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0. AURKEZPENA 
 

2009-2011 aldirako Foru Lankidetzako Lehen Gida Plana aurtengo abenduan amaitu 
zen, eta badirudi beharrezkoa dela balantze bat egitea hiru foru aldundiek urte horietan 
lankidetzarako garapenaren arloan aurrera eramandako ekintzak suposatu zuenari 
buruz. Aurrerago, zenbait datu aurkeztuko ditugu lortutako emaitzei buruz, baina, 
horren gainetik, nabarmentzekoa da hiru erakundeek lankidetzan jarduteko egin duten 
ahalegina bera, bai lan-ikuspegiei dagokienez, bai prozedura administratiboei 
dagokienez ere. Lankidetzaren arloko agenteek historikoki erreklamatu izan duten 
zerbait da hori, eta esperientzia honekin egiaztatu da nabarmen hobetu dela egindako 
lana, argiago profilatuz pobreziaren aurkako borrokan bat egiten gaituzten helburuak 
eta koherentzia handiagoa emanez hiru lurralde historikoetan aurrera eramandako 
jarduerari.   
 
Ondoren datorrenean, balorazio bat egiten dugu Foru Lankidetzako Gida Planari 
buruz, lau ataletan banatua:  
 

- Lehenbizi, estatistika batzuk aurkezten ditugu hiru foru aldundien 
garapenerako lankidetza zer izan den adierazteko (1. kapitulua).  
 

- 2. eta 3. kapituluetan, foru lankidetzaren hiru ikuspegiak hartzen dira aintzat, 
ikuspuntu kualitatibotik eta bi multzotan banatuak, lankidetza deialdien bitartez 
edo zuzenean garatu den begiratuta.  

 
Bi kasuetan, Gida Planaren bilakaera azaltzen da, indarra izan duen hiru 
urteetan. Kontuan hartu beharra dago Gida Planaren jarraipena egiteko 
tresnak, hain zuzen ere, jasotzen duela proiektuei, foru lankidetzaren ardatza 
diren hiru ikuspegietan, emandako puntuazioan lortutako datu kuantitatiboen 
behaketa: Tokiko Giza Garapena, Genero Ekitatea eta Garapenerako 
Hezkuntza.  
 
Bigarren atal honetan, gainera, 4. kapitulua sartzen da, non zenbait gogoeta 
egiten baitira aurreko bi kapituluetan azaldutako azterketa kuantitatiboari buruz. 

 
- 5. kapituluan, hiru ikuspegiei emandako tratamenduari jarraipena emanez, 

balorazio kuantitatibo bat egiten dugu, gogoeta batzuk ere jasoz, behar 
adinako edukiarekin, lankidetzako lanarekin aurrera jarraitzeko egokitzat jotzen 
diren ondorio eta gomendioak deribatze aldera. Honakoak dira gogoeta hauen 
abiapuntuak: baremazio-sistema azken urte hauetan aurkeztutako proiektu 
bakoitzarekin (garapenerako 594 proiektu eta sentsibilizazioko 200 proiektu1) 
erkatzerakoan antzeman duguna; GKEekin deialdi bakoitza ebatzi ondoren 
egindako elkarrizketak (ehun elkarrizketa baino gehiago); eta 13 proiektutara 
egindako bisitak, zeinetan aukera izan baikenuen egiaztatzeko formularioen 
baremazio-sistema proiektuen errealitateari egokitzen zitzaiela.  

 

                                                
1 Datu hauek ez dituzte jasotzen ez proiektu puntualak, ez giza laguntzakoak, ez eta laguntza 
teknikoak ere, zeren eta ez baitaude Gida Planaren jarraipen sistemaren barruan. 
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- Eta, azkenik, 6. eta 7. kapituluetan, azterketa bat egiten dugu lankidetzako 
agenteei buruz eta laguntzak bideratzeko erabilitako tresnei buruz.   

 
 
 
1. FORU LANKIDETZAREN ESTATISTIKAK 2009-2011 ALDIAN 
 

1.1 Garapen proiektuak 

A taula. Hiru foru aldundien zifra bateratuak 2009-2011 aldian. 

1. Deialdietako aurrekontuen batura 32.111.961,27 € 
2. GGKE-ek guztira eskatutako kopurua 71.242.872,47 € 
3. Eskatutakoaren eta deialdietan baliagarri zegoenaren arteko 
erlazioa 

% 222 

4. Zenbat proiektu aurkeztu diren 594 
5. Zenbat proiektu onetsi diren 253 
6. Onetsitako proiektuen eta aurkeztutako proiektuen arteko 
erlazioa 

% 43 

 

B taulak. Hiru foru aldundien zifra xehakatuak. 

AFA 2009 20102 2011 
1 2.240.000,00 € -- 474.112,27 € 
2 5.413.808,84 € -- 1.795.597,85 € 
3 % 242 -- % 379 
4 50 -- 38 
5 28 -- 5 
6 % 56 -- % 13 

 

BFA 2009 2010 2011 
1 7.233.504 € 7.299.922 € 6.146.705 € 
2 13.959.808 € 14.451.651,60 € 14.187.148 € 
3 % 193 % 198 % 231 
4 97 104 117 
5 48 46 46 
6 % 49 % 50 % 39 

 

GFA 2009 2010 2011 
1 3.339.873 € 3.073.600 € 2.903.600 € 
2 7.745.209 € 8.068.034 € 5.621.616 € 
3 % 231 % 262 % 194 
4 72 69 47 

                                                
2 2010ean ez zen garapenerako proiektuetarako deialdirik egon Araban. 
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5 29 23 24 
6 % 40 % 33 % 49 

 

C taula. Proiektuen banaketa geografikoa. Hiru foru aldundien banaketa 
bateratua 2009-2011 aldian. 

 Aurkeztuak Onetsiak Batez bestekoa 
Amerika Latinoa 415 211 % 51 
Afrika 130 29 % 22 
Gainerakoa 49 13 % 27 
 

D taulak. Proiektuen banaketa geografikoa. Hiru foru aldundien banaketa 
bateratuta. 

AFA 2009 2010 2011 
 P A E P A E P A E 
Amerika Latinoa 29 16 % 55 -- --  26 4 % 15 
Afrika 20 11 % 55 -- --  8 1 % 13 
Gainerakoa 1 1 % 100 -- --  4 0 % 0 
P: zenbat proiektu aurkeztu diren. A: zenbat proiektu onetsi diren. E: onetsitakoak / 
aurkeztutakoak erlazioa. 

BFA 2009 2010 2011 
 P A E P A E P A E 

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

GFA 2009 2010 2011 
 P A E P A E P A E 

Amerika Latinoa   52       24      % 46     45      20      % 44    35      22      % 60 
Afrika   14         2      % 14    16        2      % 13      9        1      % 11 
Gainerakoa     6         3      % 50      8        1      % 13      3        1      % 33 
 

E taula. Proiektuen arloz arloko banaketa. Hiru foru aldundien banaketa 
bateratua 2009-2011 aldian. 

Arloa P A E 
Hezkuntza / Prestakuntza 158 55 % 35 
Ondasun edo zerbitzuen ekoizpena 96 44 % 46 
Antolamenduen / erakundeen indartzea 112 67 % 60 
Osasuna 61 29 % 48 
Azpiegiturak 46 5 % 11 
Haurrak 25 5 % 20 
Giza eskubideak 34 24 % 71 
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Saneamendua / Ura 16 6 % 38 
Etxebizitza  8 1 % 13 
Bidezko merkataritza 2 0 % 0 
Ingurumena 4 3 % 75 
Errefuxiatuak 2 1 % 50 
Elikaduraren arloko subiranotasuna eta segurtasuna 19 9 % 47 
Bestelakoak 11 4 % 36 
P: zenbat proiektu aurkeztu diren. A: zenbat proiektu onetsi diren. E: onetsitakoak / 
aurkeztutakoak erlazioa. 

F taulak. Proiektuen arloz arloko banaketa. Hiru foru aldundien banaketa 
bateratuta. 

AFA 2009 2010 2011 
 P A E P A E P A E 

Hezkuntza 14 7 % 50 -- -- -- 9 2 % 22 
Ekoizpena 8 4 % 50 -- -- -- 6 0 % 0 
Antolamenduen 
indartzea 

5 4 % 80 -- -- -- 10 0 % 0 

Osasuna 10 8 % 80 -- -- -- 6 0 % 0 
Azpiegiturak 4 1 % 25 -- -- -- 2 0 % 0 
Haurrak 4 2 % 50 -- -- -- 3 1 % 33 
Saneamendua / 
Ura 

3 1 % 33 -- -- -- 0 0 % 0 

Elikaduraren arloko 
subiranotasuna 

1 1 % 100 -- -- -- 1 1 % 100 

Bestelakoak 1 0 0 -- -- -- 1 1 % 100 
 

BFA 2009 2010 2011 
 P A E P A E P A E 

Hezkuntza 29 10 % 34 22 7 % 32 36 13 % 36 
Ekoizpena 18 11 % 61 18 10 % 56 15 7 % 47 
Antolamenduen 
indartzea 

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 
Haurrak 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 
Errefuxiatuak 1 1 % 100 1 0 0 0 -- -- 
Elikaduraren arloko 
subiranotasuna 

0 -- -- 4 2 % 50 7 4 % 57 

Bestelakoak 0 -- -- 3 2 % 67 4 0 % 0 
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GFA 2009 2010 2011 
 P A E P A E P A E 

Hezkuntza 21 8 % 38 18 4 % 22 9 4 % 44 
Ekoizpena 16 7 % 44 6 1 % 17 9 4 % 44 
Antolamenduen 
indartzea 

12 6 % 50 22 14 % 64 15 10 % 67 

Osasuna 3 1 % 33 2 0 % 0 2 2 % 100 
Azpiegiturak 6 1 % 17 13 0 % 0 1 0 % 0 
Haurrak 2 0 % 0 1 0 % 0 3 1 % 33 
Giza eskubideak 5 5 % 100 3 1 % 33 6 3 % 50 
Saneamendua/ Ura 2 0 % 0 0 -- -- 2 0 % 0 
Bidezko 
merkataritza 

1 0 % 0 0 -- -- 0 -- -- 

Elikaduraren arloko 
subiranotasuna 

2 0 % 0 4 3 % 75 0 -- -- 

Bestelakoak 2 1 % 50 0 -- -- 0 -- -- 
 

1.2 Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntzako proiektuak. 

G taula. Hiru foru aldundien zifra bateratuak 2009-2011 aldian. 

1. Deialdietako aurrekontuak 5.529.308,68 
2. GGKE-ek guztira eskatutako kopurua 9.889.973,16 
3. Eskatutakoaren eta deialdietan baliagarri zegoenaren arteko 
erlazioa 

% 179 

4. Zenbat proiektu aurkeztu diren 257 
5. Zenbat proiektu onetsi diren 187 
6. Onetsitako proiektuen eta aurkeztutako proiektuen arteko erlazioa % 73 
 

H taulak. Hiru foru aldundien zifra xehakatuak. 

AFA 2009 2010 2011 
1 270.000 215.898 233.548,68 
2 308.599,20 213.972,83 342.143,13 
3 % 114 % 99,10 % 146 
4 17 15 25 
5 13 15 17 
6 % 76 % 100 % 68 

 

BFA 2009 2010 2011 
1 1.056.000 1.078.862 975.000 
2 1.479.413 1.615.387 2.103.646 
3 % 140 % 150 % 216 
4 36 36 50 
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5 21 20 23 
6 % 58 % 56 % 46 

 

GFA 2009 2010 2011 
1 700.000 500.000 500.000 
2 899.019 1.178.797 1.748.996 
3 % 128 % 236 % 350 
4 21 27 30 
5 15 9 9 
6 % 71 % 33 % 30 

 
 
2. DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDIETAN FORU LANKIDETZAREN 
IKUSPEGIEI EMANDAKO TRATAMENDUAREN ANALISI KUANTITATIBOA 
 
Gorago adierazi dugun bezala, Gida Planean jarraipen sistema bat aurreikusten da, 
proiektu bakoitzari foru lankidetzaren hiru ikuspegietan emandako puntuazioan 
oinarritua. Eta puntuazio bat edo bestea emateko irizpideak ateratzen dira modu 
narratiboago eta luzeago batez Gida Planeko 3. kapituluan ikuspegiei buruz esaten 
dena garatzetik (agian, zehaztetik esan beharko genuke). Txosten honen eranskinean, 
xehetasunez azaltzen dira puntuazio-irizpide horiek, eta ikus daitekeen bezala ez da 
lanerako dokumentu tekniko huts bat, zeren eta ikuspegi politiko bat ere barnebiltzen 
baitu, hain zuzen ere honako alderdiari buruz: Gida Plan honetarako aurkeztutako 
proiektuetan tokiko giza garapenaren, genero ekitatearen eta garapenerako 
hezkuntzaren ikuspegiak nola interpretatu diren, bai garapenerako proiektuetan bai 
sentsibilizazio proiektuetan. Horri dagokionez, nabarmendu beharra dago ondoren 
ematen diren tauletan jasotako datu numerikoak interpretatzerakoan jo daitekeela datu 
horiek adostasun maila bat islatzen dutela Gida Planean lanerako ildo zentral gisa 
deklaratzen denaren eta geroko deialdiak ebatzi eta ondoren hark duen aplikazioaren 
artean.  Nolabait ere, neurtzen du plana zenbateraino izan den eraginkorra aipatutako 
hiru jarraibideen inguruan artikulatutako lankidetza-politika bat ezartzeko helburuari 
dagokionez.  
 
Litekeena da lehenengo kapitulu honen irakurketa bat egin ondoren, modu intuitiboaz 
hautematea nagusitzen dena taula zenbakidunen sail luze bat dela. Alabaina, diogun 
bezala, zenbaki horien atzean lankidetza modu batzuk beste batzuen gainean 
lehenesten dituzten ikuspegiak ageri dira. Eta horrexetarako egiten dira gida planak: 
kudeaketarako esparru bat antolatzeko edo emateko baino gehiago, lankidetzako 
politika mota bat definitzeko. Horri dagokionez, soilik aukeratutako baremazio-sistema3 
da gida plan baten gai-ardatzek edo ardatz politikoen deklarazioa eta geroan aurrera 
eramaten den praktika elkarrekin lotzen dituen katebegia; ez dago beste tresnarik Gida 
Planean zehaztutako politika aplikatzeko moduari buruzko berariazko irizpideetan 
oinarritutako erabakiak hartzeko. Hori dela eta, jotzen dugu egiazki proiektuen 
barematzeak lankidetzako politikaren jarraipenaren erdigunea izan behar duela.  

                                                
3 Bereziki hitz egiten dugunean aurrekontuaren exekuzioari buruz, norgehiagokako araubidean, 
deialdietan gertatzen den bezala.  
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Sistema honi funtzionarazteko arazo bat da batasuna ziurtatzearena aztertutako 
proiektu guztietako irizpide guztiak aplikatzeko garaian. Arazo bat da zeren eta irizpide 
horiek ahal den guztian zehaztuta egonda ere, beti sortzen baitira egoera batzuk non 
zalantzak izaten baitira balio bat edo beste bat erabiltzeko beharrari buruz. Eta 
zailtasun hori gainditzeko modurik onena, edo, agian, modu bakarra da lantalde bera 
edukitzea proiektuak aztertzeko prozesu osoan zehar. Gure kasuan, Gida Planak 
indarra izan duen hiru urteetan, honakoek osatu dute lantalde hori: koordinazioaz 
arduratu den pertsona bat, garapenerako proiektuetarako bi pertsona eta 
sentsibilizazio proiektuetarako pertsona bat. Aldi honetan, soilik garapenerako 
proiektuen analisiaz arduratzen zen pertsonetako bat ordeztu zen, Gida Planaren 
indarraldiko azken urtean. Horrenbestez, jotzen dugu gorago aipatu dugun irizpide-
batasun horri onargarri litzatekeenaz goragoko maila batez eutsi zaiola azken hiru 
urteetan. 
 
Ondoren, ikus ditzagun ikuspegi desberdinetarako lortu ditugun datuak, bereizita 
garapenerako proiektuak edo sentsibilizazio proiektuak diren.  
 
2.1 GARAPENERAKO PROIEKTUAK 
 

TOKIKO GIZA GARAPENAREN IKUSPEGIA 
 
 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA4 38 -- 31 49 -- 46 
BFA5 43 40 56 60 44 72 
GFA 48 27 31 53 35 43 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
 
Argitu beharra dago zein den taula honetan jasotako zenbatekoen esanahia, eta, 
horretarako, adibide gisa, AFAk 2009an emandako datuaz baliatuko gara. Urte 
horretan, izan ere, garapenerako 50 proiektu aurkeztu ziren. Guztiek “tokiko giza 
garapena” irizpidean puntuazio gorena lortu izan balute (eranskinean barematzeko 
moduari buruz azaltze diren arauei jarraituz), proiektu bakoitzari irizpide horrengatik 
gehienez ere 12 puntu eman ahal zaizkionez, guztira 600 puntu lortuko genituzkeen 
(50 proiektu bider 12 puntu). Hala eta guztiz ere, aurkeztutako proiektu guztien 
azterketa egin ondoren, aurkitzen dugu 50 proiektu horietatik bakoitzari emandako 
guztizko puntuazioaren batura, irizpide horri dagokienez, 227 puntukoa izan zela.  Hau 
da, lor zitezkeen 600 puntuetatik % 37,83. Ehuneko horixe da taulan agertzen dena 
batekoetara biribildua. 
 
Datu horietatik ondoriozta daiteke deialdietan onetsitako proiektuek erantzun alderraia 
izan dutela Gida Planean tokiko giza garapena dela-eta egiten den proposamenari 
dagokionez. Ikus dezagun nola 2010ean, onetsitako proiektuek neurri txikiagoan 
erantzuten dioten ikuspegi horri 2009an baino.  Eta 2011n, berriz ere gora egiten du 
irizpide horri buruzko ehunekoak, nahi eta Araban eta Gipuzkoan ez den iritsi 
lehenengo urteko, 2009ko, mailetara. 

                                                
4 AFAren 2009ko datuak urteko eta urte anitzeko proiektuen batura dira. 
5 AFAren 2010eko datuak urteko eta urte anitzeko proiektuen batura dira. 
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Datuak desberdinak izan balira, adibidez irizpide horretan goranzko puntuazioa lortuz 
hiru urteetan zehar, baieztatuko genukeen GGKE-ek ulertzen eta bereganatzen joan 
direla Gida Planak tokiko giza garapena dela-eta proposatzen duen ikuspegia. Hala eta 
guztiz ere, halakorik izan ez denez, egiaztatzen dugu ez dela sintonia handirik egon 
erakunde horien jokamoldeen eta Gida Planean tokiko giza garapenari eman zaion 
edukiaren artean, bereziki balorazio irizpideei dagokienez. Aurrerago, txosten honetako 
balorazio-atalean, gai honi berriz ere helduko diogu.  
 
Gida planaren jarraipenari dagokionez, hurrengo taulan jasotzen da aurreikusitakoaren 
eta egindakoaren arteko doikuntza.  
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 20096 2010 2011 
AFA 49 -- 46 -- 51 54 
BFA 60 44 72 -- 63 66 
GFA 53 35 43 -- 56 58 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
 
Soilik BFAren kasuan, eta 2011ri dagokionez, ikus daitekeen bezala, ezarritako 
helburua bete egin da. Horrek lotura dauka gorago GKEek tokiko giza garapena dela-
eta planteatzen dituzten kezkei eta dinamikei dagokienez adierazitakoarekin; izan ere, 
litekeena da kezka eta dinamika horiek Gida Planean jasotakoez bestelakoak izatea. 
Horrenbestez, ezin da esan asetzeko moduko erantzun bat izan denik, baremazio 
irizpide horri dagokionez, Gida Planak indarra izan duen hiru urteetan.  
 

GENERO EKITATEAREN IKUSPEGIA 
 
 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 26 -- 34 35 -- 79 
BFA 25 17 40 50 28 76 
GFA 28 28 40 59 72 67 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
 
Ikuspegi honetan, tokiko giza garapenaren ikuspegiarekin gertatzen zen bezala, ez 
dugu antzeman joera argi bat dagoenik. Hiru aldundietarako komuna den datu bakarra 
da 2011n egoera oso positibo batera iritsi zela, zeren eta adierazleek kasu guztietan 
urte horretarako ezarritako helburua gainditu baitzuten, hurrengo taulan ikus daitekeen 
bezala. 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 35 -- 79 -- 37 39 
BFA 50 28 76 -- 53 55 
GFA 59 72 67 -- 62 65 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 

                                                
6 2009a abiapuntua da; izan ere harez geroztik handitzen joan da tokiko giza garapenaren 
ikuspegiaren balorazioa (baita beste bi ikuspegiena ere) 2010erako eta 2011rako.  
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Bestalde, Gida Planean, genero ekitatearen ikuspegi horrek tratamendu sektorial bat 
dauka, emakumeen giza eskubideen defentsan zentratua. Horrenbestez, aurreko bi 
tauletan jasotako datuek soilik informatze dute GKEek arlo horretan lortu duten 
erantzunari buruz. Hau da, ez dute daturik ematen eskabide-formularioen azalpen-
atala deitzen dugun horretan (aurrekariak, testuingurua eta justifikazioa) generoko 
ikuspegia zeharkako bihurtzeari buruz. Hori dela eta, interesgarritzat jotzen dugu 
genero ikuspegia zeharkakotasunari buruzko azken datu hori –datu hori ,Arabako eta 
Bizkaiko foru aldundien kasuan, proiektuetarako baldintza bat da; Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren kasuan, berriz, irizpide-izaera dauka, baina bi kasuetan baldintza edo 
irizpidea betetzen den ala ez den betetzen berdin-berdin baloratzen da.   
 
 AURKEZTUTAKO PROIEKTU 

KOPURUA 
IRIZPIDEA BETETZEN OTE 

DUTEN 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

AFA 50 -- 38 24 (% 48) -- 32 (% 84) 
BFA 97 92 117 63 (% 65) 66 (% 72) 95 (% 81) 
GFA 72 69 47 38 (% 53) 36 (% 52) 31 (% 66) 
 
Eta, kasu honetan, bai ikusten da orokorrean joera positiboa dagoela generoko 
ikuspegia proiektuen plangintzan sartzeari buruz. 
 
Azken batez, modu oso gordinean bada ere, badirudi foru lankidetzaren lehen Gida 
Planaren indarraldiaren amaieran, GKEek nabarmen egin dutela hobera generoko 
ikuspegiarekin lan egiteko gaitasunean, eta, halaber, neurri adierazgarrian barneratu 
dituzte emakumeen eskubideen defentsari buruz aipatutako planean egiten diren 
proposamenak.  
 

 GARAPENERAKO HEZKUNTZAREN IKUSPEGIA 
 

 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

AFA 38 -- 54 50 -- 82 
BFA 56 44 56 76 68 84 
GFA 52 51 57 81 82 83 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 

Garapenerako hezkuntzari dagokion ikuspegiaren kasuan, ikusten da, batetik, 
bilakaera positiboa egon dela hiru urteetan zehar onetsitako proiektuetako 
adierazleetan, eta, bestetik, balio altua lortu dela azken deialdian, 2011n.  Daitekeena 
da egitate hori bi inguruabarretatik heldu izatea:  

- Garapenerako hezkuntzaren ikuspegian gehien baloratzen den kontua da 
arazoei konponbidea eman nahi izatea ikuspegi kritiko batetik, populazioari 
erabakitzeko behar adina elementu transferituz desberdintasunen jatorria 
ulertzeko eta behar diren bitartekoak emanez desberdintasun horiei aurre 
egiteko. Eta gertatu ohi da genero ekitatearen ikuspegiari, gida lanean jasota 
dagoen bezala, erantzuten dioten proiektu guztietan, inguruabar hori gertatzen 
dela. Hartara, genero ekitatean puntuazioa lortzen duten proiektuek 



 

  

12 

 

 

garapenerako hezkuntzan ere puntuak lortzen dituzten nahitaez; horrenbestez, 
bigarren ikuspegi horretan lortutako balioa gutxienez ere garapenerako 
hezkuntzakoan lortutakoaren berdina izango da.  

- Eta balio horri gehitu behar zaio, aurreko lerrokadan adierazi dugun bezala, 
emakumeen eskubideak zuzenean defendatu gabe ere arazoei tratamendu 
kritikoa emateko beharra jasotzen duten proiektuen puntuazioa.  

Horrenbestez, ikuspegi horretan puntuazio bikoitza lor daiteke, eta horrek azal dezake 
urte guztietan onetsitako proiektuetan balio altua erdiestea, baina beste bi 
ikuspegietan, berriz, balorazio txikia lortzea.  

Hori guztia gorabehera, hurrengo taulan ikusten dugu orokorrean ez direla bete Gida 
Planean ezarritako helburuak. Hori zor zaio, batetik, BFAren eta GFAren proiektuetan 
2009an lortutako puntuazio altuari –urte horretan, hurrengo biak ezarri ziren helburuak 
ezartzeko erreferentzia gisa–; eta, bestetik, zor zaio ikuspegi horretako puntuazioan 
bikoiztasunak gertatzeko aurreikuspena (gorago genero ekitatearekin daukan lotura 
dela-eta adierazitakoarengatik) dela-eta 2011rako beste bi ikuspegietan baino igoera 
portzentual handiagoa ezarri izateari.  

 ONETSITAKOAK HELBURUA 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

AFA 50 -- 82 -- 53 58 
BFA 76 68 84 -- 80 87 
GFA 81 82 83 -- 85 93 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 

2.2 SENTSIBILIZAZIO ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZAKO PROIEKTUAK 
 
Foru Lankidetzako Gida Planean, sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntzako 
proiektuei buruz hitz egiten da, baina hiru urte hauetan jasotako proposamenak ikusita, 
egokiagoa da soilik sentsibilizazio proiektuei buruz hitz egitea, zeren eta oso gutxi izan 
baitira deialdietara aurkeztu diren garapenerako hezkuntzako ekimenak.  
 
Garapenerako proiektuekin egin dugun bezalaxe, Gida Planaren indarraldian zehar 
erdietsitako emaitzak aurkezten ditugu. Kasu honetan, nabarmendu beharra dago 
Arabako Foru Aldundiak sentsibilizazio proiektuen barematzea bere lantalde 
berekiarekin egin zuela; beste bi erakundeetan, berriz, Hegoako lantaldea izan zen lan 
hori egin zuena. Horrenbestez, Arabako Foru Aldundiak lortutako datuak eta beste bi 
aldundietan lortutako datuak alderatzeko ahalegin oro kontu handiz egin beharko 
litzateke. 
 
Bestalde, aldundi horretan 2010eko eta 2011ko deialdietan7 aurkeztutako proiektu 
guztiak onetsi ziren eta, horrenbestez, AFAk bi urte horietan dauzkan ehunekoak 
berdinak dira "aurkeztutakoetan" eta "onetsitakoetan".  

                                                
7 2011n, 25 proiektu aurkeztu ziren eta 17 onetsi ziren, baina ezetsi ziren 8 proiektuak 
baldintzak ez betetzeagatik ezetsi ziren; horrenbestez, barematu ere ez ziren egin. 
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 TOKIKO GIZA GARAPENAREN IKUSPEGIA 

 
 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 22 66 74 24 66 74 
BFA 28 28 22 63 44 25 
GFA 32 23 31 45 56 50 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
 
Tokiko giza garapenaren ikuspegia, sentsibilizazio proiektuen kasuan, modu gutxi-asko 
sektorialean interpretatzen da, zeren eta lehenesten dena baita ikuspegiaren beraren 
zabalkundea edo analisia, argitalpen, ikerlan, jardunaldi eta abarrekoen bitartez. Eta 
orientazio hori, hertsiki interpretatuta, ez dago GGKE-en eztabaiden edo kezken 
erdigunean. Horrenbestez, ez dago zertan interpretatu aurreko taulan adierazitako 
datuak joera bat balitz bezala –beheranzko joera BFAren kasuan eta joera gutxi 
gorabehera egonkorra GFAren kasuan–; izan ere, litekeena da GGKE-en kezka 
puntualekin lotutako kasuistika aleatorio bati erantzutea –hain zuzen ere, Gida Planak 
sentsibilizazio proiektuen kasurako tokiko giza garapenaren arloan egiten duen 
proposamenarekin hobeki ezkontzen den kasuistika bat–. Hau da, interpretazio hori 
zuzena izatekotan, ondorioztatuko genuke tokiko giza garapenaren ikuspegiak 
(planean jasota dagoen bezala) ez duela eraginik izan GGKE-ek planifikatutako 
sentsibilizazio ekintzekin, baina ekintza horiek planean esaten denarekin bat datozela.  
 
Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiaren kasuan, ikuspegi horri balio oso altua eman 
zitzaion 2009ko deialdian, eta horrek berarekin ekarri zuen hurrengo bi ekitaldietarako 
helburuak ere altuak izatea, eta, horrenbestez, 2011ko egoera urrun egotea lehenengo 
deialdia ebatzi ondoren aurreikusitakotik, hurrengo taulan ikus daitekeen bezala.  
 
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 24 66 74 -- 25 26 
BFA 63 44 25 -- 66 69 
GFA 45 56 50 -- 47 50 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 

 
 GENERO EKITATEAREN IKUSPEGIA 

 
 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 57 66 70 63 66 70 
BFA 24 24 26 53 46 44 
GFA 28 19 37 39 38 70 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
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Kasu honetan, beheranzko joera bat antzematen da genero ekitatearen ikuspegiaren 
tratamenduan BFAren kasuan, sentsibilizazio proiektuei dagokienez; GFAn, ordea, 
balio oso baxuak ageri dira lehenengo bi urteetan eta ontzat jotzeko moduko egoera 
bat, berriz, 2011n. Zaila da osotasuneko azterketa bat egitea, baina agian ez da 
ausartegia suposatzea ezen sentsibilizazio proiektuen kasuan garapenerako 
proiektuenean baino gaitasun txikiagoa dagoela genero ekitatearen ikuspegiarekin lan 
egiteko. Nolanahi ere, argi gelditzen da neurriak hartu behar direla bai joera negatiboei 
buelta emateko, bai etorkizunean saihesteko balioak izan daitezela 2009an eta 
2010ean Gipuzkoan erregistratutakoak bezain txikiak. Orokorrean, ondoriozta 
dezakegu emaitzak askotarikoak izan direla: hirutan ezarritako helmugatik behera 
gelditu dira; bitan helmuga hori gainditu da, eta kasu batean berdindu egin da.  
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 63 66 70 -- 66 69 
BFA 53 46 44 -- 56 58 
GFA 39 38 70 -- 47 50 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
 
Bestalde, garapenerako proiektuen kasuan egin dugun bezala, datu hauek generoko 
ikuspegiaren zeharkakotasuna betetzeari buruzkoak dira, BFAn baldintza bezala eta 
GFA barematzeko irizpide bezala (halako daturik ez dago AFAren kasuan). 
 
 AURKEZTUTAKO PROIEKTU 

KOPURUA 
IRIZPIDEA BETETZEN OTE 

DUTEN 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

BFA 36 36 50 17 (% 47) 15 (% 42) 32 (% 64) 
GFA 21 27 30 6 (% 29) 6 (% 22) 20 (% 67) 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
 
Bi egitate badaude datu horien harira nabarmen daitezkeenak. Alde batetik, 2011n izan 
den hobekuntza garrantzitsua, zeina agian zor baitakioke 2010ean, Gida Planaren 
ikuspegiak azaltzeko, egindako ikastaroei. Eta, bestetik, tokiko giza garapenarekin 
gertatzen den bezala, sentsibilizazio proiektuen kasuan genero ekitatearen ikuspegiak 
izaera sektoriala dauka, zeren eta emakumeen eskubideen berariazko tratamendua 
baita baloratzen dena. Horrek esan nahi du diru-laguntza eskatzeko agirian genero 
ikuspegiari zeharkakotasuna eman zaiola, baina emakumeen giza eskubideak 
zuzenean lantzen ez direnez, ez dela puntuaziorik lortze genero ekitatearen irizpidean. 
 

 GARAPENERAKO HEZKUNTZAREN IKUSPEGIA 
 
 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 47 55 56 53 55 56 
BFA 38 38 46 66 47 61 
GFA 40 35 43 57 47 41 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
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Sentsibilizazio proiektuetan, garapenerako hezkuntzaren ikuspegiak bost arreta gunen 
dauzka:  
 

- Herritar osoak izatera bideratutako hezkuntzari buruzko eztabaida taldeak 
sortzea. 

- Foru Lankidetzako Gida Planaren hiru ardatzen arloko gaikuntza. 
- Intzidentzia politikoa. 
- Ikerketa. 
- Proiektua epe luzeko estrategia baten atala da.  

 
Azken puntu hori da garapenerako hezkuntzaren ideiari zorrotz erantzuten dion 
bakarra, kontzeptu hori ulertu ohi denaren arabera, eta beste lauek, berriz, izaera 
sektoriala daukate. Hasieran esan dugun bezala, ia ez da garapenerako hezkuntzari 
buruzko proiektu bakarra ere, eta, horrenbestez, aurreko taulan islatzen diren balioak 
GGKE-ek, beren urteko plangintzaren arabera, hartutako erabakiei dagozkie, eta ez 
horrenbeste Gida Planak erakunde horien zereginetan dun eraginari.  
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 53 55 56 -- 54 56 
BFA 66 47 61 -- 67 69 
GFA 57 47 41 -- 58 60 
Zenbatekoek ehunekoak adierazten dituzte. 
 
Eta, azkenik, lehenengo Gida Planaren indarraldia amaitu ondoren, taula honetan 
ikusten dugu neurri gutxi-asko handian lortutako balioak ezarritako helburuen azpitik 
geratu direla.  
 
3. ZUZENEKO FORU LANKIDETZAREN IKUSPEGIEI EMANDAKO 
TRATAMENDUAREN ANALISI KUANTITATIBOA 
 
Zuzeneko lankidetza ere baterako Gida Planaren jarraipenean jasota dago deialdien 
bidezko lankidetzan jasota dagoen modu berdin-berdinean. Hala eta guztiz ere, 
lankidetza mota horretan azken hiru urteetan izan diren esperientziak gutxi izan dira. 
Horrenbestez, analisi bateratuak ezin du eduki zeharkako lankidetzaren kasuan 
daukan sendotasun bera. Hau da, ez du egiantza handirik joerei buruzko gogoetak 
egitea datu gutxi batzuetatik abiatuta. Zehazki, esperientzia horiek 2009-2011 aldian 
guztira 19 proiekturi emandako laguntzara mugatu dira; izan ere, proiektu horiek 
garapenari buruzkoak izan ziren, Bizkaiko Foru Aldundiko 2011ko sentsibilizazio 
proiektu bat kenduta, hurrengo taulan ikusiko dugun bezala: 
 
Zuzeneko lankidetzako proiektuen kopurua, erakundearen, urtearen eta 
zenbatekoaren arabera 
 2009 2010 2011 GUZTIRA, 

EUROTAN 
AFA 3 3 4 364.456,32 
BFA 2 2 3 1.510.000,00 
GFA 0 1 1 439.000,00 
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GUZTIRA, 
EUROTAN 

471.925,00 901.121,00 940.410,32 2.313.456,32 

 
Horrek esan nahi du zuzeneko lankidetzaren kasuan aintzat hartzen ari garela, gutxi 
gorabehera, Gida Planak indarra izan duen hirurtekoan erabilitako funts guztien % 5..  
 
3.1 Garapenerako proiektuak 
 
Ondoren, adierazleen betetzeari buruzko datuak ematen ditugu, hiru ikuspegiei 
dagokienez, deialdietako proiektuekin egin dugun bezala: 
 

 TOKIKO GIZA GARAPENAREN IKUSPEGIA 
  
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009  2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 64 64 65 -- 67 70 
BFA 50 79 75 -- 53 55 
GFA -- 83 83 -- -- 87 
 
 

 GENERO EKITATEAREN IKUSPEGIA 
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009  2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 86 86 85 -- 90 95 
BFA 42 42 42 -- 44 46 
GFA -- 75 75 -- -- 79 
 

 GARAPENERAKO HEZKUNTZAREN IKUSPEGIA 
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
AFA 72 72 69 -- 76 79 
BFA 46 58 58 -- 48 51 
GFA -- -- 83 -- -- -- 
 
3.2 Sentsibilizazio proiektuak 
 
Adierazi dugun bezala, Gida Planak indarra izan duen aldi osoan, Bizkaiko Foru 
Aldundiak sentsibilizazio proiektu bat eraman du aurrera. 2011n egindako erakusketa 
bat da, zeinak balantze bat egiten baitu Bizkaiko 2007-2011 aldiko lankidetzari buruz. 
 
Honakoa da ekintza horren balorazioa hiru ikuspegietan:  
 

- Tokiko giza garapenaren ikuspegia: 0 
- Genero ekitatearen ikuspegia: 42 
- Garapenerako hezkuntzaren ikuspegia: 25 
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4. ANALISI KUANTITATIBOARI BURUZKO GOGOETA OROKORRAK 
 
Datu kuantitatiboetatik abiatuta, eta ikuspegien azterketaren bigarren atalean sartu 
baino lehen, nabarmentzekoa da ezen, orokorrean, Gida Planak eragin argi bat izan 
duela genero ekitatearen ikuspegiari dagokionez. Ez dago zertan eragin hori 
interpretatu GGKE-en lanerako baldintza baten gisara, baizik eta emakumeen giza 
eskubideen defentsa identitate-zeinu gisa izango duen lankidetza mota baten 
gauzapenaren gisara. Dirudienez, irizpide hori, beste bien gainetik, izan da 
erabakigarriena onetsitako proiektuen eta ezetsitako proiektuen arteko banalerroa 
ezartzeko garaian. Horrenbestez, aldaketa garrantzitsua da aurreko urteekin alderatuta 
–orduan gida planik ez zegoen– aurrera eraman den lankidetzaren aldean.  
 
Aitzitik, beste bi irizpideei buruz ezin dira egin baieztapen hain kategorikoak, zeren eta 
ez baita joera argirik izan.  
 
Hurrengo taula eta irudietan ikus daiteke zein izan den hiru ikuspegien bilakaera hiru 
aldundien analisi bateratuan, garapenerako proiektuei dagokienez:  
 
 
 
 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
TGG 45 29 37 55 41 61 
GE 26 22 36 49 43 74 
GH 50 47 56 69 73 83 
 
 
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
TGG 55 41 61 -- 58 61 
GE 49 43 74 -- 51 56 
GH 69 73 83 -- 72 79 
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Tokiko giza garapena 

***TAULA: 
APROBADOS = ONETSIAK 
META = HELBURUA 
 
 
Genero ekitatea 

***TAULA: 
APROBADOS = ONETSIAK 
META = HELBURUA 
 

Garapenerako hezkuntza 

 

***TAULA: 
APROBADOS = ONETSIAK 
META = HELBURUA 
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Irudi horiek erakusten dute ezen, orokorrean, azken urtean ezarritako helburuak bete 
egin direla. Baina litekeena da datu hori ez izatea garrantzitsuena, zeren eta helmuga 
horiek gogoetarako gida baten gisara ezarri baitziren, eta ez helmuga horiek eta ez 
beste batzuk finkatzearen arrazoiari buruzko argudioetan oinarritutako estimazioen 
arabera.  
 
 
 
Lehenagotik esan izan dugun bezala, badirudi adierazgarriena dela tokiko giza 
garapena eta genero ekitatea ikuspegien aldagaiak izan duen jokaera, bai eta ikuspegi 
horretan 2011n lortu den puntuazio altua ere (gogora dezagun garapenerako 
hezkuntzaren ikuspegiaren puntuazioa zuzendu egin beharra dagoela, genero 
ekitatearen ikuspegian puntuak metatzearen ondorioz).  
 
Eta sentsibilizazio proiektuei dagokienez, honakoak dira Bizkaiko eta Gipuzkoako 
aldundietarako datuak8: 
 
 
 
 
 
 AURKEZTUTAKOAK ONETSITAKOAK 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
TGG 30 26 22 54 48 32 
GE 25 22 29 46 43 51 
GH 39 37 43 72 47 55 
 
 
 
 
 ONETSITAKOAK HELBURUA 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
TGG 54 48 32 -- 57 59 
GE 46 43 51 -- 48 51 
GH 72 47 55 -- 73 76 
 
 

                                                
8 Esan dugun bezala, sentsibilizazio proiektuak lantalde desberdinek barematu dituztenez, ez 
litzateke zorrotza izango lortutako datuak nahastea, eta horregatik ez ditugu jaso AFAren 
datuak. 
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 Tokiko giza garapena 

 
***TAULA: 
APROBADOS = ONETSIAK 
META = HELBURUA 
 
 
Genero ekitatea 

 
***TAULA: 
APROBADOS = ONETSIAK 
META = HELBURUA 
 
Garapenerako hezkuntza 

***TAULA: 
APROBADOS = ONETSIAK 
META = HELBURUA 
 
Sentsibilizazio proiektuen kasuan, garapenerako proiektuekin gertatzen denaz bestera, 
ez dira bete, orokorrean, 2009rako ezarritako helmugak. Halaber, nabarmendu beharra 
dago hiru ikuspegietan gertatu den jokaera aldagarria, eta azken datu hori izan daiteke 
aipagarriena. 
 
Gorago esan den guztia gorabehera, kontuan hartu beharra dago seriea oso laburra 
dela, soilik hiru urte baitauzka, eta horietako bi ezarritako helburuekin. Horrenbestez, 
antzemandako datuetatik abiatuta egin daitezkeen baieztapen guztiak ezinbestez 
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sendotasun gutxikoak izan behar dute etorkizunerako markatutako joerak 
identifikatzeari dagokionez. 
 
 
5. IKUSPEGIEI EMANDAKO TRATAMENDUAREN ANALISI KUALITATIBOA 
  
5.1 GARAPENERAKO PROIEKTUAK 
 
Foru lankidetzan ohikoena izan den garapenerako proiektuaren argazkia egin behar 
izanez gero, ekintza bat aurkituko genuke non protagonismo gutxi-asko handiarekin, 
erakunde publikoek (normalean udalek) parte hartzen baitute eta nabarmentzeko 
moduko osagai batekin edo osagai bakarrarekin: emakumeen eskubideak aktiboki 
defendatzea. Hori horrela da zeren eta tokiko giza garapenaren ikuspegian, 
interpretatu izan den bezala, lehentasuna ematen baitzaio erakundeek garapenean 
parte hartzeari eta, aldi berean, zeren eta, adierazi dugun bezala, genero ekitatearen 
ikuspegiak garapenerako hezkuntzaren ikuspegia “arrastaka” eramaten baitu, 
puntuazio bikoitza metatuz.  
 
Foru lankidetzaren proiektuetan ezaugarri bat identifikatzea modu positiboan balora 
daitekeen zerbait da, zeren eta, identitate-ikur bat definitzeaz gainera, lortu nahi den 
lankidetza mota eraikitzeko egindako ahaleginen kontzentrazio bat suposatzen baitu. 
Gai hori ezinezkoa izango litzateke elkarrekin loturarik ez duten esku-hartze ugariren 
eszenatoki batean bageunde. Bestalde, foru lankidetzaren zatirik handiena aldundiez 
kanpoko eragileek, GGKE-ek, kudeatzen dute, eta erakunde horiek askotariko jatorri, 
lehentasun eta desberdintasunen arrazoiak ulertzeko modu badauzkate. Hori dela eta, 
badirudi Gida Planaren lorpen bat izan dela elkarrekin bateragarriak diren hiru ekintza-
ildo markatzea, hau da, proiektu berean metagarriak diren ildoak markatzea, zeinak 
arlo guztietan zeharkako bihur baitaitezke. Horrekin, ez dira erakundeak behartzen 
esparru jakin batzuetan lan egitera (ez ikuspegi sektorialetik, ez geografikotik) eta aldi 
berean orientabideak ematen dira proiektu mota jakin baten alde, non ikuspegi politiko 
bat nagusitzen baita garapenari, sexuen arteko desberdintasunaren aurreko 
sentiberatasunari eta zentzurik zabalenean ulertutako pobreziaren arrazoiei buruzko 
kontzientzia kritikoari buruz.   
 
Hori dela eta, egokia iruditzen zaigu norabide berean jarraitzea, baina ikuspegi 
bakoitzari emandako berariazko tratamendua berrikusita, ondoren azaltzen dugun 
bezala. 
 
5.1.1 Tokiko giza garapena 
 
Gida Planeko 3. kapitulua, “Gida Planaren helburuak, printzipioak eta ardatzak” 
erreferentzia gisa hartuta, tokiko giza garapenaren ezaugarri batzuk identifikatu dira, 
balorazio desberdina daukatenak. Ezaugarri horiexek dira tokiko giza garapenaren 
kontzeptuaren berezko ezaugarritzat, eta, horrenbestez, interpretatzen da haietan lan 
eginda garapen mota horretan lan egiten ari dela, Gida Planak horixe aurreikusten 
baitu.  Hurrengo taulan ezaugarri horiek eta ikuspegiaren osotasunean duten 
ponderazioa ikus daitezke: 
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1. IRIZPIDEA. Ea proiektuak aurreikusten duen langile teknikariek 
gaikuntza izatea herrien edo erkidegoa ordezkatzen duten eta arlo 
publikoaren kudeaketan eginkizunak dituzten bestelako instantzien 
esparruari buruz; edo tokiko garapen estrategien definizioan 
bermatzen den; edo tokiko garapenerako jada definituta dauden 
estrategien garapenean bermatzen den. 
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2. IRIZPIDEA. Ea aurreikusten duen plataformak eratzea, non sektore 
publikoak eta sektore sozialak batera parte hartuko duten. 

 
+1 

 
3. IRIZPIDEA. Ea garapen ekonomikoaren arlokoa den. 

 
+1 

 
4. IRIZPIDEA. Ea proiektua garapen erregionaleko plan batean 
txertatzen den, beste tokiko instantzia batzuekin koordinatuta, 
proiektua zuzenduta dagoen erkidegoaren bizi baldintzak eta 
inguruneko beste baldintza batzuk hobetze aldera. 

 
+1 

 
5. IRIZPIDEA. Ea adierazlerik ba ote dagoen abiapuntuaren (proiektua 
baino lehen) eta helmugaren (proiektua eta gero) arteko 
desberdintasunak neurtzeko, gizonen eta emakumeen berdintasunari 
dagokionez. 

 
+1 

 
6. IRIZPIDEA. Ea proiektuak aurreikusten duen, modu batera zein 
bestera, lurralde historikora immigratutako pertsonen eta jatorriko 
herrialdekoak izan eta Estatuan bizi diren pertsonen arteko lotura. 
 

 
+1 

 
GUZTIRA 
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Txosten honen xedea ez da tokiko giza garapena modu horretan definitzea egokia den 
ala ez den ebazten hastea, ez eta ezaugarri desberdinei buruz egiten den ponderazioa 
baloratzea ere; izan ere, biak ala biak politika baten diseinuarekin edo 
kontzepzioarekin lotura duten alderdiak dira, eta, horrenbestez, ez dagozkio Hegoari, 
aholkulari teknikoa den aldetik. Horrenbestez, ondoren hiru urte hauetan zehar 
ateratako pertzepzio batzuk jaso ditugu.  
 
Askotan sortu den gai bat da zeinen garrantzitsua den erkidegoaren erakunde 
publikoek edo ordezkaritza-erakundeek parte hartzea. Sinistuta gaude garrantzirik 
baduela, baina, halaber, zalantzarik gabe tokiko giza garapenaren ideiari erantzuten 
dioten ekimenak egon daitezke zeinetan ez baitago herrien edo erkidegoa ordezkatzen 
duten eta arlo publikoaren kudeaketan eginkizunak dituzten bestelako instantzien 
parte-hartzerik. Horixe da, esate baterako, nekazaritza edo osasungintza erakundeek 
parte hartzen duten proiektuen kasua, edo, bestela, zorrotz hartuta erkidegoa 
ordezkatzen ez duten edo arlo publikoaren kudeaketan eginkizunik ez duten baino 
tokiko giza garapenaren ikuspuntutik herriaren garapenean laguntzen duten 
erakundeek parte hartzen duten proiektuen kasua. Horri dagokionez, proiektu batzuk 
aurkitu ditugu non ez zaien erantzuten gorako zehaztutako irizpideei, baina, ikuspuntu 
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diskurtsibotik nekez argudia daitekeenak ez direla lagungarriak tokiko giza 
garapenerako.  
 
Horrenbestez, badirudi egokia litzatekeela lehenengo puntuazio-multzo hori zabaltzea, 
bestelako egoerak jasotze aldera. Hala eta guztiz ere, hori eginez gero, hainbeste 
zabal genezake tokiko giza garapenaren kontzeptua –zeina, berez ere, nahikoa zabala 
baita– non aurki genezake proiektu guztiek irizpide hori betetzen dutela, eta hori 
gertatuz gero barematzeak galduko luke Gida Planaren zuzentarauei erantzuten dieten 
proiektuak eta halakorik egiten ez duten proiektuak bereizteko eginkizuna, aipagai 
dugun irizpideari dagokionez. Adibide bat jartze aldera, GGKE-etarako inongo 
deialditan ez da ezagutzen irizpide bat berariaz pobreziaren aurkako borrokari 
dagokiona, zeren eta berez jotzen baita lankidetza deszentralizatuko proiektu guztiek 
helburu hori bilatzen dutela, eta, horrenbestez, ez baitu zentzurik puntuazio gehigarri 
bat gordetzea pobrezia gutxitu nah duten edo hari amaiera eman nahi dioten 
proiektuetarako. Era berean, tokiko giza garapena, kontzeptu horri buruz dagoen 
literaturaren arabera, lankidetzarako proiektu guztiek duten helburua da (salbuespen 
bakarra, agian, laguntza hutsezko izaera duten proiektuak dira), eta, horrenbestez, ez 
luke zentzurik hori baremazio irizpide gisa biltzea.  
 
Beste maila batean, egiaztatu da zenbait tokitan, herriak mafiek edo pertsona ustelek 
kontrolatzen dituztela edo zuzenean gobernatzen dituztela, eta haiei gutxi inporta 
zaiela beren herriaren garapena. Hori gerta daiteke estatua oso ahula den 
herrialdeetan (Guatemalaren kasua da, esate baterako) edo/eta narkotrafikoa lurralde 
jakin baten ekonomiaren atalik handiena den kasuetan (Kolonbian, esate baterako). 
Halaber, giza eskubideak defendatzeko edo haien urraketa salatzeko proiektuetan 
gertatu izan da erakundeak lankidetza proiektuetatik urruntzen direla, zeren eta haiek 
berak baitira GGKE-ek seinalatzen eta kritikatzen dituztenak, eskubide horien 
urraketaren aurrean ezer egiten ez dutelako edo urraketa horretan zuzenean 
inplikatuta daudelako.   
 
Agerikoa denez, aipatutako egoeretatik edozeinetan tokiko erakundeak ez dira 
erakunde sozialen aliatuak eta, batzuetan, agerian haien aurkakoak izan daitezke. 
Horrenbestez, Gida Planean tokiko giza garapenari buruz egiten den interpretazioaren 
arabera eta hura baremazio irizpideetara aldatuta, proiektu batzuk bidegabeki kalteturik 
ateratzen dira 7 puntuko balioa duen baremazio-tarte horretara iristerik ez dutelako.  
 

 
PROPOSAMENA 
 
Gogoeta egitea ikuspegi hori Gida Planean sartzearekin 
bilatzen den helburuari buruz, eta hobeki zehaztea zein den 
bultzatu nahi den ezaugarria.  
 

 
Tokiko giza garapenari buruz une honetara arte aipatu duguna soilik egoeran 
lehenengo taldeari dagokio, non 7 puntu ematen baitira, eta beste bost irizpide 
geratzen dira, puntu bana kontatzen dutenak. Kasu honetan, uste dugu 5 puntu 
kasuistika anitz batean dispertsatzeak (bost irizpidetan, alegia), berarekin ekar 
dezakeela lagundu nahi den proiektuaren profila lausotzea. Esate baterako, garapen 
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ekonomikoko proiektuetan puntu gehigarri bat ematen da, baina horrek, berez, ez du 
berarekin ekarri onetsitako proiektuen osotasunean horrelako ekintzak gailentzea, 
zeren eta hain da txikia emandako  puntuazioa non lehenengo irizpideak neutralizatzen 
baitu.  
 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Tokiko giza garapenaren ikuspegiaren azken bost irizpideak 
berrikustea eta puntuen kontzentrazio handiagoa bilatzea. 
Horretarako, edo irizpide batzuk kanpoan uzten dira, edo 
irizpide horien puntuazioa handitzen da, beste batzuetarako 
metagarria ez izateko moduan. 
 

 
 
5.1.2 Genero ekitatea 
 
Gida planean genero ekitateari ematen zaion tratamendua bideratuta dago 
emakumeen giza eskubideak aktiboki defendatzera: sexu- eta ugalketa-eskubideak, 
eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak, eta eskubide zibil eta politikoak. Eta hori 
honela islatu da baremazio irizpideetan: 
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1. IRIZPIDEA. Ea proiektuak emakumeen posizioa zuzenean hobetu 
nahi duen, eskubide ekonomiko edo sozial edo kultural edo zibil edo 
politikoak edo sexu- eta ugalketa-eskubideak direla-eta daukaten 
boterea handituz. 
 

Bi egoera bereizten dugu: 
 
- Ea emakumeen eskubideen –gorago aipatutakoen–, 

emakumeentzako eskubideen eta haien ingurune pribatu –
gizonak ere bilduta– zein publikorako eskubideen gauzatze 
efektibora bideratutako estrategiak aztertzearekin eta 
lantzearekin lotutako jarduerak planifikatzen diren, gizonak ere 
publiko gisa hartuta, arlo publikoaren kudeaketan eskumenak 
dituzten tokiko instantziak ere barne hartuz (10). 

- Ea helburu den taldea soilik emakumeek osatzen duten eta 
emakumeen eskubideen lorpen efektibora edo jabekuntza-
jarduerak egitera bideratutako estrategiak aztertzearekin eta 
lantzearekin lotutako jardueren plangintzak egiten diren (8). 

 

 
10 

 
2. IRIZPIDEA. Aipatutako eskubideak direla eta, ea Iparraldeko eta 
Hegoaldeko mugimendu feministen agendak koordinatzeko ekintza 
zehatzak planteatzen diren. 
 

 
+1 

 
3. IRIZPIDEA. Ea jasotzen den aipatutako eskubideen zabalkundea 
egiteko sare egonkorren finkapena edo sorrera. 
 

 
+1 

 
GUZTIRA 
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Gorago nabarmendu dugun bezala, baremazio irizpide horiekin batera, Arabako eta 
Bizkaiko foru aldundien kasuan, proiektuetarako baldintza bat da generoko ikuspegia 
zeharkakoa izatea; Gipuzkoako Aldundiaren kasuan, berriz, irizpide bereki gisa 
gehitzen da, 8 punturekin. Horrenbestez, bi maila planteatzen dira genero ekitateari 
dagokionez. Batetik, zeharkakotasunari dagokionez, eskatzen da erakundeek 
proiektua gauzatzen den testuinguruaren, haren aurrekarien eta haren justifikazioaren 
analisi politiko bat egin dezatela, ikuspuntu feminista batetik. Eta, bestetik, baloratzen 
da modu aktiboan defenda daitezela emakumeen giza eskubideak. Oro har, 
pentsatzen dugu eskema honek ondo funtzionatu duela eta badirudi ikuspegi hau 
erabakigarriena izan dela zein proiektu onesten diren eta zein ez ebazteko garaian. 
Hala eta guztiz ere, gogoeta gisa esan nahi dugu kasu gutxi batzuetan gertatu den 
inguruabar bat adierazi nahi dugu, bi egoeraren bidez laburbil daitekeena:  
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- Zenbait proiektu badago zeharkakotasuna bilatzen dutenak baina eskubideak 
defendatzen ez dutenak. Gutxiengo oso txiki bat dira, eta adibide gisa eman 
daiteke Saharako herritar errefuxiatuen kanpamenduetan egitekoa zen proiektu 
bat, zeina bizigaiak garraiatzeko ibilgailuak erostean baitatza. Kasu horretan, 
testuinguruko genero-azterketa bat egiten da, baina ez dira emakumeen 
eskubideak modu aktiboan defendatzen. Halakoetan, gertatzen da aipatutako 
lehenengo bi aldundietan besterik gabe baremazio-fasera pasatzen dela. 
Gipuzkoako Aldundiaren kasuan, berriz, baloratzeko fasera pasatzeaz gainera 
8 puntuko "saria" jasotzen du. Litekeena da horrek inportantzia gehiagorik ez 
izatea, baina disfuntzio bat suposatzen du hiru aldundien baterako jarduketan. 

- Eta, alderantziz, zenbait proiektu badago eskubideak defendatu bai baina 
zeharkakotasuna bilatzen ez dutenak. Horren adibidea izan daiteke 
emakumeen genitalen ebaketari aurrea hartzeko ekimen bat, zeinak 
testuinguruaren azterketan ez baitu gai horri buruzko generoko azterketa bat 
egiten, zeren eta deskribatu baizik ez baitu egiten herrialde batzuetan 
tradizionala den praktika hori dela-eta emakumeek pairatzen duten 
sufrimendua. Egoera horrek aurrekoak baino garrantzi gehiago izan dezake, 
zeren eta hemen desberdintasunaren arazoan generoko ikuspegiaz besteko 
ikuspuntu batetik eragiten duen esku-hartze bati buruz ari baikara. Eta 
aldundien arteko alderaketan, horrelako proiektuak ezin dira onetsi ez Araban, 
ez Bizkaian, baina Gipuzkoan bai onets litezke.  

 
Beste maila batean, urte hauetan zehar ikusi dugu emakumeen eskubideen defentsa 
bilatzen zuten proiektuetatik askok 8 puntu baizik ez zutela lortzen, zeren eta ez 
baitzen jasotzen gizonezkoek entitate publikoetan parte hartzea. Eta aurkitu dugu kasu 
batzuetan –eta ez dira gutxi–, gizonezkoek eta entitate publikoek edo ez dute eskubide 
horien defentsan parte hartu nahi, edo eskubide horiei aurre egiten diete argi eta garbi.  
Eta gertatzen da Gida Planaren indarraldiari dagozkion urteetan jo izan dela 
gizonezkoek eta entitate publikoek berdintasunaren aldeko lanean inplikatzeak balio 
gehigarri bat duela, baina horrek berarekin ekarri du inguruabar hori ezinezko egiten 
zuten proiektuak baztertzea.  
 

 
PROPOSAMENA 
 
Gizonezkoen eta entitate publikoen parte-hartzea 
proiektuaren baloraziorako plus bat izateari buruzko 
erreferentzia kentzea, edo pentsatzea nola bil litekeen 
elementu hori proiektu batzuetarako kaltegarri gertatu gabe.  
 

 
Gainera, eta 1. irizpidearekin jarraituz, proiektu batzuk aurkeztu dira non emakumeen 
eskubideen defentsa elementu zentrala izan gabe ere, bai biltzen dira gutxi-asko 
nabarmentzekoak diren osagai batzuk. Alabaina, irizpide hori idatzita dagoen bezala, 
ezin da puntuaziorik eman, eta hori zuzengabe samar gertatzen da. Balizko 
puntuazioen tartea gehixeago zabaltzeari dagokionez. 
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PROPOSAMENA 
 
Aintzat hartzea 1. irizpidean tarteko puntuazio bat biltzeko 
aukera. 
 

 
 
Tokiko giza garapenaren kasurako adierazitakoaren ildo beretik, badirudi puntu 
bakarra ematea mugimenduen arteko koordinazioari edo sareetan parte hartzeari, biak 
ala biak gai garrantzitsuak izaki, eskas gertatzen dela, eta, gainera, ez duela eraginik 
proiektu bat onesteko garaian.  
 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Ikuspegi honetako azken bi irizpideen puntuazioa halako 
moduan handitzea non ez den metagarri gertatuko lehenengo 
irizpiderako. 
 

 
5.1.3 Garapenerako hezkuntza 
 
Gida planak hartutako hirugarren eta azken ikuspegia garapenerako hezkuntzari 
dagokiona da. Zeharkako ardatz honekin eraldatzeko gaitasuna duen lankidetza bat 
sustatu nahi da, herritarren artean kontzientzia kritiko bat sortzea abiapuntutzat 
harturik. Honakoak dira Gida Planaren ardatz honetarako erabilitako baremazio 
irizpideak:  
 
 
1. IRIZPIDEA. Ea proiektuan biltzen diren populazioak pairatzen duen 
desberdintasun egoera azaltzen duten arrazoiei buruzko garapenerako 
hezkuntza-jarduerak (onuradun izango den populazioari edo tokiko 
beste instantzia batzuei zuzenduak). Hezkuntza jarduera horiek 
bideratuko dira lehendik dauden aukerak indartzera eta garatzera, hain 
zuzen ere populazio horrek argudio batzuk finka ditzan hobeki ulertze 
aldera gizarteko eragileen artean gertatzen diren desberdintasuneko 
harremanak, arlo politiko eta ekonomikoan edo ugalketaren arloan. 
Horrek esan nahi du genero ekitatearen lehenengo irizpidean 
puntuazioa lortu duen proiektu batek, garapenerako hezkuntzaren 
lehenengo irizpide honetan ere puntuazioa lortuko duela. Baina gerta 
liteke azken irizpide horretan puntuazioa lortuta ere, genero 
ekitatearen irizpidean punturik ez lortzea. Zeren eta gerta baitaiteke 
proiektu batzuek garapenerako hezkuntzako jarduerak jasotzea (gutxi 
edo asko, proiektuaren osotasunean) –esate baterako, transgenikoen 
merkataritza salatzea eskualde batean eta herritarren artean tokiko 
laboreak sustatzea–, baina horretan ikuspegi feminista bildu gabe. 
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Balizko lau egoera aurreikusten ditugu: 
 

- 8 puntu, plangintzan jasotako jardueren bidez hautematen bada 
garapenerako hezkuntzaren ikuspegia jomugako populazioari 
transmititzeko kezka badagoela eta horretarako programa bat 
ere egin dela. 

 
- 5 puntu, elkarren artean lotutako jarduera batzuk aurkezten 

badira. 
 

- 2 puntu, jarduera puntual bat baizik ez bada aurkezten. 
 

- 0 puntu, garapenerako hezkuntzako jarduerarik ez badago. 
 
 
2. IRIZPIDEA. Ea sustatzen den populazioak proiektuaren osotasunean 
parte har dezala. 
 

 
+1 

 
3. IRIZPIDEA. Ea bultzatzen den sareak sor daitezela herritar ahulenen 
eskubideak defendatzeko. Kasu horretan, litekeena da proiektuak 
genero ekitatearen ikuspegiko hirugarren irizpidean puntuak lortzea 
eta irizpide honetan ere puntuak lortzea. Litekeena da, halaber, irizpide 
honetan puntuak lortzean baia ez bestean (genero ekitatearen 
hirugarren irizpidean), zeren eta gerta baitaiteke herritar ahulenen 
eskubideak defendatzeko sareak sortzea baina sare horretan 
ikuspuntu feministak ematen duen ikuspegia jaso gabe. 
 

 
+1 

 
4. IRIZPIDEA. Ea aurreikusi den proiektuaren sistematizatzea, haren 
ondorioen zabalpena egite aldera. 
 

 
+1 

 
5. IRIZPIDEA. Ea proiektuak aintzat hartzen duen garatzen deneko 
kulturarteko testuingurua, gutxienez ere deskribatuz xedeko 
populazioaren oinarrizko ezaugarri kulturalak. 
 

 
+1 

 
GUZTIRA 
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Uste dugu ikuspegi honetako 1. irizpideak ondo funtzionatu duela, lankidetza 
eraldatzaile bat sustatzeko ahaleginari dagokionez, gorago adierazi bezala. Baina 
litekeena da ildo horretan lortutako emaitzak partzialki ezkutaturik egotea, genero 
ekitatearen ikuspegiarekin hertsiki lotuta egoteagatik, gorago azaldu dugun moduan. 
Garapenerako hezkuntzaren ikuspegiko puntu guztiak genero ekitatearen ikuspegian 
puntuak lortzen dituzten proiektu guztiei gehituz gero, zail gertatzen da argitasunez 
ikuste zein den gauzen egungo egoera zalantzan jartzen duen lankidetza-
proposamenari GGKE-ek ematen dioten erantzuna. Ageri-agerikoa da genero 
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ekitatearen ikuspegia zuzenean sartzen dela zalantzan jarritakoen arlo horretan, eta, 
horrenbestez, arrazoizkoa da puntuazio bikoitza ematea, baina geure buruari galdetu 
ahal diogu ez ote litzatekeen interesgarria izango emakumeen eskubideen defentsara 
bideratuta ez dauden proiektuei buruzko informazioa nabarmentzea, baldin eta lantegi 
horri ikuspuntu kritiko batetik ekiten badiote.  
 

 
PROPOSAMENA 
 
Aintzat hartzea genero ekitatearen ikuspegia eta grapenerako 
hezkuntzaren ikuspegia metagarria ez izateko aukera. 
 

 
Hurrengo hiru irizpideei dagokienez (2. 3. eta 4. irizpideak), beste bi ikuspegietarako 
egindakoen gogoeta berdinak egin daitezke. Agerikoa da garrantzitsua dela herritarren 
parte hartzea, baita sareen bidezko parte-hartzea eta esperientzien sistematizazioa 
ere. Alabaina, irizpide horietako bakoitzak puntu bakarra dauka, eta hori dela eta ez 
zaie eman hiru inguruabar horiei lankidetzaren esparru guztietan ematen zaien 
garrantzia. Hori dela eta, proposatzen dugu garapenerako hezkuntzaren ikuspegian 
daukaten ponderazioa handitzea. 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Ikuspegi honetako azken bi irizpideen puntuazioa halako 
moduan handitzea non ez den metagarri gertatuko lehenengo 
irizpiderako. 
 

 
Eta azken irizpideari dagokienez (5. irizpidea), arazo batzuk gertatu dira hura operatibo 
egiteko garapenerako proiektuen azterketa-prozesuan. Kulturarteko testuingurua 
aintzat hartzea garrantzi goreneko gaia da, zeinari, zenbait urtetik hona, 
nabarmentzeko moduko tratamendua eman zaion garapenerako lankidetzaren lan-
esparruan. Kulturaren ikuspegitik testuinguruak daukan garrantzia honakoan datza: 
lankidetzaren esparruan beti gertatzen da gutxienez ere bi kultura badaudela eta 
elkarrekin topo egiten dutela eta, horrenbestez, kultura batek besteari jarraibide, 
ohitura eta, oro har, jarduteko moduak inposatzeari aurre hartu behar zaiola, bietako 
lehengoa ez dadin aprobetxatu lankidetzarako erakunde batzuek beren buruari ematen 
dioten gailentasun-izaeraz. Kulturak elkarren artean nabarmen desberdinak diren 
kasuetan, gutxi-asko erraza izan daiteke baremazio-sistema batera aldatzea kultura 
artekotasunaren izaera, proiektuen plangintzari eta exekuzioari dagokienez. Baina 
kultura horiek zenbait elementu partekatzen badituzte, orduan zailago gertatuko da 
dimentsio hori proiektuen azterketan sartzea. Adibidez, badirudi argi dagoela nola 
landu behar den kulturarteko testuingurua familia baten elikadurarako abereen 
hazkuntzako proiektu batean, islama erlijio gisa nagusitzen den kultura batean. Baina 
ez dago hain argi San Salvadorreko lanbide heziketako zentro baterako makineria 
erostean datzan proiektu baten kasuan. Hori dela eta, zail gertatu da irizpide horri 
zeharkako tratamendua izatea, Gida Planean planteatuta dagoen moduan.  
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PROPOSAMENA 
 
Pentsatzea irizpide hau nola egin daitekeen operatibo 
beremazio-sistema batean; edo, bestela, zeharkako izaerarik 
ez ematea. 
 

 
5.2 SENTSIBILIZAZIO ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZAKO PROIEKTUAK 
 
5.2.1 Tokiko giza garapenaren eta genero ekitatearen ikuspegiak 
 
Beherago ageri diren bi tauletan ikus daitekeen bezala, sentsibilizazio eta 
garapenerako hezkuntza proiektuetan tokiko giza garapena eta genero ekitatea 
ikuspegiei ematen zaien tratamendua argiro sektoriala da, eta hori kontraesanean 
dago Gida Planean jasotzen den zeharkakotasun-bokazioarekin. Jotzen badugu 
proiektu batek tokiko giza garapenaren ikuspegiari erantzuten diola gai hori lantzen 
baldin badu, edo genero ekitatearen ikuspegiari, emakumeen eskubideei buruzkoa 
baldin bada, horrek berarekin ekarriko du sektore jakin bateko proiektuak bultzatzea, 
eta hain zuzen ere horixe da Gida Planak saihestu nahi duela: kontua ez da GGKE-ek 
landu beharreko gaiak baldintzatzea, baizik eta ikuspegiak zeharkako bihurtzea. 
Kasuren batean gertatu da genero-ikuspegiaren zeharkako analisia egiten dela 
(zehazki, proiektu batean transgenikoen ekoizpenari buruzko azterlan bat proposatzen 
zen), baina ez dela emakumeen eskubideei buruz hitz egiten, eta hain zuzen ere 
ikuspegi horretan ez zitzaiola punturik eman. Harrigarri gertatu zitzaion hori 
ebaluazioaz arduratu zen lantaldeari.  
 

Tokiko giza garapenaren ikuspegia 
 
1. IRIZPIDEA. Ea proiektua ote datzan tokiko giza garapenaren 
ikuspegia lurralde historikoko populazioaren artean zabaltzea, edo, 
bestela, tokiko giza garapenari buruzko gogoeta sustatzean ote datzan 
(hari buruzko zabalkundea egin gabe).  
 

 
 

2. IRIZPIDEA. Ea, gainera, proiektuak jasotzen duen tokiko giza 
garapenari buruzko zabalkundea, ikerketa edo gogoeta egiteko sare 
egonkorrak sortzea. 
 

 
+3 

3. IRIZPIDEA. Ea proiektuak loturarik ote duen elkarren arteko 
garapenarekin. 
 

 
+1 

GUZTIRA 12 
 

Genero ekitatearen ikuspegia 
1. IRIZPIDEA. Ea proiektua zentratuta dagoen eskubide ekonomiko 
edo sozial edo kultural edo zibil edo politikoen edo sexu- eta ugalketa-
eskubideen tratamenduan; edo, bestela, garapenerako lankidetzan 
ikuspuntu feministaren tratamendua aintzat hartzera bideratuta 
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dagoen azterlan edo ikerketa bat egitean ote datzan (9). 
 
Ea landu beharreko gaien artean nabarmentzeko moduan, baina ez 
modu ez-zentralean, jasotzen ote den aipatutako eskubideen 
tratamendua (5). Horixe izango litzateke, esate baterako, modulu bat 
baino gehiago izan eta modulu horietako bat genero ikuspegiari 
buruzkoa den ikastaro baten kasua. 
 
2. IRIZPIDEA. Ea, gainera, proiektuak jasotzen duen eskubide horiek 
lantzeko sare egonkorren sorrera.  
 

 
+3 

3. IRIZPIDEA. Ea ekintza puntualik ote dagoen mugimendu feministen 
arteko harremanak areagotzeko. Ez da bateragarria 2. irizpidearekin. 
 

 
+3 

GUZTIRA 12 
 

Badirudi bi ikuspegi horietan garapenerako proiektuetan egiten den interpretazioaren 
traslazio behartu samar bat egin dela sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntzara, 
eta horren emaitza izan da, adierazi dugun bezala, hasiera batean zeharkakoa izan 
zedila nahi genuen horren tratamendu sektoriala.  

PROPOSAMENA 
 
Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntzako proiektuen 
ikuspegiaren irizpideak aztertzea, eta aintzat hartzea 
litekeena dela garapenerako proiektuekin simetriarik ez 
izatea. 
 

 

5.2.2 Garapenerako hezkuntzaren ikuspegia 

Bestelakoa izan da garapenerako hezkuntzaren ikuspegiaren kasua. 1. irizpideak 
balizko bost proiektu mota jasotzen ditu, eta osotasun horretan pentsatzen dugu zuzen 
kontsideratuta dagoela lurralde historikoetan bultzatu nahi den garapenerako 
hezkuntzaren ideia.  

Garapenerako hezkuntzaren ikuspegia  
 

1. IRIZPIDEA. Ea proiektuak jasotzen duen garapenerako 
hezkuntzari buruzko eztabaida-taldeak sortzea, herritar 
guztientzako hezkuntzari dagokionez (testuinguru formaletan, ez 
formaletan edo informaletan). 
 
Edo proiektua zentratzen ote den agenteei gaikuntza ematean 
Gida Planeko hiru ardatz zentraletan jasotako gaiei buruz. 
Gaikuntzei buruz ematen den informazioan ondo definitu behar 
dira zein talderi zuzentzen zaizkien, zein helburu dituen eta 
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gaikuntzen edukiak zein diren. Gainera, koherentzia izan beharra 
dago batetik helburuen eta edukien artean eta bestetik 
irakastorduen artean. Gaikuntzak “publiko orokorrari” zuzentzen 
bazaizkie, joko da hori sentsibilizazio ekintza bat dela eta ez du 
atal horretan puntuatuko. 
 
Edo ea proiektuak eragin politikoa duen. Joko da proiektuak 
eragin politikoa duela identifikatutako jomugako populazioak 
esparru politiko zehatzen batean eragiteko gaitasuna duenean. 
 
Edo ea proiektua datzan garapenarekin lotzen diren alderdi anitzei 
buruzko ikerketa bat egitean.  
 
Edo ea proiektua hezkuntzaren esparruan (formala, ez formala eta 
informala) gauzatuko den eta izaera integraleko programa batean 
datzan. Izaera integralak honakoa suposatzen du: zenbait 
urtetarako proiekzioa, hezitzaileentzako prestakuntza eta 
hezkuntza komunitatearen gainerakoentzako prestakuntza eta 
ikastetxeko curriculumarekiko lotura. 
 
 
2. IRIZPIDEA. Ea hezkuntza esparruan (formala, ez formala eta 
informala) gauzatzen den proiektu bat den, izaera integralik gabe 
(ekintza puntualak hezitzaileekin eta ikasleekin). Ez da 
bateragarria 1. irizpidearekin. 
 

 
2 

 
3. IRIZPIDEA. Ea garapenerako hezkuntzari buruzko eztabaidaren 
inguruko eztabaida-sareak sortzen diren. 
 

 
2 

 
4. IRIZPIDEA. Ea baliabide pedagogikoen lanketa edo 
dokumentazio- eta baliabide-zentroen sorrera planteatzen duen. 
 

 
1 

 
5. IRIZPIDEA. Ea proiektuak kulturarteko testuingurua biltzen 
duen. 
 

 
1 

 
6. IRIZPIDEA. Ea proiektuak planteatutako ekintzen tokiko 
dimentsioa – osoko dimentsioa aintzat hartzen duen. 
 

 
1 
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7. IRIZPIDEA. Ea proiektuak jasotzen duen proiektuarekin izandako 
esperientziaren sistematizazioa. 
 

 
1 

 
GUZTIRA 
 

 
12 

 

2. irizpidea erabili da garapenerako hezkuntzaren ikuspegia ardatz ez duten proiektuak 
berreskuratzeko, baldin eta gai horri buruzko elementu aipagarririk jasotzen duten. 
 
Kultura arteko testuinguruari buruzko 5. Irizpideari dagokionez, garapenerako 
proiektuen kasurako egindako gogoeta berak egin ditzakegu. Oso zaila izan da irizpide 
hori erabiltzea proiektuen analisian zehar, eta, horrenbestez, hura berrikustea 
proposatzen dugu.  
 

 
PROPOSAMENA 
 
Pentsatzea irizpide hau nola egin daitekeen operatibo 
beremazio-sistema batean; edo, bestela, zeharkako izaerarik 
ez ematea. 
 

 

Eta gainerako irizpideei dagokienez (3., 4., 6. eta 7. irizpideak), garapenerako 
proiektuekin gertatzen den bezala, haien ponderazioa berraztertu beharko litzateke, 
eta testuetan eta garapenerako hezkuntzari buruzko diskurtsoan eman ohi zaien 
garrantzia eman beharko litzaieke.  

 

 
PROPOSAMENA 
 
3., 4., 6. eta 7. irizpideak berraztertzea, aintzat hartze aldera 
haien puntuazioa handitzeko aukera, halako moduz non ezin 
izango diren metatu 1. irizpidearekin.  
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6. FORU LANKIDETZAREN ERAGILEAK 
 
Garapenerako Foru Lankidetzako Gida Planaren arabera, ondoko eragileak dira bertan 
parte har dezaketen entitateak:  
 

- Garapenerako lankidetzako gobernuz kanpoko erakundeak eta irabazi asmorik 
gabeko gisa bereko pertsona juridikoak, beren estatutuen arabera helburu 
dutenak garapenerako lankidetza, edo sektore horretan lan-eskarmentu 
kontrastatu eta jarraitua dutenak.  

- Gizarte zibileko beste eragile batzuk, beren helburuen artean garapenerako 
lankidetza eduki ez arren lankidetza proiektuetan aktiboki lagun dezaketenak, 
gizarte lana egiten duten eskarmentuari esker. 

- Tokiko botere publikoak: foru instituzioak eta erakundeak, lurralde 
historikoetako udalak, Euskal Fondoa eta lankidetza zuzeneko ekimenak 
garatzen dituzten udaletako beste sare edo elkarte batzuk, bai eta hegoan 
dituzten homologoak ere. 

- Iparreko herrietako nazioarteko, estatuko eta administrazio deszentralizatuko 
erakunde publikoak; hiru lurralde historikoetako edozeinetan egoitza daukaten 
hegoko Estatuen edo Estaturik gabeko herrien ordezkaritzak. 

 
Eta foru lankidetzaren eragile nagusi gisa nabarmentzen dira, besteen gainetik, 
GGKEak. Hau guztia aise bete da oro har; izan ere, azken hiru urteotan jaulkitako 
funtsen % 90etik gora kudeatu dute erakunde horiek.  
 
Eta bigarren puntuari dagokionez ere, erantzuna oso positiboa izan da. Garapenerako 
lankidetza helburu nagusi ez duten erakundeek garapenerako 173 proiektu eta 40 
sentsibilizazio proiektu aurkeztu zituzten guztira, hiru foru aldundietan Gida Plana 
indarrean egon den hiru urteetan. Datu horrek ondo erakusten du Euskadiko elkarte-
ehun zabalean interes handia dagoela uztartzeko elkarteen ohiko lan-eremu 
askotarikoak9 eta garapenerako lankidetza –sentsibilizazioa barne, jakina–. Eta datuak 
are eta balio handiagoa dauka baldin eta kontuan hartzen badugu era horretako 
elkarteen artean ez zela propagandarik egin foru lankidetzak, lehendabiziko aldiz, parte 
hartzeko aukera eskaintzen zuela-eta; aitzitik, elkarteak berak izan ziren deialdiei 
horren erantzun zabala modu espontaneo batez eman zietenak.  
 
Bestalde, aldian aldiko ekintzetarako deialdiarekin jarraituz, ohartu gara gisa honetako 
deialdietara aurkeztutako erakunde gehienek langile boluntarioak dituztela bakarrik, 
eta, oro har, langile horiek ezer gutxi dakitela proiektuen taxutzea dela-eta 
lankidetzaren sektorean azken urteotan nagusitu den logikari buruz. Hori dela eta,  

                                                
9 Zainketa aringarriekin, minusbaliotasunekin, etorkinekin, baztertutako populazioarekiko 
laguntzarekin, kulturarekin, emakumeekin... lotutako elkarteak aurkeztu dira. 
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deialdi honetarako baliatu den eskabidearen erraztasunak erraztasun, agerian gelditu 
da zailtasunak eduki dituztela proiektuak gutxieneko koherentzia batekin azaltzeko, 
edo aurrekontuaren oinarriak azaltzeko. Gida Plana indarrean egon den azken hiru 
urteotan ez da inolako prestakuntza-jarduerarik egon berariaz zuzendua lankidetzako 
erakunde ez tradizionalei; hortaz, kanpoko laguntzarik gabe gainditu behar izan dituzte 
unean uneko zailtasunak, eta, agian, hor datza deialdian parte hartzeko gogo faltaren 
arrazoietako bat. 



 

  

36 

 

 

 

 
 
PROPOSAMENA 
 
Oinarrizko prestakuntzako ikastaroak antolatzea lankidetzako 
erakunde ez tradizionalentzat, bai proiektuak planifikatu eta 
taxutzeko alderdi teknikoei dagokienez, bai lankidetzari 
ekiteko ikusmoldeari dagokionez. 
 

 
 
Bestalde, arestian azaldutako eragileen bigarren multzoa ez dagokie soilik euskal 
gizartean foru lankidetzaren proposamenari erantzun ona eman dioten erakundeei. 
Gogoan hartzekoak dira, orobat, unibertsitateak, ikastetxeak, lanbide elkargoak eta 
abar. Horien kasuan ere, ez da ia proposamenik egon. Beste horrenbeste gertatu da 
eragileen hirugarren eta laugarren multzoekin, oso txikia izan baita foru lankidetzan 
izan duten presentzia. 
 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Foru lankidetzaren zabalkunde- eta prestakuntza-jarduerak 
egitea egon litezkeen bestelako lankidetza-eragileen artean, 
helburu bikoitza lortzeko: parte hartzeko erraztasunak ematea 
eta beren burua identifikatuta ikusten duten proiektuetan 
murgil daitezen lortzea. 
 

 
 
7. FORU LANKIDETZAREN TRESNAK 
 
Foru lankidetza garatze aldera, 7 esku-hartze mota identifikatzen dira Gida Planean, 
laguntza guztiak horien bidez bideratzeko:  
 

- Larrialdiko laguntza eta laguntza humanitarioa. 
- Garapen-proiektuetarako deialdiak. 
- Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntza proiektuetarako deialdiak. 
- Aldian aldiko ekintzetarako deialdiak. 
- Proiektuen identifikazioan eta planifikazioan genero ikuspegiko laguntza 

teknikoak kontratatzeko deialdia. 
- Genero ekitatearen aldeko antolakuntza aldaketa abiatzeko eta garatzeko 

generoan espezializatutako laguntza teknikoa kontratatzeko deialdia. 
- Bestelako lankidetza motak.  
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7.1 Larrialdiko laguntza eta laguntza humanitarioa10. 
 
Deialdi ireki bat da, lankidetzarako aurrekontuaren % 3rekin hornitua gutxienez ere, eta 
horrek balio izan ohi du larrialdiei erantzun bat eman diezaieten ACNUR eta UNICEFi 
lotutako erakundeek edo Gurutze Gorriaren euskal ordezkaritzek. Gida Planaren 
testuan, laguntza mota hori ez da zehatz definitzen, eta laguntzak arautzen dituzten 
dekretuetan baliatu den formula izan da nabarmentzea dekretua argitaratu den datan 
ezin zela aurrez ikusi zer-nolako egoera arindu nahi zen. Zehaztugabetasun horrek 
zenbait egoera nahasgarri sortu ditu zaharberritze proiektuen kasuan; izan ere, 
zalantzazkoa zen ea tokirik ote zeukaten foru lankidetzaren laguntza mota horren 
oinarrian zegoen ideia intuitiboagoan. Eta, bestalde, data zehatz batean  larrialdi ezin 
aurreikusizko batez baliatzeak dakarren arazoa da kanpoan gelditu beharko 
liratekeela, laguntzen dekretuetan ezartzen denarekin bat, larrialdi konplexuak eta, oro 
har, gauzatzeko denbora asko behar duten larrialdiak11. 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Erabakitzea zein edo zeintzuk babes ditzakeen foru 
lankidetzak, laguntza humanitarioaren, larrialdien eta 
eraberritzearen kontzeptuen definiziotik abiatuta. 
 

 
7.2 Garapen-proiektuetarako deialdiak 
 
Deialdi horren diseinuaren ikuspuntutik, ez da arazo nabarmenik ikusi; beraz, ez dago 
beste ezer esaterik. 
 
7.3 Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntza proiektuetarako deialdiak12 
 
Deialdi honetara aurkeztutako proiektuen parte handi bat "sentsibilizazio" 
kontzeptuaren barruan sartzen da, ezen ez "garapenerako hezkuntza" ikuspegiaren 1. 
irizpidean jasotako egoeren barruan, eta hori da lurralde historikoetan sustatu nahi den 
ideia. Aspaldikoa da zenbait sentsibilizazio proiektu zalantzan jartzen dituen eztabaida, 
ez beharrezkoak ez izateagatik, ezpada gizartean duten inpaktu txikiarengatik, jende 
berarengana iristen direlako, eta jende apur hori, normalean, oso kontzientziatuta dago 
txirotasunaren aurka borrokatu beharraz. Txosten honen helburua ez da inolaz ere 
oharrak egitea sentsibilizazio proiektuek dituzten arazoen zergatiei buruz, baina bai du 
                                                
10 Larrialdiko laguntzari eta laguntza humanitarioari buruz egiten diren oharrak Bizkaiko eta 
Gipuzkoako foru aldundiei buruzkoak dira, zeren Arabakoak Larrialdietarako Arabako Funtsaren 
bidez bideratzen baitu laguntza mota hori (Gasteizko Udalak eta Vital Kutxak ere parte hartzen 
dute Funtsean). 
11 Hor dago, esate baterako, Cuscon (Peru) gertatutakoa. 2009ko azaroan, euria neurriz baina 
etengabe egin zuen, eta pixkanaka-pixkanaka hondamendia eragin zuen, zeinaren ondorioak 
oraindik ere pairatzen ari baitira. Beste horrenbeste esan liteke Haitiko lurrikarari buruz edo 
Afrikako zenbait herrialdetan orain dela urte asko bizi dituzten beste krisi batzuei buruz.  
12 Deialdi honi buruzko oharrak Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiei buruzkoak dira; izan ere, 
Arabaren kasuan, arestian adierazi dugunez, aldundiaren beraren barneko talde batek egin 
zuen proiektuen baremazioa. 
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helburu galdetzea ea deialdi honetan bideratutako baliabideak (lankidetzarako 
aurrekontuaren % 10 gutxienez ere) bat datozen onetsitako sentsibilizazio proiekturen 
batek lortutako emaitzekin. Hartara, gure ustez, ekimenen bat abiarazi beharra dago, 
garapenerako hezkuntza proiektuek foru lankidetzaren barruan duten pisua 
areagotzeko. Esaterako, deialdiak bikoiztea: batetik, sentsibilizaziorako eta, bestetik, 
garapenerako hezkuntzarako; garapenerako hezkuntzako proiektuak egiteko epea 
handitzea (lau urtera bitarte, adibidez); proiektu horietan urtean diruz lagundutako 
gehienekoa handitzea; GGKEak elkar daitezen sustatzea, diziplinartekotasunaren 
ikuspuntutik munta handiko garapenerako hezkuntzako proiektuei ekin ahal izateko...  
 
 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Garapenerako Hezkuntzak foru lankidetzan presentzia 
handiagoa izateko beharrezkoak diren elementuak zehaztea. 
 

 
7.4 Aldian aldiko ekintzetarako deialdiak. 
 
Aldian aldiko ekintzetarako deialdiak bi helbururekin sortu ziren: 1) Euskal gizartea 
gehiago inplikatzea garapenerako lankidetzaren arloko jardueretan, beren jarduera 
nagusia lankidetza ez den eragileen parte hartzearen bitartez; 2) Erantzun bat ematea 
munta handiko proiektu bat bideratu ezin den egoerei –eta, horrenbestez, 1. tituluko 
irizpideen arabera barematu ezin direnei–, eta hala eta guztiz ere foru lankidetzak 
horietan esku hartu behar badu.13 Halere, laguntzak arautzen dituen dekretuak ez ditu 
horiek behar adina zehazten, eta, zenbait kasutan, lauso agertu da erakunde 
tradizionalen eta ez tradizionalen arteko muga, bai eta onetsi beharreko proiektu 
txikien eta deialdiaren espirituarekin bat ez datozenen arteko muga ere (1. tituluan 
parte hartu ahal izateagatik).  
 
Foru aldundien datu bateratuak hartuta ikusten dugu lankidetzako eragile tradizionalen 
parte hartzea (kontzeptu hori modu intuitiboan hartuta) gainontzeko eragileena baino 
askoz ere txikiagoa izan dela: garapenerako 25 proiektu eta 10 sentsibilizazio proiektu 
aurkeztu dituzte Gida Plana indarrean egon den hiru urteotan; eragile ez tradizionalek, 
berriz, garapenerako 148 proiektu eta 30 sentsibilizazio proiektu aurkeztu dituzte 
Hortaz, oro har, lortu nahi zena lortu da deialdiaren bidez, baina egia da, halere, 
lankidetzako eragile tradizionalen garapenerako 10 proiektu eta 6 sentsibilizazio 
proiektu onetsi direla, eta horrek esan nahi du lankidetzako eragile ez tradizionalen 
beste horrenbeste gelditu direla kanpoan. Kopurua txikia da zinez, batez ere kontuan 
hartzen badugu hiru foru aldundiei buruz eta hiru urteko aldi bati buruz ari garela; dena 
den, litekeena da kopuru txiki horretan aldian aldiko ekintzetarako tresna abian jarri 
izateko arrazoien aurka egin izana.  

                                                
13 Esaterako, garapenari buruzko biltzar bateko materialak argitaratzeko gastuak edo gastuen 
parte bat ordaintzeko eskabide bat, edo foru lankidetzaren intereseko izan daitekeen beste 
edozein gai.  
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PROPOSAMENA 
 
Zehaztasun handiagoz definitzea zer den lankidetzako eragile 
ez tradizional bat, bai eta aldian aldiko ekintzetarako deialdian 
sartzen diren proiektu motak ere.  
 

 
Hori albo batera utzita, arestian jada nabarmendu dugu tresna horrek harrera bikaina 
izan duela izaera sozialeko elkarteetako eragileen aldetik, eta horiei zuzendua dago, 
hain zuzen ere.  
 
7.5 Proiektuen identifikazioan eta planifikazioan genero ikuspegia jasotzea 
ahalbidetzeko laguntza teknikoa kontratatzeko deialdia. 7.6 Genero ekitatearen 
aldeko antolakuntza aldaketa sustatzeko laguntza teknikoa kontratatzeko 
deialdia 
 
Foru aldundi bakoitzeko talde propioek aztertu dituzte bi deialdi horiek. Orain arte, 
Bizkaiko Foru Aldundiak soilik aurkeztu du ondoko informazioa:  
 
 
 
1. TITULUA. Proiektuen identifikazioan eta planifikazioan genero ikuspegia 
jasotzea ahalbidetzeko laguntza teknikoa kontratatzeko deialdia. 
 2009 2010 2011 
Aurkeztutako espediente kopurua 11 12 8 
Onartutako eskabide kopurua 10 11 7 
Ukatutako eskabide kopurua 1 1 1 
Eskatutako zenbatekoa 22.000,00 23.883,19 16.000,00 
Emandako zenbatekoa 20.000,00 21.883,19 14.000,00 
 

2. TITULUA. Genero ekitatearen aldeko antolakuntza aldaketa abiatzeko eta 
garatzeko generoan espezializatutako laguntza teknikoa kontratatzeko deialdia. 
 2009 2010 2011 
Aurkeztutako espediente kopurua 7 6 6 
Onartutako eskabide kopurua 6 5 5 
Ukatutako eskabide kopurua 1 1 1 
Eskatutako zenbatekoa 50.959,95 43.019,96 43.487,00 
Emandako zenbatekoa 43.459,95 32.945,94 35.985,00 
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7.7 Bestelako lankidetza motak 
 
Gida Planeko atal honen barruan jaso zen arestiko sei tresnetan tokirik ez zeukaten 
ekimenak egiteko aukera. Aldez aurretik egiten ari ziren eta balorazio ona zuten 
esperientziak ziren –esate baterako, Estaturik gabeko herrialdeek Euskadin dituzten 
ordezkaritzei laguntzea–, edo, bestela, ekimen berriak, foru lankidetzaren eremua 
zabaltzeko balio zezaketenak.  
 
Azken tresna horretan sartutako ekintzak hiru multzotan bana daitezke:  
 
Elkarlanak iparreko erakundeekin eta EAEn egoitza daukaten eta diharduten hegoko 
beste Estatuen eta mugimenduen ordezkaritzekin. Atal horretan honakoak sartzen dira: 
a) iparreko herrietako nazioarteko, estatuko eta administrazio deszentralizatuko 
erakunde publikoak; b) lurralde historikoetako GGKEak eta gobernuz kanpoko 
bestelako eragileak; eta c) hiru lurralde historikoetako edozeinetan egoitza daukaten 
hegoko Estatuen edo Estaturik gabeko herrien ordezkaritzak. 
 
Lehendabiziko multzo horrek balio izan du hitzarmen bidez laguntzeko b) eta c) 
letretan jasotako kontzeptuak, zeren eta ez baita lankidetzarik egon nazioarteko 
erakunde publikoekin –a) letra–. Azken bi kontzeptu horiei dagokienez, lurralde 
historiko bakoitzaren esperientzia ezberdina izan da, eta funtsean balio izan du kasuan 
kasuko foru aldundiak bere kasa hartutako aliantza-politika egiteko probintzia 
bakoitzean. Ematen du tresna baliogarria dela entitate bakoitzak behar adinako 
maniobra-marjina izan dezan lurralde historiko bakoitzaren testuinguruan egoki 
iritzitako proposamenak edo mugimenduak babesteko. 
 
7.7.2 Lankidetza zuzena hegoko herrietako erakunde publiko eta pribatuekin. Halaber, 
Euskadin sentsibilizazio proiektuak eta kanpainak burutu ahalko dira hiru aldundietako 
edozeinen ekimenez. 
 
Entitate publiko deszentralizatuak sarri erabiltzen ari diren tresna bat da aldebiko 
lankidetza zuzena. Baina lankidetza mota hori modu askotan egin daiteke, zeinak, 
modu grafiko batez, lerro batekin irudikatzen ahal baitira. Mutur batean egongo 
litzateke funtsen transferentzia hutsa, norabide bakarrekoa, emaile-hartzaile 
eskemaren araberakoa. Beste muturrean egongo litzateke, berriz, lankidetzan ari diren 
erakundeen ahalmena aprobetxatzean oinarritutako lankidetza, kasuko lurraldeetan bi 
norabideko harreman-esparru batean planteatutako garapen-prozesuak hobetzeko. 
Jakina, bateragarriak dira lankidetzako azken planteamendu hori eta finantza-baliabide 
gehiago dituzten administrazioek funtsak ematea beren garapen propioa berez 
finantzatzeko aukera gutxiago dituztenei. 
 
Adostasuna dago lankidetza zuzeneko bigarren mota hori lehendabizikoa baino 
hobeagoa dela esatean; izan ere, garapenari buruzko ikusmolde bateratu batean 
oinarritutako epe luzeko harremanak ezartzeko aukera ematen du; lankidetzan ari 
diren lurraldeek historian zehar garapeneko sektoreetan (arrantza, kulturartekotasuna, 
eskualde-mailako plangintza...) metatutako ezagutza baliatzeko aukera ematen du; 
elkarren artean aditzea errazten du, gainditu beharreko antzeko oztopoak eta erronkak 
dituzten administrazioen arteko harremana delako, eta abar. Baina abian jartzeko 
lankidetza mota zailena ere bada; izan ere, administrazioetako sail ezberdinen 
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inplikazioa eskatzen du, eta sail horiek tokiko esparru propioan jarduteko sortu ohi dira, 
eta, horrenbestez, garapenerako lankidetzaren arloko harremanetako logikatik kanpo 
daude. 
 
Testuinguru zail horretan, Gida Plana indarrean egon den hiru urteotan egindako 
lankidetza zuzena gertuago egon da osagai finantzarioa nagusi den horretatik epe 
luzeko harremanen bidezko alderdi tekniko eta politikotik baino. Hori dela eta, 
beharrezkoak diren bitartekoak ezartzen joan beharko litzateke, lankidetza zuzenaren 
edukia arian-arian aberasten joan ahal izateko baldintzak sortzearren. 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Epe ertainean lortzen ahal den eta lortu nahi den lankidetza 
zuzeneko eskema proposatzea eta lankidetza mota hori 
edukiz betetzen joateko bitartekoak jartzea. 
 

 
 
Erakundeek bultzatutako sentsibilizazio jarduerei dagokienez, azken hiru urteotan ez 
dira esperientzia asko burutu. Halatan, Bizkaiko Foru Aldundiak prestatutako 
erakusketaren berri baino ez daukagu. Erakusketa 2011ko otsailaren lehen 
hamabostaldian egin zen Foru Jauregian. Jarduera horretan, herritarren artean 
sentsibilizazioa bultzatzen saiatzeaz gain, lankidetzaren arloan 2007tik 2011ra bitarte 
egindako lanaren berri eman zitzaion gizarteari.  
 
Esku-hartze mota horiek garrantzitsuak dira, gizartea gure planetan dauden 
desberdintasun ikaragarrietara hurbil dadin balio duten neurrian eta, esan bezala, 
lankidetzarako funtsak zertara bideratu diren ezagutarazteko balio duten neurrian. 
Dena den, baliteke sentsibilizazio arloko esku-hartze zuzenak aldebiko harremanen 
kasuan baino garrantzi txikiagoa izatea, aldebiko harremanetan aukerak gertatu ohi 
direlako, aprobetxatuz gero balio erantsi argia emango lioketenak egun egiten ari den 
lankidetzari.  
 
 
 
7.7.3 Gida Plan honetako gidalerroei lotutako prestakuntza jarduerak bai EAEn bai 
hegoko herrietan. 
 
Gida Planean jorratutako gaien eta lankidetza-eragileen ikuspuntutik, badira gutxienez 
ere hiru prestakuntza-eremu, bai Euskal Autonomia Erkidegoan egun dagoen 
eskaintza zabalak betetzen ez dituenak bai foru lankidetzarako interes berezikoak 
direnak.  
 

- Alde batetik ikusten dugu lankidetzako zenbait eragile ez tradizionalek zailtasun 
teknikoak eduki dituztela, diru-laguntzak jaso ahal izate aldera eskatzen zaien 
informazio-formatuei behar bezalako erantzun bat emateko. Eta zailtasun 
horiek gainditzeko uste dugu ez dela beharrezkoa proiektuak planifikatzeko 
metodologiei buruzko ikastaroak ematea, aski izango litzatekeela ikastaro oso 



 

  

42 

 

 

praktiko bat ematea eskabide baten atalei eman beharreko tratamenduari 
buruz. Hori da lankidetzako eragile ez tradizionalei zuzenduta egingo 
litzatekeen gaikuntza-mailarik oinarrizkoena, GGKE-en kasuan ez duelako 
ematen gaikuntza hori beharrezkoa denik. 
 

- Bigarrenik, eta lankidetzako eragile ez tradizionalekin jarraituz, esana dago 
erantzun ona lortu dela gizarte erakunde mota jakin batzuen eskariei 
dagokienez, baina oraindik ere badira beste entitate batzuk foru lankidetzak 
bultzatutako lanari atxiki lekizkiokeenak, balioa emanez hartara lankidetza 
horrekin identifika daitezkeen eragile-sortari dagokionez Gida Planean 
adierazitakoari.  
 
Kasu horretan, lankidetza eta kasuan kasuko entitatearen espezializazio-
sektorea lotuko lituzkeen prestakuntza mota bat egin beharko litzateke (ur 
partzuergo bat, lanbide elkargo bat, elkarte feminista bat...). Eta prestakuntza 
hori eman baino lehen beharrezkoa izango litzateke foru lankidetzaren 
zabalkunderako jardueraren bat eta foru lankidetzan eskainitako parte-hartze 
aukeren gaineko jardueraren bat egitea.  
 

- Azkenik, Gida Planean jasotako ikusmoldeekin zuzenean lotutako prestakuntza 
dago. Prestakuntza mota hori eragile guztiei irekita dago, baina GGKE-entzako 
izan beharko litzateke bereziki, genero ekitatearen eta garapenerako 
hezkuntzako ikuspegiei buruz 2010eko azken hiruhilekoan egindako ikastaroan 
egin zen legez.  

 
Halaber, emandako prestakuntzak Gida Plan berriaren indarraldiarekin bat datorren 
plan bati erantzun beharko lioke, horrek aukera emango lukeelako planaren 
ikuspegietan jasotako eduki ezberdinak mailaz maila eta ondo egituratuta jorratzeko.  
 
 
 

 
PROPOSAMENA 
 
Prestakuntza plan bat taxutzea, aipatutako hiru mailen 
araberakoa eta Gida Planean beste atal bat gehiago bezala 
jasoa. 
 

  
Bestalde, lankidetzarekin lotutako Euskadiko prestakuntza-eskaintzari dagokionez, 
irudipena da zabala dela, nahiz eta egia den ez dela horren azterketa sistematiko bat 
egin. Horrek ez du esan nahi beharrizan guztiei erantzuten dienik, ezta EAEko 
lankidetzaren arloko politika publiko ezberdinei ondo uztartuta dagoenik ere; esan nahi 
duen gauza bakarra da asko direla antolatzen diren ikastaroak, eta askotan kointziditu 
egiten dutela prestakuntza-jardueren datak edo/eta gaiak.  
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Hartara, ematen du egokia dela ekimenen bat abian jartzea, proposatutako 
prestakuntza plana koordinatzeko Euskadiko beste administrazio batzuekin; bereziki, 
Eusko Jaurlaritzarekin.  
 

 
PROPOSAMENA 
 
Prestakuntza plana beste administrazio batzuekin 
koordinatzea. 
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ERANSKINA 
Foru Lankidetzaren 2009-2011 Gida Planeko baremazio irizpideak. 

 
Ondoren azaltzen dira, hiru multzotan banatuta, aldundiei aurkeztutako proiektuak 
baloratze aldera erabilitako baremazio irizpide guztiak. Lehendabiziko biak –
"Proiektuaren kalitatea" eta "Aldundiaren lankidetzaren arloko politika"– berdinak dira 
hiru erakundeetan. Hirugarrena –"Berariazko irizpideak"– aldundi bakoitzak finkatzen 
du. Hirugarren multzo horri dagokionez, 2010ean erabilitako irizpideak jasotzen dira 
(Arabaren kasuan, berriz, 2009koak), urte horretan egin baitzen GGKE-entzako 
ikastaroa. Lehendabiziko bien kasuan, irizpideak berdinak izan dira 2009tik 2011ra 
bitarte. 
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GARAPEN PROIEKTUAK 
 

A. PROIEKTUAREN KALITATEARI LOTUTAKO IRIZPIDEAK (36) 

a.1 Proiektuari buruzko informazioa 8 
Lau puntuazio maila, "aurrekariak - testuingurua - justifikazioa - helburuak - 
jarduerak - baliabideak" segidarekin lotuak. 
 
- Gehieneko puntuazioa (8)  
 

 Proiektua planifikatzeko prozedura azaltzen denean. Azalpenak ez du 
zertan izan jardueren eta jarduerak egiteko daten erregistro bat. Aski da 
aurkeztutako proiektuaren sorreran egindako lehen urratsen azalpen 
bat. Ez litzateke aski izango baldin eta bakarrik esango balitz, adibidez, 
planifikazioa parte-hartzailea izan zela. Apur bat gehiago zehaztu behar 
da planifikazio prozesu horren edukia.  

 Gainera, testuinguruan, behar adina zehazten dira populazioaren 
ezaugarriak: sexuaren arabera, zer jarduera egiten diren, zer 
testuingurutan bizi diren... 

 Gainera, argi eta garbi azaltzen da konpondu nahi den arazoa. 
 Eta arazo hori adierazitako helburuarekin lotzen da. 
 Azkenik, erlazio bat ezartzen da planifikatutako jarduera bakoitza egite 

aldera aurreikusitako bitartekoen (pertsonak eta baliabide teknikoak) eta 
jarduera horien edukiaren artean. 

 
Segida hori ondo azalduta baldin badago oro har, gehieneko puntuazioa 
mantentzen da, nahiz eta aldian aldiko gabeziak detektatu. Alegia, ez du 
zertan izan perfektua, onartu egiten dira gabezia txikiak. 

 
- 6 puntu. Gabezia oso nabarmen bat baldin badago segidako puntu horietako 
batean; edo pixka bat hobetu beharreko informazioa ematen baldin bada 
segidako bi edo hiru ataletan; edo sexuaren arabera bereizi gabeko 
populazioaren informazioa ematen baldin bada. Sexuaren arabera bereizitako 
populazioari buruzko azken puntu honek ez du zertan izan xede den 
populazioari buruzkoa; izan ere, kasu askotan ez da halako informaziorik 
egongo, baina bai populazio horren maila bertsuko bati buruzkoa. Ez da 
baliozkotzat hartzen sexuaren arabera bereizitako herrialde mailako 
informazioa.  
 
- 3 puntu. Azaldutako segidako bi edo hiru ataletan akats nabarmenak 
daudenean. 
 
- 0 puntu. Muturreko kasuetan, aurkeztutako informazioa, orokorrean, oso 
eskasa denean.  
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a.2 Bideragarritasun teknikoa 8 
Azpiegiturak eraikitzea jasotzen duten proiektuetarako soilik (etxebizitzak, 
saneamendu sistemak, bideak...) Irizpide hau ez da aplikatzen eraikuntza oso 
xumeen kasuan; esate baterako, komunak, biltegirako silo txikiak, eta abar. 
Eraikuntzaren balioa 3.000 eurokoa baino txikiagoa baldin bada, ez da irizpide 
hau aplikatzen.  
 
Irizpide hau orobat aplikatuko da kasuko ingurunean ohikoa ez den 
teknologia bat erabiltzea jasotzen duten proiektuetarako.  
 
Azpiegiturak eraikitzen diren kasuetarako lau puntuazio maila daude: 
 
- Gehieneko puntuazioa (8), baldin eta: 

 
 Eraikitzeko edo obra egiteko erabiliko den lursailen titulartasuna 

aurkezten bada. 
 Obra-memoria bat ere aurkezten bada, egingo diren lanak zehaztuta. 
 Obraren planoak era eransten badira. 

 
- 6 puntu, baldin eta agiri horietakoren bat falta bada. 
 
- 3 puntu, baldin eta agiri horietako bi falta badira. 
 
- 0 puntu, hirurak falta badira. 
 
Teknologiaren transferentzia jasotzen duten proiektuetarako bi puntuazio 
maila daude: 
 
- Gehieneko puntuazioa (8), baldin eta: 
 

 Bideragarritasun teknikoko azterlan bat eransten bada, teknologia 
berriak eragingarri egiteko beharrezkoak diren neurriak aurreikusi dituena. 

 
- 0 puntu, halako azterlanik aurkezten ez bada.  
 

 

a.3 Aurrekontuaren azalpena 8 
 
Hiru puntuazio maila  
 
- Gehieneko puntuazioa (8), baldin eta: 
 

 Aurrekontuko kontusail guztiak banakatzen badira, kalkulua azalduta 
(unitate bakoitzaren kostua). 

 Proformako fakturak ere aurkezten badira, eskatutako zenbatekoaren 
% 80 edo gehiago azaltzen dutenak. Faktura horiek behar bezala 
zenbakituta egon behar dute, kontusailak jasotzen dituen taularen 
arabera. Proformako fakturak soilik eskatzen dira 2.500 eurotik gorako 
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ondasunen edo zerbitzuen kasuan.  
 Gainera, planifikatutako jarduerekiko lotura bat ezartzen da. Jardueren 

eta aurrekontuaren arteko lotura ezartzeak esan nahi du planifikatutako 
jarduera guztien zerrenda bat egin behar dela, eta jarduera bakoitzerako 
ezarri behar dela zer zenbateko egozten zaion aurrekontuko kontusail 
bakoitzeko: langileak, material didaktikoak, eraikuntza materialak... 

 
- 4 puntu, baldin eta ez bada proformako fakturarik aurkezten, edo aurkezten 
badira baina aurrekontuko kontusailekin lotzen zailak badira, edo jarduerekiko 
loturarik ezartzen ez bada.  
 
- 0 puntu, baldin eta ez badira banakatzen aurrekontuko kontusail guztiak.  
 
a.4 Proiektuaren iraunkortasuna 8 
 
Planifikatutako emaitzak mantentze aldera etorkizunean diru-sarreraren bat 
egitea eskatzen duten proiektuetarako soilik. Bi proiektu mota: 
 
Ondasun edo zerbitzuren bat sortzeko proiektuak. Hiru puntuazio maila: 
 
- Gehieneko puntuazioa (8), baldin eta:  
 

 Finantza-bideragarritasuneko azterlan oso bat aurkezten bada.  
 
- 5 puntu, baldin eta finantza-bideragarritasuneko azterlan bat aurkezten 
bada, gabeziaren bat duena. 
 
- 0 puntu, bideragarritasun azterlanik ez badago. 
 
Ez dira produkzio proiektu izango elikadura-burujabetza hobetzera 
nabarmenki bideratutako abere-hazkuntza edo landare-laborantza 
aurreikusten dutenak, nahiz eta soberakinak autokontsumorako 
merkaturatzea ere aurreikusi hein txiki batean.  
 
Produkziokoak ez diren beste proiektu batzuk (eskolak, saneamendu-
sistemak...). Bi puntuazio maila 
 
- Gehieneko puntuazioa (8), baldin eta: 
 

 Instalazioen mantentze-lanen gastuei eta gastu horiek egiteko funtsen 
jatorriari buruzko kalkulu zenbatetsiak egiten badira. 

 
- 0 puntu, zenbatespen horiek egiten ez badira.  
 
Esate baterako, eskola batek beharrezkoa du, mantentzeko, gastuen eta diru-
sarreren zenbatespen bat, zeren bere berezko jarduerak (eskolak ematea) 
diru-sarrerak etengabe edukitzea exijitzen baitu, zerbitzu hori ematen jarraitu 
ahal izateko. Halere, etxebizitzak eraikitzeko edo erkidego-jardueretarako 
eraikin bat eraikitzeko proiektuak ez dira irizpide horren arabera balioesten. 
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Puntuazio hori baztertzen da eta 8 puntu horiek kentzen dira lortutako 
puntuen ehunekoa kalkulatzeko erabiliko den oinarritik.  
 
 



 

  

49 

 

 

 

a.5 Babes instituzionala 4 
 
Soilik erakunde publikoen babesa hartzen da kontuan, erakunde horien 
ordezkaritza teknikoak barne; adibidez, nekazaritza-zerbitzu bat. Orobat joko 
dira erakunde publiko gisa erkidego-ordezkaritza nabarmena dutenak, nahiz 
eta aitorpen ofizialik eduki ez: Chiapasko "karakolak", erkidego-kudeaketa 
publikoko eginkizunak dituzten beste elkarte batzuk, erkidego indigenetan 
gertatu ohi denez. Hortaz, ez du balio zaharberritu nahi den eskola bateko 
guraso-elkartearen abalak. Elkarte horrek gizarte-zerbitzuen prestazioa 
hobetzen laguntzen du (eskola jakin horretako hezkuntza), baina ez dagozkio 
berari erkidego-kudeaketaren gaineko bestelako auzi batzuk: osasuna, 
komunikazioak, garapen ekonomikoa...  
 
Irizpide honetan hiru egoera sartzen dira: 
 
- Gehieneko puntuazioa (4), baldin eta: 
 

 Abal bat aurkezten bada proiektuarekin batera, proiektua garatze 
aldera erakundeak bestelako baliabideren bat ere jarriko duela dioena. 
Berdin dio txiki-txikia bada ere: lokal bat, udal bateko zerbitzu teknikoko 
langileen laguntza, ondasunak edo pertsonak garraiatzeko ibilgailu bat... 

 
- 2 puntu, baldin eta abal bat aurkezten bada baina erakundearen inplikazio 
zuzenik egon gabe, erakundeak dituen zenbait baliabide konprometituta. 
 
- 0 puntu, abalik ez badago.  
 

 

 

B. ALDUNDIAREN LANKIDETZAREN ARLOKO POLITIKAREKIN LOTUTAKO 
IRIZPIDEAK (36) 

Irizpide multzo hau taxutzeko, Gida Planeko 3. kapituluan ezarritako gidalerroak erabili 
dira.  

Kontuan hartu behar da proiektuak orokorrean baloratzen direla, proiektuaren 
eskabideko edukiekin bat etorriz. Halere, entitateak uste baldin badu, zenbait 
inguruabar berezi direla-eta, egokiagoa dela proiektu horren oinarrian dagoen 
estrategiaren arabera egitea, eskabideko kasuan kasuko atalean adierazi beharko da 
hori, argi eta garbi azalduz estrategiako zer atal lotzen diren Gida Planeko 
gidalerroekin eta atal horietako zeinetan sartzen den diru-laguntza jasotzeko 
aurkeztutako proiektua. 

b.1 Tokiko giza garapena 12 
12 puntura bitarte, honela banatuak: 
 

  Baldin eta proiektuak jasotzen badu erkidegoaren udaletako nahiz 
beste instantzietako teknikariak, funts publikoen kudeaketa arloko 
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eginkizunak dituztenak, gaitzea; edo herriaren garapen-estrategiak 
zehazteko laguntza ematen bada; edo tokiko garapenerako jada 
definitutako estrategiak garatzeko laguntza ematen bada. (7) 

  Aintzat hartzen baldin bada sektore publikoak eta sozialak batera parte 
hartzen duten plataformak eratzea. (+1). 

  Baldin eta garapen ekonomikokoa bada (+1). 
  Baldin eta erregio-garapeneko plan batean sartzen bada, tokiko beste 

instantzia batzuekin koordinatuta, proiektuaren xede den erkidegoaren 
eta inguruko beste batzuen bizi-baldintzak hobetzeko (+1).  

  Baldin eta abiapuntuaren (proiektua baino lehen) eta helmugaren 
(ondoren) arteko aldea neurtzeko adierazleak badaude, gizonen eta 
emakumeen arteko berdintasunari dagokionez (+1).  

  Baldin eta proiektuak nolabait jasotzen badu lurralde historikora 
heldutako etorkinen eta sorterriko Estatuan bizi diren pertsonen arteko 
lotura (+1).  

 
b.2 Genero ekitatea 12 

12 puntura bitarte, honela banatuak: 
 
  Baldin eta proiektuak zuzenean hobetu nahi badu emakumeen 

posizioa, haien boterea areagotuz ekonomia-, gizarte-, kultura-, politika-, 
sexu- nahiz ugalketa-eskubideei eta eskubide zibilei dagokienez. (10) 

 
Bi egoera bereizten dugu: 
 
- Ea emakumeen eskubideen –gorago aipatutakoen–, emakumeentzako 

eskubideen eta haien ingurune pribatu –gizonak ere bilduta– zein 
publikorako eskubideen gauzatze efektibora bideratutako estrategiak 
aztertzearekin eta lantzearekin lotutako jarduerak planifikatzen diren, 
gizonak ere publiko gisa hartuta, arlo publikoaren kudeaketan 
eskumenak dituzten tokiko instantziak ere barne hartuz (10). 

- Ea helburu den taldea soilik emakumeek osatzen duten eta 
emakumeen eskubideen lorpen efektibora edo jabekuntza-jarduerak 
egitera bideratutako estrategiak aztertzearekin eta lantzearekin 
lotutako jardueren plangintzak egiten diren (8). 

 
  Iparreko eta hegoko mugimendu feministen agendak koordinatzeko 

ekintza zehatzak planteatzea, aipatutako eskubideei dagokienez (+1). 
  Aipatu eskubideen zabalkundea egiteko sare egonkorrak sortzea edo 

sendotzea (+1).  
 

 

b.3 Garapenerako hezkuntza 12 
12 puntura bitarte, honela banatuak: 
 

 Baldin eta proiektuan garapenerako hezkuntza-jarduerak sartzen badira 
(xede den populazioari edo beste instantzia batzuei zuzenduak), 
populazioak pairatzen duen desberdintasun-egoera azaltzen duten 
arrazoiei buruzkoak. Hezkuntza jarduera horiek bideratuko dira lehendik 
dauden aukerak indartzera eta garatzera, hain zuzen ere populazio 
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horrek argudio batzuk finka ditzan hobeki ulertze aldera gizarteko 
eragileen artean gertatzen diren desberdintasuneko harremanak, arlo 
politiko eta ekonomikoan edo ugalketaren arloan. Horrek esan nahi du 
"b.2" ataleko lehendabiziko irizpidean puntuatutako proiektu bat (lehen 
gezia) "b.3" ataleko lehendabiziko honetan ere puntuatuko dela. Baina 
gerta liteke azken irizpide honetan puntuatzea eta "b.2" atalean ez 
puntuatzea. Zeren eta gerta baitaiteke proiektu batzuek garapenerako 
hezkuntzako jarduerak jasotzea (gutxi edo asko, proiektuaren 
osotasunean) –esate baterako, transgenikoen merkataritza salatzea 
eskualde batean eta herritarren artean tokiko laboreak sustatzea–, baina 
horretan ikuspegi feminista bildu gabe. 

 
8 puntu dituen atal honetan ondoko lau egoera hauek eman daitezke: 
 
8 puntu, plangintzan jasotako jardueren bidez hautematen bada 
garapenerako hezkuntzaren ikuspegia jomugako populazioari 
transmititzeko kezka badagoela eta horretarako programa bat ere egin 
dela. 
 
 
5 puntu, elkarren artean lotutako jarduera batzuk aurkezten badira. 
 
2 puntu, jarduera puntual bat baizik ez bada aurkezten. 
 
0 puntu, garapenerako hezkuntzako jarduerarik ez badago. 
 

  Baldin eta populazioak proiektuan parte hartzea sustatzen bada (+1).  
 Ea bultzatzen den sareak sor daitezela herritar ahulenen eskubideak 

defendatzeko. Kasu honetan, litekeena da proiektua "b.2" irizpideko 
hirugarren gezian eta irizpide honetan ere puntuatzea. Orobat gerta 
liteke irizpide honetan puntuatzea baina "b.2" ataleko hirugarren gezian 
ez puntuatzea; izan ere, populazio ahulenaren eskubideen defentsarako 
sareak sortzea susta daiteke, sare horrek ikuspegi feministak ematen 
duen ikusmoldea eduki gabe (+1). 

  Baldin eta proiektuaren esperientzia sistematizatzea aurreikusi bada, 
bere ondorioak ezagutzera emateko (+1). 

 
  Baldin eta proiektuak aintzat hartzen badu zein testuinguru 

kulturartekotan garatzen den, proiektuaren xede den populazioaren 
oinarrizko kultur ezaugarrien azalpena eginda gutxienez ere (+1). 
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C. ALDUNDI BAKOITZAREN BERARIAZKO IRIZPIDEAK (28) 

AFA 2009 BFA 2010 GFA 2010 
c.1 Arabako lankidetzaren jarraipena 4  ..................... 4 c.1 Bizkaiko lankidetzaren jarraipena .......................... 4 c.1 Gipuzkoako lankidetzaren jarraipena  ................... 6 
Baldin eta proiektua Arabako lankidetza publikoak 
finantzatutako beste baten jarraipena bada. 

Baldin eta proiektua Bizkaiko lankidetza publikoak 
finantzatutako beste baten jarraipena bada. 

Baldin eta lehenago Gipuzkoako udal baten edo Foru 
Aldundiaren lankidetzarekin finantzatutako proiektu 
batean parte hartu duen herri batekin egiten bada 
proiektua. 

c.2 Egoitza nagusia Araban edukitzea  ...................... 6 Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.2 Egoitza Gipuzkoan edukitzea ............................... 6 
Baldin eta Araban badago GKEaren egoitza nagusia  Baldin eta Gipuzkoan badago  entitate eskatzailearen 

egoitza nagusia 
c.3 Sentsibilizazio-jarduerak Araban  ......................... 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.3 Sentsibilizazio-jarduerak Gipuzkoan  .................... 4 
Baldin eta 6 jarduera edo gehiago egin badira (4 puntu) 
Baldin eta 4 edo 5 jarduera egin badira (2 puntu) 
Baldin eta 3 jarduera egin badira (1 puntu) 

 Baldin eta 4 jarduera edo gehiago egin badira (4 puntu) 
 Baldin eta 2 edo 3 jarduera egin badira (1 puntu) 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.2 Giza eskubideen defentsa  .................................... 3 c.4 Giza eskubideen defentsa  ................................... 4 
 Baldin eta proiektuak babesa ematen badie beren 

sinesmenak, etnia, sexu-orientazioa... direla-eta 
jazarritako pertsonei, tratu txarrak pairatutako 
emakumeei, abandonatutako adingabeei. Bai eta tokiko 
GKEa giza eskubideetan espezializaturik badago ere. 

Baldin eta proiektua ondoko taldeei zuzenduta badago: 
jazarritako pertsonak,  tratu txarrak pairatutako 
emakumeak, ezgaitasunen bat dutenak, abandonu 
egoeran dauden adingabeak; edo proiektua giza 
eskubideen defentsa xede duen elkarte batekin 
lankidetzan egiten bada. 

c.4 Langile erbesteratuak (kasua baldin bada soilik)  . 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
Baldin eta proiektuak erbesteratuen langile-gastuak 
hartzen baditu eta eta administrazio-auzotasuna 
Arabako lurralde historikoan badu, Trebiño barne. 

  

c.5 Partzuergo-lana  ................................................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
Baldin eta GKEa sentsibilizazio-jarduerak edo 
garapenerako lankidetza-jarduerak egin dituen 
partzuergo bateko kidea bada edo izan bada. 

  

c.6 Kofinantzaketa ...................................................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
Baldin eta proiektuak Arabaren kofinantzaketa publikoa 
edo pribatua badu 
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c.7 Proiektuari lotutako sentsibilizazioa  ..................... 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
Proiektuari lotutako sentsibilizazio-jarduerak egiten 
badira Arabako 3 herri baino gehiagotan (4) 
Proiektuari lotutako sentsibilizazio-jarduerak egiten 
badira Arabako 3 herri baino gehiagotan (2) 
 

  

Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.3 Kolektibo bereziki ahulei laguntzea ....................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektua kaleko adingabeei, populazio 

indigenari, errefuxiatuei edo lekuz aldatuei edo 
etxekoandreei zuzenduta badago 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.4 Kultura indigenei edo/eta minorizatuei laguntzea .. 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 

 Baldin eta proiektuak esplizituki bilatzen badu erkidego 
indigenen edo beste kultura minorizatu batzuen kultur 
bereizgarriei laguntzea 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.5 Erkidego-elkarteak bultzatzea ............................... 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektuaren ardatzetako bat bada erkidego-

elkarteak mantentzea edo bultzatzea (4) 

Baldin eta proiektuaren beste osagai batzuen aldean 
bigarren mailako zerbait bada hori (2) 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.6 Natur ingurunearen babesa ................................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektua ingurumenaren sektorekoa bada (3) 

Baldin eta proiektua berez ingurumenaren sektorea ez 
bada baina natur ingurunearen babesa bilatzen duten 
osagai nabarmenak baditu (2) 
 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.7 Proiektua Afrikan  ................................................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektua Afrikan egiten bada.   
Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.8 Toki entitatearen eta eskatzailearen esperientzia  . 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta toki entitateak edo eskatzaileak proiektu bat 

egin badute lehenago sektore berean. (+1) 
Baldin eta toki entitateak edo eskatzaileak proiekturen 
bat egin badute lehenago, zeinaren aurrekontu osoa 
aurkeztutako proiektuaren aurrekontu osoaren berdina 
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edo handiagoa baita. (+1) 
Baldin eta toki entitateak edo eskatzaileak proiektu bat 
egin badute batera lehenago. (+1)  
Baldin eta toki entitateak proiekturen bat egin badu 
lehenago aurkeztutako proiektuaren herri berean. (+1) 

Baldintza da. Baldintza da. c.5 Zeharkako genero-ikuspegia  ............................... 8 
  Baldin eta eskabidearen zioetan genero-ikuspegiarekin 

egiten bada analisia. 
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SENTSIBILIZAZIO ETA GARAPENERAKO HEZKUNTZA PROIEKTUAK 
 

A. PROIEKTUAREN KALITATEARI LOTUTAKO IRIZPIDEAK (36) 

a.1 Proiektuari buruzko informazioa 8 
Hiru puntuazio maila, "aurrekariak - testuingurua - justifikazioa - helburuak - 
jarduerak - baliabideak" segidarekin lotuak. 

- Gehieneko puntuazioa (8)  

  Ondo azalduta daudenean eskabideko zioen zatia (gehi aurrekariak eta 
testuingurua) eta emaitzena eta jarduerena. 

 Gainera, eta kasua bada, behar adina zehazten direnean populazioaren 
ezaugarriak. 

Segida hori ondo azalduta baldin badago oro har, gehieneko puntuazioa 
mantentzen da, nahiz eta aldian aldiko gabeziak detektatu. Alegia, ez du 
zertan izan perfektua, onartu egiten dira gabezia txikiak. 

- 6 puntu. Segidako bi puntu horietako batean gabezia oso nabarmen bat 
dagoenean. Edo pixka bat hobetu beharreko informazioa ematen denean 
segidako bi ataletan. 

- 0 puntu. Muturreko kasuetan, aurkeztutako informazioa, orokorrean, oso 
eskasa denean.  

 

a.2 Bideragarritasun teknikoa 7 
Hiru puntuazio maila: 

- Gehieneko puntuazioa (7) 

  Erlazio argi bat ezartzen denean aurrekontuan jasotako baliabideen 
(batez ere langileei dagokienez) eta planifikatutako jardueren artean eta, 
gainera, erlazio hori ondo ponderatuta dagoela ematen duenean. 

- 5 puntu, baldin eta harreman horretan zalantzazko alderdiren bat badago. 

-0 puntu, ez baldin badira lotzen aurrekontuan jasotako baliabideak eta 
planifikatutako jarduerak, edo lotu arren erlazio oso deskonpentsatua baldin 
badago. Muturreko kasuetan bakarrik.   

 

a.3 Aurrekontuaren azalpena 7 
 

Hiru puntuazio maila  

- Gehieneko puntuazioa (7), baldin eta: 
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 Aurrekontuko kontusail guztiak banakatzen badira, kalkulua azalduta 
(unitate bakoitzaren kostua). 

 Proformako fakturak ere aurkezten badira, eskatutako zenbatekoaren % 
80 edo gehiago azaltzen dutenak. Faktura horiek behar bezala 
zenbakituta egon behar dute, kontusailak jasotzen dituen taularen 
arabera. Proformako fakturak soilik eskatzen dira 1.000 eurotik gorako 
ondasunen edo zerbitzuen kasuan.  

 Gainera, planifikatutako jarduerekiko lotura bat ezartzen da. 

- 4 puntu, baldin eta ez bada proformako fakturarik aurkezten, edo aurkezten 
badira baina aurrekontuko kontusailekin lotzen zailak badira, edo jarduerekiko 
loturarik ezartzen ez bada. 

- 0 puntu, baldin eta ez badira banakatzen aurrekontuko kontusail guztiak.  
 
a.4 7 
 

Lankidetzako eragile ez tradizionalen inplikazioa eskatzen duten proiektuetan 
soilik (batez ere, eskolak). 

Bi puntuazio maila  

- Gehienekoa (7), baldin eta abala aurkezten bada. 
- 0 puntu, aitorpena aurkezten ez bada. 

 

 

a.5 Parte-hartzea 7 
 

Soilik proiektua talde definituei zuzendua bada eta talde horiek proiektuan 
inplikatzea beharrezkoa bada; esate baterako, ikasleak, kazetariak... 

Bi puntuazio maila 

- Gehienekoa (7), baldin eta talde horien ordezkariek parte-hartze 
aitorpena sinatzen badute. 

- 0 puntu, aitorpena aurkezten ez bada. 
 

 

 

B. ALDUNDIAREN LANKIDETZAREN ARLOKO POLITIKAREKIN LOTUTAKO 
IRIZPIDEAK (36) 

Irizpide multzo hau taxutzeko, Gida Planeko 3. kapituluan ezarritako gidalerroak erabili 
dira. 

b.1 Tokiko giza garapena 12 



 

  

57 

 

 

12 puntura bitarte, honela banatuak: 

- 8 puntu, ondoko bi kasuetako edozeinetan:  

  Baldin eta proiektua badatza tokiko giza garapenaren irizpidearen 
zabalkundea lurralde historikoko herritarren artean egitean (gehi EAEko 
beste lurraldeetan). Ekintzak bideratuta egon behar du tokiko elkarteek 
edo/eta erakundeek abian jarritako estrategien zabalkundea egitera, 
edo tokiko dinamiken eraldatze-prozesuak abian jartzeko estrategia 
kolektiboak taxutzera. (8 puntu) 

  Edo tokiko giza garapenari buruzko hausnarketa eragiten duen 
proiektu bat bada (ezen ez zabalkundera bideratua). (8 puntu)   

- Baldin eta, gainera, tokiko giza garapenari buruzko hausnarketarako, 
ikerkuntzarako edo zabalkunderako sare egonkorrak sortzea aurreikusten 
bada. (3 puntu gehigarri) 

- Baldin eta proiektua kogarapenarekin lotuta badago (puntu gehigarri bat). 

 

b.2 Genero ekitatea 12 
12 puntura bitarte, honela banatuak: 

Ea proiektua zentratuta dagoen eskubide ekonomiko edo sozial edo 
kultural edo zibil edo politikoen edo sexu- eta ugalketa-eskubideen 
tratamenduan; edo, bestela, garapenerako lankidetzan ikuspuntu 
feministaren tratamendua aintzat hartzera bideratuta dagoen azterlan 
edo ikerketa bat egitean ote datzan (9). 

  Ea landu beharreko gaien artean nabarmentzeko moduan, baina ez 
modu ez-zentralean, jasotzen ote den aipatutako eskubideen 
tratamendua (5). Hori izango litzateke, adibidez, zenbait moduluko 
ikastaro baten kasua, modulu horietako bat genero-ikuspegiari buruzkoa 
izaki. 

- Baldin eta, gainera, eskubide horiek jorratzeko sare egonkorrak sortzea 
aurreikusten bada (3 puntu gehigarri). Baldin eta proiektua atal honetan 
puntuatzen bada, orobat puntuatzen da tokiko giza garapeneko eta 
garapenerako hezkuntzako ataletan sareko lanari buruzkoetan.  

- Edo baldin eta aldian aldiko ekintzak badaude mugimendu feministen arteko 
harremanak sendotzeko (3 puntu gehigarri). Bateraezina da aurreko 
puntuarekin, baina ez tokiko giza garapeneko sareei buruzkoarekin.  

 

b.3 Garapenerako hezkuntza 12 
12 puntura bitarte, honela banatuak: 

- 6 puntu, baldin eta egoera hauetakoren bat ematen bada: 

 Ea proiektuak jasotzen duen garapenerako hezkuntzari buruzko 
eztabaida-taldeak sortzea, herritar guztientzako hezkuntzari dagokionez 

 



 

  

58 

 

 

(testuinguru formaletan, ez formaletan edo informaletan). 

 Edo proiektua zentratzen ote den agenteei gaikuntza ematean Gida 
Planeko hiru ardatz zentraletan jasotako gaiei buruz. Gaikuntzei buruz 
ematen den informazioan ondo definitu behar dira zein talderi zuzentzen 
zaizkien, zein helburu dituen eta gaikuntzen edukiak zein diren. Gainera, 
koherentzia izan beharra dago batetik helburuen eta edukien artean eta 
bestetik irakastorduen artean. Gaikuntzak “publiko orokorrari” zuzentzen 
bazaizkie, joko da hori sentsibilizazio ekintza bat dela eta ez du atal 
horretan puntuatuko. 

 Edo ea proiektuak eragin politikoa duen. Joko da proiektuak eragin 
politikoa duela identifikatutako jomugako populazioak esparru politiko 
zehatzen batean eragiteko gaitasuna duenean. 

 Edo ea proiektua datzan garapenarekin lotzen diren alderdi anitzei 
buruzko ikerketa bat egitean.  

 Edo ea proiektua hezkuntzaren esparruan (formala, ez formala eta 
informala) gauzatuko den eta izaera integraleko programa batean datzan. 
Izaera integralak honakoa suposatzen du: zenbait urtetarako proiekzioa, 
hezitzaileentzako prestakuntza eta hezkuntza komunitatearen 
gainerakoentzako prestakuntza eta ikastetxeko curriculumarekiko lotura. 

- 2 puntu, baldin eta proiektua hezkuntza esparruan egiten bada (formal, ez 
formal eta informalean), izaera integrala izan gabe (aldian aldiko ekintzak 
hezitzaileekin eta ikasleekin). (Bateraezina arestiko ataleko 6 puntuekin). 

- 2 puntu, baldin eta eztabaida-sareak ere sortzen badira garapenerako 
hezkuntzaren eta bere zabalkundearen inguruan.  
- 1 puntu, baldin eta baliabide pedagogikoak taxutzea edo dokumentazio eta 
baliabide zentroak sortzea planteatzen bada. 

- 1 puntu, baldin eta proiektuak kulturarteko testuingurua ere aurreikusten 
badu. 

- 1 puntu, baldin eta planteatutako ekintzen tokiko dimentsioa eta dimentsio 
globala ere aurreikusten baditu proiektuak. 

- 1 puntu, baldin eta proiektuarekin izandako esperientziaren sistematizazioa 
ere aurreikusten bada.  
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C. Aldundi bakoitzaren berariazko irizpideak (28) 

AFA 2009 BFA 2010 GFA 2010 
Arabako lankidetzaren jarraipena  .............................. 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Gipuzkoako lankidetzaren jarraipena  ........................ 6 
Baldin eta proiektua Arabako lankidetza publikoak 
finantzatutako beste baten jarraipena bada. 

 Baldin eta proiektua Gipuzkoako udal batek edo Foru 
Aldundiak finantzatutako beste proiektu baten jarraipena 
bada. 

Egoitza nagusia Araban edukitzea 6  ......................... 6 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Egoitza Gipuzkoan edukitzea 6  ................................. 6 
Baldin eta Araban badago GKEaren egoitza nagusia  Baldin eta Gipuzkoan badago GKEaren egoitza nagusia 
 Sentsibilizazio-jarduerak Araban  .............................. 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 

 
Sentsibilizazio-jarduerak Gipuzkoan  .......................... 4 

Baldin eta 6 jarduera edo gehiago egin badira (4 puntu) 
Baldin eta 4 edo 5 jarduera egin badira (2 puntu) 
Baldin eta 3 jarduera egin badira (1 puntu) 

 Baldin eta 4 jarduera edo gehiago egin badira (4 puntu) 
Baldin eta 2 edo 3 jarduera egin badira (1 puntu) 

Partzuergo-lana  ......................................................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen  
Baldin eta GKEa sentsibilizazio-jarduerak edo 
garapenerako lankidetza-jarduerak egin dituen 
partzuergo bateko kidea bada edo izan bada. 

  

Kofinantzaketa  ........................................................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
Baldin eta proiektuak Arabaren kofinantzaketa publikoa 
edo pribatua badu 

  

Lurralde-inpaktua  ....................................................... 8 Ez da irizpide hau aintzat hartzen Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
Programatutako jarduerak Arabako 7 herritan edo 
gehiagotan egiten badira (8) 
5 edo 6 herritan egiten badira (6) 
3 edo 4 herritan egiten badira (4) 

  

Ez da irizpide hau aintzat hartzen Giza eskubideen defentsa  .......................................... 3 Giza eskubideak 
 Baldin eta proiektuak babesa ematen badie beren 

sinesmenak, etnia, sexu-orientazioa... direla-eta 
jazarritako pertsonei, tratu txarrak pairatutako 
emakumeei, abandonatutako adingabeei. Bai eta GKE 
eskatzailea giza eskubideetan espezializaturik badago 
ere. 

Baldin eta proiektuak hurrengo taldeotan gertatutako 
arazoei ekiten badie:  jazarritako pertsonak,  tratu 
txarrak pairatutako emakumeak, ezgaitasunen bat 
dutenak, zaharrak, abandonu egoeran dauden 
adingabeak. 
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Ez da irizpide hau aintzat hartzen Txirotasuna edo/eta kontsumo arduratsua  ................... 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektuak informatzen badu munduko 

txirotasunaren zergatiei buruz, edo kontsumo 
arduratsua sustatzen badu iparreko herrialdeetako 
herritarren artean. 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen c.4 Kultura indigenei edo/eta minorizatuei laguntzea  . 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektuak bilatzen badu erkidego indigenek 

edo kultura minorizatuek bizi duten egoera dela-eta 
sentsibilizatzea 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen Kulturartekotasuna  ..................................................... 4 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektuaren ardatza bada 

kulturartekotasunaren tratamendua 
 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen Ingurumenaren iraunkortasuna 3  ............................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektuaren ardatza bada tokiko 

ingurumenaren edo ingurumen globalaren narriadura 
eta populazio txirotuenetan dituen ondorioak 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen Gatazka armatuak edo/eta populazio lekuz aldatuak edo 
errefuxiatuak 4  ........................................................... 4 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen 

 Baldin eta proiektuak informatzen badu populazio 
txirotuek pairatzen dituzten gatazka armatuei buruz, edo 
gatazka horren eraginez lekuz aldatuen edo 
errefuxiatuen egoerari buruzkoa bada. 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen Afrika  .......................................................................... 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 

 Baldin eta proiektuaren asmoa bada Afrikako 
kontinentean bizi den egoerari buruz sentsibilizatzea 

 

Ez da irizpide hau aintzat hartzen Entitate eskatzailearen esperientzia 3  ........................ 3 Ez da irizpide hau aintzat hartzen 
 Baldin eta proiektua partzuergoan egiten bada. (+1) 

Baldin eta GKEak proiekturen bat egin badu lehenago, 
zeinaren aurrekontu osoa aurkeztutako proiektuaren 
aurrekontu osoaren berdina edo handiagoa baita. (+1) 
Baldin eta GKEa bi lan-sareko edo gehiagoko kidea 
bada. (+1) 
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  Baldin eta eskabidearen zioetan genero-ikuspegiarekin 
egiten bada analisia.  

 


