
 

 

 

2013-2015 PLAN ZUZENTZAILEA DEFINITU ETA EGITEA 

 

Gure proposamena lankidetza deszentralizatua da, gertaleku global berriaren 

eraikuntzan bere rola bete nahi duena, betiere nazioarteko esparrua arautzen duten 

printzipioei jarraituz eta beste eragile batzuekin koordinaturik. Lankidetza horrek 

oinarritzat hartzen ditu bi arlotan beste batzuen aldean ditugun abantailak.  

 

Batetik, tokiko garapenari buruz ikasitakoaren balioa pobrezia errotik erauzteko erabil 

litekeela, eta gure lankidetzak hortxe dauka berezko espezializazio-arloa.  

 

Bestetik, 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. 

 

Gure helburu nagusia da garapenerako lankidetza-politika koordinatua eta kalitatekoa 

garatzea, pobreziaren aurkako borroka, genero ekitatearen sustapena eta gizarte 

kontzientzia kritiko eta eraldatzailearen sorrera ardatz izango dituena. 

 

Plan zuzentzailea berriz egiteko lana 2012ko urrian hasi zen, urte horretako laguntzen 

deialdia ebatzi ostean. Agiriaren lehenengo zirriborroa aurkeztu eta Berdintasun 

Zuzendaritzarekin eztabaidatu zen hilabete horretan bertan, eta bigarren zirriborroan 

jasota geratu ziren Zuzendaritza horretatik adierazitako aldaketa guztiak, bai eta bere 

garaian aurreko 2009 – 2011 plan zuzentzailea baloratzeko batzar batean CONGDE 

koordinakundeak planteatu zituenak ere.  

 

Azaroko lehenengo hamabostaldian, bigarren agiri hori bidali zitzaien CONGDE 

Koordinakundeari eta Koordinakunde horretako kide ez diren Bizkaiko GGKEei, 

egokitzat jotzen zituzten oharrak eta ekarpenak egin zitzaten. Lehenengo plan 

zuzentzailean, kontsulta-prozesu zabala egin zen, baina, kasu honetan, ez zen 

beharrezkotzat jo hain prozesu zabalik egitea. Izan ere, bigarren plan honek 
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lehenengoarekiko jarraipen-ildo argia zaukan, eta, beraz, ez zen beharrezkotzat jo 

lehen ere sakon aztertu ziren gaiak berriz eztabaidatzea. Koordinakundeak berak 

eskatuta, bere oharrak jasotzeko epea abenduaren 14ra arte luzatu zen, barneko 

eztabaidak ahalbidetzeko eta planteamendu adostuetara iritsi ahal izateko. Azkenean, 

lau ekarpen jaso ziren, bat Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen 

Koordinakundearena eta beste hiru, banaka, Garapenerako Gobernuz Kanpoko hiru 

Erakunderenak.  

 

Ekarpen horiek askotarikoak dira, baina gai hauek nabarmendu ditzakegu: 

- CONGDE koordinakundeak modu positiboan baloratzen du lehenengo plan 

zuzentzailean hasitako lan-ildo berean lanean jarraitzea. Horrez gain, hiru 

aldundien arteko akordioa ezin izan da berriz lortu, eta hori deitoratu egin du.  

- Lankidetza zuzena % 10era mugatzea planteatzen da (lehen % 15ekoa zen), 

eta plan zuzentzaile berrian politiken koherentziaren tratamendua zabaltzea 

iradokitzen da.  

- Plan zuzentzailearen 3. kapituluaren testuaren zati bat berriz egiteko eskatu 

zen, eta ingurumenarekin lotutako berariazko beste helburu bat sartzeko, bai 

eta beste printzipio bat ere: transformazioarena. 

 

Gai horiek urtarrilaren 17an eztabaidatu ziren, Berdintasun Zuzendaritzak, aipatutako 

lau erakundeek eta Hegoak egin zuten batzarrean. Jasotako ekarpen gehienak testura 

gehitu ziren, eta, horrela, hasieran Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeetara 

bidali zen agiriaren aberastasuna eta koherentzia hobetu egin ziren.  

 

Urtarrilaren amaieran, agiriaren hirugarren eta behin betiko bertsioa egin zen, eta, 

horrela, amaitutzat jo zen Bizkaiko Lankidetzaren 2013-2015 bitarteko Plan 

Zuzentzailea egiteko prozesua, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 

onesteko geratu zen.  

Horiek izan dira aurretiazko urratsak, eta prozesua gaur amaitzen da, Bizkaiko 

Lankidetzaren 2013-2015 bitarteko II. Plan Zuzentzailea onetsita.  
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 Baina sustatu nahi diren egiturazko aldaketei epe luzeko ikuspegitik begiratu behar 

zaie. Horregatik, 2009-2011 hirurtekoan izandako esperientziaren balorazio 

positiboaren ondoren, norabide berean lan egingo da. 
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