kasuan kasuko ekintza ingurunearekin, eta abian jarritako ekintzak 
inguruneko natur baliabideen errespetuarekin bateragarriak ote diren galdetu behar da. 
 
Giza garapenaren ikuspegia, gainera, ingurumena iraunkortasunerako berme-elementutzat jotzen duen 
ideia instrumental horretatik harantzago doa. Pertsonak, noski, ekosistemen parte dira, eta gizakien eta 
ingurumenaren arteko loturak, gure iritziz, lurraldeetan bizi diren izaki guztien balioaren errespetua eta 
begirunea izan behar du oinarri. 
 
 
4.1.3. Lekuan bertan TGG ikuspuntutik lankidetzan a ritzeko orientabideak 

 
 

a) Tokiko giza garapenerako estrategiak sortzea eta praktikan jartzea. 
 
Garapenerako lankidetza eraginkorra izan dadin, tresna nagusia izango da tokiko programa edo 
estrategiaren bat izatea, helburuak ezartzen dituena eta eragile guztiak koordinatzen dituena helburuak 
lortu ahal izateko. Askotan, ordea, tokiko gaitasun instituzionalen ahultasuna da, hain zuzen ere, tresna 
hori behar adinako kalitatearekin eta eraginkortasunarekin erabiltzea eragozten duena. Horregatik, 
saiatuko gara apurka-apurka lantzen, haien jabetzearekin eta lidergoarekin, programa koherenteak, epe 
ertainera begira, tokiko gaitasunak sendotzen diren bitartean. 
 
Helburu horretarako: a) tokiko erakunde publiko eta elkarteetako langileen prestakuntza sustatuko da, 
hainbat arlo jorratuz: informazio sistemen hobekuntza, datu bilketa, parte hartzeko prozesuen sorrera, 
programak eta proiektuak diseinatzeko teknikak, kudeaketaren gardentasuna, parte hartzeko 
aurrekontuak, etab.; b) foru administrazioko eta lurralde historikoetako beste erakunde publiko eta pribatu 
batzuetako eragileen presentzia sustatuko da, erakundeak indartzeko laguntza teknikoa eman dezaten. 
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b) Tokiko instantzia edo plataformak sortzea tokiko giza garapenaren arloko ekimen guztiak 
adosteko 
 
Tokiko eragileek parte-hartze eraginkorrik ez izatea izan da arazorik kritikatuena lankidetzaren arloko 
nazioarteko erakundeen ekimenetan, esate baterako, Pobreziaren aurkako Borrokarako Estrategietan.  
Aldi berean, badira sektore publikoko eta pribatuko eragileen arteko aliantzen esperientzia positiboak ere 
toki eremuan, pobreziaren aurka borrokatzeko programak gauzatzeko. 
 
Parte-hartze eraginkor eta adostua bermatzeko, beharrezkoa da: a) agenteen arteko adostasunerako 
tokiko plataformak eratzea aurreikusten duten ekimenak lehenestea; horien ezaugarriak gizarte 
bakoitzaren berezitasunen araberakoak izango dira; b) parte hartzeko metodologien proposamenak 
barruan dituzten proiektu berariazkoei edo horrelako proiektuen barruko jarduerei bultzada ematea; c) 
laguntza ematea pertsona zaurgarrien eta behartsuenen interesak (sindikatu, auzo elkarte, giza 
eskubideen aldeko elkarte eta abarrekoen bitartez) ordezkatzen dituzten eta erabakiak hartzeko instantzia 
eta plataformetan haien parte-hartzea sustatzen duten ekimenei; d) emakumeen eta gizonen ordezkaritza 
bidezkoa bermatzea. 
 
c) Produkzio proiektuak. 
 
Tokiko giza garapenerako estrategiaren tresnetariko bat diru sarrerak sortzea da, pobreza materialeko 
egoera gainditzeko. Horretarako funtsezko baldintza da produkzio ahalmenaren gehikuntza dakarten 
ekimenen sortzaile diren eragileek helburu sozialak eta bidezkoak bilatzea, birbanatzaileak generoari 
dagokionez eta iraunkorrak ingurumenaren aldetik. 
 
Produkzioa biztanlerik pobreenen mesederako haz dadin lortzeko, honakoak hartuko dira kontuan: a) 
generoari erreparatzen dion prestakuntzarako estrategia euren baitan duten proiektuak, tokiko garapen 
agenteei eta euskal erakundeei zuzendutako produkzio proiektuak identifikatu, formulatu eta kudeatzeko; 
b) landa eremuetako produkzio proiektu iraunkorrak lehenesten dituztenak, eta, batik bat, berekin 
dakartzatenak aktiboen (lurra) birbanaketa, krediturako eta gaikuntza teknikorako aukera, nekazarien 
elkarte edo kooperatibak eragiletzat dituztenak eta emakumeentzako berdintasun eta autonomia bizipenak 
sorrarazten dituztenak; eta c) mikrokreditu proiektuak, betiere gizonen eta emakumeen arteko botere 
harremanen aldaketak bermatzen dituen epe ertaineko programa edo estrategiaren batean txertaturik 
badaude eta eragin sozial positiboa duten produkzio-ekimenen emaitza badira. 
 
d) Ingurumena 
 
Esperientziak frogatu du, eta jarraitzen du frogatzen, ingurumen-testuingurua aintzat hartzen ez duten 
garapen prozesuak abian jartzen direnean epe laburreko aurrerapenak lortzen direla eta berehalako 
beharrizan batzuk ase daitezkeela, bai, baina azken buruan aurrerapen horiek ez direla iraunkorrak izaten. 
Horrela sortzen diren gizarte harremanak, gainera, norberaren interesaren nagusitasunean oinarriturik 
daude, eta bazter uzten dituzte, beraz, guztien onuraren errespetua eta tokiko testuinguruaren ikuspegi 
globala; bi alderdi horiek funtsezkoak dira tokiko giza garapenaren ikuspegian.  
 
Horregatik, plan zuzentzaile honen esparruan garrantzi berezia emango zaie euren ardatz gisa nahiz 
osagarri gisa honako xede hauek dituzten proiektu edo prozesuei: a) ingurumenaren errespetuaren 
garrantziari buruzko prestakuntza eta sentsibilizazioa, gure jarduera guztietan; b) zuzenean esku hartzea 
ingurumenaren narriadurari aurrea hartzeko edo haren narriadurari aurre egiteko; c) toki administrazioetan 
egitura egokiak sortzea ingurumena babesteko eta natur ingurunearen begirunearen kultura zabaltzeko.  
 
4.1.4. Sentsibilizazioaren eta garapenerako hezkunt zaren arloan TGG ikuspuntutik lankidetzan 
jarduteko orientabideak 
 
Tokiko giza garapenari dagozkion sentsibilizazioaren eta garapenerako hezkuntzaren arloko ekintzak ez 
dira Plan Zuzentzaile honetako 4.3 atalean ("Garapenerako hezkuntza") daudenetatik desberdinak.  
 
Hala ere, gure ustez funtsezkoa da toki gaitasunak aintzat hartzea giza garapenerako ezinbesteko 
elementu gisa. Hori dela eta, sentsibilizazioaren eta garapenerako hezkuntzaren arloko proiektuek 
gaitasunen ikuspegia erantsita eraman behar dute, ekiten zaien gaietan.  
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4.1.5. TGG ikuspuntutik lan egiteko Ipar-Hego orien tabide orokorrak 

 
a) Garapenerako lankidetzaren koordinazioa 
 
Plan Zuzentzailearen kezka bat da, hain zuzen ere, lankidetza ekintzen sakabanaketa ekiditea. Horregatik, 
ekimen askotarikotasun nahitaezkoari uko egin gabe, onartzen dugu beharrizan hauek ditugula: a) bai 
tokiko gizarte hartzailean bai euskal gizartean garapenerako hainbat agente biltzen dituzten proiektuak 
bultzatzea; b) tokiko gizarte berean lan egiten Europako beste toki erakunde autonomiko batzuetako 
eragile publiko eta pribatuek parte hartzen duten proiektuen identifikazioa eta formulazioa sustatzea; c) 
tokiko giza garapenaren arloko esperientziak hausnartu eta sistematizatzeko plataforma egonkorrak 
sortzea EAEko foru lankidetzaren programan parte hartzen duten jardule guztiekin batera; d) nazioarteko 
sareetan eta txirotasunaren aurkako borrokaren arloko esperientziak trukatzen diren topaketetan parte 
hartzeko bultzada ematea, arreta berezia jarriz toki administrazioak eta autonomia erkidegoko 
administrazioak eremu multilateralean bete dezaketen eginkizunari; e) aldundiek eta tokiko gizarteek 
azterlanak eta esku hartzeko estrategiak egitea herrialde edo eskualde bakoitzarentzat, esku-hartzeen 
sakabanatzea saihesteko eta epe ertain nahiz luzeko helburuen lorpena bermatzeko tresna egokia 
edukitze aldera. 
 
b) Plangintza eta kudeaketa, emaitzei begira 
 
Emaitzak eta esku-hartzeen eragina ebaluatu beharra lankidetzaren eskakizun nagusi bihurtu da. 
Eskakizun horren arrazoi bakarra ez da behinola Parisko Adierazpenak hura aipatu izana lankidetzaren 
osagai nagusi gisa, baizik eta, batez ere, tokiko giza garapenerako estrategiek eta programek 
eraginkortasunaren bidez lortu behar dutela zilegitasuna. Aitortu beharra dago gai honi garrantzi txikia 
ematen zaiola garapenerako lankidetzaren arloan, bereziki gobernuz kanpoko eremuan. Hutsune hori bete 
beharra helburu estrategiko gisa planteatu behar da. 
 
Horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu: 
 

b.1) Laguntza ematea finantzaketaren nahiz teknikaren aldetik, lankidetzan esku hartzen duten 
eragile guztiek, publiko zein pribatu, emaitzen araberako plangintza eta kudeaketari buruz ko 
gaikuntza  jaso dezaten, eta hori berdin dagokie beste herrialde batzuetako bazkideei nahiz Euskal 
Herriko garapen agenteei; 
 
b.2) Plan Zuzentzaile honen hiru ardatzei dagozkien emaitzen adierazleak identifikatzen dituzten 
lanak  babestea, halako moldez non bermatuko baita emaitzen araberako kudeaketak ikuspegi honen 
helburu berariazkoei erantzuten diela; 
 
b.3) Eraginaren ebaluazioaren ezarpena bultzatzea , epe ertainean helburuak eraginkortasunez 
beteko direla bermatzeko. 

 
4.2. Genero zuzentasuna  
 
Jada 1995ean Nazio Batuen Garapenerako Programak giza garapenari buruz egindako txostenean azaldu 
ziren ondorioetan oinarrituta aukeratu da genero zuzentasuna Plan honen zeharkako ardatz gisa. Txosten 
horretan ondokoa baieztatu zen: “Gaur egun emakumeek gizarte bakar batean ere ez dituzte gizonek 
bezalako aukerak. Egoera-desberdintasun horren ondorioz, alde nabarmena dago emakumeek giza 
garapenari egiten dioten ekarpen handiaren eta mozkinetatik hartzen duten parte txikiaren artean”. 
 
Jada Nazio Batuek planteatutako ezaugarri horren atzean gizarte patriarkalak daude. Ideia horrek 
azpimarratu egiten du genero-azterketa batetik abiatu beharra dagoela, emakumeen desberdintasun, 
bereizkeria eta mendekotasun egoerak identifikatu ahal izateko. Ikuspegi horretatik bakarrik ezar daitezke 
politika egokiak hainbat arazori aurre egiteko, hala nola pobreziaren feminizazioa, emakumeen aurkako 
egiturazko bortxa edo derrigortutako migrazioak, gehien aztertu direnetariko batzuk aipatzearren.  
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Garapen politiken emakumeei buruzko ikuspegiek eboluzio nabarmena izan dute berrogeita hamarreko, 
hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan garatu zen ongizate-ikuspegitik hona. Orduan 
emakumeak onuradun pasibotzat jotzen ziren, ama eta zaintzaile eginkizunak zituzten ezaugarri. 
Hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik aurrera EG (emakumeak garapenean) joera sortu zen, 
emakumeak garapen eredu zehatz eta jakin batean sartzeko helburuz. Mugimendu feminista eta garapen 
agentzietan zeuden emakume feministak buru zirela, hainbat kritika eta eztabaida egin ziren eta horrela 
sortu zen indarrez GG (generoa garapenean) izaneko joera, gizonen eta emakumeen arteko botere 
harreman desberdintasunezkoak eta horiek emakumeen bizitzan duten eragina aztertzea planteatzen 
duena. 
 
Gutxi aztertu da, aldiz, sistema patriarkalak gizonengan izan duen eragina, gizonak bultzatu dituena 
maskulinoa femeninoaren gainetik ezartzera. Nazioarteko organoetan sortutako dokumentu gehienek 
(Pekingo Adierazpena; NBGPren Giza Garapenari buruzko 1995eko txostena; Emakumeen aurkako 
Bereizkeria Mota guztiak Ezabatzeari buruzko Konbentzioa, CEDAW, 1979) gizonekin ere lan egin behar 
dela aipatzen dute, nahiz eta aintzat hartu funtsezko garrantzia duela emakumeekiko lana lehenesten 
jarraitzeak, emakumeak, balantzan jarriz gero, gizarteko behartsuenen aldean daudelako. Ezinbestekoa 
da lan sakona egitea gizarte bidezkoak eta zuzenak sorten, emakumeen eta gizonen arteko bereizkeriarik 
gabekoak. 
 
Genero-teoriak eragina izan du baita garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren arloan ere. Eremu 
horretan sortzen den edozein ekimen ez da neutrala generoaren aldetik, eta genero desberdintasunak 
gizarte arazoen eta garapenarekin zerikusia duten arazoen parte dira. 
 
Hori horrela, genero ikuspegiak esan nahi du garapenari buruzko jarrera politikoa hartzea, hau da, ezbaian 
jartzea garapen eredu nagusia, onurak neurtzeko neurri ekonomiko hutsak erabiltzen dituena, eta genero 
zapalkuntzari antzematea, eta esku hartzea hura errotik erauzteko eta eredu berria eraikitzeko, zuzena eta 
bidezkoa izango dena bai emakumeentzat bai gizonentzat.  
 
Emakumeen mugimendu eta erakundeek izan duten eragin politikoaren emaitza gisa, eskakizun 
feministak nazioarteko eta tokiko arau-esparruan txertatu dira, eta horren oinarrietan kokaturik dago Plan 
Zuzentzaile honetan genero zuzentasunari buruz egiten den proposamena: 
 
- Emakumeen aurkako bereizkeria mota guztiak ezabatzeari buruzko Konbentzioa (CEDAW, 1979). 
Konbentzio hori juridikoki loteslea da. Emakumeen eskubideei buruz nazioartean onartzen diren eta eremu 
guztietan emakumeei aplikatzen zaizkien printzipioak azaltzen ditu.  

Hauxe da Konbentzioaren oinarri nagusia: "emakumeen aurkako bereizkeria mota guztien debekua". 
Emakumeei gizonezkoek dituzten eskubide berberak aitor dakizkiela eskatzeaz gainera, Konbentzioak 
zenbait neurri hartzeko agintzen du, alde guztietan emakumeek dagozkien eskubideak baliatu ahal izango 
dituztela ziurtatze aldera.  

- Pekingo Adierazpena eta Ekintzarako Plataforma (1995). Pekingo Adierazpena eta Ekintzarako 
Plataforma onartu zuten 189 gobernuren ordezkariek, bizitza publikoko zein pribatuko esparru guztietan 
emakumeei parte hartzea eragozten dieten oztopoak kentze aldera. Plataforma horretan helburu 
estrategiko batzuk zehaztu ziren, eta gobernuek, nazioarteko komunitateak, gobernuz kanpoko 
erakundeek eta sektore pribatuak beranduenez 2000. urterako hartu behar zituzten neurriak azaldu ziren, 
emakumeen aurrerabidean traba egiten duten oztopoak kentzeko; kezka berezia eragiten zuten hamabi 
arlo zehaztu ziren. Gizonekin batera lan egiteko beharra aipatu zen konbentzio berean, “gizonen eta 
emakumeen portaera-eredu soziokulturalak aldatzeko, sexuetako edozeinen gutxiagotasunaren edo 
nagusitasunaren ideian edota gizonen eta emakumeen eginkizun estereotipatuetan oinarrituta dauden 
aurreiritziak eta usadiozko nahiz bestelako jardunbideak deuseztatzea helburu”. 
 
-Espainiako Lankidetzaren III. Gida Plana 2009-2012. Plan hori EG ikuspegian kokatzen da, eta bat egiten 
du Genero Estrategia Espainiako Lankidetzaren Garapenean (2007) izenekoarekin. Generoa lehentasun 
horizontaltzat eta sektore espezifikotzat ezartzen du estrategia horrek, eskubideen ikuspuntutik, eta 
honela azaltzen du genero sektorearen helburu orokorra: “Emakumeek giza eskubideen eta 
herritartasunaren egikaritza osoa lor dezaten laguntzea, herrialde kideetan txirotasuna murrizteko 
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zuzeneko bide gisa; jabekuntza izango da horretarako bitartekoa,  emakumeek munduan euren genero-
harremanetan jasaten dituzten desberdintasun eta bidegabekerien leize sakona gainditzeko mekanismo 
estrategikoa den aldetik. Sustatu egin nahi dira emakumeen gaitasunak, haien autoestimua, 
burujabetasuna eta erabakimena arlo publiko zein pribatuetan, eta gizarte, politika, ekonomia eta kultura 
arloetan parte hartzeko eremu guztietan, Espainiako Lankidetza iristen den herrialde eta tokietan”. 
 
-Garapenerako Lankidetzaren Gida Plana 2012-2015 (Eusko Jaurlaritza). Plan hori ere EG ikuspegian 
lerrokatzen da, eta mainstreaming-aren eta genero-zeharkakotzearen bi estrategia ezagunak ditu bere 
lanaren oinarri. Genero zuzentasuna, berriz, zeharkako lau ikuspegietako bat da (tokiko gaitasunekin, giza 
eskubideekin eta ingurumenarekin batera), eta baita lehentasunezko sei sektoreetarikoa ere (eskubide 
unibertsalekin, gobernantza demokratikoarekin, tokiko garapen ekonomikoarekin, iraunkortasun 
ekologikoarekin eta herri indigenekin batera).  
  
Hala ere, nahiz eta interesgarria izan arau-esparru ofizial hori nabarmentzea genero ikuspegitik, gogoan 
izan behar ditugu Laguntzaren Eraginkortasunaren azken joerak, 2000. urtean inauguratu zirenak 
Milurtekoko Garapen Helburuekin (MGH), plan honen bitartez erronka egiteko laguntzaren eta genero 
zuzentasunaren gaineko ikusmolde nagusi eta instrumentalari. MGHen agendak bestelako politika 
markatzen du munduko garapenean, eta politika horren ezaugarria da garapenari buruzko ikuspegi askoz 
kontserbadoreagoa, teknikoagoa eta merkantilistagoa duela. Oinarrizko beharrizanak jartzen ditu 
erdigunean, eta eskubideen eskakizuna desagertuz doa. Lehenengo eta behin, Milurtekoko Garapen 
Helburuek ez diete batere aipamenik egiten emakumeen giza eskubideetarako tresnei (CEDAW eta 
Pekin), eta horixe da ekintzaile feministen kritiketarako argudio nagusia, aparte uzten badugu Nazio 
Batuek egindako kontsultetan emakume taldeak zuzenean baztertu izana eta haien ordez adituen 
lantaldeak jarri izana. 
 
Horrekin batera, Parisko Adierazpenetik hasi eta Garapenerako Laguntzaren Eraginkortasunari buruzko 
Goi Mailako azken fororaino (Busanen egindakoa), estatu eta enpresen zerbitzurako logika neoliberalen 
arabera zehaztu izan da eraginkortasun kontzeptua. Emakumeen eskubideak ez dira pobrezia murrizteko 
eta herriak garatzeko elementu nagusitzat hartzen, eta emakumeen erakundeei zorrotz murriztu zaizkie 
funtsak eskuratzeko dituzten espazioak eta gobernuekin edo emaileekin negoziatzeko ahalmena, nahiz 
eta Accran ahalegina egin zen gizarte zibilaren parte-hartze aktiboari garrantzia emateko.    
 
 
4.2.1. GE ikuspuntuaren ondorioak lankidetzarako 
 
Plan Zuzentzaile honen baitan dagoen proposamena bat dator gorago aipatutako arau-esparruarekin, 
azpimarratu egiten baitu beharrezkoa dela garapenerako eta lankidetzarako edozein politika garapenaren 
arloko generoaren planteamendu politikotik egitea; horrek kolokan jartzen du generoaren ikuskera tekniko 
eta kontserbadorea eta, aldi berean, erronka egiten dio herrien eta pertsonen eskubideei dagokienez 
atzerakoia den garapen agendari. 
 
Bereziki garrantzitsutzat jotzen dira Ekintzarako Pekingo Plataforman definitutako bi gako-estrategiak: 
“genero-zeharkakotzea” eta “emakumeen jabekuntza”. 
 
Nazio Batuetako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak honela definitu zuen genero ikuspegiaren 
zeharkakotze  kontzeptua: “gizonentzako eta emakumeentzako inplikazioak baloratzea planeatzen den 
edozein ekintzatan, besteak beste legegintzan, politiketan eta programetan, arlo eta maila guztietan. 
Emakumeen zein gizonen kezkak eta esperientziak estrategia horretan oinarritzat hartzen dira arlo 
guztietako (politika, ekonomia, gizartea) politikak eta programak diseinatzeko, ezartzeko, aztertzeko eta 
ebaluatzeko, genero batak zein besteak onura bera jaso dezaten. Azken helburua genero zuzentasuna 
lortzea da”. 
 
Genero-zeharkakotasunak funtsezko bi ondorio dakarzkio Plan honi: 
 

a) Genero ikuspegia txertatzea, modu koherentean, proiektuaren zikloko faseetan: identifikazioan, 
formulazioan, burutzapenean eta ebaluazioan. Planteamendu hori onartuz gero, emakumeen 
zapalkuntza eragiten duten arrazoiak arakatu behar dira eta emakumeen eta gizonen arteko 
botere harremanak definitzen dituzten alderdiak aztertu; eremu publikoa eta eremu pribatua 
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ezagutu behar dira garapenerako ekimenetan; ebaluaziorako mekanismoak jarri behar dira, 
emakumeen posizio aldaketa neurtzen duten adierazleak erabiliz, eta horretarako aurrekontu 
partidak ezarri behar dira.  

 
b) Generoaren arloan garapen zuzena eta bidezkoa lortzeko lan egiten duten eragile guztien 
borondatea eta konpromiso politikoa. Ildo horretan antolamendu-aldaketak bultzatu behar dira 
zuzentasunaren kulturaren alde, hala Iparraldeko eta Hegoaldeko GGKEetan nola politika 
publikoen ardura duten erakundeetan. 

 
 
Bestalde, emakumeen jabekuntza  terminoa Pekingo Konferentzian sortu zen bi gauza adierazteko: 
“batetik, esan nahi du emakumeak jabetu egiten direla banaka zein batera duten botereaz [...] (eta 
bestetik) jabekuntzak alderdi politikoa ere badu, emakumeak erabakiak hartzen diren lekuetan egon 
daitezen, hau da, boterea erabil dezaten lortu nahi duelako”.  
 
Ikuspuntu feministatik, emakumeen jabekuntzak emakumeen mendekotasuna islatzen duten prozesu eta 
egituren errotikako aldaketa dakar. Jabekuntzak, eraldatzailea denez, emakumeek botere gehiago 
edukitzea du helburu, hots, emakumeek baliabide materialen eta sinbolikoen erabilera eta kontrola 
eskuratzea, itzala izatea, eta, euren beharrizan praktikoak eta interes estrategikoak asez, aldaketa 
sozialean parte hartzea. 
 
Genero zuzentasunaren estrategiak, era horretara, bere egiten du emakumeen jabekuntza, norberaren 
botere, besteekin baterako botere eta zerbaiterako botere gisa ulertuta, besteen gaineko boterearen 
nagusikeriarekin kontrajarrita. 
 
Hala, funtsezkotzat jotzen dira emakumeen eskubide ekonomikoekin, emakumeen eta neskatoen 
hezkuntzarekin, sexu eta ugalketa eskubideekin eta abarrekoekin zerikusia duten ekimenak, baita 
sentsibilizazioaren, eragimen politikoaren eta garapenerako hezkuntzaren arloetan egiten diren ahaleginak 
ere, baldin eta emakumeen eraldatze-ahalmena indartu eta, azken buruan, ohiko botere egiturak aldatzen 
badituzte. 
 
Plan Zuzentzaile honek uztartu egiten ditu zeharkakotasuna eta emakumeen jabekuntza, genero 
ikuspegia benetan eta eraginkortasunez txertatu ahal izateko erakunde mailan eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak bultzatzen dituen politika, programa eta proiektu guztietan.  
 
4.2.2. GE ikuspuntuaren ildo nagusiak 
 
Emakumeen giza eskubideen erabilera bermatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko botere 
harremanen desoreka gainditzeko, beharrezkoa da emakumeen eskubide ekonomikoak, sozialak, 
kulturalak, zibilak eta politikoak eta sexu nahiz ugalketa eskubideak betetzea. Plan honetan 
lehentasunezko ekintza ildoak deitu zaie eskubide horiei. Eskubide horiek guztiak bete-betean erabiltzea 
da biderik eraginkorrena eta sendoena pobrezia errotik erauzteko eta gizarte, herri, emakume eta gizon 
subiranoak lortzeko.  
 
Interesgarria da giza eskubideen diskurtsoari heltzea, ikuspegi horrek, giza garapenaren paradigmak 
bezala, pertsonak dituelako ardatz eta giza askatasuna aldarrikatzen duelako. Emakumeen eta feministen 
mugimenduak giza eskubideei eman dien garrantzia, gainera, estrategikoa izan da gobernuak estutzeko 
eta haien agenda salatzeko orduan, azken batean gobernuen betebeharra baita kontuak ematea eta 
eskubideak betearazteaz arduratzea.  
 
Emakumeen jabekuntzak alderdi asko ditu; ezin da hurrengo ekintza ildoetariko batean bakarrik lan egin 
ildo hori gainerakoekin lotu eta uztartu gabe, bizitzako eremu guztietan daudelako genero 
desberdintasunak. Eskubide guzti-guztiak erabiliz lortuko da emakumeen jabekuntza.  
 
Garrantzitsua da jasorik uztea emakumeen jabekuntzaren alde lan egiteak ez duela esan nahi gizonekin 
batera lan egin behar ez denik. Gizonezkoen nagusitasun-identitateen oinarri diren parametroak ezbaian 
jarri behar dira eta gizonek ere berdintasunaren aldeko konpromisoan parte har dezaten lortu behar da, 
genero hierarkiarik gabeko garapen eredu berria eraikitzea ahalbidetuko duten aldaketak sustatzeko.  
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4.2.3. Lekuan bertan GE ikuspuntutik lankidetzan ari tzeko orientabideak 
 
a) Emakumeen eskubide ekonomikoak 
 

a.1) Emakumeen eskubide ekonomikoak sustatzeko ekintza zehatzak definitzea, gizonekiko 
berdintasunetik harago joateko beharraz ohartaraziko dutenak. 
 
a.2) Elkartasunezko ekonomiaren eredu alternatiboak arakatzen dituzten ekintzak sustatzea. Eredu 
horietan aitortu egingo dira emakumeek giza bizitzaren iraunkortasunerako duten garrantzia eta 
ugalketa sozialean egiten duten lanaren balio ekonomiko ez-monetarioa.  
 
a.3) Mikrokredituen ohiko programak gainditzen dituzten proposamenak babestea, programa horiek 
betikotu egiten dutelako emakumeen rola, hots, familiaren ongizatearen bermatzaile hutsak izatea, 
albora uzten dituztelako emakumeen beharrizanak eta ez dituztelako emakumeak aintzat hartzen 
euren aldaketen eragile gisa. 
 
a.4) Gizonek zaintza lanak euren gain hartzea sustatzen duten ekimenak babestea, emakumeak lan 
horien berezko arduraduntzat aurkezten dituen ikuspegiari aurka egiteko. 

 
 
b) Emakumeen gizarte eskubideak 
 

b.1) Parte hartzeko proiektuak sustatzea; horrelako proiektuetan emakumeek lekua izango dute, eta 
genero ikuspegia txertatuko da, haien beharrizanak aintzat har daitezen -dibertsitateen eta 
desberdintasunen arabera- eta oinarrizko gizarte eskubideak erabili ahal ditzaten (osasuna, 
hezkuntza, garapen iraunkorra, elikadura-burujabetza eta abar).  

 
c) Emakumeen eskubide kulturalak 
 

c.1) Emakumeen kontrako bereizkeria kulturalaren adierazpen guztiak murrizteko estrategia zehatzak 
definitzea. 
 
c.2) Emakume indigenak, afrikar jatorrikoak eta kultura gutxiengotuetakoak berariaz kontuan hartzen 
dituzten giza eskubideen aldeko ekimenei laguntzea. 
 
c.3) Ezagutza kritiko feminista sortzeko eta zabaltzeko ekimenei laguntzea. 

 
 
d) Emakumeen eskubide zibil eta politikoak 
 

d.1) Mendebaldeko munduak sortutako balio “demokratikoen” esportazio hutsetik harantzago doazen 
ekimenak babestea, balio horiek parte-hartze politikoaren eredu bakarra eta berdintasun eta 
parekotasun printzipioak aldarrikatzen dituen emakumea izateko eredu bakarra onartzen dituztelako. 
 
d.2) Eguneroko bizitzako kontuei lotutako demokraziaren ideian sakontzen duten proposamenak 
babestea; demokrazia horrek politika publikoak bermatu behar ditu eta lehentasuna eman behar dio 
emakumeen eta gizonen arteko botere harreman desorekatuen eraldaketari. 
 
d.3) Babesa ematea emakumeentzako herritartasun osoa eraikitzeko prozesuei, zeinetan 
herritartasun ideia ez baita mugatuko gizonekiko berdintasuna lortzera eta aintzat hartuko baititu 
askotariko dibertsitate eta desberdintasunak (arraza-etnien artekoa, sexuen artekoa, soziala, 
geografikoa, belaunaldien artekoa eta abarrekoak). 

 
d.4) Babesa ematea emakumeen mendekotasuna errotik erauztea xede duten ekintza integralei; 
bereziki, inolako bortxarik gabeko bizimodua izateko eskubidearen defentsari.  

 
 



34 

 

 

 

e) Sexu eta ugalketa eskubideak 
 
e.1) Sexu-, ugalketa- nahiz identitate-eskubideei ekiteko ikuspegi edo estrategia desberdinei buruzko 
eztabaida sustatzea lankidetza agenteen artean. 
 
e.2) Ama-haurren osasunaren ohiko ikuspegia gainditzen duten proiektuak babestea, ikuspegi hori 
beti baitago lotuta emakumeen ugalketa eta amatasun funtzioari. Horrela, emakumeek euren 
gorputzari buruzko erabakiak hartzeko burujabetasuna izatea sustatuko da. 
 
e.3) Prebentzio eta hezkuntza programak, sexu-, ugalketa- eta identitate-eskubideak eta sexuen 
nahiz generoen arteko desberdintasuna eta dibertsitatea landuko dituztenak. 

 
 
4.2.4. Sentsibilizazioaren eta garapenerako hezkuntz aren arloko proiektuetan GE ikuspuntutik 
lankidetzan jarduteko orientabideak  
 
a) Laguntza ematea sentsibilizaziorako, eragin politikorako, ikerketarako edo prestakuntza/gaikuntzarako 
proiektu eta programei, lantzen dituzten gaiei genero ikuspegitik heltzen badiete. 
 
b) Goian aipatutako giza eskubideak –ekonomikoak, sozialak, kulturalak, zibilak, politikoak eta sexuari eta 
ugalketari lotutakoak– lantzea xede duten sareak sortzeko edo aliantzak ezartzeko ekimenei laguntza 
ematea. 
 
4.2.5.  GE ikuspuntutik lan egiteko Ipar-Hego orient azio orokorrak 
 
a) Agenda feministako gaiekin zerikusia duen epe ertain eta luzeko estrategia batean egokitzen diren 
proiektuei laguntza ematea.  
 
b) Ongizate publikoa lehenesten duten eta emakumeak garapenaren subjektu aktibotzat hartzen dituzten 
deszentralizazio proiektu demokratikoei laguntza ematea. 
 
c) Emakume migratzaileen gaitasunak eta ekarpenak aintzat hartzen dituzten eta emakumeen jabekuntza 
bai haien jatorrizko herrialdeetan bai EAEn sustatzen duten proiektuei laguntzea.  
 
d) Estatuei emakumeen eskubideen alde eta haien herritartasunaren erabileraren alde hartutako 
konpromisoen kontu ematea eskatzen dieten prozesuak babestea, batez ere emakume horiek indigenak, 
afrikar jatorrikoak eta beste identitate gutxiengotu batzuetakoak direnean. 
 
e) Hegoaldeko herrialdeetan mugimendu feministari eta emakumeen mugimenduari, dituen 
desberdintasun guztiekin, emakumeen eskubideen defentsarako jardule politiko eta sozial funtsezkoa den 
aldetik laguntzeko erakunde-ekintzak bultzatzea. 
 
f) Garapenerako lankidetza internazionalistako harremanak sustatzea Iparraldeko eta Hegoaldeko 
emakumeen eta feministen erakundeen artean. 
 
4.3. Garapenerako hezkuntza 
 
Garapenerako hezkuntza deritzon heziketa prozesuaren bidez munduko errealitateari buruzko kontzientzia 
kritikoa sortu nahi da, politikoki aktiboak eta engaiatuak diren herritar globalak sustatu nahi dira eta 
gizartea lanean jarri nahi da giza garapen zuzen, bidezko eta iraunkorraren alde, betiere giza eskubideen 
errespetuari lotuta.  
 
Eraldaketa sozialerako joera da, agian, garapenerako hezkuntzaren ezaugarri nagusia. Ikuspuntu 
horretatik interesgarria da ikustea nola garapenerako lankidetzaren arloko foru jardunak, oro har, tokiko 
giza garapenarekiko konpromisotik abiaturik eta bere politika guztietan genero ikuspegia bermatu 
beharraz jabeturik, barruan hartzen duen garapenerako hezkuntza ere, zeharka, ez bakarrik gizartearen 
sentsibilizazioaren erreferente gisa, baizik eta, batez ere, aldaketaren eta eraldatze sozialaren erreferente 
moduan.  
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Ikuspegi hezitzaile horrek ibilbide luzea egin du Europako eremuan eta badu bi hamarkadatik gorako 
esperientzia estatuan eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Ikuspegi horrek garapenerako lankidetzaren 
eremuan duen garrantzi gero eta handiagoaren eraginez, hainbat erakunde-adierazpenen bitartez, 
garapenaren arloan egituratutako politiketan definiturik dauden gero eta jarduketa-lerro gehiago sortzen 
dira.  Horrek guztiak garapenerako hezkuntzarako arau-esparru bat sorrarazi du, hainbat testutan jasorik 
dagoena, eta testu horiek garrantzitsuak dira Plan Zuzentzaile honen proposamenak egokitzeko. 
 
 
- Europar Batasuneko Kontseiluak garapenerako hezkuntzari buruz eta Europako iritzi publikoa 
garapenerako lankidetzaren alde sentikortzeari buruz emandako ebazpena (2001eko azaroaren 8a) . 
Ebazpen horretan Kontseiluak aintzat hartzen du gure gizartearen elkar mendekotasun globala, eta 
azpimarratu egiten du nola garapenerako hezkuntza lagungarria den “nazioarteko elkartasun sentimendua 
sendotzeko eta Europan kultura arteko gizartearen ezarpenerako ingurune egokia sortzeko” eta 
“herritarrek garapenerako hezkuntzaren finantzaketa publikorako ahalegin berriei ematen dieten babesa 
areagotzeko”. Halaber “garapenerako hezkuntzari babes handiagoa eman dakion lagundu” nahi duela 
adierazten du, eta “garapenerako hezkuntzaren arloko informazioaren eta esperientzien trukea sustatu” 
nahi duela “gobernuen eta gizarte zibileko agenteen artean, baita gobernuek euren artean eta gizarte 
zibileko agenteek elkarrekin trukeak egin ditzaten ere”.  
 
Zenbait kasutan, herritarrei lankidetzaren helburuak ulertzen laguntzea eskatzen zaio garapenerako 
hezkuntzari, horrela herritarrek babesa eman diezaieten halako politikek eskatzen dituzten finantza-
ahaleginei, baita politika horien jarraipena egitea ere.  
 
 
- Nazioarteko Lankidetzari buruzko Legean (NLL, 1998ko uztaila) jasorik dago zein garrantzitsua den 
lankidetzaren eta elkartasunaren balioak zabaltzea herritarren artean, garapenerako lankidetzaren arazo 
globalekin eta partikularrekin zerikusia duten sentiberatze eta kontzientziazio ekintzen bitartez. Legeak, 
gainera, lankidetzarako tresnatzat jotzen du garapenerako hezkuntza. 
 
 
- Garapenerako lankidetzari buruzko euskal legearen arabera (2007ko otsailaren 22a), garapenerako 
hezkuntzak helburutzat dauka “Iparraldearen eta Hegoaldearen garapen ezberdinarekin zerikusia duten 
arazoen arrazoi eta ondorioak ezagutaraztea, herritarrengan arazo horien gaineko kontzientzia kritikoa 
piztea eta arlo horretan elkartasunezko eta konpromiso aktiboko jarduerak eragitea. Garapenerako 
heziketaren kontzeptuaren barruan sartuta daude gizartean sentsibilizazioa eragiteko ekintzak, 
prestakuntza-ekintzak eta ikerketa-ekintzak”. “Urte anitzeko planetan eta urtebeteko planetan honako hau 
aurreikusiko da: baliabide ekonomiko erabilgarrien zati bat garapenerako heziketarako ekimen eta 
proiektuetarako erabiltzea.” (23. artikulua). 
 
 
- Espainiako lankidetzaren garapenerako hezkuntzaren estrategian (AECID, 2008)  jarrera eta 
konpromiso argiak hartu dira arlo horretan, eta garapenerako hezkuntzaren esparrutzat hartu dira 
sentsibilizazioaren, prestakuntzaren, ikerketaren, presio politikoaren eta mobilizazio sozialaren arloetako 
jarduketak. 
 
 
- Espainiako lankidetzaren III. Gida Plana 2009-2012 (A ECID). Jada aurreko planean garapenerako 
hezkuntza ez zen planteatzen tresna soiltzat, lankidetzaren helburu estrategikotzat ere hartzen zen; bada, 
III. Planak “garapenerako politikaren estrategiaren funtsezko osagai” bihurtu du. 
 
 
- Garapenerako lankidetzaren 2012-2015 bitarteko Plan Zuzentzaileak (Eusko Jaurlaritza) dioenez, 
“gizarte eraldaketarako hezkuntza lan-arlo funtsezkoa eta nagusia da erantzukidetzaren printzipioan 
oinarrituta dagoen egiturazko lankidetzarako, eta lankidetza deszentralizatuaren balio erantsietako bat da”. 
Eta hau gehitzen du: “Gaur egungo globalizazio neoliberalaren inguruneak -bizitzen ari den krisi 
ekonomikoak areagotua-  erronkak planteatzen ditu eremu politikoan, sozialean, ekonomikoan eta 
kulturalean, eta agian inoiz baino beharrezkoagoa da garapenerako hezkuntza”.  
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4.3.1. GH ikuspuntuaren ondorioak lankidetzarako 
 
Garapenerako hezkuntzak urratsa egin du garapen eta lankidetza politikek Hegoaldeko herrialdeetan 
duten eraginaren ikuskera funtsean ekonomikotik errealitatearen azterketa konplexuago batera, ikuspegi 
globaletik, zeinean ezinbestekoa baita argi eta garbi elkarrekin loturik dauden hainbat alderdiri jaramon 
egitea. Plan Zuzentzaile honetarako, funtsezko lau dimentsio -politikoa, pedagogikoa, kultura artekoa eta 
etikoa- biltzen dituen egitura proposatzen da.  
 
a) Dimentsio politikoak garapenerako hezkuntzaren azken helburuari egiten dio aipamena, hots, 
eraldaketa sozialari. Helburu horrekin, garapenerako hezkuntzak gizarte erabat demokratikoen 
eraikuntzan parte-hartze politiko aktibo eta arduratsua izango duten herritarrak hezten lagundu behar du. 
Eraldaketa soziala xede duen hezkuntza gisa, GHak parte-hartzea sustatzen du eta parte-hartze hori 
ahalbidetu dezaketen estrategiak zehazten eta sustatzen ditu; beraz, haren eginkizuna da tresna izatea 
demokrazia sendotzeko lanerako, zeinean esku hartzen duten kolektiboek euren ahotsa entzunarazten 
baitute, euren gain hartuz erantzukizun kolektiboa eta pertsona nahiz komunitate guztiek etorkizun 
desiragarria batera definitzeko duten eskubidea.  
 
b) Dimentsio pedagogikoa . Hezkuntza proiektua bere osoan garapen-produkziorako sistema sozialtzat 
planteatzea da kontua. Garapenerako hezkuntzak oinarritzat hartzen ditu hezkuntzaren teoria kritikoak, 
hezkuntza emantzipatzailea aldarrikatzen dutenak, jakintza eraldaketa sozialaren zerbitzuan jar dadin. 
Asmo horri begira funtsezkoa da hezkuntza-ekintzari zentzua eta batasuna emateko gai diren hezkuntza 
arloko eta gizarteko sektore eta eragileen arteko ituna. Planteamendu pedagogikoak bere baitan biltzen 
ditu edukien definizioa, estrategiak, metodologiak eta ebaluaziorako proposamenak, eta ezinbestekotzat 
jotzen diren zeharkako lerro batzuei erantzun behar die. 
 

b.1) Genero ikuspegia, garapenerako hezkuntzan, ikuspegi saihestezinetako bat da, ez bakarrik 
neskatoen eta emakumeen jabekuntzarako proposamen gisa, baita apustu gisa ere, zuzentasunetik 
eta erantzukidetzatik abiatuta identitateak berreraikitzeko, ordena patriarkala gainditzeko bitarteko 
gisa eta jakintza sistema androzentrikoak inpugnatzeko estrategia gisa. Ugalketa sozialaren 
mekanismoek betikotu egiten dituzte eskema horiek. Beraz, eraiste prozesu bat hasi beharra dago, 
errealitatearen azterketa kritiko eta guzti, baina horrekin batera lan pedagogikoa ere egin behar da, 
baterako hezkuntzaren oinarrien gainean aukera emango duena emakumeen eta gizonen arteko 
zuzentasunean oinarritutako ereduen ikaskuntza finkatzeko.  
 
b.2) Hegoaldea eta garapenerako hezkuntza. Garapenerako hezkuntzak tokikoaren eta globalaren 
arteko lotura sartu nahi du hezkuntza prozesuetan. Ikuspuntu horrek berekin dakar Hegoaldeko 
pertsona eta erakundeekin baterako lana estrategia egokitzat jotzea baterako hezkuntza bidezkoagoa 
sustatzeko. Aldi berean, ohiko ikuskera eurozentrikoak gainditzen dituen begirada bermatuko da.  
 
b.3) Gatazken ebazpen baketsua. Etenik gabe aldatzen ari den mundu asaldatu honetan biderkatu 
egiten dira era guztietako gatazkak, batez ere gerrak. Ikuspegi honetan, ordea, zuzeneko indarkeriaz 
ez ezik egiturazko indarkeriaz ere ari gara, gaur egun horixe baita gizadiak aurre egin behar dion 
gaitzik larriena: mozkina eta irabazia giza biziaren balioaren gainetik jartzen dituen garapen eredu 
jakin baten ondorioak dira bidegabekeria eta desberdintasuna, pobrezia eta bizi baldintza duinen falta 
gizaki gehienentzat. Horren haritik, bakerako hezkuntza eta giza eskubideak ardatz nagusi bilakatzen 
dira gatazkak kudeatzen eta ebazten ikastearen alde apustu egiten duen ikuspegi pedagogikoan; 
ikuspegi horren arabera, giza eskubideak hedatu eta erabiltzea zutabe nagusietakoa da herri 
guztientzat giza garapen zuzen eta bidezkoa lortzeko. Kasu honetan ere beharrezkoa da tokian tokiko 
bakearen eraikuntza bake globalari lotzea eta biak ere bakearen kultura ez-androzentrikoari lotzea.  
 
b.4) Iraunkortasuna. Garapen iraunkorraren kontzeptuak adierazten du natur baliabideen ustiapen 
sistematiko eta kontrolgabea bere hazkundearen eta ugalketaren oinarritzat hartzen duen eredu batek 
ezin duela iraun. Gaur egun klima aldaketa eredu horren ondorioen adibide ona da. Garapenerako 
hezkuntzari begira interesgarria da iraunkortasunaren gaia, ingurune fisikoaren eta giza ingurunearen 
arteko harremanetan sakontzea ahalbidetzen duen neurrian. Ildo horri jarraituz, egungo ekoizpen eta  
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kontsumo ereduei ikuspuntu kritikotik begiratuz hezi behar da, baina, bestalde, oraindik suntsitu gabe 
dauden garapen ereduen dibertsitatea (herri indigenak) berreskuratu eta zaintzea xede duen ikuspegi 
batetik ere hezi behar da, eta analisi kritiko hori aurrekoen (genero ikuspegia, hegoaldea, bakea...) 
pare kokatu eta horiekin uztartu behar da, etorkizuneko garapen desiragarrien parametroak 
ezartzeko.  
 

c) Kultura arteko dimentsioa da garapenerako hezkuntzaren beste osagai bat. Herrialde batetik bestera 
aldatzen diren pertsonen mugimenduek agerian jartzen dute harrera egiteko politikak ezarri behar direla, 
bai, baina horrez gain beharrezkoa da kultura aniztasunaren estimuaren kultura zabaltzea, pertsona 
guztientzat giza eskubideak onartzen dituzten bizikidetza-esparruak sortzea; horrelako esparruetan behar 
diren truke guztiak egin ahal izango dira gizarteratzea bermatzeko, norberaren kultur nortasuna galdu 
gabe. Garapenerako hezkuntzak proposatzen du hezkuntza sistema guztiek, formalek eta ez-formalek, 
abegi egitea pertsona orori -eta bereziki gizartetik baztertzeko arriskuan daudenei-, eta horretarako indartu 
egin behar dira autonomia, elkarrizketa eta dibertsitatearekiko arreta, edozein motatako dibertsitatea dela 
ere: kulturala, generoarena, etniarena eta beste edozein. Toki ingurunean ez ezik, dimentsio horrek 
garrantzi berezia hartzen du garapenerako lankidetzako ekintzen kasuan. Ekintza zein kultur ingurunetan 
burutu behar den kontuan hartzea funtsezkoa da abian jarritako prozesuen desbideratzeak, inposizioak 
edo kudeaketa ezegokia saihesteko. Dimentsio honetan funtsezkoak dira toki eragileen parte-hartzea, 
protagonismoa eta lidergoa lankidetzako ekintzetan. Kultura-artekotasunak aipamena egiten dio lankideen 
arteko elkarrizketa horren emaitza den ikaskuntzari. 
 
d) Azkenik, laugarren alderdi bat nabarmendu behar da, alderdi etikoa.  Alderdi horrek berekin dakartzan 
balio-suposizioetatik abiatuta errealitatea aztertu eta epaitu egiten da eta esku-hartze eraldatzailea 
proposatzen da. Garapenerako hezkuntza ez da hezkuntza neutrala, ideologikoa baizik, eta errealitatea 
interpretatzen laguntzen duten gako jakin batzuk erabiltzen ditu errealitatearen irakurketa egiteko, hain 
zuzen ere justizia soziala, zuzentasuna, elkartasuna eta lankidetza. Alderdi etiko horretatik abiatuta, 
garapenerako hezkuntzak berreraiki egin nahi du pentsamendu kritikoa, gizarte arazoak giza 
duintasunaren eta pertsonaren balioaren ikuspuntutik aztertzen dituena. 
 
 
4.3.2. GH ikuspuntuaren ildo nagusiak 
 
Garapenerako hezkuntzaren kontzeptualizazio horrek jomugan jartzen duen proposamen pedagogikoa gai 
da garapenerako lankidetza bere osoan birpentsatu eta bideratzeko, esparru horretako tresna soil gisa 
aurkezten duen ikusmolde estua gaindituz eta garapenerako lankidetzaren arloko politika guztietarako 
zeharkako orientazio bihurtuz. 
 
Garapenerako hezkuntza, horrela ulertuta, kontuan hartu beharreko ikuspegia izango da gizarte 
aberastuetako herritarrak sentiberatu eta kontzientziatzeko ekintzetan ez ezik, baita herrialde pobretuetan 
gauzatzen diren garapenerako lankidetza proiektuetan ere. 
 
Arestian azaldutako ildoak errealitate globalaren azterketan giltzarri diren ikuspegiekin eta enfasiekin 
lotuta daude. Giza garapena bultzatzea xede duten politikek kontuan hartu behar dituzte halako 
orientazioak, eta politika horien artean leku nabarmena dute garapenerako lankidetzaren arlokoek. 
Horregatik uste da garapenerako hezkuntza ere bertatik bertarako lankidetza proiektuek aintzat hartu 
beharreko ikuspegia dela. Horrek esan nahi du bermatu egin behar dela helburuek, metodologiak eta 
aurreikusitako ekintzek osagai eraldatzailea izango dutela, inplikatutako emakume, gizon eta kolektiboen 
jabekuntza erraztuko dutela eta botere harreman bidezkoak sortzen lagunduko dutela. 
 
Azaldutako printzipioei jarraituz lehentasunezko ekintza ildo batzuk proposatzen dira, honela egituratuta: 
lekuan bertan lankidetzan jarduteko orientabideak, sentsibilizazioaren eta garapenerako hezkuntzaren 
arloko iparraldeko ekintzetarako orientabideak, eta, azkenik, bi inguruneetarako baliozkotzat jotzen 
direnak. 
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4.3.3. Lekuan bertan GH ikuspuntutik lankidetzan ja rduteko orientabideak 
 
Hegoaldeko herrialdeetan gauzatzen diren lankidetza arloko ekintzak ikuspuntu tekniko hutsetik ikuspuntu 
sozial eta politikoago batera aldatu behar dira, horrela indartze eta eraldatze prozesuak sortu ahal izan 
ditzaten garapen prozesuan parte hartzen duten komunitateetan, tokian tokiko eragileen parte-hartze 
aktiboaren bitartez. Garapenerako hezkuntzak berezkoa duen osagai eraldatzaile horrekin loturik, 
funtsezko sei elementu nabarmendu behar dira. 

 
a) Kultura-artekotasuna 
 

a.1) Kultura aniztasuna kontuan hartzen duen azterketa eta planteamendua eranstea, inguruneari 
egokituko zaizkion eta lankide diren gizarteen premia eta interesei erantzungo dieten ekintzak 
proposatzeko. Bermatu egin behar da sekula ere ez dela formulatuko proposamen eurozentrikorik 
edo tokian tokiko kultur ereduak desitxuratzen dituenik. 

 
b) Parte hartzea 
 

b.1) Tokian tokiko erakundeek modu aktiboan parte hartu behar dute proiektuaren ziklo osoan, haren 
identifikaziotik hasi eta amaierako ebaluazioraino.  
 
b.2) Aurreikusitako ekintzak abian jartzean eta gainbegiratzean, baita erantzukizunak hartzeko orduan 
ere, inplikatutako kolektibo guztiek parte hartuko dutela bermatzeko estrategia zehatzak definitzea, 
arreta berezia jarriz emakumeen eta feministen talde eta erakundeei. Parte hartzeko ikerketa- eta 
ekintza-tresnak helburu hori lortzeko metodologia dira.  

 
c) Jabekuntza 
 

c.1) Pertsonak eta kolektiboak eragiten dien edozeri buruz erabakitzeko duten botereaz ohartarazteko 
ekintzak zehaztea, horrela haiek presentzia aktiboa izan dezaten erabakiak hartzen diren lekuetan. 
Arrisku handiagoa duten, zaurgarriagoak diren eta/edo baztertuta dauden taldeetan jabekuntza behar-
beharrezkoa denez, arreta berezia jarriko zaie emakumeei, norbanako gisa zein talde gisa. 

 
d) Sareak eta itunak 
 

d.1) Sareak eta itunak sortu eta indartzea, gizarteko hainbat eragilek bat egin dezaten giza 
garapenaren esparruak bere baitan biltzen dituen borroka eta aldarrikapen guztietan. 

 
e) Prestakuntza 
 

e.1) Garapenerako hezkuntzaren ikuspegiari dagokionez gaikuntza pertsonala eta profesionala 
hobetzea helburu duten ekintzak; batez ere, prestakuntza etikoa eta giza eskubideen arlokoa, 
prestakuntza teknokratikoarekin aurrez aurre. 

 
 
4.3.4. SGH proiektuetan GH ikuspuntutik lankidetzan jarduteko orientabideak 
 
Garapenerako hezkuntzaren eremuan metaturiko esperientziak bide eman du hobeto doitu eta zehazteko 
globalizazioari lotuta dauden gaur egungo arazoen inguruan kontzientzia kritikoa sustatzeko egokientzat 
jotzen diren ekimenak, eta herritarrak mobilizatzeko eta giza garapenaren aldeko eraldatze-ekintzetan 
engaiatzeko.  Lankidetzat nahi ditugun taldeei ikuspegi horretatik egiten dizkiegun proposamenak egokitu 
beharrak justifikatu egiten du lehentasunezko ekintza ildoak hiru hezkuntza-esparruen arabera 
egituratzea. 
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a) Hezkuntza formala 
 

a.1) Jakintza-arlo eta sektore askotako lantaldeak sortzea eztabaida kurrikularra  egiteko, ea zein 
leku eman behar zaion garapenerako hezkuntzari Herritartasunerako Hezkuntza irakasgaian, behar 
den planteamendu zeharkakoa eginez curriculum osorako. 
 
a.2) Prestakuntza ematea irakasleei  eta hezkuntza komunitateko beste eragile batzuei, haien 
beharrizanetara moldatutako proposamenekin, zeinetan kontuan hartuko baitira Hego dimentsioa, 
genero ikuspegia eta kultura artekotasuna hezkuntza proiektuetan lantzen ari diren eragileen 
partaidetza.  

 
a.3) Garapenerako hezkuntzaren arloko ikerketak, azterlanak eta analisiak  egitea (jardunbide onak 
identifikatzea, hezkuntza eraberritzeko programak definitzea, proiektuak ebaluatzea aldaketarako eta 
hobekuntzarako tresna gisa...). 
 
a.4) Garapenaren inguruko eztabaidaren eremu zabalak barruan hartzen dituen gaiei buruzko 
ikerketak, azterlanak eta analisiak egitea, horiek esparru teoriko berriak eskain ditzaketelako, bai 
garapenerako hezkuntzaren bai lankidetzaren jarduna horietan kokatzeko. 

 
a.5) Garapenerako hezkuntzako berrikuntza-esperientziak bultzatzearren hezkuntza zentroak eta 
eragileak harremanetan -tokian tokiko harremanak eta harreman globalak- jartzen dituzten proiektuak 
sustatzea; proiektu horiek ondo identifikatu behar dituzte bultzatu nahi den sarearen  egiturak, 
baliabideak, esku hartuko duten agenteak eta lan-helburuak. 

 
a.6) Laguntza ematea material didaktikoa  eta baliabide pedagogikoak sortzeko, irakasleek eta 
GGKEek osatutako lantalde mistoek lantzen dituzten materialak, batez ere. Besteak beste, Internet 
bidez eskuragarri egongo diren materialak egin daitezke formatu elektronikoan eta/edo multimedia 
formatuan, ikus-entzunezkoak... 

 
b) Hezkuntza ez-formala 

 
b.1) Garapenerako hezkuntza aisia eta astialdiko  eremu ez-formaletan lantzea helburu duten 
hezkuntza-proposamenak babestea.  
 
b.2) Bidezko merkataritzaren eta kontsumo arduratsuaren  arloko ekintzak, nazioarteko 
merkataritzak eragindako desberdintasunen arazoaz sentiberatzen dutenak eta kontsumo 
arduratsurako proposamenei lotuta daudenak. 
 
b.3) Tokiko agenteekiko lotura.  Horiek lagundu egin dezakete, inplikazio maila desberdinekin, 
garapenerako hezkuntzako proiektu eta programetan (gizarte etxeak, auzo elkarteak, gazteria 
zerbitzuak...). 

 
c) Hezkuntza ez-formala 

 
c.1) Politiketan eta erakunde-esparruetan eragina izango duten ekintzak, esate baterako salaketa, 
erabakien jarraipena, gizartea sentikortzeko eta mobilizatzeko kanpainak. 
 
c.2) Baterako estrategiak, hainbat eragile biltzen dituztenak sare edo itunetan;  horiek erreferente 
kritiko gisa eratzen dira, elkartasunari buruzko ikuspegi jakin bat partekatzen dute eta elkarri indarra 
ematen diote nazioarteko harremanen sistemako politika eta egitura hegemonikoei aurre egiteko eta 
gako berriak, diskurtso eta jardunbide sozial berriak proposatzeko.    
 
c.3) Babesa ematea komunikabideen eta garapenerako hezkuntzan esku har tzen duten 
gainerako jarduleen (batez ere GGKEak) arteko elkarrizketa, sinergiak eta etengabeko lankidetza 
sustatzen dituzten proposamenei. Era horretara hedabideek ildo horretako lan prozesua hasiko dute 
eta informazioaren eta zerbitzu publikoaren arloko eginkizunak beteko dituzte.   
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c.4) Ikus-entzunezko alfabetatze kritikoa  sustatzea xede duten ekintzak, hau da, hezkuntza 
prozesuak, zeinetan pertsonek/kolektiboek tresnak eskuratzen baitituzte informazioa eta kultura euren 
kabuz eta kontzientzia kritikoarekin erabiltzeko, ondo ikasi baitituzte bai ohiko hizkuntzak (irakurketa 
eta idazketa) eta bai teknologia berriei lotutako hizkuntza berriak ere. 

 
 
4.3.5. GH ikuspuntutik lan egiteko Ipar-Hego orient azio orokorrak  
 
a) Esku hartzen duten entitate eta/edo erakundeen indartze instituzionala  xede duten planak. Horrela 
aldaketa prozesuak sustatuko dira eta lankidetza ekintzen multzoari zentzu kritiko eta estrategikoa 
emango zaio. Planean berariazko estrategiak jaso beharko dira garapenerako hezkuntzaren arloan 
aurrera egiteko, hasierako egoeraren aldean aurrerapena eta hobekuntza ekarriko duten epe ertain-luzeko 
planifikazioekin. Barnean sartzen dira plangintza estrategikorako proposamenak eta tokiko langileak, 
egoitzakoak, lankideak eta boluntarioak gaitzeko proposamenak. 
 
b) Laguntza ematea proiektu eta programetako diagnostiko eta identifik azio  faseetarako, osagai 
hauek badituzte: ingurune soziopolitikoaren azterketa; xede-taldeen identifikazioa; lanerako metodologia; 
garapenerako hezkuntzaren alderdien -politikoa, pedagogikoa, kultura artekoa eta etikoa- eta horien 
tratamenduaren azterketa. Bakarka nahiz partzuergoan aurkeztutakoak izan daitezke.  
 
c) Laguntza ematea esperientziak sistematizatzeko proposamenei, helburu hauek dituztenean: 
ikaskuntzak erreskatatzea, balorazio kritikoak egitea, hobekuntza ildoak ezartzea eta eragileen arteko 
komunikazio eta truke prozesuak erraztea. 
 
 
5. FORU LANKIDETZAREN ERAGILEAK 
 
 
Lankidetza deszentralizatuak, eta zehazki euskal lankidetzak, historikoki garapen prozesuetan tokiko 
gizarteen sendotzeak daukan garrantzia frogatu du. Baina txirotasunaren aurkako borroka proposatzen 
duen nazioarteko garapenaren eta lankidetzaren egungo esparrua, laguntzaren eraginkortasuna eta 
lankidetzaren modalitateak ez dira proposamen nahikoa helburu horretan sakontzeko.  
 
Lankidetza 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.  
 
Lankidetza deszentralizatuaren eta estatu-lankidetzaren gaur egungo krisi egoera honetan egoki iruditzen 
zaigu nazioarteko elkartasunarekiko gure konpromisoa eta, halaber, laguntzaren kalitatea hobetzeko gure 
ardura berritzeko mezua ematea. Horregatik beharrezkotzat jotzen dugu lankidetzaren modalitate eta 
tresna berriak arakatzen jarraitzea, lagungarriak izango baitira gainerako administrazio publikoekiko eta 
lankidetzaren eragileekiko elkarlana eta koordinazioa hobetzeko. 
 
 
5.1. Nortzuk dira foru lankidetzaren eragileak? 
 
Tradizioz, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak izan dira lankidetza mota horren protagonista 
nagusiak. Plan Zuzentzaile honetan oraindik ere GGKEak dira foru lankidetzaren 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 elkarteak 
jotzen dira Bizkaiko foru lankidetzaren eragiletzat: 
 

• 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 juridiko batzuk. 
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• 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, gure lurralde historikoko udalak, Euskal 
Fondoa eta zuzeneko lankidetzako ekimenak burutzen dituzten udal sareak edo elkarteak, baita 
Hegoaldeko haien parekoak ere. 

• Nazioarteko erakunde publikoak, estatukoak eta iparreko herrietako administrazio 
deszentralizatuari dagozkion bestelakoak, eta Bizkaian egoitza daukaten Hegoaldeko estatuen 
ordezkaritzak edo estaturik gabeko herrien ordezkaritzak. 

 
 
5.2. Lankidetzan diharduten beste batzuekin koordin atzea 
 
Euskal erakundeen lankidetza arloko politikak koordinazio eta elkarlan printzipioen arabera burutu 
daitezen, Bizkaiko Foru Aldundiak bere egiten du Lankidetzari buruzko Euskal Legean aurreikusitako 
Erakunde arteko Batzordearen funtzionamenduan dagokion erantzukizuna. Gure Aldundiaren 
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 Europar Batasuneko lankidetzarekin izan beharreko 
harremanen estrategia; eta c) euskal erakundeen zuzeneko lankidetzaren koordinazioa. 
 
Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren esparruan 
euskal lankidetza publikoaren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzen lagunduko du. Gure aburuz 
organismo horretan Aldundiak izan beharreko lekua xede horretarako ekimen eta gomendio egokiak 
egiteko esparrua da. Lehentasunezkotzat jotzen dugu beste kontu batzuetan sakontzea, guztiz zehazturik 
ez badaude ere. Honako hauek dira: 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 arloko euskal 
jarduleen eragin politikorako modu berriak eta euskal gizartearen kontzientziazio kritikoa. 
 
 
 

6. FORU LANKIDETZARAKO TRESNAK 
 
Azken hiru urteetan foru lankidetza lau tresnaren bitartez bideratu da: a) larrialdietarako laguntza eta 
laguntza humanitarioa, b) proiektuetarako deialdia, c) proiektuak planifikatu eta taxutzerakoan genero 
ikuspegia txertatzea errazteko deialdia, eta d) zuzeneko lankidetza eta bestelako lankidetza moduak5. 
Horiei buruz 2. kapituluan egindako balorazioan, oro har, nahikoak eta egokiak direla adierazten denez, 
jarraipena eman nahi diegu.  
 
 
6.1. Laguntza humanitarioa eta larrialdietakoa 
 
Foru Aldundiak lankidetzaren ikuspegi egiturazkoagoa lehenesten du, txirotasunaren eta 
desberdintasunen arrazoietan aldaketa sakon eta iraunkorrak lortzen ahalegintzen dena, batez ere. Baina 
horrek ez du eragotzi larrialdietako eta laguntza humanitarioko ekintzak sartzea plan estrategiko honetan, 
mundu zabalean naturak berak edo gatazka armatuek eragiten dituzten hondamendi egoera ugariei 
erantzuteko. 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.  
 
 
 

                                                           
5 Tresna horiei beste kudeaketa gastu batzuk erantsi behar zaizkie, esaterako, proiektuen jarraipenerako 
joan-etorriak, argitalpenen edizioa, zabalkunde gastuak, etab.  



42 

 

 

 

 
 
6.2. Proiektuetarako deialdia 
 
Diru 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 Hegoaldeko komunitateetan. Gutxienez 
lankidetzarako aurrekontuaren %60 gordeko da finantza lerro horretarako. Aurkeztutako 
proiektuak urtekoak edo zenbait urtetarakoak izango dira, deialdi bakoitzean zehazten denaren 
arabera. 

• Sentsibilizazioa, prestakuntza, eragin politikoa, ikerketa eta garapenerako hezkuntza xede 
dituzten proiektuak, zati nagusia gure lurralde historikoan burutzen denean. Lerro horretan 
gutxienez lankidetzarako aurrekontuaren %10 gordeko da, eta arestian legez, proiektuak 
urtekoak edo zenbait urtetarakoak izango dira, deialdi bakoitzean zehazten denaren arabera. 

• 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. 

 
 
 
6.3. Genero ikuspegiaren arloko laguntza teknikoak kontratatzeko deialdia.  
 
Euskal foru lankidetzak lehentasuna ematen dio finantzatzen dituen proiektuen planteamenduan genero 
ikuspegia sartzeari. Lehentasun hori betetzeko bermeak indartzeko, Aldundiak urteroko deialdia irekiko du; 
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. 
Aldundiaren deialdietara aurkeztuko diren proiektu jakinen plangintzari eta formulazioari 
laguntzeko generoan espezializatutako laguntza teknikoa kontratatzeari emango zaio diru-
laguntza.  

 
Deialdi horren diru kopurua gehienez ere aurrekontu osoaren %2 izango da.  
 

b) Tokiko erakundeetan genero ikuspegia instituzionalizatzea errazteko laguntzak. Bizkaiko kideekin 
lan egin ohi duten tokiko GGKEetan genero zuzentasunaren aldeko antolakuntza aldaketa 
abiatzeko eta garatzeko generoan espezializatutako laguntza teknikoa kontratatzeari emango 
zaio diru-laguntza. 

  
Deialdi horren diru kopurua gehienez ere aurrekontu osoaren %4 izango da.  
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6.4. Zuzeneko lankidetza eta beste lankidetza mota batzuk  
 
Gure erakundearentzat interesgarriak diren proposamenak izan arren garapen eta SGH arloetako 
deialdietan lekurik aurkitzen ez duten eta Plan Zuzentzaile honetan definitutako gidalerroak partekatzen 
dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeek, erakunde publikoek edo estatuz gaindiko erakundeek 
deialdietan jasotako norgehiagoka ez diren moduen babespeko diru-laguntzak jaso ahalko dituzte.  
 
Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak, bai Euskadin bai laguntzaren herri hartzaileetan, bere ekimenez 
prestakuntza jarduerak burutu ahalko ditu arestian aipaturiko lankidetza eragileetariko edozeini Plan 
Zuzentzaile honetan jasotako gidalerroez jabetzen eta haiek garatzen laguntzeko.  
 
Laburbilduz, Bizkaiko Foru Aldundiak jada azaldutakoei eransten zaizkien honako lankidetza moduak 
bultzatu ahalko ditu: 
 

1. Elkarlanak iparraldeko erakundeekin eta Bizkaiko Lurralde Historikoan egoitza daukaten eta 
diharduten hegoaldeko beste Estatu eta mugimendu batzuen ordezkaritzekin. Atal horretan 
honakoak sartzen dira: a) iparraldeko herrialdeetako nazioarteko, estatuko eta administrazio 
deszentralizatuko erakunde publikoak; b) lurralde historikoko GGKEak eta gobernuz kanpoko 
bestelako eragileak; eta c) Bizkaian egoitza daukaten hegoaldeko estatuen edo estaturik gabeko 
herrien ordezkaritzak.  

2. Lankidetza zuzena hegoaldeko herrietako erakunde publiko eta pribatuekin. Halaber, Bizkaian 
sentsibilizazio proiektuak eta kanpainak burutu ahalko dira Aldundiaren ekimenez.  

3. Plan Zuzentzaile honetako gidalerroei lotutako prestakuntza jarduerak bai EAEn bai hegoaldeko 
herrialdeetan.  

 
Hiru lankidetza modu horiei zuzendutako funtsen batura ez da lankidetzarako urteko aurrekontuaren %10 
baino gehiago izango. Baina proportzio hori %15era iritsi ahal izango da, ekimenen baten ezaugarriengatik 
komenigarria bada Bizkaiko Foru Aldundiak zuzeneko esku-hartze zabalagoa egitea. Hori gertatuz gero, 
aipatutako portzentaje-igoera justifikatzeko txostena argitaratuko da. 
 
 

 

7. PLAN ZUZENTZAILEAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA EGITEKO  ADIERAZLEAK 
 
Plan Zuzentzaile honek, 2009-2011 aldirako aurreko planak bezala, hartutako ikuspegiaren arabera 
zehazturiko lankidetza mota egin nahi du, 4. kapituluan zehaztu dena, hain zuzen ere. Horrenbestez, ez 
da geografiaren edo sektoreen araberako lehentasunik ezarri; ez da foru lankidetzaren helburuen 
ikuspegia marraztu aurrekontua aldagai espezifiko jakinen konbinazio desberdinei esleitutako 
portzentajetan banatuz. Hitz batez, Plan Zuzentzaile honek sustatuko duen lankidetza gehiago oinarrituko 
da hartutako hiru ikuspegietan, eta ez, esaterako, bera gauzatzen den tokian edo lantzen den sektorean. 
 
Lankidetza 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 xedea hegoaldeko herrialde eta gizarteetako 
pertsonek pairatzen dituzten desberdintasunen eta 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. 
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- 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. 

 
Eskematikoki, honakoak dira Plan Zuzentzaile honetako 4. artikuluan azaldutako gidalerroak dakartzaten 
puntu nagusiak, azken finean, gure lankidetza politika osatzen dutenak. 
 
Zelan neurtu politika hori zer mailatan aplikatzen den eta aurrera egiten duen? Nolako eta norainoko 
eragina du gizartean? Gure ustez, lankidetza politika horren 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 Bizkaiko lankidetzari eman nahi diogun izaera emango diotenak. Ikuspuntu 
zehatzetik, adierazle horiek Plan Zuzentzaile honen 4. kapituluan dauden orientabide berariazkoetatik 
sortuko dira eta zehatz-mehatz azalduko dira laguntzetarako deialdian.  
 
Aurreko plan zuzentzaileak, 2009-2011 bitartekoak, indarra izan zuen azken urtean, politikaren hiru 
ikuspegiei emandako estaldura edo erantzun gradua, onetsitako proiektuen baremaziorako adierazleen 
bitartez neurtuta, honako hau izan zen: 
 
GARAPEN PROIEKTUAK  
Ikuspegia:  Lortutako portzentajea:  

TGG %72 
GE %76 
GH %84 

 
SGH proiektuak  
Ikuspegia:  Lortutako portzentajea:  

TGG %25 
GE %44 
GH %44 

 
Datu horiek erreferentzia-puntu izan litezke eta haietan oinarrituta ezar litezke hurrengo hirurtekorako 
helmugak. Hala ere, 2009-2011 bitartean baremazio irizpideak aplikatzerakoan gertatu diren zurruntasun 
eta errore batzuei buruz Plan Zuzentzaile honen 2. kapituluan egindako oharrak kontuan hartuta, 
beharrezkoa izango da ezarritako irizpideetako zenbaiten interpretazioa aldatzea, eta, beraz, horiek 
ezingo dira erkatu 2013-2015 aldian lortzen direnekin. Nolanahi ere bidezkoa da datu horiek aintzat 
hartzea hurrengo hirurtekoko adierazleek nola eboluzionatzen duten ikusteko, aipatutako aldaketak egin 
eta gero. 
 
Bestalde, Plan Zuzentzaile honetako 6. kapituluan 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. 
 
7.1. Adierazle kuantitatiboak 2013-2015 bitarteko Pl an Zuzentzailearen jarraipenerako eta 
ebaluaziorako  
 
Maila honetan Plan Zuzentzailean jasotako tresnetatik hiru sartzen dira: 
 

- Garapen proiektuetarako deialdia GGKEentzat. 
- Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntza proiektuetarako deialdia GGKEentzat. 
- Zuzeneko lankidetza. 
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Hiru lankidetza mota horientzako erreferentzia urteko deialdi bakoitzaren oinarrietan argitaratutako 
baremazio irizpideak dira; bertan azaltzen da finantzatzeko aurkeztutako proiektuen baloraziorako 
erabiliko den baremazio sistema. 
 
Hiru kasuotan, Plan Zuzentzaileak foru lankidetzan daukan eragin maila neurtzeko, adierazlea gidalerro 
bakoitzean lor zitezkeenen aldean urtean onartutako proiektu guztien balorazioan batutako puntuen 
portzentajea da. 2013an ikusitako datuak oinarria (100) izango dira eta haiekin alderatuz neurtuko da foru 
lankidetzaren bilakaera, ondoko taulan laburbildu legez: 
 
1. taula. Plan Zuzentzailearen jarraipen eta ebaluaz iorako adierazleak 
 IRIZPIDEAK  2013 2014 2015 
GARAPEN PROIEKTUAK  TGG 

GE 
GH 

100 
100 
100 

105 
105 
102 

110 
110 
115 

SGH proiektuak  TGG 
GE 
GH 

100 
100 
100 

105  
105 
102 

110 
110 
105 

 
Lan lerro bietan ("garapen proiektuak" eta "Sentsibilizazioa eta garapenerako hezkuntza") ikuspegi 
bakoitzerako (TGG, GE 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. 
 
Tresna hori Plan Zuzentzailearen ondorioz foru lankidetzan sartzen diren aldaketen etengabeko jarraipena 
egiteko erabiliko da. Urtero, deialdi bakoitzaren ebazpenaren ondoren, txosten laburra emango da 1. 
taulan jasotako helburuen betetze mailari buruz. Txosten hori GGKEekin batera eztabaidatuko da, 
gogoeta egiteko adierazleen bilakaeraz, ezarritako helmugen egokitasunaz eta, hala behar denean, 
helburu horiek lortzeko hartuko diren neurriez, helburuak betetzen ari ez badira. 
 
7.2. Lankidetzarako beste tresna batzuen jarraipena  
 
Ondoren aipatzen diren tresnei, jarraian adieraziko diren arrazoiengatik, gorago aipatutako jarraipenaz 
bestelakoa egingo zaie. 
 
Larrialdietako laguntza eta laguntza humanitarioa. 
 
Egia da laguntza mota horri eman dakiokeen ikuspegia Plan Zuzentzaile honen 4. kapituluan garatutako 
foru lankidetzaren hiru ardatz nagusietatik balora daitekeela. Baina 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 
 
Horrexegatik, 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. 
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Balorazioa 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. 
 
Unean uneko ekintzak. 
 
Unean uneko ekintzei dagokienez, proiektuen kontzeptua eta gauzatzea oso erraza izan ohi da eta ez dira 
aldez aurretiko plangintza prozesu sakon 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 Plan Zuzentzailean adierazitako gidalerroen ikuspuntutik, batez ere tokiko giza 
garapenaren eta garapenerako hezkuntzaren ikuspuntutik, aztertzea. Horrenbestez, unean uneko ekintzen 
jarraipena egiteko, batez ere, deialdian parte hartzen duten lankidetza agente ezohikoen kopuruari 
erreparatuko zaio, hain zuzen ere horrexetarako sortu baitzen tresna hau. 
 
Genero ikuspegirako laguntza teknikoak kontratatzeko deialdia 
 
Deialdi hori, gidalerroei lotutako baremazio irizpideei lotuta egon barik, kontratatu nahi den laguntzaren 
eskaintzaren kalitateari dago lotuta. Beraz, proiektuak planifikatu eta taxutzeko aholkularitzaren kasuan, 
Plan Zuzentzailearen jarraipenerako adierazleak erakusten du zenbat izan diren,  planifikaziorako laguntza 
teknikoa jaso duten proiektuetatik, gero onetsi direnak. Genero ikuspegia erakundetzeko laguntzaren 
kasuan, berriz, titulu horretarako jarritako funtsak agortu ote diren begiratuko da. 
 
Beste lankidetza mota batzuk. 
 
Plan 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. Lankidetza mota horren jarraipenean, beraz, urtero zenbat ekintza hasi diren begiratuko da. 
 
Atal 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 Plan Zuzentzaileak hartutako ikuspegiari egokitzeko maila baloratzeak. 
 
Gainera, erabilitako tresna berariazkoez aparte, jarraipen zorrotza egingo da, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Bizkaiko IV. Foru Planarekin (2012-2015) urtero egiten den lankidetza-politikaren 
egokitasun mailari buruz.  
 
7.3. Lankidetza arloko politikaren ebaluazioa  
 
2013 – 2015 Plan Zuzentzailearen jarraipenerako ezarritako adierazleez gainera, erabilitako lankidetza 
politikaren amaierako ebaluazioa egingo da, eta bertan kontuan hartuko dira bai erabilitako plangintza-
agiriak, bai agenteen parte hartzea, tresnen egokitasuna eta, oro har, politika hori aplikatzeko agian jarri 
diren prozeduren balorazioa. 
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