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0.- Aurkezpena 
 
Badira zenbait hamarkada Kubaren eta Euskadiren artean adiskidetasuneko eta elkartasuneko 
harreman sendoak daudela. Bestearen kulturarekiko eta prozesu historikoarekiko elkarren arteko 
errespetua dute oinarri harreman horiek. Bi herrialdeen testuingurua eta egoera oso desberdinak 
izanik ere, aliatuen arteko harreman horizontal gisa ulertu izan da beti elkartasun hori, gaitasunak 
elkarri eskaintzen dizkioten eta bestearekiko trukearekin ikasten duten eta hazten diren berdinen 
arteko harreman gisa, hain zuzen ere. 
 
Elkarren arteko esker on hori, bi herrialdeetako herritarren eta erakundeen arteko hurbiltasunean 
eta begikotasunean ez ezik, gero eta sinergia handiagoak eta egonkorrak ahalbidetu dituzten 
askotariko jardueretan eta prozesuetan oinarritu da: elkartruke akademikoak, kulturalak eta 
kirol-arlokoak, ikerketa-ekimen komunak, enpresa eta proiektu ekonomiko mistoak, nazioarteko 
akordio orokorrak, topaketarako, gogoetarako eta erabakitzeko erakunde-egiturak, elkarren 
arteko elkartasunerako gizarte-sare zabalak eta abar. 
 
Ildo horretan, Euskadiren eta Kubaren arteko loturarik sendoenetako bat nazioarteko 
lankidetzaren esparrukoa da. 90eko hamarkadan Garapen Lankidetza Sustatzeko Fondoa 
(GLSF) Euskadiren eta Hegoaldeko herrialde pobretuen arteko elkartasun-tresna gisa finkatu 
ondoren, Kubak pixkanaka eta erabakitasunez hartu du parte programa horretan, eta, gaur egun, 
lehentasunezko herrialdeetako bat da Eusko Jaurlaritzarentzat zein euskal lankidetzarentzat, oro 
har. 
 
Lankidetza hori, bolumenean ez ezik, jarduteko proposamenen kalitatean ere hazi egin da. 
Horren ondorioz, lankidetzaren eskuzabaltasuna eta epe luzerako prozesu estrategikoak 
babesteko ahalmena areagotu egin da. Gaur egungo lankidetzara iristeko bilakaera 
heltze-prozesu baten ondorioa da. Prozesu horretan, bi herrialdeek bizi izan dituzten une 
historikoek eta testuinguruek eragin handia izan dute. Alde batetik, 90eko hamarkadan, 
sozialismoaren esparrua desagertu ondoren, Kubak krisialdi ekonomiko larri bat jasan zuen 
(“Bake garaiko Aldi Berezian” kokatua). Egoera hark eragindako gizarte-ondorio larriak zirela-eta, 
nazioarteko babesa eta laguntza bilatu behar izan zen, eta ordura arte beharrezkoa izan ez zen 
lan-eremu berri bat landu zen: garapenerako lankidetza. Bestalde, Euskadiko 
erakunde-lankidetzak ez zuen esperientzia handirik, eta Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak 
GLSF programaren eta hori abian jartzeko egituraren finkatze-prozesuan murgilduta zeuden. 
Horren guztiaren ondorioz sortutako lankidetzak laguntzeko borondatea eta elkartasuna zituen 
ezaugarri bereizgarri, baina, aldi berean, sakabanatzea nagusitu zen, berehalakoa 
lehentasunezkoari gailendu zitzaion, eta lehentasunak eta helburuak ez ziren behar bezala 
antolatu. 
 
Baina hasierako fisionomia hori eraldatu egin da pixkanaka. Uharteko garapen-egoera hobetu, 
Aldi Berezia atzean utzi eta Euskadiko lankidetzak bere idiosinkrasia garatu duen heinean, Kubak 
Eusko Jaurlaritzaren bultzadarekin abian jarritako garapen-proposamenen kopuruak eta 
kalitateak gora egin dute. Horren ondorioz, Kubako herria garatzeko lehentasunetan benetan 
txertatuta dauden eta planteatutako helburuetan eragin eta hedadura handiagoa duten 
lankidetza-proiektuak sortu dira. 
  
Hain zuzen ere, lankidetzaren kalitatea hobetzeko eta, beraz, bi herrien arteko 
elkartasun-harremanak sendotzeko prozesu horrek finkatuko du Kubarekiko Garapen 
Lankidetzarako Estrategiaren proposamen hau. Elkarrekiko borondate politikoari, azken 15 
urteotan egindako erakunde-itunei eta gizarte-itunei, eta hainbat arlotan (Tokiko Garapen 
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Ekonomikoan, Hezkuntzan eta Osasunean, besteak beste) metatutako esperientziari esker, gure 
lankidetza beste maila batera igo daiteke, eta, gainera, bidezkoa eta beharrezkoa da beste maila 
horretara igotzea. 
 
Euskadin zein Kuban egindako diagnostikoaren arabera, azken urteotako eraldaketa positiboa 
nabarmena izan da, baina lankidetza-gaietan ahuleziak agertzen dira oraindik, eta aurrera egin 
beharra dago. Zehazki, baterako plangintza egiteko ahalmenean, planteatutako estrategien 
eraginaren sakontasunean eta parte hartzen duten eragileen arteko koordinazioan agertu dira 
ahulezia horiek. 
 
Ildo horretan, ahulezia horiek indargune bihurtu nahi dira Estrategiaren bidez. Horretarako, 
beharrezkoa da epe luzerako garapen-prozesuak planifikatzea eta berariaz jarduteko areei 
lehentasuna ematea, eta Euskadiko eta Kubako eragileen arteko koordinazioan sakontzea, 
topaketarako eta elkartrukerako egiturak sortzeko. Eta, hori guztia, tokian tokiko eremutik abiatuz 
eta ekimenak oinarritik eraikiz, betiere Kubako herriaren lehentasunak kontuan hartuta.  
 
Eusko Jaurlaritzak lankidetza estrategikoa eta plangintzarako eta koordinaziorako harremanen 
eredu berria eta asmo handikoa planteatu duenean aukeratu duen lehen herrialdea Kuba izan da, 
eta arrazoi sendoak daude horretarako. Gainera, ondoren aipatuko ditugun arrazoi horiek eta 
Kubak ildo horretan lehen aldiz eragile deszentralizatu batekin –Euskadirekin– aurrera egitea 
erabaki izanaren arrazoiak berak dira: lehenik eta behin, bi herrien arteko elkartasun-loturak 
aipatu behar dira; bigarren, bi herrialdeetako gobernuek garapenaren giza ikuskera eta 
gizarte-ikuskera bera jarri dute praktikan (indize makroekonomikoetatik harantz doana eta 
gizonezko eta emakumezko guztien ahalmenak, askatasunak eta aukerak areagotzean 
oinarrituta dagoena); eta, hirugarren, Kubaren eta Euskadiren arteko lankidetzaren heldutasunak 
arestian adierazitako helburuen lorpenean aurrera egiteko aukera ematen du. 
 
Estrategia egiteko, 12 hilabete behar izan dira, estrategia horren funtsezko printzipioetako bat 
parte-hartzea baita. Kubako eta Euskadiko erakundeek beren esperientzia, gogoetak eta iritziak 
azaldu dituzte, denek estrategia bere egin zezaten, lana hobetzen duen eta Kubako herria 
garatzeko helburuetan eragin handiagoa duen tresna baita. Parte-hartzearen printzipioaz gain, 
beste bi printzipiok ere zuzeneko eragina izan dute proposamena lantzeko prozesuan. Alde 
batetik, aldeen burujabetza eta autonomia: Euskadiko lankidetzak Kubako gobernuak ezarritako 
lehentasunei eta helburuei baino ez die erantzun behar, Kubako erakundeen jardunean 
ekarpenak eginez eta jardun horiek osatuz. Era berean, Euskadiko lankidetzak babesa emateko 
ezarritako mekanismoak eta tresnak errespetatzen ditu Kubak. Bestetik, berrikuntzaren 
printzipioa: plangintza-esparru ireki eta koordinatu batek helburuen lorpenean aurrera egingo 
duten garapen-formula, tresna eta metodologia berriak bilatu behar ditu. 
 
Prozesuari 2005eko maiatzaren 20an eman zitzaion hasiera ofiziala Gasteizen, Kubako Atzerriko 
Inbertsioko eta Lankidetzako Ministerioaren (MINVEC) Europa Zuzendaritzak eta Eusko 
Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak egindako bilera batean. Bilera hartan, 
estrategiaren oinarriak ezarri eta lehentasunak, ikuspegiak eta jardun-ildoak hautatu zituzten. 
 
Ondoren, Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza Kuban lan egonkorra eta jarraitua egin duten 
Euskadiko lankidetza-erakundeekin bildu zen, ekarpenak eta iradokizunak jasotzeko. Aldi berean, 
bilerak egin ziren Kubarekin lankidetzan diharduten euskal erakunde publikoekin, estrategia hori, 
Eusko Jaurlaritzaren estrategia ez ezik, Euskadiko administrazio guztiena ere izan zedin. 
 
 



 4 

 Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak garapenerako euskal gizarte-
eragileekin egindako bilerak 

2005-06-21 Bilera Mugarik Gabe erakundearekin 
2005-07-21 Bilera PTM – Mundu Bat erakundearekin 
2005-07-23 Bilera Euskadi – Kuba erakundearekin 
2005-07-23 Bilera Hegoa erakundearekin 
2005-07-24 Bilera Mundukide erakundearekin 

 
 Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak Euskadiko beste erakunde 

publiko batzuekin egindako bilerak 
2005-07-26 Bilera Bilboko Udalaren Emakume eta Lankidetza Arloarekin 
2005-07-27 Bilera Bizkaiko Aldundiarekin 
2005-07-28 Bilera Gipuzkoako Aldundiarekin 
2005-07-28 Bilera Donostiako Udalarekin  
2005-07-29 Bilera Euskal Fondoa elkartearekin 

 
Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak 2005eko irailaren lehen astean 
egindako bidaian, beste aurrerapen esanguratsu bat lortu zen. MINVEC Ministerioaren Europa 
Zuzendaritzarekin batera, estrategiaren zirriborroa aurkeztu zien Kubako erakunde eta 
gizarte-eragile guztiei. Ondoren, MINVEC Ministerioa estrategia komunari eta 
barne-koordinazioari lotutako alderdiak antolatzen hasi zen Kubako erakunde nagusiekin. 
 

 MINVEC Ministerioak eta Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak 
Kubako erakundeekin eta entitateekin egindako bilerak 

2005-09-05 Bilera Azukrearen Ministerioarekin (MINAZ) 
2005-09-05 Bilera Osasun Ministerioarekin (MINSAP) 
2005-09-05 Bilera Hezkuntza Ministerioarekin (MINED) 
2005-09-06 Bilera Kultura Ministerioarekin (MINCULT)  
2005-09-06 Bilera La Habana Viejako Historialariaren Bulegoarekin 
2005-09-06 Bilera Tokiko Giza Garapenerako Programarekin (PDHL) 
2005-09-07 Bilera Animalia Produkziorako Kubako Elkartearekin (ACPA) 
2005-09-07 Bilera Nekazari Txikien Elkarte Nazionalarekin (ANAP) 
2005-09-08 Bilera Kubako Emakumeen Federazioarekin (FMC) 

 
Kontsultako eta negoziazioko prozesu luze horren ondoren, lankidetzaren arloan eskumena 
zuten bi gobernuen egiturek proposamenaren behin betiko baldintzak zehaztu, eta proposamena 
2006ko otsailaren 22-24an egindako Kuba – Euskadi IV. Lankidetza Batzorde Mistoaren mende 
jarri zuten. Batzordeak estrategiaren baldintzak aurkeztu bezala onartu, estrategia formulatzera 
eta behin betiko onartzera bultzatu eta edukiaren zati bat onartu zuen (Garapenerako 
Lankidetzaren Azpibatzorde Mistoa sortzeko aukera, adibidez).  
 
Ondoren aurkeztuko dugun testua prozesu horren guztiaren emaitza da. Estrategiak 
lankidetza-ikuspegi jakin bat definitzen du, elkartrukerako egitura sendoa finkatzen du, 
inplikatutako eragile guztientzako konpromisoak, erantzukizunak eta helburuak ezartzen ditu, eta 
lankidetza-tresna guztien artean jarduteko aukeretarako eta koherentziarako esparru berri bat 
sortzen du. Dena dela, formulazio zehatza eta zorrotza bada ere, ez da behin betiko testua, testu 
irekia baizik. Izan ere, sortutako dinamikak berak prozesu berriak sortu eta/edo prozesuak 
zehaztuko ditu.  
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Hona hemen dokumentu honen egitura: lehen atala Kuba – Euskadi: egiturazko lankidetzako 
estrategian aliatuak da. Bertan, Kubak giza garapenean dituen erronkak aztertzen dira, eta gure 
lankidetzari eta izan duen bilakaera historikoari buruzko azterketa azaltzen da, baita lankidetzak 
erronka horien aurrean egin dezakeen ekarpena ere. Halaber, harreman-esparru berri hori 
eraikitzeko funtsezko printzipioak finkatzen dira. 
 
Bigarren atala (Kubarekiko garapen-lankidetzarako estrategia: helburuak eta lehentasunak) 
testuaren sekzio operatiboa da. Bertan, estrategiaren berariazko 4 helburu handiak eta helburu 
horiek lortzeko abian jarri beharreko jarraibideak ezartzen dira. Beraz, estrategia bera eta 
estrategia hori gauzatzeko beharrezkoa den koordinazio-egitura zehazten dira atal horretan.  
 
Azkenik, hirugarren atalean estrategiaren Jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema azaltzen da. 
Bertan, alde guztiak konprometitzen dituzten jarraibideen eta helburuen betetze-mailaren 
adierazleak ezarriko dituen matrizea egingo da. Matrize horren arabera, aurrerapenei buruzko 
informazioa lortzeko eta etengabeko hobekuntzako prozesu batean bultzatu beharreko alderdiak 
aldatzeko sistema bat ezarriko da.  
 
Estrategiak lau urteko indarraldia izango du gutxienez (2007-2010). Hala ere, dokumentu itxia ez 
denez gero (ikuspegi bat eta berariazko lan-arlo batzuk baino ez ditu ezartzen), eguneratu ahal 
izango da eta, Eusko Jaurlaritzak eta Kubako Gobernuak bidezkotzat hartzen duten bitartean, 
operatiboa izango da. 
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1.- Kuba – Euskadi: egiturazko lankidetzako estrategian aliatuak 
 
1.1.- Kuba eta giza garapena: azterketa eta XXI. menderako erronkak 
 
1959ko urtarrilean Iraultza garaile izan zenetik, Kubako Errepublikak hazkundea justiziarekin 
deitutako kontzeptuari jarraitu dio. Horren arabera, garapen ekonomikoak zentzua izateko herritar 
guztientzako gizarte-helburuak lortzea ahalbidetu behar du. Krisialdietan ere, gizarte-lorpenak 
logika ekonomiko hutsen gainetik jartzeko arauari eutsi egin dio Kubak. Kubarentzat, baldintza 
eta adierazle makroekonomikoen hobekuntza ez ezik, horrek bizi-kalitateari eta giza eskubideei 
zuzenean lotutako osagai multzo batean duen eragina ere bada garapena. 
 
Horrela, beraz, kubatar guztien ongizatea eta berdintasuna lortzeko helburua da Kubako 
gobernuaren xedapen arau-emaileen eta politika publikoen eragile nagusia. Gaur egun indarrean 
dagoen eta 1976an aldarrikatu zen Konstituzioan, lanerako, etxebizitzarako, osasunerako, 
hezkuntzarako eta gizarte-asistentziarako eskubideak ezarrita daude. Gainera, Konstituzioak 
zahartasunaz, ezintasunaz, istripuez eta langabeziaz babesten ditu herritarrak. 
 
Eskubide horiek benetan baliatzeko aukera bermatzeko, Kubak baliabide ugari bideratzen ditu 
gizarte-politika publikoetara, hezkuntzaren, osasunaren, gizarte-segurantzaren, etxebizitzaren eta 
zerbitzu komunitarioen esparruan funtsean. Beheko taulan ikus daitekeenez, arlo horiek (gizarte-
eragin handia duten bakarrak ez badira ere) Estatuko aurrekontuaren % 50 hartzen dute. 
 
 
 
 

 
 
1. grafikoa  

     Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 

2. grafikoa  

 Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 
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3. grafikoa 
 

GIZARTE GASTUAK, BPG-AREN EHUNEKOA (2005)  

 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 

 
Bideratutako zenbatekoei, 
metatutako esperientziari eta zeregin 
horietan inplikatutako giza 
baliabideei esker, Kuba nazioarteko 
erreferentzia bihurtu da abian 
jarritako programen kalitateari 
dagokionez. Horren ondorioz, Kuba 
Hegoaldeko herrialde pobretuen 
gainetik eta herrialde garatu askoren 
gainetik dago eremu eta adierazle 
askotan. 

 
Adibidez, herrialdeen Barne Produktu Gordinetik (BPG) edo indar geoestrategiko edo militarretik 
haratagoko nazioarteko konparazioak egiteko aukera ematen duen giza garapenaren indizeak 
(GGI) ezartzen duenez, Kuba herrialde pobretua izanik ere, Giza Garapen Altuaren kategorian 
dago1, 52. lekuan (177 dira guztira). Ahalmen ekonomikoa soilik kontuan hartuz gero, Kuba 92. 
lekuan egongo litzateke, baina gizarte-lorpenei esker iritsi da adierazitako lekura. Horrela, beraz, 
pentsamolde neoliberalaren funtsezko premisa hautsi, eta garapena hazkunde ekonomiko 
handirik gabe lor daitekeela erakutsi du Kubak. Haztea garrantzitsua da, baina garapena benetan 
sortzen duen hazkunde bakarra berdintasunezko hazkundea da. 
 

1. taula. HAUTATUTAKO ADIERAZLEEN ETA KUBAREN ARTEKO KONPARAZIOA, 2005 
KONTZEPTUA Balioa Portugal Kuba Dominikar 

Errepublika El Salvador 
SAILKAPENEKO POSTUA  Postua  27 52 95 104 

KARAKTERIZAZIOA   Giza Gar. 
Altua 

Giza Gar. 
Altua 

Giza Gar. 
Ertaina 

Giza Gar. 
Ertaina 

GGI-AREN BALIOA (2003)  Zenb.  0,904 0,817 0,749 0,722 
BIZI ITXAROPENA (2003)  Urteak 77,2 77,3 67,2 70,9 
15 URTETIK GORAKOEN ALFABETATZE TASA (2003)  % 92,5 96,9 87,8 79,7 
MATRIKULAZIO TASA GORDINA – 1.a, 2.a ETA 3.a (2002/ 03) % 94 80 76 68 
BPG PER CAPITA (2003)  US$ 18126 -  6823 4781 
BIZI ITXAROPENAREN INDIZEA (2003)  Balioa 0,87 0,87 0,7 0,76 
HEZKUNTZA INDIZEA (2003)  Balioa 0,97 0,91 0,84 0,76 
BPG-AREN INDIZEA Balioa 0,87 0,67 0,7 0,65 
BPG-AREN ARABERAKO SAILKAPENA KEN GGI-AREN 
ARABERAKO SAILKAPENA  Postua 

5 40 -21 -5 
GIZA POBREZIAREN INDIZEA - SAILKAPENA  Postua  - 5 25 34 
GIZA POBREZIAREN INDIZEA - BALIOA  %  - 4,8 11,8 15,9 
PISU TXIKIKO HAURRAK (<5 URTE) 1995-2003  %  - 4 5 10 
OSASUN GASTUA – BPG-AREN % - (2005)  % 6,6 6,5 2,2 3,6 
ESPEZIALISTEK LAGUNDUTAKO ERDITZEAK (1995-2003)  % 100 100 99 69 
MEDIKUAK - 100.000 biztanleko - 1990-2004  Kop. 324 591 188 124 
EDATEKO URAREN ESKURAGARRITASUNA (2002)  %  - 98 57 63 
SANEAMENDUAREN ESKURAGARRITASUNA  (2002)  %  - 98 93 82 
PERTSONA ELIKATU GABEAK (2000-02)  %  - 3 25 11 

HAURREN HERIOTZA TASA – bizirik dauden 1.000 lagune ko - 2003  4 6 29 32 
HEZKUNTZA GASTUA – BPG-AREN % - (2002)  % 5,8 18,7 2,3 2,9 

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostena - GNBP – 2003ko datuak 
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Giza garapenaren adierazle positiboez gain, Kubak oso emaitza onak lortu ditu Milurtekoko 
Helburuei dagokienez2. Helburu zehatz eta neurgarri horiek nazioarteko komunitateak ezarri ditu 
2015erako garapenaren hainbat eremutan. Helburuak osasunaren, hezkuntzaren, 
genero-berdintasunaren, ingurumenaren eta nazioarteko itunen arlokoak dira, eta horiek lortzea 
gure planetaren justiziarik eza eta desberdintasuna gainditzeko aurrerapauso bat izango 
litzateke, urria baina beharrezkoa. Dena dela, eta egungo adierazleek munduko egoeran duten 
bilakaera kontuan hartuta, gutxieneko akordio horiek ere lortu ezin izango direla dirudi. Izan ere, 
ez dira lotesleak estatuentzat eta nazioarteko komunitatearentzat (gaur egun, segurtasun globala 
herritarren garapena baino garrantzitsuagoa da horientzat). Kubak, berriz, Milurtekoko Helburuak 
bere helburuetan txertatu ditu eta bere konpromisoak betetzeko asmo osoa du. Zenbait kasutan, 
espero ziren zifrak gainditzea lortu du. 
 

 2. taula. KUBA ETA MILURTEKOKO HELBURUAK – 2. ebaluazioa 

 
JOMUGA BETETZE MAILA  ADIERAZLEA  Balioa Unitatea 

1. helburua Muturreko pobrezia eta gosea 
desagerraraztea  Ziur aski beteko da Eragina pisu txikiko 5 urtetik 

beherakoengan (2003) 2 % 

2. helburua Lehen mailako irakaskuntza 
unibertsala lortzea  

Ziur aski beteko da 
(beteta) 

Matrikulazio-tasa garbia 
(2004) 99,4 % 

3. helburua Genero-berdintasuna eta 
emakumeen ahalduntzea sustatzea  

Ziur aski beteko da 
(beteta) 

Emakumeen proportzioa 
nekazaritzaz kanpoko 
soldatapeko enpleguetan 
(2004) 46 % 

4. helburua Haurren heriotza-tasa murriztea  Ziur aski beteko da 
(beteta) 

Haurren heriotza-tasa 
(2004) 5,8 

bizirik jaiotako 
milako 

5. helburua Amen osasuna hobetzea  Ziur aski beteko da Amen heriotza-tasa (2004) 
38,5 

bizirik jaiotako 
milako 

6. helburua GIB/HIESari, paludismoari eta beste 
gaixotasun batzuei aurre egitea  Ziur aski beteko da Gaixotasun paludikoek 

eragindako heriotza-tasa Desagertua 

7. helburua Ingurumenaren iraunkortasuna 
bermatzea  Betetzeko modukoa Basoz betetako lurraren 

ehunekoa (2004) 24 % 

8. helburua Garapenerako itun orokorrak egitea  Betetzeko modukoa - - - 

 

Iturria: ODM – 2. Txostena, Kuba 
 
Horrela, beraz, Kubak herritarren ahalmenen eta aukeren garapenarekin hartu duen konpromisoa 
dela-eta, lortu dituen garapen-mailak Karibeko gainerako herrialdeetakoak, Erdialdeko Amerikako 
herrialdeetakoak eta herrialde pobretu gehienetakoak baino handiagoak dira. Eta, hori guztia, 
testuinguru konplexu eta zail batean lortu du. Kontuan hartu behar da Kubako eredu politikoa 
mendebaldeko demokrazia ordezkatzaileen desberdina dela eta munduko lehen potentziaren, 
hots, AEBen politika agresiboari aurre egin behar diola. Izan ere, AEBek 1962an ezarri zion 
blokeo ekonomikoak bere horretan dirau gaur egun, baita etsaitasunezko hainbat neurri politikok 
eta militarrek ere. Gainera, Kubak ez du nazioarteko aliantza handirik, eta 11 milioi biztanle 
pasatxo dituen uharte txikia da, baliabide natural handirik gabekoa. Kubako garapen 
ekonomikoaren eredua zehazteko dago, 90eko hamarkadan egindako berrikuntzen ondoren. 
Azkenik, Kuba nazioarteko ekonomian txertatzeko bide propioa bilatzen ari da. Horren guztiaren 
ondorioz, Kuba nolabaiteko ahultasun-egoera batean dago (ahultasun ekonomikoa batez ere), 
eta, ahal den heinean, txikiagotu egin behar da, alderdi orokorrenekin hasi eta tokian tokiko 
problematikekin amaitzeraino. 
 
Hain zuzen ere, hurrengo bi ataletan Kubako egungo egoera politikoa eta ekonomikoa aztertuko 
dugu, Kubako Iraultzaren bilakaera historikoa kontuan hartuta. Azkenik, uhartearen egoera 
horretan oinarrituta, giza garapenari lotutako erronkak zein diren adieraziko dugu. 
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 1.1.1.- Egoera ekonomikoa eta politikoa: bilakaera historikoa 
 

3. taula. OINARRIZKO DATUAK: KUBAKO ERREPUBLIKA (2005) 
Izen ofiziala:  Kubako Errepublika 
Sistema politikoa:  Errepublika sozialista 
Presidentea:  Fidel Castro Ruz 
Banaketa administratiboa:  14 probintzia eta 169 udalerri 
Hiriburua:  Habana 
Hizkuntza ofiziala:  Gaztelania 
Biztanleria (biztanle kopurua):  11.243.836 
Hazkunde demografikoaren urteko tasa (2002 - 2005)  0,2 
Koordenatuak:  23° 08’ I 82° 23’ E  

Tenperatura:  Urteko batez besteko tenperatura 24 °C da. Neguko b atez 
bestekoa 20 °C da, eta udakoa, berriz, 26-27 °C.  

Prezipitazioen urteko batez bestekoa (mm):  1200 
Azalera (km 2) 109.886 
Biztanleria-dentsitatea (biz./km²):  102,32 
BPG (gutxi gorabehera):  US$ 39.170'000.000 
BPG per capita:  US$ 3,483.7 
GGI (2005): 52. postua  0,817 
Moneta:  Kubako pesoa (CUP) eta Kubako peso bihurgarria (CUC) 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005, GNBP – Kuba 

 
1959ko Iraultzak 1868-78an hasitako eta 1898an Espainiarekiko independentziarekin amaitu 
gabeko prozesu historikoaren behin betiko fasea izan behar omen zuen. Prozesu horren 
funtsezko helburuak Kubako herriaren burujabetasuna, erabakitzeko autonomia eta herritar 
guztien ongizatea ziren. 
 
Independentzia ofizialak ez zuen helburu horien lorpena ekarri. Izan ere, hasiera-hasieratik, 
AEBek lurralde estrategikotzat eta anexionatzeko modukotzat hartu zuten Kuba, eta bertan 
politikoki eta militarki esku hartzea eta, nahi izanez gero, barne-politikak definitzea eta horietan 
parte hartzea zilegi ikusi zuten, Platt Zuzenketaren postulatuei jarraiki3. AEBek 1898tik 1902ra 
bitarte okupatu zuten uhartea, eta hurrengo hamarkadetan bertako barne-politikan parte hartzen 
jarraitu zuen, 1959ra arte. Horrela, beraz, formalki errepublika independentea bazen ere, ez zen 
subiranoa, eta Kubako herriaren oinarrizko gizarte-eskariei ez zitzaien erantzuten. 
 
1959an, independentzia formala benetako independentzia bihurtzeko prozesua hasi zen, Kubak 
erabakitzeko ahalmen autonomoa izan zezan eta garapen-helburuak Kubako herritarrek ezar 
zitzaten. Izaera nazionalista, sozial eta subirano hori ez zetorren bat AEBek Kuban zituzten 
interesekin eta AEBen ohiko jardunarekin. Horren ondorioz, uhartearen kontrako eraso-politika 
areagotu egin zen. Politika horrek bere horretan dirau gaur egun. Estatu Batuek askotariko neurri 
asko eta asko hartu zituzten Kubako Iraultza itotzeko –azukre-kuotaren amaiera4, Kubara 
petrolioa esportatzeko debekua, uhartean kokatutako AEBetako enpresek petrolioa fintzeko 
debekua, Giron Hondartzako inbasioa 1961ean5, 1962tik aurrerako blokeo ekonomikoa eta abar–
, eta horrek SESBera hurbiltzera bultzatu zuen Kuba. Horixe izan zen modu bakarra 
barne-politikan atzerritarren esku-sartzea saihesteko, nazioartean aliantza politikoak eta 
ekonomikoak ezartzeko eta, era horretan, garapen-bide propioa egiten hasteko. Horrela, beraz, 
Kubako proiektu nazionalistak eta sozialak, SESBen eta AEBen arteko gerra hotzaren eta AEBek 
Kubaren kontra erakutsitako gero eta agresibitate handiagoaren testuinguruan, sozialismoan 
ikusi zuen subiranotasunaren eta garapenaren giza proiekzioaren printzipioei eusteko bidea. 
Harreman berri horiek Kubak 1961eko apirilaren 15ean6 Iraultzaren izaera sozialista deklaratu 
zuenean hasi ziren, eta herrialdeko egitura politikoa eta Estatuaren zeregina zehaztu zuten. Aldi 
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berean, Kubarentzat onuragarriak ziren lotura ekonomikoak ahalbidetu zituzten Elkarren 
Laguntza Ekonomikorako Kontseiluaren (ELEK) barruan. Lotura horiei esker, Kubak 
lehentasunezko prezioetan eta kantitate seguruetan saldu ahal izan zuen azukrea, eta horrek 
uhartearen gizarte-garapenaren baldintza materialak erraztu zituen. Gainera, aliantza horrek 
oreka eman zion Kubari Estatu Batuetatik jasan behar zituen gero eta eraso handiagoen aurrean. 
 
Konfigurazio politiko horrek honako ezaugarri hauek zituen: zentralismo demokratikoa; Estatua 
funtsezko eragilea izatea politika sozioekonomikoen plangintzan eta gauzatzean; Kubako Alderdi 
Komunista (PCC) alderdi politiko bakarra izatea; eta Kubako herriaren subiranotasunaren eta 
boterea gauzatzeko ahalmenaren oinarria Herri Botereen (Poderes Populares) sistema izatea. 
Oinarrizko egitura horiek markatu dute politikoki 1965-1990 aldia. Hala ere, egoera eta 
testuinguru berrietara egokitu behar izan den heinean, aldaketak egin dira. Adibidez, 1976an 
Konstituzioa aldarrikatu zenetik aurrera, deszentralizazio-prozesu bat hasi zen eta toki-eremuei 
eskumenak eta ahalmenak eman zitzaizkien. Ildo horretan, bi probintziaren ordez hamalau izan 
ziren eta Isla de la Juventud udalerri berezia sortu zen. Horren guztiaren helburuak lurraldeen 
ahalmenak sustatzea, erabakiak toki-eremura hurbiltzea eta Habanarekiko mendetasuna 
txikiagotzea izan ziren.  
 
Deszentralizazio-prozesua gorabehera, eredu zentralista eta estatalista horrek astindu gogorra 
jasan zuen 1990etik aurrera, SESBek lur jo eta ELEK desagertu ondoren. Krisialdi 
ekonomikoaren eta sozialaren ondorioz, hainbat erreforma garrantzitsu egin ziren. Izan ere, 
Europako Ekialdetik ekarritako eredu burokratikoegia, bertikala eta geldoa ez zen esparru egokia 
egoera eta nazioarteko testuinguru berriak sortutako erronka berriei aurre egiteko. Funtsezko 
neurriak honako hauek izan ziren: Konstituzioa aldatzea produkzio-unitateen jabetza mistoa 
ahalbidetzeko (1992an, atzerriko zuzeneko inbertsioa sartzea baimendu zen); Estatuaren 
tamaina murriztea (32 ministeriora murriztu zen 1994an); Estatuak ekonomian betetzen zuen 
zeregina egokitzea (makroekonomiaren plangintza egiteko eta sektore estrategikoak arautzeko 
eskumenari eutsi zion, baina eragile ekonomikoen autonomia indartu zen, betiere helburu komun 
batzuen barruan); eta enpresa-arloa hobetzeko ikuspegia sustatzea eta, ildo horretan, 
eraginkortasuna, baliabideen aurrezpena eta kudeaketa autonomoaren kalitatea bilatzea. 
 
Prozesu horren emaitza politiko gisa, Estatuaren ereduak iraultza-prozesuaren funtsezko 
helburuei eta printzipioei eutsi die, baina beste ezaugarri batzuk hartu ditu bere gain, 
garapen-mekanismo berriak eta nazioartean hobeto txertatzeko modua bilatzeko. Horrela, beraz, 
uharteko bilakaera historikoa aztertu ondoren, Kubak gaur egun dituen funtsezko ezaugarri 
politikoak –barne-politikakoak zein kanpo-politikakoak– aipatuko ditugu labur-labur: 
 

� Estatuaren definizioa, subiranotasuna, funtsezko printzipioak: Konstituzioaren 1. 
artikuluaren arabera, Kuba gaur egun “langileen Estatu sozialista bat da, independentea 
eta subiranoa, denekin eta denen onerako errepublika unitario eta demokratiko gisa 
antolatua, askatasun politikoa, gizarte-justizia, ongizate indibiduala eta kolektiboa, eta 
giza elkartasuna baliatzeko”. 

 
Subiranotasuna herriarena da, eta Estatuaren botere guztiak herrian du jatorria. 
Erakunde publikoek honako premisa hauei jarraitzen diete: Estatuaren boterea 
ordezkatzen duten organo guztiak hautespen bidezkoak eta berriztagarriak dira; 
herritarrek Estatuko organoen, diputatuen, ordezkarien eta funtzionarioen jarduera 
kontrolatzen dute; aukeratutakoek beren jardunaren kontuak eman behar dituzte, eta 
kargutik kendu ahal izango dira noiznahi7. 
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� Botere Legegilea: Estatuko boterearen organo gorena Herri Boterearen Batzar 
Nazionala da. Herri osoaren borondate subiranoa ordezkatzen eta adierazten du, eta 
ahalmen eratzailea duen entitate bakarra da. Hautesleek bost urtean behin ematen duten 
boto askearen, zuzenaren eta sekretuaren bidez hautatutako diputatuek osatzen dute. 
Batzar Nazionalak Estatu Kontseiluko kideak aukeratzen ditu diputatuen artean. 
Kontseilua Batzarra ordezkatzen duen organoa da, eta Batzarraren erabakiak 
betearazten ditu bilkurarik egiten ez den aldietan. Estatu Kontseiluko presidentea Estatu 
eta Gobernu Burua da aldi berean. 

 
� Botere Betearazlea: Ministro Kontseilua administrazio-organo gorena da, eta 

Errepublikako Gobernua osatzen du. Gaur egun, 1994ko berrikuntzak egin zirenetik, 32 
ministerio daude. Gobernua da azken 15 urteotan aldaketa gehien egin dituen organoa. 
Gobernuaren administrazio-kudeaketa hobetu egin da helburuen plangintzari 
dagokionez, herritarren gizarte-eskubideen betetzea bermatzeko, eta estrategikotzat 
hartzen diren eta Gobernuaren parte-hartze aktiboa duten sektoreak arautzeko. Beraz, 
“administrazio” kontzeptu arinago eta eraginkorrago baterako joera sortu da. Izan ere, 
administrazioa gainerako eragileekin (nazionalekin zein nazioartekoekin) koordinatuta 
dago. 

 
� Botere Judiziala: justiziaren funtzioa herrian du jatorria, eta Herri Auzitegi Gorenak eta 

Auzitegi guztiek betetzen dute herriaren izenean. Auzitegiek Estatuko organo-sistema 
bat osatzen dute. Sistema horrek independentzia funtzionala du eta Herri Boterearen 
Batzar Nagusiaren eta Estatu Kontseiluaren mende dago. Herri Auzitegi Gorenak aginte 
judizial gorena du, eta bere erabakiak behin betikoak dira.  

 
� Banaketa politiko-administratiboa eta lurralde-banaketa: Kuba 14 probintziatan eta 

169 udalerritan banatuta dago. Horien artean, Isla de la Juventud-ek Udalerri Bereziaren 
kategoria du. Probintzia bakoitzak Herri Boterearen Probintzia Batzarra du, eta udalerri 
bakoitzak Herri Boterearen Udal Batzarra. Halaber, botere betearazlea toki-eremuetan 
ordezkatzen duten Administrazio Organoak daude. 

 
� Kanpo Politika: Kubak funtsezko bi printzipiori eutsi die beti nazioartean: lehena 

antiinperialismoa eta herrien subiranotasun-eskubidea da, eta bigarrena garapenarekin 
konprometituta dauden gobernu demokratikoekiko eta planetako herri guztiekiko 
elkartasuna. 

 
Lehen printzipioari, hots, antiinperialismoari dagokionez, Kuba historikoki erreferentzia 
izan da estatu batzuek beste batzuk mende hartzearen kontrako borrokan, baita 
subiranotasunean eta giza eskubideetan oinarritutako garapen-ikuspegi baten bilaketan 
ere. Inperialismoaren kontrako borroka horren barruan, AEBekiko gatazka luzea 
azpimarratu beharra dago. SESB desegin ondoren, AEBek areagotu egin zuten beren 
liskar-politika, Kubako sistemak, aurreko hiru hamarkadetako aliaturik gabe, ezin 
gaindituzko kolapso bat jasango zuelakoan. 1992an, Torricelli Legea8 abiarazi zuten, eta 
1996an Helms-Burton Legea. Lege horiek zabaldu egin zuten AEBek deklaratutako 
blokeo ekonomikoa, eta eragozpenak jarri zizkieten beste herrialde batzuetako eragile 
ekonomikoei eta pribatuei Kubarekin merkataritza-harremanak, finantza-harremanak eta 
inbertsio-harremanak izateko. Hala eta guztiz ere, Kubak blokeoaren kontra dihardu 
oraindik diplomatikoki, eta gehiengoaren babesa jaso du nazioartean. Adibidez, Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak, 2006ko azaroaren 8ko bilkuran, blokeoa amaitzea eskatu zuen 
(proposamenak aldeko 183 boto, kontrako 49 eta abstentzio bat jaso zuen). 
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Horrez gain, Kuba tinko agertu da beti herrien subiranotasunaren eta 
garapen-eskubidearen alde, eta Lerrokatu Gabeko Herrialdeen Mugimenduaren 
(MNOAL) adierazgarri nagusietako bat da. Horri esker, nazioartean herri pobretuen hitza 
entzuteko aukera dago. Era berean, lehentasuna pobrezia-egoeran dauden herritarrei 
(gehiengoari) ematen dieten gobernuak sortzen ari dira Amerikako eremuan, eta horiekin 
egindako sareak indartu ditu Kubak. Horren guztiaren adibiderik aurreratuena 
Ameriketako Alternatiba Bolivartarra (ALBA)10 sortu izana da. Erakunde hori 
elkartasunaren eta berdintasunezko garapenaren printzipioetan oinarrituta dago eta 
ALCA erakundeari kontrajartzen zaio (Amerika AEBen eta klase aberastuen interes 
ekonomikoen inguruan batzeko arrakastarik izan ez duen proiektuari, alegia). 

 
Bigarren printzipioari, hots, elkartasunari dagokionez, Kuba herrialde pobretua bada ere, 
Hegoalde-Hegoalde lankidetza-politika aktiboa du, herrialde pobretuen artean 
beharrezkoa den eta lor daitekeen lankidetzaren adibide bihurtu dena. Politika horren 
barruan, 155 herrialderekin egindako lankidetza-programak azpimarratu behar dira. 
1963tik aurrera, Kubako 223.280 lankide boluntario izan dira atzerrian11. Adierazitako 
programen artean, honako hauek azpimarra daitezke: Osasun Programa Integrala, 
Latinoamerikako, Karibeko, Afrikako eta Asiako 28 herrialdera laguntzaileak doan 
bidaltzean datzana; Latinoamerikako Zientzia Medikoen Eskolako Prestakuntza 
Programa, atzerriko 8.92212 ikasleri doako prestakuntza eskaintzen diena; eta 
Venezuelako prozesu bolivartarra babesteko programak. 

 
Beraz, Kubak honako premisa hauetan oinarritutako barne-egitura politikoa du: herriaren 
subiranotasuna; Estatuaren funtsezko zeregina ekonomian; boterearen zentralizazio handia 
organo nazionaletan; eta, kanpo-politikaren arloan, antiinperialismoa, herrien subiranotasunaren 
aldeko jarduna, internazionalismoa eta elkartasun eskuzabala.  
 
Kubak hainbat hamarkadatan eutsi die premisa horiei, eta bizi izan dituen egoeretara egokitu 
ditu. Arestian ikusi bezala, lurraldeak berdintasunean garatzeko premiak eta 90eko hamarkadako 
krisialdiak agerian utzi zuten 1976an hasitako deszentralizazio-prozesuarekin jarraitzeko beharra, 
baita 1992tik 1994ra bitarte egindako berrikuntzen ondoren Estatuak ekonomian bete beharreko 
zeregina berriz definitzeko beharra ere. Prozesu horiek sendotzea funtsezko erronkak dira 
Kubako herriarentzat. Nazioarteko eremuan, pentsamolde hegemonikoaren aurrean eta herrien 
arteko harremanetan balio bakartzat hartutako interes ekonomikoaren aurrean alternatibak 
eraikitzeko eta, horretarako, justizian eta berdintasunean oinarritutako elkartasuna eta lankidetza 
sustatzeko erronka du Kubak. 
 
 1.1.2.- Egoera ekonomikoa: bilakaera historikoa 
 
Kuba ekonomia irekia izan da, eta irekia da gaur egun ere. Ezaugarri geografikoak, biztanle 
kopuru txikia eta baliabide naturalen urritasuna direla-eta, nazioarteko merkatuaren mende dago 
hein handi batean. Kubako ekonomia, historikoki, era periferikoan eta beste herrialde batzuen 
mende txertatu da merkatu horretan, nekazaritzako eta labore bakarreko eredu esportatzaile 
baten bitartez. Eredu horren produktu nagusia azukrea izan da.  
 
Azukreak enklabe-ekonomia bat sortu zuen, eta lortutako dibisak ez ziren beste 
produkzio-sektore batzuetan eta Estatuaren gizarte-aurrerapenetan inbertitu. Eredu hori XIX. 
mendean garatu eta XX. mendearen lehen erdialdean finkatu zen, eta Iraultzak ez zuen erabat 
eraldatu. Kubak, oro har, labore bakarreko ereduarekin jarraitu zuen13, konparazio-abantailak 
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ematen baitzizkion. Hala ere, 1959. urtera arte ez bezala, lortutako diru-sarrerekin inbertsio 
soziala eta ekonomikoa egin zuen herritar guztien ongizatean. Horrela, beraz, gobernuak azukrea 
aukeratzen jarraitu zuen ELEK erakundearen esparruan esportatzeko lehentasunezko produktu 
nazional gisa. ELEK erakundearen barruan, aldez aurretik ezarritako kuotak eta merkatuak 
definitu gabeko lehentasunezko prezioak jasotzen zituen azukreak. Kubaren onurarako 
elkartrukearen ondorioz, inbertsioa areagotzeko, inportazioen ordez industrializazio-prozesuak 
ezartzeko eta, azken batean, BPG nazionalaren hazkunde egonkorra eta iraunkorra sorrarazteko 
beharrezkoak diren dibisak sortzen ziren. 
 
1965-1985eko eredu ekonomiko horren funtsezko ezaugarriak honako hauek dira: 
 

� Eredua produktu primario baten, hots, azukrearen monolaborantzan oinarrituta zegoen. 
Azukrea lehentasunezko merkatu batean saltzen zen, eta Kubako herritarren premiei 
erantzuteko diru-sarrerak lortzen ziren. Hala ere, monolaborantza-eredu batean –are 
gehiago produktua oinarrizkoa denean– produkzio-sarea oso ahula da nazioarteko 
prezioen aurrean, eta inbertsioa sektore dinamiko horretan oinarritzen da. Horren guztiak 
eragotzi egiten du beste produkzio-arlo eta merkataritza-arlo batzuk garatzeko aukera.  

 
� ELEKen sartu izanak ekonomiaren antolamendu-egituran izan zuen isla, 

kanpo-merkataritzan eta kudeaketa-sisteman bereziki. Izan ere, antolamendu-egitura oso 
zentralizatuta zegoen eta enpresa erraldoiak egiteko joera izan zen nagusi. Gainera, 
sektoreen barruko eta sektoreen arteko harremana urria zen eta produkzio-enpresek edo 
enpresa kontsumitzaileek oso lotura txikia zuten kanpoko merkatuekin, oso neurri txikian 
ezagutzen baitziren. Eredu horrek emaitza gisa sortu dituen enpresa-funtzionamenduko 
eta enpresa-kudeaketako mekanismoak urrun daude egungo merkatuen eskakizunetatik 
(malgutasuna, arintasuna eta berritzeko ahalmena, besteak beste)14. 

 

� Hasierako metatzerik eta barne-aurrezpenik eza azukrearekin eta beste produktu 
primario batzuekin sortutako dibisen diru-sarrerez osatzen zen. Gainera, industrializazio-
faserik aktiboenetan eta kapital-ondasunen inportazio-bolumen handieneko faseetan 
ondasunen eta salgaien balantza defizitarioa zenean ere, ELEKek Kubari eskaintzen 
zizkion finantza-erraztasunekin konpentsatzen zen. 

 

� Estatua funtsezko eragile ekonomikoa zen, herrialdeko enpresa guztien jarduera 
zuzentzen zuen (nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorean izan ezik) eta erabaki 
makroekonomikoak eta mikroekonomikoak hartzen zituen, gobernu nazionalak ezarritako 
helburu handien inguruan zentralizatutako plangintzaren bitartez. 

 

� Produkzio-unitateek produkzio-helburuak bete behar zituzten, baina kontabilitate 
propiorik eta eraginkortasunari eta errentagarritasunari buruzko azterketarik egin gabe, 
kalkulu hori maila orokorragoetan egiten baitzen. Horrela, beraz, enpresek ez zituzten 
kostu errealak eta erabilitako baliabideak aztertzen (amaierako produktua baino ez). 
Galerarik izanez gero, Estatuak era subsidiarioan jokatzen zuen. 

 
� Enplegu beteko egoera zegoen. Konstituzioaren arabera, langileek gizarte-segurantza, 

gizarte-asistentzia eta erretiroa jasotzeko eskubidea zuten. 
 

� Industrializazio-prozesu bat gertatu zen. Funtsean, industria arinean oinarrituta zegoen, 
baina oinarrizko industriak ere indarra hartu zuen. Hala ere, azukreak sortutako dibisen 
eta esparru sozialistako herrialdeetatik iritsitako kapital-ondasunen eta bitarteko 
ondasunen mende zegoen. 
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� Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorean, 1959ko eta 1963ko nekazaritza-
erreformari buruzko legeei esker, landa-biztanle behartsuek eta nekazariek lurra 
eskuratzeko aukera izan zuten. Nekazariek lurraren jabetza indibiduala lortu zuten, edota 
kooperatibetan elkartu ziren (kasu horretan, kooperatiba zen lurzoruaren jabea). 
Lantzeko moduko gainerako lurrak (% 70) nazionalizatu egin zituzten, eta Estatuko 
Landetxeak sortu ziren. Landetxe horiek soldatapeko langileak hartu zituzten, eta 
mekanizazioa sartu zuten sektorean. 

 
Eredu hori 1985. urtearen inguruan hasi zen gain behera etortzen, lehen zalantzak agertu 
zirenean. ELEKeko herrialdeek krisialdiak jasan zituzten eta ezinezkoa zitzaien harremanak 
aurreko bi hamarkadetako baldintzetan ezartzen jarraitzea. Industrializazio-prozesua herrialde 
horietako makineriaren eta “know-how” delakoaren mende zegoen eta inportazioak ez ziren 
behar bezala ordezkatu15. Gainera, plangintza zentralizatuko ereduak ez zuen baliabideen 
aurrezpena sustatu eta, hainbat arrazoiren ondorioz, geldialdi bat gertatu zen produktibitatean. 
 
Hazkunde-ereduaren amaiera iragartzen zuen egoera horrez gain, 90eko hamarkadan SESBen 
eta ELEKen gainbehera gertatu zen, eta estrategia globalak behera egin zuen. Ez zegoen behar 
adina dibisa lortzerik, azukrearen merkatua galdu egin baitzen. Azukrea ez zen lehentasunezko 
prezioetan saltzen, merkatuko prezioetan baizik, eta elkartrukerako baldintzek okerrera egin 
zuten 90eko hamarkadaren erdialdetik aurrera. Epe ertainerako eta luzerako finantzaketa-bideak 
desagertu egin ziren eta, beraz, inbertsioari eta hazkundeari eusteko inportazioak ezin ziren 
ordaindu. Gainera, unitate ekonomikoek ezin zituzten ekipoak ordezkatu. Ekipo horiek 
desegokiak ziren nazioarteko merkatu berrian eta, termino erlatiboetan, ez ziren batere 
errentagarriak eta produktiboak. 
 
Horren guztiaren ondorioz, 1959tik aurrerako krisialdi ekonomikorik handiena gertatu zen. BPGak 
% 35eko beherakada izan zuen 1989tik 1993ra bitarte (Everleny 2004). Dibisak sortzeko 
produkziorik, inbertitzeko ahalmenik eta kanpoko finantzaketarik gabe, eta berritu ezin zen 
industria-sare zaharkitu batekin eta atzera egiten hasita zegoen plangintza zentralizatuko eredu 
batekin, Kubako egoera guztiz ezkorra zen.  
 

4. grafikoa 

Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 
 

 
5. grafikoa 

KUBAKO BPG-AREN BILAKAERA, 1989 -  2003 
(Kubako milioiko pesotan, 1981eko prezioetan) 
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Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 
 
Hala ere, krisialdiaren ondorioak ahal zen neurrian arintzeko eta gizartearen gaineko eragina 
txikiagotzeko eta berdintasunez banatzeko, Kubako gobernuak hainbat neurri hartu zituen. Neurri 
horiek agian berehalako egokitze ekonomikoen beharrarekin bat ez bazetozen ere, lagungarriak 
izan ziren gizarte-adierazleek beherakada esanguratsurik ez izateko. Adibidez, lanpostuei eta 
soldata nominalei eutsi zitzaien. Halaber, moneta-sistema duala ezarri zen (moneta bihurgarria 
eta moneta nazionala), eta papera jaulkitzearen bidez krisia finantzatu ahal izan zen, inflazio-
arrisku handiak sortu baziren ere. Gainera, Estatuak % 33ra igo zuen defizita, eta gizarte-
politiketarako gastuari eutsi zion. Neurri horiek arindu egin zuten atzeraldi sakona, baina ez 
ziratekeen nahikoak izango egindako erreformak gauzatu izan ez balira. 
 
Izan ere, premiaren eta aurre egin beharreko nazioarteko egoera berriaren ondorioz, Kubako 
eredu ekonomikoa eraldatu zuten hainbat neurri hartu ziren. Neurri horiek Konstituzioa aldatzea 
eta Estatuaren zeregina eta merkatua beste era batean planteatzea eragin zuten. Hona hemen 
neurri horietako batzuk: 
 

� Atzerriko zuzeneko inbertsioa: 90eko hamarkadan hasi zen garatzen, esparru juridikoan 
jabetzaren inguruan egindako aldaketen ondorioz. Atzerriko zuzeneko inbertsioak 
inbertitzeko baliabideak eta aurrerapen ekonomikoan aurrera egiteko beharrezkoak ziren 
teknologiak sartu zituen herrialdean. Gainera, atzerriko zuzeneko inbertsioa enpresa 
mistoen bitartez txertatu zen. Horri esker, Kubak, kudeaketaren eta administrazioaren 
eremuetako teknologiak ikasteaz gain, ekimenen gizarte-xedea kontrolatzen jarraitu 
zuen. Erreforma horri esker, inbertsio handiak egin ziren hainbat sektoretan, hala nola 
gaur egun Kubako ekonomiaren funtsezko eragileak diren turismo-sektorean eta 
nikel-sektorean. Turismoaren kasua esanguratsua da. Izan ere, gaur egun 300.000 
lagunek dihardute turismoan lanean, urtean 2.000 milioi dolar baino gehiago sortzen ditu 
(Alvarez 2004), eta ugaltze-ondorioak ditu produkzio-sarearen gainerakoan, sektore 
horretan eskuratutako balioaren % 65 Kubako enpresentzat baita (Everleny 2004). 

 
� Kanpo-merkataritza. 1992an, Konstituzioa aldatu zen kanpo-merkataritzaren kudeaketa 

malgutzeko. Gaur egun, 415 sozietatek dute kanpokoekin edo kanpotik salerosteko 
ahalmena, eta jabetza Kubarena zein mistoa izan daiteke.  

 
� Enpresa-arloaren hobekuntza. 1999an, enpresa-arloa hobetzeko plan bat jarri zen abian. 

Egungo enpresen % 25 hartu zuen eraginpean, eta produktibitatea eta baliabideen 
erabileraren eraginkortasuna areagotzea zuen helburu. Enpresa horiek autonomia 

BPG-AREN EGITURA JARDUERAREN ARABERA, 2005  
milioiko pesotan (1997ko prezioetan)
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Nekazaritza, ehiza, basogintza eta arrantza Meategien eta harrobien ustiapena
Manufaktura-industriak Elektrizitatea, gasa eta ura
Eraikuntza Merkataritza, jatetxeak eta hotelak
Garraioa, biltegiratzea, komunikazioa Finantz., ond. Higiezinak, enpresak
Zerbitzu komunalak Inportazio-eskubideak
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handiagoa dute beren kudeaketan, baita langilerik eraginkorrenak sustatzeko ahalmena 
ere. 

� Politika makroekonomikoak. 1994an, Zerga Sistemari buruzko Legea atera zen. Lege 
horrek zuzeneko zerga-ordainketa eta zeharkakoa uztartu zituen, azken horren 
proportzioa handiagoa bazen ere. Gastuei dagokienez, gizarte-politikek aurrekontuan 
funtsezko indarra izaten jarraitu zuten. Moneta-politikari dagokionez, berriz, 1993tik 
aurrera dibisak edukitzeko aukera eman zitzaien herritarrei. Gaur egun, moneta-
dualtasunak bere horretan jarraitzen du (CUCa eta moneta nazionala). 

 
� Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorea: 1993an, Produkzio Kooperatiboko 

Oinarrizko Unitateak (UBPC) sortu eta Estatuko lur gehienak bereizi egin ziren. Era 
horretan, sektoreko enpresen tamaina erraldoiarekin amaitu zen. Kooperatibistei lurren 
usufruktua eman zitzaien, eta horiek kreditu bigunekin lortu zuten makineria. Era 
horretan, kooperatibistek eta nekazariek lurraren % 70 eskuratu zuten. Gainera, 
eskaintzaren eta eskariaren printzipioen arabera dabiltzan nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren arloko merkatuak sortu ziren. Estatuarekiko konpromisoak bete ondoren, 
agente ekonomikoek merkatu horietan parte hartzeko aukera izan zuten. Aldi berean, 
azukreak birmoldaketa-prozesu sakona jasan du: alde batetik, zeuden 156 azukre-
finketako % 45,5 itxi egin da; bestetik, azukrearen produkzio eta deribatuen 
dibertsifikazioa bilatu da, produktuari balio handiagoa emateko eta horiek ekonomian 
duten eragina areagotzeko16. 

 
Erreforma horien, eta turismoaren eta nikel-produkzioaren gorakadak ekonomiari eman dioten 
bultzadaren ondorioz, Kuba krisialdia gainditzen hasi da pixkanaka, baina BPGa oraindik ez da 
1989ko mailara iritsi. Edonola ere, “aldi berezia” amaitzea erabaki da, eta nazioarteko babesa eta 
inbertsioa jasotzeko aukera berriak zabaldu dira. Izan ere, Txinarekin hainbat kontratu sinatu dira, 
Venezuelako petrolioa lehentasunezko prezioetan inportatzen ari da eta beste hainbat proiektu 
jarri dira abian, ALBAren esparruan. 
 
Hala eta guztiz ere, ez da ahaztu behar Kuba ekonomia irekia dela eta merkataritza-balantzan 
desoreka iraunkorra duela. Gainera, gorabehera handiak izaten dituen turismoak sortutako 
dibisen eta atzerriko igorpenen mende dago neurri handi batean. Era berean, elikagaiei eta 
energiari dagokienez, beste herrialde batzuekiko mendetasun kronikoa du, eta oraindik ez du 
behar bezala baliatu bere kapital nagusia, hau da, giza kapitala. Bestalde, dualtasun 
monetarioaren eta ekonomikoaren, eta sektore berrietara iristeko aukeraren ondorioz, krisialdiak 
areagotu egin zituen gizarte-desberdintasunak eta lurralde-desberdintasunak. Hori dela-eta, 
Kuba une garrantzitsu batean bizi da, bere ahalmenetan oinarrituta eta bere funtsezko printzipioei 
uko egin gabe munduko ekonomian txertatzeko aukera emango dion eredu ekonomikoa zehaztu 
behar baitu. 
 

       4. taula. ADIERAZLE EKONOMIKOAK - KUBA (2000-2005)  
Prezio arruntak 

  

Biztanleriaren 
guztizko 

kontsumoa 
(MP) 

Esportazioak 
(MP) 

Inportazioak 
(MP) 

Kanpoko 
saldoa 
(MP) 

Per capita 
diru-

sarrera 
monetarioa

k (P) 

Per capita 
diru-irteera 

monetarioak 
(P) 

Hileko 
batez 

besteko 
soldata (P) 

2000. urtea 28025,2 1675,3 4795,6 -3120,3 1689,0 1635,0 238,0 

2001. urtea 29008,7 1621,9 4793,2 -3171,3 1945,0 1812,0 252,0 

2002. urtea 31344,0 1421,7 4140,8 -2719,1 2019,0 1960,0 261,0 

2003. urtea 33665,5 1671,6 4612,6 -2941,0 2088,0 2114,0 273,0 

2004. urtea 34766,4 2188,0 5562,0 -3374,0 2166,0 2100,0 284,0 

2005. urtea 37509,4 1998,7 7528,1 -5529,4 2687,0 2478,0 330,0 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 



 17 

 
 

 1.1.3. Giza garapeneko egungo erronkak 
 
Kubako Errepublikaren bilakaera historikoa aztertu dugu politikaren, ekonomiaren eta 
garapenaren arloetan, gaur egungo egoerara iritsi arte. Zehazki, nazioarteko harremanei 
dagokienez, gaur egungo egoeraren ezaugarri bereizgarriak honako hauek dira: AEBen 
blokeoaren eta uhartearekiko politika agresiboaren jarraipena, aliantza berriak (Hego Amerikako 
herrialdeekin batez ere), eta herrialde pobretu guztiekiko elkartasunaren jarraipena. Barne-
egoerari dagokionez, berriz, 90eko hamarkadako krisialdiak aldaketa politiko eta ekonomiko ugari 
eragin zituen, eta Estatuak ekonomian bete beharreko zeregina eta produkzio-eragileen 
autonomia-ahalmena berriz definitu behar izan ziren. Horren ondorioz, Kuba, oro har, suspertu 
egin zen, baina gizarte-desberdintasunak agertu dira. 
 
Egoera horretatik abiatuta, Kubak erronka handiei egin behar die aurre elkartasunaren eta 
berdintasunaren printzipioei eusteko, merkatu globalean era egonkorrean eta onuragarrian 
txertatzeko eta kubatar guztien ongizatea eta gizarte-premien betetzea bermatzeko. Ondoren, 
hazkundearen, berdintasunaren eta nazioartean txertatzearen arteko oreka zailari eusteko 
funtsezko erronka horiek aipatuko ditugu gaingiroki: 
 

1. AEBek Kubari ezarritako blokeoa amaitzea, baita uhartearen aurkako agresio-neurriak 
ere. Blokeoak eragin izugarria izan du Kubako ekonomian17, eta hori gainditzeak etekin 
handiak ekarriko lituzke gizarte-xedeetan erabiltzeko baliabideetan. Kubako herriak 
organo multilateralekin lanean jarraitzen du egoera horri amaiera emateko eta 
nazioarteko komunitatean politika horiek baztertzearen aldeko giroa sortzeko. 

 
2. Eredu ekonomiko propioa definitzea. Kubak dagoeneko atzean utzi du ekonomiaren 

plangintza eta zuzendaritza zentralizatuaren esparruko inportazioen ordezkapenean 
oinarritutako eredua. 90eko krisialdiaren ondorioz, Kubako produkzio-sarea nabarmen 
berritu da, eta deszentralizatzeko eta autonomiaz jokatzeko aukera eman die horrek 
eragileei, errentagarritasuna eta produktibitatea lortzeko helburu esplizituarekin. Horrela, 
beraz, Estatuak helburu orokorren plangintza egiten du, sektore estrategikoen jarduna 
arautzen du eta berariazko merkatuetan parte hartzeko autonomia ematen die eragileei. 
Hala ere, sistema hori ez da eredu bat, garapen-patroi bat baizik. Neurriak ez ziren hartu 
gogoetaren ondorioz, krisialdiak eragindako premiaren ondorioz baizik. Une kritikoa 
gainditu ondoren, zehaztu beharra dago etorkizunean mundu globalizatuan hazteko eta 
garatzeko zer ereduri jarraitu behar zaion, Estatuaren eta merkatuaren arteko erlazioak 
nolakoa izan behar duen, hazkunde ekonomikoa eta berdintasunezko garapena nola 
uztartu behar diren, eta eragileen eta herrialdeen ahalmenen arabera desberdintasunak, 
mendetasunak eta bazterketak sortzen dituzten kate global batzuetan oinarritutako 
nazioarteko sistema ekonomikoan nola txertatu behar den. Kuba ekonomia irekia da, 
giza kapital handikoa, eta aukera baliatu behar du kate ekonomiko horien barruan balio 
erantsi, ahalmen teknologiko eta dinamismo handieneko faseetan txertatzeko. Kubak 
lehiakortasun-abantailak dituen sektore aurreratuenetan, “esportazioen ordezkapenean” 
oinarritutako eredu batean inberti daitezke baliabideak. Era horretan, dibisak – inbertsioa 
– hazkundea – garapena – giza kapitala – dibisak moduko zirkulu bat sor daiteke. Eredu 
hori ez da bateraezina produktu primarioen esportazioen dibertsifikazioarekin, ezta 
sektore estrategiko batzuetan (hala nola elikaduran eta energian) inportazioak 
ordezkatzean oinarritutako politika batekin ere.  
Era osagarrian, kanpo-jarduerari dagokionez erakundeetan, antolamenduan eta 
kudeaketan beharrezkoak diren aldaketak egin behar dira. Halaber, beharrezkoa da 
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enpresa-kudeaketarako mekanismoak arrazionalizatzea eta arintzea eta, horretarako, 
enpresa produzitzaileek edo kontsumitzaileek kanpoko merkatuak ezagutzea eta horiei 
zuzenean lotzea, baita horien malgutasuna eta berritzeko ahalmena sustatzea ere, 
ekonomia globalizatuaren erronkei lehiakortasun-baldintza hobeetan aurre egiteko.  

 
Azkenik, produkzio-aparatuaren adarren bateratzea eta elkarren arteko lotura ez da 
behar bezalakoa oraindik, eta horri heldu behar zaio inportazio-mendetasunari aurre 
egiteko. 

6. grafikoa 

 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 

 
3. Elikagaien inportazioak ordezkatzeko aukera emango duen nekazaritzaren eta 

abeltzaintzaren arloko politika bat ezartzea. Elikaduraren sektorea sektore 
estrategikoa da herrialde guztientzat, eta are estrategikoagoa Kubarentzat, 
etsaitasunezko nazioarteko testuingurua jasan behar baitu. Elikagaiei dagokienez, beste 
herrialde batzuekiko mendetasun kronikoa du Kubak, eta 800-1.000 milioi dolarreko 
balioko inportazioak egin behar ditu, hau da, inportazio guztien % 15-25 inguru (García 
Álvarez 2004). Gainera, elikadura-energiaren % 47ko eta proteinen % 53ko ekarpena 
egiten dute inportazioek. Kubako dietaren funtsezko lau osagairen kasuan –esnekien, 
babarrunen, arrozaren eta okelaren kasuan, alegia–, kanpoko herrialdeekiko 
mendetasuna oso handia da. 1993an ezarri ziren eta UBPCen eta nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren arloko merkatuen sorrera eragin zuten erreformak positiboak izan dira, 
baina ez dira nahikoak. Izan ere, sektore horretan ez da inbertitu, eta bere garaian 
dinamismo handiagoa zuten beste sektore batzuei eman zaie lehentasuna. Gainera, 
produkzio-unitateei nolabaiteko autonomia eman zitzaien, baina unitate horien jarduteko 
ahalmenik ezak eta arautze orokorrak beren horretan jarraitzen dute. Bestalde, 
prestakuntzari (prestakuntza teknikoari eta kudeaketaren eta administrazioaren arloko 
prestakuntzari), finantzei eta pizgarriei lotutako politika aktiboak behar dira. Era berean, 
beharrezkoa da produkzioaren inguruko faktore-merkatu bat sortzea eta kooperatibei eta 
beste eragile batzuei Kubako nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arloko merkatu 
guztietarako sarbidea erraztea. Azkenik, produkzio-prozesu agroekologikoetan lan egin 
beharra dago. Produktu nazionalen produkzioa eta kontsumoa sustatzeko eta 
inbertitzeko politika aktibo batekin, hazkunde handia, dibisen aurrezpen esanguratsua 
eta elikadura-subiranotasun handiagoa lortuko lirateke herrialdean. Horren ondorioz, 
landa-bizitzak balio handiagoa izango luke, eta landa-eremuko bizi-mailaren eta hiri-
eremukoaren arteko orekan aurrera egingo litzateke. 
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7. grafikoa 

 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 

 

4. Azukrearen sektorearen birmoldaketa sendotzea. Arestian adierazi bezala, azukrea 
sektore ekonomiko nagusia izan da Kubako historian. 1990ean hasitako krisialdiaren 
aurretik, Kubak 8,1 milioi tona inguru produzitzen zuen, eta azukrea guztizko esportazioen 
% 80ra iristen zen18. Gainera, Estatuak finantzaketa lortzeko bermea zen azukrea 
(Everleny, 2004). Agroindustria horren dimentsioaz jabetzeko, hona hemen zenbait datu: 
80ko hamarkadan, herrialdeko produkzio mekanikoaren % 14 ematen zuen eta, industria 
mekanikotik, industria horrek produzitutako guztizkoaren % 20 hartzen zuen, baita 
oinarrizko industriaren % 13 eta industria arinaren % 8 ere; gainera, 400.000 lagunek 
ziharduten sektore horretan lanean (herrialdeko biztanleriaren % 12k), 156 azukre-finkatan 
eta sektoreari lotutako 54 enpresatan (Marquetti H, 2003). Azukre-finkak oso zabalak ziren 
eta, eremu ekonomikoak ez ezik, udalerri jakin batzuei lotutako lurraldeak ere baziren. 
Langile askok garatzen zuten eguneroko bizitza eremu horietan. Horrexegatik, krisialdia 
eta desegitea gertatu zirenean, eragina, ekonomikoa ez ezik, soziala eta psikologikoa ere 
izan zen. Krisialdiaren barneko arrazoiek (enpresa erraldoietan oinarritutako eredua eta 
nolabaiteko eraginkortasunik eza baliabideak erabiltzean, lurzoruen zaintzari lotutako 
alderdi teknikoak, makineria modernizatzeko dibisarik eza, produkziorako pizgarri urriak 
eta abar) zein kanpokoek (esparru sozialistako merkatuaren kolapsoa, elkartrukerako 
baldintzen okerragotzea, lehiakide berrien sorrera –Brasil, EB, Thailandia eta abar–) 
azukrearen pisu erlatiboak behera egitea eragin dute, eta turismoa eta nikela gainetik jarri 
dira. 2004-05ean, azukrearen produkzioa 0,4 milioi tonara iritsi zen19, eta, gaur egun, 
azukrearen eta deribatuen esportazioa esportazio guztien % 30 da. Inbertitzeko 
ezintasunaren aurrean, Kubako gobernua langileentzako gizarte-ondorioak arintzen saiatu 
zen eta, horretarako, soldata nominalari eutsi zion prestakuntzaren truk. Horrez gain, 
hainbat neurri positibo hartu ziren (hala nola UBPC sortzea), baina azukre-produkzioa 
sustatzeko eta produktibitatea eta eraginkortasuna areagotzeko politika integralik ez da 
garatu. 2002. urtean, birmoldaketa-prozesu bat hasi zen. Funtsezko bi neurri hartu ziren: 
alde batetik, 156 azukre-finken ia erdiak itxi zituzten, eta lur horiek nekazaritzako eta 
abeltzaintzako produkziora bideratu ziren; bestetik, Estatuaren eta kooperatiben 
produkzio-unitateek azukre-kanabera gehiago produzitzeko, deribatuen produkzioa 
dibertsifikatu eta balio erantsia handitu zuten. Helburu horiek lortzeko, beharrezkoa da 
UBPCak eta beste azukre-enpresa batzuk era integralean babestea eta, horretarako, 
zerga-politika eta finantza-politika egokiak eta produkziorako eta salmentarako pizgarriak 
aplikatzea, eta inbertsioa eta erabakitzeko autonomia ahalbidetzea. Era berean, unitate 
berri horiek kudeaketari, administrazioari eta hobekuntza teknologikoari lotutako alderdi 
guztietan prestatu behar dira. 

ELIKAGAIEN INPORTAZIOA, 2005 
- milako pesotan   -

% 19 

% 12 
% 5 % 44 

% 12 

% 1 % 2 % 2 % 3

Okela eta deribatuak Esnekiak eta arrautzak
Arraina Zerealak eta deribatuak
Lekaleak eta frutak Azukreak eta deribatuak 
Kafea, tea eta beste batzuk Pentsua eta deribatuak 
Beste batzuk



 21 

 8. grafikoa. 

      Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 

9. grafikoa. 

    Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 
 

5. Genero-berdintasunean aurrera egitea. Kubak, juridikoki, aukera-berdintasuna eta 
eskubide-berdintasuna ematen die emakumezkoei eta gizonezkoei, eta sexu-
diskriminazioa debekatu du. Emakumezkoek doan eskura ditzakete hezkuntza, osasun-
zerbitzuak, gizarte-segurantza eta Estatuak eskaintzen dituen gizarte-onura guztiak. 
Adibidez, 15 urtetik gorako emakumezkoen % 96,8 alfabetatuta dago20, eta lehen 
hezkuntza jasotzeko berdintasuna erabatekoa da (emakumezkoen tasa eta 
gizonezkoena antzekoak dira). Era berean, emakumezkoen % 51,5ek soldatapeko 
enplegua du, herrialde garatuen antzera, eta, erabakiak hartzeko kargu politikoei 
dagokienez, parlamentarioen % 36 emakumezkoa da. Termino erlatiboetan adierazle 
horiek positiboak badira ere, bide luzea egin beharra dago oraindik. Adibidez, 
gizonezkoek genero-berdintasunean inplikatu behar dute, eta ildo horretan aurrera 
egingo dela bermatuko duten politika aktiboak aplikatu behar dira toki-mailan zein maila 
nazionalean. Hortaz, aukera-berdintasuna emaitza-berdintasun bihurtu beharra dago. 
Kuban, emakumezkoen eta gizonezkoen rol tradizionalak berriz planteatzeko kultura-
aldaketak egin behar dira, maila pertsonala, etxekoa eta publikoa bateratuko dituen 
estrategia koherente baten barruan. Horixe da modu bakarra emakumezkoei eta 
gizonezkoei berdintasunezko gizarte batean biziko direla bermatzeko. 

 

5. taula. KUBAKO EMAKUMEEN EGOERA (2005)   

Konzeptua  
Emakum
ezkoak  Gizonezkoak  

Gizonezkoen eta emakumezkoen bizi-itxaropena 105  - 
Emakume buruzagiak 36,9 63,1 

ANPPko emakume diputatuak 36 64 

Profesional eta teknikari gisa diharduten emakumeak 66,6 33,4 

Lehen Hezkuntzan matrikulatutako emakumezkoak (a) 48,5 51,5 

Irakaskuntza Ertainean matrikulatutako emakumezkoak (a) 49 51 

Unibertsitatean matrikulatutako emakumezkoak (a) 63 37 

Irakaskuntza teknikoan graduatutako emakumezkoak (b) 41,5 58,5 

Goi-mailako hezkuntzan graduatutako emakumezkoak (b) 63 37 

Ospitaleetan egindako erditzeak 99,9  - 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005  
(a) 04/05 ikasturtea, (b) 03/04 ikasturtea   
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10. grafikoa. 

 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 
 

6. Administrazioa deszentralizatzeko prozesua sendotzea. Probintzia-eremuan eta 
udal-eremuan ahalmenak sortzeko prozesuan aurrera egin beharra dago, Kubak egungo 
erronkei lurraldeen arteko desberdintasunik sortu gabe aurre egin ahal izan diezaion. 
Horretarako, ezinbestekoa da deszentralizazio-prozesu horren bidez Estatuko 
administrazioaren eremu guztietan kudeaketa publikoaren eraginkortasuna hobetzea. 
Horrela, beraz, ahalmen berriak sortzeak garai bateko egitura erraldoien zurruntasuna 
pixkanaka eraldatzeko egitura arinak eta sendoak ekarriko ditu. Horretarako, udaletako, 
probintzietako eta Estatuko agintarien konpromisoa behar da. Emaitzak herritarrentzako 
onura ekonomikoen eta sozialen iturri izango lirateke. Toki-maila aproposa da gizarte-
interes handiko eta politika nazionaletarako baliatzeko moduko ekimenak eta estrategiak 
garatzeko. 

 
7. Gizarte-politikari buruzko gogoeta egitea. Kuban, historikoki, lehentasuna eman zaie 

gizarte-politikei. Izan ere, iraultza-prozesuak eskubideen titulartzat hartu ditu pertsona 
guztiak, eta eskubide horiek betearazteko erantzuletzat erakundeak. Hezkuntza, 
osasuna eta gizarte-asistentzia doakoak dira eta, beste zenbait sektoretan, Estatuak 
diru-laguntzak ematen ditu. Etorkizunean, Kuban gaur egun dauden desberdintasunak 
desagertzen ez badira, Iraultzaren funtsezko printzipioak eta politika ekonomikoen eta 
sozialen eta estrategia horiek Kubako egoerara egokitzeko zereginaren arteko 
koherentzia nola uztartu pentsatu beharko da. Politika horien plangintza egitean kontuan 
hartu beharreko beste aldagai bat Kubak aurre egin beharreko biztanleriaren zahartze-
prozesua da. 

 
8. Energia-mendetasuna murriztea. Kubako lurralde nazionalaren barruan petrolio-hobi 

berriak aurkitu dira eta Venezuelako petrolioa lehentasunezko prezioetan erosten da, 
baina, hala ere, energia-sistema nazionalaren berrikuntza bermatu eta baliabideen 
aurrezpena eta erabilera eraginkorra sustatu behar da. 
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1.2.- Eusko Jaurlaritzak Kuban gauzatutako lankidetzaren diagnostikoa: plangintza 
estrategiko baten premia 
 

Aurreko atalean, Kubak gaur egun dituen erronka handiak azaldu ditugu. Ikusi dugun bezala, 
esparru konplexu batean berdintasunaren eta elkartasunaren printzipioak eta merkatu 
globalizatuan sartzeko beharra uztartu behar ditu. 
 
Euskal lankidetzak, bere ahalmenen neurrian, Kubako erakundeek giza garapenaren inguruko 
helburuak lortzeko abian jartzen dituzten prozesuak eta estrategiak babestu behar ditu. Onartu 
beharra dago lankidetzak ez duela herrialde batek garatzeko dituen erronka guztietan lagundu 
behar, eta ezinezkoa zaio gainera. Gutxieneko koherentzia bat gorde behar du helburuen eta 
horiek lortzeko baliabideen artean. Horrela, beraz, Kubako herriak lehenetsitako arlo jakin batzuk 
hautatu behar ditu finantza-baliabideen eta beste ahalmen propio batzuen ekarpena egiteko. 
Garapenaren subjektuek berek lehenetsitako arloetan jarduteaz gain, ahalik eta eraginik 
handiena lortu beharko du. Horretarako, ahaleginak eta tresnak koordinatu eta ekarpenaren 
kalitatean sakondu beharko du. 
 
Hortaz, euskal lankidetzak ez ditu Kubako politika endogenoak ordezkatzen, osatu baizik. Era 
berean, eta Kubako baliabide urriak kontuan hartuta, ez du eragin geografiko edo sektorial zabala 
bilatu behar, ez ditu giza garapenaren dimentsio guztiak lurralde nazional osoan landu behar, 
emaitzak eta lortutako ahalmena barreiatuta geratzen baitira. Euskal lankidetzaren helburua 
honako hau da: esperientzia positiboak eta garapen-alternatiba berriak, arrakastatsuak, 
iraunkorrak eta berdintasunezkoak, politika nazionaletara tresna baliagarri eta sendo gisa 
eramateko modukoak finkatzea. Hori dela-eta, gure lankidetzaren eragina sakontasunaren 
arabera neurtuko da, eta euskal lankidetzaren bidea egiteko irizpideak honako hauek izango dira: 
epe luzerako prozesuak eta ekimenak gauzatzea, estrategietan zeharkako ildoak sartzea, 
lanerako tresna eta eremu berrietara jotzea, eta eragile bakoitzaren gaitasunak dinamika komun 
batzuetan koordinatzea. Euskal lankidetzak eman nahi duen ikuspegia ez dago proiektu zabalei 
eta oinarrizkoei lotuta, prozesu intentsiboei eta konplexuei baizik. 
 
Aitzindaritza-lankidetza hori ez da borondate politikoaren emaitza, adierazitako bi lankidetza-
egituren heltze-prozesu baten eta baterako lanean metatutako esperientziaren emaitza baizik. 
Aurkezpenaren atalean ikusi bezala, Kubaren eta Euskadiren arteko lankidetzak bi etapa izan 
ditu, bilakatzeko eta pixkanaka hobetzeko prozesu baten barruan: 
 
� 1993-2000ko etapa: aldi horren ezaugarri bereizgarria Aldi Berezia da. Kubak krisialdi 

ekonomiko orokorra jasan zuen, eta herritarrenganako ondorioak arintzeko babesa bilatu 
zuen lankidetzan. Gainera, eta aldian aurrera egin ahala, gizarte-estrategia ugari jarri zituen 
abian, eta horretarako kanpoko finantzaketa eskatu zuen nazioarteko lankidetzaren bitartez. 
Beraz, kanpoko esku-hartzea ez da berariazko eremu batean kokatzen. Bestalde, Kubak ez 
zuen lankidetzarako ministeriorik izan 1994. urtera arte. Urte hartan, Kanpoko Inbertsioko 
eta Lankidetzako Ministerioa (MINVEC) sortu zen. Egitura hori berria da, beraz, eta bere 
heltze-prozesua izan du, garai hartan finkatzen hasita zegoen Eusko Jaurlaritzaren 
Lankidetza Zuzendaritzak bezalaxe. Euskadiko GGKEek Kubara egokitzeko prozesu bat 
izan zuten, herrialde horretan lankidetza-lanerako moduak eta ikuspegiak desberdinak 
baitira. Horrela, beraz, premia larrien eta zeuden egitura ahulen ondorioz, etapa boluntarista 
eta elkartasun handikoa izan zen, baina koordinazioa ez zen oso ona izan, ez zegoen 
jarraitutasunik, geografikoki eta sektorialki barreiatuta geratu zen, eta eragin txikiko eta 
ertaineko proiektuak egin ziren. 
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� 2001-2006ko etapa: aldi horretan, MINVECen eta Lankidetza Zuzendaritzaren egiturak ongi 
finkatu dira. Harremana ere ona da, eta maiz samar egiten dira elkartrukeak eta topaketak. 
Koordinatzeko eta lan-arloak lehenesteko jarduerak ere egin dira. Aurrerapen horretan, oso 
garrantzitsua izan da Kuba – Euskadi Batzorde Mistoa. Batzordearen baitan, garapenerako 
lankidetza beti izan da gogoan. Bestalde, GGKEek eta Euskadiko beste eragile batzuek 
badute Kuban egindako lanaren esperientzia, eta Kubako bazkideekin zehazten dituzte 
estrategiak. Gainera, Kuba unerik larrienak gainditzen hasi da, eta giza garapenari lotutako 
lehentasunezko politikak planteatzen ditu. Horren ondorioz, lankidetza txertatuago dago 
funtsezko sektoreetan. Gainera, jarraitutasuna du, denboran aurrera egin ahala hazten ari 
da, eta proposamenen tamaina handitu nahi du21. 
 

Hala ere, Kuban zein Euskadin egiaztatu da are aurrerago egin daitekeela atal honen hasieran 
azaldu dugun lankidetza garatzeko –plangintzan, koordinazioan eta eragin sakonean oinarritua–, 
eta gaur egun beharrezkoa den eta egin daitekeen hirugarren faseari hasiera emateko behar 
adinako heldutasuna lortu dela.  
 
Estrategia hori planteatzeko, Euskadi–Kuba lankidetzaren errealitateari buruzko diagnostiko-lana 
egin zen. Ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak aztertu ziren. Azken helburua gaur 
egungo ahuleziak etorkizuneko indargune bihurtzea da. Horretarako, agertzen diren aukerak 
baliatu eta analisian barneko eta kanpoko mehatxuak kontuan hartu behar dira. 
 
Ondoren, Kubako euskal lankidetzak gaur egun dituen indarguneak aipatuko ditugu: 
 

� Lehenik eta behin, elkartasun-loturak elkartrukatzeko eta sendotzeko elkarren arteko 
borondate politikoa aipatu behar dugu. Funtsezko baldintza da planteatzen duguna 
bezalako asmo handiko estrategia orotan. Horren ondorioz, GLSFk gero eta fondo 
gehiago ematen ditu Kubarentzat. Guatemalarekin eta Perurekin batera, finantzaketa 
handiena jasotzen duen herrialdea da Kuba. 2000-2006 aldian, GLSFk 13.611.753,94 €-
ko kopurua eman du Kubarekiko lankidetzarako. Ahalegin horiez gain, Foru Aldundienak 
eta euskal udalerrienak aipatu behar dira. Horien artean, Euskal Fondoa izeneko 
Euskadiko Udal Lankideen Elkarteak Kubako toki-garapenaren alde egindako lan 
estrategikoa azpimarratu beharra dago. Horren emaitza gisa, elkarren arteko 
erakunde-dinamikan aurrera egiteko borondatea geratu da agerian. 

 
 

11. grafikoa. 

 
Iturria: bertan egina, 2006 
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� Bigarren, Kuban diharduten euskal erakundeen kopuru handia (14 erakunde 
2002-2006 aldian) eta erakunde horien aniztasuna: GGKEak (7), 
unibertsitate-fakultateak (3), fundazioak (1) eta enpresa publikoak (3). Horiez gain, Nazio 
Batuen 4 erakunde multilateralek ere lan egin dute. Horrek agerian uzten du 
lankidetzarako gizarte-borondatea eta helburu komunetarako ikuspegi eta ahalmen 
desberdinak aplikatzeko prestasuna. GGKEak funtsezko eragileak dira; egonkorragoak 
dira, lanean jarraitutasun handiagoa erakusten dute, eta proposamen iraunkorragoak 
egiten dituzte. 

 
6. taula. ONARTUTAKO PROIEKTUAK, LANKIDETZA ILDOAREN ARABERA (2000-2006) 

LANKIDETZA ILDOA  
2000-2006AN ONARTUTAKO 
PROIEKTUEN ZENBATEKOA 

(EUROTAN) 
GGKEen bitartez egindako proiektuak 8.516.366,31 

Beste erakunde batzuen bitartez egindako proiektuak 3.525.495,91 

GGKEen Ekintza Humanitarioko proiektuak 210.038,69 

Baterako finantzaketako zuzeneko hitzarmenak 1.146.181,00 

Nazio Batuen programetarako bekak 213.672,03 

GUZTIRA 13.611.753,94 

Iturria: bertan egina, 2006 
 

12. grafikoa. 

 
Iturria: bertan egina, 2006 
 

� Hirugarren, Euskadiko eta Kubako entitateen arteko harremanetan metatutako 
esperientzia (erakundeen entitateen zein gizarte-entitateen harremanetan metatutakoa). 
Lankidetza Zuzendaritzak Kubako kontraparte gisa balioesten du MINVEC Ministerioa, 
eta garapenerako eta lankidetzarako estrategiak koordinatzeko eta lehenesteko 
gaitasuna aitortzen dio. Era berean, MINVECek Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza 
Zuzendaritzak laguntzeko eta elkartasuna agertzeko duen borondatea balioesten du, eta 
positibotzat eta beharrezkotzat hartzen ditu Zuzendaritzaren lanerako tresnak eta 
metodologiak. Bestalde, euskal gizarte-eragileek aliantza estrategikoak egin dituzte 
Kubako erakundeekin eta entitateekin. Kasu askotan, baterako lanean oinarritutako 
harreman hori hamarkada bat baino luzeagoa izan da, eta lankidetzaren beraren eta bi 
herrialdeen idiosinkrasia ezagutzeko aukera eman du. 

 
� Laugarren, nolabaiteko espezializazio sektorial bat gertatu da, planifikatu gabea eta 

koordinatu gabea (eta, beraz, sinergiarik sortu ez duena), baina berariazko arloak 
hautatzeko goragoko fase baterako urratsa erraztu duena. Azpimarragarrienak, ikuspegi 
bat baino gehiagorekin bada ere, Tokiko Garapen Ekonomiari lotutako proiektuak izan 

LANKIDETZA (2000 - 2006) ERAKUNDE ESKATZAILEAREN AR ABERA (EUROTAN)  
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dira. Osasunari, Etxebizitzari eta Asistentzia Teknikoari lotutakoak ere garrantzitsuak 
izan dira, baina neurri txikiagoan. 

13. grafikoa 

 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 
 

7. taula. EAE-KUBA LANKIDETZA, SEKTOREAREN ETA URTEAREN ARABERA (2000 – 2006) 

KONTZEPTUA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tokiko Garapen 
Ekonomikoa 599.498,97 

509.973,20 
700.161,26 

389.107,53 
1.563.125,86 

1.457.360,60 1.663.081,25 

Osasuna 1.001.654,28   372.034,69 917.164,58 285.204,75     
Prestakuntza eta asistentzia 
teknikoa   347.341,69   360.208,00 

207.841,53 
329.828,07 200.000,00 

Vivienda     539.689,01       596.606,00 

Hezkuntza.     391.985,00 23.809,00   311.521,66   
Ura eta saneamendua     21.186,00     120.000,00 226.555,00 

Beste azpiegitura batzuk 263.144,01             
Bekak 48.080,96   91.526,00     74.065,07   
 GUZTIRA 1.912.378,22 857.314,89 2.116.581,96 1.690.289,11 2.056.172,14 2.292.775,40 2.686.242,25 

Iturria: bertan egina, 2006 
 

� Bosgarren, nolabaiteko kontzentrazio geografikoa mendebaldeko probintzien eta 
Habanaren inguruan22. Kontzentrazio hori, lehentasunak ezarriko dituen plangintza baten 
barruan, indargunea izan daiteke toki-eremuan sinergia eta eragin handiagoak sortuko 
dituzten lurralde-estrategiak ezartzeko. 

 
1. mapa. Eusko Jaurlaritzak Kuban dituen proiektuen mapa (2000-2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: bertan egina, 2006 
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� Seigarren, zenbait kontzertazio-dinamika izan dira Euskadiko eta Kubako eragile 

batzuen artean. Dinamika horiek ez dira egindako plangintzetan oinarritu, proiektuak 
aurkezteko akordio jarraitu batzuetan eta lehentasun batzuetan baizik. Nolanahi ere, 
alderdi zehatzetan sinergiak sortzeko jardunak izan dira, etorkizunean baliatzeko 
modukoak.  

14. grafikoa 

 
Iturria: bertan egina, 2006 
 

Indargune horiek estrategia eraikitzeko oinarria dira. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak Kuban 
bultzatzen duen lankidetzan ahuleziak ere izan dira. Hasitako prozesu osoaren berariazko 
helburu izan behar dute ahulezia horiek. Hona hemen funtsezko ahuleziak: 
 

1. Baterako plangintzarik eza. Proiektuak Kubako eta Euskadiko erakundeen dinamika 
eta erabaki propioetan eta indibidualetan oinarrituta sortu eta gauzatu dira. MINVECek 
eta Lankidetza Zuzendaritzak aurrera egin dute helburuak hautatzeko zereginean, baina 
orain arte ez dute garatu epe luzerako garapen-lehentasunei eta lankidetzak eragin 
sendoagoa izateko moduari buruzko gogoetagunerik. Horrela, beraz, proiektuak 
herrialdearentzat interes handikoak diren sektoreetan oinarritu dira pixkanaka, baina ez 
da guztiok beren gain hartutako erabaki politikoa izan. Hori dela-eta, aurrerapenak ezin 
izan dira kolektiboki ebaluatu, etengabeko hobekuntzako dinamika batean. 

 
2. Koordinaziorik eta sinergiarik eza. Euskadiko eta Kubako erakundeek zein gizarte-

entitateek ez dute koordinaziogune egonkorrik izan. Euskadiko lankidetza-eragile 
bakoitzak bere aliantzak egin ditu erakunde jakin batzuekin eta lurralde jakin batzuetan, 
baina ez da bateratze-lanik, benetako elkartrukerik egin bultzatutako prozesuen artean, 
ez Euskadin, ez Kuban. Baterako plangintzarik eta koordinaziogunerik ezaren ondorioz, 
ez da sinergiarik sortu ekimenen artean, nahiz eta ekimen asko tokiko garapen 
ekonomikoaren sektore berean oinarrituta egon. Horrela ezin dira baliatu besteak 
ikasitakoak, eta zaila da elkarri informazioaren, aurrerapenen eta atzerapenen berri 
ematea. Horrek, gainera, ez du batere errazten arlo berean diharduten eragile 
guztientzako onuragarriak izango diren estrategiak formulatzea. 

 
3. Eragina hedadura-esparruan, ez, ordea, sakontasunean. Aurreko ahulezien 

ondorioz, proiektuen eraginaren kalitateak eta sakontasunak ez dute gora egin. Horren 
ordez, hasierako fase berak garatu dira lurralde nazional osoan. Hasitako prozesuen 
helburuak –elikaduraren segurtasuna handitzea, emakumeei kooperatibetan 
zuzendaritza-postuetara iristeko aukera erraztea, UBPCaren kudeaketa eraginkorra eta 
iraunkorra eta abar– ezin dira 12 edo 24 hilabetetan lortu, epe luzean gertatzen diren 
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aldaketei lotuta baitaude. Aitzitik, Kuban orain arte garatutako proiektuek 2 urteko 
jarraitutasuna izan dute gehienez, eta horrek eragotzi egiten du prozesu horien 
iraunkortasunean eta finkatzean aurrera egiteko ahalmena. Kasurik onenean, prozesuen 
premietakoren bat landu da, ez, ordea, aldagai guztiak, mailaka eta pixkanaka. 

 
4. Arintasunik eza proiektuak gauzatzean. Proiektuek maila ona lortu dute hasieran 

planteatutako emaitzei dagokienez, eta elkarrenganako konfiantzarako funtsezko oinarri 
bat ezarri du horrek. Hala ere, desorekak izan dira proiektuak formulatzean, eta 
atzerapenak gauzatzean. Izan ere, egindako ahaleginen zati handi bat ez da 
proposamenen eduki teknikoetan eta estrategikoetan oinarritu, alderdi logistikoetan eta 
administratiboetan baizik.  

 
Ahulezia horiek, hain zuzen ere, ahuleziak baino ez dira; ez dira aurrera egiteko eragozpenak. 
Gainera, lauak oso lotuta daude, eta batean egiten diren hobekuntzak gainerakoetan ere 
eraginkorrak dira (koordinaziogune batek baterako plangintza erraztuko luke, eta, bi horiekin, 
kudeaketa arinagoa, eraginaren sakontasun handiagoa eta sinergia berriak lortuko lirateke). 
Estrategiaren bidez, beraz, lankidetzaren kalitatearen hobekuntza esponentziala lortzeko zirkulu 
birtuoso bat sor daiteke. 
 
Edonola ere, indarguneen eta ahulezien esparru hori testuinguru zabalago batean kokatuta dago. 
Testuinguru horretan, gure helburuetan eta baliatu beharreko aukeretan eragin negatiboa izan 
dezaketen mehatxuak ditugu. Geroago ikusiko dugun bezala estrategian landuko diren bi 
arloetara mugatuta (elikadura-subiranotasunera eta azukrearen birmoldaketara, alegia), honako 
bi mehatxu hauek ditugu:  
 

� AEBen blokeo ekonomikoa eta politika agresiboa. Arestian azaldu dugun erabateko 
blokeoa23 eta beste estatu eta nazioarteko eragile batzuei Kubarekin harreman 
ekonomikoak izateko ezarritako zailtasuna kontuan hartu beharreko mehatxu 
garrantzitsua da. Izan ere, eragin handia du herrialdeko ekonomian, 
esportazio-ahalmenetan, dibisak sortzeko aukeran eta sektore estrategikoetako 
inbertsioan. 

 
� Kubaren eta Europako Batasunaren arteko harremanak. 2003. urtetik aurrera, 

desadostasun sakona dago Europako Batasunaren eta Kubaren artean, Kubak baztertu 
egin baitu Europako Batasunaren eta bertako estatu kideen laguntza oro. Horren 
arrazoia Europako Batasunak gero eta baldintza gehiago jarri izana eta Kubako barne-
gaietan eskua sartu izana da.  

 
� Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorerako politika integralaren definizioak 

eragindako ahultasuna. Landa-esparrurako politika integral bat ezarri beharra dago. 
Politika horretan, honako alderdi hauek bateratu behar dira: produkzio-unitateek diru-
sarrerak sortzeko pizgarriak eta erraztasunak emateko helburua, herritarrek kontsumitu 
beharreko elikagaien segurtasuna, inportazioen mendetasunaren murriztapena, eta 
baliabideen eta energiaren erabileran iraunkorra eta eraginkorra izango den produkzio-
eredu agroekologiko baten ezarpena. Eredu hori zehazten ez den bitartean, zalantza 
sortzen da lankidetzaren bidez lortu nahi diren helburuen inguruan. 

Aitzitik, estrategiak azterketan txertatu beharreko hiru aukera daude: 
 

� Lehenik eta behin, Kubaren suspertze ekonomiko nabarmena. Horri esker, epe 
luzerako politiken plangintza egin daiteke egoeraren araberako premiarik gabe, eta 
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politika horiek era sendoan eta jarraituan abian jartzeko beharrezkoak diren baliabideak 
berma daitezke. 

 
� Bigarren, azukre-sektorearen birmoldaketa (estrategiaren ardatzetako bat) erabateko 

lehentasuna da Kubako Gobernuarentzat, bai ekonomian, bai gizarte-mailan. Horrela, 
beraz, euskal lankidetzaren babesa Kubako ahaleginei gehituko zaie, lankidetzaren 
eragina handiagoa izango da eta ekimen berritzaileak txertatuko dira. 

 
� Azkenik, Kubako herritarren prestakuntza-maila handia kualifikazio handiko eskulan 

dinamikoaren iturri agortezina da toki-garapen ekonomikoari lotuta egin beharreko 
prozesuetarako, bai operazioaren ikuspuntutik, bai pentsamendu ekonomikoa lantzearen 
ikuspuntutik. 

 
Azken batean, Kubarekiko euskal lankidetzaren egungo egoeraren erradiografia errealista 
eskaintzen digu egindako azterketak. Lankidetza heldutasunera iritsi dela esan daiteke, eta 
harreman eta aliantza estuak egin dira Kubako eta Euskadiko eragileen artean. Gainera, hainbat 
lehentasun ezarri dira Kubarentzat estrategikoak diren sektore ekonomiko jakin batzuetan, eta 
elkartasun-loturak sendotzeko elkarrekiko borondate politikoa dago. Hala ere, geldialdia saihestu 
nahi badugu eta abian jartzen diren proposamenekin ahalik eta eragin handiena lortu nahi 
badugu, funtsezko alderdi batzuk hobetu egin behar dira. Adibidez, proiektuen sakontasunean 
eta iraunkortasunean aurrera egin behar da, baterako plangintzetan oinarrituta. Halaber, 
sinergiak sortzeko elkartrukerako eta elkartasunerako guneak ezarri behar dira eta 
proposamenen kudeaketa logistikoa hobetu behar da. Azkenik, “elkartasun” kontzeptua hainbat 
fondo ekonomikoren elkartruketik harantz zabaldu eta ikuspegi integralago batera jo behar da. 
 
Hain zuzen ere, ahulezia horiek izango dira bigarren zatiaren berariazko helburuak Estrategia (I. 
eta II. helburuak) – Egitura (III. helburua) – Elkartasuna (IV. helburua) logikaren barruan, helburu 
orokorrean ezarri dugun lankidetza-ikuspegian oinarrituta. 
 

8. taula. FODA TAULA – KUBA-EUSKADI LANKIDETZAREN ESTRATEGIA 
INDARGUNEAK  AHULEZIAK 

 
� Elkartrukerako eta elkartasun-loturak sendotzeko 

elkarrekiko borondate politikoa. 
 

� Kuban diharduten euskal erakundeen kopuru handia eta 
erakunde horien aniztasuna. 

 
� Euskadiko eta Kubako entitateen arteko harremanetan 

metatutako esperientzia (erakundeen entitateen zein 
gizarte-entitateen harremanetan metatutakoa). 

 
� Nolabaiteko espezializazio sektoriala. 

 
� Nolabaiteko kontzentrazio geografikoa mendebaldeko 

probintzien eta Habanaren inguruan. 
 

� Egungo kontzertazio-dinamikak. 
 

  
� Kubako eta Euskadiko eragileen arteko baterako 

plangintzarik eza. 
 

� Koordinaziorik eta sinergiarik eza.  
 

� Eragina hedadura-esparruan, ez, ordea, 
sakontasunean.  

 

� Arintasunik eza proiektuak gauzatzean.  
 

 FODA  
AUKERAK   MEHATXUAK 

 
� Kubako suspertze ekonomiko nabarmena. 
� Kubako Gobernuak azukre-sektorearen birmoldaketari 

emandako lehentasuna. 
� Herritarren kualifikazio-maila handia. 

 

  

� AEBen blokeo ekonomikoa eta politika agresiboa.  
� Kubaren eta Europako Batasunaren arteko 

desadostasuna. 

� Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorerako 
politika integralaren definizioak eragindako 
ahultasuna. 
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1.3.- Kubako lankidetzaren ikuspegi berria: antolamendu-printzipioak 
 
 
Lehen atalean, Kubak gaur egun dituen garapen-erronka nagusiak ikusi ditugu. Ondoren, gure 
lankidetzaren indarguneak eta ahuleziak aztertu ditugu. Hirugarren atal honetan, bi prozesu 
horiek batu nahi ditugu –Kubako garapena eta euskal lankidetza–, eta, horretarako, honako 
galdera hauei erantzuten saiatuko gara: nolakoa izan behar du lankidetzak Kubak giza 
garapenean dituen erronka batzuetan eragin sakonagoa izateko? Zer helburu, lehentasun eta 
ikuspegi izan behar ditu lankidetzak eskuragarri ditugun baliabideekin emaitzarik onenak 
lortzeko? 
 
Estrategiaren bigarren zatian adieraziko ditugu helburu, lehentasun eta koordinazio-egitura 
horiek, baina atal honetan ikuspegian oinarrituko gara, Kubako euskal lankidetzaren estiloan. 
Estilo hori zehazteko, abian jartzen diren lankidetzako ekimen eta prozesu guztien oinarri izango 
diren eta guztietan kontuan hartu beharko diren funtsezko printzipio batzuk izango ditugu 
abiapuntu. Ondorengo zati operatiboan printzipio horiek jarraibideetan eta espero diren 
emaitzetan izan duten isla kontuan hartzen bada ere, hasitako lankidetza-ekintzek Kubako eta 
Euskadiko erakundeek egokitzat hartu duten ikuspegia dutela bermatzen dute printzipioek. Hona 
hemen funtsezko printzipio horiek: 
 

1. Elkartasunaren printzipioa. Euskadiren eta Kubaren arteko lankidetza-ekintza ororen 
azken helburua bi herrien arteko adiskidetasuneko eta konfiantzako loturak sendotzea 
da. Beraz, Kubako herriaren garapena eta bi herrialdeen arteko gero eta elkartruke 
handiagoa izango dira interes bakarrak. Kuba eta Euskadi aliatuak dira nazioartean, eta 
bi herrialdeek bakoitzaren errealitatearen ezagutza erreala eta integrala sustatuko dute. 

 
2. Laguntzaren printzipioa. Kuba herrialde subiranoa da giza garapeneko prozesu 

propioak erabakitzeko. Euskal lankidetza prozesu horietan laguntzeko, prozesuak 
sendotzeko eta gaitasunen ekarpena egiteko tresna baino ez da. Lankidetzak ezin ditu, 
ezein kasutan, funtsezko eragileen eta erakundeen eskumenak eta ardurak ordezkatu. 
Bestalde, Euskadiko gizartea eta erakundeak lankidetza-estilo propioaz hornituta daude, 
eta Kubako lankidetzak ezagutzen eta onartzen dituen tresna eta helburu propioak 
dituzte. 

 
3. Espezializazioaren printzipioa. Euskal lankidetzak ez du Kubako herriaren garapen-

erronka guztietan lagundu behar, eta ezinezkoa zaio gainera. Lortu nahi dituen 
helburuen eta eskuragarri dituen baliabideen artean gutxieneko koherentzia gordeta, lan 
egiteko eta ahalik eta gaitasun-ekarpen gehien egiteko berariazko lan-arloak hautatu 
behar ditu. Lehenetsitako arlo horien barruan, eragin tinkoa eta sakona ahalbidetuko 
duten ekimenei emango zaie lehentasuna. 

 
4. Plangintzaren printzipioa. Berariazko prozesuetarako laguntzaren hautaketa epe 

luzerako plangintza-prozesu baten barruan egin behar da. Prozesu horretan, dinamika 
indibidualizatuak gaindituko dira, sinergiak sortuko dira eta berehalakotik harantzagoko 
helburuak planteatuko dira. Estrategia osoak zein parte hartzen duen eragile bakoitzak 
bere lehentasunak eta jarraibideak ezarri behar ditu, adostasun-esparru orokor batean. 

 
5. Sakontasunaren printzipioa. Abian jartzen diren ekimenek sortutako eragina 

sakontasunaren eta epe ertaineko eta luzeko egiturazko aldaketak eta alternatibak 
sortzeko ahalmenaren arabera neurtu behar da. Garapenaren erronkek prozesu-izaera 
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konplexua eta progresiboa dute, eta lankidetzak prozesu horiek indartu behar ditu 
denboran tinkoak eta azterketan integralak izan daitezen, eta kalitatezkoak izanagatik 
politika nazionaletara eramateko moduko esperientzia arrakastatsuak eragin ditzaten. 
Beraz, sinergiarik eta aurrerapenik sorrarazten ez duten askotariko babes 
sakabanatuetan lagundu ordez, hautatutako esperientzia jakin batzuetarako babes 
integraleko estrategietan eskainiko du laguntza lankidetzak.  

 
6. Koordinazioaren printzipioa. Helburu berak lortu nahi dituzten Euskadiko eta Kubako 

eragileen jardun koordinatuaren bidez eragina zabaltzean, eta sinergiak eta gaitasun 
komunak sortzean datza printzipio hori. Baterako plangintza eta dauden baliabideen 
kudeaketa hobea bermatuko dituen oinarrizko koordinazio-egitura bat behar da. 
Printzipio hori, halaber, guztion helburuak lortzeko elkarren osagarri izan behar duten 
lankidetza-tresnei eta Kubako politikei lotuta dago. 

 
7. Kalitatearen eta berrikuntzaren printzipioa. Helburu komunak planifikatu dituen eta 

eragileak koordinatzeko egitura bat eta hainbat tresna sortu dituen estrategia batek lan 
egiteko era eta metodologia berriak bilatu behar ditu eta, horretarako, eragile berriak 
inplikatu eta dauden baliabideak modu eraginkorragoan konbinatu behar ditu. 

 
 

1. diagrama. Euskal elkartasunaren printzipioak 

 
 
 
 
 

 
KALITATEA ETA 
BERRIKUNTZA 

 
KOORDINAZIOA 

 
SAKONTASUNA 

 
PLANGINTZA 

 
LAGUNTZA 

 
ESPEZIALIZAZIOA 

 
 

ELKARTASUNA 

KUBA - 
EUSKADI  

 
LANKIDETZA 
PRINTZIPIOAK 
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2.- Kubarekiko garapen-lankidetzarako estrategia: helburuak, 
jarraibideak eta lehentasunak 
 
Hona hemen zati operatiboaren eskema: lehen atalean, helburu orokorra ezarriko da. Helburu 
horrek proposamen estrategiko gisa zer egoeratara iritsi nahi dugun planteatzen du. Aurreko 
zatian hautatu dugun lankidetza-ikuspegia eta plangintza horren esparruan egingo diren ekintzek 
hartu beharreko norabidea jasotzen du helburu horrek. 
 
Helburu orokor hori era integralean, tinkoan eta progresiboan lortzeko, berariazko lau helburu 
ezarri dira. Helburu horietan zehaztutako egoerak denbora-tarte jakin batean lortu behar dira, eta 
alderdi estrategikoak eta oinarri den egitura hartzen dira kontuan. 
 
Azkenik, berariazko helburu bakoitzak hainbat jarraibide jasotzen ditu, helburu horiek lortzeko 
bitartekoak eta baliabideak bideragarri egiteko eta bermatzeko. Jarraibide horiei eta berariazko 
helburuei lotuta, adierazle eta konpromiso batzuk daude, jarraipeneko eta etengabeko 
hobekuntzako prozesu baten barruan lorpenak ebaluatzeko. 
 
Azken batean, Helburu Orokorra – Berariazko Helburuak – Jarraibideak – Adierazleak logika da 
proposamenaren oinarria. Hona hemen xede horietako bakoitzaren definizioa. 
 

2. diagrama. Estrategiaren logika 

HHEELLBBUURRUU  OORROOKKOORRRRAA: Kubako tokiko giza garapen ekonomikorako prozesuetan laguntzea eta, horretarako, 
eraginaren sakontasunean oinarritutako egiturazko garapen-ekimenak eta erreferentziazko esperientziak sortzea 

 

1. BH: Elik. subiranotasunari 
eta azukrearen birmoldaketari 
lotutako estrategia garatzea 

2. BH: Tokiko garapen 
endogenoa sendotzea 

3. BH: Koordinazioaren egiturak 
sendotzea 

1.1 jarraibidea: berariazko 
jardun-eremuak eta 

finantzaketa-ehunekoak 
ezartzea 

1.2 jarraibidea: landutako 
estrategietan oinarrituta, 
lehent. arloetan baterako 
plang. estrat. bat zehaztea 

1.3 jarraibidea: prest., asis. 
tek. eta ikerk. estrategia 

komuna (TGE) 

1.4 jarraibidea: lankidetza-
metodologia berritzaileak 

finkatzea 

2.1 jarraibidea: 
toki-eremutik 
proposamenak 

garatzea 

2.2 jarraibidea: 
Habana Viejaren 
berezitasunari 

eustea 

3.1 jarraibidea: Kubako 
koordinazio-mahaia ezartzea 

 

3.2 jarraibidea: Euskadiko 
koordinazio-mahaia ezartzea 

4. BH: Elkartasuna eta 
elkartrukea sendotzea 

4.1 jarraibidea: 
garap. hezkuntza, 
sentsib. eta elkartr. 

garatzea 

3.3 jarraibidea: Kuba-
Euskadi Azpibatzorde 

Mistoa sortzea 

3.4 jarraibidea: Kubako 
lankidetza kudeatzeko 
egiturak sendotzea 
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2.1.- Helburu orokorra 
 
 
Hona hemen Kubako euskal lankidetza-estrategiaren helburu orokorra: 
 
Kubako herriaren giza garapeneko prozesuetan laguntzea eta, horretarako, lan-ildo estrategikoak 
sendotzea eta eraginaren sakontasunean oinarritutako egiturazko garapen-ekimenak eta 
esperientzia arrakastatsuak sortzea. 
 
Egindako diagnostikoaren arabera Kubako herriaren giza garapenari lotutako erronketan 
laguntzeko egokiena izan daitekeen lankidetza motaren definizio zehatza jasotzen du 
proposamen guztietan kontuan hartu beharreko euskal lankidetzaren azken helburu horrek.  
 

� Lehenik eta behin, prozesuetan laguntzen duen eta prozesu horiek sendotzen dituen 
lankidetza da, baina ez ditu ordezkatzen edo ezartzen. 

 
� Bigarren, giza garapen kontzeptuaren inguruan definituta dago. Horrela, beraz, 

gaitasunak, askatasunak eta aukerak dira azterketen eta helburuen oinarri. 
 

� Hirugarren, ildo estrategikoen sendotzeari lotuta dago. Hori dela-eta, honako hiru 
baldintza hauek betetzen diren kontuan hartuta hautatzen dira lan-ildoak: parte-hartzean 
oinarritutako plangintza baten emaitza gisa aukeratzea, Kubarentzat funtsezkoak diren 
giza garapeneko erronketako batean zuzenean eragitea, eta euskal lankidetzari baliabide 
ekonomikoez bestelako ekarpenak egiteko aukera emango dion eremua izatea. 

 
� Laugarren, euskal lankidetzaren ikuspegi intentsiboa definitzen du (ikuspegi zabala alde 

batera utzita). Izan ere, helburua ez da hautatutako arlo estrategikoan eta lurralde 
nazional osoan, oinarrizko mailan eta epe laburrean ahalik eta esperientzia gehien 
egitea. Aitzitik, hainbat ekimenetan modu iraunkorrean, integralean eta estrukturalean 
laguntzea eta eragin sakona bilatzea da helburua, prozesu horiek heldutasunera iristean 
politika nazionaletan aplikatu ahal izan daitezen. 

 
Hurrengo atalean, helburu orokor horren lorpenean aurrera egiteko ezarri diren berariazko 
helburuak azalduko ditugu. 
 
 
2.2.- Berariazko helburuak 
 
Atal honetan aurkeztuko ditugun berariazko lau helburuak Kubako euskal lankidetzaren kalitatea 
koherentziaz hobetzea eta, horretarako, estrategiaren funtsezko printzipioak aplikatzea bilatzen 
duten osagaiak dira. Horrela, beraz, alderdi estrategikoei, ekimenak koordinatzeko eta 
gauzatzeko egiturei eta Euskadiko eta Kubako herrien arteko elkartasun-loturen sendotzeari 
lotuta daude helburu horiek, lankidetza ulertzeko modu zabal baten barruan. Hortaz, alderdi 
zehatzak zein abstraktuak biltzen dituen logika integral bat da (estrategia, egitura, kudeaketa eta 
elkartasuna).  
 
Berariazko lehen helburuak jarraitu beharreko estrategia aztertu eta lehenetsitako arloak (I. 
jarraibidea), arlo horietarako zuzendutako zenbatekoak eta esparru horretan ezarriko diren 
estrategia indibidualak eta baterakoak (II., III. eta IV. jarraibideak) definitzen ditu. Beraz, zer eta 
zer arlotan egin behar den ezartzen du lehen helburu horrek. Bigarrenak, berriz, lankidetza toki-
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eremutik nola bideratu (V. jarraibidea) eta lankidetza non garatu (VI. jarraibidea) hartzen ditu 
kontuan, hori guztia lehentasuna ekialdeko probintziei ematen dien eta Habana Viejaren 
berezitasuna ezartzen duen ikuspegi ireki batetik abiatuta. Hirugarren helburua estrategiaren 
egituran oinarritzen da, koordinazioguneak sortzeko (VII., VIII. eta IX. jarraibideak) eta proiektuen 
bizi-zikloaren logistika hobetzeko (X. jarraibidea). Azken helburuak lehentasunezko hainbat 
arlotarako estrategia eta horren egitura zehaztera mugatu gabe Euskadiren eta Kubaren artean 
mota orotako elkartasun-mekanismoak ezartzeko (XI. jarraibidea) borondatea du ardatz. 
 
 

2.2.1.- Berariazko I. helburua: elikadura-subiranotasunean eta azukre-sektorearen 
birmoldaketan oinarritutako lankidetza-estrategia bat garatzea eta finkatzea. 

 
Arestian adierazi bezala, elikagaien produkzio nazionala handitzea, nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren sektorerako diru-sarrerak sortzea, oinarrizko produktuen inportazioen 
mendetasuna murriztea, eta ekologikoki iraunkorrak eta kubatarren kontsumorako osasungarriak 
izango diren produkzio-sistemak sortzea dira Kubak gaur egun dituen funtsezko erronkak. 
 
Ildo horretan, azukre-sektorea produkzio-birmoldaketako prozesu batean sartuta dago 2000. 
urtetik aurrera. Estatuko zentralen % 50 inguru itxi da, eta ez du azukre eta deribatu gehiago 
produzituko, egoera edozein izanik ere. Zentral horien helburua elikagaien produkzioari eta, oro 
har, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreari lotuta egongo da hemendik aurrera. 
Azukrearen sektoreko gainerako zentralak eta kooperatibak eraginkortasuna hobetzeko eta 
azken produktuak dibertsifikatzeko estrategia baten barruan daude, azukrearen deribatuen 
nekazaritza industrialaren eta Estatuko eta nazioarteko merkaturatzearen bidez balio erantsia 
sortzeko. 
 
Bi kasuetan ikus daitekeenez, elikagai osasungarrien eta ekologikoen produkzio nazionala arlo 
estrategiko bihurtu da beste herrialde batzuekiko mendetasuna murrizteko eta krisialdiaren 
aurretik azukre-sektorean lan egiten zuten landa-biztanleriarentzat diru-sarrerak eta enpleguak 
sortuko dituen birmoldaketa-prozesua osatzeko. Kubarekiko garapen-lankidetzarako euskal 
estrategiak honako hauek izango ditu ardatz: 
 

� Elikagaien produkzioan diharduten produkzio-unitateei (UBPC, CPA, CCS, 
Estatuko Landetxeak) babes integrala eskaintzea, beren helburu soziala, eta 
garapen orekatua eta erabatekoa ekonomia- eta gizarte-mailan sendotu 
ditzaten. 

 
� Desegindako azukre-zentralak garapen ekonomikorako eta sozialerako 

lurralde bihurtzeko babes integrala eskaintzea. Funtsean, elikagaien 
produkziora bideratuko dira, baina aukera ekonomikoak sor ditzakeen industria-
jardueraren bat ere ezarriko da. 

 
� Bi kasu horiek –elikadura-subiranotasuna eta azukre-sektorearen birmoldaketa– 

osagarriak izango dira askotan. Bietan, garapen-eredu agroekologikoetarako 
bidea hartuko da pixkanaka, eredu horiek bermatzen baitute benetan 
kontsumitzaileen osasunaren, produzitzaileen diru-sarreren eta baliabideen eta 
energiaren erabilera eraginkorraren arteko oreka. 
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3. diagrama. Berariazko I. helburua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Euskal lankidetzak jardun-arlo horiek lehentasunezkotzat hartu izanaren arrazoiak honako hauek 
izan dira: 
 

� Lehenik eta behin, Kubako herriak eta erakundeek herrialdearentzat sektore 
estrategikoak direla erabaki dutelako. 

 
� Bigarren, eremu horretan lankidetza-esperientzia handia dagoelako, eta Euskadiko eta 

Kubako erakundeen artean aliantza estrategiko sendoak ezarri direlako (eta horien 
helburu soziala elikadura-subiranotasunaren eta birmoldaketaren arloan oinarrituta 
dago)24. 

 
� Hirugarren, Euskadik birmoldaketa-fenomenoetan esperientzia handia duelako. Izan ere, 

aurreko hamarkadetan Euskadik ere horrelako prozesu bat jasan du. Kasu horretan, giza 
kapitalaren arabera balio erantsi handia zuten enpresa txikien eta ertainen eredu 
baterantz egin zen bidea. Tamaina ertaineko eta giza prestakuntza handiko 
produkzio-unitate eraginkor horien sistema interesgarria izan daiteke Kubako eredurako. 

15. grafikoa 

 
Iturria: Estatistika Bulego Nazionala, 2005 

 
� Laugarren, Euskadik kooperatiba-mugimendu indartsua duelako eta esperientzia hori 

Kubara eraman daitekeelako. Gaur egun, Estatukoak ez diren erakundeek Kubako 
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreko lurzoruaren % 70aren usufruktua dute, eta 
hainbat motatako kooperatibak dira funtsezko eragileak. 
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� Bosgarren, Euskadin metodo agroekologikoak sustatzen eta erabiltzen dituzten, eta 
ekologia-mailan zein gizarte-mailan eredu iraunkorrak ezartzen dituzten nekazariak 
daudelako. Esperientzia hori aztertu eta Kubarako egokia izan daiteke. 

 
 

Berariazko helburu horrek lau jarraibide biltzen ditu: 
 
 

2.2.1.1.- I. jarraibidea: hautatutako arloen barruan berariazko jardun-eremuak eta 
finantzaketa-ehunekoak ezartzea. 

 
Alderdi ekonomikoak ez ezik, gizarte-dimentsioa eta kultura-dimentsioa ere kontuan hartu behar 
dira produkzio-unitate bat sendotzeko, Kuban garapena osotasun integraltzat hartzen baita. Dena 
dela, eta hautaketaren eta sakontasunaren printzipioei jarraiki, dimentsio ekonomikoan 
oinarrituko dugu Estrategia. 
 
Ildo horretan, jardun-eremuek eta horietara zuzendutako zenbatekoen ehunekoek honako hauek 
beteko dituzte, garapen orekatuan eta berdintasunezkoan oinarrituta: 
 

� Dimentsio ekonomikoa: Kubara zuzendutako fondo guztien % 75 gutxienez25 
Euskadiko eta Kubako erakundeek plangintzak egitean lehenetsitako funtsezko eragileen 
(CPA, UBPC, Estatuko Landetxeak, CCS) garapenaren alderdi ekonomikoetarako izango 
da. Babes integral hori balio-katearen edozein fasetan –produkzioa, prestakuntza, 
asistentzia teknikoa, enpresa-garapeneko zerbitzuak, merkaturatzea, banaketa–, 
kudeaketari, administrazioari eta aukera ekonomikoen sorkuntzari lotutako alderdietan 
eta, jakina, zeharkako arloen (hala nola generoaren, kooperatiba-antolamenduaren eta 
iraunkortasun ekologikoaren) sendotzean eman daiteke. 

 
� Gizarte-dimentsioa eta kultura-dimentsioa: Produkzio-unitateen edo horiek finkatuta 

dauden lurraldeen garapena gizarte-ikuspegitik eta kultura-ikuspegitik osatzeko 
zenbatekoa fondoen % 25 izango da gehienez ere26 . Beraz, ekimen ekonomikoak 
babesten diren kasuetan, horiek garatzeko estrategia honako hauei lotutako proiektuekin 
edo jarduerekin osatu ahal izango da: adinekoen etxeak, haurtzaindegiak, emakumeen 
etxeak, liburutegiak, lehen eta/edo bigarren hezkuntzarako babesa, osasun-zentroak, 
kultura-etxeak eta abar. 

 
16. grafikoa. 

 
      Iturria: bertan egina, 2006 
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2.2.1.2.- II. jarraibidea: Euskadiko eta Kubako erakunde bakoitzak landutako 
estrategietan oinarrituta, lehentasunezko arloetan baterako plangintza estrategiko bat 
zehaztea. 

 
Kubarekiko garapen-lankidetzarako estrategiari hasiera ofiziala eman eta lau hilabeteko 
gehieneko epean, elikadura-subiranotasunari eta birmoldaketa ekonomikoari lotutako Kubako eta 
Euskadiko erakunde bakoitzak lankidetzarako lan-plangintza propioa egingo du. Jakina, 
plangintza hori Estrategiak ezarritako erreferentziara, esparru orokorrera eta ikuspegira egokituko 
da. 
 
Plangintza indibidual horrek honako informazio hau jasoko du gutxienez: 
 

� Helburuak eta lehentasunak. 
 
� Epe ertainerako eta luzerako beste herrialdeko aliatu estrategikoen 

definizioa. 
 
� Elikadura-subiranotasunaren eta azukre-sektorearen birmoldaketaren 

arloen barruko lehentasunezko jardun-eremuak. 
 
� 2007-2010 aldiko lankidetza-proiektuak egingo diren probintziaren edo 

probintzien definizioa. 
 

� 2007-2010 aldian epe luzerako eta eragin sakoneko lankidetza-
estrategiak ezartzeko oinarri izango diren esperientzia zehatzen 
hautaketa. 

 
� Zeharkako ildoen (hala nola generoaren, antolamenduaren eta 

iraunkortasun ekologikoaren) inguruan landuko diren prozesuak. 
 
Kubako eta Euskadiko erakundeek estrategia indibidualak aurkeztu ondoren (estrategia horiek 
partekatuak izango dira, baina helburu propioak izango dituzte), plangintza orokorra 
formulatuko da Estrategia onartu eta sei hilabeteko epean. Lankidetza-erakunde guztiak 
kokatuko dituen lan-mapa bat izango du plangintza horrek. Plangintza orokorrak, halaber, 
erakunde bakoitzak non eta zer helbururekin lan egingo duen ezarriko du, eta erakundeek 
konpromisoa hartuko dute gutxienez 2007-2010 aldian irizpide horiei jarraitzeko27.  
 
Jarraibide horren emaitzak honako alderdi positibo hauek izango ditu: 
 

� Ahalmen estrategiko handiagoa sortuko du maila indibidualean. 
� Egonkortasuna eta integraltasuna emango die hautatutako ekimenei. 
� Erakunde guztien lana argituko du, eta elkartrukea eta sinergien sorkuntza erraztuko 

ditu. 
� Baterako dinamikak formulatzeko aukera emango du (prestakuntzan, ikerketan, 

sistematizazioan eta abar). 
 
Hori guztia dimentsio ekonomikoari lotutako erakundeei dagokienez. Estrategian 
(gizarte-alderdietan edo kultura-alderdietan) parte hartzen duten gainerako erakundeek eragile 
ekonomikoek planteatutako estrategietan txertatu beharko dute, eta jarduera eta proiektu 
propioak formulatuko dituzte eragileek beren ekimenak garatzen dituzten lekuan. 
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Azkenik, adierazi beharra dago plangintza bakoitzean eta, jakina, lehenetsitako ekimen 
bakoitzean, aurrera egin behar dela eraginaren sakontasunean. Helburu sektorialei dagokienez, 
egiten diren urratsen bideragarritasuna eta iraunkortasuna, eta estrategiaren progresibitatea 
bermatu behar dira, eta zeharkako ildoetarako –generoa, antolamendua eta iraunkortasun 
ekologikoa– helburuak, azterketak eta lan-metodologiak jaso behar dira.  
 
Ondoren, plangintza indibidualetarako zein baterako plangintzarako funtsezkoak diren honako 
kontzeptu hauek argituko ditugu: 
 

1. Jarraitutasuna: aurkezten diren proposamenak egiturazkoak izango dira eta epe luzean 
eraldatzeko asmoa izango dute. Horrela, beraz, proiektuek jarraitutasuna izan beharko 
dute amaitu ondoren. 

 
2. Iraunkortasuna: garatzen diren ekimenek prozesuan aurrera egingo dela bermatu 

beharko dute. Horretarako, lortutako emaitzek denboran irautea ahalbidetuko duten 
estrategiak ezarri beharko dira. 

 
3. Bideragarritasuna: proiektuak hobeto garatzeko giza baliabide eta baliabide material 

eta logistiko egokiak daudela bermatu beharko da. 
 
4. Generoa: produkzio-unitateetan ez dago garapenik, emakumezkoentzat eta 

gizonezkoentzat emaitza-berdintasunik ez badago. Kubak, oro har, adierazle positiboak 
ditu, baina desagerrarazi beharreko desberdintasunak agertzen dira toki-mailan eta, 
bereziki, landa-eremuan. Esparru publikora zein pribatura iritsiko den eta produkzio-rol 
eta ugaltze-rol tradizionalei buruzko gogoeta kritikoa eragingo duen kultura-aldaketa bat 
behar da. CAI, UBPC, CPA, CCS eta abarrek dituzten erronken aurrean, funtsezkoa da 
zuzendaritza-postuetara iristeko aukera-berdintasuna, emakumezkoek produkzioan bete 
beharreko zeregina eta gizonezkoek ugaltze-lanetan bete beharreko zeregina bermatuko 
duten estrategiak planteatzea. 

 
5. Antolamendua: Kubako herria sakonean antolatutako herria da, baina nekazaritza-

sektorean funtsezko aldaketa bat gertatu da (Estatuaren soldatapeko asko kooperatibista 
bihurtu dira). Produkzio-unitate berriak –kooperatibak nagusiki– sendotu egin behar dira, 
kudeaketa eraginkorra eta helburu soziala uztartzeko. 

 
6. Iraunkortasun ekologikoa: estrategia elikadura-subiranotasunean oinarrituta dago. 

Ikuspegi globaleko estrategia da, tokiko produkzioko eta kontsumoko estrategietan 
oinarritua. Zer produzitu, nola produzitu eta zer kontsumitu toki, eskualde eta Estatu 
mailan erabakitzeko ahalmena, nekazarientzako diru-sarreren maila zuzena eta 
oinarrizko produkzio-baliabideak (lurra, ura, haziak, kreditua, prestakuntza teknikoa eta 
abar) eskuratzeko aukera sendotzea du xede, betiere produkzio ekologikoaren eta 
kontsumo arduratsuaren eta osasungarriaren parametroen barruan. Abian jartzen diren 
proposamenek eredu agroekologikoetara aurrera egiteko aukera eta barne-merkatuak 
sendotzeko ikuspegi orokorra bermatu behar dituzte, produzitzaileentzako eta 
kontsumitzaileentzako eredu egoki baten barruan. 
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4. diagrama. Estrategiaren irizpideak 

 

 
  
 
2.2.1.3.- III. jarraibidea: lehenetsitako ekimenen toki-garapen ekonomikoari lotutako alderdietan 
prestakuntzarako, asistentzia teknikorako eta ikerketarako estrategia komuna formulatzea eta 
garatzea. 
 
Estrategiaren helburuetako bat egungo lana finkatzea da, eta, horretarako, proiektu guztiak 
sinergiak eta dinamika komunak sortzeko hainbat tresnaz hornitzea, ahalmenen ekarpena egitea 
eta eraginari sakontasuna ematea. Berariazko arlo batean oinarrituz gero, errazagoa da 
erakundeek Estatuko eta nazioarteko egoera ekonomiko berrian txertatzean jasaten dituzten 
problematika komunak identifikatzea. 
 
Nolanahi ere, erakunde bakoitzaren proiektuak prestakuntzan, asistentzia tekniko orokorrean eta 
estrategian parte hartzen duten guztientzat azterketa edo erreferentzia gisa balio dezaketen 
ikerketetan oinarritutako dinamikekin osatzeko estrategia bihur daitezke guztionak diren premia 
horiek. Prozesu orok hartzen duen balio erantsi horrek, epe luzera, eragina izango du 
proposamenen sakontasunean eta giza garapenaren dimentsioen –hots, ekonomiaren, 
gizartearen, kulturaren, ingurumenaren eta generoaren arloko dimentsioen– orekan. Horren 
ondorioz, proposamen guztien kalitatea hobea izango da. 
 
Prozesu horren gaiak eta edukiak askotarikoak izan daitezke: gai teknikoak, gerentziako eta 
administrazioko alderdiak, merkaturatzeko eta saltzeko sistema, ekimen ekonomikoen 
inkubagailuen sorkuntza, kooperatiba-garapena eta abar. Hiru kasuetan –prestakuntza, 
asistentzia eta ikerketa–, zeharkako ildoen (hau da, generoaren, antolamenduaren eta 
iraunkortasun ekologikoaren) azterketa eta eragina garapen ekonomikorako estrategiaren zatitzat 
hartuko dira. 
 
Estrategia Kubako Koordinazio Mahaiak eta Euskadiko Koordinazio Mahaiak formulatuko dute 
batera, eta prozesua ekonomiari lotutako Kubako erakundeek –MINAZ, MINAGRI, ACPA, ANAP, 
ACTAF– eta prestakuntzari, asistentziari eta ikerketari lotutako euskal erakundeek –Mundukide 
eta Hegoa– zuzenduko dute. 
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EUSKADI 

3. HERRIALDE 
POBRETUA 

KUBA 

Oro har, prestakuntzako eta asistentzia teknikoko estrategia horretan parte hartzeko, baterako 
plangintzan hautatu diren eta, beraz, euskal proiektuak dituzten ekimenetan jardun duten 
pertsonek izango dute lehentasuna. Ikerketaren kasuan, berriz, haietan garatzen direnak.  
 
Azkenik, adierazi beharra dago estrategia horrek eta bertan parte hartzeak ez dutela eragozten 
proiektu zehatz bakoitzean helburuak betetzeko beharrezkoak diren prestakuntzako, 
asistentziako eta ikerketako jarduerak garatzeko aukera. 
 

5. diagrama. Zeharkakoa ikerketan, prestakuntzan eta asistentzian 

  
 

  
2.2.1.4.- IV. jarraibidea: lankidetza-metodologia berritzaileak finkatzea 
 
Dauden koordinazio-egiturak, ongi definitutako irizpideak, lankidetza-tresnen arteko koherentzia, 
eta Kubaren eta Euskadiren arteko konfiantza eta borondate politiko solidarioa direla-eta, 
Estrategiak ezartzen duen esparru orokorrak aukera ematen du harreman-modu berriak eta 
lankidetza garatzeko bide berriak probatzeko eta esperimentatzeko. Estrategia bera aurrerapen 
berritzailea da lankidetza-harremanetan, baina lortutako eragina sakonduko duten proposamen 
berritzaileak ere bultza ditzake: 
 

� Prestakuntzako, asistentzia teknikoko eta ikerketako estrategia komuna berrikuntza 
bat da. Lan-eremu horiei lotutako topaketak, elkartrukeak eta sareak sortu eta eragin 
ditzake. 

 
� Kubak beste herri pobretu batzuekin ere lankidetzan dihardu, eta, estrategiaren 

esparruan, Hegoaldea – Hegoaldea – Iparraldea lankidetza triangeluarra sustatuko 
duten ekimenak egin daitezke Kubako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak lehenetsitako 
herrialdeetan. 

 
 

 
 

6. diagrama. Estrategiaren irizpideak 
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2.2.2.- Berariazko II. helburua: toki-garapen endogenoa sendotzea 
 

 
2.2.2.1.- V. jarraibidea: Kubako Gobernuak ezarritako lehentasunen barruan, toki-
eremuan gauzatutako eta identifikatutako proposamenak garatzea. 

 
 
Arestian adierazi bezala, Kubak deszentralizazio administratiboko prozesu bat hasi zuen 1976an, 
lurraldeen eta probintzien ahalmenak sendotzeko, betiere Kubako nazioaren helburu eta 
lehentasun orokorren barruan. 
 
Prozesu hori areagotu egin zen 90eko hamarkadan, plangintza zentralizatuaren ereduari amaiera 
eman zioten eta Estatuaren zeregina berregokitu zuten neurriak hartu zirenean. Horren ondorioz, 
aurrerapen nabarmenak egin dira, eta kudeaketa hobea eta eraginkorragoa lortu da herrialdeko 
probintzia askotan.  
 
Hala ere, hainbat hamarkadatako zentralismo demokratikoak eta eredu politiko horren zuzeneko 
ondorioa izan den Habanaren mendetasunak eragin handia izan dute deszentralizazio-prozesu 
horretan, eta aurrera egin beharra dago oraindik. Gainera, lurralde bakoitzaren ahalmenen 
arabera, lorpenak desberdinak izan dira administrazio-ahalmenean zein giza garapenean. 
Horrela, beraz, adierazle horiek orekatzeko ahalegina egin behar da. 
 
Kubarekiko garapen-lankidetzarako euskal estrategiak bere ekarpena egin nahi dio amaitu 
gabeko prozesu horri. Horretarako, toki-eremuan ahalmenak sortzeko helburua txertatu nahi du. 
Gure lankidetzaren ikuspegian ezarri bezala, ekimenak toki-eremutik, hau da, behetik eraikitzea 
pentsatu dugu, etorkizunean integralak eta arrakastatsuak badira, probintzia-eremura edo eremu 
nazionalera eraman ahal izan daitezen. Hona hemen jarraibide horri lotutako konpromisoak: 
 

• Toki-eremuan identifikatutako ekimenei lehentasuna ematea, hau da, xede diren 
herritarrek berek formulatzen dituztenei eta epe luzerako garapena ahalbidetzen dutenei, 
betiere Estrategia honek lehenetsitako arloen barruan eta Kubako Gobernuaren 
helburuen esparruan. 

 
• Lehentasunezko probintziei dagokienez, Estrategiarako jardun-premisa honako hau da: 

ezein erakundek ez du bere lan-arloa aldatuko, arlo horretan esperientzia handia lortu 
badu. Hortaz, ez dago zertan beste lurralde batzuetara lekualdatu. Esperientzia berriak 
hasten badira edo Kubako euskal lankidetzan beste erakunde batzuk txertatzen badira, 
horien lana eta proposamenak ekialdeko probintzietan egingo dira. 

 
Beraz, aukeratu dugun sistema horrek prozesuan parte hartzen duten erakundeen ezaugarrietara 
eta helburuetara hobeto egokitzeko aukera ematen digu. Izan ere, toki-eremua eta eremu 
nazionala lotzea eta ezarri dugun eraginaren sakontasunaren ikuspegia garatzea ahalbidetzen 
digu. 
 
Toki-eremuari emandako lehentasuna gorabehera, Estrategiaren esparruan Kubako Gobernuak 
lehenetsitako eragin nazionaleko proiekturen bat balego, Eusko Jaurlaritzak proiektu hori 
babesteko aukera kontuan har liteke. Horretarako, aukera hori Kuba-Euskadi Batzorde Mistoaren 
Garapenerako Lankidetzaren Azpibatzordean planteatuko litzateke (koordinaziogune hori 
berariazko hurrengo helburuan azalduko dugu). 
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 2.2.2.2.- VI. jarraibidea: Habana Viejako lurraldearen salbuespena ezartzea. 
 
Habana Vieja lurraldean, euskal lankidetzak proiektu ugari bultzatu ditu hainbat esparrutan, hala 
nola etxebizitzan, gizarte-zerbitzuetan, kultura-ondarearen kudeaketan eta toki-garapen 
ekonomikoan. 
 
Habana Viejak, kultura-balio ikaragarria izateaz gain, turismo-baliabideak kudeatzeko sistema 
berezi bat ezarri du, Estrategia honek bultzatutako giza garapenaren ereduarekin antza handia 
duena. Adibidez, turismoak sortutako diru-sarrerak gizarte-adierazleen lorpenean, auzoen 
biziberritzean eta biztanleen gaitasunen sustapenean inbertitzen dira. 
 
Planteatu dugun Estrategia elikadura-subiranotasunean eta azukre-sektorearen birmoldaketan 
oinarrituta dago, eta nekez egokitzen da Habana Viejako hiri-girora eta hiriburu-girora. Hala ere, 
Estrategiak Habana Viejan egindako harremanak eta aliantzak hautsi nahi ez dituenez gero, 
salbuespen bat egin da ezarritako esparru orokorrean. 
 
Habana Viejak, Historialariaren Bulegoaren eta Udal Gobernuaren bitartez, bere plangintza 
estrategiko indibiduala ezarriko du28, eta interesa duten sektore guztiak hartuko ditu 
eraginpean plangintza horrek, toki-garapen ekonomikoari lotuta dauden ala ez kontuan hartu 
gabe. 
 
Estrategiak ezarritako lehentasunei eta jarraibideei eusteko, Habana Viejak Estrategian izango 
duen partaidetza gizarte-proiektuetarako eta kultura-proiektuetarako aurreikusitako 
finantzaketaren % 25eko ehunekotik aterako da. Beraz, proiektu horiek eta Habana Viejaren 
finantzaketak ez dute ehuneko hori gaindituko. 
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2.2.3.- Berariazko III. helburua: Kubako eta Euskadiko erakundeen arteko lankidetza-
egiturak eta koordinaziorako eta elkartrukerako guneak sendotzea. 

 
 
Berariazko lehen bi helburuetan planteatutako estrategiak lankidetza-egitura sendoa behar du 
espero diren emaitzak lortzeko eta Kubako euskal lankidetzarako ezarri dugun ikuspegi berria 
hartzeko. Egiten diren aurrerapenak estrategiaren eta egituraren arteko erlazioari eta 
koherentziari eutsi izanaren ondorioa izango dira. Izan ere, garapen-proposamenak 
planifikatzeko eta gauzatzeko giza-oinarririk, antolamendu-oinarririk eta erakunde-oinarririk gabe, 
ezin izango dugu helburu konplexurik lortu. Aldi berean, egitura tresna eraginkor bihurtuko duten 
azken helbururik gabe, ezin izango da egitura bera zehaztu. 
 
Gaur egun, nolabaiteko koordinazio-maila dago MINVECen eta Lankidetza Zuzendaritzaren 
artean, baita azken urteotan aliantza sendoak egin dituzten Kubako eta Euskadiko lankidetza-
erakundeen artean ere. Dena dela, estrategiak aurrera egin beharko du egitura hori honako bi 
modu osagarri hauetan indartzeko: 
 

� Kubako eta Euskadiko erakundeen arteko elkartrukerako koordinaziogune 
egonkorrak sortuz. 

 
� Euskal lankidetzaren proiektuen garapena arinduz, zehaztutako helburuak lortuko 

direla bermatuta. 
 
Bi lan-ildo horiek berariazko hirugarren helburu horren lau jarraibideetan garatzen dira. 
 

7. diagrama. Koordinazio Mahaiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batzorde Mistoa 
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 2.2.3.1.- VII. jarraibidea: Kubako entitate nagusien eta euskal lankidetzaren arteko 
topagune egonkor bat ezartzea, MINVECen koordinaziopean. 
 
 
Koordinazioa funtsezko baldintza da planteatu dugun Estrategian, eta ezinbestekoa Estrategiaren 
benetako subjektu diren Kubako erakundeen kasuan. Kubak eta Euskadik ezarritako 
helburuetara zuzentzen dituzten finantza-baliabideak eta giza baliabideak modu eraginkorragoan 
baliatu nahi baditugu, eta proposamenen kalitatea hobetu eta sinergiak eta dinamika bateratuak 
sortu nahi baditugu, funtsezkoa da gai logistikoak, teknikoak edo estrategikoak elkartrukatzeko, 
planifikatzeko eta irtenbidea emateko Kubako gune bat izatea. 
 
Horrela, beraz, Euskadirekiko Lankidetzarako Kubako Mahaia sortzea planteatu da, 
MINVECen koordinaziopean. Mahai horretan, euskal lankidetzarekin loturaren bat duten edo izan 
dezaketen Kubako eragile nagusiek hartuko dute parte. Funtsean, elikadura-subiranotasunari eta 
azukre-sektorearen birmoldaketari zuzenean lotutako erakundeak izango dira, baina Estrategian 
txertatzen diren eta gizarte-dimentsioaren eta kultura-dimentsioaren ekarpena egiten duten 
gizarte-garapeneko beste eragile batzuek ere parte hartu ahal izango dute. 
 
Kubako Mahaiak izaera nazionala izango du eta, MINVECek bidezkotzat hartzen badu, 
probintziaren batean ere sor liteke, betiere nolabaiteko proiektu-kontzentrazioa eta abian jarritako 
ekimenen arteko koherentzia badago. Probintziako Mahai horiek eraginkorrak izan daitezke 
sinergiak sortzeko eta interes komuneko ekintzen plangintza egiteko garaian. 
 
Euskadirekiko Lankidetzarako Kubako Mahaiaren helburuak honako hauek dira: 
 

� Informazioa elkartrukatzea eta elkarri aurrerapenen eta zailtasunen berri ematea. 
� Plangintza estrategiko indibidualak aurkeztea eta plangintza horietan gerta daitezkeen 

aldaketak azaltzea. 
� Lehentasunezko jardun-arloetan berariazko estrategiak formulatzea. 
� Batera lan egiten den lurraldeetan ahaleginak koordinatzea. 
� Deialdietan eskatu nahi diren ekintzen plangintza egitea. 
� Plangintza orokorra abalatzea. 
� Estrategiaren ibilbidea ebaluatzea eta hobekuntzak proposatzea. 

 
Mahaia MINVECek ezartzen duen maiztasunarekin bilduko da, eta interes bereziko arloren edo 
eremuren batean berariazko lan-taldeak sortu ahal izango dira. 
 
 
2.2.3.2.- VIII. jarraibidea: Euskadin Kubarekiko lankidetza-erakundeen arteko topagune egonkor 
bat ezartzea. 
 
 
Euskal erakundeen arteko koordinazioak ere eragin positiboa du baliabideen eraginkortasunean 
eta antzeko lan-arloetan esperientziak elkartrukatzeko aukeran. Era berean, euskal lankidetzaren 
tresnak eta deialdiak era koherenteagoan erabiltzeko aukera ematen du. 
 
Ildo horretan, Kubarekiko Lankidetzarako Euskal Mahaia sortzea proposatu da, Eusko 
Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren koordinaziopean. Mahai horren helburuak honako 
hauek dira: 
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� Informazioa elkartrukatzea eta elkarri aurrerapenen eta zailtasunen berri ematea. 
� Plangintza estrategiko indibidualak aurkeztea eta plangintza horietan gerta daitezkeen 

aldaketak azaltzea. 
� Batera lan egiten den lurraldeetan ahaleginak koordinatzea. 
� Erakundeentzat interes komunekoak diren ekimenak proposatzea. 
� Deialdietan eskatu nahi diren ekintzen plangintza egitea. 
� Plangintza orokorra abalatzea. 
� Estrategiaren ibilbidea ebaluatzea eta hobekuntzak proposatzea. 
� Berariazko lan-taldeak sortzea (generoari eta kooperatibismorako babes integralari 

lotutakoak, gutxienez). 
 
Lankidetza Zuzendaritzak lankidetza-arloko erakunde-eragileak eta gizarte-eragileak gonbidatzen 
ditu Kubarekiko Lankidetzarako Euskal Mahaian parte hartzera. Erakundeen aldetik, Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiei, hiru hiriburuetako Udalei  –Bilbokoari, Donostiakoari eta 
Gasteizkoari– eta Euskadiko Udal Lankideen Elkarteari (Euskal Fondoa). 
 
Kubarekin lankidetzan diharduten Euskadiko GGKEei eta beste eragile batzuei dagokienez, 
honako bi baldintza hauetako bat betetzen duten erakundeak gonbidatu dituzte Mahai horretan 
parte hartzera: 
 

� Gutxienez Mahaia eratu aurreko bi aurrekontu-ekitaldietan Kubarekiko 
lankidetza-proiektuak garatzeko finantzaketa publikoa lortu izana. 

� Azken lau aurrekontu-ekitaldietan Kubako garapen-proiektuetarako 600.000 €-ko 
finantzaketa publikoa lortu izana. 

 
Dena dela, baldintza horiek bete ez arren lantzen diren gaietan berariazko gaitasunen ekarpena 
egin dezaketen pertsonak edo erakundeak ere gonbidatuta daude Mahaian edo lan-taldeetan 
parte hartzera. 
 
Mahaia ez da, ezein kasutan, erabakiak hartzeko edo lankidetza-proposamenak onartzeko gunea 
izango. Funtzio hori deialdi arruntek beteko dute, beren baldintza propioei jarraiki. 
 
 
 2.2.3.3.- IX. jarraibidea: Kuba-Euskadi Batzorde Mistoaren barruan Garapenerako 
Lankidetzaren Azpibatzorde bat sortzea. 
 
 
Kuba – Euskadi Batzorde Mistoa 2002an sortu zen, bi herrialdeak eraginpean hartzen dituzten 
alderdiak (ekonomiari, kulturari, merkataritzari eta lankidetzari lotuak) batera aztertzeko eta 
horien inguruan baterako proposamenak egiteko. Batzorderako deialdia urtean behin egiten da, 
eta Kuban eta Euskadin biltzen da, txandaka. Bertan, bi gobernuetako ordezkariak biltzen dira, 
eta lan-akordioak eta lan-proiektuak ezartzen dituzte. 
 
Lankidetza batzorde horren funtsezko gaietako bat da, eta gero eta neurri handiagoan gainera. 
Hala ere, aztertu beharreko gaien aniztasuna dela-eta, lankidetzarako berariazko gune bat sortu 
behar izan da Batzordearen barruan. 
 
Azpibatzorde hori, lankidetzaz arduratzen diren bi erakundeetako –Kubako Gobernuaren 
MINVECeko eta Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzako– politikariek eta teknikariek ez 
ezik, Koordinazio Mahaietan parte hartzen duten eta aztertutako gaien inguruko esperientziaren 
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edo gogoetaren ekarpena egin dezaketen erakundeek –publikoek zein bestelakoek– ere osatuko 
dute29. 
 
Azpibatzorde horren helburuak honako hauek dira: 
 

� Estrategiaren garapenaren jarraipena eta ebaluazioa egitea. 
� Aurreko aurrekontu-ekitaldia aztertzea. 
� Berariazko proposamenen baten alderdi puntualak aztertzea. 
� Kubarekiko Garapen Lankidetzarako Euskal Estrategian aldaketak proposatzea. 
� Estrategiaren alderdi zehatzak sakonean lantzea. 

 
Azpibatzordeak Kuba-Euskadi Lankidetza Batzorde Mistoaren esparruan beteko ditu bere 
zereginak. Dena dela, lankidetza bi herrialdeen arteko eremu egonkorra eta zabala denez gero, 
Azpibatzordearen funtzionamendua arlo horren berariazko premiei lotuta egongo da. Horrela, 
beraz, Batzorde Mistoaren bileren osagarri, Azpibatzorderako deialdia egin ahal izango da urtean 
behin gutxienez, Batzordearen aurretik eta, betiere, MINVECek eta Garapenerako Lankidetza 
Zuzendaritzak bidezkotzat hartzen badute. 
 
Arestian adierazi bezala, Estrategia osoaren jarraipena egiteaz gain, interes bereziko arlo bat –
generoa, kooperatibismoa, enpresen kudeaketa eta abar– landu ahal izango du Azpibatzorde 
Misto bakoitzak. Arlo hori berariaz aztertu ahal izango da, eta, horretarako, bi herrialdeetako 
adituak edo erakundeak gonbidatu ahal izango dira. 
 
Azpibatzordea, beraz, bi gobernuen arteko topagunea ez ezik, bi Koordinazio Mahaien artekoa 
ere bada, hau da, Estrategia etengabe hobetzeko proposamenen eta ahalmenaren koherentzia 
bermatzen duen lotura. 
 
 
2.2.3.4.- X. jarraibidea: Kubarekiko lankidetzaren arintasuna eta kudeaketa-egiturak sendotzea. 
 
Baterako plangintza eta elkartrukea bermatuko dituen koordinazio-egituraz gain, proiektuen 
bizi-ziklo osoan ahalmen zabalak eta prozedura arinak eta argiak izango dituen langile-egitura 
egokia behar da, Kuban zein Euskadin. 
 
Helburua honako hau da: garapen-prozesuen benetako subjektuak diren Kubako erakundeek 
programatzeko, formulatzeko eta gauzatzeko duten ahalmena sendotzea, eta proiektuen alderdi 
logistikoetara zuzendutako denbora murriztea. Ildo horretan, proposamen bakoitzean egin 
beharreko ahaleginen zati handi bat administrazio-alderdietan oinarritu ordez eremu 
estrategikoan eta teknikoan oinarritu behar duelako ideia da jarraibide horren funtsa. Ezarritako 
helburuak moldez eta garaiz betetzea eragozten duten itoguneak pixkanaka gainditu behar dira. 
 
Hori dela-eta, eta Estrategiak dagoenari balio erantsia emateko ezarritako logikari jarraiki, 13 urte 
hauetan egindako aliantzak finkatu nahi dira. Horretarako, ahalmen berriak sortu behar dira 
lankidetza-prozesuan parte hartzen duten Kubako erakunde guztientzat: 
 

- Kubako GGKEek euskal lankidetzan betetzen duten funtsezko zeregina sendotzea eta, 
horretarako, lan-tradizio historikoa duten eta Estrategian txertatzen diren ahalmen 
estrategikoak eta teknikoak finkatzea. 
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- Elikadura-subiranotasunarekin eta birmoldaketarekin loturarik handiena duten Kubako 
ministerioek eta erakundeek euskal lankidetzan betetzen duten zereginean aurrera 
egitea. 

 
- Kubako gobernuaren (nazionalaren eta tokikoaren), Nazio Batuen agentzien eta Eusko 

Jaurlaritzaren parte-hartzea duten sare multilateralak finkatzea eta, jarduteko 
metodologia gisa, toki-garapenaren ikuspegia hartzea. 

 
Euskal lankidetzan parte hartzen duten erakundeen ahalmenak handitzea jarraibide horretan 
espero den emaitza bat da, gaur egun helburuak ezarritako denboran betetzea eragozten duten 
prozedurak arintzea eta proiektuen langile-egitura administrazio-alderdian ez oinarritzea 
bezalaxe. Aldeen finantza-ekarpenek, hartutako konpromisoek eta helburuen eta epeen 
betetzeak jardun-protokolo argi, arin eta eraginkor batean oinarrituta egon behar dute. 
 
Edonola ere, ahalmenak handitzeko zein prozedurak arintzeko, garapen-proposamenen 
bizi-zikloan parte hartzen duten erakundeek (euskal erakundeak, euskal entitate eskatzaileak, 
Kubako entitateak, MINVECek) konpromisoa hartu dute honako alderdi hauetan jarduteko: 
 

• Euskal erakundeek konpromisoa hartu dute jasotako txostenen azterketan eta 
ordainketen igorpenean ardurarik handienarekin jarduteko. 

 
• MINVECek konpromisoa hartu du proiektuen erreferentzien sinatzean ardurarik 

handienarekin jarduteko eta proiektuek eskatzen dituzten administrazio-gaiak arintzeko. 
 

• Kubako entitateak konpromisoa hartu du proiektuen koordinaziorako eta garapen 
logistikorako beharrezkoa den lagun kopurua jartzeko. Pertsona horiek erabateko 
arduraldian jardungo dute proiektuetan. Horrez gain, proposamenaren formulazioan 
aurrez finkatutako Tokiko Ekarpena ezarritako kronogramaren arabera egiteko 
konpromisoa hartu du. 

 
• Euskal entitateak konpromisoa hartu du espedienteen eta Kubako entitatearentzako 

ordainketen izapideetan ardurarik handienarekin jarduteko, eta formulazioari, finantza-
protokoloei, euskal lankidetzaren arauei eta zenbait alderdi estrategikori (hala nola 
generoari eta toki-garapen ekonomikoari) dagokienez Kubako entitatearen ahalmenak 
sendotzeko. Horretarako, beharrezkoak eta bidezkoak diren giza baliabideak jarriko ditu, 
egoitzan zein Kuban. 
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2.2.4.- Berariazko IV. helburua: bi herrien arteko elkartasuna eta elkarrekiko ezagutza 
indartzea 
 
 
 2.2.4.1.- IX. jarraibidea: bi herrialdeen artean sentsibilizazioaren, garapenerako 
hezkuntzaren eta mota orotako elkartrukeen inguruko proiektuak abian jartzea. 
 
Kubaren eta Euskadiren arteko loturak ez dira batera garatutako proiektu edo elkartruke 
batzuetara mugatzen. Estrategia honetan lankidetza terminoari ematen zaion adiera zentzu 
zabalean hartutako elkartasunari lotuta dago, eta, beraz, bi herrien arteko harremana hurbiltzen 
eta estutzen duten ekimen guztiak biltzen ditu. 
 
Hori dela-eta, garapenerako hezkuntzaren osagaia Estrategian txertatu behar dela pentsatu da. 
Garapenerako hezkuntzan, lankidetzaren eta garapenaren ikuskera integral baten barruan, 
hainbat lan-eremu daude: 
 

• Kubako errealitatearen inguruko sentsibilizazioa Euskadin. Gaur egun, Kubak 
nazioartean duen irudia (komunikabide handiek sustatutakoa) irudi desitxuratua da. Eta 
hori eragozpen handia da Kubako egoeraren ezaguera objektiboa eta erreala izateko. 
Sentsibilizazio-proiektuek Euskadira hurbildu dezakete (eta hurbildu behar dute) Kubako 
prozesua begirada sosegatu eta sakon batetik, bi herrialdeetako pertsonen arteko 
gogoetak eta eztabaidak ahalbidetzeko.  

 
• Kubaren eta Euskadiren arteko elkartrukeak. Kubako egoera politikoari eta 

ekonomikoari buruzko informazio hobea bilatzeaz gain, Kubaren eta Euskadiren arteko 
kultura-elkartrukeak, gizarte-elkartrukeak eta mota orotakoak sendotu behar dira. Ildo 
horretan, Estrategian zuzenean inplikatuta dauden eragileen –nekazarien, GGKEen eta 
industria-sektorearen– elkartrukeei eta proposamenei emango zaie lehentasuna, baina 
Euskadi Kubara eta Kuba Euskadira hurbiltzeko moduko beste jarduera batzuk ahaztu 
gabe. 

 
 
Horrela, beraz, Estrategiak egiturazko eta epe luzerako prozesu eta ekimen integralen 
garapenean oinarritutako helburuak hartzen ditu kontuan, elikadura-subiranotasunaren eta 
azukre-sektorearen birmoldaketaren arloetan. Halaber, koordinazio-egitura sendoa eta egonkorra 
finkatzen du, eta alderdi zehatzenak zein zentzurik zabalenean ulertutako elkartasuna biltzen 
dituen “lankidetza” kontzeptua ezartzen du. 
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3.- Estrategiaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema 
 
 
Ezarri dugun Estrategiak helburu garbiak eta jarduteko berariazko esparrua eta ikuspegia 
zehazten ditu, baita parte hartzen duten eragile guztientzako konpromisoak adierazi ere. Hala 
ere, dokumentu zehatza ez ezik, dokumentu irekia ere bada. Izan ere, eragile bakoitzak eskema 
orokorraren barruan bere plangintza egiteko eta euskal lankidetzak lagundutako ekimenak 
hautatzeko aukera ematen du, eta modu irekian exijitzen du parte hartzen duten erakunde 
guztien lana hobetuko duten estrategiak batera formulatzea (hala nola prestakuntzaren, 
asistentzia teknikoaren eta ikerketaren kasuan). 
 
Bestalde, gutxieneko koordinazio-egitura bat sortu du Kubako eragileen artean, Euskadiko 
eragileen artean eta guztien artean (Kuba-Euskadi Batzorde Mistoaren Lankidetza 
Azpibatzordean). Gune horien helburuak eta ahalmenak gehitu egin daitezke Estrategiak 
beharrezkoa duen heinean. Gainera, probintzia-mailan kontzertazioguneak sortzeko aukera 
ematen du Estrategiak, sortutako sinergiak eta dinamika komunak hobeto baliatzeko. 
 
Azkenik, Kuban egindako ekintzak eta Euskadin garatutako sentsibilizazioa lotzen ditu 
Estrategiak. Era horretan, zentzua ematen die “elkartasun” eta “elkarrekiko babes” kontzeptuei. 
 
Azken batean, eta Estrategiak zehaztasun orokorretan zein zehazteko geratzen diren alderdietan 
duen izaera irekia dela-eta, Estrategiaren ibilbidearen inguruko azterketa-ahalegin etengabea 
egin, eta jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema bat zehaztu behar da. Horretarako, sortutako 
koordinazioguneak eta euskal lankidetzaren tresnak baliatuko dira. 
 
Jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema horrek honako alderdi hauek ditu oinarri: 
 

• Atal honen amaieran, Estrategiaren jarraibide eta berariazko helburu bakoitzerako 
ezarritako adierazleak eta konpromisoak jasotzen dituen matrize bat dago. Matrize 
horrek hainbat alderdi kuantitatibotan eta kualitatibotan oinarritzen du Estrategiaren 
jarraipena. Hala ere, helburuen betetze-mailaren bilakaerari, aurrerapenei eta 
atzerapenei buruzko informazio progresiboa eta zehatza lortzeko aukera ematen dute 
alderdi horiek. 

 
• Kubako eta Euskadiko gobernuek Estrategia ofizialki onartu eta bi urtera, Eusko 

Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzak eta MINVECek bitarteko ebaluazioa egingo dute 
Kuba-Euskadi Batzorde Mistoaren Garapenerako Lankidetzaren Azpibatzordearen 
esparruan, aldez aurreko txosten xehatuaren ondoren eta matrizearen arabera. 

 
• Estrategia ofizialki onartu eta 4 urtera, ebaluazio mistoa egingo da. Ebaluazio horretan, 

bi herrialdeetako erakunde-eragileek (MINVECek eta Lankidetza Zuzendaritzak), 
Estrategian parte hartu duten Euskadiko eta Kubako entitateek eta kanpoko 
ebaluatzaileek hartuko dute parte. Lankidetza Zuzendaritzaren finantzaketarekin, 
prozesu osoa erraztu eta behin betiko ebaluazioa egingo dute. 

 
• Barne-ebaluazioaren bi urteak eta ebaluazio mistoaren bi urteak uztartzeko sistema 

horrek Estrategia indarrean dagoen bitartean iraungo du. 



Adierazleen, jarraibideen eta helburuen sistema 
 

ERREFERENT
ZIA 

JARDUERA 
ERAKUNDE 

ARDURADUNA 
ADIERAZLEAK 

Helburu 
orokorra 

Kubako herriaren giza garapeneko 
prozesuetan laguntzea eta, 
horretarako, lan-ildo estrategikoak 
sendotzea eta eraginaren 
sakontasunean oinarritutako 
egiturazko garapen-ekimenak eta 
esperientzia arrakastatsuak sortzea. 
 

• Lankidetza Zuzendaritza 
• MINVEC 
• Euskadiko lankidetza-

eragileak 
• Kubako lankidetza-

eragileak 
• Eusko Jaurlaritza 

• Kubako Gobernua 

 

Berariazko I. 
helburua 

Elikadura-subiranotasunean eta azukre-
sektorearen birmoldaketan oinarritutako 
lankidetza-estrategia bat garatzea eta 
finkatzea.  

• Euskadiko lankidetza-
eragileak 

• Kubako lankidetza-
eragileak 

 

- Elikadura-subiranotasunari eta/edo azukre-sektorearen birmoldaketari lotutako 
Kubako erakunde bakoitzak, euskal erakunderen batekin lankidetzan, eraginaren 
sakontasunerako ezarritako osagaiak (jarraitutasuna, iraunkortasuna, 
bideragarritasuna, generoa, antolamendua eta iraunkortasun ekologikoa) kontuan 
hartuko dituen gutxienez 5 urteko estrategia bat garatu beharko du 2007-2010 
aldian, gutxienez bi produkzio-unitatetan (UBPC, CPA, CCS, landetxe 
agroindustrialak). 

 

 
 

I. jarraibidea 

 
Hautatutako arloen barruan berariazko jardun-eremuak eta 
finantzaketa-ehunekoak ezartzea. 
 

• Lankidetza Zuzendaritza 
• MINVEC 
• Euskadiko lankidetza-

eragileak 
• Kubako lankidetza-

eragileak 
 

- Kubarako urteko guztizko baliabideen % 75 gutxienez, garapenaren dimentsio 
ekonomikoari lotutako alderdietan oinarrituko da. Honako hauek hartzen dira 
barnean: 
o Babes integrala balio-katearen faseetan. 
o Produkzio-unitateen kudeaketa eta administrazioa. 
o Aukera ekonomikoen sorkuntza funtsezko produktuetan. 
o Analisiaren, azterketaren eta ikerketaren, eta elikadura-subiranotasunaren 

eta generoaren, antolamenduaren eta iraunkortasun ekologikoaren arteko 
estrategien sendotzea. 

 

- Fondo horien % 25 gehienez, ekimen ekonomikoak gizarte-mailan osatzera 
zuzenduko da. Zenbateko horretatik, Habana Viejarako Estrategia ere finantzatuko 



 51 

da. 
 

II. Jarraibidea  Euskadiko eta Kubako erakunde bakoitzak landutako 
estrategietan oinarrituta, lehentasunezko arloetan baterako 
plangintza estrategiko bat zehaztea. 

• Elikadura-
subiranotasunari eta/edo 
birmoldaketari lotutako 
helburuak dituzten Kubako 
lankidetza-eragileak. 

 
• Elikadura-

subiranotasunari eta/edo 
birmoldaketari lotutako 
helburuak dituzten 
Euskadiko lankidetza-
eragileak. 

 

• Historialariaren Bulegoa 
eta Habana Viejako 
udalerriko gobernua. 

- Elikadura-subiranotasunari eta/edo birmoldaketari lotutako euskal 
lankidetza-eragileek, Estrategia ofizialki onartu eta 4 hilabeteko epean, eta 
Koordinazio Mahaiaren esparruan, plangintza estrategiko indibiduala aurkeztu 
beharko dute, jarraibidean ezarritako baldintzetan. 

 
- Elikadura-subiranotasunari eta/edo birmoldaketari lotutako Kubako 

garapen-entitateek, Estrategia ofizialki onartu eta 4 hilabeteko epean, eta 
Koordinazio Mahaiaren esparruan, plangintza estrategiko indibiduala aurkeztu 
beharko dute, jarraibidean ezarritako baldintzetan. 

 
- Historialariaren Bulegoak eta Habana Viejako udalerriak, 4 hilabeteko epean, 

lurraldearen inguruko plangintza aurkeztu beharko dute, jarraibidean ezarritako 
baldintzetan. 

 
- MINVECek eta Lankidetza Zuzendaritzak plangintza orokorra landu beharko dute 

6 hilabeteko epean. 
 
- Estrategia indibidualek eraginaren sakontasuna bermatuko duten elementuak 

txertatu beharko dituzte (jarraitutasuna, iraunkortasuna, bideragarritasuna, 
generoa, antolamendua eta iraunkortasun ekologikoa). 

 
- Sistematizatutako esperientzietan eta egindako ikerketetan oinarrituta, Eusko 

Jaurlaritzak konpromisoa hartu du 2010. urtea baino lehen analisien, praktika 
egokien eta estrategia positiboen inguruko estrategiak argitaratzeko eta 
editatzeko, betiere honako zeharkako ildo hauek kontuan hartuta: 

 
o Elikadura-subiranotasuna eta generoa Kuban. 
o Elikagaiak produzitzen dituzten kooperatibetan ahalmenak sortzeko 

estrategia. 
o Baliabideen kudeaketa eraginkorra: Kuban produkzio-eredu 

agroekologikoetarantz egindako aurrerapenak. 
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III. jarraibidea Lehenetsitako ekimenen toki-garapen ekonomikoari lotutako 
alderdietan prestakuntzarako, asistentzia teknikorako eta 
ikerketarako estrategia komuna formulatzea eta garatzea. 

• Elikadura-subiranotasuna 
eta birmoldaketa xede 
dituzten Kubako 
Koordinazio Mahaiko 
eragileak. 

 

• Prestakuntza, asistentzia 
teknikoa eta ikerketa xede 
dituzten Euskadiko 
Koordinazio Mahaiko 
eragileak (HEGOA eta 
MUNDUKIDE), elikadura-
subiranotasunari eta 
azukre-sektorearen 
birmoldaketari lotutako 
gainerako entitateekin 
lankidetzan. 

- Estrategia onartu eta 6 hilabeteko epean, prestakuntzan, asistentzia teknikoan eta 
ikerketan garatu beharreko alderdien inguruko baterako erreferentziak eta 
kronograma aurkeztea. 

 
- Estrategian kontuan hartu beharreko gutxieneko alderdiak honako hauek dira: 

o Tokiko giza garapena. 
o Ekimen ekonomikoen sorkuntza funtsezko produktuetan. 
o Kooperatiba-kudeaketa. 
o Generoa eta elikadura-subiranotasuna. 
o Eredu agroekologikoak. 

 
- Prestakuntzako eta asistentziako prozesuetan parte hartzen duten pertsonen % 60 

gutxienez, Euskadiko lankidetza-proiektuak dauden ekimenetan ibilitakoa izango 
da.  

 
- Landa-ikerketen % 75 euskal lankidetzak parte hartzen duen esperientzien 

barruan egingo da. 
 

IV. jarraibidea Lankidetza-metodologia berritzaileak finkatzea • MINVEC eta Eusko 
Jaurlaritzaren Lankidetza 
Zuzendaritza 

- Urtean HEGOALDEA–HEGOALDEA–IPARRALDEA lankidetza triangeluarreko 
gutxienez bi ekimen abian jartzea. 

 
- Urteko ekimen bat gutxienez, Euskadiren, Kubaren eta Eusko Jaurlaritzaren 

Lankidetza Zuzendaritzarentzat lehentasunezkoak diren herrialdeetako baten 
artean egingo da, elikadura-subiranotasunaren eta/edo azukre-sektorearen 
birmoldaketaren arloen barruan. 

 
- Estrategiaren funtsezko eremuetako proposamenen hobekuntza bermatuko duten 

ebaluazioak egingo dira. 
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Berariazko 
II. helburua 

Toki-garapen endogenoa sendotzea • Lankidetza Zuzendaritza 
• MINVEC 
• Euskadiko lankidetza-

eragileak 
• Kubako lankidetza-

eragileak 
• Eusko Jaurlaritza 
• Kubako Gobernua 
 

 

V. jarraibidea Kubako Gobernuak ezarritako lehentasunen barruan, toki-
eremuan gauzatutako eta identifikatutako proposamenak 
garatzea. 

• MINVEC 
• Lankidetza Zuzendaritza 

• Entitateen multzoa 

- Estrategiaren esparruan aurkezten diren ekimenak toki-eremuan identifikatu eta 
formulatuko dira, Kubako Gobernuaren lehentasunen barruan. 

 

- Estrategiaren finantzaketa osoaren % 50 gutxienez, probintzia horietarako izango 
da. 

 
VI. jarraibidea Habana Viejako lurraldearen salbuespena ezartzea. • MINVEC 

• Historialariaren Bulegoa 
• Habana Viejako udalerria 
 

- Habana Viejak bidezkotzat hartzen dituen garapen-baldintzetan zehaztuko du bere 
estrategia, eta azukre-sektorearen birmoldaketaren eta elikadura-
subiranotasunaren alderdi osagarrietarako zenbatekoaren % 25eko ehunekoaren 
barruan finantzatu ahal izango da. 

Berariazko 
III. helburua 

Kubako eta Euskadiko erakundeen 
arteko lankidetza-egiturak eta 
koordinaziorako eta elkartrukerako 
guneak sendotzea. 

  

VII. jarraibidea Kubako entitate nagusien eta euskal lankidetzaren arteko 
topagune egonkor bat ezartzea, MINVECen 
koordinaziopean. 

• MINVEC 

• Kubako entitateak 
- Urtean gutxienez bi bilera egitea. 
 
- Estrategia ofizialki onartu eta 6 hilabeteko epean, prestakuntzarako, asistentzia 

teknikorako eta ikerketarako baterako estrategia formulatzea. 
 

- Plangintza indibidualak eta baterako plangintzaren proposamena aurkeztea, 
Estrategia ofizialki onartu eta 4 eta 6 hilabeteko epean, hurrenez hurren. 

 

- Lan-taldeak sortzea (generoari eta elikadura-subiranotasunari lotutakoak, 
gutxienez). 

 
- Gutxienez Probintziako Mahai bat sortzea. 
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VIII. jarraibidea Euskadin Kubarekiko lankidetza-erakundeen arteko 

topagune egonkor bat ezartzea. 
• Eusko Jaurlaritza 

• Euskal entitateak 
- Urtean gutxienez bitan biltzea. 
 
- Estrategia ofizialki onartu eta 6 hilabeteko epean, prestakuntzarako, 

asistentziarako eta ikerketarako estrategia batera formulatzea. 
 
- Plangintza indibidualak aurkeztea eta plangintza orokorraren proposamena egitea, 

Estrategia ofizialki onartu eta 4 eta 6 hilabeteko epean, hurrenez hurren. 
 
- Lan-taldeak sortzea (generoari eta elikadura-subiranotasunari lotutakoak, 

gutxienez). 
 
- Gutxienez pertsona bat (horretarako izendatua) Koordinazio Mahaiaren bileretara 

eta egintzetara joango dela ziurtatuko du entitate bakoitzak. 
 

IX. jarraibidea Kuba-Euskadi Batzorde Mistoaren barruan Garapenerako 
Lankidetzaren Azpibatzorde bat sortzea. 

• Kubako Gobernua 

• Eusko Jaurlaritza 
- Azpibatzorderako deialdia urtean behin egitea. 
 
- Azpibatzordearen deialdi bakoitzaren gai nagusia ezartzea, Koordinazio Mahaien 

lehentasunen arabera. 
 
- MINVECek eta Eusko Jaurlaritzak Azpibatzordean zer entitatek parte hartuko 

duten erabakitzea. 
 
- Bi urtean behin jarraipen-txosten bana aurkeztea. 
 

X. jarraibidea Kubarekiko lankidetzaren arintasuna eta kudeaketa-egiturak 
sendotzea. 
 

• Erakunde guztiak. - Eusko Jaurlaritzak txostenak behar bezala eta behin betiko jaso eta hilabetera 
igorriko ditu ordainketak. 

 

- Proiektuen % 85 hasieran finkatutako epean burutuko da. 
 

- Onartutako proiektuen % 50ek ez du funtsezko aldaketarik izango helburuak 
betetzeko garaian. 

 

- Kubako entitateek berariazko langileak jarriko dituzte proiektuei lotutako zeregin 
logistikoak eta koordinazio-zereginak gauzatzeko. 

 

- Euskadiko eta Kubako aliatuek azken horien ahalmenak sendotzeko jarduerak 
egingo dituzte. 
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Berariazko 
IV. helburua 

bi herrien arteko elkartasuna eta 
elkarrekiko ezagutza indartzea 
 

  

XI. jarraibidea Kubako errealitatearen ezaguera objektiboa sustatzea, 
sentsibilizazioaren, garapenerako hezkuntzaren, eta bi 
herrialdeen arteko esperientzien elkartrukearen bidez. 

• Estrategiaren barruko 
euskal entitateak. 

• MINVEC 

- Estrategiaren lau urteko indarraldia amaitu ondoren, Kubako errealitate 
politikoaren, sozialaren eta ekonomikoaren ezaguerari lotutako sentsibilizazioko 
eta garapenerako hezkuntzako gutxienez bi ekintza egin dira. 

 
- Kubaren eta Euskadiren arteko lankidetzaren eta elkartasunaren inguruko 

esperientzia-elkartruke bat egiten da urtean gutxienez. 
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1 Giza Garapenaren Txostena, 2005, Estatistika Eranskina. 
2 Milurtekoko Adierazpena, 2000, Nazio Batuak. Eusko Jaurlaritzak garapenaz duen ikuskeratik, konpromiso horiek 
ez dira nahikoak. Izan ere, garapenaren alderdi batzuetan baino ez dira oinarritzen, desberdintasunei dagokienez ez 
dute aurrera egiten, eta ez dira lotesleak estatuentzat. Gainera, pobreziaren arazoari ez zaio ikuspegi orokor eta 
sistemiko batetik aurre egiten, oso esparru mugatu batetik baizik. Esparru horretan, nazioarteko komunitateak ez du 
inolako erantzukizunik.  
3 1901ean onartutako Platt Zuzenketaren bidez, AEBek baimena zuten uhartean politikoki edo militarki esku hartzeko 
(AEBek Kuban zituzten gero eta interes ekonomiko handiagoak babesteko, uhartearen kanpoko harremanak 
mugatzeko edo zor publikoaren kontratazioa eragozteko). 
4 Hasiera-hasieratik, AEBek azukre-kuota murrizteko (eta ezabatzeko) mehatxua egin zuten, gobernu iraultzaileari 
presioa egiteko. Kuota horren bidez, Kubari ematen zitzaion lehentasuna azukrea eskuratzeko, urtean behin 
ezarritako kantitateetan eta prezioetan. Azukrea herrialdeko esportazioen produktu nagusia zen (esportazioen 
guztizko balioaren % 80) eta, beraz, ekonomia ireki txiki baten hazkunderako eta inbertsiorako funtsezkoak ziren 
dibisak lortzeko iturri nagusia ere bai. 
5 Kubako gobernua gizarte-eragineko politikak ezartzen hasi zen. Alfabetatze-programekin eta osasun-programekin 
batera, 1959ko Nekazaritza Erreformako Legeari esker premiarik handiena zuten nekazarien artean lurra banatu 
zuen eta, horretarako, finka handiak desjabetu egin zituen, eta jabeei kalte-ordaina eman. Horrek min handia eman 
zien Estatu Batuek Kubako azukrean, eta nekazaritzan eta abeltzaintzan zituzten interes zabalei, partaidetza handia 
baitzuten XX. mendearen lehen erdialdean atzerriko kapitalei emandako abantailen ondorioz. Horren aurrean, Estatu 
Batuek Kubako produkzio-sarea ito nahi izan zuten eta, horretarako, debekatu egin zieten Estatu Batuetako 
konpainiei Kubari petrolioa saltzea, baita uhartean kokatutako Estatu Batuetako findegiei SESBek bidalitako petrolio 
gordina fintzea ere. Horri erantzuteko, Kubako gobernuak findegi horiek nazionalizatu egin zituen. Eraso/erreakzio 
kiribil horren goren-puntura 1961ean iritsi zen; apirilaren 15ean, Estatu Batuek, Kubako, Dominikar Errepublikako eta 
Erdialdeko Amerikako mertzenarioen laguntzarekin, uhartea militarki inbaditu nahi izan zuten, eta Giron Hondartzan 
lehorreratu ziren. 
 
6 Giron Hondartzako inbasioa hasi zen eguna. 
7 Kubako Errepublikako 1976ko Konstituzioaren 68. artikulua. 
8 Torricelli Legeak eskaera egiten dio Estatu Batuetako Presidenteari gainerako estatuen eta Kubaren arteko 
harreman ekonomikoak eragozteko. Halaber, ahalmena ematen dio nazio horiek Estatu Batuetan lortutako onurak 
kentzeko eta emandako sorospenak eteteko. Helms-Burton Legeak Torricelli Legea osatu egiten du, errepresalia 
ekonomikoekin mehatxatzen baititu Kubarekin finantza-jarduerak edo inbertsio-jarduerak gauzatzen dituzten 
eragileak. 
9 EEUU, Israel, Marshall Uharteak eta Palau. Abstentzioa Mikronesiarena izan zen. 
10 Gaur egun ALBA osatzen duten herrialdeak Kuba, Venezuela eta Bolivia dira. 
11 Milurtekoko Helburuen Bigarren Txostena –GNBP–. 
12 2004ko datuak, Milurtekoko Helburuen Bigarren Txostena – GNBP–. 
13 Kubak produkzioa dibertsifikatzeko prozesu bat hasi nahi izan zuen, baina ELEKetik eskainitako abantailak zirela-
eta, produktuaren indarrari eustea erabaki zuen. Hortaz, labore bakarrarekin jarraitu zen, eta horrek ahultasuna 
ekarri zuen. 
14 Honako honetan oinarritua: Alvarez Gonzalez, Elena. “La apertura externa cubana”. Cuba: investigación 
económica, 1. zenbakia, 1995eko urtarrila/otsaila. Habana. 
15 Politika konplexua zen 11 milioi biztanleko merkatu batean. Inportazioak ordezkatzeko politika baten 
eraginkortasuna neurtzeko erabil daitekeen aldagaietako bat hazten ari den merkatu batean eskalako ekonomiak 
baliatzeko ahalmena da. Kubaren kasuan, merkatua oso txikia izateak eta azukrearen garrantziaren ondorioz 
industrian lehentasunez inbertitu ez izanak eragotzi egin zuten politika horren arrakasta. 
16 Elikagaien produkzioaren eta azukrearen birmoldaketaren kasu bereziak hurrengo atalean aztertuko ditugu (Kubak 
giza garapenean dituen erronkei buruzko atalean, alegia). 
17 Kubako kantzelariorde Bruno Rodriguezek Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 59/11 Ebazpenari buruzko Kubako 
Txostenean adierazi duenez, “Blokeoari lotutako neurriek gure herrialdeko ekonomiaren hainbeste elementu hartzen 
ditu eraginpean, ezinezkoa da kalkulu zehatza egitea, baina, gutxi jota, Kubarentzako finantza-galerak 82 mila milioi 
dolarretik gora direla esan daiteke". 
18 Arestian adierazi dugu ekonomia ireki batentzat dibisak sortzea oso garrantzitsua dela. Hortaz, azukrearen 
garrantzi ekonomikoa eta soziala zenbaterainokoa zen pentsa dezakegu. 
19 Kubako Estatistika Urtekaria (Anuario Estadístico de Cuba), 2005. 
20 Datu horiek guztiak 2005eko Giza Garapenaren Txostenetik atera dira. 
21 2000-2006 aldian, proiektuen zenbatekoa 244.001,98 € izan da batez beste, Lankidetza Zuzendaritzaren datuen 
arabera. 
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22 Habanaren kasuan, euskal eragileentzat errazagoa da komunikazioa eta elkartrukea proiektuak edo aliantzak 
hiriburuan egin behar direnean. Baliteke Habana Viejako fenomenoak ere eragina izatea. Ekialdeko probintzien 
kasuan, berriz, azken urteotan Kubak lehentasuna eman dio probintzia horien garapenari. 
23 Elikagaien eta sendagaien eskurako salmentaren kasuan izan ezik. 
24 ACPA, MINAZ, ANAP. 
25 Guztizko zenbatekoak kalkulatzean, GLSFk proiektuen, programen, hitzarmenen edo beste tresna batzuen 
bitartez Kubara bidalitako finantzaketa osoa direla ulertzen da. Beraz, Euskadin egiten diren sentsibilizazio-
proiektuak ez dira sartzen. 
26 Habana Viejako estrategiarako babesa ere barnean hartuta dago. 
27 Ezustekoren baten edo ezinbesteko arrazoi baten ondorioz estrategia orokorra zein estrategia indibidualak aldatu 
behar izanez gero, dagokion Koordinazio Mahaian planteatuko da. 
28 Estrategia ofizialki onartu eta lau hilabetera aurkeztu beharko da. 
29 Azken horiek MINVECen edo Eusko Jaurlaritzaren gonbidapena beharko dute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


