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D
esberdintasunaren kontrako borrokaren funtsezko ardatza da garapenerako 
lankidetza� Ekintzen jomugatzat pertsonak hartzen ditu, pertsonarik ahulenen-
gan arreta jarrita betiere� Garapenerako lankidetzak gizarte justiziarekin eta 
aberastasunaren banaketarekin konprometituriko herritarrak sortzen ditu; 

pentsaerak eta errealitateak eraldatzea lortzen du�  

Bizkaian uste sendoa dugu eginkizun horretan eta, beraz, konpromisoak hartzen jarrai-
tzen dugu, hain zuzen ere hauxe frogatzeko: inork ezin ken diezagukeela gizakiok berez 
dugun duintasuna�

Erantzuleak gara eta halaxe onartu behar dugu� Desberdintasuneko mundu apurtu ho-
nen ondorioak jasaten dituzten emakumeen eta gizonen ondoan gaude, eta prest gaude 
beste mundu posible bat birmoldatzeko eta sortzeko� 

Jarduketak eta programak 25 urtean baino denbora luzeagoan eginez lorturiko espe-
rientziari esker, hobeto uler dezakegu gure erakundeak bete dezakeen eginkizuna, hain 
zuzen ere garapenerako lankidetzaren nazioarte mailan� Halaxe hartu dugu lekukoa Biz-
kaiko lankidetzaren III� Gida Plan honekin�

Gure proposamenaren oinarria lankidetza deszentralizatua da, eta Bizkaian dauden gai-
tasunen balioa eta berezitasuna baliatuz, bere eginkizuna lortu nahi duen eta besteekiko 
mendetasuna daukan agertoki global berrian, betiere elkartasun, koherentzia, eralda-
keta, koordinazio, erantzunkidetasun eta kalitate printzipioekin bat etorriz� Hala, bada, 
gure erakundearen lankidetza deszentralizatuaren garrantzia eta balio erantsia berres-
ten ditugu; izan ere, erakundeak sentsibilitatea eta hurbiltasuna erakusten ditu herri-
tarrekin, lurraldean elkartasun-loturak ezartzea ahalbidetzen du, tokiko garapenerako 
prozesuetan eta erakundeak edo gizartea indartzeko prozesuetan lagundu eta gizartea 
eraldatzeko hezkuntza sakonduko duten partaidetza-guneak sortu�

Aurkezpena
«Pobrezia ez da, berez, gizakioi dagokigun egoera;  
inposaketa	artifiziala	da»

Muhammad Yunus
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I� Gida Plana onesteak mugarria ekarri zuen, zeren eta, arlo horretako politika zehaztuta, lagun-
dutako ekintzen eragina eta koherentzia hobetzea lortu baitzen� II� Gida Planak indarrean jarraitu 
bitartean (2013-2015), foru lankidetzaren izaera indartu zen tokiko giza garapenean, genero-ber-
dintasunean eta garapenerako hezkuntzan oinarrituriko eredu baterantz� Eta III� Gida Plan honetan 
(2017-2020) honako helburu global hau ezarri diogu geure buruari: Bizkaitik bultzaturiko lankide-
tzaren kalitatea eta eragina hobetzea, hain zuzen ere garapenerako, gizartea eraldatzeko eta po-
brezia desagerrarazteko prozesuetan lagunduta, hiru zehar-lerro hauen bidez: eskubideen, gene-
ro-berdintasunaren eta sexu-aniztasunaren gaineko ikuspegia, eta ingurumenaren iraunkortasuna� 

Eskubideen gaineko ikuspegiak garapenaren inguruko arazoen erdigunean dauden desberdin-
tasunen azterketa du oinarri eta, aldi berean, bereizkeria edo diskriminazioa eta boterearen 
bidegabeko banaketa zuzendu nahi ditu, garapena, genero-berdintasuna eta sexu-aniztasuna 
oztopatzen dituztelako� Izan ere, azken horiek funtsezkoak dira gizarte zuzenagoak eta benetan 
demokratikoak eraikitzeko bidean eta ingurumenaren iraunkortasuna lortzeko bidean, betiere 
nagusi den eredu ekonomikoari buruzko ikuspegi kritikoa baliatuz�

III� Plan honen bidez geure egiten ditugu 2030 Agenda Berria eta New Yorken 2015eko irai-
lean adosturiko Garapen Iraunkorrerako Helburuak, politika publikoen multzorako eta lanki-
detza deszentralizaturako markoa baitira� 2030 Agenda horrek unibertsaltasun, osotasun eta 
gizartea eraldatzeko izaeraren printzipio gidariak sartzen ditu, baita iraunkortasun-markoari 
eta taldeen eta pertsonen arteko desberdintasuna gutxitzeari buruzko alderdiak ere, egungo 
dinamikak eraldatzeko ardatz nagusiak diren aldetik� 

Geure egiten dugu garapen unibertsalerako eta besterezinerako eskubidearen gaineko gure 
erantzukizun kolektiboa, lankidetza koordinatu, partaidetu eta kalitatezkoa lortzeko politika 
bultzatzeko gure erronkari eusten diogu, egungo desberdintasunak desagerraraztera, genero-
berdintasuna benetan bultzatzera eta kontzientzia soziala eta eraldatzailea sortzera bideratuta�

Hauxe baitzioen luther Kingek: «Edozein tokitan egiten den injustizia mehatxua da nonahi»�

María Teresa Laespada Martínez
Enplegua, Gizarte Inklusiboa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatua
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1 
Egoeraren  

diagnostikoa

1.1. Testuinguru globala

Egungo	munduan	nagusi	dira	desberdintasunak	eta	eskubideen	urraketak	eskuarki.	2008ko	finan-
tza-krisia piztu zenetik, agerian gelditu dira egun nagusi dien garapen-sistemaren desoreka globa-
lak. Austeritate eta atzerapen politikak aplikatu dira hainbat urtetan ongizate sistemetan. Hona he-
men egungo munduaren egoera ezaugarritzen dituzten zenbait faktore: desberdintasuna garatzea, 
krisi humanitarioak gehitzea eta klima-aldaketaren ondorioak bizkortzea. 

Giza eskubideen erakundeen arabera (Nazioarteko Amnistia eta Human Rights Watch, 2016), gora 
egin dute azken urteotan giza eskubideen urraketek. Gehienbat munduko gatazka armatuen kon-
plexutasun handiagoak eragin dituen biktima zibilen kopuru handiagoagatik gertatu da hala. 2015. 
urtean «eraso orokorra gertatu zen gizakion oinarrizko askatasunen aurka. Gobernu askok ageri-agerian 
urratu zuten nazioarteko zuzenbidea eta nahita ahuldu zituzten pertsonen eskubideak babesteko erakun-
deak» (Nazioarteko Amnistia, 2016: 5).

Bestalde, berriki egin diren azterlanek (Oxfam, 2015) erakusten dutenez, munduko aberatsenen 
%1ek gainerako %99ak baino diru gehiago metatzen zuen 2016. urtean. Garapenerako Nazio Ba-
tuen Programaren arabera (GNBP, 2013) desberdintasun hori areagotu egin da azken bi hamarka-
detan,	neurri	batean,	globalizazio	finantzarioko	eta	komertzialeko	prozesuen	ondorioz,	baita	finan-
tzen egonkortasuna errazteko nazio eta erregio politiken eraginez ere, politika hori lehenetsi baitira 
garapenaren eta justizia sozialaren gainetik. 

Planetako ekosistemaren mailan, klima-aldaketa bizkortzen ari da, eta munduko komunitate askori 
eragiten ari zaio (UNEP, 2014). Deforestazioak, lur eta itsas ekosistemen degradazioak eta biodi-
bertsitatearen suntsiketak oso eragin txarra jarraitzen dute izaten ingurumenean, horiek guztiak 
baliabide naturalen gehienezko ustiapenak eraginda. Askotariko eraginak dira: itsas mailaren igoe-
ra, kostaldeko eta uharteetako komunitateetako hondamendien ondorioz, eta klimaren inguruko 
ziurgabetasunen gehikuntza, euria egiteko joerak aldatu eta lehorteak, ekaitzak eta urakanak era-
giten baititu. Eragin txarrak izaten ari dira elikadura-segurtasunean eta giza osasunean munduko 
toki askotan. 

Krisi humanitarioak areagotzea, giza eskubideak metaka urratzeaz gain, desplazaturiko pertsonen 
eta errefuxiatuen kopurua igoarazten ari da Bigarren Mundu Gerraren amaieratik izan ez diren 
mailetaraino. Nazio Batuen eta Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordearen arabera, 2015ean 
hirurogeita hamar mila pertsonak baino gehiagok alde egin behar izan zuten beren etxeetatik in-
darkeriagatik eta gerrengatik Sirian, Yemenen, Afganistanen, Iraken, Hego Sudanen, besteak beste. 
Europako	«errefuxiatuen	krisia»	delakoa	indarkeria	horren	zuzeneko	ondorioa	da.	Bestalde,	nahiz	
eta hondamendi naturalek ukituriko pertsonen kopuruak pixka bat behera egin duen, neurri handi 
batean aurreko urteetan hondamendien kontrako aurre-zaintza eta prestakuntza lanengatik, ingu-
menaren ziozko errefuxiatuen kopurua igoarazten ari da klima-aldaketa, 25-30 milioi lagun zenba-
tespenen arabera (Redclift eta Grasso, 2013).
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Milurteko Garapenerako Helburuen (MGH) indarraldia 2015eko amaieran bukatzeak berekin eka-
rri du munduko garapenaren inguruko zenbait alderditako aurrerapenak eta atzerapenak neurtze-
ko aukera. Azken 15 urteotan arlo hau azpimarratu izanari esker, zalantzarik gabe, Garapenerako 
Lankidetzaren	 (GK)	 nazioarteko	 agenda	 finkatu	 ahal	 izan	 da.	 Izan	 ere,	 NBEren	 azken	 txostenak	
dioenez, «milioika bizi salbatu ditu eta baldintzak hobetu ditu beste askorentzat»	(Nazio	Batuak	2015a:	
4). Alabaina, txostenak berak aitortzen du MGHek estrategia mugatu ekarri duela arlo askotan, lor-
pen desberdinekin eta gabezi askorekin eremu askotan. MGHren betetze-maila desberdina izan da. 
Bestalde, pobrezia handian1 bizi direnen kopurua erdira murriztu da 1990eko zifren aldean, haurren 
heriotza-tasa ere gutxitu da 90 heriotzatik 43 heriotzara 1.000 jaioberriko, eta aurrerapen handiak 
egin dira VIHren eta paludismoaren kontrako borrokan  Bestalde, eta nolabaiteko aurrerabidea izan 
arren, ez dira bete lehen hezkuntzarekin eta amen heriotza-tasarekin loturiko helburuak (Nazioa 
Batuak, 2015a: 6-8). 

Emaitzen desberdintasun hori eskualdeen eta herrialdeen artean ikusi da; esate baterako, pobrezia 
handian bizi diren kopurua %84 gutxitu da Asiako hego-ekialdean eta %66 Amerika Latinoan, bai-
na %28 besterik ez Saharaz hegoaldeko Afrikan. Herrialdeen barnean ere oso emaitza desberdinak 
ikusi dira hiriguneen eta landa-guneen artean, eta biztanle-talde desberdinen artean ere bai. 

Garapenaren gaineko helburuak lortzeko bidean desberdintasunak argien ikusi den arloa, beharba-
da, genero-berdintasunarekin loturiko helburuetan izan da, eta horrek argi islatzen du emakumeen 
eta gizonen arteko desberdintasunen alde handia.  Emakumeak oraindik ere baztertuak izaten dira 
erabakiak hartzeko, lanean eta ondasun materialen gaineko kontrolean. Boterea eta justizia berdin-
tasunez eskuratzeko modurik ere ez dute oraindik. Pekingo Konferentzia egin zenetik igaro diren bi 
hamarkadetan, aurrerabideak izan dira hainbat arlotan hala nola nesken eskolatzean, emakumeen 
enpleguaren gehikuntzan eta emakumeek parlamentuetan duten ordezkaritzan, emakumeen kon-
trako indarkeria agenda publikoan sartzean (NBE Emakumeak, 2015), etab., baina atzerapenak ere 
izan dira, sexu eskubideen eta ugalkortasun eskubideen aldetik. Krisi humanitarioek eta desplaza-
turiko pertsonen kopuruen igoera dramatikoak ondorio txarrak izan dituzte emakumeentzat eta 
neskentzat, emakumeen aurkako indarkeria areagotu delako eta haien sexu eta ugalketa osasunak 
okerrera egin duelako. Horrez gain, Amerika Latinoan eta Karibean adibidez, pobrezia handian bizi 
diren emakumeen proportzioak igoera erlatiboa izan du gizonen egoeraren aldean.

Garapenaren osasunaren gaineko zenbait aurrerapen izan badira ere, bereziki VIH/HIESaren kon-
trako borrokan, badira oraindik bi erronka nagusi. Alde batetik, izurrite berriak agertu dira hala nola 
Ebola Afrikako mendebaldean; izan ere, horren ondorioz erabat gainezka egin dute ukituriko he-
rrialdeetako osasun sistemek. Edo Zika Amerika Latinoan sortzetiko anomalien kopuruak igotzea-
rekin	lotuta.	Bestalde,	lehen	«Iparrekoak»	jotzen	ziren	gaixotasunen	globalizazioa	gertatu	da:	min-
biziak, diabetesak, etab. Bi egoera horrek erronka garrantzitsuak dakartzate osasun globalerako eta 
garapenerako bererako.    

Azkenik, hezkuntzaren arloan, aurrera egin da umeen eskolatze-prozesuan, bereziki neskenean. 
Alabaina, oraindik eskolatu gabeko 57 milioi ume daude eta beste 100 milioik ez dute lehen hez-
kuntza bukatzen (UNESCO, 2015). Agerikoa denez, areagotu egin da hezkuntza eskuratzeko des-
berdintasuna, baita irakaskuntzaren kalitatearekin zerikusia duten arazoek jarraitzen dutela ere. 
Horren ondorioz, umeek lehen hezkuntzako zikloa osatuta ere, ez dituzte lortzen gaitasunak.  

Oraindik erronka asko dakartza Garapenerako Agendak, eta horrexegatik da garrantzitsua ekintza 
estrategikoak sortzea, erronka horietan pixkanaka eta modu iraunkorrean aurrera egin ahal izateko. 

1 MGHren arabera, egunean AEBko 1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi diren pertsonak dira. 
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1.2. Garapenaren egungo agenda

Milurteko Garapenaren Helburuen indarraldia amaitzeak igurikapen berriak irekitzen ditu garapen 
globalerako. 2016an, aro berria hasi zen Lankidetzaren nazioarteko agendan. Egungo agendan kon-
tuan hartu beharreko bost alderdi daude: (A) Giza Garapen Iraunkorraren kontzeptuak indarrean 
jarraitzen du marko global gisa; (B) Garapen Iraunkorreko Helburuak eta 2030 Agenda; (C) Gara-
penerako	 finantzazioa;	 (D)	 Laguntzaren	 Eraginkortasunerako	 Agenda;	 eta	 (E)	 Klima-aldaketaren	
aurkako borroka, Pariseko Goi-bileraren Akordioa ardatz hartuta. 

Giza Garapen Iraunkorra
Orain dela hogeita bost urte sortu zenetik, Giza Garapen kontzeptua ikuspegi nagusi bilakatu da 
pertsonen ongizatearen aurrerapena lantzeko. Pertsonak eta horien bizi-kalitatearen hobekuntza 
ardatz dituen ikuspegia da, hazkunde ekonomikoan zentratu barik; izan ere, hazkunde ekonomikoa 
bitartekotzat hartzen da berezko helburutzat baino. Giza Garapenaren Ikuspegiaren xede nagusia 
pertsonen askatasuna handitzea da, beren aukerak garatzeko modua izan dezaten. 

PNUDek	definitzen	duenez	(2015:	2),	«Giza garapena pertsonen aukerak handitzera bideraturiko proze-
sua da, zeren eta pertsonak ahalmen handiagoak eta horiek baliatzeko posibilitate handiagoak baitituzte. 
Giza garapena helburua ere bada, ordea, eta beraz, prozesua eta emaitza da aldi berean. Berekin dakar 
pertsonek eragina izatea haien bizitza erabakitzen duen prozesuan. Giza garapena pertsonen garapena da, 
giza ahalmenak sortzen ditu pertsonen alde, haien bizitza hobetuz, eta pertsonengatik ere bai, haien bizitza 
erabakitzen duten prozesuetan partaidetza handia izanik».

Ikuspegi hori zabalagoa bilakatu da azken bi hamarkadetan, eta gaur egun bi dimentsio paralelo ditu ar-
datz, bata pertsonen ahalmenetara bideratuta (Giza Garapenaren Indizeko adierazleen oinarria dena), 
eta	bestea	giza	garapena	finkatzeko	beharrezko	baldintzetara,	hain	zuzen	zehar-lerrotzat	har	daitez-
keen baldintzetara: partaidetza, genero-berdintasuna, giza eskubideak eta ingurumen iraunkorra. 

1. GRAFIKOA: GIZA GARAPENAREN DIMENTSIOAK

Iturria: Geuk eginikoa, GNBP oinarri hartuta (2015) Giza Garapenari buruzko txostena.
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Era berean, Giza Garapen kontzeptuak eboluzionatu egin du, eta taldea ere hartzen da aintzat ba-
nakoaz gain. Horrenbestez, Garapenerako Lankidetzako lanean, taldeen ahalmenak sortu eta indar-
tzeko ardura hartu beharra dago, erakundeena nahiz gizarte zibileko erakundeena. Hori bereziki 
garrantzitsua da eremu deszentralizatuan, non banako nahiz taldeko ahalmenak indartzeak parte 
hartzeko guneak egituratzeko ahalegina behar duen, agenteen multzoa kontuan hartzeko lurralde 
jakin batean.

Munduko biztanleen sektoreen arteko aldeak handituz doazen abagune honetan, garrantzitsua da 
Desberdintasunak doituriko Giza Garapeneko Indizea (GGI-D) ere aipatzea. Kontzeptu horretan, 
herrialde batek osasunaren, hezkuntzaren eta diru-sarreren arloetan neurturiko lorpenak ez ezik, 
lorpen horiek herritarren artean banatzeko modua ere hartzen da aintzat. Hartara, dimentsio ba-
koitzaren	batezbestekoari	balio	bat	«deskontatzen»	zaio,	eta	balio	hori	herrialdearen	desberdinta-
sun-mailaren araberakoa da (PNUD, 2015). Giza ahalmenetan dauden desberdintasun horiek toki 
eta eskualde mailan ere hartu behar dira aintzat. 

Halaber, kontuan izan behar da Genero Garapeneko Indizea (GGI), zeren eta genero-desberdin-
tasunari buruzko datuak ematen baititu ahalmenen hiru dimentsiotan izandako lorpenetan: osa-
suna, hezkuntza eta baliabide ekonomikoen kontrola. GGI lagungarria da ulertzen benetako zein 
genero-desberdintasun dauden giza garapenaren lorpenetan, eta ezinbestekoa da desberdintasun 
horiek murrizteko politikak aplikatu ahal izateko. Indize hori PNUDek 2010ean sartutako Genero 
Desberdintasuneko Indizearekin osatu beharra dago. Ugalketa-osasunean, jabekuntzan eta egoera 
ekonomikoan emakumeen eta gizonen artean dauden desberdintasunak neurtzen ditu.  

Garapen Iraunkorraren Helburuak (GIH) eta 2030 Agenda
2015eko irailean, bost urtez eztabaidak, negoziazioak eta kontsultak izan ondoren, Nazio Batuen 
Batzar Nagusian adostu ziren GIHak 2030era arteko garapenerako marko nagusia. 2030 Agenda 
berriak jauzi kualitatibo handia dakar, azterketa zabalagoagatik eta proposatzen dituen helburuen-
gatik. MGHak ez bezala, GIHak helburu globaltzat hartzen dira, eta mundua Iparrean eta Hegoan 
banatzeko ikuspegia gainditu nahi dute, zeren eta herrialde eta eskualde guztiek hartu behar bai-
tute konpromisoa helburuok lortzeko. Kritikak egin dira GIHen inguruan, ez baitira lotesleak esta-
tuentzat,	ez	baitute	finantzabide	argirik	eta	gizarte	zibilak	helburuok	abiarazteko	eta	ebaluatzeko	
izan behar duten partaidetza argi eta garbi ezartzen ez baitute. Hala eta guztiz ere, aurrerapen na-
baria dela irizten zaio, baita mundu hobea lortzeko oinarri sendoa ere.

2030 Agenda berriak ere iraunkortasun eta garapenerako estrategiak bateratu nahi ditu, aldi be-
rean abiarazi baitira. Rio +20 Goi-bilera eta klima-aldaketaren kontrako borroka abiapuntua izanik, 
itsas eta lur ekosistemen aldeko helburuak sartuta, ingurumenaren iraunkortasuna jarri da pobre-
ziaren kontrako borrokaren eta giza garapenaren aldeko borrokaren ardatzean. Aldi berean, eta 
gero eta desberdintasun handiagoa den abagunean, agenda berriak berdintasuna ezarri du, mundu 
hobea lortzeko borrokarako ezinbestekoa den aldetik.

17 GIHek 169 xede dituzte, dokumentu honetan aipatuak: «Gure mundua eraldatzea: 2030 Agenda 
Garapen Iraunkorrerako (Nazio Batuak, 2015b)» hauexek dira:

1. Pobrezia modu guztiak desagerraraztea nonahi

2. Gosea desagerraraztea, elikadura-segurtasuna lortzea, elikadura hobetzea eta nekazaritza 
iraunkorra sustatzea

3. Bizitza osasuntsua ziurtatzea eta guztion ongizatea sustatzea adin guztietan

4. Kalitateko eta berdintasuneko hezkuntza inklusiboa ziurtatzea eta etengabeko ikaskuntzarako 
aukerak sustatzea guztientzat

5. Genero-berdintasuna lortzea eta emakumeen eta nesken jabekuntza lortzea
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6. Uraren baliagarritasuna eta kudeaketa iraunkorra eta saneamendua ziurtatzea guztiontzat

7. Energia	eskuragarria,	fidagarria,	iraunkorra	eta	modernoa	eskuratzea	bermatzea	guztiontzat

8. Hazkunde ekonomiko iraunkorra, inklusiboa eta iraunkorra sustatzea, baita guztiontzako lan 
duina ere

9. Azpiegitura malgua eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta iraunkorra sustatzea eta 
berrikuntza bultzatzea

10. Desberdintasuna gutxitzea herrialdeen barruan eta horien artean

11. Hiriak eta giza bizilekuak toki inklusiboak, seguruak eta iraunkorrak izatea lortzea

12. Kontsumo eta ekoizpen modu iraunkorrak ziurtatzea

13. Klima-aldaketari eta horren eraginei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea

14. Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak zaintzea eta erabiltzea garapen iraunkorra lortzeko

15. Lurreko ekosistemak babestea, lehengoratzea eta erabilera iraunkorra sustatzea, basoen 
kudeaketa	iraunkorra	bultzatzea,	desertifikazioari	aurre	egitea	eta	lurraren	degradazioa	eta	
biodibertsitatearen galera geldiaraztea

16. Gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea garapen iraunkorra izateko, guztiek justizia izan 
dezaten eta erakunde eraginkorrak, arduratsuak eta inklusiboak lortzeko maila guztietan

17. Abiarazteko bideak indartzea eta garapen iraunkorrerako munduko ituna indartzea

Horiek onetsi zirenetik, GIHak toki mailan abiarazi ahal izateko osagaiak zehazteko prozesuan mur-
gilduta dago nazioartea2. Agenda berriak aitortu egiten du tokiko eta eskualdeko agintariak garran-
tzitsuak direla partaidetza eta inklusioa sustatzeko, funtsezko bi elementu baitira 2030 Agendan 
aurrera egiteko. GIHak lortzeak berekin dakartza ekoizteko eta kontsumitzeko modu berriak, anto-
latzeko eta ekosistemarekin erlazionatzeko modu berriak. 

2030 Agenda kokatzeko prozesu horretarako funtsezkoa da Itsas Erregio Periferikoen Konferen-
tziak (IEPK) onartutakoa. Euskal erakundeek zuzendutako prozesuaren emaitza den dokumentu 
horretan3, hauxe azpimarratzen da: 2030 Agendak «aukera ezin hobea ematen diela tokiko, eskualdeko 
eta nazioarteko komunitateei eta agintariei elkarrekin lan egiteko, giza eskubideetan eta herrietan zentra-
turik dauden eta gobernantza hainbat mailatan eta lurraldearen garapena sustatzen dituzten oinarri be-
rrien eta berritzaileen gainean. Lankidetza deszentralizatua funtsezko lanabesa da erakundeak indartzeko 
eta elkartasuna sustatzeko, ahalmenak hobetzeko eta berdinen arteko ikaskuntza hobetzeko, betiere maila 
askotako eta lurralde mailako ikuspegia izanik.» 4

Testuinguru berri honetan, Garapen Iraunkorreko Helburuetara egokitu behar dira tokiko eta es-
kualdeko agintarietan, bai Lankidetza deszentralizatuko estrategietan, bai inguruko eskualdeei eta 
herrialdeei eragiten dieten politikak egitean.  

2 Bereziki PNUD, UN Habitat eta Global Taskforce, tokiko eta eskualdeko agintariena, Europar Batasuneko Erre-
gioen Batzordearekin batera.

3 Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta Eusko Jaurlaritzak Bruselan duen Ordezkaritzak zuzentzen 
dute Itsas Erregio Periferikoen Konferentziaren kanpoko lankidetzarako lan-taldea, aipaturiko dokumentuaren 
arduraduna dena.

4 Garapen iraunkorrerako 2030 Agendaren kooperazio deszentralizatu eta dimentsio erregionala, IEPKek 
2015eko azaroko 5-6eko Batzar Nagusian onartua, Florentzian.
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Garapenerako finantzazioa
Nazio Batuen Batzar Nagusiak, garapeneko bigarren hamarkada aldarrikatzean, hauxe ezarri zuen 
1970ean: herrialde industrializatuek beren Nazio Errenta Gordinaren (NEG) %0,7 garapenerako 
lankidetzarako erabili behar zutela. 20 urte daramatza elkartasunaren aldeko gizarte mugimenduak 
garapenerako lankidetzarako %0,7 hori erabiltzearen alde lanean, herritarrak mobiliza daitezen eta 
sentsibilizatu	daitezen	 lankidetzak	duen	garrantziaz	eta	finantzazio	publikoak	horretan	betetzen	
duen eginkizunaz. 

Hasieratik Suediak, Norvegiak, Danimarkak, Luxenburgok eta Holandak bete dute helburua. Ala-
baina, nahiz eta azken urteetan Erresuma Batua herrialde gutxi horren taldean sartu den, Holanda-
ren ekarpena %0,7aren azpitik gelditu da. Espainiako Estatuak 2015ean nazio errenta gordinaren 
%0,16 erabili zuen Garapenaren Lankidetzarako, baina 2016ko aurrekontu orokorrek NEGaren 
%0,21erainoko igoera dakarte.  

Lankidetza deszentralizatuari dagokionez, autonomia erkidegoek eta tokiko erakundeek azken 
zazpi urtetan Lankidetza sistemaren zati handi bat desegin dute.  2011. urtean, Lankidetza deszen-
tralizatuak 600 milioi euro inguru erabili zituen bere jarduketa-esparrurako. 2016an, berriz, 168 
milioira murriztu zen, laurdena baino pixka bat gehiago (CONGDE, 2016: 7). 

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), krisia dela eta, urrundu egin gara %0,7ko helburutik. Euskal 
erakundeek ahaleginak egin dituzte lankidetza deszentralizatuari eusteko Espainiako estatuko bes-
te toki batzuetan lankidetza hori ia desagertu den aldian. Hala ere, murrizketak izan dira lankide-
tzarako euskal fondoetan. Alabaina, azken urtean helburu horretarako fondoek pixka bat gora egin 
dutela azpimarratu beharra dago.

1. TAULA:  HERRIALDE EMAILE NAGUSIEK GARAPENERAKO LANKIDETZARAKO  
EMANDAKO FONDOEN PORTZENTAJEA

Iturria: LEGE-GLK (2015).
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2. TAULA: EUSKAL ERAKUNDEEK AURREKONTUAN JASOTAKO GARAPENERAKO LAGUNTZA OFIZIALA (GLO)

Urtea OrOt. € GLea
FOrU aLdUndiak UdaLak

araba Bizkaia Gipuzkoa Bilbo donostia Gasteiz

2008 71.047.693 45.000.000 3.156.259 11.019.000 4.558.648 2.914.208 1.674.709 2.724.869

2009 77.830.454 51.000.000 2.819.505 11.746.260 4.501.399 3.084.451 1.687.709 2.991.130

2010 75.784.524 51.006.137 2.558.981 10.788.624 4.475.934 2.929.790 1.392.244 2.632.814

2011 74.111.277 51.006.100 2.335.436 9.500.932 4.518.757 2.913.389 1.392.244 2.444.419

2012 69.097.852 50.685.165 659.923 9.368.970 4.089.649 2.546.246 1.361.899 386.000

2013 35.581.933 21.232.945 866.880 4.448.970 3.848.120 1.991.962 1.337.819 1.855.237

2014 51.645.583 35.526.830 1.169.380 4.768.970 3.950.843 1.994.295 1.364.204 2.871.061

2015 53.754.024 40.026.830 1.169.380 4.998.357 3.950.843 1.998.204 1.370.847 239.563

2016 61.063.196 43.026.830 1.140.189 6.091.290 3.862.885 2.189.974 1.379.800 3.372.228

2017 60.763.548 42.894.551 1.208.630 6.152.870 4.308.576 2.484.836 1.488.585 2.225.500

Iturria: Euskadiko GGKEen Koordinakundea (2017),  
Euskal Lankidetza publikoaren azterketa, euskal erakundeen aurrekontuetan bildutako datuen arabera.

Gasteizko Udalak bere aurrekontuaren %0,98 Lankidetzarako erabili zuen 2016. urtean. Salbues-
pen bakar hori izanik, gainerako euskal erakundeek nabarmen handitu behar dute oraindik nazioar-
teko	lankidetzarako	finantzazioa,	Garapenerako	Lankidetzaren	Euskal	Legeak5 ezarritako konpro-
misoan aurrera egin ahal izateko: NEGaren %0,7 garapenerako Lankidetzarako erabiltzea.

3. TAULA: EUSKAL ERAKUNDEEN AURREKONTUAN %0,7 GLORAKO EMATEKO KONPROMISOA BETETZEA6

Urtea GLea (%)
FOrU aLdUndiak UdaLak

araba Bizkaia Gipuzkoa Bilbo donostia Gasteiz

2008 0,45 0,65 0,64 0,58 0,54 0,45 0,73

2009 0,49 0,56 0,63 0,50 0,57 0,48 0,79

2010 0,49 0,55 0,62 0,49 0,59 0,44 0,76

2011 0,49 0,44 0,50 0,54 0,59 0,44 0,69

2012 0,49 0,15 0,61 0,60 0,52 0,48 0,10

2013 0,23 0,24 0,30 0,52 0,40 0,45 0,42

2014 0,34 0,28 0,31 0,52 0,39 0,47 0,91

2015 0,37 0,28 0,32 0,50 0,41 0,47 0,06

2016 0,39 0,26 0,39 0,48 0,43 0,44 0,98

2017 0,39 0,26 0,40 0,51 0,46 0,44 0,62

Iturria: Euskadiko GGKEen Koordinakundea (2017), Euskal Lankidetza publikoaren azterketa, euskal erakundeen 
aurrekontuetan bildutako datuen arabera.

5 Irailaren 22ko 1/2007 Legea.

6 Aurrekontuaren bilakaerari buruzko konparaziozko datuak aurrekontu osokoarekiko %-a da (kudeaketa propio 
guztia foru aldundietan). %0,7a kalkulatzeko formulari buruzko eztabaida badago ere, taulako datuek nahikoa 
argi erakusten dute egungo egoera.
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Nazioartean, eta %0,7ko konpromisotik harago, 2002tik hona Garapenerako Finantzazioaren Goi-bi-
lera	egin	izan	da.	Addis	Abeban	(Etiopia)	eginiko	azken	goi-bileraren	ardatza	GIHetarako	finantzabi-
dea izan da. LEGEko herrialdeek %0,7arekin duten konpromisoa berriztatu du, eta Hegoa-Hegoa Lan-
kidetza sustatzeko baliabideak ezarri dira, beste akordio batzuen artean. Alabaina, kritikak egin dira 
goi-bilerak uko egin diolako zerga iruzurraren kontrako nazioarteko agentzia abiarazteari, baita he-
rrialde	pobreekin	bidezkoagoak	diren	nazioarteko	printzipio	fiskalak	ezartzeko	neurriak	hartzeari	ere.

Laguntzaren Eraginkortasunerako Agenda
Laguntzaren Eraginkortasunerako Agendak nolabaiteko jarraipena eman dio Monterreyko garape-
naren	finantzazioari	buruzko	lehen	goi-bilerari,	eta	maila	handiko	lau	forotan	gauzatu	da:	Erroma	
(2003), Paris (2005), Accra (2008) eta Busan (2011). LEGEren Garapen Batzordeak 2005ean anto-
laturiko Goi-mailako II. Forotik sortu zen Pariseko Adierazpenean, herrialde emaileek eta herrialde 
bazkideek bost printzipio adostu zituzten laguntzaren eraginkortasuna hobetzeko: Jabetzea, Batera-
tzea, Lerrokatzea, emaitzen araberako kudeaketa eta Elkarrekiko erantzukizuna7. 

Alabaina, gizarte zibil antolatuaren eta lankidetza deszentralizatuaren agenteen eskari historiko asko-
ri erantzun bazion ere, lankidetzako eragile askok kritikatu egin zuten Pariseko Adierazpena, herrialde 
emaileetako eta herrialde bazkideetako gobernu nazionalei ia pisu esklusiboa ematen dielakoan. 

Hiru urte geroago, Goi-mailako III. Foroa antolatu zen Accran (Ghana), Pariseko Adierazpenaren 
aplikazioa bizkortzeko eta sakontzeko Laguntzaren Eraginkortasunaren gainean. Eragile gehiago 
sartu ziren, gizarte zibileko erakundeak barne, munduko fondoak eta sektore pribatua. Ondoriozko 
Accrako Ekintza Agendan (AEA), lehen aldiz jorratu zen gizarte zibilak eta eskualdeko eta tokiko 
gobernuek garapenerako agendan duten garrantzia, jabetze demokratikoaren printzipioan aurre-
ratzeko. Halaber, AEAk aitortu egiten du garrantzizkoa dela genero-berdintasuna, giza eskubideen 
errespetua eta ingurumenaren iraunkortasuna sartzea, laguntzaren eraginkortasunean aurreratze-
ko ezinbesteko elementuak diren aldetik.

Busan-en (Hego Korea) 2011. urtean eginiko Goi-mailako IV. Foroak urrats garrantzitsua ekarri 
zuen,	zeren	eta	 ikuspegia	aldatu	baitzuen:	«Laguntzaren	eraginkortasunetik»	«Garapenaren era-
ginkortasunera».	Horrek	berekin	dakar	agenda	zabaltzea,	herrialde	 industrializatuek	Hegoko	he-
rrialdeetarako	 garapenerako	 ematen	 laguntza	 tradizional	 ofizialetik	 harago.	Hain	 zuzen	 ere	He-
goa-Hegoa Lankidetzarako proposamenetan aurrera egitea izan da aipaturiko Goi-bilera horren 
alderdi positiboenetako bat, gardentasuna hobetzeko ekimenekin eta politiken koherentzian aurre-
ratu beharrari buruzko aipamenekin batera. 

Alabaina, badira Laguntzaren Eraginkortasunari buruzko azken goi-bileraren ondorioen inguruko 
kritika garrantzitsuak ere. Busango Adierazpenak paragrafo bakarra eman du genero-berdintasunari 
buruz. Horrez gain, ez du erabat hedatzen jabetzearen kontzeptua gizarte zibila eta tokiko gobernuak 
sartu	ahal	izateko,	«jabetze	demokratikoa»	terminoa	bildu	badu	ere.	Azkenik,	ez	da	argi	garatzen	poli-
tiken	koherentzien	gaineko	ideia.	Batez	ere	Busanen	ondorengo	agendak	garapenari	buruz	duen	defi-
nizioa oso ekonomizista da; izan ere, giza garapen iraunkorrarekin eta giza eskubideetan oinarrituriko 
ikuspegiarekin loturiko kontzeptuetatik urrun dagoen hazkunde ekonomikoa bultzatzen du. Halaber, 
gizarte zibileko eragile gehienen artean kezka dago Adierazpenak enpresa pribatuari ematen dio egin-
kizun nagusia dela eta, hain zuzen ere garapenaren eragile nagusitzat hartzen baita. 

7 Jabetzea: herrialde bazkideek agintaritza eraginkorra izan zuten garapen politiken eta estrategien gainean eta 
garapeneko ekintzak koordinatzen dituzte.

 Lerrokatzea: emaileek herrialde bazkideen garapeneko estrategietan, erakundeetan eta nazio prozeduretan 
oinarritzen dute beren laguntza.

 Bateratzea: emaileen ekintzak, bateratuagoak, gardenagoak eta eraginkorragoak dira taldeka.
 Emaitzetara bideraturiko kudeaketa: baliabideak administratzea eta emaitzetara bideraturiko erabakiak hatze-

ko modua hobetzea.
 Elkarrekiko erantzukizuna: emaileak eta bazkideak garapenaren emaitzen erantzuleak dira.
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Busango Goi-bileraren ondorioz, Garapen Eraginkorreko Lankidetzarako Bazkidetza Globala eratu 
zen. 2014an bildu zen Mexikon eraginkortasunaren agendan aurrera egiteko. Alabaina, aurrerabide 
motela izan du, eta gizarte zibileko erakunde askok kritikatu egin dute Bazkidetza, aurrerabidea neur-
tzeko adierazle argirik ezagatik, baita ahaleginen balizko bikoizketagatik ere, hain zuzen erakunde ho-
rren eta GIH 17 gisa proposaturiko garapen iraunkorraren aldeko munduko itunaren artean.

Klima-aldaketaren aurkako borroka 
Kyotoko Protokoloa izenpetu zenetik ia 20 urte igaro ondoren, klima-aldaketari buruz 2015. urteko 
abenduaren 12an izenpeturiko Pariseko Akordioak aro berria zabaltzen zuen mundu iraunkorra-
goaren aldeko borrokan. Ia 200 herrialdek hitzartu dute elkarrekin lan egitea negutegi-efektuko ga-
sen isuriak murrizteko, hain zuzen ere beroketa globala industrializazioaren aurreko tenperaturak 
baino 2ºC-ko tenperaturara iristen ez dela bermatu ahal izateko. Konpromiso horrek joera berria 
ezarri du nazioarteko lankidetzaren arloan datozen 15 urteetarako. Klima-aldaketa partekaturiko 
erantzukizun globala dela aitortzean da, baina herrialde industrializatuek karga maila desberdinak 
izan dituzte betidanik, eta eragin desberdinak daude herrialdeen eta eraginpeko eremuek duten 
ahulezia-mailaren arabera. 

Garrantzizkoa da nabarmentzea akordio historikoa dela, izan duen adostasun-mailagatik eta ibilbi-
de-orria ezarri duelako karbono ondorengoko mundu baterako aldaketan. Izan ere, isuriak murriz-
teko	eta	finantzabide	garrantzitsuak	emateko	konpromiso	zehatzak	ditu,	klima-aldaketara	egokitze-
ko eta aldaketa txikiagoa izan dadin. Alabaina, Pariseko Akordioa ez da helburua berez, baizik eta 
herrialde sinatzaile bakoitzak negutegi-efektuko gasen isuriak murrizteko beren planak aurkeztu 
beharko ditu berreste-prozesuan. Akordioko testuak berak dioenez, zaindu eta jarraitu egin beharko 
dira helburu horiek, eta goranzko konpromisoak berrikusi beharko dira datozen urteetan. 

Klima-aldaketaren kontrako borroka Garapen Iraunkorreko Helburu berrietan sartu dira8, borroka 
horren	estrategia	definitzeko	ahalmena	Pariseko	Goi-bilerari	eskuordetuta.	Horrek	berekin	dakar	
giza garapeneko eta garapen iraunkorreko agendak bateratzea.

Akordioa onesteak badu beste ondorio bat ere: erakundeek, deszentralizatuak barne, ingurumena-
ren gaineko beren politikak eta jardunak berrikusi eta herritarrak klima-aldaketa eta iraunkortasu-
naz sentsibilizatzea sustatu behar dutela. Horrez gain, lankidetzako ekintzak sustatu behar dituzte, 
herrialde bazkideetako komunitateek erresilientzia handiagoa izan dezaten, klima-aldaketarako 
prestatzeko eta ondorioak apaltzeko neurrien bidez. 

1.3. Garapenerako Hezkuntzatik Gizartea  
Eraldatzeko Hezkuntzara (GEH)

Azken urteetan, nabarmena izan da Garapenerako Hezkuntzaren bilakaera. Ongintza-laguntzaren 
gaineko ikuspegia izatetik garapen ikuspegira igaro da, eta hortik ikuspuntu kritikoagoaren eta so-
lidarioagoaren aldeko giza garapena hartu da ardatz gisa (Ortega, 2007). Mugiarazitako eragileen 
edo agenteen aldetik ere eboluzioa izan du, honako hauek sartzen baitira: ikastetxeak (ikasleak, ira-
kasleak, IGEak, etab.), aisialdi elkarteak eta gizarte mugimenduak (emakumeenak eta feministak, 
ekologistak, migratuenak, giza eskubideenak, etab.).

Gehienbat GGKEek hogei urtean baino denbora luzeagoan eginiko lanaren ondoren, herritar kriti-
ko	globala	eta	garapen	prozesuekin	konprometituriko	herritarrak	sortzeko	prozesu	gisa	finkatu	da	
Garapenerako Hezkuntza (Celorio eta Lopez de Munain, 2007: 124). Hezkuntza, sentsibilizazioa, 
ikerketa, esperientzien trukea eta eragin politikoa Garapenerako Hezkuntzaren (GH) ardatza dira.

8  13. helburua: Klima-aldaketaren eta horren ondorioen kontrako borrokarako premiazko neurriak hartzea.
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GGKek Garapenerako Hezkuntza txertatu dute beren lan estrategikoan, honako hauek erabiliz: pla-
nak, ordaindutako pertsonalaren dedikazioa, eta batez ere boluntarioak, eta material didaktiko asko 
eta sentsibilizazio material asko egitea. GHko metodologia berritzaileak garatu dira, askotariko di-
mentsioak biltzen dituztenak: kulturalak, politikoak, pedagogikoak (Polygone, 2003). Alabaina, EAE-
ren eremuan eginiko diagnostikoek erakusten dutenez, garapenerako eta sentsibilizaziorako hezkun-
tza	orain	ere	«Garapenerako	Lankidetzaren	ahizpa	txikietako	bat»	(Círculo	Solidario,	2011:	4).

2030 Agenda berriaren eta GIHen testuinguruan, aurrerapausoak egiten ari dira hezkuntza forma-
lean eta ez-formalean esku hartzeko modu berria eratzeko bidean, Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza 
kontzeptua ardatz hartuta betiere. Halaber, Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentzia (GLEA) 
GEH estrategia sortzeko prozesuan murgilduta dago, GIHen aldi bera hartzeko asmoa duena, hots, 
2030. urtera arte. GLEAk eginiko diagnostikoaren arabera, «GEHren asmo nagusia gizartea eraldatzea 
da. Gaur egun, garapenerako hezkuntza aldatzeko prozesua gertatzen ari da, historian lankidetza lana-
rekin lotuta, pertsonen eskubideen aldeko arlo orokorragoetara bideraturiko GEHrantz, inklusio politike-
tan, herritar kritikoak eta erabakietarako partaidetzarekin konprometituriko herritarrak sortzeko» (GLEA, 
2016a). 

Gauzak horrela, GEHren ardatza herritarrei laguntzea da, hain zuzen ere pentsamendu kritikoa eta 
gizarteko eta banakako konpromisoa sustatzeko. Egungo abagunean, herritar globalak izan behar 
dira, baina partaidetza handia izan behar da toki mailako alternatibak sortzeko (GLEA, 2016b). Hori 
dela-eta, administrazio deszentralizatuek eginkizun garrantzitsua dute GEH sustatzeko, herrita-
rrengandik hurbil baitago. Hala gertatzen da GLEArekin eta Garapenerako Lankidetzaren Katalu-
niako Agentziarekin; izan ere, GEH estrategiak garatzen ari dira, eta agerian uzten dute zein ga-
rrantzitsua den GEHen eta garapenerako Lankidetzaren arteko loturak indartzea. Argi dago hainbat 
erakundek hartu behar dutela parte horrelako ekimenetan, eta gainera, lankidetza indartu behar 
dute erakundeetako eragileen eta gizarte zibileko elkarteen artean.  

Gero eta konektatuago dagoen munduan, eta Iparra-Hegoa dikotomia gainditu nahi duen 2030 
Agendaren baitan, tokiko errealitateak eta errealitate globalak konektatzeko asmoa izango du 
Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzak, baita giza garapena errazteko eragileak eta estrategiak iden-
tifikatu	ere.	

1.4. Ekintza Humanitarioaren (EH)  
kalitatean aurrera eginez

Munduko krisi humanitarioen kopuruak handituz doazela, krisi oso konplexuak direla eta horrekin 
batera eskubideak metaka urratzen direla ikusita, eboluzionatuz jarraitzen du Ekintza Humanita-
rioak, egungo erronka globalei aurre egiteko modua bilatu nahian. 

Beharrak handituz eta uztartuz doazen heinean, gero eta garrantzitsuagoa da Ekintza Humanita-
rioko alderdien arteko erantzun koordinatua izatea: larrialdi eta larrialdi ondoko laguntza, biktimen 
eskubideen alde egitea, emakumeen eta haurren eskubideen arreta berezia, giza eskubideen urra-
keten eta eskubide humanitarioen kontrako arau-hausteen kontrako salaketak eta advocacy dela-
koa erakundeetan, hain zuzen ere krisien konplexutasunagatik.   

Istanbulen 2016ko maiatzean egin zen Munduko Goi-bilera Humanitarioan agerian gelditu zenez, 
prebentzioaren eta gatazkak konpontzeko borondate politikoaren ikuspuntutik jorratu behar dira 
gatazkak eta krisiak. Goi-bileran izan ziren Nazio Batuen 173 estatuek erantzun humanitarioa 
hobetzeko ekintza zehatzak hartzea hitzartu zuten. Honako hauek azpimarratu ziren: gatazketan 
populazio zibila eta ondasun zibilak babestu beharra, desplazaturiko pertsonen eta errefuxiatuen 
beharrak lantzeko ikuspegi berria garatzearen garrantzia, EHan genero-berdintasuna sartzeak 
duen garrantzia, tokiko eragileei parte handiagoa harraraztearen eta fondoek nabarmena handitu 
beharraren garrantzia. Alabaina, gizarte zibilaren ustez, goi-bilerak ez du konponbide berririk ekarri 
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(Mineo, 2016). Haren arabera, ez dira espero ziren aurrerabideak gertatu kontuak ematearen eta 
Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren aplikazio berrituaren arloan. 

Halaber, agerikoa da esku-hartze humanitarioak beste lan-arlo batzuekin uztartu beharra dagoela. 
Horretarako, EHren eta GKren arteko loturak ezartzen dira, laguntzaren, errehabilitazioaren eta 
garapenaren arteko lotuneak sakontzeko. Ildo horretan ulertzen da Ekintza Humanitarioak gero-
ko	garapenaren	oinarriak	finkatzeko	balio	behar	duela,	ahuleziak	gutxituta	eta	tokiko	ahalmenak	
indartuta9.

Horrez gain, Ekintza Humanitarioa eta gizartea eraldatzeko eta sentsibilizaziorako hezkuntza uz-
tartu nahi ditu, herritarrei azaltzeko zein diren krisiaren eragileak eta zein ondorio dituen pertso-
nengan, baita prebentzioan eta gatazken konponbidean duen partaidetza sustatzeko ere.

Azken urteotan, gero eta garrantzi handiagoa eman izan zaio giza ekintzaren kalitateari, esku-har-
tzeen mailan (hainbat estandar sartuta, COMPASS edo SPHERE esaterako), nahiz erakundeek Good 
Humanitarian Donorship (dohaintza humanitariorako printzipioak eta jardun onak) markoan eman-
dako laguntzen mailan. Horien artean, dohaintza-emaileen arteko bateratze printzipioa nabarmen-
tzen da.

Ekintza humanitario deszentralizatuak ere garrantzia hartzen du. Lankidetza deszentralizatua ekin-
tza humanitarioaren kalitatea sustatzeko bideak garatzen hasita dago. Adibide gisa, Garapenerako 
Nazioarteko Lankidetzarako Andaluziako Agentziak jokabide-kodeak hartzea sustatzen du, es-
ku-hartze humanitarioetan bildu daitezen, baita esperientziak eta jardun onak trukatzea ere ekin-
tza humanitarioko agenteen artean. Bestalde, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 
egungo Gida Planak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Legearekin bat etorriz betiere, ekintza 
humanitarioko balizko neurri-sorta zabala erakusten du. Horien artean, honako hau: «errefuxiatuei 
eta desplazaturiko pertsonei laguntza luzea ematea, behineko krisialdietan laguntzea eta hondamendiaren 
ondoko hasierako errehabilitazioa. Halaber, honako hauetara bideraturiko ekintzak doaz: hondamendiak 
prebenitzera eta prestakuntza-lanetara, gatazkak prebenitzera eta bakea eraikitzera eta giza eskubideak 
eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioa babestera». 

1.5. Bizkaiko Foru Aldundiaren Garapenerako 
Lankidetzaren bilakaera10

Bizkaiko Foru Aldundia, era formalean, 1990ean hasi zen lankidetzan parte hartzen, Lankidetzara-
ko eta Garapenerako Laguntzarako Lehen Fondoan (LGLF), Eusko Jaurlaritzarekin eta beste bi foru 
aldundirekin batera. 1999an, Bizkaiko Foru Aldundiak bere aurrekontuaren %0,7 GKko eta EGko 
proiektuetarako erabiltzea erabaki zuen. 2001ean, LGLFtik irten eta bere deialdia egitea erabaki 
zuen	lankidetza	proiektuak	finantzatzeko.			

Euskal Lankidetzaren mugarri historikoa 2009an gertatu zen, hiru foru aldundiek baterako Gida 
Plana onetsi zutenean. Hurrengo urteetan baterako foru plana berriz ezartzerik izan ez bazen eren, 
Bizkaiko Lankidetzaren II. Gida Planak jarraipena eman zien ordukoan garaturiko ildoei.

KALIDADEAK eginiko azterlanaren arabera. Laguntasuna, Kalitatea eta Garapena (2015), BFAren 
datuak oinarri hartuta, Bizkaiko Lankidetzaren II. Gida Plana 2013-2015 indarrean izan den urtee-
tan, 13.557.868 €  erabili dira GKrako. Orotara, 170 jarduketa baino gehiago sustengatu dira, eta 

9 Eusko Jaurlaritza, otsailaren 19ko 31/2008 Dekretua, garapenerako lankidetzaren kargurako ekintza humani-
tarioetarako laguntzak arautzen dituena.

10  Atal honetan, KALIDADEAK eginiko azterlan diagnostiko kuantitatiboaren informazioa bildu da (Laguntasuna, 
Kalitatea eta Garapena 2015), BFAk 2013-2015eko datuak abiapuntu hartuta eta aurreko epealdiko jarduketa-
rekiko marko gisa.
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Bizkaiko 66 elkartek hartu dute parte11.	Bizkaiko	Foru	Aldundiak	II.	Plana	betearazi	du	sei	finantzabi-
de erabiliz, zuzeneko Lankidetzaz gain.

4� tAulA:  BFAKO LANKIDETZAREN AURREKONTUA BALIABIDEEN ARABERA

BaLiaBidea 2013-2015ekO aUrrek. %

I. Titulua – Garapenerako Lankidetza proiektuak 9.160.491,57 67,57

II. titulua – Sentsibilizazio proiektuak eta GH 1.430.000,00 10,55

III A titulua – Uneko ekintzak (Hegoa) 300.000,00 2,21

III B titulua – Uneko ekintzak (Bizkaia) 180.000,00 1,33

IV. titulua – Generoa sartzea 41.976,50 0,31

V. titulua – Ekintza Humanitarioa 1.847.400,00 13,63

VI. titulua – Urte askotarako Lankidetza proiektuak 240.000,00 1,77

Zuzeneko Lankidetza 358.000,00 2,64

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

Bizkaiko Foru Aldundiak Lankidetzaren inguruan duen banaketa geografikoari dagokionez, guzti-
ra 23 herrialdetan egin dira garapenerako Lankidetzako jarduketak. Proiektu kopururik handiena 
Guatemalak izan du, guztira 17 jarduketa 2013-2015eko aldian. Epealdi horretan, 10 herrialdek 
bakarrik bildu dituzte 80 jarduketak.

2� GRAFIKOA: BFAKO LANKIDETZAREN BANAKETA GEOGRAFIKOA:  
PROIEKTU KOPURUA HERRIALDEKO 2013-2015

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

Jardun	deneko	herrialde	bakoitzean	geografikoki	banatu	daitezkeen	fondo	guztien	guztizko	aurre-
kontuaren portzentajeari dagokionez, honako laburpen hau ematen digute Gida Planaren indarral-
diko urteetako datuek:

11		Ikusi	3.	eranskina,	non	BFAk	II.	Plan	Zuzendariaren	baitan	finantzaturiko	erakundeen	zerrenda	osoa	ageri	den.
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Eskualde	 geografikoaren	 arabera,	 2013-2015eko	 aldiko	 fondoen	%73,72	Amerika	 Latinoan	erabili	
dira (%46 Erdiko Amerikan eta Karibean; %27 Hego Amerikan); %17,44 Saharaz Beheko Afrikan eta 
%8,53 beste tokietan (Hego Asia, Ekialde Hurbila eta Ipar Afrika). Portzentaje horiek aldaketa dakarte 
I. Gida Planaren indarraldiko zifren aldean, noiz-eta orduan fondoen %86 Amerika Latinorako erabili 
zenean, %10a Afrikarako eta gainerako %4a beste herrialdeetan. Datu horiek aztertuta ikusten denez, 
Bizkaiko Lankidetzaren erdia baino gehiago Amerika Latinoko 4 herrialdetarako bideratu da eta %75 
baino	gehiago	gehien	finantzatu	diren	bederatzi	herrialdeetarako	(Guatemala,	Peru,	El	Salvador,	Ko-
lonbia, Nikaragua, Senegal, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Bolivia eta Honduras). 

            3� GRAFIKOA: BANATU DAITEZKEEN FONDOAK HERRIALDEKA, € (PORTZENTAJEAK)

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

II. Gida Planaren indarraldian, gehienbat honako sektore hauek izan ditu ardatz Garapenerako Lan-
kidetzak:

HEZKUNTZA ANTOLAMENDUA INDARTZEA OSASUNA EKOIZPENA
% 34 % 26 % 9 % 8

 
Lau sektore horiek (hezkuntza, osasuna, ekoizpena eta antolamendua indartzea) 2013-2015eko al-
dian	eginiko	jarduketa	gehienak	biltzen	dituzte,	eta	Bizkaiko	Foru	Aldundiak	finantzaturiko	proiek-
tu guztien %77 dira. 

4� GRAFIKOA: BFAKO LANKIDETZAREN BANAKETA SEKTOREKA

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

Hezkuntza % 34 

Antolamendua indartzea % 26
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Emakumeen kontrako indarke-
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Giza eskubideak % 2

Ura eta saneamendua % 1

Ingurumena % 1
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Bestalde, BFAko fondoak zabal banatu dira Bizkaiko Lankidetzaren agenteen artean. Bizkaiko Lan-
kidetzaren	II.	Gida	Planaren	indarraldian,	guztira	64	erakunde	finantzatu	dira	deialdiko	diru-lagun-
tzen bidez (I, II eta III. Tituluak), eta beste 2 erakundek soilik Ekintza Humanitariorako diru-lagun-
tzak jaso dituzte. 

5� tAulA: BFAKO FONDOEN BANAKETA, ERAKUNDEKA

kOntzeptUa erakUnde kOp.

8 proiektu onetsita dituzten erakundeak   2

7 proiektu onetsita dituzten erakundeak   2

6 proiektu onetsita dituzten erakundeak 4

5 proiektu onetsita dituzten erakundeak   3

4 proiektu onetsita dituzten erakundeak   3

3 proiektu onetsita dituzten erakundeak   10

2 proiektu onetsita dituzten erakundeak   23

Proiektu 1 onetsita duten erakundeak   19

Erakundeak OROTARA 66

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

Erakunde bakoitzak12 aurkeztu dezakeen proiektu kopuru mugatua dela-eta, 8 izan dira erakunde 
bati	onartutako	gehieneko	proiektu	kopurua.	Bizkaiko	erakunde	guztietatik	22k	finantzazioa	jaso	
dute soilik Garapenerako Lankidetzarako, 3 soilik sentsibilizaziorako eta GHrako eta 2 soilik Ekintza 
Humanitariorako. 

Unean uneko baliabideak erabiliz ere (III. Titulua, A eta B), Lankidetzako 20 erakunde ez-tradizional 
finantzatu	ahal	izan	dira,	eta	horietatik	1ek	lau	diru-laguntza	jaso	ditu	eta	2k	hiru	diru-laguntza.

Bizkaiko Foru Aldundiaren larrialdietarako laguntza eta laguntza humanitarioa deialdi ireki eta 
iraunkorraren bidez araupetu da. 2013-2015eko Gida Planak ezarritakoaren arabera, BFAk bere 
aurrekontuaren %3 gorde du Garapenerako Lankidetzarako Ekintza Humanitarioko jarduketeta-
rako. II. Gida Planaren indarraldiko urteetan, honako zenbateko hauek jaso dira aurrekontuan eta 
betearazi dira:

6� tAulA: EKINTZA HUMANITARIORAKO AURREKONTUAK ETA BETEARAZITAKOAK

Urtea aUrrekOntUa (€) Betearazia (€)

2013 425.000 425.000

2014 425.000 453.904

2015 997.400 1.038.596

Total 1.847.400 1.917.500

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

12  II. Gida Planaren indarraldian BFAk emandako dekretu arautzaileek gehienez proiektu bat ezartzen dute 
erakundeko eta Tituluko.  
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•	 BFAren Laguntza Humanitarioaren ardatza Ekialde Hurbilean metatu da nabarmen (%76); 
fondoen ia erdia Siriako gerrarekin lotutako ekintzetarako izan da (fondoen %48 Siriarako, 
Libanorako eta Jordaniarako).

•	 Ekintza Humanitarioari buruzko V. Tituluko fondoen %68 Nazio Batuen agentzien bitartez bi-
deratu da, %26 GGKEen bitartez eta gainerakoa beste erakunde mota bat erabiliz.

5� GRAFIKOA: BFAREN EKINTZA HUMANITARIOAREN BANAKETA GEOGRAFIKOA

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015

Bizkaiko Foru Aldundiak genero-ikuspegia sartzeko sustapen-lana ere egin du, proiektuetan nahiz 
herrialde bazkideetako erakundeetan, genero laguntza teknikoak	finantzatuta	horretarako. 

2013-2015 aldian, GL eta GH jarduketetan genero-ikuspegia sartzeko 21 laguntza tekniko susten-
gatu dira, guztira 41.976,50 €-ko kostua.

6� GRAFIKOA: BFAK FINANTZATURIKO LAGUNTZA TEKNIKOETARAKO EMANDAKO FONDOAK (€)

 2013 2014 2015

2.000,00 €

19.976,50 €20.000,00 €
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Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

Aldi berean, tokiko erakunde aliatuen genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketa 
errazteko	14	ekintza	finantzatu	dira,	guztira	101.268,56	€-ko	kostua.	Bide	hori	gero	eta	gehiago	
erabiltzen dute Bizkaiko erakundeek genero-ikuspegia erakunde aliatuetan sartzen laguntzeko, 
hots, 21.854,99 € 2013an eta 2015ean, berriz, 44.414,70 €. 

Siria % 25,99  

Jordania % 17,81

Palestina % 16,71

Kongoko E.D. % 16,05

Irak % 11,80

Nepal % 6,26

Líbano % 3,91

E. Dominikarra % 1,46
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7� GRAFIKOA: BFAK ANTOLAMENDUA ALDATZEKO  
FINANTZATURIKO EKINTZETARAKO EMANDAKO FONDOAK (€)

 2013 2014 2015

44.414,70 €

34.998,87 €

21.854,99 €
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Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015

Zuzeneko Lankidetzaren	esparruan,	zuzenean	onetsita	finantzatu	ditu	BFAk	jarduketak,	lehia-pro-
zesutik igaro behar izan barik.

7� tAulA:  BFAK BETEARAZITAKO ZUZENEKO LANKIDETZAKO FONDOAK 2013-2015

Urtea OnartUtakO prOiektU kOpUrUa OnartUtakO zenB. (€)
2013 2 140.000 

2014 1 100.000 

2015 2 118.000 

OROTARA 5 358.000 

Iturria: KALIDADEA (2015), Bizkaiko Lankidetzaren bilakaerari buruzko azterlan diagnostikoa 2013-2015.

Aurreko taulan ikusten denez, aipaturiko epealdian onetsitako 5 ekintzak dira. Bost horietatik hiru 
SEADerako	laguntza	humanitariokoak	dira,	Auserd	eta	Gazuaniko	azpiegitura	logistikoak	finkatze-
ko laguntza ardatz hartuta eta Euskal Fondoaren bitartez bideratuta. Fronte Polisarioak EAEn duen 
ordezkaritzari laguntzeko ekintza bat ere badago. Azkenik, Medellinen (Kolonbia) sarrerak sortze-
ko programa bat ere sustengatu da.

1.6. Bizkaiko Lankidetzaren II. Gida Planean ikasitakoak13

Aldi horretan sortu diren prozesuek indartu egin dute foru Lankidetza tokiko giza garapenean, ge-
nero-berdintasuna eta garaperenerako hezkuntzan oinarrituriko Lankidetza motarako bidea, eta 
GGKEen eskarien errealitatean gauzatu da: a) Amerika Latinorako eta GGI baxuko herrialdeetara-
ko garapen proiektuak lehenestea, gehienbat Perun, Guatemalan eta El Salvadorren, eta b): antola-
mendua eta hezkuntza indartzera bideraturiko espezializazio sektoriala (eskabideen %53). 

Joera nabarmen hori gorabehera, BFAk Afrikarako Lankidetza handitzearen aldeko apustua egin du, 
baina neurri horiek, praktikan, ez dituzte gehitu Afrikarako fondoak, batez ere aurkezturiko ekime-
nak	ahulagoak	baitira	«teknikoki».	

13  Atal honen oinarria Bizkaiko lankidetzaren 2012, 2013-2015eko bigarren zuzendari planaren ebaluazioari 
buruzko azken txostena da (dokumentua, 2016ko azaroa). Ebaluazio-prozesu horretan, ebaluaturiko aldean 
fondoak betearazi dituzten GGKEen %13k hartu du parte.
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Ebaluazioak dakarrenez, aurreko plana garatu zenean krisi ekonomikoa gertatu zenez gero, txikia-
goa izan zen aurrekontua 2012an eta 2013an, eta fondoen %55 gutxitu dira. Testuinguru horre-
tan, txostenaren arabera: «hartutako neurriak krisia kudeatzeko garrantzitsuak eta eraginkorrak izan 
zirela esan daiteke. Hala eta guztiz ere, alde batetik GGKEek ekintzak finantzatzeko eta planifikatzeko 
igurikapenetan muga garrantzitsua ekarri zuen doikuntzak (bereziki ibilbide handienekoetan eta hainbat 
proposamen aurkezteko eta kudeatzeko ahalmen teknikoa zutenetan). Bestalde, aipaturiko neurriei esker, 
eragina ez zen hain handia izan, onetsitako proiektuen mailan nahiz laguntza egokia jaso zuten GGKEen 
mailan.» (6. orrialdea). Neurriokin, onetsitako proiektuen guztizkoaren jaitsiera (83tik 49ra 2012 
eta 2013 urte bitartean) nahiz baiezkoa jaso zuten GGKEen eskabideen beherakada (%20, diruz 
lagundutako 59 elkartetik 47 elkartera 2012 eta 2013 bitartean) aurrekontu orokorraren murriz-
keta baino txikiagoak izan ziren. BFAren fondoak 2013-2015 aldian erakunde garrantzitsuenen 
%23an metatu ziren: lankidetzan ibilbide eta esperientzia handienak dituztenetan, kalitate tekni-
ko handiko proposamenak aurkezteko ahalmen handiena dutenetan eta herrialde bazkideetan itun 
finkatuagoak	eta	indartsuagoak	dituzten	erakundeetan.

II. Gida Planak Bizkaiko Lankidetza hiru ardatzen biltzeko (Tokiko Giza Garapena, Genero-berdin-
tasuna eta Garapenerako Hezkuntza) egiten duen apustuari dagokionez, mistoak dira ebaluaziotik 
ateratako emaitzak. TGG ardatzarekin lotutako irizpideetan eskuraturiko puntuazioaren azter-
ketak	 «okerreko»	 joera	 erakusten	 du.	 2014an	 puntuazioa	 hobetu	 zen	 aurreko	 urtearen	 aldean.	
Alabaina, 2015eko puntuazioak ia 2013ko mailetaraino egin zuen behera. Ondorio hau ematen du 
txostenak: «II. Planaren indarraldia bukatzean, Tokiko Giza garapena garapen proiektuetan sartzeko il-
doan lorturiko emaitzek ez dituzte bete aurreikusitako helburuak» (27. orrialdea). 

Proiektuak Genero-berdintasunaren ardatzarekin lerrokatzea askoz positiboagoa izan da. Deial-
dietan aurkezturiko proiektu kopuru handi batek puntuazio altua eskuratu du, eta joera positiboa 
izan da Planaren hiru urteetan. Alabaina, proiektuei buruzko azterketa xehatuak (onetsi ez dire-
nenak batez ere) «argi erakusten du ikuspegiari buruzko errefortzu kontzeptuala eta teknikoa eman 
behar zaiela erakundeei, baita adierazleetan genero-berdintasunerako helburuak eraginkorrak izateko 
ere hain zuzen ere jomugako biztanleengan dituzten ondorioak eta eraginak jarraitu eta ebaluatze al-
dera»	 (30	 orrialdea).	 Bestalde,	 BFAk	 berariaz	 sustaturiko	 irizpidea	 izan	 bada	 ere,	 aurkezturiko	
proposamen gutxitan bildu da beren helburuen artean Bizkaiko emakumeen mugimenduen eta 
mugimendu feministen eta emakumeen eskubideen alde dauden herrialde bazkideen arteko 
koordinazio handiagoa.

Proiektuak garapenerako hezkuntzaren ardatzarekin lerrokatzeari buruz egiten duen balorazioa 
ez da hain argia txostenean. Ebaluazioak dioenez, Garapenerako Hezkuntzaren ardatzari buruzko 
balorazioak genero-berdintasunaren irizpidearekin nahastu daitezke, eta bien arteko puntu-me-
taketa izan daiteke. Gainera, GHren ardatzeko proiektuen lerrokatzeari buruzko azterketa zaildu 
dezake. Alabaina, ebaluazioaren arabera, Bizkaiko Lankidetzaren agenteek epe luzerako lan eral-
datzailearen alde egiten duten apustua nabarmendu daiteke, baina erabat sartzeke dago kultur ar-
teko ikuspegia, baita ahalegin handiagoa ere sareko lana eraikitzeko eta sistematizazioa agenteen 
zereginetan sartzeko. 

Jarraipena ikusi da lankidetzaren agente tradizionalen partaidetzan (GGKEak), baina ahalegin 
handiak egin dira agente ez-tradizionalak sartzeko hala nola migratuen edo emakumeen elkarteak, 
edo kultur elkarteak. Horien gaineko zenbait muga tekniko aipatzen dira, eta beharrezkotzat jo-
tzen da prestakuntzako ekintzak bultzatzea espezializatu gabeko erakundeentzat, errazago parte 
har dezaten BFAko lankidetzarako politikan.

Baliabideei dagokienez, egonkortasun orokorra izan da Gida Planaren indarraldian. Garapen 
proiektuen deialdia oraingoan ere lankidetzaren foru politikaren baliabide nagusia izan da, baina 
balorazio ona egin da urte askotako proiektuak berriz sartu izanaren inguruan (aurrekontu txikia-
goarekin bada ere). Ildo horretan, ebaluazioaren txostenak dakarrenez, erakundeek badute formu-
larioaren eta baremazio-irizpideen berri. Hala eta guztiz ere, beharrezkotzat jotzen da zenbait iriz-



pide berrikustea eta diru-laguntzak onartzeko edo ez onartzeko zioa gehienbat honako hau izatea: 
proposamena	foru	lankidetzarako	politikara	egokitzea,	«kalitate	teknikoa»	printzipioaren	aurretik.	

Ebaluazioaren ondorio nagusietako bat hauxe izan da: «GHko proiektuen deialdiak eraginkortasun 
handiagoa erakutsi du aurreko hiru urtekoan baino, hain zuzen ere proposamenak aurkezteko pizgarriak 
emateko helburuaren inguruan, ez bakarrik euskal gizartearen «sentsibilizaziora» bideratuta […], baizik eta 
batez ere Garapenerako Hezkuntza nagusi deneko proposamenak aurkezteko pizgarrietara»	(53.	orrial-
dea). Unean uneko ekintzetarako laguntzari ere eutsi zaio. 2013-2015 aldian zuzeneko lankidetza 
txikia izan denez gero, garrantzizkoa irizten zaio tresna horri hurrengo aldian garrantzi handiagoa 
emateari. 

Gomendioen atalean, honako hau nabarmentzen du ebaluazioak, besteak beste:

a. Ikuspegien gaineko kontzeptuak eta eragingarritasuna hobetu beharra irizpideetan, erakundeen 
errealitatera hobeto egokituta.

b. Baremazioa GGI baxuena duten herrialdeen aldeko diskriminazio positibora egokitzea.

c. BFAk zuzeneko lankidetzan duen eginkizuna argitzea.

d. Batze	geografikoko	maila	handia	duten	foru	lankidetzaren	jarduketen	benetako	eragina	
ebaluatzea.

e. Elkarrekin lotutako urte askotako edo urteko aurrekontuak handitzea, epe ertainerako edo epe 
luzerako	estrategien	finantzazioa	bermatu	ahal	izateko.

f. Tresnak eta horien irizpideak doitzeko eta baliozkotzeko prozesuan aurrera egitea.

g. Ebaluazio-irizpideak eta planean espero diren helburuak ezartzea jarraipena egin ahal izateko, 
besteak beste.

Ildo	horretan,	Plan	berrirako	dagoen	ikasgai	argia	da:	ebaluazio-prozesuen	planifikazio	hobea	sortu	
eta garatu beharra dagoela. 15 erakundek baizik ez zuten partaidetza handia izan II. Gida Planaren 
ebaluazioan (BFAren deialdietan 2013-2015 aldian aurkeztu ziren Bizkaiko Lankidetzaren erakun-
deen %13ak). Beraz, horrek argi erakusten du garrantzizkoa dela Plana bera ebaluatzeko prozesua 
adostea, Bizkaiko Lankidetzaren ahalik eta agente gehienak sartuta, prozesuaren emaitzak soziolo-
gikoki baliagarriagoak eta baliotsuagoak izan daitezen.
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estrategikoak 

2.1. Bizkaiko Foru Aldundiaren Lankidetza 
deszentralizatuari buruzko ikuspuntua

Hona hemen Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetzari buruzko ikuspegiaren abiapuntuak: nazioar-
tean dagoen egoera, GKren egungo arkitektura eta azken urteetako geure ibilbideari buruzko 
ebaluazioa. I. Gida Planean azaltzen zenez, lankidetza deszentralizatua ez da GKren eranskintzat 
hartzen, baizik eta Bizkaitik elkartasun-ekintzak burutzearen aldeko apustutzat, betiere bere nor-
tasunaz eta gainerako erakundeekin eta euskal gizarte zibilarekin erabat koordinatuta.

Ikuspegi horri esker, elkartasun-loturak ezar daitezke Bizkaitik, tokiko garapeneko eta deszentrali-
zazioko prozesuetan lagundu, gizarte zibilaren indartze instituzionala lortu eta parte hartzeko gu-
neak sortu, betiere herritarrengandik hurbil egotea baliatuz GEH sakontzeko.  

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren adierazpen instituzional honek izan behar du 
abiapuntua:	«Kalitatezko	lankidetza	deszentralizatuaren	alde».	Adierazpen	horren	bidez,	jarraipena	
eman nahi zaie bi hamarkadetan sortutako eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Legean islatu-
tako adostasunei:

•	 Errealitatea hobeto ezagutzeko loturei erantzuna ematea, zenbait herrialderekin historia parteka-
tuta gure gizarteko pertsonekin, lankidetza eta elkartasuna estuki lotuta.

•	 Gizarte zibilari GGKEen eta irabazteko asmorik gabeko beste erakunde batzuen bitartez protago-
nismoa emateko interesa, herritarren lankidetzaren eragileak diren aldetik.

•	 Gizarte ekimenak indartzea Hegoan, proposamenak sortzeko prozesu parte-hartzaileak oso kon-
tuan hartuta. Horrela, gizarte zibila indartuko da.

•	 Garapenerako hezkuntzaren aldeko apustua egitea Iparrean beharrezko gizarte eraldaketari eki-
teko modua den aldetik, barneko eta kanpoko desberdintasunean dagoen alde handia txikitu da-
din.

•	 Ahalmenak sustatzea Hegoko tokiko administrazioetan.

•	 Lankidetza horrek desberdintasunaren egiturazko kausen gaineko jarduketak indartu ditzala, ez 
bakarrik nagusi den ereduaren ondorioak, genero-ikuspegia sartuta eginiko aurrerapenei eutsiz, 
baizik eta banako eta taldeko eskubide guztiak abiaraztea eta iraunkortasun ekologikoa ere bai.

Iturria: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua,  
«Kalitatezko lankidetza deszentralizatuaren aldia», 2012ko uztailaren 4an onetsia.

Aldi berean, Garapen Iraunkorreko 2030 Agenda onetsita, lankidetza deszentralizatuaren garran-
tzia aitortu eta lehentasunezko eginkizuna ematen zaie tokiko eta eskualdeko erakundeei. Global 
Taskforce delakoak tokiko eta eskualdeko gobernuak bildu zituen 2015. urtearen Ondoko Agendari 
buruzko negoziazioetan, eta garapen iraunkorraren lurralde dimentsioa nabarmendu du –hirietan 
eta lurraldeetan-; izan ere, bertan «konpondu behar dira pobrezia eta desberdintasunak, hezkuntza eta 
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osasun zerbitzuak ematen dira, ekosistemak babesten dira eta giza eskubideak bermatu behar dira»14� Ga-
rapen Iraunkorreko Helburu handizaleak lortzeko, politikak sortu eta ekintzak sustatu behar dira 
toki mailan, bai Bizkaian, bai herrialde bazkideetan.

Ondoren, BFAren lankidetza ikusarazteko jarduketa-ildoak azalduko dira: Garapenerako Lankide-
tza, Gizarte Eraldatzeko Hezkuntza eta Ekintza Humanitarioa.

Garapenerako Lankidetza
Bizkaiak herrialde bazkideekin duen Garapenerako Lankidetza elkarren osagarri diren lau sektore-
tan garatzen da: emakumeen jabekuntza, eskubide unibertsalen sustapena, tokiko garapen ekono-
mikoaren sustapena eta gobernu demokratikoen aldeko laguntza irmoa15.

Lehenik eta behin, Bizkaiko Foru Aldundiak Emakumeen Jabekuntza ardatz duten jarduketak lehe-
nesten ditu, Garapenerako Genero Ikuspegiaren baitan (GGI). BFAk badu esperientzia berdinta-
sunaren arloan, 2000. urtetik bost foru plan garatuta eta emakumeen giza eskubideen sustapena 
eta defentsa lehenetsi dituen Garapenerako Lankidetzaren barneko ibilbidea izanik. Hori dela eta, 
genero-berdintasuna eta emakumeen jabekuntza Bizkaiko lankidetzaren ezaugarri azpimarragarri 
bihurtu da. Lehentasun sektorial hori genero-berdintasunaren zehar-lerroaren osagarria da, Pekin-
go Ekintza Plataforman ezarritakoarekin bat etorriz. Emakumeek banako eta taldeko kontzientzia 
hartzeari deritzo jabekuntza, eta horri esker, emakumeek parte-hartze handiagoa dute erabakiak 
hartzeko prozesuetan eta boterean jarduteko ahalmena eskuratzeko prozesuetan, baita gizartea 
aldatzeko gaitasunean ere (Silvestre, 2014). BFAk jarduketak sustatuko ditu emakumeen eta ema-
kumeen elkarteen gaitasun teknikoan eta politikan eragiteko, emakumeen jabekuntza ekonomikoa 
sustengatzeko eta sexu eta ugalketa eskubideen alde egiteko eta emakumeenganako indarkeriaren 
aurka borrokatzeko. 

Bizkaiko Foru Aldundiak garapenerako elkarren arteko mendetasuna eta giza eskubideak aitortzen 
ditu, eta bere bigarren jarduketa-ardatzaren ahalegin nagusiak Giza Eskubide Unibertsalak susta-
tzera daude bideratuta, eskubide politiko eta zibilak nahiz ekonomiko, sozial eta kulturalak. Bestal-
de, BFAk eutsi egingo dio errefuxiatuen, tratu txarrak jasan dituzten emakumeen, bereziki ahulak 
diren adingabeen edota jazarritako pertsonen (sinesmen, etnia, sexu orientazio edo nortasun edo 
genero arrazoiengatik, eta abar) egoeran zentraturiko jarduketen aldeko apustuari, baita herrialde 
bazkideetan giza eskubideen aldeko erakundeei laguntzeko ere. Bestalde, bereziki osasunerako es-
kubidea, hezkuntzarako eskubidea eta oinarrizko saneamendua eta ura izateko eskubidea sustatze-
ko jarduketak lehenetsiko ditu.

Plan honetan lehenetsitako hirugarren ardatz sektorialak Tokiko Garapen Ekonomikoa du erdigu-
ne. 2015. urteko irailean Turinen eginiko Tokiko Garapenerako Munduko Hirugarren Foroak toki-
ko garapen ekonomikoaren ekarpena nabarmentzen du GIHren onurarako ikuspegi estrategikoa 
eta operatiboa den aldetik.  Foroaren azken adierazpenak aitortzen duenez, tokiko eta eskualdeko 
agenteek eta dimentsioek garrantzi handia dute benetako eraginak sorrarazteko ezinbesteko osa-
gai gisa.  Bizkaiko Foru Aldundiak lurralde garapen ekonomikoaren eta sozialaren sustapenean duen 
esperientzia zabala dela eta, bere indarguneen eta Garapen Iraunkorreko 2030 Agendaren marko 
berriak eskaintzen dituen aukeren gainean eraiki behar da Bizkaiko Lankidetza. Ildo horretan, BFAk 
sare ekonomikoa eta soziala indartu nahi duten ekimenak sustengatuko ditu, bereziki enpresa txi-
kiak eta kooperatibak, zertarako-eta kontsumo arduratsuan eta bidezko merkataritzan eragina iza-
teko eta elikadura-subiranotasuna eta nekazaritzako iraunkorra sustatzeko.

14  Global Taskforce of Local and Regional Governments for post 2015 Development Agenda «GIH guztiak toki-
koak	dira:	Ekintza-agendaren	bidean»,	New	Yorken	2015eko	irailaren	27an	onetsia.	

15  Eusko Jaurlaritzaren GLEAren egungo Plan Zuzendariarekin lerrokatuta.
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Azkenik, BFAk Gobernantza Demokratikoaren aldeko apustua ere egiten du, 2030 Agendaren bai-
tan. Kasu honetan, honatx jarduketaren oinarria: «Lankidetza deszentralizatua funtsezko baliabidea 
da erakundeak indartzeko eta elkartasuna sustatzeko, gaitasunak eta ikaskuntzak hobetzeko berdinen 
artean, betiere maila eta lurralde askotako ikuspegia izanik» (CMPR, 2015). Tokiko erakundeek udal 
eta eskualde politikak kudeatzeko dituzten ahalmenak indartuko ditu BFAk, baita gizarte zibileko 
elkarteenak ere, hain zuzen ere politikan eragina izateko eta bizitza politikoan eta sozialean parte 
hartzeko toki mailan eta eskualde mailan.  

Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza 
BFAren bigarren lan-ildoaren ardatza da Bizkaiko gizartean eta herrialde bazkideetan maila globalean 
aurre egin beharreko erronken gaineko kontzientzia kritikoa sustatu beharra. Egungo arazoak globa-
lak eta elkarrekin lotuak dira, eta horixe da hain zuzen apustu horren abiapuntua: klima-aldaketa, es-
kubideen urraketa, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak, aberatsak eta pobreak, etab. 

Pertsona jabetuak eta arduratsuak sustatuko duen GEH, jarduteko gai diren eta gizartea eraldatze-
ko ahalmena duten pertsonak, justizia, aniztasun eta iraunkortasun helburuak lortzen laguntzeko. 

Tokiko egoeraren eta maila globalaren arteko loturak ezarri nahi dira, herritartasun globala eraiki-
tzeko lanean aritu, baina garapenerako betiko sentsibilizaziotik eta hezkuntzatik harago, hain zuzen 
ere eragina izateko, parte hartzeko eta herritarrak mugiarazteko ekintzak sustatzeko, betiere gizar-
tea eraldatu nahian justizian eta elkartasunean oinarrituta. 

Lan-ildo hau 4. GIHarekin lerrokatzen da, hain zuzen ere 4.7. helburuarekin: «ikasleek garapen iraun-
korrerako beharrezkoak diren jakintza teorikoak eta praktikoak eskuratzen dutela bermatzea, besteak bes-
te garapen iraunkorrerako hezkuntzaren bidez eta bizimodu iraunkorrak hartuta, baita giza eskubideak, 
generoen arteko berdintasuna, bakearen eta indarkeriarik ezaren sustapena, munduko herritartasuna eta 
kultur aniztasuna balioestea eta horrek garapen iraunkorraren kulturan duen ekarpena ere, beste bitarte-
ko batzuen artean».	Lankidetza	deszentralizatuaren	indarguneetako	bat	herritarrekiko	hurbiltasuna	
eta tokiko eta eskualdeko gizartean zuzenago eragiteko ahalmena da; izan ere, sinergiak sortu eta 
parte hartzeko guneak bideratzen ditu.

BFAk eskubideen sustapena eta defentsa ardatz dituzten jarduketak sustatuko ditu GIHaren ar-
loan. Halaber, emakumeak ikusarazteko eta berdintasuna lehenesteko mekanismoak indartuko 
ditu. Bizkaiak sustengaturiko jarduketen zati handi bat gatazka armatuko hainbat faseren eragin-
peko eremuetan egiten denez gero, ezinbestekotzat jotzen da GIHak bakerako eta indarkeriarik 
ezerako hezkuntza sartzea.  

BFAk eutsi egingo dio hezkuntzaren hiru eremuetako –hezkuntza formala, ez-formala eta informa-
la- jarduketak sustengatzeari, baita ikerketari, jardun onen trukeari, herritarrak mugiarazteari eta 
politikan eragina izateari ere. 

Epealdi berri honetan, BFAk eginkizun handiagoa beteko du pentsamendu kritikoa sortzeko, eta 
gainera, eutsi egingo dio Bizkaiko GGKEen ezinbesteko lana sustengatzeari. Ikastearen kulturak 
Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzaren baitan duen garrantzia dela eta, eremu horretako jarduketak 
Bizkaiko agenteen arteko esperientzia arrakastatsuen trukea sustatuko du. Halaber, beste euskal 
erakunde batzuetako GIHko jarduketekiko osagarritasuna bilatuko da (bereziki GLEArena eta bes-
te foru aldundi batzuena). 

Ekintza Humanitarioa
Errefuxiatuen krisia delakoaren erdi-erdian, Aldundiak eutsi egiten dio Ekintza Humanitarioa 
emateari. Baliabideak mugatuak direla kontuan izanik eta Bizkaiko agenteak indartzearekiko ba-
teragarritasuna ziurtatze aldera, larrialdi ondoko garaian EH bideratzeko mekanismoak bilatuko 
dira (aro horretan, Bizkaiko agenteek badute esperientzia), baita biktimak eta horien eskubideak 
babesteko ere salaketen eta advocacy ekintzen bidez. Garrantzizkoa da arlo humanitarioak sus-
tengatuko diren ekintzek ere krisi humanitarioaren eraginpeko eremuetan gizarte-sarea ahultze-
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ko prozesua geldiarazteko balio izatea, betiere Laguntza Errehabilitazioa eta Garapenaren arteko 
loturaren baitan. 

Ildo horretan, larrialdi proiektuak eta Ekintza Humanitarioko proiektuak halako moldez daude 
pentsatuta non hondamendi naturalek edota gatazka armatu jakin batzuek eragindako egoeretan 
erantzuna emateko ekintzetan parte hartuko baita, zeren eta biztanleria egoera ahulean baitago 
halakoetan. BFA bat dator esatean krisi humanitarioek edo hondamendiek garapen eredu jakin 
baten porrota islatzen dutela, non ezaugarri nagusia biztanleriaren zati handi baten ahulezia den 
(Duffield,	2013).	

Horrez gain, ezinbestekotzat jotzen da genero-ikuspegia EHan sartzea. Neurri zehatzak sartuko 
dira Bizkaitik Ekintza Humanitarioa Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren 1325. ebazpenaren 
printzipioekin lerrokatzeko. Hona hemen estrategia horren ardatzak: gatazketan emakumeen es-
kubideen urraketen aurkako babes handiagoa eman beharra dagoela aitortzea, emakumeek gataz-
ken konponbidean duten partaidetzaren garrantzia eta justizia diskriminaziorik gabe baliatzeko 
neurriak hartu beharra. 

Ildo beretik, garrantzizkoa da Bizkaiko Ekintza Humanitarioak bere gain hartzea generoarekiko 
sentsibilizazioa duen giza segurtasunaren kontzeptua, genero-berdintasunarekin eta emakumeen 
jabekuntzaren konprometituta. Zentzu horretan, giza segurtasuna oraindik ere kontzeptu garran-
tzitsua da giza eskubideen babesean eta bakearen eraikuntzan aurrera egiteko.

Gida Plan honen baitan, BFAk EHaren eremuko bi jarduketa motaren aldeko apustuari eusten dio. Bi 
horiek 2016. urteko ekitaldiko diru-laguntzak arautzen dituen Dekretuan aipatu ziren:

•	 Larrialdietan laguntzeko proiektuak oinarrizko ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko (jantziak, 
aterpea, edateko ura, janaria, osasun laguntza), hondamendiek ukituriko biztanleen beharrik 
behinenei erantzuteko eta haien biziraupena bermatzeko eta sufrimendua zelanbait arintzeko.

•	 Ekintza Humanitarioko Proiektuak zentzurik zabalenean, hondamendien beste fase batzuetan 
erantzuteko, hain zuzen ere eraginpeko biztanleak hain egoera ahulean egon ez daitezen eta 
garapen iraunkorreko prozesurako oinarriak ezar daitezen. Tipologia horrek bere baitan bil-
duko lituzke, besteak beste, hondamendiaren osteko errehabilitazioa, hondamendien preben-
tziorako eta aurre egiteko gaikuntza, giza eskubideen babesa, errefuxiatuei eta mugiarazitako 
pertsonei luzaroko laguntza ematea eta krisi behinenetan laguntzeko ekintzak.

Bizkaiko Ekintza Humanitarioko agenteen esperientzia eta ahalmen direla-eta, bigarren tipologiako 
jarduketak lehenetsiko dira.       

2.2. Garapenerako Politiken Koherentzia (GPK) 

Orain dela bi hamarkada sortu zen Garapenerako Politiken Koherentzia kontzeptua, eta honako ideia 
honetan du jatorria: lankidetzarako politikak, berez, eragina mugatua duela giza garapenak dakarren 
eraldaketa globalean. GGKEen lanak eman zuen azken bultzada, neurri handi batean, Europar Bata-
sunak kontuan har zezan bere politika komunitarioek garapen helburuetan zuten eragina (Unceta et 
al, 2015). Adierarik osoenean, GPKren arabera, erakunde jakin baten ekintza-multzoak politika publi-
koen lehentasuntzat jo behar du giza garapena eta zeharka aintzat hartzea bere politiketan (Millan et 
al, 2015). Bi alde ditu osotasun horrek. Batetik, aintzat hartu behar da beste jarduketa-ildo batzuen 
izan lezaketen eragin negatiboa –eta mugatzen saiatu-. Bestetik, Lankidetzarako politikaren eta beste 
politika batzuen arteko koordinazioa bilatu behar da, azken horiek bat etor daitezen berdintasunezko 
giza garapen iraunkorra izateko eta pobreziaren kontra borrokatzeko helburuekin.     

Lankidetzarako politikak sustatzen dituen erakundeak gero eta argiago ezartzen ari dira politiken 
koherentzia. Suediako gobernua da, beharbada, arlo horretan aurreratuen dagoena; izan ere, minis-
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terioek beren eginkizunetan garapen helburuak txertatu ditzatela sustatu du (Unceta et al, 2015: 
Gure inguruko erakunde batzuek ere aurrera egin dute politiken koherentzian azken urteotan. Ga-
rapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak apustu irmoa egin du Garapenerako Politiken Kohe-
rentziaren alde egungo Gida Planean. Nabarmentzeko modukoa da Eusko Jaurlaritzak GPK gober-
nuaren ekintzarako oinarrizko erreferentziatzat hartu izana, dela barne garapenerako estrategiei 
dagokienez, dela kanpoko ekintzari edo bi eremuen arteko erlazioari dagokionez. Espainiako gober-
nua denaz bezainbatean, politikak garapen helburuekin koherentzia handiagoa izatea ezarri du ildo 
estrategikotzat, eta zenbait instantzia sortu ditu (gune fokalak, ministerioko koordinazio-unitatea 
eta lankidetzaren estatuko kontseilua). Alabaina, LEGE-GLKren parekideei buruz eginiko azterke-
taren ondorioetan ezarri denez, hartutako neurriak ez dira nahikoak, ministerioek ez baitute parte 
hartzen eta Kanpoko Ekintzarako aipaturiko instantziak mugatuak baitira, betiere barne politikek 
garapen helburuetan duten eragina kontuan izan barik.  

2030 Agenda eta Garapen Iraunkorrerako Helburuak onartzeak bultzada dakar berekin politiken 
koherentziak txertatzeari begira. Garapenarekin eta ekosistemak zaintzearekin lotutako helburuak 
txertatuta eta Iparra eta Hegoa dikotomia tradizionalak desegiten dituzten politika globalak har-
tuta, bultzada eman zaio politiken koherentzia behar izateari. GIHek berariazko bi helburu dituzte 
(17.13 eta 17.14), honako hauek lortze aldera: «munduko egonkortasun makroekonomikoa handi-
tzea, politiken koherentzia	eta	koordinazioa	barne»	eta	«garapen	iraunkorrerako	politiken kohe-
rentzia hobetzea».	Ildo	horretan,	GIHek	aukera	dakarte	foru	politikak	baloratzeko	eta,	horrela,	Ga-
rapenerako Politiken Koherentzian aurrera egiteko16. 

Bizkaiko Lankidetzaren II. Gida Planak, hitzaurrean ageri denez, bere gain hartzen du lankidetzarekin 
duen konpromisoa, betiere «Foru Aldundiak buruturiko gainerako politiken barne koherentzia printzipioa-
ren arabera». Hark ezarri duenez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak izan behar du po-
litiken koherentzia ekimenetan eta jarraipen-baliabideetan txertatzeko prozesua zuzenduko duena. 
Planak berak foru administrazioarekin berarekin lotutako berariazko hiru helburu xedatu ditu:

•	 Tokiko Giza Garapenaren ikuspegiaren zeharkakotasunean aurrera egitea BFAn, bere sailetatik 
bultzaturiko programen eta proiektuen bidez.

•	 Garapenerako Lankidetzaren Gida Plan honek bere gain hartutako ikuspegia eta Bizkaiko Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Plana bat datozela zaintzea. 

•	 Herritartasun globala eraikitzera eta kontzientzia kritikoa sustatzera bideraturiko edukia ema-
tea BFAren politika publikoei. 

Lankidetzaren II. Foru Planak indarrean jarraitu bitartean, aurrera egin da helburu horietako biga-
rrenean, eta koherentziari buruzko azterketa bat dago, hain zuzen Garapenerako Lankidetzarako 
diru-laguntzen emakida arautzen duen dekretuaren eta Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Arteko 
Berdintasunari buruzko 2012-2015eko IV. Foru Planaren arteko koherentziaren gainekoa. Alabai-
na, ezin izan da aurrerapen nabarmenik egin beste bi arloetan. 

III. Gida Planean, ezinbestekotzat jotzen da GPK garapen iraunkorreko agenda berrian ekarpen 
eraginkorra izaten jarraitzeko. Era berean, politiken koherentzia beharrezkoa da erakundeek beren 
gain har dezaten GEHri datxezkion kontzientzia kritikoa eta elkartasuna sortu beharra dagoela. 

16  Adibide gisa, Valentziako Generalitatearen dokumentua ikus daiteke «Kooperazioarekin eta garapen iraunko-
rrerako	2030	Agendarekin	konprometitutako	komunitatea»,	2016ko	otsailean	onetsia	eta	GIHen	eta	neurrien	
zerrenda bat dakar Generalitatearen politiken helburuen artean sartzeko.  
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Politiken koherentzian aurrera egin ahal izateko, zenbait ekintza zehatz proposatzen da:

1. GPK Bizkaiko Foru Aldundian instituzionalizatzea proposatzen da, arlo horretako aurrera-
penak bultzatzeko sail-arteko batzorde bat sortuz. Ildo horretan, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Sail-arteko Batzordearen esperientzia baliatu nahi da sailen arteko koordi-
naziorako barne organo gisa. Batzorde horrek berdintasuna sustatzeko ekintza-multzoa koor-
dinatuko	du	eta,	lehenik	eta	behin,	GPKren	definizioa	instituzionala	adostuko	du,	foru	politiken	
oinarria izango dena.  

2. Bigarrenik, garapen helburuetan eragina izan dezaketen politiken mapa egingo da. Horrela, 
bada, prozesuaren amaieran Aldundiaren politiken gaineko azterketa izango da, nazioarteko 
estrategiei nahiz Bizkaiko barne estrategiei buruzkoa, eta aurretiazko proposamena bat egon-
go da garapen iraunkorraren alde zelan baliatu jakiteko. 

3. Azkenik, eta hirugarrenik, GPKrekin loturiko ekintza positiboak sustatzeko, lankidetza tekni-
koko jarduketa pilotua zehaztuko da, non gutxienez BFAko sail batek hartuko baitu parte. Foru 
Aldundiak bere eskumeneko arloetan izandako esperientzia baliatu ahal izango du jarduketa 
horrek, eta Garapenerako Politiken Koherentzian aurrera egiten jarraitzeko balizko ildoak eta 
prozedurak ezarriko ditu.   

2.3. Bizkaiko Lankidetza eratzen duten printzipioak 

Gida Plan honen helburu orokorrak eta berariazkoak lortzeko printzipio eraentzaile gisa, eta aurre-
koen ildo beretik, hauexetan aurreratzea proposatzen da:

Elkartasuna
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Legean xedatu denaren ildotik, Bizkaiko Lankidetza «kolabo-
razioa konpromisoa da, baina ez du ezer trukean espero etekin finantzario edo komertzial gisa edo enpre-
sa-posizio edo proselitismo ideologiko edo erlijioso gisa, ezta edozein eratako bezero-sareak lortzea ere».17

Koherentzia
Printzipio honen bidez, agerian utzi da lankidetzarako politikak elkarrekin bat datozela bermatu 
beharra dagoela, eta gainera, ahalegin handiagoak egin behar dira gainerako foru politikak garapen 
helburuekin bat etor daitezen. Hartara, Foru Aldundiko beste sail batzuei parte harraraziko diete 
beren politikak eta programak berrikusten eta Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza eta Lankidetza po-
litikoetan esku hartzen. 

Eraldaketa
Bizkaitik bultzaturiko Lankidetzak apustu irmoa egiten du aldaketa sendoak sortzeko neurrizko 
eragina izateko eta egiturak eta balioak eraldatzeko, herrialde bazkideetan nahiz Bizkaian.

Elkartzea eta koordinatzea 

Bizkaiko Lankidetza garapen agenteak koordinatuta gauzatzen da, bazkide herrialdeetako eta Biz-
kaiko erakundeetakoak nahiz gizarte elkartekoak eta gobernuz kanpoko elkarteetakoak hain zuzen. 
Koordinazioaren alderdi operatiboetatik harago, Bizkaiko Lankidetzak garapen agenteen arteko lo-
tura	sendoak,	horizontalak	eta	epe	luzerakoak	sortzearen	eta	finkatzearen	aldeko	apustua	egiten	du.	

17  Otsailaren 22ko 1/2007 Legearen 3.1. artikulua.
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Erantzunkidetasuna
Bizkaiko Lankidetzak giza garapeneko helburuen erantzunkidetasuna sustatzen du garapen agen-
teen artean, eskubide, erantzukizun eta obligazioen titularrak baitira Bizkaian eta herrialde bazki-
deetan. Hartara, erantzunkidetasuna aitortzen da pobretze eta desberdintasun egoera globalean.

Kalitatea 

Bizkaiko Foru Aldundiak kalitatezko Lankidetzaren aldeko apustua egiten du, betiere eraginkorta-
sun egokia dela iritzita, eta horretarako, ondo zehazturiko estrategiak darabiltza helburuen, ikerke-
ta-sistemen,	identifikazioaren,	jarraipenaren	eta	ebaluazioaren	inguruan.	Aldi	berean,	kalitatearen	
sustapenak	badu	zerikusia	garapen	agenteen	ahalmen	teknikoak,	administratiboak,	finantzarioak	
eta estrategikoak indartzearekin.

2.4. Zehar-lerroak 

Zehar-lerroak Bizkaiko Lankidetzaren hiru jarduketa-eremuen multzoan txertatu behar dira: Ga-
rapenerako Lankidetza, Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza eta Ekintza Humanitarioa. BFAk arlo ho-
rretan dituen jarduketen multzoa bideratuko duten hiru zehar-lerroak lehenestea proposatzen du 
III. Gida Planak. Proposaturiko zehar-lerroak eskubideen ikuspegia, genero-berdintasunaren eta 
sexu-aniztasunaren ikuspegia eta ingurumenaren iraunkortasuna dira.

Eskubideen ikuspegia 
Giza Eskubideetan Oinarrituriko Ikuspegia (GEOI) «giza garapenerako kontzeptu-markoa da, eta 
arauen ikuspuntutik, giza eskubideen nazioarteko arauetan dago oinarrituta. Eragingarritasunaren 
aldetik, berriz, giza eskubideak sustatzera eta babestera dago bideratuta.  Haren xedea da garapen 
arazoen erdigunean dauden desberdintasunak aztertzea eta jardun baztertzaileak zuzentzea, baita 
garapearen	arloan	aurrerapena	galarazten	duen	boterearen	bidegabeko	banaketa	zuzentzea	ere» 
(Giza Eskubideen Goi Komisariotzaren Bulegoa, 2007: 15). Hona hemen ikuspegi honen abiapun-
tua: giza eskubide guztien -zibilak, politikoak, ekonomikoak, sozialak, kulturalak, ingurumenekoak, 
banakoak eta taldekoak- unibertsaltasuna, banaezintasuna eta interdependentzia. 

GEOIk sustapen-lana egiten du garapenaren abiapuntua ez dadin izan populazio onuradunaren 
beharren gaineko azterketa, baizik eta pertsonak lehenesteko eginkizuna izan dadila erdigunea; 
izan ere, eskubideen titularrak dira pertsonak jaiotze hutsagatik. GEOIk uste du garapenaren oi-
narria gaitasunak indartzea dela, beren eskubideak ezagutu ditzaten eta horiek exijitzeko gai izan 
daitezen. Indartze horrek berebiziko garrantzia izango du askotariko diskriminazioan (sexua, etnia, 
klase, sexu edo genero orientazio edo nortasun, erlijio, eta abarren ziozko diskriminazioa) eta, be-
raz, eskubideak urratu egiten dira hainbat arlotan. Aldi berean, haren arabera estatuko erakundeak 
dira (eta nazioartekoak) betebeharren titularrak, hots, pertsona guztien eskubideak bereizketarik 
gabe sustatu, babestu eta defendatu beharra dutela. 

Horrenbestez, betebeharren titularrekin lan egin beharra dago, eskubideen titularren eskakizunei 
erantzuteko ahalmena izan dezaten. Aldi berean, GEOIk onartu egiten du garrantzizkoak direla 
erantzukizunen titularrak –gizarte zibileko elkarteak, ordezkaritza-organo azpiestatalak, hedabi-
deak, erakunde pribatuak, etab.-, zeren eta eginkizun garrantzitsua betetzen baitute giza eskubi-
deen sustapenean eta defentsan.        

Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, giza eskubideen urraketak aztertzea dakar GEOIk, sustengatzen 
dituen jarduketetarako abiapuntu gisa. Halaber, eskubideen titularrekin lan egitea dakar berekin, 
pertsona horien partaidetza sustatzera eta haien ahalmenak indartzera bideratuta batez ere. Ezau-
garri horrek berebiziko garrantzia izango du eskubideen urraketak gehien pairatu dituzten popu-
lazioekiko lanean, bereziki askotariko diskriminazioak jasaten dituztenekin. Erantzukizunen titula-
rrak direnekin lan egitean, tokiko erakundeak indartzeko ikuspegia txertatu beharra dago nahitaez 
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zehar-lerro gisa. Hala, Bizkaiko Lankidetzak uste du GEOIri datxezkiola ahalmenak indartzeko, 
parte hartzeko eta antolatzeko ahalmenak indartzeko ikuspegiak, eta ikuspegi horiekin lotutako 
printzipioei eutsiko zaie Bizkaiko Foru Aldundiak GEOIren alde duen apustuaren baitan. 

Hauexen bidez gauzatuko du ikuspegi hori BFAk:

a. Giza eskubideak betetzen direla jarraitzea diruz lagundutako jarduketen diagnostikoetan eta 
oinarri-ildoetan, betiere gizonak eta emakumeak bereizita eskubide horiez jabetzean.

b. Sinergiak ezartzea toki mailako eta maila globaleko eskubideen gaineko ikuspegiaren artean. 
Hartara, tokiko jarduketek eskubideen eta erantzukizunen aldetik maila globalean duten 
eraginaren azterketaren arteko loturak bilatuko dira.

c. Giza eskubideen urraketaren kontrako salaketa sartzea, bereziki emakumeen eta herri 
indigenen eskubideen kontrakoak, Garapenerako Lankidetza, GEH eta EHko lanean.

d. Giza eskubideen aldeko erakundeekiko loturak indartzea Bizkaian eta herrialde bazkideetan.

e. Giza eskubideetan lorturiko eraginak neurtzeko adierazleak sartzea. 

Genero-berdintasuna eta sexu-aniztasuna
Hogei urte igaro dira Pekingo Emakumeen eta Garapenaren IV. Goi-bilera egin zenetik, eta ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko borrokan aurrerapenak izan badira ere, oso 
adostasun zabala dago maila globalean berdintasunaren helburuaren inguruan. NBE Emakumeak 
erakundearen arabera, «geure buruari galdetu behar diogu adostasun hori zein neurritan gauza-
tu den benetako aurrerapen neurgarrietan, eta zer den beharrezkoago erretorikaren eta erreali-
tatearen	artean	dagoen	alde	ikaragarri	handia	gainditzeko»	(NBE	Emakumeak,	2015:	18).	Gizarte	
globalaren mailen artean dauden gero eta desberdintasun handiagoek badute eragina emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunik gabeko harremanetan. Emakumeek munduan duten egoeran eta 
posizioan eragin txarra duten faktoreak aipatu behar dira, alegia, gatazka armatu gehiago izatea, 
krisi ekonomikoak eta klima-aldaketa.  

Genero-berdintasuna Aldundiaren ekintzen multzoaren oinarrizko printzipioa da. Emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, EAEko erakun-
de guztiek zaindu behar dute berdintasuna bultzatzen dela, ekintza positibo zehatzen bidez eta 
zehar-lerro gisa txertatuta. BFAk urte asko daramatza berdintasunaren arloan lan egiten; izan ere, 
berdintasunerako bost foru plan egin ditu 2000. urtetik. Gaur egun, ahalmen handia bereganatu du 
bere ibilbidean erakunde mailan ezarrita, bai teknikariekin eginiko etengabeko prestakuntzagatik, 
bai jarduketa pilotuetako esperientziagatik. Horrez gain, araudi eta politika publikoak egin ditu, eta 
hainbat instantzia sortu ditu hala nola Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Sail-arte-
ko Batzordea. 

BFAk Giza Eskubideetan Oinarrituriko Ikuspegiaren alde egiten duen apustuarekin bat etorriz, bes-
te hau ere proposatzen da: emakumeen giza eskubideen sustapena eta defentsa zeharka eratzea, 
bere ekintza osoa Bizkaiko Lankidetzaren baitan bideratuta. Ikuspegi horren bidez, berdintasun 
formaletik harago joan nahi da, nazioarteko itunak abiapuntu izanik hala nola emakumeen kontra-
ko diskriminazio oro desagerrarazteari buruzko konbentzioa (CEDAW), funtsezko berdintasunaren 
lorpena sustatzeko.

BFAk sustengaturiko eta sustaturiko jarduketa guztien abiapuntua, nolanahi ere, emakumeen eta 
gizonen arteko botere harremanen gaineko azterketa izango da, eta errealitate desberdina egitura-
tik eraldatzeko proposamenak sartzea. Bizkaiko Lankidetzak GK, GEH eta EHko ekintza-multzoan 
txertatuko du genero-berdintasuna. Genero-berdintasunaren zehar-lerroa III. Gida Plan honetan 
sartzeak berekin dakar BFAk bere gain hartzea Pekingo Ekintza Plataforman adosturiko «mainstrea-
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ming»	ikuspegia,	eta	lehentasun	sektorial	gisa	sartutako	emakumeen	jabekuntzaren	ikuspegiarekin	
osatuko da. Jakin badakigu nagusi den gizonezkoen identitatea dela eragozpenik handienetako bat 
egungo genero-desberdintasunak gainditzearen aldeko borrokan, eta maskulinotasun berrietan 
aurrera egingo duten ekintzak ezartzea sustatuko da. 

Horrez gain, azken urteetan argi ikusi da sexua-genero eskema tradizionalak ez dituela kontuan 
hartzen eredu horretara egokitzen ez diren pertsonak eta taldeak. Hortaz, genero-berdintasunaren 
zeharkakotasuna zabaldu egiten da sexu-aniztasuna eta genero-aniztasuna ere sustatzeko. Horrek 
berekin dakar LGTTBI pertsonen errealitate konplexua sakon aztertzea, askotan diskriminazio bi-
koitza jasaten baitute: lesbianak, gayak, transgeneroa, transexualak, bisexualak eta intersexualak. 
Gainera, zuzeneko laguntza ere eskatzen du.18 

BFAk hauexen bidez gauzatuko du ikuspegi hori:

a. Emakumeen eta gizonen egoeraren eta posizioaren gaineko oinarri-lerroak sustatzea diruz 
lagundutako jarduketetan.

b. Prozesu, emaitza eta genero-eragineko adierazle kuantitatiboak eta kualitatiboak ezartzea, 
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun alde handiak gutxitzeko eginiko aurrerapenak 
neurtu ahal izateko.

c. Generoaren eta sexu-aniztasunaren eta genero-aniztasunaren gaineko berariazko 
prestakuntza sartzea Bizkaiko lankidetzaren agenteentzat.

d. Maskulinotasun berria sustatzeko ekintzak sustatzea.

e. Proiektuen baremaziorako elementuak sakontzea, sexu- eta genero-aniztasuna sustatzen 
duten ekintzak sartzen direla bermatzeko. 

f. LGTTBI pertsonen elkarteei gonbitea egitea Garapenerako Lankidetzaren eta Gizartea 
Eraldatzeko Hezkuntzaren gaineko proposamenak aurkeztu ditzaten. 

g. Ezagutza eta esperientziak trukatzeko guneen antolaketa sustatzea, Bizkaiko agenteak 
sexu-aniztasuna zeharka sartzen has daitezen. 

Ingurumen-iraunkortasuna 
Orain dela ia hogeita hamar urte Bruntland txostena «Gure etorkizun komuna»	argitaratu	zuen	Nazio	
Batuen	Ingurumen	eta	Garapeneko	Munduko	Batzordeak.	Honelaxe	definitu	zuen	garapen	iraun-
korra: «egungo belaunaldiaren beharrak betetzen dituen eta geroko belaunaldiek beren beharrak 
betetzeko	ahalmena	arriskuan	jartzen	ez	duen	garapena	da»	(Nazio	Batuak,	1987,	59.	or.)19. Gaur 
egun, biodibertsitatearen galera, ekosisteman degradazioa eta klima-aldaketa arriskuak dira giza 
garapenerako eta planetaren beraren biziraupenerako.  Egun nagusia den eredu ekonomikoa egoera 
horren eragile argia da eta, beraz, ingurumen-iraunkortasunaren aldeko apustuak, nahitaez, eredu 
horren gaineko ikuspegi kritikoa behar du. 

Azken urtean, GIHak onartuta, giza garapeneko eta ingurumen-iraunkortasuneko agendak batzea 
lortu da. 2030 Agendak ingurumen-iraunkortasunarekin loturiko berariazko helburu hauek biltzen 
ditu:

18  Bizkaiko lankidetzaren agenteen egungo ahalmenak zein diren jakinda, Gida Plan honek sexu-aniztasunaren 
zeharkakotasuna sartzea proposatzen du pixkanaka sartu beharreko helburu gisa.

19  Ingurumenari eta Garapenari buruzko Munduko Batzordearen Txostena, "Gure Etorkizuna komuna" (1987), 
59. or.



38

Bizkaiko Lankidetzako III. Gida Plana 2017-2020

•	 2. GIH: Gosea desagerraraztea, elikadura-segurtasuna lortzea, elikadura hobetzea eta nekazari-
tza iraunkorra sustatzea.

•	 6. GIH: Uraren baliagarritasuna eta horren kudeaketa iraunkorra eta saneamendua bermatzea 
guztiontzat.

•	 7 GIH: Energia eskuragarria, segurua, iraunkorra eta modernoa eskuratzeko modua bermatzea 
guztiontzat.

•	 9 GIH: Azpiegitura malguak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta iraunkorra sustatzea eta 
berrikuntza bultzatzea.

•	 11 GIH: Hiri eta giza bizileku inklusiboak, seguruak, malguak eta iraunkorrak izatea lortzea.

•	 12. GIH: Kontsumo eta ekoizpen modu iraunkorrak bermatzea.

•	 13 GIH: Premiazko neurriak hartzea klima-aldaketari eta horren eraginei aurre egiteko.

•	 14 GIH: Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak modu iraunkorrean zaintzea eta erabiltzea ga-
rapen iraunkorrari begira.

•	 15.	GIH:	Lurreko	ekosistemen	erabilera	iraunkorra	sustatzea,	desertifikazioaren	kontra	borrokatzea,	
lurren degradazioa geldiaraztea eta bihurtzea eta dibertsitate biologikoaren galera geldiaraztea.

Ingurumen-iraunkortasunaren ikuspegiaren eta eskubideen ikuspegiaren arteko bateratzea ere ba-
dago. Alde batetik, ingurumen osasuntsua ezinbestekoa da giza eskubide kopuru handia baliatu ahal 
izateko. Bestalde, hainbat eskubide baliatzea, informazioa eta justizia eskuratzeko eskubidea eta 
erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzekoa barne, beharrezkoa da ingurumena babesteko neu-
rriak sortzeko. Horrez gain, erabateko adostasuna ez duen gaia izanik ere, ingurumen segurua goza-
tzeko eskubidea aintzat har daiteke pertsonak garatzeko, eta kontrako alderdia ere badu: ingurume-
na zaindu beharra eta botere publikoek baliabide naturalak zentzuz erabiltzen direla zaindu beharra. 

Ingurumen-iraunkortasunaren zeharkakotasunari erreparatuta, Bizkaiko lankidetzaren agenteak 
instituzionalizatzea sustatuko da, Bizkaiko Foru Aldundiak iraunkortasunerako Hezkuntzan eta 
Agenda 21ean izan duen ibilbidea baliatuz eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Iraunkortasunera-
ko Kontseiluaren eginkizuna indartuz, besteak beste. Halaber, Bizkaiko Lankidetzaren jarduketa 
guztien eragina aztertu beharra planteatuko da, betiere prebentzioaren printzipioen arabera (jar-
duketa horiek ingurumenean dituzten balizko eragin negatiboak desagerraraziz edo gutxituz) eta 
proposamenak sartzearen ikuspegiaren arabera (tokiko eta maila globaleko ondasun komunenen 
erabilera iraunkorra sustatuz). 

BFAk honako hauen bidez gauzatuko du ikuspegi hori:

a. Ingurumenerako prebentziorako eta zaintzarako berariazko baliabideak sartzea Garapenera-
ko Lankidetzaren eta GEHren jarduketetan (ingurumen-eraginari buruzko azterlanak, inguru-
mena kudeatzeko sistemak sortzea, etab.).

a. Ingurumenaren egoeraren azterketa sartzea BFAk diruz lagundutako jarduketen multzoan.

a. Ingurumen-iraunkortasunaren gaineko berariazko prestakuntza sartzea Bizkaiko Lankidetza-
ren agenteen multzoan.

a. Klima-aldaketari aurre egiteko eta egokitzeko elementuak sartzea jarduketetan.  

a. Jardun	onen	trukea	eta	sinergia	positiboak	sortzea	sustatzea	Bizkaiko	elkarte	ekologista	fin-
katuetan Bizkaian eta herrialde bazkideetan, ingurumen-iraunkortasunaren zeharkakotasuna 
hobetzeko xedearekin.

a. Gure ingurumenean eragina negatiboan duen eta nagusi den ereduaren alternatiben gaineko 
eztabaida sustatzea gure gizartean (deshazkundea, ondo bizitzea, etab.). 

b. Ingurumen-eraginak zuzentzeko eta mugatzeko neurriak hartzea Lankidetzaren jarduketetan.
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3 
Bizkaiko Lankidetzaren 

helburuak eta ardatz 
estrategikoak 2017-2020 

Kapitulu honetan, Gida Planaren arkitektura ezarri da, 2017-2020 aldirako helburuekin eta jardu-
keta-ildoekin.

3.1. Helburu globala 

EAEko lurralde historikoetako foru organoen jarduketa eraentzen duen Garapenerako Lankidetzari 
buruzko otsailaren 22ko 1/2007 Legearen 4. artikuluan, oinarrizko sei helburu xedatu dira:

•	 Desberdintasunak desagerrarazten laguntzea bizi-baldintza duinak eskuratzeari dagokionez, 
giza garapen iraunkorra sustatuz eta zentzurik zabalean pobrezia sortzen duten egiturak eral-
datuz.

•	 Gizarte zibil indartsuagoa sustatzea, partaidetza demokratikoa eta mekanismoak eta baliabideak 
erraztuz, hain zuzen diskriminazioa edo bazterketa ekonomikoa, politikoa edo soziala bizi duten 
pertsonak eta taldeak gaitzeko, garapenerako euren aukerak egiteko modua izan dezaten.

•	 Hainbat arrazoi tarteko ahulezia handian edo behin-behinekotasun handian bizi direnen biztan-
leen egoerak gainditzen laguntzea, euren burua garatzea ahalbidetuko duten baldintzak ezartze 
aldera.

•	 Justizia soziala lortzeko, pobreziaren egiturazko kasuak desagerrarazteko eta giza eskubideen 
alde egiteko lanean diharduen nazioartearen ahaleginekin bat egitea, mundu bidezkoagoa eta 
baketsua eraikitzeko eginkizunean.

•	 Erantzuna ematea euskal gizarteak elkartasunaren eta gizaki guztien duintasunaren errespetua-
ren gaineko balioak gauzatzeko partaidetza handia izateko eskariari.

•	 Nazioarteko elkartasunaren kultura eta herritartasun globalaren kontzientzia bultzatzea.

Gida Plan honen abiapuntua lankidetza deszentralizatuaren kontzeptua da, funtsean Bizkaiko gi-
zarte eragileen bitartez burutzen dena, bereziki Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen eta 
herrialde bazkideetako gizarte erakundeen eta erakunde demokratiko aliatuen bitartez. Horrez 
gain, Garapenerako Lankidetza bi norabideko prozesua dela uste du, herrialde horietako ekimenak 
eta ikaskuntzak kontuan izan behar dituena nazioarteko lankidetza politikaren garapenean.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Legeak ezarritako erreferentziako helburu horiek oinarri har-
tuta	eta	aurreko	programa-zikloan	ikasitakoak	oinarri	hartuta,	honako	helburu	global	hau	finkatu	
da: «Bizkaiko Lankidetzaren kalitatea eta eragina hobetzea, garapen-prozesuetan eta gizartea eralda-
tzeko eta pobrezia desagerrarazteko prozesuetan lagunduz».

Helburu horretan aurrera egiteko, jarduteko 3 ardatz estrategiko, 7 lan-ildo eta 16 helburu ezarri 
dira beren ekintzekin:
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• I. ardatza.- Giza garapen iraunkorreko prozesuek herrialde bazkideengan duten eragina hobe-
tzea, Garapenerako Lankidetzako eta Ekintza Humanitarioko jarduketen bidez.

• II. ardatza.- Herritar sentsibilizatuak sustatzea Bizkaian, baita giza garapen iraunkorrarekin kon-
prometitutako erakundeak ere.

• III. ardatza.- Bizkaiko lankidetzaren agenteak indartzea bere zeharkako printzipioekin bat eto-
rriz eta kalitatea kudeatzeko ikuspegiarekin.

3.2.  Planaren arkitektura 

HeLBurua: BIzkaIko LankIdetzaren kaLItatea eta eraGIna HoBetzea GaraPen-Prozesuetan eta 
GIzartea eraLdatzeko eta PoBrezIa desaGerrarazteko Prozesuetan LaGuntzean

ardatzak ILdoak HeLBuruak

I. ARDATZA 

Giza garapen 

iraunkorreko prozesuek 

herrialde bazkideetan 

duten eragina hobetzea, 

Garapenerako 

Lankidetzako eta 

Ekintza Humanitarioko 

jarduketen bidez

I.1 Batze geografikoa

I.1.1. Bizkaiko Lankidetza lehentasunezko 

herrialdeetan batzea.

I.1.2 Bizkaiko Lankidetza zonalde estrategikoetara 

bideratzea.

I.2 Batze sektoriala

I.2.1 Emakumeen jabekuntza sustatzea.

I.2.2 Eskubide unibertsalen defentsa eta sustapena 

indartzea.

I.2.3 Tokiko ekonomiaren garapena sustatzea.

I.2.4 Tokiko gobernantza ekonomikoa bultzatzea.

I.3 Bizkaiko Ekintza 

Humanitarioa indartzea

I.3.1 Ekintza Humanitarioko jarduketak biltzea eta 

koordinatzea.

I.3.2 Ekintza Humanitarioaren kalitatea bultzatzea.

II. ARDATZA

Herritarren 

sentsibilizazioa 

sustatzea,  baita giza 

garapen iraunkorrarekin 

konprometitutako 

erakundeak ere

II.1 Gizartea  

Eraldatzeko Hezkuntza

II.1.1 Gizarte Eraldatzeko Hezkuntzaren 

koherentzia hobetzea.

II.1.2 Bizkaiko gizarteak giza garapen 

iraunkorrarekin duen konpromiso soziala sustatzea.

II.2 Bizkaiko Foru 

Aldundiaren 

Garapenerako Politiken 

Koherentzia

II.2.1 Garapenerako Politiken Koherentziaren 

instituzionalizazio erraztea.

II.2.2 BFAko beste sailetan garapenerako 

Lankidetzako ekintzak indartzea.

III. ARDATZA

Bizkaiko lankidetzaren 

agenteak indartzea 

zeharkako printzipioekin 

bat etorriz eta 

kalitatea kudeatzeko 

ikuspegiarekin

III.1 Lankidetzaren 

agenteen ahalmena 

indartzea

III.1.1 Ebaluazioaren eta kalitatearen kultura 

sustatzea.

III.1.2 Bizkaiko Lankidetzaren agenteek 

kudeaketarako duten ahalmena indartzea.

III.2 Bizkaiko 

Lankidetzaren partaidetza 

eta koordinazio guneak 

indartzea

III.2.1 Bizkaiko Lankidetzaren agenteen partaidetza 

bultzatzea.

III.2.2 Lankidetza politiken koordinazioa sustatzea.



41

Bizkaiko Lankidetzaren helburuak eta ardatz estrategikoak 2017-2020  

3.3. Jarduteko ardatz estrategikoak 

I. ardatza: Giza garapen iraunkorreko prozesuek herrialde bazkideetan duten 
eragina hobetzea, Garapenerako Lankidetzako eta Ekintza Humanitarioko 
jarduketen bidez

Jarduketa-ardatza honen oinarria Bizkaiko Lankidetzak herrialde bazkideetan duen eragina hobe-
tzea da. 

I.1. ildoa. Batze geografikoa

Bizkaiko Lankidetza, ahal dela, GGI baxuko lehentasunezko zenbait herrialdetan eta eskualdetan 
bildu nahi da, hain zuzen ere tokiko eragileen ekimenak (Bizkaiko GGKEen bitartez) eta atomizazioa 
ekidin eta Bizkaiko Foru Aldundiak beste agente batzuen aurrean duen espezializazioa indartzeko 
beharra uztartzeko. Nabarmentzekoa da aipaturiko leheneste horrek ez dakarrela bazterketarik 
eta jarraipena ematen diela azken urteetako agenteen eskariei.

Jarduteko lehentasunezko herrialdeak zein diren erabakitzeko, Bizkaiko Lankidetzaren esperien-
tziaren eta ibilbidearen irizpidea erabili da, eragin handiena duten garapen ertain eta luzeko gara-
pen-prozesuak indartuz. GGI-Dren indizearen aldaketak eta giza eskubideen urraketak ere hartzen 
dira aintzat, baita bazterturiko biztanleria-sektore handiak izatea ere. 

Garapenerako Lankidetzaren etengabeko hobekuntzaren aldeko apustu horretan, Lankidetzaren 
agenteen laguntza betidanik gehien izan duten herrialdeetan duen eraginari (agenteen eskariaren 
arabera) buruzko azterlan xehatua eta ebaluazioa egitea planteatzen da, zein zonaldetan eta zein 
subjekturekin egiten den lana sakontzeko, zeren eta gero eta beharrezkoagoa baita Bizkaiko Lan-
kidetza	zonalde	estrategikoetara	bideratzea.	 Ildo	horretan,	geografikoki	banatu	daitekeen	aurre-
kontuaren %20ko gutxieneko kuota bat ezartzea proposatzen da Afrikako jarduketak burutzeko, 
baita	beste	kontinente	baterako	«diskriminazio	positibo»	deritzoneko	bideak	ezartzea	ere,	bereziki	
pobreak diren zonaldeetarako. Horrez gain, gutxienez lehentasunezko herrialde bat sakonduko da 
Lankidetzaren bitartez.

HeLBuruak ekIntzak

I.1.1 Bizkaiko Lankidetza 

lehentasunezko herrialdeetan 

batzea

A.I.1.1.1  11 herrialde/zonalde estrategiko hauek ezartzea Garapenerako 

Garapenaren arloan:

•	 Amerika Latinoan eta Karibean: Guatemala, El Salvador, Peru, Kolonbia, 

Nikaragua.

•	 Afrikan: Senegal, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Burundi, Ruanda,  

SEAD.

•	 Asian: Palestina (palestinar errefuxiatuak barne).

A.I.1.1.2		Baliabideak	batze	geografikora	egokitzea,	helburu	sektorialak	eta	

fondoak	urtero	finkatuta	herrialdeen	arabera.

A.I.1.1.3  Bizkaiko agenteen jarduketei buruzko azterlana egitea (eskualdeak, 

zonaldeak eta subjektuak). 

I.1.2 Bizkaiko Lankidetza 

zonalde estrategikoetara 

(herrialde edo eskualdeak) 

bideratzea

A.I.1.2.1  Banatu daitezkeen fondoen %20ko kuota ezartzea Afrikako 

proiektuetarako. 

A.I.1.2.2		Gutxienez	herrialde	bat	finkatzea	tokiko	eragileekin	adosturiko	

Lankidetza itundurako prozesua burutzeko.  
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I.2 ildoa. Batze sektoriala

Lehentasun sektoriala lankidetza deszentralizatuaren espezializazio estrategikoetako bat da. Lehe-
nesteak ez du baztertzea esan nahi. Horrexegatik, ekintza asko sar daitezke jarduketa-eremu as-
kotan, Lankidetzaren agenteen aniztasunari dagozkionak. Hartara, 4 sektore horien pisu erlatiboa 
ezarriko da deialdi bakoitzean, argi eta garbi GLEAren Lankidetzaren Gida Planarekin bat eginda, 
BFAk berak garapenerako politiken koherentziaren baitan duen esperientzia eta ahalmena baliatuz, 
baita Bizkaiko GGKEen espezializazioa eta ibilbidea ere.  

Hona hemen lau sektoreok:

EMAKUMEEN 
JABEKUNTZA

ESKUBIDE 
UNIBERTSALAK

TOKIKO GARAPEN 
EKONOMIKOA

GOBERNANTZA 
DEMOKRATIKOA

HeLBuruak ekIntzak

I.2.1 

Emakumeen 

jabekuntza 

sustatzea

A.I.2.1.1 Emakumeen ahalmen teknikoak eta politikoak indartzea maila guztietan, oinarrizko 

hezkuntza barne, baita emakumeen eskubideak defendatzeko eta sustatzeko elkarteenak ere.

A.I.2.1.2 Emakumeen partaidetza sustatzea hainbat mailatako erabakiak hartzeko 

organoetan.  

A.I.2.1.3 Emakumeen jabekuntza ekonomikoa sustatzea, emakumeek baliabideak eta onurak 

eskuratzeko eta kontrolatzeko banaka nahiz taldeka dituzten ahalmenak indartuz.

A.I.2.1.4 Sexu eskubideak eta ugalketa eskubideak sustatzea eta defendatzea eta 

emakumeenganako indarkeriaren kontrako borroka bultzatzea.

I.2.2 Eskubide 

unibertsalen 

defentsa eta 

sustapena 

indartzea

A.I.2.2.1 Giza eskubideen urraketa salatzeko prozesuak bultzatzea, batez ere biztanlerik 

ahulenenak (errefuxiatuak, emakumeak, herri indigenak, LGBTTI taldeak, etab.).

A.I.2.2.2 Giza eskubideak defendatzen eta sustatzen dituzten erakundeen ahalmenak 

indartzea herrialde bazkideetan.

A.I.2.2.3	Hezkuntzako	eskubide	unibertsalaren	sustapena	finkatzea,	hezkuntza	zerbitzu	

publikoak edo publikoak izateko diren zerbitzuak berdintasunez eskuratzeko modua 

hobetuz.

A.I.2.2.4	Osasunerako	eskubide	unibertsalaren	sustapena	finkatzea,	osasun	zerbitzu	

publikoak edo publikoak izateko diren zerbitzuak berdintasunez eskuratzeko modua 

hobetuz. 

A.I.2.2.5	Ura	eta	saneamendua	izateko	eskubidearen	sustapena	finkatzea,	erakundeek	eta	

elkarte komunitarioek ur eta saneamendu zerbitzuak emateko, kudeatzeko eta erabiltzeko 

duten ahalmena indartuz.

I.2.3 Tokiko 

garapen 

ekonomikoa 

sustatzea

A.I.2.3.1 Enpresa txikien eta ertainen sarea indartzea, interes berezia ekonomia solidarioa 

sustatzen dutenetan jarrita.

A.I.2.3.2 Kontsumo eta ekoizpen modu iraunkorrak sustatzea (GIH 12arekin bat etorriz).

A.I.2.3.3 Elikadura-subiranotasuna, elikaduraren hobekuntza eta nekazaritza iraunkorra toki 

mailan sustatzea.

A.I.2.3.4 Baliabide naturalen eta ekosistemen kudeaketa iraunkorra sustatzea eta klima-

aldaketa prebenitzeko eta horri aurre egiteko neurriak bultzatzea.

I.2.4 

Gobernantza 

demokratikoa 

bultzatzea 

A.I.2.4.1 Tokiko erakundeek udal eta eskualde mailako politika publikoen kudeaketan duten 

ahalmena sustatzea. 

A.I.2.4.2 Tokiko erakundeek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko 

dituzten mekanismoak indartzea. 

A.I.2.4.3 Gizarte zibilak toki eta eskualde mailako bizitza politikoan eta sozialean parte 

hartzeko eta politikan eragina izateko duten ahalmena bultzatzea.
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I.3. ildoa. Bizkaiko Ekintza Humanitarioa indartzea

EHk, dohaintza humanitario onaren printzipioei jarraituz, honako helburu hau du: «biziak salbatu, 
sufrimendua arindu eta giza duintasunari eustea krisietan eta krisien ondoren –gizakiak edo hondameni 
naturalek eragindakoak-, baita erantzuteko ahalmena izatea ere horrelako egoerak suertatzen direnean». 
BFAk darabilen Ekintza Humanitarioaren kontzeptua ez da soilik larrialdiko laguntza, baizik eta la-
guntza emateko, eskubideak babesteko eta politikan eragiteko dimentsioak ere biltzen ditu.

Bizkaitik EHren espezializazio handiagoa sustatu nahi da –batez ere krisi luzeetan eta larrialdi on-
doko faseetan-; fase horietan Ekintza Humanitarioa bideratzeko neurriak ezarriko ditu BFAk. 

Bestalde, EHren inguruko jardun onen trukea sustengatuko da kalitatea hobetzeko, nazioarteko es-
tandar humanitarioak erabat sartuta edo genero-ikuspegia EHn aplikatzearen inguruko eztabaida 
gisa. 

HeLBuruak ekIntzak

I.3.1 Ekintza 

Humanitarioko 

jarduketak 

biltzea eta 

koordinatzea

A.I.3.1.1 Bizkaiko EHren espezializazioa sustatzeko ildoak ezartzea larrialdien bigarren 

fasean.

A.I.3.1.3 EH koordinatzeko mekanismoak indartzea beste euskal erakunde batzuekin.

I.3.2 Ekintza 

Humanitarioaren 

kalitatea 

bultzatzea

A.I.3.2.1 Good Humanitarian Donorship delakoak (Dohaintza Humanitario Ona) 

proposaturiko printzipioak, helburuak eta osagaiak sustatzea.

A.I.3.2.2 Toki mailan krisi humanitarioak eta gatazka luzeak prebenitu, prestakuntza 

gauzatu, hobetu eta erantzuteko ahalmenak indartzeko ikuspegia sartzea bultzatzea.

A.I.3.2.3 Laguntzaren, errehabilitazioaren eta garapenaren arteko loturak indartzea 

Bizkaiko Foru Aldundiak sustaturiko Ekintza Humanitarioan.

A.I.3.2.4 Segurtasun Kontseiluaren 1325 Ebazpenaren printzipioak Bizkaiko Ekintza 

Humanitarioan sartzea bultzatzea.

II. ardatza: Herritarren sentsibilizazioa eta giza garapen iraunkorrarekin 
konprometituriko erakundeak sustatzea
Jarduteko ardatz hau Bizkaiko Lurralde Historikoko herritarren eta agente instituzionalen sentsi-
bilizaziora eta konpromisora dago bideratuta. Bestalde, BFAk Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzaren 
estrategia garatzeko bidean aurrera egin nahi du, Bizkaiko herritarren kontzientzia kritikoa eta par-
taidetza sustatzeko. Horrez gain, garapenerako politiken koherentziaren aldeko apustu irmoa plan-
teatzen da maila instituzionalean.

II. ildoa. Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza 

Garapen iraunkorrerako agenda berriak, orain inoiz baino gehiago, hauxe exijitzen du: Bizkaian gi-
zartearen eraldaketa sustatzen duten ekintzak sartzea, sentsibilizazioaren eta hezkuntzaren bidez. 
Aurreko ataletan azaldu denez, GEH sustatuko da pertsonei eta taldeei laguntzeko pentsamendu 
kritikoaren, konpromiso solidarioaren eta norberaren eta gizartearen eraldaketaren sustapenean. 
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HeLBuruak ekIntzak

II.1.1 Gizartea 

Eraldatzeko 

hezkuntzaren 

koherentzia 

hobetzea  

A.II.1.1.1 GEHko baterako ekintzak erraztea, Bizkaiko GGKEak, gizarte mugimenduak eta 

erakundeak indartzeko.

A.II.1.1.2 Ikerketa eta eragin portikorako ekintzak sustatzea, Bizkaiko lankidetzaren 

agenteek eginikoak.

II.1.2 Bizkaiko 

gizarteak 

giza garapen 

iraunkorrarekin 

duen 

konpromiso 

soziala sustatzea 

A.II.1.2.1	Bidezko	merkataritzako,	kontsumo	arduratsuko	eta	finantzetako	ekimenak	

– bestelako kooperatibismo eta gizarte ekonomia moduak- Bizkaiko herritarren eta 

erakundeen artean indartzea, baita gizarteak ingurumen globalen gaineko arazoez dituen 

erantzukizunekoak ere.

A.II.1.2.2 GEHren gaineko prestakuntza sustatzea hezitzaileentzat eta aisialdiko eta 

elkarteetako pertsonentzat.

A.II.1.2.3 Sexu-aniztasuna eta genero-aniztasuna eta ingurumenaren iraunkortasuna 

sustatzea GEHren ekintzen baitan Bizkaian.

II.2. ildoa. Garapenerako Politiken Koherentzia Bizkaiko Foru Aldundian

Gida Plan hau, 2.2. atalean garatuta dagoen bezala, ezinbestekotzat jotzen da garapen iraunkorreko 
agendan ekarpen iraunkorra izan dezan. Ildo horretan aurrera egiteko, GKKren instituzionalizazioa 
planteatzen da, garapenerako helburuetan eragina duten politiken diagnostikoa egitea eta Lankide-
tza teknikoko ekintzak burutzea BFAko beste sail batzuetan herrialde bazkideetako erakundeekin. 

HeLBuruak ekIntzak

II.2.1 Garapenerako 

Politiken Koherentziaren 

instituzionalizazioa erraztea  

A.II.2.1.1 Politiken Koherentziarako sail-arteko taldea sortzea.

A.II.2.1.2 Garapenerako Lankidetzaren helburuetan eragina duten Bizkaiko 

Foru Aldundiaren politiken mapa egitea.

II.2.2 Garapenerako 

Lankidetzako ekintzak 

indartzea Bizkaiko Foru 

Aldundiaren beste sail 

batzuetatik  

A.II.2.2.1 Giza garapen iraunkorraren gaineko sentsibilizazio-kanpainak 

sustatzea BFAren beste sail edo erakunde autonomo batzuetan.

A.II.2.2.2 Gutxienez lankidetza teknikoko proiektu pilotu bat egitea 

gutxienez BFAko sail edota zuzendaritza batekin.

III. ardatza: Bizkaiko lankidetzaren agenteak indartzea zeharkako printzipioekin 
bat etorriz eta kalitatea kudeatzeko ikuspegiarekin

III. ildoa. Lankidetzaren agenteen ahalmena indartzea

Egungo testuinguruan, berebiziko garrantzia du Bizkaiko lankidetzaren agenteak sustatzeak eta, beraz, 
Plan honek haien ahalmenak hobetzeko egin izan dituen ekintzak indartzeko prozesua azpimarratzen 
du.

Horretarako, ebaluazioaren kultura sustatzeko eta Bizkaiko lankidetzaren agenteek kudeaketarako 
duten ahalmena hobetzeko prozesuan aurrera egin nahi du BFAk, prestakuntzaren, aholkularitzaren 
eta esperientziaren trukearen bidez. 
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HeLBuruak ekIntzak

III.1.1 Ebaluazioaren eta 

kalitatearen kultura sustatzea

A.III.1.1.1 Bizkaiko Foru Aldundiaren GL, GEH eta EHko jarduketak 

ebaluatzeko protokoloa egitea.

A.III.1.1.2 Ebaluazio parte-hartzaileak egitea, zeharkako ardatzei edota 

Bizkaiko lankidetzaren agenteekin izandako esperientzia sektorialei 

buruzkoak, indartzearen baitan.

A.III.1.1.3 Mekanismo eraginkorrak ezartzea Gida Planaren ebaluazio 

parte-hartzailea eta gardena bermatzeko.

III.1.2 Bizkaiko lankidetzak 

kudeaketarako duen ahalmena 

bultzatzea 

A.III.1.2.1 Giza garapenaren gaineko sentsibilizazioa sustatzea BFAko 

beste sail edo erakunde autonomo batzuetan, bileren eta trukerako 

guneen bidez.

A.III.1.2.2 Etengabeko prestakuntza espezializaturako plana 

egitea Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritzako 

pertsonalarentzat.

A.III.1.2.3	GGKEek	eta	agenteek	kudeaketa,	formulazio,	justifikazio,	

ebaluazio zikloan dituzten eskumenak eta ahalmenak indartzea, baita 

bestelako arlo estrategikoak ere prestakuntzaren eta laguntasunaren 

bidez.

III.2. ildoa. Bizkaiko lankidetzaren partaidetzarako eta koordinaziorako guneak indartzea

Plan honen zeharkako planteamenduen eta GEHren aldeko apustuaren ildotik, zenbait neurri pro-
posatzen dira Bizkaiko Lankidetzaren agenteen partaidetza sustatzeko eta Gida Plan honen baitan 
planteaturiko ekintza-multzoaren koordinazioa hobetzeko. 

HeLBuruak ekIntzak

III.2.1 Bizkaiko 

lankidetzaren agenteen 

partaidetza bultzatzea  

A.III.2.1.1 Gizarte mugimenduek foru lankidetzan duten partaidetza zabaltzea 

(bereziki elkarte ekologistetan, giza eskubideen elkarteetan, migratuenetan eta 

emakumeen eta gizonen berdintasunerako elkarteetan).

A.III.2.1.2 Elkarrizketarako gune bat ezartzea lankidetzaren foru politika 

jarraitzeko.

III.2.2 Lankidetza 

politiken koordinazioa 

sustatzea  

A.III.2.2.1 GEHko ekintzen beste erakunde eta gizarte agente batzuen arteko 

koordinazioa indartzea.

A.III.2.2.2 Lankidetza-akordioak egitea Bizkaiko udalekin.
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4 
Bizkaiko  

lankidetzako agenteak

Gure abiapuntuko diagnostikoak muga bat uzten du agerian, hain zuzen herri administrazioen eta 
GGKEen	egitura	espezifikoei	loturiko	lankidetzari	dagokiona,	gizartea	eraldatzeko	baliabidea	den	
aldetik. Diagnostikoaren ondorioz, ikuspegi berriak sortu dira hala nola Garapenerako Politiken 
Koherentzia, eraldatzeko ekintzaren nolabaiteko zeharkakotasuna bilatzeko. 

III. Plana, ageri-agerian, bat dator lankidetza tradizionalaren erdigunetik harago joateko asmoare-
kin. Horren ondorioz, kolaborazio-guneak irekitzea sustatzeko apustua sortzen da, baita agente be-
rriak lankidetzaren eta gizartea eraldatzeko hezkuntzaren lan-ildoetan sartzea ere.

Ildo horretan, bi agente mota bereizten ditugu:

4.1. Lankidetzako agenteak

Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetzarako politikaren sorkuntzan eta burutzapenean zuzenean 
parte hartzen dutenak dira. Orain artean lankidetzaren gune tradizionala izan dira, eta eskuraturiko 
esperientzia eta ahalmena direla-eta, lankidetzaren foru fondoen lehentasunezko gestoreak izaten 
jarraituko dute:

Bizkaiko Foru Aldundia
Lana, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko Berdintasun eta Lankidetza Zuzendaria-
ren	eginkizun	zuzentzailea:	lankidetzarako	foru	politika	planifikatzea,	sustatzea,	koordinatzea,	ja-
rraitzea eta ebaluatzea.

Beste	sail	batzuk:	erantzukizun	partekatua	zuzeneko	 lankidetza	tekniko	ekintzak	planifikatu,	bu-
rutu, jarraitu eta ebaluatzeko. Erantzukizun partekatua garapenerako politiken koherentzia gara-
tzean.

GGKE
Lehentasunezko agenteak, erantzukizunen titularrak. Funtsezkoa da herrialde bazkideetako elkar-
te eta erakunde aliatuekiko solaskidetzan eta gizarte zibila indartzeko prozesuan duen eginkizuna. 
Gizartea eraldatzeko hezkuntzako jarduketen betearazle nagusiak dira. Garapenerako lankidetza-
rako, gizartea eraldatzeko hezkuntzarako eta ekintza humanitariorako estrategiak zehazteko par-
taideak dira. Euskadiko GGKEen Koordinakundeak eginkizun nabarmena izango du sektorearekiko 
solaskidetza-gune gisa.

Gizarte mugimenduak eta hirugarren sektoreko beste gizarte eragile batzuk
Gizarte	zibileko	elkarteak	dira,	Bizkaian	presentzia	finkatua	eta	ibilbidea	dituztenak.	Herrialde	baz-
kideetako antzeko mugimenduekiko solaskide garrantzitsuak dira. Lankidetzarako eginkizun ga-
rrantzitsua betetzen dute sektoreko eta zeharkako estrategietan, eta politiken koherentzian. 
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4.2. Garapeneko agenteak

Agente hauen konpromisoa funtsezkoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren Lankidetzarako politikak eza-
rritako	helburuak	hedatzeko	eta	finkatzeko.	Hainbat	eratan	zehaztu	liteke	konpromiso	hori:	beren	
helburuak eta jardunak lankidetza agenteenenarekin parekatzea; haiek zuzendutako ekintzetan 
partaidetza handia izatea; lantzean behin, lankidetza-fondoen kudeaketaren bidez; gune kritiko eta 
eraldatzaileen eraikuntza kolektiboan...

Bizkaiko udalak, Eudel eta Euskal Fondoa
Koordinatzeko edota kolaboratzeko eginkizuna dute Garapenerako Lankidetza politiketan eta Gi-
zarte Eraldatzeko Hezkuntzako ekintzetan.

Eusko Jaurlaritza eta Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiak
Baterako partaidetza Garapenerako Lankidetzako, Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzako eta Ekintza 
Humanitarioko politikak eta jarduketak egiteko eta jarraitzeko, bereziki Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Kontseiluaren eta Garapenerako Lankidetzaren Erakunde-barneko Batzordearen bitartez.

Hezkuntza-komunitateak (irakasleak, ikastetxeetako, unibertsitateetako eta 
ikerketa-zentroetako zuzendaritza, IGEak, etab.)
Gizarte	Eraldatzeko	Hezkuntzako	ekintzetan	parte	hartzea	fase	guztietan:	identifikatzea,	burutzea	
eta ebaluatzea.  

Hedabideak
Gizarte aldaketak eragiteko eta gizarte gogoetatsuak, kritikoak eta solidarioak sustatzeko lagunga-
rriak izan daitezke, hainbat dimentsiotan.

Enpresa publikoak eta pribatuak
Enpresa publikoek BFAko zuzeneko lankidetzako eta lankidetza itunduko ekintzetan parte hartzea. 
Aholkularitza-enpresa espezializatuek parte hartzea laguntza teknikoko, aholkularitzako eta pres-
takuntzako zerbitzuen emaileak diren aldetik, elkartasun printzipioaren arabera.

Sailkapen honen asmoa ez da elkarte moten zerrenda itxia izatea, baizik eta Berdintasun eta Lanki-
detza Zuzendaritzaren eta gizarteko gainerakoen arteko zubi-lanerako guneak sortzeko proposa-
mena. Hortaz, Bizkaiko gizartearen elkarte edo erakunde bakoitzaren jardunak berak kokatuko du 
elkartea, azken batean, arestian azaldutako taldeetako batean.
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5 
Bizkaiko  

lankidetzarako baliabideak  

Bizkaiko lankidetzarako politikaren helburuak lankidetza baliabideak erabiliz gauzatzen dira. 

Baliabideak proposatzen dira jarduteko lau eremutan: 

I. Garapenerako Lankidetza 

II. Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza 

III. Sektoreko agenteak indartzea 

IV. Ekintza Humanitarioa 

1. Garapenerako Lankidetzaren markoaren barruan, honako baliabide hauek ezarri dira:

•	 Lankidetzarako	urteko	proiektuen	deialdia,	herrialde	bazkideetako	jarduketak	finantzatzeko,	
betiere gehienez 24 hilabeteko burutzapen-epea badute.

•	 Lankidetzarako urte askotako proiektuen deialdia, gehienez 48 hilabeteko burutzapen-epea ba-
dute. 

•	 Unean uneko ekintzen deialdia herrialde bazkideetan, Bizkaiko hirugarren sektoreko erakunde 
finkatuen	partaidetza	bultzatzeko,	batez	ere	elkarte	ekologistetan,	migratuen	elkarteetan,	giza	
eskubideen aldeko elkarteetan eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako elkarteetan.

•	 Zuzeneko Lankidetzarako baliabidea, non BFAk eskumena duen, betiere beste sail batzuekin 
koordinatuta. Beste agente batzuen lankidetzako ekintzetan kalitatearen eta gardentasunaren 
aldetik aplikaturiko irizpide berak bete beharko dira zuzeneko edozein ekintzatan, GKK sustatu 
nahian.

•	 Lankidetza itundurako ildoa sortzea, erakusle gisa, BFAk bultzatuta. Bizkaiko erakunde pu-
blikoen (BFA, enpresa publikoak, etab.) jarduketen eta Bizkaiko gizarteko beste erakunde ba-
tzuen (bereziki Bizkaiko GGKE) jarduketen arteko sinergiak sustatuko du ildo horrek. Baliabi-
de horren bidez, giza eskubideetan oinarrituriko ikuspegiaren aplikazio praktikoa lortu nahi 
da, betiere betebeharren titularrekin lan egiteko modua ahalbidetuz alde batetik eta erantzu-
kizunen eta eskubideen titularrekin beste alde batetik. 

2. Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzaren eremuan, honako baliabide hauek ezarri dira:

•	 GEHko proiektuen egungo deialdia, gehienez 24 hilabetekoak.

•	 Unean	uneko	GEHko	ekintzen	deialdia	hirugarren	sektoreko	erakundeen	edo	Bizkaian	finka-
turiko gizarte mugimenduen partaidetza sustatzeko (bereziki ekologisten elkarteak, giza es-
kubideen aldeko elkarteak eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako elkarteak).

•	 Eraldaketarako hezkuntzako eta prestakuntzako ekintzen baliabide pilotua da, zuzenean 
BFAtik egina edo Bizkaiko gizarteko beste erakunde batzuekin eta erakunde publikoekin hi-
tzartuta.

3. Bizkaiko lankidetzaren sektoreko agenteak indartzeko, honako baliabide hau ezarri da:

•	 Agenteak indartzeko ekintzen deialdia, honako hauetarako egungo laguntzarako baliabidea 
barne: herrialde bazkideetako erakunde aliatuen genero-berdintasunaren aldeko erakundeak 



50

Bizkaiko Lankidetzako III. Gida Plana 2017-2020

antolamenduaren aldetik aldatzea; Bizkaiko agenteek zeharkako ildoak sartzearen arloan du-
ten kudeaketa hobetzea; barne kudeaketaren ebaluazioan, kalitatean eta hobekuntzan gai-
tzea eta laguntzea; emaitzen araberako kudeaketa; oinarrizko ildoak eta diagnostikoak eba-
luatzea edo egitea eta ingurumenenerako politikak sortzea, besteak beste.

4. Ekintza Humanitarioaren arloan, honako baliabide hau ezarri da: 

•	 Ekintza Humanitarioaren etengabeko deialdi irekia, urtearen hasieratik fondoak agortu arte.

8. TAULA: LABURPEN-TAULA

Laburpen-taula honetan, baliabide bakoitzeko banakako diru-kopuruak ageri dira, III. Gida Plana 
garatzeko epean gehienekoak direnak.

BaLiaBidea GeHienekO 
epea

GeHienekO  
dirU-LaGUntza20

Lankidetza ekonomikoa

I. GK proiektuen deialdia

•	 Urteko proiektuak 
•	 Urte askoko proiektuak 
•	 Uneko ekintzak herrialde bazkideetan

2 urte
4 urte
Urte 1

150.000 €
600.000 €

20.000 €

II. GEH proiektuen deialdia

•	 Urteko proiektuak
•	 Uneko ekintzak Bizkaian

2 urte
Urte 1

60.000 €
15.000 €

III. Bizkaiko agenteen eta erakunde aliatuen indartze 
instituzionalerako ekintzen deialdia Urte 1 15.000 €

IV. EHko etengabeko deialdi irekia AH21 Urte 1 100.000 €

Lankidetza teknikoa

Zuzeneko lankidetza BFAtik - -

Lankidetza itundua - -

GEHri datxezkion ekintzak - -

20 Gutxi gorabeherakoak dira adierazitako kopuruak; aurrekontuko ekitaldi bakoitzean, taula berria ezarriko da onetsi-
tako zuzkiduraren eta Gida Plana jarraitzeko txostenen arabera.

21 Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak bultzaturiko Ekintza Humanitarioko Estrategia egiteko prozesuan 
parte hartzen ari da Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritza; hori etorki-
zunean zehaztuta, baliteke aldaketak sortzea EHren deialdian.



51

6 
Aurrekontuko  

biderapenak 

Munduko krisiak eragindako arazo larriak gorabehera (krisitik ez dira oraindik atera erabat gure 
inguruko erakundeak), Bizkaiko Foru Aldundiak garapenerako lankidetzaren politikaren aldeko 
apustua egiten du.

Horretarako, ahalegin guztiak egingo ditu egungo foru legegintzaldia bukatu baino lehen aurrekon-
tuaren %0,7a garapenerako lankidetzaren aurrekonturako erabiltzeko helburuan aurrera egiteko.  

Bizkaiko lankidetzak duen eragina hobetzeko, aurrekontuko honako biderapen hauek ezarri dira:

•	 Herrialde bazkideetan banatu daitezkeen fondoen aurrekontuko %80 gutxienez ezartzea 
Gida Plan honetan lehentasunezkotzat jotako herrialdeentzat.

•	 Sektoreka banatu daitezkeen fondoen aurrekontuko %20 gutxienez ezartzea Afrikako he-
rrialdeentzat.

•	 Aurrekontuko %15 ezartzea gutxienez emakumeak jabearazteko helburu nagusia duten es-
ku-hartzeetarako. 

•	 Aurrekontuko %5 ezartzea gutxienez elkarte feministak edo emakumeen elkarteak diren era-
kunde eskatzaileen edo tokiko erakundeen ekintzetarako.

•	 Aurrekontuko %5 gutxienez ezartzea LGTTBI elkarteak diren erakunde eskatzaileen edo to-
kiko erakundeen ekintzetarako.  

•	 Gehienez aurrekontuko %10 izatea Bizkaiko Foru Aldundiak zuzeneko lankidetzarako era-
biltzea.

Ondoko taula honetan, III. Gida Plan honetan ezarritako baliabideak bildu dira, eta gutxi gorabehe-
rako aurrekontu bat mugatu da tresna bakoitzerako. 
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9. TAULA: BALIABIDEEN ETA AURREKONTUKO PORTZENTAJEEN TAULA 

tresna pOrtzentajea

Lankidetza ekonomikoa

Garapenerako Lankidetzako proiektuen deialdia:

•	 Urteko proiektuak
•	 Urte askotarako proiektuak 
•	 Uneko ekintzak herrialde bazkideetan

% 50-60 
% 5-15 
% 2-5 

Eraldaketarako Hezkuntza Proiektuen deialdia:

•	 Urteko proiektuak
•	 Uneko ekintzak Bizkaian

% 12-17 
% 1-2

Bizkaiko agenteen eta erakunde aliatuen erakundeen indartze-ekintzen deialdia % 2-4 

Ekintza Humanitarioaren etengabeko deialdi irekia % 5-10

Lankidetza teknikoa 23

Zuzeneko lankidetza BFAtik % 2

Lankidetza itundua % 2

Eraldaketarako Hezkuntzari datxezkion ekintzak % 1

22  Lankidetza ekonomikoa da BFAk lehian edo etengabeko deialdi irekian diruz lagundutako ekintza oro (EHren ka-
suan). Bestalde, kooperazio teknikoa da BFAk buruturiko ekintzak dira, hain zuzen herrialde bazkideei laguntza 
teknikoa edo aholkuak emateko edo GEHko zuzeneko ekintzengatik.  
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7 
Jarraipena eta ebaluazioa 

Gogoeta sistematikorako eta azterketarako prozesu parte-hartzailea da ebaluazioa, non, aurretik 
ezarritako irizpideak eta informazioa biltzeko baliabideak oinarri hartuta, agenteek beren jarduketa 
hobetzeko eta eragin handiagoa izateko erabaki eraginkorrak hartzen dituzten eta ikasi beharre-
koak bilatzen dituzten.  

Bizkaiko Foru Aldundiak ebaluazioarekin duen konpromisoa agerian gelditzen da Gida Planean, 
hain zuzen ere hobekuntzarako baliabidea den aldetik, aplikazio praktikoa eta benetako duena. Eba-
luazioa ezinbesteko baliabidetzat hartzen da Bizkaiko Lankidetzaren kalitatea etengabe hobetzen 
ikasteko bidean aurrera egiteko, baita BFAk gardentasunaren eta kontuak ematearen alde egiten 
duten apustuaren ardatz gisa ere.   

Gida Planaren gaineko ebaluazioak politika publikoak ebaluatzeko hainbat irizpide dakartza, baita 
Laguntzaren Eraginkortasunerako Agendak sustaturiko irizpide zabalagoak ere, bereziki emaitze-
tara eta elkarrenganako erantzukizunera bideratuta. Bestelakoak ere badakartza hala nola agen-
teen indartze-maila, gizarte zibil antolatuak politikak sortzen, betearazten eta ebaluatzen duen par-
taidetza-maila edo hezkuntza-prozesuetan edo hainbat baliabide erabiliz gizarteak parte hartzeko 
prozesuetan duten eragina. Emaitzetara bideraturiko kudeaketa, gainera, emaitzak/helburuak 
egiaztatzean oinarrituriko metodologia behar du, adierazle errealisten eta neurgarrien bidez. Horri 
esker, ikaskuntzak eta ezagutza sortu ahal izango dira, jardueren jarraipen hutsetik harago. 

III. Gida Plana estrategia da, eta ebaluazioa sartzen du bere diseinuan bertan eta abiarazteko eta ku-
deatzeko bere prozesuan, baita emaitzen lorpen-maila eta eragina balioesteko ere (zeren eta lehen 
aldiz ezarri baititu aurrerapenerako jomuga neurgarriak). Horregatik, balioesteko modua emango 
duen etengabeko ebaluazioa behar da, maila estrategiko eta politikoenean nahiz maila operatiboan 
eta instrumentalean.

7.1. Bizkaiko Lankidetzako Gida Plana  
 ebaluatzeko mekanismoak

Gogoetarako eta baloratzeko zeharkako ekintzatzat hartzen da ebaluazioa, aurretik ezarritako iriz-
pideen bidez, eta Gida Plana zehazteko eta sortzeko aplikatuko da, baita lorpen nagusietan eta ku-
deaketan ere. Horretarako, zenbait mekanismo ezarriko dira, Bizkaiko agenteek eta tokiko aliatuek 
ondoko ebaluazio-aldian parte har dezaten, baina burutu bitarteko jarraipena egiteko ere bai, hain 
zuzen proposaturiko estrategiak berriz bideratzeko.  Lankidetzaren Bizkaiko agenteek eta tokiko 
aliatuek ebaluazio-prozesuan parte hartzen dutela ziurtatzeko mekanismoak bilatuko dira.

Gida Planaren azken ebaluazioaren baitan erabili beharreko irizpideen artean, LEGE-GLKk eta Ga-
rapenaren Eraginkortasunerako Agendak ezarritakoak eta politika publikoak ebaluatzeko beste 
irizpide batzuk ezarriko dira.  Aldez aurretik, honako ebaluazio-irizpide hauek proposatzen dira: 
koherentzia, bateratzea, erantzukizuna, hegoalde ikuspegia, eraginkortasuna, egokitasuna, iraun-
kortasuna eta eragina. Halaber, Bizkaiko Lankidetzako III. Gida Planak proposaturiko zehar-lerroak 
hartuko dira aintzat.
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7.2. Ebaluazio-ekintza  
estrategikoen koordinazioa

Gida Plana bera ebaluatzeaz gain, ekintza zehatzak egitea proposatzen da Bizkaiko lankidetzaren 
azterketa operatiboan aurrera egiteko. 

Alde	batetik,	beharrezkotzat	jotzen	da	Bizkaiko	Foru	Aldundiaren	funtsekin	finantzaturiko	zenbait	
ekintzaren ebaluazioa kudeatzea. Zehazki, hauexek proposatzen dira:

•	 BFAk	lehenago	finantzaturiko	urte	askotako	jarduketen	kanpoko	ebaluazioa	(diru-laguntzen	
dekretuko	VI.	Tituluaren	menpe	finantzaturikoak	nahiz	I.	Tituluaren	edo	II.	Tituluaren	men-
pean	finantzaturik	dauden	eta	errepikatzen	diren	jarduketak),	hain	zuzen	epe	luzeagoko	jar-
duketen eragina aztertu ahal izateko, baita baliabidea bera erabiltzeko ere.  

•	 Unean uneko ekintzen baliabideen gaineko ebaluazioa (gaur egun diru-laguntzen dekretuko 
III. Titulua), Lankidetzaren agente ez-tradizionalak sartzeko baliozkotasuna eta indarraldia 
aztertzeko, batik bat mugimendu feministakoak, ekologistakoak, migratuenak eta giza esku-
bideen aldekoak). 

Bestalde, erraztasunak emango dira Bizkaiko agenteek beren jarduketen ebaluazioa egin dezaten, 
hauexen bidez:

•	 Aldaketak deialdietan eta formularioetan, ebaluazioaren gaineko ikuspegi hobetua, eraginko-
rragoa eta parte-hartzaileagoa izan dadin. Ebaluazioak jarduketetan sartzea baloratuko da, 
baita emaitzak ikusita hobetzeko doikuntzak sartzea ere hurrengo jarduketetan.

•	 Aurrekontuko baliakizuna sartzea ebaluazioa egiteko eta nahitaezkoa izatea urte askotako 
edo zenbateko jakin bat gainditzen duten jarduketetan.

•	 Ebaluazioen emaitzei buruzko agenteentzako atzera-elikadurako mekanismoa sartzea eta go-
mendioak hurrengo jarduketetan praktikan jartzea. 

7.3. Ebaluazio-kultura sustatzea  
Bizkaiko agenteen artean

Emaitza hobeak bilatzeak berekin dakar ebidentzietan oinarrituriko ikaskuntza sustatuko duen 
ebaluazio-kultura	 finkatzea.	 Elkarrizketa,	 auto-gogoeta	 eta	 esperimentazioa	 baliatuz,	 ebaluazio-
kultura beren eginkizun instituzionalean sartzen duten erakundeek etengabeko hobekuntza eta 
kalitatea sustatzen dituzte.

Gida Plan honen helburuetan eta ildo estrategikoetan islatu denez, Bizkaiko Foru Aldundiak uste 
du	ezin	atzeratu	daitekeela	ebaluazio-kultura	sustatzea	eta	finkatzea	Bizkaiko	Lankidetzaren	agen-
teen artean. 

Horrek berekin dakar ebaluazio-prozesuak instituzionalizatzea, Bizkaiko Foru Aldundian bertan 
nahiz Bizkaiko Lankidetzaren egitura osatzen duten beste erakunde batzuen artean.

Honako hauek proposatzen ditu Bizkaiko Foru Aldundiak ebaluazio-kulturaren sustapenean aurre-
ra egiteko neurri zehatz gisa: 

•	 BFAren ebaluazio-protokoloa egitea Garapenerako Lankidetzako, Ekintza Humanitarioko eta 
Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzako jarduketetan. 

•	 Politiken koherentzia ebaluatzea ahalbidetzen duten mekanismoak sortzea.
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•	 Prestakuntza eta laguntza teknikoa sustatzea ebaluazioan.

•	 Ebaluazioa hedapenerako eta sentsibilizaziorako baliabide gisa bultzatzea.

•	 Aurrera egitea baterako ebaluazioak eta ebaluazio estrategikoak egiteko bidean. 

•	 Bizkaiko Lankidetzaren sektoreko agenteak indartzeko baliabide berria sartzea, ebaluaziora-
ko estrategiak, politikak eta protokoloak garatu ahal izateko, betiere kalitatea hobetzera bide-
raturiko indartze instituzionaleko beste ekintza batzuen artean.

Halaber, beste euskal erakundeekiko koordinazioa garrantzitsua izango da ebaluazio-kulturaren 
sustapenean. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren saio bat proposatuko da gutxie-
nez gai hau jorratzeko. 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarekin, beste foru aldundiekin eta gure inguruko udal 
nagusiekin ebaluazioak koordinatzeko mekanismoak bilatuko dira.



56

1� eranskina: Emaitzen markoa

ardatzak iLdOak HeLBUrUak adierazLeak

I. ARDATZA
Giza garapen iraunkorreko 
prozesuen eragina indartzea 
herrialdi bazkideetan, 
Ekintza Humanitariorako eta 
Garapenaren Lankidetzarako 
jarduketen bidez

I.1 
Batze geografikoa

I.1.1. Bizkaiko lankidetza 
lehentasunezko herrialdeetan batzea

I.1.1.1. Plana bukatzean, banatu daitezkeen fondoren %80 gutxienez lehenetsitako 11 herrialdeetan bilduko dira.

I.1.1.2. Plana bukatu baino lehen, jarduketako zonalde zehatzei eta Bizkaiko lankidetzaren agenteek lan egiten duten xedeko  
biztanleriari	buruzko	azterlana	bat	gizarteratu	du	BFAk.	Horri	esker,	lehentasun	geografiko	zehatzagoa	egin	ahal	izango	da	hurrengo	
epealdian eta Planean. 

I.1.2 Bizkaiko lankidetza zonalde 
estrategikoetara bideratzea

I.1.2.1. Plana bukatzean, banatu daitezkeen fondoen %20 gutxienez Afrikako herrialdeentzat erabili da.

I.1.2.2. 2017. urtea bukatu baino lehen, Afrikan egin beharreko jarduketen baremaziorako protokolo bat jarri da martxan, Afrikako egoera 
kontuan izanik berezitasunak dituena. 

I.1.2.3. Plana bukatzean, gutxienez hitzartutako lankidetza esperientzia bat jarri da martxan lehentasunezko herrialde batean, hurrengo 
planerako eredu izateko balio duena.

I.1.2.4. Plana bukatu baino lehen, gutxienez lau proiektu egin dira Bizkaiko GGKEen partzuergoan. 

I.1.2.5. Plan honen azken ebaluazioak artikulazio hobea du (baterako jarduerak abiarazita, sinergiak, etab.) Bizkaiko lankidetzaren 
agenteen artean eta beste euskal agente batzuen artean, eragin handiagoa izan dezaten jarduketako lurraldeetan eta herritarrengan. 

I.2 
Batze sektoriala

I.2.1 Emakumeen jabekuntza sustatzea I.2.1.1. Plana bukatzean, eginiko jarduketen %75 ezarritako lehentasun sektorialetan bildu dira: emakumeen  jabekuntza, eskubide 
unibertsalak, tokiko garapen ekonomikoa edota gobernantza ekonomikoa.

I.2.1.2. Plana burutu bitartean, Bizkaiko lankidetzaren agenteek esperientziak eta jardun onak trukatzeko topaketaren emaitzak dituzte 
emakumeen jabekuntzaren eta LGTTBI taldeei laguntzearen arloan..

I.2.1.3. Plana bukatzean, fondoen %20 gutxienez emakumeen jabekuntzarako edo emakumeen elkarteentzako erabili dira. 

I.2.1.4. Plana bukatzean, fondoen %5 gutxienez LGTTBI taldeetako pertsonen eskubideen aldeko proiektuetara erabili dira. 

I.2.1.5. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteek balorazio positiboa egin dute generoaren eta sexu aniztasunaren 
inguruan jasotako prestakuntzari buruz; baliagarria iruditu zaie.

I.2.2 Eskubide unibertsalen defentsaren 
eta sustapenaren alde lan egitea

I.2.2.1.	Plana	bukatu	baino	lehen,	BFAk	finantzaturiko	jarduketek	landutako	eskubideak	dakartzan	dokumentua	egin	da.

I.2.2.2 BFAk planak indarrean jarraitu bitartean lagundutako proiektuen %15 gutxienez osasunerako, hezkuntzarako, uretarako eta 
saneamendurako eskubideen alde egiteko eta sustatzeko bideratu da. 

I.2.2.3. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteek balorazio positiboa egin dute lehentasun sektorialaren inguruan.

I.2.3 Tokiko garapen ekonomikoa 
sustatzea 

I.2.3.1. Epealdia bukatzean, tokiko garapen ekonomikorako jarduketen gaineko informazio sistematizatua dago gutxienez lehentasunezko 
herrialdeetatik lautan.

I.2.3.2. Epealdia bukatzean, gutxienez hamar proiektutarako laguntza eman da kooperatibentzat eta ekonomia solidarioko ekimenentzat.  

I.2.3.3. Epealdia bukatzean, gutxienez bidezko merkataritza-sarea egituratzeko bost proiektutarako laguntza eman da.

I.2.3.4 Epealdia bukatzean, gutxienez bost proiektutarako laguntza eman da baliabide naturalen kudeaketa iraunkorraren eta 
ekosistemaren inguruan, eta klima-aldaketa prebenitzeko eta kontrolatzeko neurriak sustengatu dira.

I.2.4 Tokiko gobernantza ekonomikoa 
bultzatzea

I.2.4.1. Plana burutu bitartean, Bizkaiko lankidetzaren agenteek badituzte tokiko gobernantza demokratikoko jardun onak eta 
esperientziak trukatzeko topaketen emaitzak.

I.2.4.2. Epealdia bukatzean, udalak edo gobernu erregionalak diren erakundeen hamar proiektutarako laguntza eman da gutxienez. 

I.2.4.3. Planaren azken ebaluazioak Bizkaiko lankidetzaren agenteen espezializazio sektorial handiagoa erakusten du hark lehenetsitako 
sektoreetan.

I.2.4.4. Epealdia bukatzean, udal edo eskualde mailan sexu-aniztasunaren eta generoaren aldeko jarduna sustatzen duten erakunde 
publikoen bi ekimenetarako laguntza eman da gutxienez.

56



57

1� eranskina: Emaitzen markoa
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I. ARDATZA
Giza garapen iraunkorreko 
prozesuen eragina indartzea 
herrialdi bazkideetan, 
Ekintza Humanitariorako eta 
Garapenaren Lankidetzarako 
jarduketen bidez

I.1 
Batze geografikoa

I.1.1. Bizkaiko lankidetza 
lehentasunezko herrialdeetan batzea

I.1.1.1. Plana bukatzean, banatu daitezkeen fondoren %80 gutxienez lehenetsitako 11 herrialdeetan bilduko dira.

I.1.1.2. Plana bukatu baino lehen, jarduketako zonalde zehatzei eta Bizkaiko lankidetzaren agenteek lan egiten duten xedeko  
biztanleriari	buruzko	azterlana	bat	gizarteratu	du	BFAk.	Horri	esker,	lehentasun	geografiko	zehatzagoa	egin	ahal	izango	da	hurrengo	
epealdian eta Planean. 

I.1.2 Bizkaiko lankidetza zonalde 
estrategikoetara bideratzea

I.1.2.1. Plana bukatzean, banatu daitezkeen fondoen %20 gutxienez Afrikako herrialdeentzat erabili da.

I.1.2.2. 2017. urtea bukatu baino lehen, Afrikan egin beharreko jarduketen baremaziorako protokolo bat jarri da martxan, Afrikako egoera 
kontuan izanik berezitasunak dituena. 

I.1.2.3. Plana bukatzean, gutxienez hitzartutako lankidetza esperientzia bat jarri da martxan lehentasunezko herrialde batean, hurrengo 
planerako eredu izateko balio duena.

I.1.2.4. Plana bukatu baino lehen, gutxienez lau proiektu egin dira Bizkaiko GGKEen partzuergoan. 

I.1.2.5. Plan honen azken ebaluazioak artikulazio hobea du (baterako jarduerak abiarazita, sinergiak, etab.) Bizkaiko lankidetzaren 
agenteen artean eta beste euskal agente batzuen artean, eragin handiagoa izan dezaten jarduketako lurraldeetan eta herritarrengan. 

I.2 
Batze sektoriala

I.2.1 Emakumeen jabekuntza sustatzea I.2.1.1. Plana bukatzean, eginiko jarduketen %75 ezarritako lehentasun sektorialetan bildu dira: emakumeen  jabekuntza, eskubide 
unibertsalak, tokiko garapen ekonomikoa edota gobernantza ekonomikoa.

I.2.1.2. Plana burutu bitartean, Bizkaiko lankidetzaren agenteek esperientziak eta jardun onak trukatzeko topaketaren emaitzak dituzte 
emakumeen jabekuntzaren eta LGTTBI taldeei laguntzearen arloan..

I.2.1.3. Plana bukatzean, fondoen %20 gutxienez emakumeen jabekuntzarako edo emakumeen elkarteentzako erabili dira. 

I.2.1.4. Plana bukatzean, fondoen %5 gutxienez LGTTBI taldeetako pertsonen eskubideen aldeko proiektuetara erabili dira. 

I.2.1.5. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteek balorazio positiboa egin dute generoaren eta sexu aniztasunaren 
inguruan jasotako prestakuntzari buruz; baliagarria iruditu zaie.

I.2.2 Eskubide unibertsalen defentsaren 
eta sustapenaren alde lan egitea

I.2.2.1.	Plana	bukatu	baino	lehen,	BFAk	finantzaturiko	jarduketek	landutako	eskubideak	dakartzan	dokumentua	egin	da.

I.2.2.2 BFAk planak indarrean jarraitu bitartean lagundutako proiektuen %15 gutxienez osasunerako, hezkuntzarako, uretarako eta 
saneamendurako eskubideen alde egiteko eta sustatzeko bideratu da. 

I.2.2.3. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteek balorazio positiboa egin dute lehentasun sektorialaren inguruan.

I.2.3 Tokiko garapen ekonomikoa 
sustatzea 

I.2.3.1. Epealdia bukatzean, tokiko garapen ekonomikorako jarduketen gaineko informazio sistematizatua dago gutxienez lehentasunezko 
herrialdeetatik lautan.

I.2.3.2. Epealdia bukatzean, gutxienez hamar proiektutarako laguntza eman da kooperatibentzat eta ekonomia solidarioko ekimenentzat.  

I.2.3.3. Epealdia bukatzean, gutxienez bidezko merkataritza-sarea egituratzeko bost proiektutarako laguntza eman da.

I.2.3.4 Epealdia bukatzean, gutxienez bost proiektutarako laguntza eman da baliabide naturalen kudeaketa iraunkorraren eta 
ekosistemaren inguruan, eta klima-aldaketa prebenitzeko eta kontrolatzeko neurriak sustengatu dira.

I.2.4 Tokiko gobernantza ekonomikoa 
bultzatzea

I.2.4.1. Plana burutu bitartean, Bizkaiko lankidetzaren agenteek badituzte tokiko gobernantza demokratikoko jardun onak eta 
esperientziak trukatzeko topaketen emaitzak.

I.2.4.2. Epealdia bukatzean, udalak edo gobernu erregionalak diren erakundeen hamar proiektutarako laguntza eman da gutxienez. 

I.2.4.3. Planaren azken ebaluazioak Bizkaiko lankidetzaren agenteen espezializazio sektorial handiagoa erakusten du hark lehenetsitako 
sektoreetan.

I.2.4.4. Epealdia bukatzean, udal edo eskualde mailan sexu-aniztasunaren eta generoaren aldeko jarduna sustatzen duten erakunde 
publikoen bi ekimenetarako laguntza eman da gutxienez.
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I. ARDATZA
Giza garapen iraunkorreko 
prozesuen eragina indartzea 
herrialdi bazkideetan, 
Ekintza Humanitariorako eta 
Garapenaren Lankidetzarako 
jarduketen bidez

I.3
Bizkaiko Ekintza 
Humanitarioa 
indartzea

I.3.1

Ekintza Humanitarioko jarduketak 
biltzea eta koordinatzea

I.3.1.1.	2018ko	erdialderako,	EH	finantzatzen	duten	beste	euskal	erakundeekin	finantzatzen	dituen	jarduketa	humanitarioei	buruzko	
informazio zehatza partekatzeko mekanismoa du BFAk. 

I.3.1.2. Plana bukatzean, BFAk lagundutako jarduketa humanitarioak sistematizatzen dituen dokumentu bat gizarteratu da Bizkaiko 
lankidetzaren agenteekin. Izan ere, hurrengo Gida Planeko batze- eta koordinatze-prozesua hobetzen jarraitzeko balio izango du.

I.3.1.3.	2019.	urtea	bukatzean,	EHko	lau	jarduketak	finantzatu	dira	gutxienez	beste	euskal	erakunde	batzuekin.	

I.3.1.4. Plana bukatzean, bizkaitarrek hobeto ulertu dituzten krisi humanitarioak BFAk zuzendutako kanpainen bidez.  

I.3.1.5. Epealdia bukatzean, Bizkaiko agente humanitarioek uste dute bizkortu egin direla BFAk EHren inguruko proposamenak  
onesteko eta berrikusteko epeak.

I.3.1.6. Epealdia bukatu baino lehen, BFAk lagundutako EHko jarduketen %50 gutxienez krisialdi luzeetan eta ondoko larrialdietan  
bildu da.  

I.3.2

Ekintza Humanitarioaren  
kalitatea bultzatzea

I.3.2.1 Plana bukatzean, jarduketa humanitarioen %75ek gutxienez egoki sartu ditu Good Humanitarian Donorship (GHD) delakoaren 
printzipioak,	helburuak	eta	konpromisoak,	finantzatuko	EHko	jarduketa	bakoitzerako	betetako	irizpideak	egiaztatzeko	fitxaren	arabera.

I.3.2.2. 2018ko hasierarako, Ekintza Humanitarioko kalitate-estandarretan izandako azken aurrerapenak islatzen dituzten elementuak 
sartu ditu EHren deialdiak.

I.3.2.3.	Epealdia	bukatzean,	BFAk	finantzaturiko	Ekintza	Humanitarioko	jarduketen	indarguneei	eta	ahuleziei	buruzko	azterketa	dago,	
eta hurrengo Gida Planerako gomendioak proposatzen ditu. 

I.3.2.4.	Epealdia	bukatzean,	genero-ikuspegia	BFAk	finantzaturiko	EHko	proiektuetan	sartzeko	maila	erakusten	duen	azterlana	dago.		

I.3.2.5. Planaren ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteek balorazio positiboa egin dute Gida Planak indarrean jarraitu bitartean 
finantzaturiko	Ekintza	Humanitarioaren	bilakaerari	buruz.
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I. ARDATZA
Giza garapen iraunkorreko 
prozesuen eragina indartzea 
herrialdi bazkideetan, 
Ekintza Humanitariorako eta 
Garapenaren Lankidetzarako 
jarduketen bidez

I.3
Bizkaiko Ekintza 
Humanitarioa 
indartzea

I.3.1

Ekintza Humanitarioko jarduketak 
biltzea eta koordinatzea

I.3.1.1.	2018ko	erdialderako,	EH	finantzatzen	duten	beste	euskal	erakundeekin	finantzatzen	dituen	jarduketa	humanitarioei	buruzko	
informazio zehatza partekatzeko mekanismoa du BFAk. 

I.3.1.2. Plana bukatzean, BFAk lagundutako jarduketa humanitarioak sistematizatzen dituen dokumentu bat gizarteratu da Bizkaiko 
lankidetzaren agenteekin. Izan ere, hurrengo Gida Planeko batze- eta koordinatze-prozesua hobetzen jarraitzeko balio izango du.

I.3.1.3.	2019.	urtea	bukatzean,	EHko	lau	jarduketak	finantzatu	dira	gutxienez	beste	euskal	erakunde	batzuekin.	

I.3.1.4. Plana bukatzean, bizkaitarrek hobeto ulertu dituzten krisi humanitarioak BFAk zuzendutako kanpainen bidez.  

I.3.1.5. Epealdia bukatzean, Bizkaiko agente humanitarioek uste dute bizkortu egin direla BFAk EHren inguruko proposamenak  
onesteko eta berrikusteko epeak.

I.3.1.6. Epealdia bukatu baino lehen, BFAk lagundutako EHko jarduketen %50 gutxienez krisialdi luzeetan eta ondoko larrialdietan  
bildu da.  

I.3.2

Ekintza Humanitarioaren  
kalitatea bultzatzea

I.3.2.1 Plana bukatzean, jarduketa humanitarioen %75ek gutxienez egoki sartu ditu Good Humanitarian Donorship (GHD) delakoaren 
printzipioak,	helburuak	eta	konpromisoak,	finantzatuko	EHko	jarduketa	bakoitzerako	betetako	irizpideak	egiaztatzeko	fitxaren	arabera.

I.3.2.2. 2018ko hasierarako, Ekintza Humanitarioko kalitate-estandarretan izandako azken aurrerapenak islatzen dituzten elementuak 
sartu ditu EHren deialdiak.

I.3.2.3.	Epealdia	bukatzean,	BFAk	finantzaturiko	Ekintza	Humanitarioko	jarduketen	indarguneei	eta	ahuleziei	buruzko	azterketa	dago,	
eta hurrengo Gida Planerako gomendioak proposatzen ditu. 

I.3.2.4.	Epealdia	bukatzean,	genero-ikuspegia	BFAk	finantzaturiko	EHko	proiektuetan	sartzeko	maila	erakusten	duen	azterlana	dago.		

I.3.2.5. Planaren ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteek balorazio positiboa egin dute Gida Planak indarrean jarraitu bitartean 
finantzaturiko	Ekintza	Humanitarioaren	bilakaerari	buruz.

1. eranskina: Emaitzen markoa
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II. ARDATZA 

Herritar sentsibilizatuak eta 
giza garapen iraunkorrarekin 
konprometituriko erakundeak 
sustatzea

II.1 
Gizartea 
Eraldatzeko 
Hezkuntza

II.1.1 

Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzaren 
koherentzia hobetzea

II.1.1.1. Plana bukatzean, GEH jarduketen %50 gutxienez GIHetako batekin dago lerrokatuta gutxienez. 

II.1.1.2. Epealdia bukatzean, GEH jarduketen %40 gutxienez garapenerako edota ekintza humanitarioko ekintzekin dago lotuta. 

II.1.1.3. 2018ko hasierarako, erakundeetako eragin politikorako eta sentsibilizaziorako ekintzak sartzea zehaztu du lankidetzako 
baliabideetan.

II.1.1.4.  Plana bukatu baino lehen, Bizkaiko bi udalekin gutxienez egin du lankidetza-akordioa GEHko ekintzak burutzeko.

II.1.1.5.  2019ko hasierarako, GEHko metodologiei buruzko gogoeta-saioa egin da. 

II.1.1.6.  Planaren azken ebaluazioan, Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritzako pertsonalaren balorazio positiboa ageri 
da, BFAk eginiko GEH jarduerei buruzkoa. 

II.1.2 

Bizkaiko gizarteak giza garapen 
iraunkorrarekin duen konpromiso 
soziala sustatzea

II.1.2.1.  Plan honen ebaluazioak dioenez, GGKEek eta gizarte mugimenduek garapenaren balioaren zabalkuntzarako eta 
sentsibilizaziorako prozesuetan hartu dute parte, eta Bizkaian kontzientzia kritikoa sortzeko lagungarria izan da bere jarduketen bidez.

II.1.2.2.  Epealdia bukatzean, Bizkaiko herritarrek parte-hartze handiagoa izan dute GEHren barruko prestakuntzan.

II.1.2.3.  Epealdia bukatu baino lehen, Bizkaiko GEHko jardueretan sexu-aniztasuna eta generoa sartzea sustatzeko ekintza baterako 
eman du laguntza gutxienez.

II.1.2.4.  Plana bukatu baino lehen, garapenean eta kontsumoan nagusi den eredurako alternatibak sustatzen dituen ekintza baterako 
eman du laguntza gutxienez, ingurumenean eta berdintasunean duten eraginagatik hain zuzen: deshazkundea, kontsumo arduratsua eta 
iraunkorra, bizimodu ona, etab.

II.2 
Garapenerako 
Politiken 
Koherentzia 
Bizkaiko Foru 
Aldundian

II.2.1 

Garapenerako Politiken  
Koherentziaren instituzionalizaioa 
erraztea

II.2.1.1.  2018ko amaieran, Garapenerako Politiken Koherentziaren baitan garapen helburuetarako ondorioak dakartzaten foru politiken 
mapa bat egin eta gizarteratu da, Garapenerako Politiken Koherentzia abiarazteko oinarrizko dokumentua izango dena. 

II.2.1.2.  2020 bukatu baino lehen, martxan da politiken koherentziarako sail-arteko talde bat.

II.2.1.3.  2019 bukatu baino lehen, GPKri buruko erreferentzia dakar gutxienez bi dokumentu estrategikotan. 

II.2.1.4.  Azken ebaluazioak erakusten duenez, BFAko sailen %50ek gutxienez baloratu dute sentsibilizatuta daudela GPK garatzearen 
eta hobeto ulertzearen inguruan.

II.2.2 

Garapenerako lankidetzaren  
ekintzak egitea bultzatzea BFAko  
beste sail batzuetatik

II.2.2.1. Epealdia bukatzean, BFAko sailetako funtzionario zuzendarien %20k gutxienez hartu du parte Garapenerako Lankidetzarekin 
eta GPKrekin loturiko prestakuntzan, eta esperientziari buruzko balorazio positiboa egiten dute. 

II.2.2.2. 2019 bukatu baino lehen, gutxienez BFAko sail edota zuzendaritza batekin egin da lankidetza teknikoko proiektu pilotu bat.

II.2.2.3. Azken ebaluazioak erakusten duenez, Bizkaiko lankidetzaren agenteek irudipen ona dute beste sail batzuetatik eginiko 
lankidetzaren inguruan. 

II.2.2.4. Planaren azken ebaluazioak dakarrenez, Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritzako pertsonalak balorazio ona 
egiten du beste sail batzuekiko koordinazioaren inguruan. 

II.2.2.5. 2019 bukatu baino lehen, BFAk erosketa publikoa sustatzeko proposamen bat dago, irizpide etikoak eta bidezko merkataritzako 
irizpideak erabiliz.  
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II. ARDATZA 

Herritar sentsibilizatuak eta 
giza garapen iraunkorrarekin 
konprometituriko erakundeak 
sustatzea

II.1 
Gizartea 
Eraldatzeko 
Hezkuntza

II.1.1 

Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzaren 
koherentzia hobetzea

II.1.1.1. Plana bukatzean, GEH jarduketen %50 gutxienez GIHetako batekin dago lerrokatuta gutxienez. 

II.1.1.2. Epealdia bukatzean, GEH jarduketen %40 gutxienez garapenerako edota ekintza humanitarioko ekintzekin dago lotuta. 

II.1.1.3. 2018ko hasierarako, erakundeetako eragin politikorako eta sentsibilizaziorako ekintzak sartzea zehaztu du lankidetzako 
baliabideetan.

II.1.1.4.  Plana bukatu baino lehen, Bizkaiko bi udalekin gutxienez egin du lankidetza-akordioa GEHko ekintzak burutzeko.

II.1.1.5.  2019ko hasierarako, GEHko metodologiei buruzko gogoeta-saioa egin da. 

II.1.1.6.  Planaren azken ebaluazioan, Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritzako pertsonalaren balorazio positiboa ageri 
da, BFAk eginiko GEH jarduerei buruzkoa. 

II.1.2 

Bizkaiko gizarteak giza garapen 
iraunkorrarekin duen konpromiso 
soziala sustatzea

II.1.2.1.  Plan honen ebaluazioak dioenez, GGKEek eta gizarte mugimenduek garapenaren balioaren zabalkuntzarako eta 
sentsibilizaziorako prozesuetan hartu dute parte, eta Bizkaian kontzientzia kritikoa sortzeko lagungarria izan da bere jarduketen bidez.

II.1.2.2.  Epealdia bukatzean, Bizkaiko herritarrek parte-hartze handiagoa izan dute GEHren barruko prestakuntzan.

II.1.2.3.  Epealdia bukatu baino lehen, Bizkaiko GEHko jardueretan sexu-aniztasuna eta generoa sartzea sustatzeko ekintza baterako 
eman du laguntza gutxienez.

II.1.2.4.  Plana bukatu baino lehen, garapenean eta kontsumoan nagusi den eredurako alternatibak sustatzen dituen ekintza baterako 
eman du laguntza gutxienez, ingurumenean eta berdintasunean duten eraginagatik hain zuzen: deshazkundea, kontsumo arduratsua eta 
iraunkorra, bizimodu ona, etab.

II.2 
Garapenerako 
Politiken 
Koherentzia 
Bizkaiko Foru 
Aldundian

II.2.1 

Garapenerako Politiken  
Koherentziaren instituzionalizaioa 
erraztea

II.2.1.1.  2018ko amaieran, Garapenerako Politiken Koherentziaren baitan garapen helburuetarako ondorioak dakartzaten foru politiken 
mapa bat egin eta gizarteratu da, Garapenerako Politiken Koherentzia abiarazteko oinarrizko dokumentua izango dena. 

II.2.1.2.  2020 bukatu baino lehen, martxan da politiken koherentziarako sail-arteko talde bat.

II.2.1.3.  2019 bukatu baino lehen, GPKri buruko erreferentzia dakar gutxienez bi dokumentu estrategikotan. 

II.2.1.4.  Azken ebaluazioak erakusten duenez, BFAko sailen %50ek gutxienez baloratu dute sentsibilizatuta daudela GPK garatzearen 
eta hobeto ulertzearen inguruan.

II.2.2 

Garapenerako lankidetzaren  
ekintzak egitea bultzatzea BFAko  
beste sail batzuetatik

II.2.2.1. Epealdia bukatzean, BFAko sailetako funtzionario zuzendarien %20k gutxienez hartu du parte Garapenerako Lankidetzarekin 
eta GPKrekin loturiko prestakuntzan, eta esperientziari buruzko balorazio positiboa egiten dute. 

II.2.2.2. 2019 bukatu baino lehen, gutxienez BFAko sail edota zuzendaritza batekin egin da lankidetza teknikoko proiektu pilotu bat.

II.2.2.3. Azken ebaluazioak erakusten duenez, Bizkaiko lankidetzaren agenteek irudipen ona dute beste sail batzuetatik eginiko 
lankidetzaren inguruan. 

II.2.2.4. Planaren azken ebaluazioak dakarrenez, Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritzako pertsonalak balorazio ona 
egiten du beste sail batzuekiko koordinazioaren inguruan. 

II.2.2.5. 2019 bukatu baino lehen, BFAk erosketa publikoa sustatzeko proposamen bat dago, irizpide etikoak eta bidezko merkataritzako 
irizpideak erabiliz.  

1. eranskina: Emaitzen markoa
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ardatzak iLdOak HeLBUrUak adierazLeak

III. ARDATZA
Bizkaiko lankidetzaren 
agenteak indartzea zeharkako 
printzipioekin bat etorriz 
eta kalitatea kudeatzeko 
ikuspegiarekin

III.1 
Lankidetzaren 
agenteen ahalmena 
indartzea

III.1.1 

Ebaluazioaren eta kalitatearen 
kultura sustatzea

III.1.1.1. 2017 bukatzean, ebaluazio-protokolo bat du eta aplikatzen du jarduketa operatiboetarako eta estrategikoetarako.

III.1.1.2. Plana bukatzean, Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritza Nagusiak ebaluazio bat sustatu du, gutxienez BFAk 
finantzaturiko	5	jarduketei	buruzkoa.

III.1.1.3. Ebaluazioen kantitatea eta kalitatea handitu dira, maila estrategikoan nahiz Bizkaiko lankidetzaren agenteek eginikoetan.

III.1.1.4. Epealdia bukatzean, %15 egin du gora Bizkaiko lankidetzaren agenteek eginiko ebaluazioen emaitzen sozializazioak.

III.1.1.5. Plan honen ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteak pozik ageri dira diseinua, jarraipena eta ebaluazioa egiteko 
partaidetzaren inguruan. 

III.1.2 

Bizkaiko lankidetzaren agenteek 
kudeaketarako duten ahalmena 
bultzatzea

III.1.2.1. Plana bukatzean, Bizkaiko lankidetzaren agenteak pozago ageri dira ahalmen konstituzionalaren inguruan, jarduketen 
kudeaketarekin eta zeharkako ardatzak sartzearekin lotuta.

III.1.2.2. Epealdia bukatzean, hobetu egin da zeharkako ildoen baremazioan lorturiko puntuazioan BFAk eginiko deialdietan.

III.1.2.3. Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritza Nagusiko teknikariek balorazio positiboa egin dute Gida Plan honen 
baitan jasotako etengabeko prestakuntza planaren inguruan.

III.1.2.4. 2019 bukatu baino lehen, BFAren Lankidetzaren eta GEHren deialdia berrikusi da, eta sexu aniztasunari eta generoari buruzko 
ikuspegia aintzat hartuta aldatu da. 

III.1.2.5. Plana bukatu baino lehen, ingurumen iraunkorra garatzeko BAFk lagundutako lankidetzako eta GEHko ekintzetan sartzeari 
buruzko jarduketa onen dokumentua dago. 

III.2 
Bizkaiko lankidetza 
koordinatzeko eta 
parte hartzeko 
guneak indartzea

III.2.1 

Bizkaiko lankidetzaren agenteen 
partaidetza sustatzea

III.2.1.1. 2018 bukatu baino lehen, Bizkaiko lankidetzaren agenteen partaidetza bermatzeko elkarrizketa-gunea dago martxan BFAko 
lankidetzaren politikaren jarraipenean.

III.2.1.2. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko agenteek balorazio positiboa egin dute BFAk parte hartzeko sustaturiko guneen inguruan.

III.2.2 

Lankidetzarako politiken  
koordinazioa sustatzea

III.2.2.1. Epealdia bukatzean, BFAk gutxienez hiru ekintza egin ditu beste euskal erakunde batzuekin, hain zuzen Lankidetzako, GEHko 
edo EHko ekintzak.

III.2.2.2. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko agenteek positibotzat jotzen dute BFAren eta garapenerako koordinazioko, GLko, GEHko 
eta EHko ekintzak egiten dituzten beste euskal erakundeen arteko koordinazioa hobetzearen inguruan.
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ardatzak iLdOak HeLBUrUak adierazLeak

III. ARDATZA
Bizkaiko lankidetzaren 
agenteak indartzea zeharkako 
printzipioekin bat etorriz 
eta kalitatea kudeatzeko 
ikuspegiarekin

III.1 
Lankidetzaren 
agenteen ahalmena 
indartzea

III.1.1 

Ebaluazioaren eta kalitatearen 
kultura sustatzea

III.1.1.1. 2017 bukatzean, ebaluazio-protokolo bat du eta aplikatzen du jarduketa operatiboetarako eta estrategikoetarako.

III.1.1.2. Plana bukatzean, Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritza Nagusiak ebaluazio bat sustatu du, gutxienez BFAk 
finantzaturiko	5	jarduketei	buruzkoa.

III.1.1.3. Ebaluazioen kantitatea eta kalitatea handitu dira, maila estrategikoan nahiz Bizkaiko lankidetzaren agenteek eginikoetan.

III.1.1.4. Epealdia bukatzean, %15 egin du gora Bizkaiko lankidetzaren agenteek eginiko ebaluazioen emaitzen sozializazioak.

III.1.1.5. Plan honen ebaluazioan, Bizkaiko lankidetzaren agenteak pozik ageri dira diseinua, jarraipena eta ebaluazioa egiteko 
partaidetzaren inguruan. 

III.1.2 

Bizkaiko lankidetzaren agenteek 
kudeaketarako duten ahalmena 
bultzatzea

III.1.2.1. Plana bukatzean, Bizkaiko lankidetzaren agenteak pozago ageri dira ahalmen konstituzionalaren inguruan, jarduketen 
kudeaketarekin eta zeharkako ardatzak sartzearekin lotuta.

III.1.2.2. Epealdia bukatzean, hobetu egin da zeharkako ildoen baremazioan lorturiko puntuazioan BFAk eginiko deialdietan.

III.1.2.3. Berdintasun, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritza Nagusiko teknikariek balorazio positiboa egin dute Gida Plan honen 
baitan jasotako etengabeko prestakuntza planaren inguruan.

III.1.2.4. 2019 bukatu baino lehen, BFAren Lankidetzaren eta GEHren deialdia berrikusi da, eta sexu aniztasunari eta generoari buruzko 
ikuspegia aintzat hartuta aldatu da. 

III.1.2.5. Plana bukatu baino lehen, ingurumen iraunkorra garatzeko BAFk lagundutako lankidetzako eta GEHko ekintzetan sartzeari 
buruzko jarduketa onen dokumentua dago. 

III.2 
Bizkaiko lankidetza 
koordinatzeko eta 
parte hartzeko 
guneak indartzea

III.2.1 

Bizkaiko lankidetzaren agenteen 
partaidetza sustatzea

III.2.1.1. 2018 bukatu baino lehen, Bizkaiko lankidetzaren agenteen partaidetza bermatzeko elkarrizketa-gunea dago martxan BFAko 
lankidetzaren politikaren jarraipenean.

III.2.1.2. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko agenteek balorazio positiboa egin dute BFAk parte hartzeko sustaturiko guneen inguruan.

III.2.2 

Lankidetzarako politiken  
koordinazioa sustatzea

III.2.2.1. Epealdia bukatzean, BFAk gutxienez hiru ekintza egin ditu beste euskal erakunde batzuekin, hain zuzen Lankidetzako, GEHko 
edo EHko ekintzak.

III.2.2.2. Planaren azken ebaluazioan, Bizkaiko agenteek positibotzat jotzen dute BFAren eta garapenerako koordinazioko, GLko, GEHko 
eta EHko ekintzak egiten dituzten beste euskal erakundeen arteko koordinazioa hobetzearen inguruan.

1. eranskina: Emaitzen markoa
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2. eranskina:  Erreferentziako bibliografia 
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3� eranskina:  
BFAk II. Gida Planaren 

baitan finantzaturiko 
erakundeen zerrenda

 
  GGke i. tit. ii. tit. iii. tit. V. tit. Vi. tit. OrOt. zenB. €

1 ACNUR Euskal Batzordea 3 1 4 8 939.098,00

2 UNRWA Euskadi 2 2 4 8 806.411,56

3 Medicus Mundi Bizkaia 4 2 1 7 686.086,88

4 Paz con Dignidad 3 1 3 7 606.559,00

5 Alboan 2 3 1 6 552.451,25

6 Zabalketa 3 2 1 6 541.162,85

7 SETEM 3 3 6 483.199,13

8 Mugarik Gabe 3 2 5 441.573,18

9 UNICEF EAEko Batzordea 1 2 3 390.000,00

10 KCD 3 3 6 376.583,33

11 Munduko Medikuak 3 3 358.374,00

12 Kulturaren Gizarte 
Berrikuntza Fundazioa 3 3 358.356,14

13 Mugarik gabeko Musikari 
Solidarioak 3 3 357.041,86

14 Mundu Bat Fundazioa 1 3 1 5 301.552,22

15 Farmacéuticos Mundi Euskadi 2 1 1 4 295.586,21

16 Bakerako Lankidetzaren 
Biltzarra 2 1 3 279.431,00

17 Nazioarteko Elkartasuna 2 1 3 278.829,54

18 Mugarik gabeko Ingeniaritza 1 3 4 246.701,89

19 Gizonen Lurra 2 2 240.000,00

20 PROCLADE – YANAPAY 
Fundazioa 2 2 239.986,26

21 Bakea eta Elkartasuna 
Fundazioa 2 2 238.342,10

22 Tau Fundazioa 2 2 237.979,39

23 Bizilur 2 2 237.782,77

24 Oscarte 2 2 235.010,18

25 Ayuda Mas Fundazioa 2 2 233.659,92

26 Manos Unidas 2 2 224.629,68

27 PROYDE – PROEGA 2 2 223.203,70

28 EDEX 2 2 221.696,75
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  GGke i. tit. ii. tit. iii. tit. V. tit. Vi. tit. OrOt. zenB. €

29 Mugarik gabeko Albaitariak 1 2 3 209.854,49

30 Félix Baltistán Fundazioa 2 2 207.149,81

31 Intermón – Oxfam Fundazioa 2 2 202.589,11

32 ANESVAD Fundazioa 1 1 2 137.728,34

33 CEAR Euskadi 3 3 126.264,15

34 Hezkuntza eta Lankidetza 
Fundazioa 1 1 120.000,00

35 Huancavelicaren Lagunak 1 1 119.993,87

36
Mariaren Konpainiaren 

Nazioarteko Elkartasuna 
Fundazioa

1 1 108.779,74

37 Euskadi Cuba 1 1 118.091,00

38 Gernikatik Mundura 1 1 117.948,00

39 Sodepaz 1 1 117.413,01

40 Lankidetzarako Ingeniaritza 1 1 114.631,00

41 Mugarik gabeko 
Ekonomialariak 2 2 88.610,63

42 Vicente Ferrer Fundazioa 1 1 85.295,02

43 Gurutze Gorria 1 1 75.000,00

44 Elkarcredit 1 1 2 65.249,57

45 DYA 1 1 50.000,00

46 Begirada Solidarioa Fundazioa 3 3 44.942,00

47 Parekide 4 4 44.543,81

48 Mugarik gabeko emigratuak 3 3 41.942,00

49 Lagun Artean 1 1 40.181,87

50 Emakumeak Ahotsarekin 
Elkartea 2 2 29.972,13

51 Bateginez 2 2 29.942,00

52 Bilboko Ekintza Solidarioko 
Eskuak Elkartea 2 2 28.526,50

53 Aldarte 2 2 25.146,92

54 Matiz Elkartea 2 2 22.163,00

55 Birbana 2 2 22.162,76

56 Fondo Formación Fundazioa 2 2 22.129,07

57 Ecuador Etxea 2 2 20.695,83

58 APSIDE 2 2 20.502,00

59 Derendein Fundazioa 1 1 14.958,00

60 Euskadi – Colombia Elkartea 1 1 14.961,19

61 Elkarbanatuz Elkartea 1 1 11.902,49

62
Cándido de Iturriaga 

eta	María	de	Doñabeitia	
Fundazioa

1 1 12.000,00

63 Equipare 1 1 11.826,00

64 Orientalan Gizarte-
hezkuntzako Elkartea 1 1 11.100,00

65 FIARE 1 1 9.976,00

66 Kidenda 1 1 8.641,01

GUZTIRA 13.184.101,11






