
Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza (GEH) Estrategia 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 

 
Diagnostikoa  
1. Hezkuntza Formala tailerraren oinarrizko dokumentua 
 

Eztabaidarako ideiak 
 
Eztabaidarako zabalik dagoen dokumentu honek gogoeta eragin nahi du lehen tailerrari 
begira. Dokumentu osatua, adostua edo zientifikoa izateko asko falta zaio. Zenbait ideiatan 
oinarrituta osatu da, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren (GLEA) Gizartea 
Eraldatzeko Hezkuntzaren Estrategia osatzeko lehen fase moduan egitea aurreikusi den 
diagnostikoaren lehen urratsak emateko.  
 
Oinarrizko dokumentu hau hiru ataletan antolatu dugu: 

 Aurreneko atalari “Gogoratu: GEHaren historia laburra” deitu diogu. 
 Bigarrenari “Elkar ezagutu: Hainbat ideia azpimarragarri” deitu diogu. 
 Hirugarrenari “Besteengana ireki: Aztertu nahi ditugun hainbat gai” deitu diogu. 
 

Oharra: une honetan kontua ez da burutzen ari diren Garapenerako Hezkuntzaren praktiken 
diagnostikoa egitea1, baizik eta GEHan euskal estrategia bat eraikitzeko ikuspegitik 
adostasunak, korapiloak eta erronkak elkarrekin identifikatzea. 
 
Nahiko genuke eztabaida eragin nahi duten hitz hauek aurretiazko gogoeta egiten laguntzea, 
abenduaren 2 eta 4ko lantegiei begira.  Animo eta osasuna. 
 
 

1. Gogoan izan: GEHaren historia laburra 
 
Garapeneko Hezkuntzaren inguruan berrogeita hamarreko hamarkadan egin ziren lehen 
ekimenetatik (horien artean azpimarragarria litzateke Domund-aren Kanpaina) gaur egun arte, 
heltze-prozesua eman da, bere definizioari eta praktikei dagokienean. Prozesu hori testuinguru 
bakoitzak eta bertako dinamika sozialek baldintzatu dute. Urte hauetan Garapeneko Hezkuntza 
hainbat iturritatik hornitu da, hala nola, Latinoamerikan burutzen den Herri Hezkuntzatik, 
Berrikuntza Pedagogikoko Mugimenduek sustatu zuten Hezkuntza Kritikotik edo ikuspegi 
konstruktibista eta dialogikoetatik.  
 
Garapeneko Hezkuntzak, urteetan zehar, Garapeneko Hezkuntzaren bost belaunaldiak deitu 
direnetatik barrena igaro da:  

 Lehen belaunaldia: bertan, Garapeneko Hezkuntzaren aurrekari izan ziren, eta 
karitatezko eta laguntzako ikuspegi batetik markatuta zeuden lehen praktikak 
biltzen dira. 

 Bigarren belaunaldia Garapeneko Hezkuntzaren beraren hasiera gisa identifika 
dezakegu. Garapen-ikuspegi bati erantzuten zion. 

                                                           
1
 Politikak, erakundeen esparruko dokumentuak eta gizarte-erakundeek osatutako diagnostikoak 

kontsulta daitezke Lankidetzarako Euskal Agentziaren webgunean, Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza 

Estrategiarako atal zehatzean (http://www.elankidetza.euskadi.eus/). 



 Hirugarren belaunaldia ikuspegi kritikoa eta solidarioa eransten dituelako 
bereizten da. 

 Laugarren belaunaldia, giza garapeneko eta garapen iraunkorreko ikuspegia duen 
Garapeneko Hezkuntza da. 

 Bosgarren belaunaldia, herritartasun globalerako laguntzen duen Garapeneko 
Hezkuntza da. 

 
Aipatu behar da, belaunaldi hauek Garapeneko Hezkuntzari buruzko esparru teoriko eta 
kontzeptuzko batzuei erantzuten badiete ere, agenteek burutzen dituzten praktikak belaunaldi 
horien arteko tarteko espaziotan mugitu direla. 
 
Denbora horretan, Garapeneko Hezkuntzaren agenteek gogoetarako eta proposamenerako 
gune pribilegiatua izan dute, Hegoa erakundeak antolatutako Garapeneko Hezkuntzaren 
Batzarrak alegia. Batzar horiei esker aipatutako belaunaldietan aurrerapausoak eman ahal izan 
dira. 2014ko urrian Gasteizen antolatutako Garapeneko Hezkuntzaren IV. eta azken 
Batzarrean, Garapeneko Hezkuntzaren beste belaunaldi bat agertzen ari dela aipatu zen, 
klabe berriak erakutsiz, hala nola, Iparraldeko eta Hegoaldeko pertsona, erakunde eta 
instituzio globalen arteko baterako lanaren bitartez, Lankidetzaren eta Garapeneko 
Hezkuntzaren arteko bateratzea.  .  
 
Horren haritik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak (GLEA), urteetan zehar, 
Garapeneko Hezkuntza ulertzeko beste modu bat jorratu du, eta III. Plan Gidarian terminologia 
berri bat erantsi du: Gizartea Eraldatzeko Hezkuntza (GEH). 
 
Horrela, Estrategia diseinatzeko prozesu honi begira, GLEAk honakoa adierazi du: 
“estrategiaren plangintza eta begirada berri honetan erantsi daitezkeen planteamenduen 
artean, besteak beste, ondoko hauek egongo lirateke:  

 Iparraldea/Hegoaldea dikotomia apurtzea eta hainbat testuingurutako aktoreak 
bilduko dituen estrategia baten aldeko apustua egitea;  

 Dimentsioen eta zeharkako elementuen arteko konexioa edo intersektorialitatea 
eranstea;  

 aktore zehatzentzako tresna espezifikoak eta estrategia zehatzak (ikerketa, hezkuntza 
formala, eta abar) identifikatzea;  

 garapenerako hezkuntzarako beste agente batzuek (erakundeak, gizarte-
mugimenduak, hezkuntza-komunitatea…) eranstea”.  

  
 

2. Elkar ezagutu: Hainbat ideia azpimarragarri 
 

2.1. Zer ari da gertatzen nazioartearen testuinguruan  
 
 Iparralde/Hegoaldeko prozesuaren, eta toki-mailako eta maila globaleko prozesuaren 

loturan aurrekariak daude, baita hainbat kolektiboren arteko loturaren inguruan ere: 
Jada 90eko hamarkadako % 0,7ren aldeko mugimenduak hainbat esparrutako kolektiboak 
eta pertsonak batu zituen.  
90eko hamarkada honetan bertan, XXI. menderako agenda bat diseinatzen zuten gizarte-
erakudeen parte-hartze eta mobilizazio garrantzitsuak egon ziren –batez ere foro 
alternatiboetan–. Agenda hori Milurtekoaren Garapen Helburuetara –gaur egun, Garapen 
Iraunkorreko Helburuak– murriztu eta laburtu zen. Helburu horien bitartez, Euskal Herriko 
gizarte-erakunde askoren ekintzak eta lanak bideratu dituzte.  Kasu gehienetan erakunde 



horien potentzialtasunak sustatu dira, eta euren  mugak eta hutsuneak hobetzen saiatu 
dira.  
Horren haritik, EAEn nazioarteko agendako eztabaidak gurera ekartzeko, eta gure inguruko 
pertsonek Nazio Batuen esparruan, mugimendu altermundialistan edo Nekazarien Bidea 
eta Emakumeen Mundu Martxa bezalako gizarte-mugimenduen borroken eztabaidetan 
parte har zezaten ahalbidetzeko inplikazioa egon da. 

 
• Giza eskubideen urraketak modu globalizatuan erakusten dira. Lehen urruti zegoela 
zirudiena orain ere hurbil agertzen da: baliabideak kontrolatzeko armaden esku-hartze 
gehiago eta garrantzitsuagoak ematen dira, jada Hegoaldeko herrialdeen zerbait bakarrik 
ez den gerra globaleko testuinguruan. Herrialde batzuetan talde paramilitarrek nazioz 
gaindiko enpresen interesei erantzuten diete. Nagusi den eredua mehatxatzen duen 
erakunde eta gaitzespen-adierazpen oro kriminalizatzen da. Askatasunak murriztuz eta 
polizia-kontrola handituz doaz. Egoera hauen ondorioz –giza eskubideen bortxaketen 
biktimak eta egoera honetan oraindik ahulagoak izango diren pertsonak–  euren jaioterriak 
utzi behar dituzten errefuxiatuen eta bizilekuz mugiarazitakoen kopurua etengabe 
handitzen doa. Testuinguru honetan emakumeek urraketa ugari jasaten jarraitzen dute; 
aipatutako horiei, emakume izateagatik besterik gabe jasaten duten diskriminazioa gehitu 
behar zaie.  Ustelkeriako eskandaluak ezagutzen dira, arrazakeria, xenofobia, islamofobia, 
emakumeen aurkako indarkeria eta abar handituz doaz. 

 

 Krisi sistemikoan ikus daiteke Iparraldearen eta Hegoaldearen eskaerak globalak direla, 
eta nagusitu den ereduak planeta osoko pertsonak eta herriak baztertzen dituela.  Krisi 
sistematiko hau krisi finantzarioa eta ekonomikoa da, baina baita elikadura, ingurumen, 
segurtasun, balore, herritartasun eta beste hainbat kontzepturi lotutako krisia ere. Krisiak 
gure gizarteen oinarria osatzen zuten balore eta elementu asko zalantzan jarri eta berriro 
definitzera behartzen ditu. Garai batean Hegoaldeko gisa ezagutzen diren herrialdeekin 
batez ere lotzen zen testuinguru hau, gaur egun gure inguruan ematen ari da. Egitura eta 
erakunde publikoen ahultzearen, gizarte zibilaren jarduteko aukeraren eta indar 
ekonomikoen nagusitasunaren aurrean kezkatuak gaude. Testuinguru honetan hedabideek 
paper garrantzitsua betetzen dute alderdi batzuen gainean gehiegizko informazioa 
eskaintzeko eta beste gai batzuk aipatu gabe uzteko orduan. 
 

 Herri-mailan zein maila akademikoan sistema kapitalista neoliberal eta 
heteropatriarkalarenak ez diren beste proposamen eta esperientzia batzuk aurkezten 
dira. Badira egunero erreferentziak bilatzen dituzten eta bizitzeko eta antolatzeko beste 
modu bat sustatzen duten esperientziak babesten dituzten kolektiboak eta erakundeak. 
Proposatutako aukerak honako alderdi hauei oso lotuta daude: iraunkortasuna eta klima-
aldaketa eta ingurunearekin lotutakoak; gizarte-mailako erlazioekin (generoen artean, 
belaunaldien artean, kulturen artean…) eta kezkatzen gaituzten gaietan antolatzeko eta 
parte hartzeko moduekin lotutakoak; eredu ekonomiko iraunkorrekin eta arduratsuekin; 
osasunari eta hezkuntzari lotutako proposamenak…  

 

2.2. EAEtik zer egiten da eta zer egin da GEHan 
 
ERREFERENTZIA ETA METODOLOGIA ESPARRUA 

 Urte hauetan GEHa denaren ikuspegi eta esparru komunak gurutzatu dira Iparraldearen 
eta Hegoaldearen artean: Herri Hezkuntza, Hezkuntza kritikoa eta eraldatzailea, 
sistematikoa, holistikoa, konstruktibista eta dialogikoa… 
 



 Aurrerapausoa eman da, batez ere ikuspegi teorikotik eta, zenbait kasutan, zehaztapen 
praktikotik generoko analisia eta feminismoak gehitzeko garaian, ekonomia feministarekin, 
beherapenarekin, herritarrekin, sororitatearekin eta emakumeen arteko sareekin lotuta 
dauden ekarpen berriak eginez. Eta erakundeen antolakuntzako kultura eraldatzeko 
ahalegina ere egin da. 
 

 Gaiei zein ikuspegiei, dimentsioei eta zeharkako lerroei dagokienean, diskurtsoetatik 
praktiketara igarotzeko moduari buruz erronka dago. 
 

NORK 
 

 Beste errealitate batzuekin topaketak egin direnetik, mugimendu diferenteen (ekologistak, 
antimilitaristak, feministak, giza eskubideen mugimenduak…) elkarlanean aurrera egin da, 
baita esparru diferenteen artean ere (gizarte-erakundeak, ikastetxeak, akademia, 
sindikatuak…). Baita tokiko harremanetan eta harreman globaletan ere.  Harreman horiek 
kultur dibertsitatea eransten lagundu dute. 
 

NOREKIN  

 Egindako lanaren bitartez GEHak esparru guztietan duen garrantzia frogatzen da: kalean, 
etxeetan, ikastetxeetan, akademian, gizarte-erakundeetan, instituzioetan, hedabideetan, 
kultur sorkuntzako espazioetan eta abar.   
 

 Gainera, begiradak eta ikuspegiak zabaltzen doaz, eta beti hor egon arren kontuan hartzen 
ez ziren periferia, pertsona eta talde berriak ezagutzen dira, hala nola, LGTBI kolektiboa 
babesten dutenak, dibertsitate funtzional eta organikoa duten pertsonenak, bertako 
baserritarrak, musulmanak, kultur tradizio diferentedun pertsonak, feminista ijitoak, 
beltzak, islamiarrak…   
 

 Hegoaldeko mugimendu eta erakunde sozial askok, gazteria, lehentasunezko subjektu gisa 
identifikatzen duten bitartean, hemen gazteriarekin, batez ere unibertsitateko ingurunean 
lan egiten da, eta beste espazio batzuk ez dira ezagutzen eta/edo ez zaie lehentasuna 
ematen.  
 

GAIAK 

 Beste errealitateekin egindako topaketari esker, landutako gaien dibertsitatea eta aukerak 
ere zabaldu dira. Errealitatearen begirada sistematikoa dago eta gertatzen diren 
bidegabekeriako espazio guztiak azpimarratu nahi dira, lehentasuna zeri eman argi eduki 
gabe beharbada.  
 

 Hobeto nola antolatu behar den, jarduteko espazio zehatzak nola erlazionatu behar diren, 
“borroka diferenteak” nola erlazionatu behar diren eta hobeto nola egituratu behar den ez 
jakitea ere gerta daiteke. 

 

 Hegoaldean politika publikoak definitzeko eta adosteko gunetan parte hartzeko gaikuntza-
prozesuak babesten dira; Iparraldean, berriz, aipatutako horiek ez dute lehentasuna.  
 
 

JARDUERA LERROAK 

 Ikertu egiten da, salatu egiten da, beste aukera batzuk proposatzen dira, eta ezagutza 
kritiko bat sortzea eta sakontzea bilatzen da. Ikerketako beste gai batzuen artean hauek 
daude: komunitatetan nazioz gaindikoen inpaktua eta ingurumena; TTIP bezalako itunak 



onartzeak duen eragina; emakumeen eskubideen defentsa eta mobilizazioa; nekazaritza 
eta industria eta Elikadura Subiranotasuna… 
 

 Esparru formalean –nagusiki unibertsitatean– eta batez ere ez formalean prestakuntza 
sustatzen da. Lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako, batxilergoko eta prestakuntza-
zikloetako irakasle eta ikasleen prestakuntzaren lehentasuna murriztu egiten da. 
 

 Hedabide publikoak ez dira agertzen eta ez dute jarduten hezkuntzan gizartea eraldatzeko. 
Garrantzitsua da eurekin lan egitea, baita beste hedabide batzuekin ere.  
 

 Gizarte-erakundeek landutako proposamenak eta materialak hedatzeko mugak daude. 
Batzuetan haiek egiteari lehentasuna ematen zaio, haiek praktikan jartzeari edo jarraipena 
emateari garrantzia kenduz. Eta, beste kasu batzuetan, erakundeen berezko ingurunetik 
kanpo proposamenak eta ekimenak zabaltzeko mugak daude. 
 

 Esperientzien ebaluazioan eta sistematizazioan pauso batzuk eman dira, baina aldi berean 
gabeziak daude. Proiektu zehatzetatik haratago, prozesuen ebaluazioak erronka dira gaur 
egun, eta kolektibo gisa ikaskuntzak sortzen lagundu dezakete.  
 

TRESNAK 

 Proposamenak eta proiektuak hobeto zehazten lagundu duten GEHako tresna batzuk 
erabili dituzte urteetan zehar erakunde publikoek. Aldi berean, tresna horien 
sofistikazioaren eta konplexutasunaren ondorioz, proiektuaren beraren kudeaketari 
gizartea eraldatzeko hezkuntza-lana indartzeari baino garrantzi handiagoa eman ahal izan 
zaio.  

 
 
GEH GARATZEKO EGITURA APROPOSAK 

 Gaur egungo krisi sistematikoaren ondorioz, erakunde finantzatzaileek eta gizarte zibilak 
murrizketak egin dituzte, burutzen ari ziren GEHako lana eta bertan zeuden laneko ekipoak 
asko ahulduz.  
 

 Testuinguru honetan, zenbait erakundek eta instituziok orain arte zituzten "egoera 
erosoak” utzi, eta beste aukera batzuk –finantziazio-estrategiak, adibidez– eta beste lagun 
batzuk bilatu dituzte eurek eskainitako eta babestutako prozesuetan. 
 

 Salbuespenak salbuespen, ez da erakundeen arteko koordinaziorik egon, ezta erakunde 
barruko / sailen arteko koordinaziorik ere, batez ere Lankidetzarako Zuzendaritza edo 
GLEAren eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren artean.  
 

 GEHaren lanean atzematen diren aurrerapen txikiak kritikatzeko edo autokritikatzeko joera 
dago. GEHak beti lan ona egiten ez duen arren, praktika eraldatzaile asko daude eta 
praktika horiek lagungarria ez den eta eredu nagusi indartsua duen testuinguru batekin 
topo egiten dute.   
 
 

 

3. Besteengana ireki: Aztertu nahi ditugun hainbat gai 
 



Aurrerago Estrategia osatzeko sakondu dezakegun alderdien artean, ondoren aipatuko 
dizkizuegun hauei emango diegu lehentasuna. Tailerraren aurretik, honako galdera hauek 
irakurri eta euren gainean pentsatzeko proposatzen dizuegu: 
 

1. Hezkuntza Formalaren esparruan, zein dira GEHaren helburuak? (kontuan hartuz GEH 

Iparraldearen eta Hegoaldearen ohiko bereizketa baino haratago doala) 

 

2. Hezkuntza Formalaren esparruan zein subjektuk sustatzen dituzte GEHaren prozesuak eta 

zein paper betetzen dute? 

 GGKEk 

 Beste erakunde batzuek: sozialak, sareak, plataformak, ekimen kolektibo puntualak… 

 Instituzioek 

 Unibertsitateak 

 Ikastetxeek 

 Hedabideek 

 ... 
 

3. Hezkuntza Formalaren esparruan zein dira GEHa egiteko lehentasuna duten subjektuak? 

 Subjektu hauekin egiten ari dira GEHa: zein dira eta zergatik aukeratu dira 

 Subjektu hauekin jada ez da GEH egiten: zein dira eta haiekin zergatik ez da jada GEH 
egiten. 

 GEHaren lanean zein subjektu falta zaizkigu? Zergatik ez dira haiek gehitu? 
 

4. Hezkuntza Formalaren esparruan zein dira GEH egitea ahalbidetzen duten antolakuntzako 

egitura egokiak? 

 Instituzioetan 

 Erakundeetan 

 Ikastetxeetan 

 Unibertsitatean 

 ... 
 

5. Hezkuntza Formalaren esparruan zein dira eta nola baloratzen dira GEHan erabiltzen diren 

metodologiak eta tresnak?  

 Metodologietan 

 Tresnetan 

 

 
Zein beste alderdi aztertzea garrantzitsua dela iruditzen zaizu? (Parte hartuko duzun 
tailerrean bilduko ditugu) 

 
 

 


