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Sarrera 

 

2018ko uztailaren 24ko Gobernu Kontseiluak Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana 

(2018-2021) onetsi zuen. Plan honen asmoa da euskal lankidetza-ereduaren berrikuspenean 

aurrerapausoak ematen jarraitzea, bere ahalmen eraldatzailea zabaldu eta nazioarteko 

testuinguruak planteatzen dituen erronkei erantzuteko. Garapenerako politiken koherentzia, 

ezagutza eta ikaskuntza sortzea eta komunikazioa dira plan honen erronka nagusietako 

batzuk. 

Hala, IV. Gida Planarekin etengabeko elkarrizketan jardunez, (H)ABIAN 2030 gizarte-

eraldaketarako hezkuntzaren estrategiak eta dagokion ARAR 2017-2020 ekintza-planak, 

baita 2018-2023 Ekintza Humanitarioko Estrategiak ere, lan-eremu horietan Agentziak 

hartutako konpromiso nagusiak ezartzen dituzte.  

Dokumentu honek 2019rako jardueren programazioa finkatzen du; jarduera horiek aurreko 

dokumentuen emaitza dira, 1/2007 Legeak, otsailaren 22koak, bere 18. artikuluan 

ezarritakoa betez. Aurrekontuaren aplikazio-lerro nagusiak Diru-laguntzen Plan 

Estrategikoan biltzen dira ‒bereizitako dokumentua‒. 

Dokumentu hau bi zatitan dago banatuta. Lehenengo atalean 2019rako aurreikusitako 

mugarri nagusiak aurkezten dira eta, bigarrenean, jardute-lerro garrantzitsuenak eta 

dagokien kronograma zehazten dira. 

  



   

 

 

1. 2019rako mugarri nagusiak 

 

Garapenerako Politiken Koherentzia bultzatzea  

Barne-koherentzia ‒ Eusko Jaurlaritza 

GLEAk bere egiten du dinamizatzaile-zeregina, Eusko Jaurlaritzaren barruan 

garapenerako politiken koherentzia bultzatzeko. Horretarako, 2019an, gure asmoa 

da:  

 Urteko txosten bat egitea garapenerako politiken koherentzia-printzipioa 

zenbateraino bete den jakiteko, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Kontseiluaren barruan.  

 Eusko Jaurlaritzako langile publikoentzako prestakuntza- eta sentsibilizazio-

ekintzak burutzea, Garapenerako Politiken Koherentziaren inguruan.  

 Eusko Jaurlaritzako sailetan dagozkien jardute-eremuekin lotutako lankidetza-

ekimenak txertatzea (lankidetza teknikoa, ekimen zuzenak…).  

 Beste sail batzuk aitzindari diren ekintza pilotuetan laguntzea, politiken 
koherentzia sustatzen duten horietan: AUZO(LAN)KIDEAK 3, 4 eta 5. 

o Giza eskubideak eta enpresa plan bat garatzea. 

o Erosketa publikoan gizarteari eta ingurumenari lotutako klausulak 
zehaztea, ezagutzera ematea eta onartzea. 

o Eusko Jaurlaritzako nazioartekotze-planetan lankidetzan aritzea. 
 

Erakundearteko koordinazioa 

Erakundearteko lana sendotzen jarraitu nahi dugu, Garapenerako Lankidetzaren 

Erakundearteko Batzordearen barruan bultzatzen diharduguna, ondokoak bezalako 

ekintza espezifikoen bitartez: 

 

 Euskal Lankidetza Publikoaren ataria eguneratzea.  

 Uraren gaietan erakundearteko programa garatzen laguntzea: 
AUZO(LAN)KIDEAK 6. 

 (H)ABIAN 2030ean aurreikusitako aldaketa-adierazleen oinarrizko lerroa 
lantzea. 

 Baterako komunikazio-kanpaina bat egitea, Gizarte-eraldaketarako 

hezkuntzaren euskal estrategiaren esparruan - (H)ABIAN 2030: 

AUZO(LAN)KIDEAK 7. 

 

 

 

 



   

 

 

Eremu estrategikoak garatzea 

 

IV. Gida Planak, beste berrikuntza batzuen artean, eremu estrategikoak bultzatzea 

ezartzen du: lan egiteko modu berriak, eragile desberdinak barnean hartzen 

dituztenak, baterako erronkak identifikatzeko eta aurrerapausoak emateko prest, 

erantzun integralagoak eta adostuagoak lortze aldera. 2019an bi eremu estrategiko 

jarriko ditugu martxan: 

 

 Gatazken eraldaketa eta bakearen eraikuntza: AUZO(LAN)KIDEAK 1 

 Eredu ekonomiko solidarioa: AUZO(LAN)KIDEAK 2 

 

 

Afrikan lana sendotzea 

 IV. Gida Planak lehentasun geografiko bakartzat ezartzen du Afrikako kontinenteko 

lana bultzatzea. Horretarako, 2019an, aurreikusita dago: 

 

 Afrikan oinarritutako ekimenak bultzatzea, eragile afrikarrekin, Euskadiko eta 

Afrikako erakundeak harremanetan jarriz. Besteren artean, Afrikan 

hezkuntzako lankidetza sustatzea, teknologiak garatzeko ekimenak martxan 

jartzea, eta ingurumena babestu eta zaintzea: AUZO(LAN)KIDEAK 8, 9 eta 

10. 

 Topaketarako eta prestakuntzarako guneak Afrikaren inguruan, eragile 

desberdinekin. 

 Jarraipen- eta prospekzio-bidaia bat egitea Kongoko Errepublika 

Demokratikora. 

 

 

Drâa-Trafilalet (Maroko) ekimen pilotua bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrekin 

 

Neurri batean ekimen honek erantzuten dio Afrikari eman nahi zaion bultzadari, baita 

garapenerako politiken koherentziari eta erakundearteko koordinazioari ere. Eusko 

Jaurlaritzaren estrategia egokitzea migrazioaren erronka berrien aurrean erantzun 

integrala emateko dokumentuan sartzen da. Garapenerako ekimenak bultzatzea da 

helburua, orain Euskadin bizi diren bidaiderik gabeko adingabe atzerritarren 

sorburuko eremu nagusian, Euskadin Drâa-Trafilalet-eko elkarteak eta kolektiboak 

inplikatzearren. 

 

 

 

 

 



   

 

Ezagutza eta ikaskuntzak sortzea  

IV. Gida Planaren funtsezko apustuetako bat da ezagutza eta ikaskuntza sortzea, 

gure jardunak eraldatzea eta aberastea ahalbidetuko digutenak. Ikuspegi horrek 

planaren jardute-ardatz estrategiko guztiak zeharkatzen ditu. 2019an, lagundutako 

ekimenak aztertuz, jardun egokiak identifikatuz, ebaluazioa, sistematizazioa edo 

ikerlana eginez, ezagutza sortzea eta ikaskuntzak sozializatzea espero dugu, 

besteren artean, alderdi hauetan: 

 Garapenerako politiken koherentzia 

 Zeharkako ikuspegiak  

 Giza Eskubideen defendatzaileei eta kolektiboei laguntzea eta haiek 

babestea 

 Emakumeak ahalduntzea 

 Dibertsitate sexuala eta generoarena 

 Testuinguruak eta esperientziak Afrikan 

 Komunikazio hezigarria 

Gainera, oinarriak finkatuko dira informazioa bildu eta sistematizatzeko, ikaskuntzak 

sortzea eta IV. Gida Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea helburu hartuta; eta 

ebaluazio-plan bat landuko da. 

Azkenik, burututako ikerlanen mapaketa bat egiteari ekingo zaio, eta jardun egokiak, 

premiak eta gabeziak identifikatuko dira ikerketaren eremuan. 

 

Komunikazioa  

 Planaren beste erronka bat da komunikazioa zeharkako modu batean bultzatzea, 

erakunde hezitzaile gisa GLEAren zeregina sustatuz, baita kontu ematea eta 

gardentasuna ere. Erakundearteko komunikazio-kanpaina, komunikazio hezigarriaren 

esperientzietatik ikaskuntzak sortzea edo lehen aipatutako Euskal Lankidetza 

Publikoaren ataria eguneratzea ez ezik, hauek ere dira 2019rako erronka nagusiak: 

 Komunikazio-plan bat lantzea  

 Webgunea eguneratzea 

 Komunikazio-protokolo bat lantzea Giza Eskubideen defendatzaileen 

inguruan1 

  

 

 

                                                           
1
 Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin eta Lehendakaritzako Komunikazio Sailarekin batera. 



   

Arauen berrikuspena 

2019an, arau-aldaketa hauei jarraipena emango zaie: 

 Ekintza humanitarioko esku-hartzeetarako laguntzak erregulatzen dituen 

dekretua (deialdia 2019) 

 Ignacio Ellacuría saria erregulatzen duen dekretua (deialdia 2020) 

 Programetarako laguntzak erregulatzen dituen dekretua (deialdia 2020) 

 Nazio Batuetako bekak erregulatzen dituen dekretua (deialdia 2020) 

 

Diru-laguntzen kudeaketa 

IV. Gida Planean nabarmendu egiten da GLEAren premia finantzatzaile gisa betetzen 

duen zeregina gainditzea dela, beste dimentsio batzuen garapenean zeregin 

aktiboagoa hartuz –besteak beste, garapenerako politiken koherentzia, ezagutzaren 

sorkuntza eta abar‒. Horiek horrela, diru-laguntzen kudeaketa ‒bere ziklo osoan‒, 

ordea, GLEAren baliabide gehienak hartzen dituen zeregina da (denborari, pertsonei 

eta aurrekontuari dagokienez). Diru-laguntzen deialdiei buruzko informazioa 

eskuragarri dago Diru-laguntzen Plan Estrategikoan. 

 

Egoitza-aldaketa eta plantilla irmotzea 

Lehendakaritzako eta GLEAko espazioak berrantolatzeko premiak bultzatuta, GLEA 

egoitza berri batera aldatzea aurreikusi da. 

Bere aldetik, 2018an, Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren txostena eginda, datozen bi 

urteetan GLEAko langileak gehitzeari ekiteko tramiteari eman zitzaion hasiera. 

Aurrekontuko Zuzendaritzarekin adostuta, plantillaren gehikuntza honela egitea 

aurreikusi da: 11 dotazio berri (8 teknikari mailakoak eta 3 administrari mailakoak) 

2019rako, eta gainerako 8ak (4 teknikari mailakoak eta 4 administrari mailakoak) 

2020rako. 

 

GLEAko genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plana 

2017an ekin genion genero-berdintasunaren aldeko gure antolaketa-aldaketa 

prozesuari, diagnostiko bat eginez. Ateratako ondorio nagusiak ikusita, 2019ko 

lehenengo seihilekoan, Ekintza Plan Estrategikoa garatuko dugu. 

 



   
 

 

 

2. Ekintza-kronograma
2
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Garapenerako politiken koherentzia 

Urteko txostena egitea, GPK printzipioaren betearazpenari buruz              

Aurkezpena eta debatea GLEKaren barruan             

GPKri buruzko prestakuntza-ikastaroa prestatzea IVAPekin             

Beste sail batzuen lankidetza-ekimenak             

AUZO(LAN)KIDEAK 3, 4 eta 5ean laguntzea             

Euskal lankidetza publikoaren ataria eguneratzea             

AUZO(LAN)KIDEAK 6an laguntzea             

(H)ABIAN 2030eko oinarrizko lerroak lantzea             

Baterako komunikazio-kanpaina             

Eremu estrategikoak 

Gatazken eraldaketa eta bakearen eraikuntza             

Eredu ekonomiko solidarioa             

Afrika 

AUZO(LAN)KIDEAK 8, 9 eta 10 bultzatzea             

Afrikan edo eragile afrikarrekin beste ekimen batzuk bultzatzea             

Topaketa/prestakuntza guneak antolatzea             

Segimendu- eta prospekzio-bidaia Kongoko Errepublika 
Demokratikora 

            

Ekimen pilotua Draa-Trafilalet-en (Maroko) bidaiderik gabeko 
adingabe atzerritzarrekin 

            

Ezagutza eta ikaskuntzak sortzea 

Analisia, identifikazioa, ebaluazioa, sistematizazioa, ikerketa             

Ebaluazio-plana eta ezagutzaren kudeaketa-estrategia             

IV. Gida Planaren adierazleak eta oinarrizko lerroak berrikustea             

Burututako ikerlanen mapaketa eta analisia             

                                                           
2
 Ez ditu biltzen GLEAren ekintza guztiak, baina bai esanguratsuenak. Diru-laguntzak kudeatzeari dagokiona Diru-laguntzen Plan Estrategikoan dago jasota. 



   
 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Komunikazioa 

Komunikazio-plan bat lantzea              

Webgunea eguneratzea             

Ignacio Ellacuría sari-banaketa             

Giza Eskubideen defendatzaileen protokoloa lantzea             

Gardentasuna (memoria, urteko kontuak, GLO fluxuak…)             

Generoa 

Genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plana             

Prestakuntza-jardunaldia GBA prozesuen esparruan             

Gizarte-eraldaketarako hezkuntza 

ARAR 2017-2020 planaren bitarteko ebaluazioa             

Heziketa Topaketa             

HT emaitzak biltzen dituzten gida metodologikoak             

Landa Topaketa             

Urteko jardunaldiak Koordinakundearekin eta Hegoarekin             

Mundua Eskolan, Eskola Munduan             

EGL programan laguntzea eta hobetzea             

Arauen berrikuspena 

Ekintza humanitarioaren dekretua             

Programen dekretua             

Nazio Batuen beken dekretua             

Ignacio Ellacuría sariaren dekretua             

 

 


