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ACCD: Garapenaren Lankidetzarako Agentzia Katalana 

ACNUR: Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Komisioduna

AECID: Garapenerako Nazioarteko Lankidetzarako Agentzia Espainiarra 

GLO-AOD: Garapenerako Laguntza Ofi ziala 

AH: Ekintza Gizatiarra

BEK: Espezializazio profesionaleko beken deialdia 

CAD: Garapenerako Laguntza Batzordea

CC.AA.: Autonomia Erkidegoa

CID: Garapenerako Nazioarteko Lankidetza

CGGKEE: Euskadiko GGKE-en koordinadora 

FNUAP: Nazio Batuen Populazio Funtsa 

FB-FD:  Funts Banagarriak. Aurrekontuan sarturiko GLO-AOD ken Administrazio gastuak (langileak eta 

funtzionamendua).

FE:  Burutzapenerako konprometituriko funtsak. Tresnen bitartez banatutako funtsak dira 

(aplikazioaren arabera) 

FEH:  Urtean gastatutako Funtsak, Ogasunaren urteroko berrien arabera (administrazio eta langile 

gastuak barne).

FGD:  Geografi aren arabera bana daitezkeen funtsak. Tresna eta deialdi bitartez aurrekontuetan 

sartutako funtsak dira. 

FGE:  Onetsitako tresnen bitartez geografi koki gauzatutako funtsak. Herrialdeetan gauzatutako funtsak 

(Euskadin izan ezik).

EHE:  Ekintza Humanitarioko Estrategia Markoak 

GBA:  GGKE-ak, genero politikaren instituzionalizazio prozesuetan Indartzeko Deialdia 

GED:  Generoa garapenean

JVC:  Gazte Euskaldun Kooperatzaileak Programa 

NBE:  Nazio Batuen Bekak

KOP:  Euskal Kooperatzaileentzako Deialdia

OCDE:  Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea 

OMC:  Merkataritzaren Mundu Erakundea 

LNE-OIT:  Lanaren Nazioarteko Erakundea 

GGKE:  Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea 

PMA:  Aurrerapen maila urriagoa duten herrialdeak

PRE:  Ekintza Humanitarioko Esku hartzeak, deialdi egonkorra 

PRO:  Garapenerako Lankidetza Proiektuak 

PNUD:  Nazio Batuen Garapenerako Programa 

UNESCO:  Hezkuntzarako, Zientziarako eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea 

UNICEF:  Nazio Batuen Haurrentzako Funtsa

UNIFEM:  Nazio Batuen Emakumearentzako Garapen Funtsa 

UNRWA:  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

ZUZ:  Elkarlanerako hitzarmenak

Akronimoak
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Aurkezpena

1
Garapenerako lankidetza Zuzendaritzak zirriborraturiko lan proposamen orokorraren (2009) barruan, lehentasun gisa 
esfortzuak eraginkortasun eta trinkotasun handiagorantz bideratzea ezartzen da, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia martxan jarriz eta kudeaketa, kalitatezko eta eraginezko emaitzetan oinarritutako eredurantz bideratuz. 
Horren barruan, zenbait mailatan egin beharreko ebaluazio mekanismoak sartuko lirateke, proiektuei eta programei 
buruzkoak, baina baita kudeaketa eta prozesu mailan ere. Horri dagokionez, 2008-2011 Plan Estrategikoaren eta 
Zuzentzailearen ebaluazioa proposatzen da, eta laguntza teknikoa eskaintzen da, helburu argiarekin: indarrean 
dagoen Plan Zuzentzailearen aurrerapenerako ebaluazioa egitea, Agentziak Plan berria egituratu ahal dezan 2011n 
eta 2012an martxan jar dezan.  

Garapenerako Lankidetzari buruzko 1/2007 Legearen onarpenarekin, Plan estrategikoen garapena eta ebaluazioa 
aurreikusten da, euskal lankidetzaren orientazio estrategikoak ezartzeko. Planak berak jasotzen duen bezala, 
ebaluazioak ezinbesteko aurre prozesua izan behar du etorkizuneko Plangintzak egin ahal izateko. 

Horrela, Plan Zuzentzaileen ebaluazioan esperientzia duen talde bat izango duen proposamena planteatzen da, 
jarduketarako kronograma zehatza eta landua, baina partaidetza eraginkorrari tokia uzteko moduko zabala izango 
duen prozesua bultzatzeko. Helburua, metodologia eta eduki dinamiko-parte hartzailea izango lukeen kalitatezko 
prozesua egiaztatzea zen.

Horretarako, prestakuntza eta esperientziadun lan taldearen eraketa ezarri zen. Horrela, KALIDADEA. Laguntza, 
Kalitatea eta Garapena izenekoak, ebaluazio hori ezagutzaz eta kalitatez burutzeko funtsezko elementuak zituen. 
Euskal aholkularitza, sektorea ezagutzen zuena, Euskadiko GGKE-ak batez ere, eta 10 urte baino gehiagoko 
esperientziaduna.  

Ebaluaziorako, lankidetzaren ebaluazioan, politika publikoen ebaluazioan eta beste Plan zuzentzaile batzuetan 
esperientzia handia duen talde espezializatua erabili izan da. Horrez gain, aurre esperientziak zituen lankidetza 
politiken eta tresnen ebaluazioan. 

Benetako partaidetza lanaren ikuspegia oso proposamen egokia izan da, GGKE-en ordezkaritza artikulazioaren 
bitartez parte hartzeko denborak emanez, horiek eragile gisa ulertuz, baliabide gisa ulertu beharrean. Metodologia 
malgua, triangeluatzailea eta integratzailea, baina batez ere berritzailea, duen ebaluaziorako metodologia propioa 
jende guztiak ezagutzen du.

Argitalpen honekin, Lankidetzarako Euskal Agentziak, esku hartzean oinarritutako ebaluazio prozesu honetan 
sorturiko ondorioak eta gomendioak hedatzen lagundu nahi du. Inolako zalantzarik gabe, diagnostiko honek, egin 
behar den 2012 – 2016 epealdirako Plan Estrategikoa eta Zuzentzailea  diseinatzeko pistak emango dizkigu. 

Garapen politiken alorrean Eusko Jaurlaritzatik bultzatzen den prozesuaren lehen ebaluazioa da hau. Lehen pausoa 
da. Helburu nagusitzat, ikuspegien eta esku hartzeen kalitatea hobetu ahal izateko ebaluazioaren kultura pausoz-
pauso sendotzea duen Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentziaren apustua.

Amaitzeko, 2008-2011 Plan Estrategiko eta Zuzentzaile honen Ebaluazio prozesuan aritu diren lankidetza eragile 
guztien lana, partaidetza eta konpromisoa eskertu nahi dugu.

Marta Ares Godoy
Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentziaren Zuzentzailea

Gasteiz, 2011ko apirilaren 6a
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2.1 Prozesuaren xedea eta inplikatutako eragileak 

Prozesuaren xedea, Euskal Lankidetzarako 2008-2012 Plan Zuzentzailearen burutzapenaren ebaluaziorako 
aholkularitza teknikoa da.

Ebaluazio honek, bere ikuspegian, ebaluazioa, lankidetzaren kudeaketaren kalitatea hobetzera orientatzea 
planteatzen du, eta horretarako, maila desberdinetako partaidetza prozesuak ezartzen ditu. Hori dela eta, 
ebaluazio honek 4 emaitza nagusi utzi ditu: 

1.-  Ad hoc lan talde bat eratzea ebaluazioa eta Plangintza koordinatzeko, –Ebaluazioaren Kudeaketa 
Unitatea (UGE) izenekoa– Hori da prozesuaren segimendua egin duena eta une bakoitzean egin 
beharreko ekarpenak egin dituena. 

2.-  Erakundeen partaidetza aktiboa, beraien iritziak emanez, ondorioak berrorientatuz eta etorkizunera 
begiratzen duten estrategiak proposatuz, ebaluazio prozesua ikasketarako elementu indartzaile gisa 
sartu ahal izateko Plan berrian. 

3.-  UGE-en aurkeztutako azken ebaluazio txosten zehatza eta sozializaziorako eta eztabaida publikorako 
txosten betearazle hau.  

4.-  Ebaluazio prozesutik lortutako ondorioen sozializazioa, bi mailatan: aurrerapenaren sozializaziorako 
lehen bilera, 2011ko martxoaren 11ko UGE-aren barruan, Lankidetzarako Euskal Kontseilua eta 
Erakundeen arteko Batzordea apirilean, eta eragile guztiekin burutuko den gogoetarako jardunaldi 
irekiaren bitartez, maiatzaren 6an, Bilbon, ikasitakoa erakundeen artean zabaltzeko eta ebaluazio 
jardunbideei eta lankidetzako erantzukizun partekatuari buruzko gogoeta egiteko aukera emango 
duena, etorkizuneko Planari begira hobekuntza proposamenak izateko. 

Ebaluazio prozesuari jarraipena emateko, hasieratik ebaluazioaren KUDEAKETA UNITATEA eratu zen. Honako 
hauek osatu dute:

- GGKE Koordinadoraren Gobernu Taldeak izendatutako taldea: Natxo Eguizabal eta Natalia Rodríguez.
- KALIDADEA taldeko bi pertsona: Monika Mena eta Lara González.
- Lankidetza Zuzendaritza / Euskal Agentzia: Marta Ares.

KALIDADEA. Laguntza, Kalitatea eta Garapena izan da ebaluazio prozesua metodologiaren ikuspegitik lideratu 
duena. Talde horrek koordinazio, zehaztasun eta eztabaida lana burutu du, UGE-an proposaturiko eta onarturiko 
kategorietan eta metodologian oinarrituz. 

i. Ebaluazio proposamen nagusia: Irizpideak eta kategoriak 
ii. Bigarren mailako dokumentazioaren berrikuspena eta azterketa. 
iii. Euskal eragileen artean egindako inkesta koantitatiboa 
iv. Hegoaldeko tokiko bazkideen artean egindako inkesta koantitatiboa.
v. Elkarrizketa koalitatiboen gidoiak. 

vi. Tailerren gidoiak eta ikuspegiak. 
vii. Txostenaren ondorioei eta aholkuei buruzko eztabaida. 
viii. Aurkezpen tailerra eta sozializazio tailerra. 

Ebaluazio ikuspegia eta 
aplikatutako metodologia

2
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2.2 Ebaluazio ikuspegia eta metodologia 

OCDE-k 1995ean proposaturiko ikuspegitik aurrera, Ebaluazioa honela ulertzen da: ahalik eta apreziazio 
sistematikoena eta objektiboaena egiten oinarritzen den funtzioa, burutzen ari den edo amaiturik dagoen 
proiektu baten, programa baten edo ekintza ildo multzo baten haien ulermenaren, burutzapenaren eta 
emaitzen gainean. Objektiboen egokitasuna eta burutzapen maila, garapenari, eraginkortasunari, eraginari 
eta bideragarritasunari buruzko efi zientziaren arabera determinatu behar dira. Ebaluazio batek esku hartze 
sinesgarriak eta erabilgarriak eman behar ditu, mekanismoetatik ateratako irakaskuntzak erabakiak hartzeko 
mekanismoetan integratzeko aukera emango dutenak, harrerako herrialdeetan zein ekarpena egiten duten 
herrialdeetan1.

Aholkularitza tekniko horren ikuspegiaren eremuan, ebaluazioa, prozesu, politika edo proiektu baten gogoeta 
sistematikoko, azterketako eta balorazioko partaidetza prozesua da, eta bertan integratu beharko lirateke 
bertan parte hartzen duten eragile guztiak, lankidetzakoak, Hegoaldean zein Iparraldean2, beste ebaluazio 
ikuspegi batzuk integratuz marko logikoan edo hori osatzeko aukera emango duten lankidetza korronteetan, 
zenbait metodologia, diziplina anitzeko ikuspegi batzuk integratuz eta tresna koalitatiboak eta koantitatiboak 
konbinatuz, hurbileko etorkizunean ekintzak orientatzeko balioko duten ikasketan aurkitu ahal izateko. 

Ebaluaziorako zenbait korronte eta metodologia dauden arren, ikuspegi nagusia ebaluazioa partaidetzan 
oinarritutako prozesu zorrotz gisa sustatzea da. Hori dela eta, gure iritziz, ebaluazioa behar bezala garatzeko, oso 
garrantzitsua eta ezinbestekoa da horren emaitzak ezagutaraztea, aholkuak martxan jartzea. EBALUAZIORAKO 
IBILBIDE  gisa, honako prozesu hau jarraitu da:  

1- Ebaluatzeko erabakia eta borondatea agertzea 
2- Partaidetzan oinarritutako diseinua

 Lan taldearen eraketa eta TdR-ei buruzko kontsulta
 Lanerako planaren onespena 
 Ebaluazio matrizearen onespena (Irizpideak, galderak, kategoriak eta tresnak)
 Ebaluazio tresnen diseinua 

3- Landa-lana 
 Datu baseen azterketa (estatistikoa)
 Landa-lan koantitatiboa: galdetegiak
 Landa-lan koalitatiboa: elkarrizketak, tailerrak 

4- Diziplina anitzeko azterketa eta txosten partzialak 
5- Eztabaidarako barne txosten agregatua. 
6- Ekarpenak eta azken txostenaren burutzapena.  
7- Barne eta kanpo sozializazioa 

Ebaluazio analisi serioa egiteko, beharrezkoa da politika hori zein irizpidetatik eta zein mailatan ebaluatuko 
den defi nitzea. Hau da, hau defi nitu behar dugu: zer ebaluatu behar dugun (alorrak, irizpideak-kategoriak 
(itemak); zein informazio berraztertuz; informazio berria biltzeko tresnak eginez. Xehetasun hori Ebaluazio 
Matrizea 2. eranskina izenekoan aurkezten da.

Kategoriak, esku hartze baten ebaluazio orokorrean berrikusi behar diren gaiak, itemak, arazoak dira. 
Egia esateko, ebaluazio ikerketa prozesuaren funtsezko ARDATZA dira. Ebaluazioaren ikuspegi parte 
hartzailea, batez ere, kategoria horien guztien partaidetzako burutzapenean oinarritzen da, politika 
bat aztertzeko irizpideei buruzko adostasunean abiatuz. 

1 NORAD (1997): Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Manual para evaluadores y gestores. IUDC- CEDEAL, Madril. 
González, Lara (2007): La evaluación de proyectos y programas de cooperación al desarrollo. Eusko Jaurlaritzako Argitalpen 
zerbitzua. Gasteiz. 
2 Normalean erabiltzen diren hitzak, geografi koki eta politikoki oso zehatzak ez direla jakinik ere. 
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Kategoriak hainbat eratara elkartu eta sailka daitezke, azpimarratu nahi diren ebaluazio irizpideen arabera. 
Kasu honetan, ebaluazio taldeak honako hauei eman zien lehentasuna:  

1. 2008-2011 Plan Zuzentzailearen Beraren estrategien-jarraibideen araberako kategoriak.
2. CAD-OCDE irizpide zabalduak (+ AECID+ Paris) baloratzeko kategoriak:
3. Politika Publikoen Kalitatearen Ebaluazioaren Irizpideen araberako kategoriak.

Politika publikoen ebaluaziorako planteatu diren tipologien azterketaren eta gurutzaketaren ondorioz (OCDE; 
DGPOLDE; FORU LEGEA, etab.), 10 Makro irizpideen proposamen bateratua egin zen, eta hori eztabaidara 
eraman zen, Euskadiko GGKE Koordinadorak egindako ekarpenen %100 bilduz. 

UGE-ak aurkezturiko 10 irizpideak honako hauek izan ziren:

KOHERENTZIA; PARTAIDETZA; HARMONIZAZIOA; ACCOUNTABILITY; HEGOALDEKO IKUSPEGIA; 
ERAGINKORTASUNA; EFIZIENTZIA; EGOKITASUNA; JASANGARRITASUNA; ERAGINA

EBALUAZIO MATRIZEA- amaiera ikusteko, ikusi 2. eranskina
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Ebaluazio honek bere gain hartzen dituen irizpideen ikuspegiaren taula-laburpena:

IRIZPIDEAKAZPI-IRIZPIDEAKKONTZEPTUA

KOHERENTZIA

BARNE KOHERENTZIA 

BARNE KOHERENTZIA – 
LEGE ESPARRUA

Programan ezarritako helburuen hierarkiaren 
egokitzapenaren eta hori lortzeko diseinaturiko 
estrategiaren ebaluazioa da. Azterketarako bi maila bereizi 
behar ditugu: 

a) Barne koherentzia. Helburuak estrategiaren 
tresnekin duen artikulazioaren eta arazoekin duen 
egokitzapenaren ebaluazioa: barne koherentziaren 
bitartez, Plan Estrategiko eta Zuzentzailean 
aurreikusten den esku hartzearen helburuen eta hori 
lortzeko proposaturiko tresnen arteko artikulazioa 
baloratzen dugu, eta konpondu nahi diren arazoetara 
ongi egokitzen diren ala ez. 
Beste era batera esanda, proiektuan ezarritako 
helburuen hierarkiaren eta hori lortzeko diseinatu 
den estrategiaren egokitzapena identifi katu nahi da, 
helburuen eta horiek behar bezala betetzeko ezarri 
diren estrategiako tresnen arteko artikulazio egokia 
egiaztatuz. 
Planaren diseinuaren kalitatea, eta bere barne 
artikulazioa, bertan diseinaturiko estrategian oinarrituz, 
irizpide hori aztertzeko aukeratu diren intereseko 
esparruak dira. 

b) Kanpo  koherentzia. Programaren helburuek eta 
estrategiak, denboran edo espazioan sinergia edo 
osagarritasuna, beste politika eta programa batzuekin 
izan dezaketen bateragarritasunaren azterketa: lege 
esparruak, erakundeek partaidetza politikoaren nondik 
norakoa eta izaera eraikitzen eta zehazten duten 
funtsak ematen ditu. Lege esparruan, elkarren artean 
erlazionaturiko zuzkidura erregulatzaile eta lege asko 
aurkituko ditugu. Horiek ezartzen dituzte kudeaketa 
publikoaren oinarriak kasu bakoitzean, politika eta 
zerbitzu publikoak hiritarren beharrak betetzeko bidean 
zuzentzeko. 
Irizpide horrek, garapenerako nazioarteko lankidetzari 
dagokion euskal politika publikoa kudeatzen den 
arauzko esparrua ebaluatu nahi du, autonomia 
erkidegoko eta estatuko araudiaren aurrean duen 
egokitzapen maila baloratuz, horien eragina baitu, kasu 
bakoitzean. 

PARTAIDETZA

PARTAIDETZAREN 
KUDEAKETA

PROZESUAREN 
AURREKO 
GOGOBETETASUNA

2007ko Lankidetza espainiarraren ebaluazioen kudeaketa 
eskuliburuaren arabera, partaidetzaren azterketa, 
plangintzaren eta ebaluazioaren etapatan inplikatuta egon 
diren eragileen determinazioan zentratzen da, erabakiak 
hartzean izan duten eragina baloratuz. 

Irizpide horrek, beraz, Eusko Jaurlaritzak, Plan Estrategikoa 
eta Zuzentzailea ezarri den epealdian martxan jarri 
duen garapenerako lankidetza politikan parte hartzen 
duten eragileen benetako partaidetza maila aztertu nahi 
du. Bertan, izandako partaidetzaren kudeaketa zein 
inplikaturiko eragileen aldetik prozesuaren aurrean izan 
duten gogobetetasuna bera baloratzen da. 
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IRIZPIDEAKAZPI-IRIZPIDEAKKONTZEPTUA

HARMONIZAZIOA

KOORDINAZIOA

ERAKUNDEEN ARTEKO 
HARREMANAK

 PATERNARIATUA 
–ELKARLAN 
INSTITUZIONALA

HITZARMENAK

Irizpide honek, emaile guztien arteko koordinazioa 
baloratzen du, haien jarduketen sakabanaketa saihesteko, 
bakoitzaren abantaila konparatiboak baliatzeko 
eta bazkide den herrialderako laguntza programa 
egonkorragoa eta hobeto aurreikusten dena egiteko, ahal 
den guztietan prozedurak kontzertatuz eta sinplifi katuz. 
Eusko Jaurlaritzak garapenerako lankidetzaren alorrean 
duen harmonizazio maila aztertzeko, bi interes eremu 
handi aztertu dira, bat Eusko Jaurlaritzako beste 
eragile batzuekin dituen jarduketen koordinazioarekin 
erlazionaturikoa eta bestea, praktikoagoa, Eusko 
Jaurlaritzak ezarri dituen tresnek, garapenerako 
lankidetzan ari diren beste eragileenekin duten 
osagarritasunarekin erlazionaturikoa. Hau da: 

- Eusko Jaurlaritzaren koordinazioa beste eragile 
batzuekin: AECID eta CCAA; Euskal Fondoa; 
Udalak; Euskadiko GGKE-en Koordinadora; 
Nazioarteko emaileak; Eusko Jaurlaritzako beste 
Sail batzuk eta erakunde anitzak. 

• Osagarritasuna (tresnak, deialdiak) beste eragile 
batzuekin: Eusko Jaurlaritzako eta Estatuko 
Gobernuko beste Sail batzuk eta lankidetzaren 
alorreko nazioarteko beste erakunde batzuk. 

ACCOUNTABILITY

EMAITZEN ARABERAKO 
KUDEAKETA

ETENGABEKO 
HOBEKUNTZA

GARDENTASUNA

KONTUAK AURKEZTEA

Garapenerako lankidetzaren Plan Estrategikoa eta 
Zuzentzailea (2008-2011) ebaluatzeko, “accountability” 
irizpidea hartu da, eragile guztiek, hiritarrekin batera 
konpartitzen duten ardura dela eta, duten etengabeko 
hobekuntzaren, gardentasunaren eta kontuak ematearen 
ikuspegi gisa.

2005eko Pariseko Adierazpenaren arabera, emaileak 
eta bazkideak dira garapenaren emaitzen arduradunak. 
Herrialde bazkideen eta emaileen lehentasun 
nagusietakoa, garapenerako baliabide guztien erabileran 
erantzukizun eta gardentasun handiagoa izatea da. Esaten 
da, baita ere, nazio mailako politikei eta garapenari 
ematen zaion laguntza publikoa indartzeko modua dela. 

Halaber, kontuak aurkeztearen azpi-irizpidea ere sartu da. 
Horren barruan, Eusko Jaurlaritzako Euskadiko GGKE-ei 
ezin bestean aurkeztu behar dizkion kontuez gain, haiek 
ere gauza bera egin behar dute Eusko Jaurlaritzaren 
aurrean. Irizpide horren xedea, azken fi nean, Eusko 
Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetza Zuzentzaileak 
zein lankidetza politika horretan parte hartzen duten 
garapenerako erakundeek beraiek jarraitu dituzten 
prozeduren azterketa da, emaitzen araberako kudeaketari 
eta etengabeko hobekuntzari dagokienez, alde batetik, 
eta beraien jardueraren gardentasunaren eta kontuak 
aurkeztearen mailari bestetik.
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IRIZPIDEAKAZPI-IRIZPIDEAKKONTZEPTUA

HEGOALDEKO 
IKUSPEGIA

LERROKATZEA

JABEKUNTZA

Lankidetza estrategia, bazkide diren herrialdeen 
garapenerako estrategiekin, erakundeekin eta 
prozedurekin lerrokatzeko, eta baita Hegoaldeko 
pertsonak, Iparraldean diseinatzen eta ezartzen diren 
politiketan integratzeko gaitasun gisa ulertua. 
Ebaluazio irizpide horren barruan, bi dira aztertu 
beharreko funtsezko bi esparru nagusiak, honako hauek: 

a) Jabekuntza: Herrialde bazkideetako erakundeek 
beraien garapen politiken eta estrategien gainean 
benetako lidergoa zein punturaino duten baloratzen 
du. Horrek emaileen jarduketen koordinazioa 
eskatzen du.  
b) Lerrokatzea: Horren azterketak, emaileek beraien 
laguntza emateko duten konpromisoa erakutsi behar 
du, herrialde hartzaileetako garapen estrategiak, 
kudeaketa sistemak eta ezarritako prozedurak 
kontuan izanik eta haietan parte hartuz.

Halaber, irizpide horren beraren barruan, ko-garapenaren 
esparrura ere hurbilduko gara, eta, Hegoaldeari 
protagonismoa ematen dioten informazioa eta 
esperientzien hedapena trukaketak dauden aztertuko 
dugu, eta baita etorkinen elkarteekin ekintzak artikulatzea 
edo ikustea ere, interes berezia duten beste alderdi 
batzuen artean. Horiek, Hegoaldeko biztanleek Iparraldean 
eta Iparraldetik martxan jartzen ditugun ekintzetan duten 
protagonismo maila ikusi ahal izango dugu. 

ERAGINKORTASUNA

HELBURUAK

JARRAIBIDEAK- 
ADIERAZLEAK

Eraginkortasuna, aurreikusitako azken helburua zein 
neurritan lortu den aztertzeko aukera emango digun 
ebaluazio irizpidea da, hau da: “Pobrezia estrukturalaren 
bazterketan zentratuta dagoen eta nortasun eraldatzailea, 
kalitatezkoa, koordinatua eta koherentea duen lankidetza 
politika garatzea”.
Ondoren, Garapenerako Lankidetza Plan Estrategikoaren 
eta Zuzentzailearen jarraibide bakoitza landuko dugu. Plan 
Estrategiko eta Zuzentzaile horren eraginkortasun maila 
aztertzeko, honako hau aztertu da: 

A) Termino koantitatiboetan eta koalitatiboetan 
gauzatutako adierazleen lorpena, ezarritako 
jarraibideen nondik norakoa neurtzeko. 
B) Planaren burutzapenaren fase guztietan parte 
hartzen duten eragileek egindako balorazioak, 
planteaturiko ebaluazio kategorietan oinarriturik. 

EFIZIENTZIA

BARNE 
KUDEAKETARAKO 
GAITASUNA. 

FINANTZA BALIABIDEEN 
KUDEAKETA.

DENBORAREN 
BALIABIDEA

Efi zientzia, “produktibitatearen” neurketa da, eta 
lortutako emaitzak zein punturaino diren fi nantza, 
giza eta material baliabideen erabilera efi zientearen 
ondorio baloratzen du (NORAD, 1996). Hau da, Plan 
Zuzentzailearen lorpenak, bere esku izan dituen 
baliabideen erabilera egokiaren ondorio diren eta, horiek 
ongi baloraturik egon diren ala ez.

Ikuspegi horretatik honako hau neurtzeko ahalegina egin 
da:  

- Eusko Jaurlaritzako Lankidetza Zuzendaritzaren 
kudeaketa gaitasuna, GGKE-en iritziz eta Lankidetza 
Zuzendaritza taldeak berak egiten duen balorazioaren 
arabera. 
- Finantza baliabideen kudeaketa.
- Denboren kudeaketa eta betetzea.
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IRIZPIDEAKAZPI-IRIZPIDEAKKONTZEPTUA

EGOKITASUNA 
ERABILGARRITASUNA

ESKARIAK

Egokitasunaren azterketak aukera ematen digu emaitzak 
eta helburuak testuingurura eta beharretara duten 
egokitzapena zehazteko (González, 2005: 117). Halaber, 
esku hartzeak, prozesuan inplikaturik dauden gizon-
emakumeen beharrei eta interesei erantzuna emateko 
duen gaitasunari ere erantzuten dio. 

Espainiako Lankidetzaren Ebaluazioen Kudeaketa 
Eskuliburuak, bere aldetik, esaten du egokitasuna, 
emaitzak eta helburuak testuingurura duten egokitzapena 
baloratzea dela. Hori aztertuz, esku hartzearen 
oinarri den diagnostikoaren kalitatea aztertzen da, 
biztanleria subjektuan hautemandako beharrekin duen 
korrespondentzia baloratuz (kasu honetan Euskadiko 
biztanleria izango litzateke subjektua). 

Beraz, ahalegina egingo dugu puntu honetan Plan 
Estrategiko eta Zuzentzailearen erabilgarritasuna 
baloratzeko, kudeaketa elementu nagusien azterketaren 
bitartez. Horien artean azpimarratzekoa da dauden 
deialdien, aukeraketa prozesuaren eta proiektuaren 
zikloaren kudeaketaren, eta baita Lankidetza 
Zuzendaritzatik bultzatutako partaidetzarako espazioen 
erabilgarritasuna. 

JASANGARRITASUNA

FAKTORE 
INSTITUZIONALAK

POLITIKOAK

EKONOMIA- 
FINANTZAKOAK

TEKNOLOGIKOAK

GENEROKOAK

INGURUMENEKOAK

Jasangarritasunak, bideragarritasun edo iraunkortasun 
izenak ere hartzen ditu. Kanpoko laguntzak amaitu 
ondoren, zenbait ekintzarekin jarraitzeko dauden aukerei 
buruzko galderak egitea da (González, L.; 2005:122). 
Irizpide horren azterketa egiteko, oso garrantzitsua da 
parte hartzen duten aktore guztiek, ezarritako ekintzak 
epe luzean eusteko duten gaitasuna, etorkizunari begirako 
estrategiak indartzeko lortu den egokitasun maila eta 
horietako bakoitzak lan horren jarraipena bermatzeko 
hartzen duten ardura baloratzea. 

Ondoren aztertuko ditugun faktoreak, neurri handian, 
osorik ez bada ere, OCDE- CAD-eko Garapenerako 
Laguntza Batzordeak, jasangarritasunaren balorazioari 
ekiteko ezartzen dituenen artean daude. Horrela, aktore 
guztien artean partaidetzan oinarrituz eratu den ebaluazio 
irizpideen matrizean oinarrituz, honako faktore hauek 
aztertuko ditugu: instituzionalak, politikoak, ekonomia-
fi nantzetakoak, teknologikoak eta generokoak. 
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IRIZPIDEAKAZPI-IRIZPIDEAKKONTZEPTUA

ERAGINAONDORIOAK 

Eraginaren azterketa egiteko beharrezkoa da proiektuak 
lortu dituen ondorioak aztertzea, proposaturiko helburuen 
gainetik. Ekintzak medioan (ekonomikoan, teknikoan, 
sozialean, kulturalean, politikoan, ekologikoan, genero 
harremanetan, etab.) izan dituen ondorio positiboak eta 
negatiboak, aurreikusten zirenak eta aurreikusi gabeak. 
(González, 2005: 117).

Eragina irizpide zabala da, eta zaila da neurtzea. Gainera, 
esku hartzeak, kasu honetan Plan Estrategiko eta 
Zuzentzaileak, epe luzean izan dituen aldaketen azterketa 
eskatzen du. Beraz, ez dugu eraginaren azterketa zehatzik 
egingo, izan ere, horretarako Planaren burutzapena 
amaitu arte edo gehiago itxaron beharko baikenuke eta. 
Horrez gain, beharrezkoa izango litzateke arrazoizko 
denbora igarotzen uztea hori martxan jartzearen 
ondorioak ikusteko eta prozesuari eraginaren ebaluazioak 
gehitzeko, proiektuei, Hegoaldeko programei eta eragile 
nagusiek Euskadin egiten duten lanei buruzkoak.  

Beraz, puntu honetan, hurbilketa bat egin nahi da, 
lorpenera edo egindako helburu orokorrera zein puntutan 
heldu den aztertzen ahaleginduz, hori martxan jartzean 
parte hartu duten aktore guztien iritzitik edo ikuspuntutik, 
alde batetik; eta beste aldetik, Plan Estrategikoak eta 
Zuzentzaileak orain arte sortu dituen ondorio positiboak 
eta negatiboak aurreratu beharko lirateke, aktore horien 
beraien ikuspuntutik. 

Iturria: Bertan egina, aipatutako bibliografi an oinarrituz.  

Txosten partzialak eta barnekoak irizpide bakoitzean oinarrituz egin ziren bitartean, UGE-ari emandako azken 
formatuak, gaiak lehentasun ardatzen arabera antolatzen ditu. Horrela, edonola ere, irizpide eta kategoria 
guztiak hasierako matrizean aurreikusita daude. 

Onartutako ebaluazio ikuspegitik, inkesta ireki bat edo zenbait elkarrizketa baino zertxobait konplexuagoa 
sustatzea bilatu da, sektoreari, iritziei eta zenbait gairi buruzko balorazioari eta beste gai batzuei buruzko 
sakontzeari eta alderaketari buruzko datu konparagarriak eta orokorrak eman ditzaketen tresna koantitatiboak 
eta koalitatiboak konbinatuz. Beste zenbait tresna ere sartu dira, behaketa zuzena (egituratu gabea) eta 
talde tailerrak, “funtsezko” eztabaidak lantzeko eta zenbait interes eremutan gogoeta bultzatzeko. Datu 
koantitatiboak lortu nahi izan dira (eragileei egindako inkesten, azterketen eta espedienteen laginen edo datu 
baseen azterketa estatistikoen bitartez), ondoren interpretatzeko aukera emango diguten datu objektibagarriak 
eta alderagarriak lortu ahal izateko. Era berean, banakako elkarrizketa erdi-egituratuak eta tailerrak ere sartu 
dira, Euskadiko GGKE-en eta tokietako bazkideen posizionamenduak, ezagupenak eta gogoetak ezagutzeko, 
eta baita horiek egituratzen dituen bigarren mailako erakunde bakarrarenak ere: Euskadiko GGKEK-CGGKE. 

Eragileei dagokienez, hasiera-hasieratik, parte hartzen duten alde guztien ahalik eta partaidetza handiena 
lortzea planteatu zen. Horrela, lehentasuna eman zaie diru-laguntzen subjektu diren erakundeei (eragileei), 
baina kontuan izan da, baita, sektoreko beste aktore batzuen iritzia, zenbait irizpideren gaineko baloraziorako, 
harmonizazioa, koherentzia, etab. 

Xehetasunetan sartuta, gure taldeak antolatutako landa-lana, TdR-etan aurreikusitakoaren arabera egin da, 
zenbait tresnatan oinarrituta:

BIGARREN MAILAKO ITURRIEI dagokienez, aurretik ere aipatu dugun bezala, Plan Estrategiko eta Zuzentzailearen 
plangintzari, diseinuari eta martxan jartzeari buruzko 2007 eta 2010 urteen arteko dokumentazio guztia hartu 
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zen oinarritzat. Aipatutako iturrien artean (ikus 6. eranskina), kabinete azterketa egin zuen taldeak, honako 
ikuspegi honekin:  

- Plan Zuzentzailea baldintzatzen duen legedia (azterketa dokumentala). 
- Urteko Planak eta Memoriak (jarraipena eta burutzapena) (azterketa dokumentala).  
- Diru-laguntzen deialdiak (azterketa dokumentala eta datu baseak)
- Barne kudeaketa (Behaketa zuzena eta azterketa dokumentala)
- 2008-2010 epealdian kudeaketa handiena izan duten 15 GGKE-en tresnen kudeaketa (laginketa eta 

datu baseen azterketa).

Egin beharreko bigarren mailako iturrien azterketa dokumentalaren parte gisa, Ebaluazio Matrizean, Plan 
Zuzentzailearen barruan burututako esku hartzeko gutxi batzuk aztertzea proposatu zen, PLAN-ek bilatzen 
zituen eta diru laguntzak eskatzen zituzten erakundeen kudeaketari loturiko zenbait gai sartzeko aukera 
baloratzeko. Ebaluazio prozesua hasi ondoren, ikusi zen Planak berak, epealdi horretan kudeaketa handiena 
izan duten 15 GGKE-en aldetik Plan Zuzentzailera egokitzearen azterketa aurreikusten duela. Horrek dituen 
zailtasunak ikusita, erakunde horien lehenbiziko hurbilketa egin zen, baina beraiek kudeatutako esku hartzeen 
laginketa baten bitartez bakarrik (ikus 15. eranskina). Laginketa hori eta proposamenen azterketa paperean, 
tokian bertan, Lankidetza Zuzendaritzako bulegoetan egin ahal izateko, aplikaziotik berreraikitako datu basean 
oinarrituz, ondorengo gai interesgarri hauek planteatu ziren: i) Gai administratiboak; ii) Kudeaketa zikloa eta 
iii) Kudeaketa estrategikoa. Informazioa sistematizatzeko, bost alderdi nagusiri buruzko informazioa biltzeko 
aukera emango lukeen azterketa fi txa bat diseinatu zen: 

i. Ekimenaren datu orokorrak: 
ii. Burutzapenaren jarraipena Eusko Jaurlaritzaren aurrean 
iii.  Ekimenen azterketa estrategikoa, Eusko Jaurlaritzaren baremazio taulen bitartez, aurreko aldagaiak 

hobeto baieztatu ahal izateko. 
iv. Ekimenaren kudeaketa zikloa
v. Eskaria egin duen Euskal Erakundearen Kudeaketa Estrategikoa. 

Egindako azterketa mota ikusteko, ikusi fi txa eta planteamendu metodologikoa 15. eranskinean

LEHEN MAILAKO ITURRIEI dagokienez, ikuspegi eta eragile mota anitzetatik informazioa jasotzeko (eta 
egiaztatzeko) aukera emango duten tresna asko diseinatu dira. Horretarako, hasieratik, laguntzaren banaketan, 
Planaren burutzapenean izandako partaidetzan, etab. izan diren aldaketa errealak ezagutzera bideratutako 
tresna koalitatiboak eta koantitatiboak sortu dira. 
Honako TRESNA hauek diseinatu eta inplementatu dira:

1. Inkesta egituratua, Euskadiko lankidetzako eta toki bakoitzeko bazkideetako 113 eragileri bidalitakoa: 3

Subjektu erakunde (edo eragile) gisa defi nitzen dira, 2008- 2010 urteen artean lankidetzarako diru-
laguntzak aurkeztu edo jaso dituztenak eta haien toki bakoitzeko bazkideak (Eusko Jaurlaritzako 
Garapenerako Lankidetza Zuzendaritzaren beraren datu basuaren arabera).

Galdetegiak, ebaluazio irizpideen arabera antolatutako galdera baino gehiago aurreikusten ditu. Horrek, 
Planaren identifi kazio eta ezagutza blokeari gehituz, ikuspegi batetik baino gehiagotik baloratzeko aukera 
emango digu. Laginaren ordezkaritza %65-70 inguruan kalkulatu da, erakunde horiek, proportzioan, epealdian 
benetan gauzaturiko funtsei dagokienez, gauzatu dituzten funtsen kopurua dela eta (FE). Erantzun guztien 
artean honako hauek daude: 

- Euskal erakundeen 45 erantzun (42 identifi katurikoak eta 2 anonimo)
- Nazioarteko 12 erakunde (3 Hitzarmen eta tokiko 9 bazkide).

3 Esan behar da Euskadin Eusko Jaurlaritzako Deialdi Aginduen bitarteko edo lankidetza zuzenaren bitarteko (hitzarmenak) 
diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeei dagokiela, Euskadikoak edo beste nonbaitekoak badira ere.
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ORDEZKARITASUN EKONOMIKOA**

Erakundeak
Erakundeen 
kopuru osoa

Inkestak jasotako 
erantzun kopurua

Erantzuna eman 
duten erakundeen 

kopuru osoa
%

ZERRENDAKO 
ERAKUNDE 

GUZTIAK 113 
(100%)

140.872.279,79

Inkestari emandako 
erantzun kopurua, 
42 zerrendatik* + 3 

hitzarmen 

guztira 45

91.610.445,9765,03

*Zenbatu ezin daitezkeen 2 inkesta anonimo daude. Hori dela eta, %-ekoa pixka bat altuagoa izan daiteke, %70 ingurukoa.

** Ez dira zenbatzen kontra-parteen inkestak, beraiek gauzatzen dituzten funtsak euskal erakundeek bideraturikoak direla 

ulertzen baita.

Hegoaldeko eragileei eta gidei buruzko inkestak kontsultatzeko, hizkuntza batean baino gehiagotan, Ikusi 7, 8, 
9, 10 eta 11. eranskinak

2.  Erdi egituratutako 10 Elkarrizketa egin zitzaizkien funtsezko informatzaileei. Inkesta horiek, planteaturiko gai 
batzuetan pixka bat gehiago sakontzeko aukera eman zuten. Enplegu eta Gizarte Gaien Saileko Sailburuordea, 
Nazioarteko Lankidetzako Euskal Agentziako egungo Zuzentzailea; aurreko eta egungo Zuzendaritzako 
langile teknikoak; DGPOLDE-ko CCAA-ko ordezkaria; eta lankidetza zuzeneko hitzarmenen onuradun diren 
6 erakunde (Hegoa Institutua, Euskal Fondoa, La Cuerda, PNUD- Art, Deustuko Unibertsitatea eta Euskadiko 
GGKE-ko Koordinadora). 

3.  Lankidetzaren espazioei buruzko erdi egituratutako galdetegiak bidali ziren Euskadiko beste erakunde 
batzuetara: Bilboko eta Gasteizko Udaletara, Bizkaiko Foru Aldundira, Arabako Foru Aldundira eta Gipuzkoako 
Foru Aldundira eta baita erantzunik eman ez zuten Erakunde arteko Batzordeko beste kide batzuetara 
(EUDEL-era eta Donostiako Udalera). Galdetegia, FOCAD-eko Batzorde Kudeatzaile izandakoaren kide diren 
pertsonei ere bidali zitzaien, eta Emakundek erantzun zuen.  

4.  4 tailer edo taldeko elkarrizketa egin ziren, eztabaida edo posizionamendu bateratua egiten zuten lan 
taldeekin edo eragileekin, funtsezko  zenbait gairi buruz (partaidetza, barne kudeaketa, koordinazioa GGKE-
ekin): Taldeko elkarrizketa Euskadiko GGKE-en Koordinadorarekin eta Lankidetzarako Euskal Kontseiluarekin. 
Herrialde estrategiak: Guatemala eta Kuba.

Ebaluazioari erantzun dioten eta bertan parte hartu duten Erakundeak kontsultatzeko, ikusi 12. eranskina.  

2.3 Hasierako mugak eta argibideak 

Aurretik aipatutakoa hor dagoen arren, mahai gainean jarri behar dira prozesu honetan aurkitutako 
zailtasunetako batzuk:  

a)  Gobernu aldaketaren ondorioz izandako trantsizioa oso elementu garrantzitsua izan da Plan 
Estrategiko eta Zuzentzailearen garapenean. Horrez gain, beharrezkoa da kontuan izatea, baita 
ere, Plan Zuzentzailea 2011n amaitzen dela eta aurten oraindik zenbait ekintza egin daitezkeela. 
Edonola ere, 2011ko urte honetan ebaluazioa sozializatu egingo da, eta kontuak aurkeztearen eta 
gardentasunaren aldeko apustu horrek aukera emango du hurrengo Planaren formulazio berria eta 
2010ean martxan jartzea orientatuko duten mekanismoak eta jarraibideak ezartzea. 
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b)  Ebaluazio honetarako eta, zehatzago esanez, Planaren helburu estrategikoen eta jarraibideen 
hedapenari buruzko emaitza zehatzak eta balorazio objektiboak lortzeko beste zailtasun argi bat, 
Planaren diseinuan bertan egon den nolabaiteko nahasketa izan da, izan ere, maila berean jartzen 
baititu helburuen eta adierazleen formulazioa, eta ez du aukerarik ematen, era ordenatuan, 
ekintza jakin batzuen burutzapenetik edo ez burutzapenetik edo adierazle koantitatiboetatik edo 
aurrekontuei buruzkoetatik haratago doazen ondorioak lortzea. Ezin dira aurreikusi kudeaketa 
hobetzeko prozesuak, eragileengan indartze prozesuak ebaluatzekoak edo Planaren burutzapenaren 
eraginari buruzkoak, ez baitago defi nituriko adierazlerik Planaren hasieratik. 

Edonola ere, ERAGINKORTASUN neurtzeko ahalegina egin da, adierazle bakoitzaren balorazio zehatzaren 
eta hedapenaren terminoetan. Txosten zehaztuan adierazle bakoitza ondorengo eskalaren arabera 
aurkezten da: 

KOANTITATIBOA:

LORTU GABEA
ERA PARTZIALEAN 

LORTUA
IA LORTUALORTUA

%0- 25%25- 50%50- 75%75-100

 
KOALITATIBOA:

BALORATU GABEAGAINDITUAPROZESUAN

• Ez dago informaziorik, 
• Neurketa konplexudun 

adierazlea

%100etik gora lortua edo 
hobekuntzako beste elementu 

batzuekin 
Ziurrenez lortuko dena 2011n

c)  Aurkezturiko azterketa estatistikoak (txosten osoaren testuinguruaren atalean edo jarraibideen 
azterketaren epigrafean) informazioaren azterketan, ordenan eta sailkapenean oinarrituz sortutako 
azterketa lan baten laburpenak dira. Urtero tresna bitartez hitzarturiko funts gehienak argitaraturiko 
Deialdi Aginduekin kontrastatu dira, eta baita EHAA-n argitaraturiko ebazpen publikoekin ere. Hori 
guztia horrela izanik ere, honako hau ere izan behar dugu kontuan: 

- Datuetan ez da agertzen  2010eko Deialdian onetsitako proiektuen sailkapen sektoriala, 
izan ere, kontsultaren datan oraindik datu espezifi ko horiek Eusko Jaurlaritzako Aplikazioan 
sartu gabe baitzeuden. 

- Erabilitako iturriak taula bakoitzean aipatzen dira, eta, ondorioz, honako hauek bereizten 
dira:
o Plan Estrategiko eta Zuzentzailea, 2008-2011
o Aurrekontuen Legea 2008, 2009 2010
o EAE-ko Administrazio Nagusia. 2008, 2009, 2010 Ekitaldi ekonomikoa
o Deialdi Aginduak eta Ebazpena: EHAA-ko Argitalpenak. 
o Eusko Jaurlaritzako Lankidetza Zuzendaritzaren Aplikazioa. Kontsultaren datak: 

2010eko urriaren 28tik 2011ko urtarrilaren 17ra bitartean. 

Horrela, azterketa guztia ulertzeko, beharrezkoa da GLO-AOD osoa Funts Banagarrietatik bereiztea: 
Garapenerako Laguntza Ofi zialera bideratzen diren funts guztiak administrazio gastuen (langileak 
+ funtzionamendua) eta funts banagarrien (FB-FD) artean banatzen dira, legez. Plan Estrategiko eta 
Zuzentzailearen arabera, funts banagarriak “lankidetza fondoen osotasunari ken Eusko Jaurlaritzaren 
administrazio gastuei”4 dagozkie. Halaber, Funts Banagarriak, lankidetza tresnen eta deialdien bitartez 
banatzea aurreikusten diren funtsen eta aurreko deialdien edo esleipenen urte anitzeko beste gastu 
batzuen artean banatzen dira. Beraz:   

4 Lankidetzarako Plan Estrategiko eta Zuzentzailea 2008-2011, 96. orr.
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Hasierako kredituaHitzartua/Aurreikusitako gauzatzea

GLO-AOD = Aurrekontuen Legearen bitartez Garapenerako Lankidetzarako esleituriko funtsak  

Funts banagarriak (FB-FD) = Aurrekontuetako 
GLO-AOD ken administrazioa (Langileak eta 
Funtzionamendua).

BURUTZAPENERAKO hitzarturiko funtsak (FE) = 
Urteko deialdien bitartez lankidetza tresnen artean 
banatutako funtsak. 

Funts geografi koki banagarriak (FGD) = Euskadiko 
Autonomia Erkidegokoak ez diren burutzapen 
guneetara esleitzea aurreikusten diren tresna eta 
deialdi bitartez aurrekontuetan sarturiko funtsak. 

Geografi koko hitzarturiko edo burutzapenerako 
funtsak (FGE): Euskadiko Autonomia Erkidegoa ez 
den herrialdeetan burutzeko esleituriko funtsak. 

Funts burutuak (FEH), OGASUNAK urtero “ordainduta” bezala bidaltzen dituen datuak dira. Hau da, 
aurrekontuaren benetako burutzapena dira, eta bertan, aurreko urteetako gastu hitzartuak eta une 
honetako urteko deialdietako gastuak sartzen dira; gehi aurrekontu ekitaldi bakoitzeko administrazio 
gastuak (langileak eta funtzionamendua). 

Horretarako, erreferentzia gisa, Burutzapenerako hitzarturiko funtsak (FE) hartzea erabaki da, izan 
ere, datuak herrialdeen, erakundeen eta sektoreen arabera argi eta garbi aztertzeko aukera ematen 
dutenak baitira. 

d)  Planak berak, ebaluazioari dagokion kapituluan (III. modulua.- Planaren jarraipenerako eta 
ebaluaziorako sistema (149-150 orr.), ezartzen zuen plana gauzatzen ari zen bitartean bi ebaluazio 
partzial burutuko zirela: “Burutzapena, euskal lankidetzaren eraldaketa, kalitate, koherentzia eta 
koordinazio terminoetan, gutxienez, Estrategiak-herrialdeetan sarturiko, eta Euskadiko eragileen 
nolabaiteko kontzentrazioa duten hiru lurraldetan gutxienez; ebaluazio prozesu espezifi koa bultzatuko 
da epealdi horretan kudeaketa handiena izan duten 15 GGKE-entzat, Planak proposaturiko lankidetza 
eredura duten egokitzapena baloratzeko”. Beharrezkoa da esatea ebaluazio hau egin den egunean, 
ebaluazio partzial horiek ez zaudela aurretik eginak. Hori dela eta, dokumentu honek ez ditu lantzen. 
Egiten den gauza bakarra, “intuizio gisa”, gure taldeak, Zuzendaritzaren datu basean oinarrituz, egin 
duen azterketa koantitatibo txikia aurkeztea da, 2010-2011 epealdian kudeaketa handiena izan duten 
15 GGKE-en egokitzapenari buruz, tresna jakin batzuen bitartez. Azterketa txiki hori ez da ulertu 
behar zirriborraturiko ebaluazio partzial gisa, eta bere emaitzak eta gogoetak ez dira kontuan izan 
behar erreferentzia posible gisa (Ikusi 15. eranskina).

e)  Neurri berean, beharrezkoa da adieraztea ebaluazio honek ez duela planteatzean Planak aurreikusten 
dituen tresna bakoitzean sakontzerik. Horrela, tresnak bi ikuspegitatik baloratzen dira: 1. Dokumentuak 
berak erakusten duena, betetze maila estatistiko jakin batzuk lortzeari buruzkoak (jarraibideen 
adierazleak, 151- 156 orr.) eta 2. Erakunde eragileek inkestaren bitartez egiten duten baloraziotik. 
Beraz, ez da Ekintza Gizatiarraren, Garapenerako Hezkuntzaren edo lankidetza zuzenaren ebaluazio 
sakona egiten, aipatutakoaz edo datuen azterketaz haraindi. 

f)  Informazio koantitatiboaren bilketa konplexua izan zen. Estatistikoki onargarria eta adierazgarria 
zen erantzunaren gutxiengoa lortu ahal izateko beharrezkoa izan zen epeak zabaltzea eta hainbat  
eta hainbat telefono dei egitea, zenbait erakundetako kideren bat aurkitzeko eta inkesta luzearen 
erantzuna bidal zezaten lortzeko. Hegoaldeko bazkideen kasuan, eta GGKE-en Koordinadorak 
berak egindako iradokizunari jarraituz, galdetegiaren bidalketa euskal erakundeen beraien bitartez 
egitea erabaki zen, eta erantzuna nahiko mugatua izan zen. Hori dela eta, ikusiko da azterketa 
koantitatiboaren taula gehienak era orokorrean aurkezten direla (batzuen eta besteen erantzunak 
bateratuz), baina azterketaren orduan, euskal erakundeen erantzunak hartzen dira erreferentzia gisa 
gehien bat (erantzun gehienak, esangarritasun estatistiko handiagoarekin). 



g)  Erakunde askok Plan Zuzentzaile honen edukiaren gainean duten ezagupen maila urriaren ondorioz 
(ez planaren existentziaz, bere planteamenduaz eta edukiez baizik), egindako balorazioetako batzuk 
ez dira datu objektiboetan edo errealetan oinarritzen, eta, ondorioz, kontu handiz interpretatu behar 
dira. Hori dela eta, txosten honen hainbat ataletan, gai jakin bati buruz emandako erantzun mailari 
edo item horri dagokion esangarritasunari buruz egiten da erreferentzia.

h)  Edozein ebaluazio prozesutan errespetatu behar den konfi dentzialtasunari eta anonimotasunari 
dagokienez, honako elementu hauekin bermatu da: 

• Inkestari erantzun zioten erakundeen zerrenda baino ez da kontuan hartzen eta, bestea alde 
batetik, elkarrizketa koalitatiboetan, prozesuan parte hartu duten pertsonak, karguak eta 
erakundeak, beraien partaidetzaren aintzatespen gisa (12. eranskina). 

• Ezein unetan ez zaie inolako aipamenik edo erreferentziarik ematen banaka emandako 
erantzunei. Beti ere taldekoak hartzen dira kontuan, haien prozesamendu koantitatiboaren 
ondoren. Inkestak gure erakundean prozesatzen dira eta, ondoren, deuseztatu egiten dira. 

• Edozein baieztapenaren edo hori testuinguruan jartzearen gainean edozein zalantza edo 
argiketa beharra sortzen bada, grabazio guztiak zehaztasun osoz aztertu dira. Haien kopiak, 
laburpenak edo transkripzioak daude haien azterketa interesagarri deritzon edozeinen esku. 
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3.1 Hasierako kontzepzioa 

2008-2011 Plan Estrategiko eta Zuzentzaile berak jasotzen duenez, Euskadiko lankidetzak sentsibilitatea izan 
du, 1985ean alor instituzionalean lehen pausoak eman zituenetik, garapenaren kontzeptuaren inguruan eta 
nazioarteko panoraman izandako aldaketen aurrean. Horrez gain, autonomia erkidego gisa, aurrekaria izan da 
lankidetza deszentralizatuan, eta instituzionalizatu egin da bere 25 urte baino gehiagoetan. Eusko Jaurlaritzako 
bultzatutako lankidetzak, Planean bertan defi nitzen denez, aldaketa estruktural prozesuak bultzatzea bilatzen 
du …(…) lotura hori honako premisa honetan oinarritzen da: Iparraldea-Hegoaldea harremanen eraldaketa 
estrukturalerako prozesua, planeta honetako emakume eta gizon guztientzat garapen gizatiarra eta jasangarria 
lortzeko prozesua ez da posible izango garapen horretako subjektuen bertan partaidetza konszientea ez badute, 
haien antolakuntzarik gabe, haien gizarte aktibaziorik gabe eta eremu guztietan enpoderamendurik gabe. 

Euskal lankidetzaren alde onak eta potentzialtasunak gorabehera, argi zegoen, duela hamarkada bat baino 
gehiagotik, ezinbestekoa zela era sistematikoan planifi katzea, parte hartzen duten erakundeen elkarren arteko 
gogoeten bidez. Planak erantzuna eman nahi die puntu ahul nagusietako bati: erreferentzia markoaren faltari, 
tresnak marko horretara egokitzeari, lehentasunezko eragileen indartzeari eta ahalik eta azkarren %0,7ko 
konpromisoa lortzeko esfortzuan sakontzeko apustuari. 

Izan ere, Planak, Eusko Jaurlaritzaren 2008-2011 epealdirako garapenerako lankidetza politika markatzea 
bilatzen du. Garapenerako Lankidetzari buruzko 1/2007 Legeak bere 16.1 artikuluan jasotzen duenez, “Gida-
plana, Euskal Autonomia Erkidegoko garapenerako lankidetzaren adierazle politiko eta tekniko gorena da”. 
Bere 17.1 artikuluan ere Urteko Planei buruz hitz egiten du, “Bertan, tarte horretan Eusko Jaurlaritzak aurrera 
eramango dituen jardueren programa jasoko da, baita esparru horretarako gordetako aurrekontua aplikatzeko 
ildo orokorrak ere”.

Elaborazio prozesua nahiko parte hartzailea izan zen. Lankidetza Zuzendaritzako taldeak burututako hasirako 
zirriborroan oinarrituz, Euskadiko GGKE Koordinadoraren eta zenbait erakunderen ekarpenak jaso ziren. 

HELBURU NAGUSIA: POBREZIA ESTRUKTURALAREN BAZTERKETAN ZENTRATUTA DAGOEN ETA 
NORTASUN ERALDATZAILEA, KALITATEZKOA, KOORDINATUA ETA KOHERENTEA DUEN LANKIDETZA 

POLITIKA GARATZEA.

I jarraibidea:  Erreferentziazko marko teorikoa defi nitzea EJ-k bultzaturiko lankidetzarako 

II. jarraibidea:  Eragin geografi koa era planifi katuan eta koordinatuan kontzentratzea

III jarraibidea:  Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren lehentasunezko eragileak bultzatzea 

IV. jarraibidea:  Lankidetzarako tresnen marko koherentea diseinatzea. 

V jarraibidea:  Epe luzeko garapenari lagunduko dion ekintza gizatiarreko politika koherentea eta 
integrala fi nkatzea 

VI jarraibidea:  Garapenerako Hezkuntzaren Eraginean aurrera egitea. 

VII jarraibidea:  Eusko Jaurlaritzaren lankidetza aurrekontua era nabarmenean handitzea, helburu gisa 
2012an %0,7a lortzea ezarriz 

Aztertutako planaren 
deskribapena

3
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Dokumentua modulutan, jarraibideetan eta azpi-jarraibideetan (kasu batzuetan) artikulatzen da. 

I. eta II. Jarraibideei dagokien lehen moduluak Erreferentzia markoari buruzkoa da. Oinarrizko printzipioek, 
lankidetza ekintzen helburu espezifi koak eta helburu hori osatzen duten ildo sektorialak eta horizontalak. 

III. Jarraibideek, lehentasun geografi koari buruzkoek, osatzen duten bigarren modulua. 

Hirugarren modulua, IV. Jarraibideari dagokiona, lankidetzako eragileei buruzkoa da.   

Laugarren modulua, V. Jarraibideari dagokiona, euskal lankidetzaren tresnei dagokiena da. 

Bosgarren moduluak, VI. Jarraibideari dagokionak, Plan Zuzentzailearen indarraldirako konpromiso adierazleei 
dagokie.  

Seigarren modulua Lankidetzarako Jarraibideen eta Ekintzen Laburpena da, eta bertan sartzen dira Planean 
ezarritako helburuak, adierazleetan oinarrituz. 

Azterketa hori hobeto ulertu ahal izateko, Planaren egitura gogoratzen da hemen: 
Oso garrantzitsua da ikustea Plan berak jarraibideetan eta azpi-jarraibideetan aurkezten duen banakapenak 
ez duela guztientzat berdina den araua jarraitzen, eta nolabaiteko errepikapena duela, azpi-jarraibide jakin 
batzuen eta, gehien bat koantitatiboak edo egin beharreko ekintzak diren ebaluazio moduluaren adierazleen 
artean.
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Plan Estrategikoaren eta Zuzentzailearen banakapena jarraibideetan eta ekintzetan

JARRAIBIDEAKAZPI-JARRAIBIDEAKIDEIAK – INDARRA

IMARKO TEORIKOA

1. Printzipio antolatzaileak
2. Helburu orokorra
3. Zehar lerroak
4. Sektore alorrak

II
ERAGIN 
GEOGRAFIKOA

II.1 Lehentasunezko 22 herrialdeen 
defi nizioa 

1.1 IDH ertaina-baxua 
duten herrialdeei-herriei 
lehentasuna ematea 

1.2 CAD-en arabera diru 
sarrera baxua-ertaina 
duten herrialdeei-herriei 
lehentasuna ematea 

1.3 Gutxienez FGD-en %25a 
ezartzea Afrikarako 

II.2 Era parte hartzailean formulatzea 
herrialde-estrategiak, gutxienez 22etatik 6 
herrialde-herrietan. 

III
ERAGILEEN 
INDARTZEA

III.1 Eragileen indartzea: EJ, GGKE eta 
Hegoaldeko eragileak

1.1 Euskal Agentzia Sortzea
1.2 Indartze instituzionala 

Euskadiko GGKE-entzat 
1.3 Hegoaldeko Eragileak 

indartzea
III.2 Euskadiko erakundeen multzoaren 
eta multzo horren eta lehentasunezko 
herrialdeetako Hegoaldeko Eragileen 
arteko koordinazioa indartzea 
III.3 Alde anitzeko Erakundeekin izan 
beharreko Koordinazioaren indartzea 

IV
TRESNEN MARKO 
KOHERENTEA

IV.1 Urteko Plana Programazio tresna gisa  
IV. 2 FB-FD-en %20-30 arteko Programak 
fi nkatzea 
IV.3. Hitzarmenen helburuak defi nitzea
IV.4 PRO- Ekitatea Laguntzarako tresnak 
sortzea
IV.5 Tresnetarako bide adierazlea 

V

EKINTZA 
GIZATIARREN 
POLITIKA 
KOHERENTEA 

V.1 AH-rako erreferentziazko marko 
teorikoa defi nitzea

1.1 AH-ren helburua defi nitzea
1.2 AH-ren zeharkakoak 

defi nitzea
1.3 AH-ren sektorialak defi nitzea

V.2 Tresnen marko koherentea ezartzea 
2.1 Finantzaketa ildo egonkorra 
2.2 Marko estrategien 
fi nantzaketa ildoa

V.3 Aurrekontuen fi nkapena

VI
GARAPENERAKO 
HEZKUNTZAREN 
ERAGINA 

VI.1. GL-aren marko teorikoa
1.1 GL-aren helburua
1.2 Zehar lerroak
1.3 Sektore alorrak

VI. GGKE eta MMSS indartzeko intzidentzia

2.1 AT. eta prestakuntza S+ E-n 
gizarte erakundeei 
2.2 AT eta P.E formulazioa eta 
ekintza ED-n
2.3 Koordinaziorako egitura 
publiko-sozialak fi nkatzea 

VI. GL-rako aurrekontu bide egonkorra 
fi nkatzea

VII
AURREKONTUAREN 
HAZKUNDEA

Iturria: Plan Estrategikoa eta Zuzentzailea, 2008.
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3.2 Euskal lankidetzaren egungo egoera

3.2.1 Eusko Jaurlaritzak Garapenari emandako Laguntza Ofi zialaren aurrekontu eboluzioa 

Nazio Batuen gomendioei jarraituz, Eusko Legebiltzarrak 2007ko otsailaren 22an onetsi duen Garapenerako 
Lankidetzari buruzko Legeak honako hau ezartzen du bere bigarren xedapen gehigarrian: 

“Nahiz eta aurrera egin behar den, gainerako herri-administrazioekin batera, produktu 
gordinaren % 0,7 betetzeko bidean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak arian-
arian gehituko ditu garapenerako lankidetzarako eta nazioarteko elkartasunerako ekarpenak, 
2012ko aurrekontu orokorretan ezarritako gastu osoaren % 0,7 izan daitezen”.

1. zenbakiko grafi koan ikusten denez, Eusko Jaurlaritzak era nabarmenean handitu izan ditu urtero garapenerako 
lankidetzara bideraturiko funtsak azken hamarkadan, eta 2002tik aurrera, Euskadiko Administrazio Orokorraren 
aurrekontu osoaren %0,4-%0,5eko partaidetza egonkorrari eutsi dio: %0,45ekoa 2008an eta %0,49koa 2009an 
eta 2010ean (2011rako ere %0,49ko berbera aurreikusten da). 

1. grafi koa.  Eusko Jaurlaritzak Garapenari emandako Laguntza Ofi zialaren eboluzioa 2002-2010- 

Iturria: Plan Estrategiko eta Zuzentzailea, 2008-2011, 29. orr. eta Aurrekontuen Legea 2008, 2009, 2010. 

2008. urtean, hazkundea %15,4koa izan zen, eta 2009an %13,3koa. 2010. urtean Euskadiko Administrazioaren 
aurrekontu orokorrak, 2009koekin alderatuz 172.248.000 euro murriztu ziren arren, lankidetzarako 
aurrekontuari 51.006.137 eurorekin eutsi zitzaion. 2010ean, aurrekontu orokorren murrizketak ez zuen 
eraginik izan lankidetzaren kopuruan, balio berarekin jarraitu baitzuen. 2011rako, murrizketez inguraturiko 
testuinguruan ere, aurrekontuak kopuru bera izango du. Beste azterketa batek erakusten digu azken 5 urteetan 
Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen eta lankidetzari dagozkien aurrekontuen hazkundea paraleloan joan direla, 
eta ebaluazio honetan aztertzen diren 3 urteetan ikusi da Lankidetzarako aurrekontua Jaurlaritzarenaren 
gainetik egon dela (2008, 2009 eta 2010). Agerian geratzen da, horrela, gaur egungo krisi testuinguruan 
murrizketak saihesteko egin den esfortzua. Edonola ere, aurrekontuen estankamendua nabarmena da 2011n, 
izan ere kopuruari eusten bazaio ere, duela hamarkada batekoa baino ehuneko txikiagoa baitu aurrekontu 
orokorrarekin alderatuz, (2002- %0,51).
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1. taula. Eusko Jaurlaritzaren Aurrekontu orokorren eta Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Laguntza 
Ofi zialaren urteko bariazioa 2002-2010 

Urtea 
Eusko Jaurlaritzaren 
Aurrekontu Orokorra

Eusko Jaurlaritzaren 
GLO-AOD

Eusko Jaurlaritzaren 
Aurrekontu Orokorra 

Urteko Hazkundea 
(%) 

Eusko Jaurlaritzaren 
GLO-AOD Urteko 
Hazkundea (%)

20025.939.193.000,0030.366.740,00
20036.185.000.000,0030.807.225,004,141,45
20046.661.621.000,0031.315.534,007,711,65
20057.117.102.000,0032.216.956,006,842,88
20067.623.134.200,0034.039.553,007,115,66
20078.740.181.000,0039.000.000,0014,6514,57
20089.939.662.000,0045.000.000,0013,7215,38
200910.487.458.000,0051.000.000,005,5113,33
2010 10.315.210.000,0051.006.137,00-1,640,01
2011 10.324.000.000,00*51.006.137,000,090

Iturria: Plan Estrategiko eta Zuzentzailea, 2008-2011, 29. orr. eta Aurrekontuen Legea 2008, 2009, 2010*. 
* Horren barruan sartzen da Aurrekontuen Legearen datua, egin beharreko politika aktiboen transferentziak izan ezik. 

2. grafi koa. Euskadiko Garapenerako Laguntza Ofi zialaren (GLO-AOD) epealdien araberako aurrekontu 
orokorren arabera 

Iturria: Plan Estrategikoa eta Zuzentzailea, 2008-2011, 29. orr. eta Aurrekontuen Legea 2008, 2009 2010. 
 

Hala ere, Garapenerako Laguntza Ofi zialera bideratzen diren funts guztiak administrazio gastuen (langileak + 
funtzionamendua) eta funts banagarrien (FB-FD) artean banatzen dira, legez. Plan Estrategiko eta Zuzentzailearen 
arabera, funts banagarriak “lankidetza fondoen osotasunari ken Eusko Jaurlaritzaren administrazio gastuei”5 
dagozkie. Halaber, Funts Banagarriak, lankidetza tresnen eta deialdien bitartez banatzea aurreikusten diren 
funtsen eta aurreko deialdien edo esleipenen urte anitzeko beste gastu batzuen artean banatzen dira. 2. taulak 
erakusten du nolakoa izan den GLO-AOD-aren aurrekontuaren hasierako banaketa azken hiru urteetan. 

5 Lankidetzarako Plan Estrategiko eta Zuzentzailea 2008-2011, 96. orr.
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2. taula. GLO-AOD 2008-2010 Gastuen banaketa, Aurrekontuen legearen arabera (hiruhileko bariazioaren 
aurretik)

PARTIDA2008*200920102008-2010
Eusko Jaurlaritzaren GLO-
AOD (FB-FD+ Langileak + 

Funtzionamendua)
A

45.000.000,0051.000.000,0051.006.137,00147.006.137,00

Administrazio gastuak 
(Langileak + Funtzionamendua 

- Fx)
B

361.700,0061.376.668,00955.461,002.693.829,00

FUNTS BANAGARRIAK
C= A - B

GLO-AOD - (P+Fx)
44.638.300,0049.623.332,0050.050.676,00144.312.308,00

Tresna desberdinen deialdi 
aginduak 

C-1
45.130.382,8647.672.280,8549.023.680,00141.826.343,71

Aurretik urte anitzetarako 
hitzarturiko kredituak 

C-2
-492.082,861.951.051,151.026.996,002.485.964,29

Iturriak: Aurrekontuen lege ofi zialetan eta instrumentuen Deialdi Aginduetan oinarriturik burututakoak7. 

3. taulan ikusten denez, 2010. urterako funts banagarriei dagozkien 50.050.676 €-etatik (langileak eta 
funtzionamendua kontuan izan gabe), 1.026.996 € aurreko urteetan hitzarturiko gastuak betetzera bideratu 
ziren, eta 49.023.680 € lankidetzarako tresnen deialdien bitartez banatzea aurreikusi zen. Deialdi bakoitzaren 
ebazpenen arabera, urte horretan, 48.611.715,63 €-ko balioa zuten gastuak hitzartu ziren eta horiek aurrekontu 
ekitaldi honetan eta hurrengoetan gauzatu beharko dira. 411.964,37 € esleitu gabe geratu ziren. 

2009. urterako funts banagarrien 49.623.332 €-etatik, 1.951.051,15 € urte anitzekoetara bideratu ziren, eta 
deialdien bitartez 47.672.280,85 € banatzea programatu zen, eta horietatik ebazpen bitartez 46.354.368,35 € 

hitzartu ziren. Urte horretan esleitu gabeko kopurua 1.317.912,50 €-koa izan zen, Jaurlaritzako trantsizio garaia 
zela eta.

2008ko kasuari dagokionez, tresna desberdinen bitartez banatzea aurreikusten zen zenbatekoa funts 
banagarriak baino handiagoa izan zen, Legeak ezarritakoaren arabera. Funts banagarriak 44.638.300,00 € 
izan ziren eta agindu bitartez 45.130.382,00 € deitu ziren. Azkenik, ebazpen bitartez hitzartu zen gastua 
46.861.195,81 €  -koa izan zen, banatzeko zegoen kopurua baino 1.730.813,81 € gehiago. 

Hiru urteko bateratuak erakusten du 2008 eta 2010 artean 147.006.137 € daudela, eta hori Garapenaren 
Laguntza Ofi zialaren (GLO-AOD) hasierako aurrekontu osoari dagokiola, aztertzen ari diren hiru urteetan, 
urteko aurrekontuen legeetan adierazten denez; 144.312.308 € funts banagarrien osotasunari dagozkie, eta 
horietatik 141.826.343,71 €, lankidetza tresnen deialdi aginduen bitarteko funts banagarriei dagozkie. Dena 
den, 141.826.343,71€ horietatik gauzatzeko 141.827.279,79 € hitzartu dira. Zenbateko hori erabili izan da 
erreferentzia gisa azterketa osoan.  

6 Aipatu behar da 2007ko abenduaren 31ko, asteleheneko EHAA-n argitaratutako Aurrekontuen Legean, zehazturik agertzen 
direla langileen gastuak, baina ez daudela banakaturik funtzionamendu gastuak. Ondorengo bi urteetan hori banakaturik 
agertzen da .
7 Euskadiko Autonomia Erkidegoko 2008ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onetsi dituen abenduaren 28ko 15/2007 
LEGEA. 76. orr.; 
Euskadiko Autonomia Erkidegoko 2009ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onetsi dituen abenduaren 29ko 19/2008 LEGEA. 
98. orr.; Euskadiko Autonomia Erkidegoko 2010eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onetsi dituen abenduaren 23ko 2/2009 
LEGEA. 93. orr.
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8 Datu partziala. Kontabilitatearen itxieraren faltan.
9  Esleitu gabeko lankidetza hitzarmenen lineako funtsak, Jaurlaritzako trantsizio garaia zela eta.
10 Aipatu behar da 2007ko abenduaren 31ko, asteleheneko, EHAA-n argitaratutako Aurrekontuen Legean, zehazturik 
agertzen direla langileen gastuak, baina ez daudela banakaturik funtzionamendu gastuak. Ondorengo bi urteetan hori 
banakaturik agertzen da. 
11 Euskadiko Autonomia Erkidegoko 2008ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onetsi dituen abenduaren 28ko 15/2007 
LEGEA. 76. orr; 
Euskadiko Autonomia Erkidegoko 2009ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onetsi dituen abenduaren 29ko 19/2008 LEGEA. 
98. orr;
Euskadiko Autonomia Erkidegoko 2010eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onetsi dituen abenduaren 23ko 2/2009 LEGEA. 
93. orr.

3. taula. Aurrekontu zenbatekoen laburpena. Hasierako kreditua versus burutzapenerako hitzarturiko gastua, 
2008-2010

2010

IturriaGLO-AOD
Funts banagarriak- FB-FD

GLO-AOD – (P+ Fx)
P+ Fx

Legearen arabera aurreikusitakoa 51.006.137,0050.050.676,00955.461,00
Ogasunaren arabera gauzatutakoa50.933.135,09850.006.026,30927.108,79
  
Deialdiaren agindua49.023.680,00 
Ebazpenaren arabera hitzarturikoa48.611.715,63 
Ebazpenaren arabera esleitu gabea 411.964,37 
  

Urte anitzetarako hitzarturiko gastua 1.026.996,00 

2009

IturriaGLO-AOD
Funts banagarriak - FB-FD

GLO-AOD – (P+ Fx)
P+ Fx

Legearen arabera aurreikusitakoa51.000.000,0049.623.332,001.376.668,00
Ogasunaren arabera gauzatutakoa46.034.206,0045.348.353,00685.853,00
  
Deialdiaren agindua47.672.280,85 
Ebazpenaren arabera hitzarturikoa46.354.368,35 
Ebazpenaren arabera esleitu gabea 1.317.912,509 
  

Urte anitzetarako hitzarturiko gastua 1.951.051,15 

2008

IturriaGLO-AOD
Funts banagarriak - FB-FD

GLO-AOD - (P+ Fx)
P+ Fx

Legearen arabera aurreikusitakoa45.000.000,0044.638.300,00361.700,0010

Ogasunaren arabera gauzatutakoa44.173.571,0042.536.797,001.636.774,00
  
Deialdiaren agindua45.130.382,00 
Ebazpenaren arabera hitzarturikoa46.861.195,81 
Ebazpenaren arabera esleitu gabea -1.730.813,81 
  

Urte anitzetarako hitzarturiko gastua -492.082,00 

Iturria: Bertan egina, Aurrekontuen Lege Ofi zialetan11, EAE-ko Administrazio Orokorrean (Ogasuna), Deialdi aginduetan eta 
lankidetzarako tresnen Ebazpenetan oinarrituz. 
*   Ogasunaren gastuak urtero egindako gastuak dira (ordainketak)
** Agindua, ebazpen bidez hitzarturiko gastua da  
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3.2.2. Garapenerako lankidetza, tresnen arabera 

11 lankidetza tresnaren bidez ematen da GLO-AOD (Garapenerako Laguntza Ofi ziala). 5. taulan zehazten dira 
tresnok. 

5. taula. Eusko Jaurlaritzaren garapenerako lankidetza tresnak

Zk.TresnaDefi nizioaDekretu arau-emailea

1PRO – Proiektuak

GGKEen proiektuetarako laguntzak, 
gehienez 600.000 €-koak. 2 urte + 2 urte 
gehiago gehienez luzapenean. Hiru diru-

laguntza linea daude: oinarrizko beharrak 
eta tokiko garapena (k1), ekoizpen 

proiektuak (K2) eta garapenerako heziketa 
(K3).

Otsailaren 27ko 34/2007 
DEKRETUA, Garapenerako 
Lankidetzaren Funtsaren 

kargurako proiektuetarako 
laguntzak arautzen dituena.

2PGM - Programak

Hainbat proiektu biltzen dituzten esparru-
programak. Gehienez 1.200.00 €-ko diru-

laguntza ematen da. 4 urteko iraupena, + 2 
urteko luzapena gehienez.

Apirilaren 3ko 57/2007 
DEKRETUA, Garapenerako 
Lankidetzaren Funtsaren 

kargurako proiektuetarako 
proiektuen laguntzak arautzen 

dituena.

3
PRE – Laguntza 
humanitarioko linea 
iraunkorra 

Bi diru-laguntza linea: lehenbizikoa, ekitaldi 
osoan irekitako eta aurrekontu mugarik 

gabeko premiazko funts baten menpekoa. 
Bigarrena ikuspegi estrategikoagoa duten 

entitate espezialistentzat bideratua, 
prebentzioa, arreta eta sentsibilizazioa 

barne direla.

Otsailaren 19ko 31/2008 
DEKRETUA, garapenerako 

lankidetzaren kargurako ekintza 
humanitarioetarako laguntzak 

arautzen dituena. 4
EHE- Ekintza 
humanitarioko 
esparru-estrategiak

5ZUZ - Hitzarmenak

Bi aldeko lankidetza egiteko erabilitako 
tresna. 2010eko urteko plangintzan, 

hiru lan-ildo zehaztu dira: etengabeko 
prestakuntza, lurralde estrategiak fi nkatzea 
eta Eusko Jaurlaritzaren beraren ahalmenak 

mobilizatzea.

Ez dago berariazko deialdirik 
tresna honetarako. Zuzeneko 

lankidetza da.

6

GBA – GGKEen 
antolaketa eta genero 
ikuspegiak aldatzeko 
proiektuetarako 
deialdi berezia

Entitateen beren egiturak aldatzeko 
lagungarria den deialdia da, erakunde 

ereduetan genero-ikuspegia txertatzeko.

Azaroaren 25eko 197/2008 
DEKRETUA, genero berdintasuna 

erakundean txertatzeko 
prozesuak sustatzeko 

lankidetza-entitateentzako 
laguntzak arautzen dituena.

7

NBE – Nazio Batuen 
nazioarteko 
erakundeetan 
herrialde pobreetan 
lan egiteko bekak.

Atal honetan, deialdi berrien ebazpena 
nahiz aurreko urteetarako beka 

bakoitzerako onetsitako luzapenak sartzen 
dira.

Otsailaren 13ko 22/2007 
DEKRETUA, Nazio Batuen 
nazioarteko erakunde eta 
horiekin lotutako pertsona 
juridikoentzako laguntzak 

arautzen dituena, nazioarteko 
erakunde horietako garapen 

proiektuetan parte hartu 
nahi duten laguntzaile 

boluntarioentzako bekak 
emateko herrialde pobreetan.

8
BEK – Garapenaren 
Zuzendaritzako 
espezializazio bekak

Garapenaren Lankidetzaren arloko aditu 
profesionalak espezializatzeko bekak 
dira, urtebetez Eusko Jaurlaritzaren 

Garapenerako Lankidetzaren 
Zuzendaritzako proiektuen jarraipen 

tekniko eta fi nantzario lanetan laguntzeko 
Gasteizko egoitzan.

Ekainaren 17ko 138/1997 
DEKRETUA, Garapenerako 

Lankidetzaren arloko 
profesionalen espezializazio 

bekak arautzen dituena.
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Zk.TresnaDefi nizioaDekretu arau-emailea

9
KOP – Euskal 
kooperatzaileentzako 
laguntzak.

Eusko Jaurlaritzak kooperatzaile 
profesionala bultzatzearen aldeko 
apustua egiten du, egitura eta eraldaketa 
lankidetza politikaren eremuan. Hala, 
kooperatzailea fi nkatzea eta onartzea da 
kooperatzaileentzako laguntzaren xedea.

Maiatzaren 31ko 124/2005 
DEKRETUA, Garapenerako 

Lankidetzaren eta laguntzaren 
Funtsaren kargurako 

kooperatzaileentzako laguntzak 
arautzen dituena.

10JVC- Gazte Euskaldun 
Kooperatzaileak 

1993an sortu zen Euskal Herriko gazteen 
artean elkartasuna sustatzeko xedez.

1993an sortua.

11
SAR - Ignacio Ellacuria 
saria

Euskadiko eta Euskaditik kanpoko 
erakundeek, taldeek eta banakoek herrien 
arteko berdintasuna eta justiziaren eta 
pobrezia gainditzearen alde eginiko 
ekarpena saritzea du helburu, baita 
ekarpen hori ezagutaraztea ere, Euskadiko 
eta nazioarteko gizartea jabearazteko 
lagungarria izateko.

Azaroaren 18ko 189/2008 
Dekretua «Ignacio Ellacu ría» 
saria eratu duena.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Lankidetza Zuzendaritzaren beraren dokumentuak abiapuntu hartuta egina 

Aurreko atalean azaldu denez, Funts Banagarriak (FB-FD) gehien bat Plan Estrategikoak eta Zuzentzaileak 
ezarritako lankidetzarako tresnetarako irekitako urteko hainbat deialdirekin bideratzen dira. Hots, FB-
FDen %98,28, guztira 141.826.343,71 €. Hasierako balioa eta lankidetzako 11 tresnaren bidez gauzatutakoa 
alderatzeko hemendik aurrera erabiliko den erreferentziako zifra izango da hori.

3. grafi koari esker, lankidetza funtsa hasieran hainbat tresnaren bidez zelan banatzen diren konpara daiteke, 
deialdien agindu bakoitzean agertzen denez, baita behin betiko zenbatekoak emandakoan zelan banatzen 
diren eta zelan esleitzen diren ebazpen-aginduetan ere.

Planifi katzen denaren eta egiaz ematen denaren arteko portzentajea, oro har, ez da askorik aldatzen 
tresna gehienetan. Alabaina, merezi du erdia baino gehiago gauzatu den programa, tresna edota ekintza 
humanitariokoa edo hitzarmenetakoa aipatzea, hasierako aurrekontuan agertzen dena baino diru gehiago 
erabilitakoa.

3 grafi koa. 2008-2010eko Deialdien Aginduaren arabera aurreikusitako zenbatekoaren tresnen araberako 
banaketa

PGM, %17,86

ZUZ, %7,94

PRE, %7,50

K3, %6,35

NBE, %3,42KOP, %0,85
GBA, %0,49JVC,

%0,38
BEK, %0,24

SAR, %0,02

K1 eta K2, %54,96
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4. grafi koa. Egiaz emandako zenbatekoaren banaketa-portzentajea tresnen arabera, 2008-2010 (burutzeko 
hitzartutako funtsak)

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.

Aztergai izan den hiru urtean, lankidetza tresnen bidez gauzatu dira 141.827.279,79 euro, eta horietatik 
%64,34 Garapenerako Lankidetza eta Laguntzarako Funtsaren kargurako proiektuetarako bideratzen da: 
%56,86 garapenerako lankidetza proiektuetarako (K1) eta ekoizpen, prestakuntza eta teknologi laguntzako 
proiektuetarako (K2); eta %7,48 Garapenerako Heziketa Proiektuetan (K3).

Zuzeneko lankidetza hitzarmenen bidezko laguntzak egiaz gauzatutako funtsen %13,05, programak %9,63 
dira eta ekintza humanitarioko ekimenak funtsen %8,14: %4,73 Ekintza Humanitarioko linea iraunkorrean eta 
%3,41 esparru-estrategietan. NBEren bekak %3,25 dira. Kooperatzaileentzako laguntza, berriz, %0,66. Azkenik, 
genero-berdintasunaren aldeko proiektuen deialdia, Ignacio Ellacuria saria, espezializazio bekak eta gazte 
euskaldun kooperatzaileak ez dira aurrekontuaren %1 ere, are gehiago: hasierako aurrekontuak egiten diren 
unetik hasita zenbatzen dira. 

Bestalde, aztergai dugun hiru urteko epealdian oro har ikus daitekeenez, funts banagarrien %100 ia deialdien 
bidez ematen da. 2010. urtean, zati batez itxitako datuekin, aurreikusitakoaren %99,2 tresnen bidez onetsita 
zegoen, orotara 48.611.715,63 euro. 2009. urtean, aginduen bidez banaturiko aurrekontuaren % 97,2, hots, 
46.354.368,35 euro. Eta 2008an %3,8ko emakida izan zen, guztira  46.861.195,81 euro. 

1. taularen bidez, funtsak tresnen artean urte bakoitzean zelan banatzen diren ikus daiteke. Oro har, garapenerako 
lankidetza proiektuen tresna aurreikusitakoaren arabera gauzatu da ia, urte artean gutxi gorabeherako 
emaitzarekin, eta 2008 eta 2009 urteetarako inbertsio handiagoa ageri da, garapenerako heziketa proiektuetan 
aurreikusitakoa baino handiagoa (k3). 

Ekintza humanitarioko linea iraunkorra gehiegi gauzatu da hiru urtean, eta hori nolabait konpentsatu da 
ekintza humanitarioko esparru-estrategien bidez betearazten diren funtsekin. Merezi du aipatzea tresna hori 
gehiegi gauzatu dela 2010. urtean, Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritzaren arabera, BBK-k emandako 
733.000 euroko kapitalagatik, 2010eko otsailean Haitin izandako lurrikaran laguntza emateko berariazko 
proiektuetarako. 

Hitzarmenen tresnaren gehiegizko betearazpena ere nabarmentzen da, eta bertan hasieran aurreikusitakoa 
baino askoz ere funts gehiago argi erabiltzen da. Arestian azaldu denez, aurrekontuaren %7,94 aurreikusi 
da eta FB-FDen %13,05 gauzatu da. Hots, GLO-AODren guztizkoaren %12 ia. Programen tresna eta genero-

ZUZ, %13,05

PGM, %9,63

AH, %8,14

K3, %7,48

NBE, %3,25
KOP, %0,66GBA, %0,25

JVC, %0,42

BEK, %0,24

SAR, %0,02

K1 eta K2, %56,86
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12 Planaren hiru urteetan, zenbait tresnatatik datozen ZUZ funtsen gehiegizko betearazpena gertatu da, proiektuen kalitatea 
deialdiaren bidez onesteko nahikoa izan ez zireneko tresnatatik, hain zuzen ere.

berdintasuna erakundean txertatzeko deialdiak, batez beste, horietarako erabilitako funtsen erdia baizik ez da 
betearazten. Azkenik, NBEren beken tresnak eta espezializazio tresnak egonkorrak dira oro har. Deigarria da 
kooperatzaileentzako laguntzen burutzapen maila txikia 2008 eta 2009. urteetan. 

6. taula. Hasierako aurrekontua eta gauzatutako aurrekontua (betearazteko hitzartua) tresnen arabera eta 
deialdiaren aginduen arabera, 2008- 2010 urteetan banakatua

TRESNA 

URTEA: 2008-2010

Aginduaren 
arabera 

aurreikusitako 
zenbatekoa 

A

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira 
B

Betearazpen 
portzentajea 

B/A

Onetsitako 
ekimenen 

kop.

Garapenerako lankidetza proiektuak - 
K1 eta K2

77.943.186,4080.642.909,74%103,5234

Garapenerako heziketa proiektuak - K39.003.187,8410.608.852,65%117,874

Ekintza Humanitarioko Linea 
Iraunkorreko proiektuak - PRE

5.315.157,836.710.823,71%126,350

Ekintza Humanitarioko Esparru-
estrategiak – EHE 

5.315.157,834.836.490,15%91,07

Programak – PGM25.327.651,2013.664.308,52%54,012

Hitzarmenak – ZUZ11.261.002,6118.508.145,60%164,41257

Genero politikaren instituzionalizazio 
prozesuetan indartzeko deialdia – GBA

700.000,00354.676,93%50,715

NBEren bekak – NBE4.851.000,004.610.688,94%95,0300

Kooperatzaileen bekak - KOP1.200.000,00935.383,55%77,941

Espezializazio bekak - BEK334.000,00334.000,00%100,018

Ignacio Ellacuria Saria - SAR31.000,0031.000,00%100,02

Gazte Euskaldun Kooperatzaileak – JVC545.000,00590.000,00%108,30

Gastuak, orotara 141.826.343,71141.827.279,79%100,0810

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.
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TRESNA 

URTEA 2010

Aginduaren 
arabera 

aurreikusitako 
zenbatekoa  A

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira 
B

Betearazpen 
portzentajea 

B/A

Onetsitako 
ekimenen kop.

Garapenerako lankidetza proiektuak - 
K1 eta K2

27.460.987,3827.522.408,02%100,272

Garapenerako heziketa proiektuak - K33.394.054,623.332.633,98%98,223

Ekintza Humanitarioko Linea 
Iraunkorreko proiektuak - PRE

1.904.819,002.637.819,00%138,521

Ekintza Humanitarioko Esparru-
estrategiak – EHE 

1.904.819,001.904.818,00%100,03

Programak – PGM8.400.000,004.698.304,38%55,94
Hitzarmenak – ZUZ3.300.000,006.131.992,75%185,822

Genero politikaren instituzionalizazio 
prozesuetan indartzeko deialdia – GBA

350.000,00214.173,88%61,29

NBEren bekak – NBE1.525.500,001.386.065,62%90,990
Kooperatzaileen bekak - KOP400.000,00400.000,00%100,018

Espezializazio bekak - BEK118.000,00118.000,00%100,06

Ignacio Ellacuria Saria - SAR15.500,0015.500,00%100,01

Gazte Euskaldun Kooperatzaileak – JVC250.000,00250.000,00%100,00

Gastuak, orotara 49.023.680,0048.611.715,63%99,2269

TRESNA 

URTEA 2009

Aginduaren 
arabera 

aurreikusitako 
zenbatekoa  C

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira 
D

Betearazpen 
portzentajea 

D/C

Onetsitako 
ekimenen kop.

Garapenerako lankidetza proiektuak - 
K1 eta K2

26.573.819,2626.446.511,81%99,580

Garapenerako heziketa proiektuak - K32.952.646,583.079.951,88%104,319

Ekintza Humanitarioko Linea 
Iraunkorreko proiektuak - PRE

1.904.819,002.079.526,61%109,215

Ekintza Humanitarioko Esparru-
estrategiak – EHE 

1.904.819,001.524.586,05%80,02

Programak – PGM8.200.000,005.543.758,14%67,65
Hitzarmenak – ZUZ3.597.177,015.514.089,01%153,312

Genero politikaren instituzionalizazio 
prozesuetan indartzeko deialdia – GBA

350.000,00140.503,05%40,16

NBEren bekak – NBE1.525.500,001.492.481,03%97,897
Kooperatzaileen bekak - KOP400.000,00269.460,77%67,411

Espezializazio bekak - BEK108.000,00108.000,00%100,06

Ignacio Ellacuria Saria - SAR15.500,0015.500,00%100,01

Gazte Euskaldun Kooperatzaileak – JVC140.000,00140.000,00%100,00

Gastuak, orotara 47.672.280,8546.354.368,35%97,2254
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TRESNA 

URTEA 2008

Aginduaren 
arabera 

aurreikusitako 
zenbatekoa  E

Emandako 
zenbatekoa, 

guztira 
F

Betearazpen 
portzentajea 

F/E

Onetsitako 
ekimenen 

kop.

Garapenerako lankidetza proiektuak - 
K1 eta K2

23.908.379,7626.673.989,91%111,682

Garapenerako heziketa proiektuak - K32.656.486,644.196.266,79%158,032

Ekintza Humanitarioko Linea 
Iraunkorreko proiektuak - PRE

1.505.519,831.993.478,10%132,414

Ekintza Humanitarioko Esparru-
estrategiak – EHE 

1.505.519,831.407.086,10%93,52

Programak – PGM8.727.651,203.422.246,00%39,23
Hitzarmenak – ZUZ4.363.825,606.862.063,84%157,223

Genero politikaren instituzionalizazio 
prozesuetan indartzeko deialdia – GBA

0,000,00%0,00

NBEren bekak – NBE1.800.000,001.732.142,29%96,2113
Kooperatzaileen bekak - KOP400.000,00265.922,78%66,512

Espezializazio bekak - BEK108.000,00108.000,00%100,06

Ignacio Ellacuria Saria - SAR0,000,00%0,00

Gazte Euskaldun Kooperatzaileak – JVC155.000,00200.000,00%129,00

Gastuak, orotara 45.130.382,8646.861.195,81%103,8287

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.

Guztira, 810 ekimen onetsi dira 2008 eta 2010 urteen artean:
- 308 lankidetza proiektu, 2010ean 95, 2009an 99 eta 2008an, berriz, 114. Horietatik 74 Garapenerako 

Heziketako berariazko proiektuak izan dira. 
- Ekintza humanitarioko 50 proiektu eta 7 esparru-estrategiatarako laguntza eman da. 
- 2008 eta 2010 artean onetsitako programak 12 dira.
- Zuzenean 57 hitzarmen izenpetu dira, 2010ean 22, 2009an 12 eta 2008an, berriz, 13, Euskadiko 

Autonomia Erkidegoko nahiz Hegoaldeko erakundeetako lankidetza eragileekin. 
- Genero politikaren instituzionalizazio prozesuetan indartzeko deialdia abiarazi zenetik, 15 entitatek, 

2009an 6k eta 2010ean 9k abiarazi dute tresna. 
- Espezializazioko 18 bekadunek lagundu dute lanean Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritzan, 

urtean 6k; 
- 173 pertsonari bekak eman zaizkie Nazio Batuen nazioarteko erakundeen lan egiteko herrialde 

pobreetan, eta horietatik 127k esperientzia osagarrirako urtebeteko luzapena eskatu dute.
- 41 kooperatzaileri eman zaie laguntza hiru urteotan eta 
- Ignacio Ellacuria saria eman zaie bi erakunderi: Euskadiko GGKEen Koordinakundeari 2009an eta 

Salvadorreko “Las Dignas” elkarteari 2010. urtean. 
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7. zk.ko taula. Eskaturiko ekimenak eta onetsitako ekimenak tresnaren arabera, 2008-2010

2008-2010

TRESNA 
ESKATURIKOEN 

KOP.
ONETSITAKOEN 

KOP.
% 

Garapenerako Lankidetza Proiektuak (K1 eta K2)558234%41,94
Garapenerako Heziketa Proiektuak (K3)16174%45,96
EHko linea iraunkorra (PRE)6150%81,97
Larrialdietako linea (EHE) 97%77,78
Programak (PGM)1612%75,00
Hitzarmenak (ZUZ)6557%87,69
Genero-berdintasunaren alde (GBA)1715%88,24
Bekak (NBE)207173%83,57
Bekak (NBE) - Berriztapenak 127127%100,00
Kooperatzaileen bekak (KOP)4541%91,11
Espezializazio bekak (BEK)14218%12,68
Ignacio Ellacuria saria(SAR)22%100,00

GUZTIZKOAK1410810%57,45

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.

3.2.3. Garapenerako lankidetza eremu geografi koen arabera

2008 eta 2010 bitartean, guztira 141.827.279,79 euro hitzartu ziren betearazteko, eta horietatik 18.971.760,64 
euro (funtsen %13,38) Euskadin ekimenak bultzatzeko erabili ziren, hau da: garapenerako heziketa proiektuak, 
hitzarmenak lankidetzako euskal eragileekin (Unibertsitateak, koordinakundea, fundazioak, etab.), eta 
genero-berdintasunerako deialdi guztiak, espezializazio bekak, Ignacio Ellacuria saria eta Gazte Euskaldun 
Kooperatzaileak. 

Plan Estrategiko eta Zuzentzaileak, erreferentziako eremu teorikoa eta Eusko Jaurlaritzak bultzatu nahi duen 
lankidetza eredua zehazteaz gain, ikuspegi hori garatzeko eremu geografi koa ezarri zuen. Hauxe da Planaren 
helburu orokorra: “Gauzak eraldatzeko lankidetza politika garatzea, kalitatekoa, koordinatua eta koherentea, 
pobrezia estrukturala desagerrarazteko eginkizuna ardatz hartuta”13. Horretarako, emandako hainbat irizpideri 
erantzuten dioten 22 herrialde lehenetsi zituen (ikusi PD, 95. or. eta hurrengoak). Horietatik ezarri denez 
(PNUDen –Nazio Batuen Garapenerako Programa- 2007-2008ko datuen arabera), Euskadirekin lankidetza 
tradizio handiko GGI ertaineko 11 ziren, eta 9 GGI txikikoak.

PNUDen arabera, Giza Garapenaren Indizeak (GGI) “herrialde batek giza garapenaren oinarrizko hiru dimentsiotan 
lortu duen batez besteko aurrerapena neurtzen du: bizi luzea eta osasungarria izatea, heziketa eskuratzea 
eta bizi maila duina14”. 5. grafi koan, euskal lankidetzak nora jo duen agertzen da, 2009ko GGIren sailkapen 
eguneratua erreferentziatzat hartuta, betiere, orientazio geografi koari, desberdintasunari eta pobreziari 
buruzko azterketa zabalagoa izateko, beste bi adierazletara jo beharko litzatekeela jakinda (eskualdeko GGI,  
per capita BPG, Gini Indizea, edo bestelako desberdintasun adierazle batzuk).

13 Eusko Jaurlaritza.  Garapenerako Lankidetza Plan Estrategikoa eta Zuzentzailea 2008-2011, 47. or.
14 PNUD, Giza Garapenari buruzko txostena 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. HDR 2009 Statisticals 
Tables: http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/. Datu baliagarriak izateak ezartzen du GGIk estalitako herrialdeen 
kopurua. Herrialdeen arteko konparazioak ahalbidetzeko, nazioarteko estatistika erakunde nagusiaren eta eskuragarri 
dauden beste iturri fi dagarri batzuen datuak oinarri hartuta kalkulatzen da GGI, ahal den neurrian. Dokumentu honetan ez 
dago GGIren sailkapenik, zenbait herrialdek ez baitute daturik ematen urte honetarako, Kubak adibidez. 
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5 grafi koa. Eusko Jaurlaritzak betearazteko hitzartutako funtsen banaketa, 2008-2010, 2009ko GGIren 
sailkapenaren arabera

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte. PNUDen 2009ko GGIren sailkapenaren txostenarekin 
gurutzatzea. Sailkatu gabeko herrialdeak: Palestina eta Saharako Arabiar Errepublika Demokratikoa (RASD).

Euskadirako ez den saldoa da, Eremu Geografi koetan Hitzartutako Funtsa deritzona edo betearazteko 
hitzarturiko funtsa, guztira 122.855.519,15 euro, 63 herrialdetan banatua. Horietatik 14 PNUDek giza garapen 
indize altukotzat jotako herrialdeak dira, hots, funtsen %41,88; GGI ertaineko 32, funtsen %33,85 eta 15 GGI 
baxuko taldearen barruan, zenbateko horren guztiaren %19,47. Palestina eta Saharako Arabiar Errepublika 
Demokratikoa (RASD), euskal administrazioaren lehentasunezko herrialdeak, biak sailkatu barik daude 
eta gauzatutako funtsen %4,80 biltzen dituzte. Hots, funtsen %53 baino gehiago GGI ertain eta baxuko 
herrialdeetarako hitzartu da.

Eremu geografi koan banaturiko funtsen %87,44 lehentasunezko 22 herrialdeetarako erabili zen; halakotzat 
ezarriak zituen Eusko Jaurlaritzaren Plan Estrategiko eta Zuzentzaileak. Horietatik 7 GGI altuko taldekoak 
dira: Brasil, Kolonbia, Kuba, Ekuador, Mexiko, Peru eta Venezuela. 8 GGI ertainekotzat jo dira: Angola, Bolivia, 
Salvador, Guatemala, Honduras, India, Nikaragua eta Uganda. GGI baxukoak, berriz, 5 dira (guztiak Afrikan): 
Burundi, Boli Kosta, Mozambike, Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Ruanda. 

Banaketa geografi koari beste begiratu batean ikus daitekeenez, 20 herrialdek biltzen dute aztergai dugun hiru 
urteko epealdian eremu geografi koetan banaturiko funts guztien %88,15, eta %66,78 lehenbiziko 10etan biltzen 
da. 7. taulak aldi horretan lankidetza bolumenik handiena duten herrialdeen zerrenda dakar. Lehentasunezko 
herrialde horietatik, hiru hauek ez dira sartzen talde horretan: Uganda, Angola eta Venezuela. Senegal da 
fi nantzazio handiena duten 20 herrialdeen zerrenda horretan sartzen den eta lehentasunezkoa ez den herrialde 
bakarra.

8. taula. Lankidetza bolumen handiena jasotzen duten herrialdeen zerrenda 2008-2010

URTEA
Betearazteko hitzartutako funtsak, 

guztira 
Eremu geografi koan betearazteko 

hitzartutako funtsak, guztira

200846.861.195,8140.688.269,18
200946.354.368,3540.104.759,97
201048.611.715,6342.062.490,00

2008-2010141.827.279,79122.855.519,15
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2008-2010 

Zk. Herrialdea
Ekimenen 
guztizko 

kop.

Emandako 
zenbatekoa

Eremu 
geografi koan 

hitzartutako funts 
guztien ehunekoa

% 
lehentasunezko 

22ak 

% 
lehenbiziko 

10ak 

1Peru 6617.629.602,80%14,35

%87,44

%66,78

2Kuba 439.559.382,33%7,78
3Guatemala399.489.356,17%7,72
4Ekuador459.338.312,00%7,60
5Bolivia 358.186.083,85%6,66
6Salvador 396.859.909,64%5,58

7
Kongo Errep. 

Dem. 
186.361.822,09%5,18

8Kolonbia245.131.035,73%4,18
9Nikaragua234.940.957,76%4,02
10Brasil194.541.192,11%3,70
11Palestina193.233.769,34%2,63
12India93.186.468,05%2,59
13Mexiko 343.185.406,01%2,59
14Honduras222.968.611,26%2,42
15SAED112.663.026,23%2,17
16Burundi 42.478.821,97%2,02
17Mozambike112.316.085,71%1,89
18Senegal82.167.830,11%1,76
19Ruanda42.092.751,57%1,70
20Boli Kosta51.963.865,55%1,60

GUZTIRA478108.294.290,28%88,15
28Uganda 3555.505,48%0,45
31Angola2440.586,14%0,36
37Venezuela8308.003,79%0,25

GUZTIRA491109.598.385,69%89,21

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Aurreko taulan ikus daitekeenez, Peru da funts bolumenik handiena biltzen duen herrialdea, ia 18 milioi euro 
epealdian, hots, herrialdeetan gauzaturiko funts guztien %14,35, hurrengoetan inbertituriko funtsen baturaren 
berdina ia, Kuban eta  Guatemalan (Indarreko herrialde estrategian, Kuba eta Guatemala). Ondoren Ekuador 
dator (hurrengo herrialde estrategia), %7,60arekin. Hiru urtean lankidetza bolumenik handiena bildu duen 
Afrikako herrialdea Kongoko Errepublika Demokratikoa da, herrialdeetan gauzaturiko funtsen %5,18. 

Bestalde, 5. grafi koak eremu geografi koaren arabera ematen du laguntzen banaketa. Tresnen bidez betearazteko 
hitzarturiko funts guztietatik, hots, 141.827.279,79 euroetatik %60 Amerika Latinoko herrialdeentzat  da: 
%32,34 Hego Amerikarako eta %27,96 Amerika Erdirako, Kariberako eta Mexikorako. 

Afrikak herrialdeetan bana daitezkeen funtsen %23,9 biltzen du, eta betearazteko hitzarturiko funtsen %20, 
70 (FB-FD guztizkoarekiko), tresna guztietan  10.743.287,80 euro emanda 2010ean; 10.406.570,37 euro 2009an 
eta  8.211.184,61 euro 2008an. Kontinente horretarako erabilitako funtsen %67,54 proiektuen deialdiaren bidez 
egiten da, eta ekintza humanitariorako %22,89. Funts guztiak EHko esparru-estrategietan biltzen dira.
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6. grafi koa. Eusko Jaurlaritzaren GLO-AODren banaketa, 2008-2010, eremu geografi koaren arabera 

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

7. grafi koa. Eusko Jaurlaritzak Afrikan erabilitako funtsen bilakaera, 2008-2010, betearazteko hitzarturiko 
funtsen arabera eta betearazteko eremu geografi koetan hitzarturiko funtsen arabera

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28.

Latino Amerika, 
%60,31

Ozeania, %0,01
Asia, %5,60

Europa, %13,38

Afrika, %20,70
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3.2.4. Sektoreko arloen araberako garapenerako lankidetza

Lankidetza bolumenik handiena duen tresna lankidetza proiektuena da (K1- K2). Indarreko plan estrategikoak 
eta zuzentzaileak sektoreko arloak ezartzen ditu, eta horien barruan kokatu behar da taldearen %100. Tresna 
horrek 2008-2009ko epealdian izan duen sektoreko banaketa erakusten du 8. grafi koak. 2010. urtetik, oraindik 
ez ditugu aplikazioan erabat prozesaturiko datuak.

8. grafi koa. Garapenerako lankidetza proiektuak betearazteko hitzarturiko funtsen banaketa, K1 eta K2, 
sektoreko arloaren arabera, 2008-2009 

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

2008-2009 bi urteetan, guztira K1 eta K2ko 162 proiektu onetsi dira. Horietatik 47, %31,05, herri ekonomiarako 
ekimenak izan ziren; 45 proiektu, %27,43, lehentasunezko gizarte beharrei erantzuteko; 28, hau da, %18,07, 
emakumeen jabekuntzarako; 26, hau da, %15,04 tokiko boterera bideratuak; 9 proiektu, %5,91, kultur 
nortasunari datxezkion proiektuak dira eta 7 proiektu, %2,51, giza eskubideei dagokie. 

Garapenerako heziketari edo K3 proiektuei dagokienez, bere sektoreko arloak ere ezarriak ditu horiek15. 2008 
eta 2009 urteetan garapenerako 51 heziketa proiektu onetsi ziren, guztira 7.276.218,67 €: 19 K3, 2009. urtean, 
orotara 3.079.951,88 € eta 32 K3 2008. urtean, 4.196.266,79 €. Guztizko horretatik, ikerketaren arloan sailkatzen 
dira ekimenen %24,26, %21,79 komunikazioan, trukean eta ikaskuntza kolektiboan; %19,95 prestakuntza 
arloari dagokio; %18,33 berrikuntza eta sorkuntza metodologikoari eta %15,66 Eragin Politikoari. 2010. urtean, 
23 ekimen onetsi ziren, guztira 3.332.634 €, baina artean ez zeuden prozesatuta datuak. 

15 Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Lankidetza Plan Estrategikoa eta Zuzentzailea 2008-2011, 137. or. 

Emakumeen 
enpoderamendua, 

%18,07

Giza eskubideak, 
%2,51

Herri ekonomia, 
%31,05

Lehentasunezko gizarte 
beharrak, %27,43

Tokiko agintea, 
%15,04

Kultur Nortasuna, 
%5,91
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9. grafi koa. K3 garapenerako heziketa proiektuak betearazteko hitzarturiko funtsen banaketa, sektoreko 
arloaren arabera, 2008-2009

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.

Programen tresnak ez du berariazko sailkapenik. Hala eta guztiz ere, K1 eta K2 proiektuen kategoria berak 
erabiltzen badira, azterlaneko hiru urteetan guztira onetsi diren 12 programetatik, 5 herri ekonomiaren arloari 
dagozkiola esan daiteke; 4 emakumeen jabekuntzari eta 3 kultur nortasunari. 

9. taula. Programak betearazteko hitzarturiko funtsen banaketa sektoreko arloen arabera, 2008-2010

K1 eta K2 sektoreko arloa
2008-2010

PGM kop.
Emandako 

zenbatekoa

 K1 eta K2 
ekimenen 

kopuruaren %

Emandako 
zenbatekoaren 

%

Herri ekonomia 55.815.253,0041,6742,56
Emakumeen jabekuntza44.499.037,9533,3332,93
Kultur nortasuna33.350.017,5725,0024,52
GUZTIRA1213.664.308,52100100,00

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Eusko Jaurlaritzaren ekintza humanitarioaren politikak bi tresna ditu: fi nantzazio linea iraunkorreko (PRE) 
eta ekintza humanitarioko esparru-estrategien fi nantzazio linea (EHE). Ekintza humanitarioaren deialdiaren 
aginduetan ezarrita dagoenez, ekintza humanitarioko linea iraunkorrerako zenbatekoaren %50 esleitu da, eta 
%50 esparru-estrategietarako. 

2008 eta 2010 bitartean, guztira 50 proiektu onetsi dira ekintza humanitarioko linea iraunkorrean, 14 proiektu 
2008an, 15 2009an eta 21 2010ean. Hots, guztira 6.710.823,71 euroko zenbatekoa, eta 17 herrialdeetarako 
erabili da, 9. taulak erakusten duenez. 

Komunikazioa, trukaketa, 
talde ikasketa, %21,79

Eragin politikoa, 
%15,66

Berrikuntza eta sorkuntza 
metodologikoa, %18,33

Ikerketa, %24,26

Prestakuntza, 
%19,95
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10. taula. Ekintza humanitarioko linea iraunkorraren bidez Eusko Jaurlaritzaren laguntza jaso duten 
herrialdeen zerrenda, 2008-2010

HERRIALDEAPRE kop.Emandako zenbatekoa
Guztizko zenbatekoaren 

% 
Palestina111.493.125,2222,25
Haiti101.194.201,6617,80
Kuba6831.368,1712,39
Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoa

3456.650,006,80

Pakistan3367.400,335,47
Boli Kosta2346.257,455,16
Kongoko Errep. Dem.3306.475,534,57
Peru3305.287,474,55
Kenia1200.000,002,98
Kolonbia-Venezuela1181.112,882,70
Bolivia1179.884,002,68
Uganda1175.000,002,61
Zambia1175.000,002,61
Mexiko 1150.000,002,24
Txad1125.000,001,86
Libano1124.061,001,85
Tanzania1100.000,001,49

GUZTIZKOAK506.710.823,71100,00

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Tresna honen sektoreko arloen araberako sailkapen bat ezarri du Plan Zuzentzaileak16. 2008 eta 2009 urteetan 
lorturiko datuen sailkapen propioa abiapuntu hartuta, esan daiteke funtsen %39,78 desplazaturiko pertsonei 
eta errefuxiatuei laguntza luzea emateko ekimenetarako dela. %32,62 hondamendiak zelanbait arintzeko; 
%14,49 hondamendiaren ondoko hasierako birgaikuntzarako; %7,37 hondamendiak eta gatazka armatuak 
prebenitzeko; %4,30 premiazko laguntzarako eta %1,45 hondamendietarako prestatzeko. 2010. urteari buruzko 
datuak, artean, ez zeuden guztiz prozesatuta. 

10. grafi koa. Ekintza humanitarioko linea iraunkorreko proiektuak betearazteko hitzarturiko funtsen 
banaketa sektoreko arloaren arabera, 2008-2009

16 Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Lankidetza Plan Estrategikoa eta Zuzentzailea 2008-2011, 129. or. 

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Hondamendien eta 
gatazka armatuen 

prebentzioa, %7,37

Larrialdietarako 
laguntza, %4,30

Hondamendien aurreko 
prestakuntza, %1,45

Laguntza iraunkorra 
errefuxiatuei eta lekuz 
aldatutakoei, %39,78

Hondamendien arindura, 
%32,62

Hondamendiaren ondorengo 
hasierako berriztapena, 

%14,49
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Ekintza humanitarioko esparru-estrategiei dagokienez, 2008 eta 2010 bitartean ekintza humanitarioko 7 
esparru-estrategia onetsi dira, 2008an baino 2 gutxiago, 2 2009an eta 3, berriz, 2010ean. Hiru urteetan, guztira, 
4.836.490,15 euroko zenbatekoa da, eta 5 herrialdetarako erabili da, guztiak Afrikako herrialdean. 4. taulak 
banaketa horren zerrenda dakar. 

11. taula. Ekintza humanitarioko esparru-zerrendak dituzten herrialdeen zerrenda, 2008-2010

HERRIALDEAEHE kop.Emandako zenbatekoa
Guztizko zenbatekoaren 

%
Boli Kosta1623.786,1012,90
Txad21.461.710,0030,22
Rwanda1774.586,0516,02
Kongoko Errep. Dem.21.422.000,0029,40
Sri Lanka1554.408,0011,46

GUZTIZKOAK74.836.490,15100,00

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Hitzarmenen tresna da, beharbada, guztietan gutxien ezagutzen dena, zeren eta zuzenean egiten baita eta 
betearazpenari buruzko urteko oroitidazkiek edo memoriek, betidanik, ez baitute hitzarmen horien edukiaren 
berri eman. Gainera, emakida ez da EHAA-ren bidez argitaratzen17. Aplikazioaren arabera, azterlaneko hiru 
urtean, guztira, zuzeneko 57 lankidetza hitzarmen izenpetu dira, orotara 18.508.145,60 €-ko zenbatekoa. 11. 
taulak 2008-2010eko hitzarmenen eremu geografi koen araberako banaketa ematen du, non %50 baino gehiago 
Amerika Latinoan egiten direla ikus daitekeen.

12. taula. Hitzarmenak betearazteko hitzarturiko funtsen banaketa eremu geografi koaren arabera, 2008-2010

EREMU GEOGRAFIKOA ZUZ kopZenbatekoa
Gauzatutako funts 

guztien % 
Euskadi226.426.679,7134,72

Erdiko Amerika, Karibea 
eta Mexiko

155.443.872,3829,41

Hego Amerika114.770.754,4825,78
Afrika71.079.139,035,83
Asia2787.700,004,26

Guztira 5718.508.145,60100,00

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Plan Zuzentzailean18 ezarritako tipologiaren arabera erreparatzen badiegu hitzarmenei, hauxe ikusiko dugu: 
bide horretatik gauzatutako funtsen %23,26 gizarte mugimenduak indartzeko ekimenei aurre egitekoak dira. 
Horien artean, mugimendu feministak eta nekazarien mugimenduak nabarmentzen dira, guztiak zuzenean 
Hegoaldeko erakundeekin izenpetuak. %15,31 erakunde arteko koordinaziora dago bideratuta, ahal dela 
euskal administrazioko erakundeekin, Euskal Fondoarekin edo Osasun Sailarekin esaterako. %13,67 Kubako eta 

17 Bidezkoa da esatea ezen ebaluazio horrek, lankidetzaren euskal politika ebaluatzeko lehen ariketa gisa, zerrenda bat 
dakarrela 14. Eranskinean, fi nantzaturiko erakunde bakoitzak jasotako funtsen berri ematen duena, diru-laguntzen bidezkoa 
nahiz zuzenean emandakoa. Gainera, epealdi horretan izenpetu edota gauzatutako 57 lankidetza-hitzarmen betearazteko 
erakundeekin erdi egituraturiko 6 elkarrizketa egin dira.
18 Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Lankidetzaren Plan Estrategikoa eta Zuzentzailea, 2008-2011, 118. or.
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Guatemalako estrategiak indartzeko. %13,56 alde anitzeko agentziekiko hitzarmenak dira, eta horien artean, 
Ekuadorreko PNUD ART programa edo Nazio Batuek Milurteko Helburuak sustatzeko Amerika Latinorako 
programak bultzatzea nabarmentzen dira. 

Funtsen %12,64 giza eskubideak bultzatzeko ekimenak sustatzeko erabiltzen da, bai Ipar Hemisferioan, bai 
Hego Hemisferioan. Eta %11,51 euskal lankidetzako eragileen ahalmenak indartzeko hitzarmenak dira. Funtsen 
%10,04, berriz, kategoria hauen barruan sartzen ez diren bestelako hitzarmenetarako erabili da.

11. grafi koa. Hitzarmenak betearazteko hitzartutako funtsen banaketa, tipologiaren arabera, 2008-2010

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Azkenik, emakumeen jabekuntza sustatzen duten ekimenak bultzatzea lehentasunezkoa izan da Eusko 
Jaurlaritzarentzat azken urteetan. Planean bertan, zeharkakotasunaren aldeko apustu politiko argia dago, eta 
emakumeen jabekuntzako elementuak sartzen dira. 2008 eta 2010 artean tresna guztietan gauzatutako funts 
guztietatik, hots, 141.827.279,79 euroetatik, 20.953.188,09 euro emakumeen arloko ekimenak bultzatzeko 
erabili da, hau da, gauzatutako funts guztien %14,77. Guztira, 60 ekimen onetsi dira: 49 lankidetza proiektu, 3 
programa eta 8 hitzarmen. 13. taulak banaketa horren laburpena ematen du. 

13. taula. Emakumeen arloko berariazko ekimenak, 2008-2010

TRESNA Emakumeen arloko ekimenen kop. 
Emakumeen arloan emandako 

zenbatekoa
PRO4916.018.409,90
PGM 33.350.017,57
ZUZ81.584.760,62

Guztira 6020.953.188,09

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

Herrialde-estrategien 
indartzea, %13,67

Giza eskubideen 
sustapena, %12,64

Beste batzuk, %10,04

Lankidetza eragileen 
gaitasunen indartzea, 

%11,51

Gizarte mugimenduen 
indartzea %23,26

Koordinazio 
instituzionala, %15,31

Hitzarmenak agentzia 
anitzekin, %13,56
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12. grafi koa. Emakumeen arloan ebazpen bidez hitzarturiko funtsen bilakaera-  2008-2010

Iturria:  Guk eginikoa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzaren aplikazio kontsultak abiapuntu hartuta.
Kontsulta data: 2010eko urriak 28, 2010eko urtarrilaren 17ra arte.   

3.2.5. Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren eragileak19 

Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetza, funtsean, euskal GGKEek egiten duten lanaren bidez gauzatzen 
da, baita unibertsitateek, fundazioek eta GGKEen koordinakundeak egiten duten lanaren bidez ere. Neurri 
txikiagoan bada ere, hitzarmenen bidez zuzeneko lankidetza egiten deneko erakundeak ere sartzen dira, 
gehienbat Hegoaldeko nekazarien gizarte mugimenduekin eta mugimendu feministekin (ZUZ). 

8. taulan, hiru urtetan lankidetza bolumenik handiena izaten duten erakundeak zein diren ikus daiteke, bide 
horretatik bideratzen diren lankidetza tresnak kontuan hartuta, hau da: K1, K2 eta K3 proiektuak; programak; 
ekintza humanitarioko bi tresnak; hitzarmenak; genero-berdintasunaren aldeko deialdiak, NBEren bekak eta 
kooperatzaileentzako laguntzak. 

Merezi du aipatzea ezen, Eusko Jaurlaritzaren lankidetza deialdien bidez identifi katu diren eta azterketako hiru 
urte guztietan edo edozeinetan fi nantzazioa jaso duten 113 erakundeetatik, lankidetzako egiazko gastuaren 
%50,88 15 euskal GGKEek gauzatutakoak direla, hots, 72.165.037,73 euro orotara. %73,13, berriz, 30 GGKEek 
gauzatu zuten, guztira 103.711.604,27 euro. (Ikusi zerrenda osoa 14. eranskinean)

19 Kasu honetan gogoratu beharra dago “eragile” Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Lankidetza Funtsetatik diru-laguntzak 
jasotzen dituzten entitateei deritzela, eta ez lankidetzan parte hartzen edo eragilearekin koordinatzen direnei; tartean diren 
entitate deritze horiei.
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14. taula. Euskal lankidetza gehiena kudeatzen duten 30 erakundeen zerrenda 2008-2010eko epealdian (%73).

Zk.Entitate eskatzailea
GUZTIZKOAK 2008-

2010
1Mugarik Gabe208.095.837,08
2Alboan Fundazioa7.033.998,92

3
Hegoa Elkartea, Nazioarteko Lankidetzari eta Garapenari buruzko 
azterketen erakundea

6.964.102,24

4Mundubat Fundazioa6.718.106,11
5Nazioarteko Elkartasuna  5.951.336,03
6Mariaren Konpainiaren Elkartasuneko Nazioarteko Fundazioa - FISC5.169.203,65
7Kulturaren Gizarte Berrikuntza Fundazioa (F.I.S.C.)4.253.361,30
8Euskadiko Bakea eta Elkartasuna Fundazioa - (CC.OO.)4.230.288,32
9Mugen Gainetik Elkartea4.002.997,99
10UNICEF Fundazioa-Euskadiko Batzordea eta Espainiako Batzordea3.620.685,60
11Intermón Oxfam Fundazioa3.619.886,99
12“Euskadiko Elkarbidea” herrialde pobreekiko elkartasunerako elkartea3.316.782,37
13EHNE Bizkaia Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna Bizkaia3.250.111,00
14Gizarte eta Kultura Garapenerako Elkartea - Zabalketa3.114.138,56
15Medicus Mundi Araba2.824.201,57
16Setem Hego Haizea2.803.151,74
17Medicus Mundi Gipuzkoa2.695.893,10
18Lankidetzarako ingeniariak (IC-LI)2.626.826,94
19ACNUR. Euskal Batzordea2.495.282,00
20Mundukide Fundazioa 2.460.817,26
21Euskadi Kuba2.385.501,53
22Arabako S.A.E.D.ren Lagunen Elkartea2.198.107,18
23PNUD-Geneva2.110.000,00
24Proclade Yanapay Fundazioa2.070.670,24
25Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)1.888.460,62
26Lagun Artean1.835.178,66
27Labein Fundazioa1.637.588,62
28Munduko Medikuak – Euskal Herria1.452.093,63
29UNESCO Etxea Euskal Herrian1.451.293,86
30Lankidetzarako APY Fundazioa-Euskadiko Elkartasuna1.435.701,16

Hala eta guztiz ere, diru-laguntzak jasotzen dituzten entitateen ezaugarri nagusiak pixka bat sakonago aztertzen 
baditugu (113 entitate guztiak), eta berariaz lorturiko laginean, zenbait elementu interesgarri aurki ditzakegu 
inkestan.

Euskal eragileak (4421) eta tokiko erakundeak (12) biltzen ditu lan egin deneko laginak. Lagin horrek unibertso 
osoarekiko duen errore-marjinak behar duen zuhurtziarekin jokatuta, ezaugarritzearen datu hauek aurkeztu 
behar dira ondoren:

20  Letra lodian agertzen diren erakundeak programetan egiaztaturiko entitateak dira. 
21 Lehenago aipatu denez, 45. zk.-ko inkesta epez kanpora iritsi zenez gero, soilik erantzun kualitatiboak sartu ziren 
azterketan.
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Lurraldean duten presentzia

Lankidetzako euskal eragileen %63k Lurralde Historiko bakarrean du presentzia, eta Bizkaia da ordezkaritza 
bakarra duten lankidetzako euskal eragileen ehunekorik handiena biltzen duen lurraldea. %11,4 (5 erakunde) 
ordezkaritzak dituzte bi Lurralde Historikoetan, haietatik 3k Araban eta Gipuzkoan dituzte egoitzak eta 2k 
Bizkaian eta Gipuzkoan. Azkenik, %25ek Euskal Autonomia Erkidegoko hiru Lurralde Historikoetan dute 
presentzia. 

13. grafi koa: Lankidetzako euskal eragileen ordezkaritzen ehunekoa, Lurralde Historiko batean, bitan edo 
hiruretan izatearen arabera.

Lurralde Historiko batean ordezkaritza duten lankidetzako euskal eragileak 
Porcentajes

Araba21,4
Bizkaia53,6
Gipuzkoa25,0
GUZTIRA%100,0

Inkestari erantzuna eman zioten tokiko erakundeei dagokienez, gehienek beren lurraldean dute egoitza, 
eta hiruk bakarrik dute presentzia herrialde batean baino gehiagotan. Laginean, Ameriketako herrialdeetan 
proiektuak betearazten dituzten erakundeak dira gehienak, baina Afrikan eta Asian ere bai.

Taula: kontsultaturiko tokiko erakundeak dauden herrialdeak, kontinenteen arabera
AMERIKAASIAAFRIKA

NikaraguaIndiaKongoko Errepublika Demokratikoa 
Ekuador Burundi 
BrasilRuanda
Bolivia Txad
Kolonbia 
Amerika Latinoko 17 herrialde

Forma juridikoa

Galdera egin zaien lankidetzako erakundeen eta eragileen %44 elkarteetan eratzen dira juridikoki. Tokiko 
erakundeei dagokienez, erlijio erakundeek fundazioen antzeko presentzia dute, eta garrantzia dute “beste 
forma juridiko batzuk” baliatzen dituzten erakundeak.

Beste erakunde mota batzuen kategoriaren barruan, euskal eragileak ditugu; izan ere, hainbat erakunde, 
nekazaritza sindikatu, unibertsitate institutu, etab. biltzen dituen erakunde batean eratu dira. Tokiko erakundeen 
artean, beste formula edo erakunde mota batzuk dira nazioarteko korporazioak eta federazioak. 
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Kudeaketa ekonomikorako gaitasuna eta tamaina giza baliabideen arabera

Gure lagina osatzen duten erakunde gehienek, oro har, 600.000 € eta 3 milioi euroko aurrekontuak dituzte. 
120.000 €-tik beherako aurrekontuak darabiltzaten erakundeen eta 3.000.000 €-tik gorako aurrekontuak 
dituztenak biltzen dira Euskadin 22.

Kontsultaturiko entitateen urteko aurrekontua, jarduketa-eremuaren arabera

AURREKONTUA
Euskal eragileakTokiko erakundeakGUZTIRA

Kop.%Kop.%Kop.%
60.000 € baino gutxiago36,818,347,1
60.001 - 120.000 €24,500,023,6
120.001 - 600.000 €920,5433,31323,2
600.001 - 3.000.000 €2556,8758,33257,1
3.000.000 € baino gehiago511,400,058,9
GUZTIRA44100,012100,056100,0

Gure lagineko 10 erakundeetatik ia 7k 600.000 €-tik gorako aurrekontuak darabiltzanez gero, handitzat jo 
daitezke erabilitako diru-kopuruaren aldetik. Entitate handien presentzia nabarmen handiagoa da lankidetzako 
euskal eragileen artean. 

Erabilitako urteko aurrekontuaren tamainagatik kontsultaturiko erakundeak, jarduketa-eremuaren arabera 

AURREKONTUAREN 
ARABERAKO TAMAINA

Euskal eragileakTokiko erakundeakGUZTIRA
Kop.%Kop.%Kop.%

Txikia1431,8541,71933,9
Handia3068,2758,33766,1
GUZTIRA441001210056100

Lankidetzako euskal erakundeak eta eragileak oso heterogeneoak dira eraketaren aldetik. Baina 
heterogeneotasun horrek zaildu egiten du euskal eragileen multzoa ezaugarritzea erakundeen egituretan 
parte hartzen duen langileriaren batez bestekoari dagokionez. Batez besteko horiek euskal lankidetzaren 
errealitateari doitzeari begira, langileriaren batez bestekoak erakundeek darabilten aurrekontuaren arabera 
banakatzea aukeratu da, honako intuizio honekin: aurrekontuaren araberako tamainak eragina izango duela 
erakundeen ezaugarrietan langileriaren aldetik. 

Banakapen horri eta egin diren beste doikuntza batzuei esker (ikus taularen oineko iruzkinak), neurriak egokitu 
ahal izan dira kategorietako batean eta erakundeetako batean. Hala eta guztiz ere, ezin izan da aldatu eragileen 
heterogeneotasunak langileriaren batez bestekoaren kalkuluan duen ondorioa. Hala, askotarikoak dira 
3.000.000 €-tik gorako aurrekontuak darabiltzaten erakundeak eta, eginiko doikuntzak gorabehera, datuak oso 
sakabanatuta daude. Gainera, boluntarioek eta pertsona elkartuak edo kolaboratzaileak askotarikoegiak dira 
kategoria horietan egokituriko neurriak lortu ahal izateko. Pertsona elkartuei dagokienez, beste zailtasun bat ere 
badugu. Zenbait erakundek, bazkideak, dohaintza-emaileak edo kolaboratzaileak diren familiak, elkarteak edo 
enpresak sartu dituzte kategoriaren barruan, Iparraldeko herrialdeetan, zein Hegoaldean. Gainera, laginaren 
barruan GGKEak ez ezik lankidetzan diharduten era guztietako eragileak sartzen direnez gero (sindikatuak, 
esaterako), 1.000 pertsona elkartu baino gehiago dituzte, baita sentsibilizazio edo eragin politikoan laguntza 
ematen dien bestelako pertsonala ere. 

22  Gure azterketan aldagai hori bereizgarritzat erabili ahal izateko, “txikiak” izendapenaren barruan sartu ditugu  
600.000 €-tik beherako aurrekontua kudeatzen duten erakundeak, eta “handitzat” jo ditugu zifra horretatik gorako 
aurrekontuak dituztenak. 
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Horiek zailtasun guztiak gorabehera, pertsonalaren gaineko neurriak egokitu ahal izan dira beste kategoria 
batzuetan, hala nola lanaldi osoko pertsonala, lanaldiaren zati bat duena edo boluntarioak. Alabaina, aurkezten 
den informazioa interpretatzerakoan, kontuan izan behar dira informazio laburtua agertzen deneko taulako 
zehaztapen metodologikoak. 

Planteatzen genituen kategorietan langileei buruzko informazioa izan dugu: lankidetzako 42 euskal eragile. 
Horietatik 38k lanaldi osoa dute, eta 27k diote zatikako lanaldia dutela; 28 erakundek boluntarioak dituzte, 
eta horietatik 38k lanaldi osoan dihardute, eta 27k diote zatikako lanaldia dutela; 28 erakundek boluntarioak 
dituzte, eta horietatik 14k Hegoaldean ere badituzte boluntarioak. 13 erakundek kontrataturiko kooperatzaileak 
dituzte, eta 25 erakundetan pertsonal bazkidea edo kolaboratzailea dago. 

Gainera, bederatzi eragilek diote bestelako pertsonal mota dutela haien erakunde egituran. Bestelako pertsonal 
mota horrek hainbat pertsona biltzen ditu: praktiketako pertsonala; kotra-parteetako pertsonak prestakuntza 
aldian Iparraldeko herrialdeetan; taldearen jardueretan zuzenago parte hartzen duten baina boluntariotzat 
edo bazkidetzat ezin har daitezkeenak; ikerketa taldeak; laugarren munduko proiektuak abiarazten dituen 
pertsonala eta entitate pribatuak, kolaboratzaileak edota dohaintza-emaileak.
 
Jarraian, erakundeen gaineko ezaugarriak emango dira erakundeetako pertsonalari dagokionez, betiere 
darabilten aurrekontua kontuan izanik. 

- 60.000 €-tik beherakoak: batez beste 3 pertsona dituzte lanaldi osoan; batez beste 8 boluntario dituzte 
eta “bestelako pertsonala” kategoriaren barruan sartzen diren 9 (bekadunak, praktiketako pertsonala, 
etab.).

- 60.001-120.000 €: batez beste 1,50 pertsona dituzte lanaldi osoan, eta beste bat zatikako lanaldian, 
baita kooperatzaile bat ere Hegoaldean.

- 120.001-600.000 €: 3 pertsona dituzte lanaldi osoan eta 4 zatikako lanaldian.
- 600.001-3.000.000 €: 7 pertsona dituzte lanaldi osoan eta 3 zatikako lanaldian. Gainera, batez beste lau 

kooperatzaile dituzte Hegoaldean.
- 3.000.000 €-tik gorakoak: kasu honetan, datuak oso sakabanatuta daude eta zuhurtzia handiz hartu 

behar dira. Batez beste 59 pertsona lanaldi osoan eta 6 zatikako lanaldian, eta 8 pertsona inguru 
kooperatzaile Hegoaldean. Bazkideen batez besteko zifra 4.000 lagunetik gorakoa da. 

Antzemandako joerei dagokienez, jakinekoa denez, oso handia da emakumeen presentzia sektore honetan; 
izan ere, gehienak emakumezkoak dira azterturiko kategoria guztietan.  Gainera, ohikoena lanaldi osoa 
duen pertsonala kontratatzea da, baina joera hori are ageriagokoa da erakundea zenbat eta handiagoa izan 
erabilitako aurrekontuaren aldetik. 

Guztira 3.133 pertsona ari dira euskal lankidetzan tipologia ezberdinetan. Gehienak bazkideak dira, eta ondoren 
boluntarioak datoz. Lankidetzako euskal eragileen egituretan parte hartzen duten eta ordainsaria jasotzen 
duten langileak (lanaldi osoan, zatikako lanaldian eta kontrataturiko kooperatzaileak), inkestari erantzun 
diotenak, guztira 648 dira. 

Lanaldi osoko eta zatikako lanaldiko pertsonala, euskal eragileen eta tokiko erakundeen boluntarioak, 
elkartuak eta lankidetzako euskal eragileen era guztietako pertsonala, orotara 

Kopurua 
Lanaldi osoa 491
Zatikako lanaldia103
Boluntarioak3.312
Boluntarioak Hegoaldean (kolaboratzaileak, misioak, 
etab. Hegoaldean)

139

Kooperatzaileak 54
Bazkideak28.891
Bestelako pertsonal mota143
GUZTIRA33.133



PLAN ESTRATEGIKO ETA ZUZENTZAILEAREN PARTAIDETZAREN EBALUAZIOA 
GARAPENERAKO LANKIDETZA 2008-2011
TXOSTEN EXEKUTIBOA

48

Erakundeen tamaina pertsonalaren arabera kalkulatzeko, pertsonal kontratatua, boluntarioak, pertsona 
elkartuak eta bestelako pertsonal mota bereizia dira. Pertsonal kontratatuaren barruan, lanaldi osoko, zatikako 
lanaldiko eta kontrataturiko kooperatzaileak hartu dira kontuan. Pertsonal boluntarioaren kategoriaren 
barruan sartzen dira Ipar eta Hegoaldeko boluntarioak, pertsona bazkideak eta kolaboratzaileak eta bestelako 
pertsonal motaren barrukoak.

Dakusagunez, Euskadiko lankidetzaren egitura, funtsean, kontrataturiko pertsonal motaren bat duten 
erakundeekin eta eragileekin dago osatuta, eta gehienak dira jarduera egiteko kontrataturiko 3 pertsona baino 
gehiago dituzten erakundeak. Tokiko erakundeei dagokienez, %100ek kontrataturiko 6 pertsona baino gehiago 
dituzte. Ia ez dago funtsean boluntarioekin edo bestelako laguntzarekin diharduen erakunderik. 

Erakundearen tamaina pertsonalaren arabera23

PERTSONAL KOPURUA
Euskal eragileakTokiko erakundeakGUZTIRA

Kop.%Kop.%Kop.%
441001210056100

Soilik boluntarioak eta 
bazkideak edo beste batzuk

36,800,035,5

Langile 1 eta 3 langile bitartean36,800,035,5
3 - 6 langile bitartean1636,400,01629,1
6 langile baino gehiago2250,012100,03470,9

Lan arloak

Lankidetzako ia euskal eragile guztiek dute Garapenerako Lankidetza arloa, baita Sentsibilizazio eta Bultzatze 
Arloa eta Garapenerako Heziketa Arloa ere. Euskal erakundeek tokiko erakundeek baino arlo gehiago aipatzen 
dituzte, baina, oro har, kontsultaturiko erakundeetan batez beste 3 arlo izatea da ohikoena erakunde bakoitzeko, 
gutxi gorabehera.

Euskal entitateei dagokienez, %80k garapenerako lankidetza arlo bat du, eta %70ek Garapenerako Heziketa 
arloa. Tokiko erakundeen kasuan, berriz, laguntza teknikoarekin eta trebakuntzarekin lotutakoa da nagusitzen 
den arloa. Tokiko 10 erakundetatik 5 eta 4 erakundek sartzen dituzte garapenerako heziketa eta lankidetza, 
hurrenez hurren. 

Kontsultaturiko erakundeen arloak 

ZURE ERAKUNDEKO ARLOAK
Euskal eragileakTokiko erakundeakGUZTIRA

Kop.%Kop.%Kop.%
Garapenerako lankidetza3579,55 41,74071,4
Garapenerako heziketa3170,56 50,03766,1
Laguntza teknikoa/trebakuntza1125,0975,02035,7
Ekintza humanitarioa1329,5216,71526,8
Bidezko merkataritza920,5325,01221,4
Immigrazioa818,200,0814,3
Beste bat1329,5650,01933,9

GUZTIRA(1)4412-56--
Aipamenen batez bestekoa2,722,582,69

(1) Guztira esatean, galderari erantzun dioten erakunde guztiez ari gara: 44 euskal eragilek eta tokiko 12 
erakundek

23  Oraingoan, erakundeen lagina berriz ere 56 da, 44 euskal eragile eta tokiko 12 erakunde.
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Bestalde, kontsultaturiko erakundeek beste arlo mota batzuk dituzte, non jarduera biltzen den. Lankidetzako 
euskal eragileei dagokienez, berebiziko garrantzia hartzen dute eragin politikoarekin eta gizartearen 
mobilizazioarekin lotutako arloek. Tokiko erakundeetan, berriz, emakumeen jabekuntzarekin eta lidergo sozial 
eta politikoarekin eta giza eskubideekin zerikusia duten gaietan biltzen dira erakundeok aipaturiko “beste arlo 
batzuk” horietako gehienak. 

LANKIDETZAKO EUSKAL ERAGILEEN BESTE ARLO 
BATZUK

TOKIKO ERAKUNDEEN BESTE ARLO BATZUK

Eragin politikoa eta gizartearen mobilizazioa
Generoa. Emakumeen jabekuntza eta lidergo soziala 
eta politikoa

KomunikazioaGiza eskubideak
BoluntarioakNekazaritza berrikuntza
Misioetarako animazioa eta espiritualtasunaTokiko garapena
Enpresa ekimenak sustatzeko arloaLanda garapena
Kultura eta kirola Ingurumenaren defentsa
Etika eta bakea Nazioko eta nazioarteko politiken sorkuntza
Landa garapena (aholkularitza, ingeniaritza, 
komertzializazioa, trebakuntza)
Ikerketa teknologikoa 
Ikerketa soziala
Laguntzea
Advocacy Kabildoa
Jarduteko programak 
Baterako garapena 
Asilo eskubidea 

Kudeaketarako elementuak

Politika edo dokumenturik ohikoenak Plan estrategikoa eta Kudeaketako urteko planak dira, tokiko 
erakundeetan nahiz lankidetzako euskal entitateetan. Erakundeek, batez beste, 4 dokumentu edo politika 
izatea da ohikoena, euren jardueran sartzen dituztenak. Kasu honetan, tokiko erakundeek nahikoa batez beste 
handiagoa dute; izan ere, ia 6 dokumentu edo politika dituzte txertaturiko erakundean. 

Ebaluazio inkestari erantzun dioten entitateen 10etik ia 8k dauka edo aplikatzen du plan estrategikoa, 10etik 
7k Kudeaketako urteko planak ditu, 10etik 5ek dio genero politika edo berdintasun plana duela erakundearen 
mailan eta 10etik 4k boluntarioen plana du.

Tokiko erakundeetan aplikatzen diren dokumentuak eta politikak ez dira desberdinegiak euskal eragileekin 
txertatzen direnekin alderatuta, baina ezberdinak dira zenbait kasutan. Tokiko erakundeen %100ek dio 
plangintza estrategikoa duela eta 10etik 9k dio barne trebakuntza plana duela. 10etik 7k kudeaketako urteko 
planak ditu edo aplikatzen ditu eta erakunde mailako ebaluazio sistema dauka; 10etik 6k dio genero politika 
edo berdintasun plana duela eta giza baliabideen politika. 
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ZURE ERAKUNDEAK BADU ETA APLIKATU EGITEN DU

ZURE ERAKUNDEAK BADU ETA APLIKATU 
EGITEN DU...

Euskal eragileakTokiko erakundeakOROTARA

Kop.%Kop.%Kop.%

Plan estrategikoa3784,112100,04989,5

Urteko kudeaketa planak3272,7975,04173,2

Erakundea ebaluatzeko sistema1329,5975,02239,3

Erakunde mailako genero politika edo 
berdintasun plana

2556,8866,73358,9

Boluntarioen plana1840,9216,72035,7

Ingurumen-eragineko plana24,5541,7712,5

Barne prestakuntzako plana1636,41191,72748,2

Giza baliabideen politika1738,6866,72544,6

Beste batzuk511,4433,3916,1

Erantzunik ez12,300,012,3

Aipamenen batez bestekoa3,755,664,16

GUZTIRA(1)44-12-56

(1) Galderari erantzuten dioten erakundeei dagokie “guztira” esaten dugunean; 44 euskal eragile eta tokiko 
12 erakunde

Bildutako guztizko kopurutik, erantzuna eman duten 44 erakundeetatik 29 Euskadiko GGKEen 
Koordinakundekoak dira (%65).
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4.1. Ondorio orokorrak
Honako ebaluazio prozesu honen eremuaren barruan, eragileek izan duten prestutasun handia eta parte 
hartze handia nabarmendu beharra dago; izan ere, haien eguneroko dedikazioari eta inplikazioari esker, oso 
lagungarriak dira Euskal Autonomia Erkidegoan lankidetzaren arloan egiten den lanari itxura emateko.

Lehenago esan denez, hurrengo Plan Zuzentzailea egiteko prozesuari hasiera emateko bultzadatzat hartu 
behar da ebaluazioa, burutzeko azken urtean baitago. Hori dela-eta, bestalde, zenbait neurketak ezin osa 
ditzakete aurreikuspenen arabera 2011n itxiko diren datuak eta prozesuak, baina txosten honek nahikoa datu 
adierazgarri ematen ditu datorren epealdian indarra zein arlotan bildu behar den jakiteko. Gainera, balizko 
eraginari buruzko balorazioak bildu diren arren eta hainbat eremutatik balorazioa egiteko moduari buruzko 
hurbilketa egin nahi izan arren, zuhurrak izan behar dugu interpretazioa egiterakoan, zeren eta, irizpide horri 
leial izanik, eraginak denbora eremuan duen neurketa goizegia dela esan baitaiteke, behinik behin.

1.-  Lehen ondorio gisa, honako honi buruzko balorazio positiboa egiteko joera aipa dezakegu: euskal 
lankidetzarako jarraibide argiak planifi katu eta ezarriko dituen Plan Zuzentzailea izatea. Erreferentea 
eta etorkizunerako ikuspegia izatea, berez, lorpen garrantzitsua da aurreko epealdiekiko. Era berean, eta 
teorikoegitzat jo bada ere, oro har erreferentziako eremu bat ezarri izanari buruzko balorazio ona egiten da, 
gobernuak sustatu nahi duen lankidetza mota politikoki kokatuko duena hain zuzen ere. 

2.-  Lehen ondorio horren eskutik, beharrezkoa da aipatzea euskal eragileek planaren beraren edukiaz ezer gutxi 
dakitela. Nahiz eta 10 entitatetatik 8k plana badela jakin, dokumentuaren gaineko ezagutza maila txikia da 
oraindik ere (5,56 Euskadin eta 4,4 tokiko bazkideen artean). Planaren funtsezko ezaugarriak gogoratzen dira 
hala nola oinarrizko jarraibideak, sektoreko edo zeharkako arloak, baina ez xehetasunez. Ondorio gisa esan 
beharra dago ezen planaren diseinua eta egitura beste plan autonomiko batzuenak ez bezalakoak direla 
(Plan estrategikoa eta zuzentzailea izatearen beste bereizitasun bat erantsi duena) eta planean zehazturiko 
elementu nagusiak Lankidetza Zuzendaritzan orain dela zenbait urtetatik hona izan duten esperientzia 
abiapuntu hartuta egin direla, baina beren beregi berariazko diagnostiko zehatzetik abiatu gabe.

3.-  2007. urteko Lankidetzaren Euskal Legea indarrean sartu ondoren onetsi da Plana. Ildo horretan, badirudi 
Planak Lege horrekiko duen egokitzapen maila oso handia dela. Izan ere, halaxe onartzen dute eragile 
gehienek; haiek adierazitakoaren arabera (Plana ezagutzen dutenean), egokitzapena nabarmena da (7,32). 
Plana estatuko araudiari egokitzearen inguruan ere nahikoa adostasuna dago (6,5).

4.-  Prozesuak iraun bitartean lorturiko informazioa aztertzeko, erantzunak eta identifi kazio-aldagaiak gurutzatu 
dira, tamaina, erakundearen arloak edo GGKEen Koordinakundekoa izatea erantzunetan determinanteak 
ote ziren ikusteko. Dokumentu osoan ikus daitekeenez, ez dago ezberdintasun nabarmenik erakundeen 
artean erantzuna ematean, edo behintzat izaerak berak baldintzatuak. Zenbait kasutan –eta halaxe adierazi 
da testuan-, Euskadiko GGKEen Koordinakundeko erakundeak kritikoagoak dira haien balorazioetan, eta 
zenbait ezberdintasun handi daude euskal eragileen eta tokiko entitate bazkideen iritzien artean.

5.-  Planaren egiturak berak, modulu, jarraibide, azpi-jarraibide, indarreko ideia eta adierazletan banakatuak, 
zaildu egin du azken horien neurketa helburu argiak abiapuntutzat hartuta. Horiek egin zirenetik, nolabaiteko 
nahasmendua ikusten da jarraibideen, azpi-jarraibideen eta indarreko ideien eta adierazleen artean; izan ere, 
kasurik gehienetan, lortu beharreko ekintzak dira, zenbait lorpenen kalitatea neurtzea eta baloratzea edo 
prozesuak garatzea baino. Azpi-jarraibide asko ekintza gisa ezartzen dira, adibidez: “II.1 Lehentasunezko 

Ondorio nagusiak 
eta ikasitakoak

4
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22 herrialde zehaztea”. Badira zenbait adierazle edo indarreko ideia espezifi ko: “FB-FDen %20-%30 artean 
fi nkatzea programak”), “EHko helburua zehaztea)”. Beste zenbait adierazle, ordea, ezin izan dira baloratu, 
neurtzeko zailtasuna dela-eta edo helburua egiaztatzeko elementuen gaineko zehaztapenik ezagatik. 
Abiapuntu hori izanik, dimentsio horretatik hartu behar da kontuan 5.2.1. atalean eraginkortasunaren 
neurketa. Gainera, funtsen banakapenak, hots, lankidetza funtsak, funts banagarriak, herrialdeetan bana 
daitezkeen funtsak (aurrekontuetarako eta burutzapen errealerako) ezartzeak, zehaztasun handia dakar, 
baina datu zehatzagoak ematen baditu ere, zaildu egiten du azterketa eta emaitzak ulertzea. Ehunekoen 
arteko aldaketa oso txikia da, eta beste autonomia erkidego batzuetako edo AECIDen (Garapenerako 
Nazioarteko Lankidetzarako Agentzia Espainiarra) beraren datuak aurkezteko moduarekin bateratzen dira; 
izan ere, funts guztiak oinarri hartuta aurkezten dute burutzapena (CADek baimendutako eta proposaturiko 
administrazio-ehunekoa barne dela).

6.-  Azkenik, egokia da puntu honetan aipatzea ezen, abiarazitako ebaluazio prozesuak iraun bitartean, 
Nazioarteko Lankidetzaren Euskal Agentzia onetsi dela, oso gertaera garrantzitsua, kontuan hartzen bada 
erakunde horrek nolabaiteko eraginkortasuna izango duela kudeaketan eta administrazioan. Zalantzarik 
gabe, zenbait aldaketa eragingo ditu, gehienbat egiaztaturiko ahulezietan: egitura egonkorraren eta  
trebakuntza eta esperientzia dituen giza talde iraunkorraren beharra; eta bestetik, deialdien gaineko 
administrazio-izapideak bizkortzean (ordainketak, ebazpenak, etab.).

7.- Gogoan izateko zenbait datu kuantitatibo:

- Euskal GLO-AODek 51 milioiko aurrekontuari eutsi dio 2009an, 2010an eta 2011n, hau da, Aurrekontu 
Orokorren %0,49. Deialdi aginduen eta zuzeneko lankidetzaren bidez, diru-kopuru hau hitzartu da 
betearazteko: 141.827.279,79 euro.

- Batez beste 250 ekimen baino gehiago kudeatzen dira urtean.  2008 eta 2010 bitartean, 800 ekimen baino 
gehiago kudeatu dira 1.400 eskabide baino gehiagotan, hots, 2tik 1 onesten da.

- 11 lankidetza tresna daude, (13, banakatzen badira: K1, K2 eta K3). Tresnen bidez gauzatutako funtsen 
%57 K1-K2rako da, %7 K3rako eta %13 hitzarmenetarako, baina programetan %10etik beherakoa da. 
Hitzarmenen %34,72 Euskadin betearazten dira; %55, berriz, Amerika Latinoan (Erdiko Amerika, Karibea, 
Mexiko eta Hego Amerika). 

- 113 erakundek kudeatu dute euskal lankidetza epealdi horretan (diru-laguntzen bidez edo zuzeneko 
lankidetzaren bidez). Horietatik 15 erakundek funtsen %50 kudeatzen dute eta 30ek %70 baino pixka 
bat gehiago (hauexek dira Euskal GLO-AODren kudeaketaren bolumen handiena duten 5 erakundeak, 
hurrenkeran emanak: Mugarik Gabe, Alboan, HEGOA Elkartea/Erakundea, Mundubat eta Nazioarteko 
Elkartasuna. 2008 eta 2010 bitartean, 11 erakunde egiaztatu dira programetarako. 

- Sektoreen arabera eta lankidetza proiektuei dagokienez (K1) 2008 eta 2009 bitartean, %75 hauexen 
artean banatu da: herri ekonomia, tokiko boterea, emakumearen jabekuntza eta lehentasunezko 
oinarrizko beharrak: funtsean %31 herri ekonomiarako eta %27 oinarrizko beharretarako.

- 65 herrialdetan gauzaturi dira funtsak (FGE), eta horietatik %88 lehentasunezko 22en artean biltzen dira. 
%50 7 herrialde hauetan biltzen da, hurrenkeraren arabera: Peru, Kuba, Guatemala, Ekuador, Bolivia, 
Salvador eta Kongoko Errepublika Demokratikoa. Peru da eremu geografi koetatik ehunekorik handiena 
biltzen duen herrialdea, hurrengoekiko alde nabarmena erakutsita (%14,35 ia hurrengoek biltzen dituzte: 
Kubak eta Guatemalak).

- FGE guztietatik %42 GGI altuko herrialdeetan betearazten da, %34 GGI ertainekoetan eta %19 GGI 
baxukoetan. Gauzatutako funts guztietatik, oro har, %13 Euskadiko ekimenetarako bideratzen da.

- Zeharkakoak, orain ere, baremazioko puntuazioaren %35etik gorakoa da, eta horien lorpenak (kudeaketa 
handieneko 15 entitateen gutxi gorabeherako azterlanaren bidez neurtua) baxua izateari eusten dio (4,8 
batez beste). Hobekuntza txikia izan du generoaren gaiak (zeharkakoa, non batez beste puntu gehiago 
ateratzen den). Zeharkako baloraziorik txikiena orain ere ingurumenari dagokiona da (3.3).

- 3 urteko batez bestekoari dagokionez, betearazteko hitzarturiko funtsen % 14,7 emakumeen 
ekimenetarako edo emakumeen jabekuntzarako erabiltzen da, eta %20 Afrikako ekimenetarako da 
(herrialdeetan hitzartutako funtsen %24, hots, Euskadiko ekintzetarako hitzarturiko funtsak kontuan 
izan barik).
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8.- Gogoetarako beste mezu kualitatibo batzuk:
- 3 urtean Guatemalako Estrategia sortu da, eta onesteko prozesuan dago Ekuadorrekoa. Kubakoa aurreko 

epealdian egin zen.
- 2008. urtean, Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu zen, 2010ean horren barne arautegia onetsi zen, eta 

2011n pertsona teknikoa ezartzea eta osatzea espero da.
- 2008an lehen aldiz abiarazi da euskal lankidetzan erakundeak indartzeko tresna bat, kasu honetan genero 

politikaren instituzionalizazioa indartze aldera.
- 2008an, Ekintza Humanitarioko tresna abiarazi zen, deialdi iraunkorrarekin eta Ekintza Humanitarioko 

Esparru-estrategiekin.
- 2008an, Lankidetzaren Euskal Kontseilua sortu zen, eta 2010ean Kontseiluaren kideak eta funtzionamendua 

ezarri eta urteko hiru saio xedatu ziren; gainera, Batzorde Iraunkorra eratu zen, saioak antolatzeko ardura 
duena. 2009an, Erakunde Arteko Batzordea sortu eta martxan hasi zen, eta sei hileko deialdia ezarri zen.

- Euskal lankidetzak urteko bi plan izan ditu, 2008an eta 2010ean, eta jarraipenari buruzko bi memoria edo 
oroitidazki (2008 eta 2010). Burutzapenerako azken urtean ebaluazioa egin da (2010- 2011).

- Garapenerako Heziketak, gaur arte, ez ditu abiarazi eragina hobetzeko laguntza teknikoko, gogoetarako 
eta eztabaidarako prozesuak.

- Sorturiko 6 jarraibideetatik, planaren beraren adierazleen balorazioaren terminoetan, guztiek gainditu 
dute batek izan ezik: Garapenerako Heziketa. Jarraibideek, batez beste, eraginkortasun ertaina lortu 
dute (6,51). Helburu orokorraren lorpena (eragina), berriz, oso txikia da oraindik (4,37), haren adierazleen 
bideez neurtua.

4.2. Ondorio espezifi koak 

• Diseinuren kalitatea; igurikapenak soilik zati batez betetzen dituen plana, plan teorikoegia eta handizaleegia

1.  Eragileen %80k uste du plana behar bezala diseinatu dela, eta batez besteko 6ko nota ematen 
diote. Funtsezko arloak zehazten dituela uste da hala nola sektoreko lineak, zeharkakoak, orientazio 
geografi koak eta lehentasunezko eragileak: GGKEak. Planaren edukiaren eta egituraren elementu 
positiboez galdetuta, irekitako iruzkinen %40 ikuspegiko elementuak nabarmentzera daude bideratuta:  
Planak egoera eraldatzeko duen nortasuna eta estrategiaren esparrua mugatzearen aldeko apustua. 
Gainera, jarraibideak euskal lankidetzaren beharrekin bat datozela irizten diote nahikoa adostasun 
mailarekin (6,8). Hala eta guztiz ere, era berean, adostasuna dago (%75) dokumentu ideologizatua 
edo teorikoa izatearen inguruan: agerikoa da diskurtso teorikoa, non erakunde guztiek ez duten 
ikusten beren burua islatuta (6,15). Itxuraz, desfase handia dago esparru teorikoaren –handizaletzat 
hartzen dena- eta burutzeko dituen aukera praktikoen artean. Egiaztatu ahal izan denez, nolabaiteko 
zailtasuna dago Plan Estrategiko eta Zuzentzailearen burutzapena praktikara eramaterakoan; izan ere, 
ez dira kontuan hartu zenbait arlo garrantzitsu hala nola Eusko Jaurlaritzaren beste politika batzuekiko 
koherentzia, herrialde pobreenen errealitatea edo euskal erakundeen indar instituzionalaren garapen 
txikia (%85 horien bidez gauzatzen da). Nabarmenduriko beste zenbait kritika dokumentuaren 
planteamenduak handizaleak izatearen ingurukoak dira, eskuragarri dauden bitartekoak eta epeak 
ikusita, edo euskal lankidetzaren nortasun eta errealitatearekiko koherentziarik eza.

2.  Ildo beretik, kontsultaturikoen %75en aburuz, Plan Estrategiko eta Zuzentzaileak kalitatea eta 
eraginkortasuna hobetzeari buruzko aipamen argia falta du. Izan ere, Planak berak dakarrenez, 
lankidetza tresnen esparru koherentea sortzea zegoen aurreikusita, IV. Jarraibidearen arabera, 
baliabideak, denbora, ikuspegia eta ezaugarriak mugatzeari dagokionez. Elkarrizketaturiko eragileen 
iritziz, aldiz, ez da aurrerabide handirik izan ordura arte zegoen tresnen esparruan. Inkestari erantzuna 
eman dioten entitateen %70ak dio tresnak bideratzeko modu egokia dela (gaindituta dago, 5,51ko 
puntuazioarekin. Oraindik goiz da aldaketa prozesua baloratzeko, zeren azken etapa honetan aztertzen 
eta eztabaidatzen ari baita Lankidetzaren Euskal Kontseiluan.

3.  Ez dago hain adostasun argirik erakundeen artean helburu eta jarduera argiak ezarri diren ala ez 
baieztatzerakoan (%60k baietz dio, 5,5eko batez bestekoarekin) eta zenbait iritzi ez datoz bat 
Garapenerako Heziketarako esparru teorikoari esker heziketa horrek euskal gizartean izan duen 
eragina hobetzeko tresna eraginkorrak egiteko eta planteatzeko balio izan ote duen (4.24). Hona 
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hemen nahikoa adostasun duten bestelako gai batzuk (%80k baietz dio): zeharkako lerroak egokitzat 
eta koherentetzat hartzen dira planaren esparru teorikoarekin eta politikoarekin (10etik 6 puntuko 
notarekin).

4.  Zeharkakoen gaineko balorazioa oro har positiboa bada ere, erakundeek adierazitako zailtasunak bildu 
dira, hain zuzen jarduketa zehatzetan bideratzeko eta ondoren proposamenak egiteko zailtasunak. 
Horrek agerian uzten du orain ere eragileek ez dutela batere ondo ezagutzen eta ez dutela ondo 
ulertzen zertan datzan zeharkakotasuna. Halaxe gelditzen da ageriago ere proposamenek dakartena 
errealitatean betearazteko eta toki mailan burutzeko dagoen zailtasunarekin.

5.  ektoreen eta geografi koaren araberako balorazioa kritikoagoa da. Erakunde gehienek diote (%70) 
sektorekoak zurrunegiak direla, eta %90ek uste du lehentasun geografi koek ez dutela aldaketarik 
ekarri plangintzan.

6.  Planak erakundeetan piztu zituen igurikapenei buruzko iritzia eskatu zenean –ebaluazio inkesten 
bidez-, gehienek gai hauek dituzte ardatz: sektorean aplika daitezkeen tresnen hobekuntza eta 
hobekuntzarako tresnen hobekuntza; aurrerapen handiagoa Garapenerako Heziketaren estrategian; 
partaidetza, koordinazio eta laguntza maila handiagoak eragileen artean (EAEkoak, naziokoak eta 
nazioartekoak) eta sektorea indartsuagoa egitea. Igurikapenen betetze mailari dagokionez, honako 
hauen ingurukoak izan ziren erantzunak (erantzunen %45): ez direla bete igurikapenak, zeren eta 
ahaleginik handienak deialdiak ebaztera eta Lankidetzaren Euskal Agentzia sortzera bideratu baitira eta 
ez tresnen garapenera edo eragileak indartzera. Igurikapenak bete direla deritzotenek, neurri batean 
(%30 gutxi gorabehera), esparru teorikoaren hobekuntza, zeharkakoen egokitzapena edo GGKEen 
jarduketa anitz bideratzekoak aipatu dituzte, baina ez du balio izan epeak betetzeko, partaidetzarako 
eta gogoetarako, epe luzerako tresnak indartzeko eta fi nkatzeko edo euskal lankidetzaren eragin 
erreala neurtzeko. Erantzunen %25ek dio xedeko populazioaren ahalmena indartzeari, tokiko 
garapenerako prozesuei laguntzeari edo estrategiak zehazteari buruzko igurikapenak bete egin direla.

• Eraginkorra izan al da plana? Bere adierazleen araberako balorazioa

7.  Lehen jarraibidearen norainokoa: Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzarako erreferentziako 
esparru teorikoa zehaztea. Eraginkortasun maila ertaina lortu dela esan daiteke, adierazleetatik 
2 zati batez lortuta, 1 lortu da eta bestea ez da baloratzekoa. Nahiz eta onetsitako ekintza guztiak 
ezinbestean Planak ezarritako sektoreen barruan sartu behar diren (%31 Herri Ekonomiara bideratuta, 
%27 lehentasunezko oinarrizko beharretara eta %18 emakumeen jabekuntzara), zuzenean tresnen 
baremazioan islatzean (eginiko laginketaren bidezko hurbilketa gisa), ezin esan daiteke gauza bera 
zeharkakoen aplikazioaren lorpenaz tresnen baremazioan lorturiko puntuazioari dagokionez, eta 
berariaz genero mainstreaming-ari dagokionez: neurri txikian lortzen dira. Epealdian kudeaketa 
handiena izan duten 15 GGKEei eginiko laginketan buruturiko baremazio azterlanetik (15. Eranskina), 
hauxe nabarmendu beharra dago: zeharkako gehienen puntuazioaren %47koa dela, tresna guztien 
batez bestekoan, eta genero-zeharkakotasunaren aplikaziorik handienak, batez beste, 5,3 puntu 
ditu; txikienak, berriz, iraunkortasun ekologikoari dagokionez, 3,3 puntu ditu. Urteko bilakaeran ere 
ez da hobekuntza nabarmenik ikusten; ez da hobekuntzarik ikusteko modurik, salbu eta programen 
tresnetan. Gainera, beste aldagai batzuei erreparatuz gero, entitate horiek ahalmenean duten 
puntuaziorik altuena gehienbat (tokiko bazkideekin batera), baina puntuazioak, askotan, oso doiak 
dira egin beharreko ekintzen koherentziari eta bideragarritasunari (iraunkortasuna) dagokionez.



55

I JARRAIBIDEA: 
Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzarako erreferentziako esparru teorikoa 
zehaztea

LORPEN MAILA

I. 1.1: Planaren eremuan bultzaturiko lankidetza ekimen guztiek bilatzen dute 
ezarritako  lankidetza xedea. 

EZ DA BALORATZEKOA 

I. 1.2: Planaren eremuan bultzaturiko lankidetza ekimen guztiek lerro hauek 
txertatzen dituzte zeharka: tokiko ahalmenak, partaidetza, antolaketa, genero-
berdintasuna, giza eskubideak, iraunkortasun ekologikoa.

ZATI BATEZ LORTUA

I.1.3: Planaren eremuan bultzaturiko lankidetza ekimen guztiak zehazturiko 
sektoreko arloen barruan sartzen dira: lehentasunezko gizarte beharrak, herri 
ekonomia, tokiko boterea, emakumeen jabekuntza, giza eskubideak, kultur 
nortasuna.

LORTUA

I.1.4 Hobetu egin da genero mainstreaming-a sartzeko politika lankidetzako 
berariazko ekimenetan.

ZATI BATEZ LORTUA

ERAGINKORTASUN ERTAINA/HANDIA

8.  II. Jarraibidearen azterketa: geografi  eragina planifi katuta eta koordinatuta biltzea. Eraginkortasun 
ertaina du. Lehentasunezko 22 herrialdeetara banatzeari dagokionez, horietan %87,44 biltzea lortzen 
dela esan beharra dago, baina ez da erabat lortzen aurreikusitako adierazlea (%90). GGI ertain-baxuko 
herrialdeak lehenesteari dagokionez, hots, FGEen %10 GGI ertain-baxuko herrialde ez lehenetsietara 
bideratzeko eginiko adierazleari dagokionez, bete egin da, zeren eta FGEen %11,12 FGEen GGI ertain-
baxuko herrialde ez lehenetsietara bideratzen baita. Hala eta guztiz ere, oro har eta II.1 jarraibideko 
1.1. indarreko ideiari dagokionez, 2009ko PNUDen sailkapenaren arabera, oraindik ez da halakoa, ez 
delako askoaz gainditzen erdia (%53,32); GGI altukoari dagokionez, berriz, %41,88 da. Eskualdeko 
GGI edo ezberdintasunari buruzko beste batzuk kontuan izango lituzkeen beste azterketa mota bat 
sakondu beharko litzateke. Zehazkiago, FGEen %23,9 (2008- 2010) Afrikako prozesuetara bideratzen 
da: adierazle hori 2009an eta 2010ean lortu zen, baina ez 2008an. Beraz, murriztu egiten da epealdiko 
batez bestekoa. 2011ko datuak izan arte itxaron beharko da ondorioak ateratzeko. Txosten honen 5.2.1. 
atalean ikusi ahal izan denez, tresnaren aldeko apustuaren azterketa zehatzagoan, deigarria egiten 
da Afrikarako erabilitako funts guztien %67 proiektuen bidez egiten dela (K1 eta K2) eta gutxiago 
programen (%4,07) edo hitzarmenen (%3,68) bidez: tresna estrategikoak eta epe luzerakoak. Bestalde, 
6 herrialde estrategiak sortzera bideraturiko bigarren azpi-jarraibideari dagokionez, ez da inola ere 
lortu, ezarritako bi adierazleak betetzeari dagokionez behinik behin: herrialde estrategia bakarra egin 
da: Guatemala, eta beste bat prozesuan dago Ekuadorren. Koordinazio guneak edo egiturak fi nkatuta 
daudenik ere ezin esan daiteke, erakunde partaideen iritziz.

II JARRAIBIDEA: 
Geografi  eragina planifi katuta eta koordinatuta biltzeaLORPEN MAILA

I.2.1: Eremu geografi koetako funts banagarrien %90 gutxienez lehentasunezko 
22 herrialde eta herrietara bideratzen da.

IA  LORTUA

I.2.2: Eremu geografi koetako funts banagarrien %10 (eta aurretik hitzartuta 
ez daudenenak ere bai), gutxienez %80 GGI ertain eta baxuko herrialdetako 
ekimenetarako erabiltzen da.

LORTUA

I.2.3: Eremu geografi koetako funts banagarrien %25 gutxienez Afrikako 
ekimenetarako eta prozesuetarako erabiltzen da.

IA LORTU DA / 
PROZESUAN

I.2.4: Parte hartuta sortu dira gutxienez 6 herrialde estrategia lehentasunezko 
herrialdeen eta herrien barruan.

EZ DA LORTU

I.2.5: Herrialde estrategia bakoitzak lehentasunezko ildoak, helburuak eta xedeak 
planifi katzen ditu; koordinazio egiturak sortu eta fi nkatzen ditu eta bultzada 
politiko eta sentsibilizaziorako ildoak zehazten ditu.

EZ DA LORTU

ERAGINKORTASUN ERTAINA
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9.  Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzako lehentasunezko eragileen erakunde arteko indartzeari 
dagokionez (III. Jarraibidea), askotariko lorpenak dituen jarraibidea dela esan behar da, baina batez 
beste lorpen ertaina izan du Planean ezarritako adierazleen arabera.  3 Lortuak eta 1 Ia lortuak 
batetik, eta 4 ez da lortu eta 2 zati batez lortua. Eragileak indartzeari dagokionez, Lankidetzaren 
Euskal Agentzia sortzea lortu da, baina Plana burutzeko epealdiaren amaieran egongo da martxan. 
Pixka batean itxaron beharko dute berdintasunaren aldeko plan estrategikoari buruzko adierazleek, 
kudeaketa sistemak eta ebaluazio sistemak, zeren eta ezinezkoa izan baita horiek abiaraztea. Plana 
burutu bitartean, Lankidetzaren Euskal Kontseilua eta Erakunde Arteko Batzordea sortzea lortu da, 
eta GGKEekin gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko gutxieneko guneei eutsi zaie. Hala eta guztiz ere, 
eragileak Afrikan lan egiten duten entitateei laguntzeko prozesuen bidez indartzeari dagokionez, 
ez dira garatu jarraipenaren eta ebaluazioaren trebakuntza edo laguntza teknikoa, eraginaren 
kalitatea eta erakundeari dagokiona. Nolanahi ere, jarraibide horretan bereziki agerian gelditzen 
da ebaluazio dokumentu honetan lehenago esandakoa: adierazle horietatik gehienak ez daude 
ondo emanak, egitekoak diren ekintzak direlako (Agentzia sortzea, batzorde bat sortzea, etab.), 
eta lortuak badira ere, berez ez dute neurtzen zelan lortu diren eta zein den funtzionamendua edo 
euskal eragileen eta tartean diren beste batzuen asebetetze mailan zein den. Ildo horretan, baldin 
eta azpi-jarraibideen aldetik egiten bada azterketa eta ez adierazleen aldetik, jarraibideak nabarmen 
galtzen du eraginkortasuna. Ezin esan daiteke eragileak indartu egin direnik: Eusko Jaurlaritza, GGKE 
eta Hegoaldeko Eragileak, edo euskal erakundeen multzoaren arteko koordinazioa eta multzo horren 
eta lehentasunezko herrialdeetako hegoaldeko eragileen arteko koordinazioa indartu denik; izan 
ere, oraindik hasi berritan dela baloratzen da (batez ere kontuan hartzen badugu GBA tresna soilik 
erakundeek baliatu dutela 3 urtean, hots, eragile guztien %13k, edo aurreikusitako laguntza teknikorik 
gehienak egin ez direla).

III JARRAIBIDEA: 
Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren lehentasunezko eragileak 
erakunde mailan indartzea

LORPEN MAILA

I.3.1. 2008. urtean Lankidetzaren Euskal Agentziaren Legea sortu zen.LORTUA
I.3.2. Agentziak generoaren arloko Berdintasunaren Aldeko Ekintza 
Estrategikoko Plana, Kudeaketa Sistema eta Jarraipen eta Ebaluazio Sistema 
zituen 2009an.

EZ DA LORTU

I.3.3. Genero politikaren instituzionalizazioa indartzearen Diagnostikoei eta 
Ekintza Planei buruzko urteko laguntzen dekretua onetsi zen 2008an.

ZATI BATEZ
LORTUA

I.3.4. Trebakuntza eta laguntza teknikoko prozesua abiarazi da Afrikan lan egiten 
duten euskal erakundeentzat eta lehentasunezko herrialde nabarmenetako 
Afrikako erakundeentzat, proiektuaren bizitza-zikloaren ikuspegi osoago baten 
inguruan.

EZ DA LORTU

I.3.5. Trebakuntza eta laguntza teknikoko prozesua abiarazi da jarraipen eta 
ebaluazio sistemetan.

EZ DA LORTU

I.3.6. Kalitatearen inguruko trebakuntza eta laguntza teknikoko prozesua –eta 
erakundeari dagokiona- abiarazi da 2010 eta 2011 ekitaldietan.EZ DA LORTU

I.3.7. %9raino igo da zeharkako kostuen gehienekoa ekintza humanitarioko 
programetan, proiektuetan eta estrategietan 2009. urtetik hona.

ZATI BATEZ LORTUA 

I.3.8. Lankidetzaren Euskal Kontseilua sortu zen 2008an.LORTUA
I.3.9. Garapenerako Lankidetzaren Erakunde Arteko Batzordea sortu zen 2008an.LORTUA
I.3.10. Eutsi egiten zaie GGKEekiko gogoeta eta eztabaidarako egiturei eta 
guneei.

IA LORTU DA

ERAGINKORTASUN ERTAINA

10.  IV. Jarraibidea: lankidetza tresnen eremu koherentea sortzea: berriz ere lortu du eraginkortasun 
ertaina. Nahiz eta 2 adierazle lortu, 3 ia lortuak dira eta 2k oso lorpen maila baxua dute. Zenbait 
tresnatarako adierazitako aurrekontuak betetzera daude bideratuta lorpenik nagusienak: Nazio 
Batuen proiektu eta beken tresnaren aurrekontua fi nkatuta dago. Ez da lortzen proposaturiko bidea, ez 
kooperatzaileen bekak, ez programarenak: ez dira iristen aurreikuspenera. Izan ere, %15,55 eman zaie, 
eta buruturikoen artean, are txikiagoa da ehunekoa: %9,63. Burutzapen maila eskas hori, neurri txiki 
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batean, proiektuetan konpentsatzen da, baina gehienbat hitzarmenen gehiegizko burutzapenarekin. 
Hala, aurrekontuan hasieran ezarritakoa gainditzen dute (%7,80), burutzapenerako hitzarturiko 
funtsen %13,05, 2008 eta 2010 bitartean (guztizko funtsen %12). Lorpenik nabarmenena hauxe 
izan da: 2009. urtean sortzea eta martxan jartzea genero politikaren instituzionalizazio prozesurako 
laguntzen tresna, oraindik burutzapen mugatuarekin eta eragileen balorazio positiboarekin. Bi 
urtean, horrelako prozesuetarako 15 laguntza fi nantzatu dira, baldintza motak direla-eta prozesu 
horretan sartzeko zailtasunagatik. Hitzarmenak ere tresnak dira, baina estrategikotzat defi nitu bada 
ere, oraindik jendaurreko informazio gutxi dago horren gainean. Horregatik, elkarrizketaturiko 
eragileek mesfi dantza eta eszeptizismoa erakutsi dituzte. Zuzeneko lankidetzarako funtsen %50etik 
gora gizarte mugimenduak indartzera, erakunde arteko koordinaziora eta herrialde estrategiak 
indartzera bideratu da.

IV JARRAIBIDEA: 
Lankidetza tresnen eremu koherentea sortzeaLORPEN MAILA

I.4.1. Urteko Plana ezarri da programazio tresnatzat.IA LORTU DA
I.4.2. Programak lehentasunezko tresna gisa fi nkatu dira, funts banagarrien %20
-%30 bitarteko urteko aurrekontuarekin.

EZ DA LORTU

I.4.3. PROIEKTUAK fi nkatu dira, funts banagarrien %55-60 bitarteko urteko 
aurrekontuarekin.

IA LORTU DA

I.4.4. HITZARMENAK tresna estrategiko gisa fi nkatu dira, berariazko ondoko 
helburu hauekin: nazioarteko mugimendu feminista eta nekazarien mugimendua 
indartzea; alde-aniztasun aktibo berria eraikitzea bultzatzea; erakunde arteko 
lankidetza fi nkatzea; herrialde estrategiak osatzea; lehentasunezko eragileen 
ahalmenak indartzea; giza eskubideen proiektuak bultzatzea.

IA LORTU DA 

I.4.5. Genero politikaren instituzionala indartzeko prozesuei laguntzeko tresna 
sortu zen 2008an, parte hartzeko diagnostikoen fi nantzazioaren bidez eta 
berdintasunaren aldeko ekintza plan estrategikoen bidez. Gainera, aurrekontu 
ekitaldi bakoitzerako berariazko partida dago.

LORTUA

I.4.6. Finkatu egin dira KOOPERATZAILEENTZAKO LAGUNTZAK, funts banagarrien 
%1-%2 bitarteko urteko aurrekontuarekin.

EZ DA LORTU

I.4.7. Finkatu egin dira NAZIO BATUEN PROGRAMETAN PARTE HARTZEKO BEKAK, 
funts banagarrien %1-%3 bitarteko urteko aurrekontuarekin.LORTUA 

ERAGINKORTASUN ERTAINA

11.  Ekintza humanitarioko politika koherentea eta osoa fi nkatzea, epe luzerako garapena bultzatuko 
duena, hau da, V. Jarraibidearen edukia. Eraginkortasunari buruzko balorazio globala altua da 
ezarritako helburuak aztertuz gero (2 adierazle lortuak, 1 ez da baloratzekoa eta 1 ia lortu da). Tresna 
honetarako aurrekontura iristea eta gainditzen lortu da, BFen %8,14 gauzatuta 2008 eta 2010 bitartean. 
Funtsak ia berdintasunez banantzen dira ekintza humanitarioko proiektuetan (%58,1), eta funtsen 
%74,44 7 herrialdetako funtsetan dira: Palestina, Haiti, Kuba, SAED (Sahara) Boli Kosta eta Kongoko 
Errepublika Demokratikoa) eta 5 herrialdetan (Txad, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Boli Kosta 
eta Sri Lanka) gauzatutako ekintza humanitarioko esparru-estrategietan  (%41,9). Hala ere, zaila da 
ekintza humanitarioa Plan Zuzentzaileak zehazturiko helburuei egokitzeari buruzko ebaluazioa, egon 
dagoen baremazioari egokitzea baino harago. Izan ere, sektorearen gaineko ebaluazioa eta azterketa 
falta dira, Afrikan eginiko lankidetza motaren gaineko sakontasun maila handiagoa dakarrena.
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V JARRAIBIDEA:
Ekintza humanitarioko politika koherentea eta osoa fi nkatzea, epe luzerako 
garapenerako lagungarria izango dena

LORPEN MAILA

I.5.1. Ekintza humanitarioko ekimen guztiek bilatzen dute zehazturiko helburua, 
baita erreferentziako eremu teorikoan ezarritako ikuspegia ere.

EZ DA BALORATZEKOA

I.5.2. Funts banagarrien %6 eta %8 bitartean ekintza humanitariorako erabiltzea.
LORTUA 

I.5.3. Ekintza humanitarioko proiektuen tresnari eusten zaio, ekintza 
humanitarioko funtsen %50arekin gehienez ere.IA LORTU DA

I.5.4. Ekintza humanitarioko esparru-estrategien tresna sortu da, ekintza 
humanitarioko funtsen %50arekin gehienez ere.LORTUA 

ERAGINKORTASUN HANDIA

12.  VI. Jarraibidea: Garapenerako Heziketaren eraginean aurrera egitea: eraginkortasuneko notan “ez-
gai” atera duena. Ez dira abiarazi aurreikusitako ekintzak, eta beste batzuk nekez balora daitezke. 
Nahiz eta aurreikusitako aurrekontuaren bidea lortu den (%6-%8ko heina), 2008 eta 2001 bitartean 
BDen %7,48 gauzatuta, ez dago azpi-jarraibideak bete direla baieztatzeko nahikoa informazio, hain 
zuzen Garapenerako Heziketaren eremu teorikoa zehaztera bideratuta, eta ez da ikusten eragin 
nabarmen handiagoa lortu izana GGKEak eta gizarte mugimenduak indartzeko. Planak berak 
Garapenerako Heziketaren helburuak, sektoreak eta zeharkakoak ezarri baditu ere, zeharkakoak ez 
dira deialdiaren aginduetara eta baremazioara ekartzen (non oraindik Dimentsio Politikoan puntuazio 
handiena lortu duten dimentsioak neurtzen diren eta gutxiago Kulturan). Oraindik ez da egin gogoeta 
eta eztabaidarako prozesua eragile guztiekin batera, eta prozesuan da Garapenerako Heziketaren 
proiektuak eta jarduketak ebaluatzeko laguntza teknikoa estrategia berria sortzeko urrats gisa.

VI JARRAIBIDEA: 
Garapenerako Heziketaren eraginean aurrera egiteaLORPEN MAILA

I.6.1. Garapenerako Heziketaren ekimen guztiek bilatzen dute zehazturiko 
helburua, baita erreferentziako eremuan ezarritako ikuspegia ere.

EZ DA BALORATZEKOA 

I.6.2. Funts banagarrien %6 eta %8 bitartean bideratzen dira Garapenaren 
Heziketarako.LORTUA 

I.6.3. 2008an trebakuntza eta laguntza teknikoko prozesua abiarazi zen, 
Garapenerako Heziketaren eragileek jarraipena eta ebaluazioa egiteko duten 
ahalmena indartzeko.

EZ DA LORTU

I.6.4. 2009an plan estrategikoetako eta ekintza planetako laguntza tekniko eta 
trebakuntzako prozesua abiarazi zen.

EZ DA LORTU

I.6.5. Finkatu egin da Garapenerako Heziketa Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren 
eta Erakunde Arteko Batzordearen barruko lan arlo gisa.

EZ DA LORTU 

ERAGINKORTASUN TXIKIA

13.  VII. Jarraibidea: nabarmen igotzea Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarako aurrekontua, 2012an %0,7 
lortzeko helburua ezarrita. Ez da lortu, eta jarraibide horren adierazleen betetze maila ertaina da. 
Aurrekontu Orokorren Legeak urtero ezartzen duen aurrekontu bideari dagokionez, euskal GLO-
AODrako ehunekoak %0,49 ingurukoak dira. Burutzapena denaz bezainbatean, zaila da datu 
zehatzak izatea, zeren eta azterketa egiteko “ebazpenez onetsitako” zenbatekoak hartu baitira 
oinarritzat; izan ere, beti ez datoz bat zenbateko horiek Ogasunak urtero gauzatutako ordainketa 
gisa erregistratuko ordainketekin (urte bakoitzean gastatuak). Nolanahi ere, 2008an eta 2009an 
joera positiboa zela esan liteke, aurrekontukoa baino ehuneko handiagoekin. Hala eta guztiz ere, 
krisi ekonomikoarekin gauzatu den aurrekontu orokorrak izan dituen murrizketekin eta izozteekin, 
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lankidetzaren aurrekontuak 2009an, 2010ean eta 2011n kantitate berari eutsi diola esan beharra 
dago. Testuinguru horretan, urrutik gelditzen da 2012rako aurreikusitako %0,7 lortzeko xedea. 
Hala, xedetzat emakumeak dituzten ekintzetarako ezarritako gutxieneko %10 gainditzea lortu 
da, edo emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak desagerrarazteko berariazko helburua 
duten ekintzetarako (FB-FDen %14,7). Gutxienez Afrikarako funtsen gutxieneko kuotaren gainean, 
epealdirako batez bestekoa FGDren %24aren ingurukoa da.

VII JARRAIBIDEA: 
Eusko Jaurlaritzaren lankidetzaren aurrekontua nabarmen igotzea, 2012an %0,7 
lortzeko xedetzat duena

LORPEN MAILA

A7.1.2008-2011ko epealdirako aurrekontu adierazgarri egonkorra dago, 2010eko 
Aurrekontu Orokorretan ezarritako gastuen guztizkoaren %0,7 lortzeko 
aurreikuspenarekin: %0,48 (2008), %0,52 (2009), %0,57 (2010), %0,63 (2011).

EZ DA LORTU

A.7.2. Aurrekontu banagarriaren %10 gutxienez emakumeak, emakumeen 
erakundeak edo emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak 
desagerrarazteko berariazko helburutzat dituzten ekintzetarako.

LORTUA 

A.7.3. Herrialdeen arabera bana daitezkeen funts guztien %25 gutxienez 
Afrikako ekimen eta prozeduretarako erabiltzen da.

LORTUA 

ERAGINKORTASUN ERTAINA

• Goiza da eraginaz hitz egiteko, baina balora daitezkeen ondorioak daude

14.  Nahiz eta denbora pasatzen utzi beharra dagoen tresna bakoitzaren eragin espezifi koa sakon 
aztertzeko eta Lankidetzaren Euskal Agentzia abiarazi arte itxaroteko, izandako lorpenetara pixka 
bat hurbildu nahi izan da ebaluazio honen bidez, betiere Planak helburu orokorrerako ezarritako 
adierazleak berak oinarri hartuta; eta tartean diren entitateek eraginaren gainean egiten duten 
baloraziotik abiatuz (edo orain arte ikusitako ondorioak). Planak berak aurreikusitako adierazleen 
norainokoari erreparatzen badiogu, eragina oraindik oso baxua dela esan beharra dago. Aurreikusitako 
7 adierazleetatik, 3 ia lortuta daude, beste 3 ez dira lortu eta 1 ez da baloratzekoa. Lankidetzaren 
Euskal Agentzia behin betiko martxan jarrita espero den balizko eragina, berriz, positiboa da, 
baita sortutako koordinazio entitateak: Euskal Kontseilua eta Erakunde Arteko Batzordea; oraindik 
goiza da eragin iraunkorra eta egonkorra ezartzeko. Pixka bat gehiago itxaron beharko da gune 
horiek bideratzeko hasieran izan diren zailtasunak gaindi daitezkeen ikusteko eta batzarrak eta 
horien funtzionamendua egonkortzeko eta koordinazio eta gogoeta handiagoa eta euskal politika 
bideratuagoa izateko espero diren lorpenak eskuratzeko modua ematen duten ikusteko. Zailagoa 
da baloratzea GGKEn eta gizarte mugimenduen “gizartea eraldaketako sareak Euskadi barruan eta 
nazioarte mailan” fi nkatzeko maila baloratzeko, “alde-aniztasun berria eraikitzea nazioarteko sareen 
bidez” deritzon asmoaren betetze maila baloratzeko erakunde horiei hitzarmenen bidez (%13,56) 
edo beste tresna batzuen bidez (%8tik gora), emandako diru-laguntzatik harago. Are zailagoa da 
herrialde estrategiak neurtzea ebaluazio espezifi korik gabe –asmo hori ez duena eginiko azterketa 
ikusita-. Kubako estrategiaren garapenak behera egin du egon dauden zailtasunengatik, eta 
Guatemalakoa gehienbat herrialde horretatik garatu da. Hori dela-eta, entitateek ez dute egoeraren 
berri, eta gainera, ez dute egoera horretarako plangintza estrategiko egokirik egin. Ez da aurrerapen 
handirik gainerako arloetan: ez dira gizarteratu erakundeek herrialde estrategiko horietan izan 
dituzten esperientzia espezifi koak. Sektorea indartzea denaz bezainbatean, dagoeneko esana dugu 
ez direla gauzatu aurreikusitako prozesuak eta, beraz, zaila da aurrerapenak baloratzea ildo horretan. 
Kudeaketa handiena duten 15 GGKEak Plan Zuzentzailearen ikuspegira egokitzeari dagokionez ere, 
esperientzia espezifi koak ez dira gizarteratu nahi zen moduan, eta ez dago ondorioak ateratzea 
ahalbidetzen duen ebaluaziorik. Egia da ezen, antzinako Zuzendaritzaren aplikazioan eginiko datu-
baseen eta eginiko espedientearen laginketak ematen dituen gutxi gorabeherako datuen azterketa 
zehatza eginez eta ebaluazio prozesuko inkesten eta elkarrizketen erantzunak berak kontuan izanik, 
ondorio hau atera daitekeela: oraindik hobetzeko marjina dagoela euskal GGKEen artean kudeaketa 
estrategikoaren, erakundearen kalitate eta hobekuntzaren, emaitzetara bideraturiko kudeaketaren, 
ebaluazioaren edo genero politika instituzionalaren aldetik edo beste batzuen aldetik.
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PLANAREN XEDEA: 
Lankidetza politika eraldatzailea garatzea, kalitatea, koherentea eta 
koordinatua, pobrezia estrukturala desagerraraztea ardatz duena

LORPEN MAILA

IOP 1: GGKEek eta gizarte mugimenduek gizartea eraldatzeko sareak sortzen eta 
fi nkatzen dituzte Euskadi barruan eta nazioarte mailan.

EZ DA BALORATZEKOA

IOP 2: Eusko Jaurlaritzak parte hartze handia du nazioarteko sareen bidez alde-
aniztasun berria eraikitzeko.

EZ DA BALORATZEKOA

IOP 3: Indarraldiaren amaieran, lurraldeko 3 esperientzia espezifi ko aurkeztu 
dira –onetsitako herrialde estrategiaren baten barruan-, non Planak bultzaturiko 
lankidetzaren sakontasunaren aldetik duen eragina ikus daitekeen, pobrezia 
desagerrarazteko ikuspegiari jarraituz.

EZ DA LORTU

IOP 4: Planaren indarraldian lankidetza bolumenik handiena jasotzen duten 
15 erakundeek gutxienez esperientzia espezifi ko bat aurkezten diete euskal 
eragileei, non egiturako lankidetzarekin lotutako printzipioen, helburuen eta 
ikuspegien aplikazioa erakusten zaien.

EZ DA LORTU

IOP 5: Euskal Lankidetzaren Koordinazio Egiturek normaltasunez betetzen 
dituzte Lankidetzaren Legean ezarritako eginkizunak 2008tik hona.

IA LORTU DA

IOP 6: Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta bere eginkizunak garatzen ditu, 
Legean eta Plan honen jarraibideetan ezarriak.

ZATI BATEZ LORTUA /
PROZESUAN

IOP 7: GGKEen ahalmena handitu da arlo hauetan: Plangintza estrategikoa, 
jarraipen eta ebaluazio sistemak, genero mainstreaming-a eta eragin politikoa.EZ DA BALORATZEKOA

ERAGINKORTASUN TXIKIA

15.  Baldin eta kontuan hartzen bada inkestari erantzuna eman dioten eragileek eta tokiko bazkideek 
(56) eraginari buruz egin duten balorazioa, esan beharra dago ezen haiek biltzen dituzten ondorioak 
lau maila bereizitan banatzen direla: i. Lankidetza Zuzendaritzan bertan izandako ondorioak, 
ii. Tokiko bazkideengan izandako ondorioak, iii. Euskal eragileengan izandako ondorioak eta iv. 
Beste administrazio batzuetan izandako ondorioak. Lankidetza Zuzendaritzan izandako eraginari 
dagokionez, ekarpen positiboak bildu dira, tresnak garatzeko argitasuna izatea ahalbidetu duen 
erreferentziako eremua izatera, zenbait tresnek berez izan lezaketen eraginera (programak edo GBA) 
edo Lankidetza Agentzia martxan jartzera bideratuak. Ondorio negatibo gisa, eraginkortasunean 
izandako aurrerapen urriak bildu dira, hain plan teorikoa abiarazteko dagoen baliabiderik ez dela eta. 
Planak tokiko bazkideengan izan dituen ondorioez ari bagara, hauexek aurkituko ditugu elementu 
positiboen artean:  dokumentuak ematen duen erreferentziako eremu egonkorra nabarmentzen dute 
euskal eragileek, hain zuzen ere tokiko bazkideen profesionalizazioari, trebatzeari eta lehentasun 
estrategikoei dagokienez. Tokiko bazkideek, berriz, kontzentrazio geografi koari buruzko argitasuna 
eta eskaintzen duen sareko lanaren ikuspegi zabalagoa ematen dute. Elementu negatiboen 
artean, ondokoak aipatzen dituzte euskal GGKEek: administrazio kudeaketaren konplexutasuna, 
kronogrametako atzerapenak, kontra-parterik sendoenen nolabaiteko lehenespena eta parte 
hartzeko edo kontsulta egiteko hain prozesu bizkorrak; hain bizkorrak dira, adoregabetu egiten 
ditu txikienak. Tokiko sozialek eurek autonomia fi nantzariorik eza eta alde bakarreko harremanen 
jarraipena aipatzen dituzte alderdi negatibotzat. Euskal eragileen beren gaineko ondorio positiboen 
artean, berriz ere nabarmentzen da euskal lankidetzako politika indartzea ahalbidetu duen eremu 
egonkorra; sortutako tresnak abiapuntu hartuta jarduketa mota berriak garatzeko aukera eta 
sektorearen hobekuntza, tresna horiek dakarten exijentzia beragatik. Onartutako eragin negatiboen 
artean, eraginkortasunaren ingurukoak sartzen dira hala nola administrazio kudeaketarako edo 
egitura edo proposamen modu jakin bat egitean frogapena egiteko erabilitako denbora gehiago 
izatea, baliozkoturiko lan estrategia edo talde onen kalterako. Sektorea indartzeko ahalegin txikiak 
(eta barne mailan ere bai) gehiegizko arreta sortzen du deialdien kudeaketan; izan ere, batzuetan 
zurrunak izan dira, eta hori mesedegarria izan zitekeen erakunde gutxi batzuentzat, eragileen 
ustetan, eta ezer gutxi erraztu du sareko, partzuergoko edo beste batzuetako lana. Planak beste herri 
administrazio batzuetan izan dituen ondorioen artean, hauexek nabarmentzen dira positiboen artean: 
aldundiek euren plana izatera animatzea eta Erakunde Arteko Batzordean parte hartze handia izatea. 
Horrek, epe ertainera, baliabideen aprobetxamendu hobea ekar lezake. Alderdi negatiboen artean, 
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erakundeen arteko bateratze eskasa nabarmentzen da, edo “imitazio” efektuaren ondorio txarra, 
kooperazio txikiagoak modu berean jardutera bultza ditzakeena.

16.  Ezin egin daiteke balorazio zuhurrik epealdian Planaren helburu orokorra bete den ala erabakitzeko, 
hots, “Gizartea eraldatzeko nortasuna duen lankidetza politika garatzea, kalitatekoa, koordinatua 
eta koherentea, pobrezia estrukturala errotik desagerraraztea ardatz hartuta”, oraindik zaila da 
esatea –neurri batean– ebaluazio azterketa handiagorik gabe, batez ere tresna bakoitzaren maila 
espezifi koan. Termino kuantitatiboetan helburua lortzeak ez du bermatzen, berez, eragina lortzea 
eta eragina hori Planak proposaturiko erreferentziako eremuari egokitzea. Aurreko epealdiarekin 
alderatuta izan den aurrerapen handia, jakina, pobrezia estrukturala errotik desagerrarazteko 
helburua duen eta gizartea eraldatzeko nortasuna argia duen lankidetza politika izatea da (Plana 
bera. Bide luzeagoa gelditzen da egiteko kudeaketaren kalitateari dagokionez eragile guztien mailan, 
koherentzia instituzional maila handiagoak eta, batez ere, koordinazio eraginkorragoa lortzeko. 
Sortu berria den Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak aurre egin beharreko erronka.

• Eragileek kritikak egiten dituzte tresnak eta horien kudeaketa hobetzeko

17.  Nahiz eta ebaluaturiko hainbat tresna Lankidetzaren Euskal Kontseiluak aztertzeko prozesuan 
izan 2010etik hona, aldaketaren prozesua ez da 2012ra arte gauzatuko seguru asko. Ildo horretan, 
erakundeek horietako bakoitzari buruz eginiko balorazioa bildu du ebaluazio honek. Lankidetza 
eta laguntza teknikoko proiektuei dagokienez (K1 eta K2), planarekin aldaketa handirik ez dela izan 
ikus daiteke, zeren eta modu “ez ofi zialean” eman baitzitzaien forma. Tresna eskuragarritzat eta 
ekonomikoki fi nkatutzat jotzen da, zeharkako eta sektoreko arloen mailako irizpide argiak dituena, 
eta halaxe islatzen da deialdiaren baremazioan eta formularioetan. K2 proiektuei dagokienez, 
berariaz, bestelako eragileei lankidetzan parte hartzeko aukera eskaintzen zaiela onartzen da, betiere 
exijentzia maila berari eusten bazaio. Elementu negatiboen artean, hauexek bildu dira: administrazio 
prozeduren konplexutasuna, dokumentazio gehiegi behar izatea, formularioak hainbat hizkuntzatara 
itzulita ez egotea eta formularioa eta baremazioa Afrikako prozesuetara egokituta ez egotea; 
zeharkakoen gehiegizko garrantzia (%35etik gora) bideragarritasun, iraunkortasun edo kalitate 
teknikoko beste irizpide batzuen kalterako; aurrekontuak eta frogatze prozesuak zurrunegiak izatea 
eta esleipena ebazteko eta argitaratzeko gehiegizko denbora. Garapenerako Heziketako Proiektuen 
balorazioak (K3) nahikoa adostasun erakusten du proiektuen ezaugarri positiboen aldetik: tresna 
fi nkatua da, ondo zehazturiko prozesuak eta koherentzia politikoa dituena baremazioan islaturiko 
arloen bidez. Genero ikuspegia txertatzea eta identifi kazioari eta ebaluazioari ematen zaien garrantzia 
nabarmentzen dira. Elementu negatiboen artean, ondoko hauek aipatu dira gehienbat: egungo 
galdetegi eta baremo luze nahaspilatsuak; 2 urteko epealdian lortzen zailak diren eraginei buruzko 
adierazleak eskatzea eta, hala, erakunde txikiak trebatzeko eta laguntzeko beharra ikusten da, edo 
tresna eskuratzeko zailtasuna deialdiaren epealdia ikusita; izan ere, ez dator bat heziketa prozesuekin; 
heziketa formaleko proposamenak gehiegi lehenestea eta proposamen berriak aurkezteko ahalmen 
urria. Nolanahi ere, ez dago ED sektorea indartu edo fi nkatu dela pentsatzeko moduko aurrerapenik 
(ez zenbatekoaren aldetik, ez prozesuaren aldetik).

18.  Ekintza humanitarioko (PRE eta EHE) jarduketak 2008-2010 epealdiko BEn %8,14 dira. Eragileek linea 
iraunkorrari buruz egiten duten balorazio positiboa tresna fi nkatzearen, etengabeko laguntzarako 
aukeraren eta deialdiaren formulario eta arau errazagoak eta bizkorragoak izatearen ingurukoa 
da. Ezaugarri negatiboen artean, berriz, izapideak bizkorrago egiteko modurik ez izatea, ebazpena 
eta ordainketak larrialdiak direla kontuan izanik. Gainera, aurrekontuaren muga egokia ez dela 
kritikatzen da. Ekintza humanitarioko esparru-estrategia baloratu egiten da epe luzeagoko prozesuak 
bultzatzeagatik eta tresna berritzailea izateagatik. Ezaugarri negatiboen aldetik, erakunde gutxi eta 
herrialde jakin batzuetara bideraturiko tresna dela aipatu dute.

19.  Oso interesgarriak dira euskal entitateek eta lankidetzan diharduten beste entitate eta pertsona 
batzuek tresnarik estrategikoenei buruz egiten dituzten balorazioak. Programak (PGM) epe luzerako 
eta norainoko handiko jarduketetara bideratuko tresna da, hain zuzen ere fi nantzen, kudeaketaren 
gizartearen eta estrategiaren aldetik nolabaiteko ahalmena dutela egiaztatzen duten erakundeetarako 
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baino ez. Tresna hori Gauzatutako Funtsen %10 baino gutxiago izatera mugatu da, eta 12 erakundek 
baino (euskal eragileen %10 gutxi gorabehera) ezin izan dute egiaztatu edo akreditatu Planaren 
indarraldiak iraun bitartean. Elementu positiboen artean, kudeaketarako balia daitezkeen funtsen 
bolumen handia nabarmentzen da eta, beraz, egonkortasun handiagoa bermatzen da fi nantzen eta 
denboraren aldetik, eta eragin handiagoa izateko ahalmena ematen zaio. Gainera, Garapenerako 
Heziketaren osagarria da. Elementu negatiboen aldetik, GGKEen ahalmena hobetzeko egiazko 
laguntzarik izan ez dela aipatzen da; hortaz, ezin lor daiteke egiaztapen eta eskuragarritasun maila 
handiagoa. Bestalde, gehienek diote tresnaren diseinua zurrunegia dela eta ordainketen atzerapenek 
prozesuen jarraipena zailtzen dutela.

20.  Hitzarmenei dagokienez (ZUZ), joera nagusia tresna horren berririk ez izatea da. Ez dago izenpeturiko 
hitzarmen gehienen gaineko datu publikorik, eta sektoreka, urteka edo herrialdeka erantsitako datuak 
baino ez dira partekatzen den informazioa. Nahiz eta Eusko Jaurlaritzak gauzatu beharreko zuzeneko 
lankidetzaren tartea %7-%8koa izan, azterturiko hiru urtean, %13koa baino pixka bat handiagoa 
izan da eta, hala, Zuzendaritzaren beraren ustez, programen burutzapen txikia konpentsatzen du. 
Hauxe da inkestari erantzuten dioten euskal entitateek egiten duten balorazio positiboa: tresna 
eraginkorra da euskal eragileek Plan Zuzentzailearen eremuan egiten dutena osatzeko eta balio 
erantsia dakarkio epe ertaineko eta epe luzerako ikuspegiari dagokionez. Gainera, tresna ezin hobea 
da zuzeneko lankidetza egiteko ahalmena duten euskal lankidetzaren eragileen arteko koordinazioa 
indartzeko edo, are gehiago, Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuen artekoa. Bestalde, tresna egiteko 
prozesua errazagoa eta irekiagoa da, baina frogatze prozesua K1 edo PGMrena bezain konplexua da. 
Baina kritikatu egiten da, ordea, itxuraz gogoeta, plangintza, erregulazio eta gardentasunik ez izatea, 
dirudienez bat-batekotasun irizpideei erantzuna emateko jarraitu beharreko orientazioko zuzeneko 
lankidetza politikoari erantzuteko baino gehiago. Maila espezifi koan, beren hitzarmenari buruz 
elkarrizketaturiko 6 erakundeei dagokienez, atzerapen handia dago administrazio kudeaketan eta 
horrek eragina du betearazpenean; gehienbat bekadunen bidez egitea kudeaketa eta trantsizioarekin 
batzorde mistoak ez funtzionatzea epealdi luzean.

21.  BEKEN multzoak (KOP, NBE, BEK eta JVC) balorazio txikiagoak ditu eragileen aldetik eta inkestaren 
bidez, baina ez da horien gaineko ebaluazio zehatzik egin, zeren eta gehienbat banako laguntzak 
baitira. Nolanahi ere, hauexek dira bildutako proposamen nagusiak: formularioak laburtzea eta 
erraztea, administrazio prozesuak informatizatzea, ordainketa bakarrak eta txosten txikiagoak. 
Kooperatzaileentzako laguntzari dagokionez, horien zabalkunde urria, baterako fi nantzaketa handia 
eta garapen txikiagoa beste tresna batzuekin alderatuta. Ondorioz, erabilera txikia du tresnak. NBEren 
bekei dagokienez, balorazio ona egiten da trebakuntza eta esperientzia gisa, baina gehiegizko 
burokratizazioa eta ordainketen atzerapenak kritikatzen dira. Bekek euskal lankidetzan duten 
eragina eta baliagarritasuna baloratu beharra dagoela dio zenbaitek. Beste batzuek, aldiz, ondorengo 
jarraipenik eza eta, bekadun bakoitzaren kasuistika dela-eta, Zuzendaritzarentzat dakarten kudeaketa 
bolumen handia aipatzen dute. Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak kudeatzen du Gazte Euskaldun 
Kooperatzaileak Programa eta euskal gazteak jabearazteko ahalmenagatik balioesten da, baina 
beste hauexengatik kritikatzen da: profi lak ez zaizkio postuari egokitzen, denbora laburra izatearen 
ondorioz batzuetan arazoak dakarzkie tokiko bazkideei edo esperientziaren ondoren jarraipenerako 
eta loturako biderik eza. 

22.  Eragileak indartzeko sortutako tresna bakarra genero politikaren instituzionalizazioa indartzeko 
laguntzei buruzko dekretua da (GBA). Bereziki balioesten da tresna berritzailea izatea eta estrategiak 
garatzeko eta ahalmena handitzeko gaitasuna. Hala eta guztiz ere, elementu negatiboen artean, 
soilik diagnostikoak eta planak egitea fi nantzatzea eta ez estrategia abiaraztea edo ebaluatzea 
nabarmentzen da, baita horrek erakundearen egiazko aldaketa mugatzea ere. Gainera, baldintzen 
maila handiak murriztu egiten du erakunde txikiagoetara edo egitura errazagoa duten erakundeetara 
iristea.

23.  Planak aurreikusitako epeen eta denboraren kudeaketa da orain ere euskal lankidetzaren ahulezia 
nagusia, aurreko epealdietatik hona datorrena. Planean lorturiko adierazlerik gehienak, oro har, ez 
dira gauzatu hasieran aurreikusitako epeetan. Kudeaketaren gaineko betiko zailtasunei gobernu-
taldearen aldaketarekin izandako trantsizioa gehitzen badiegu, atzerapenak areagotu egin dira. 
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Gainera, deialdi, ebazpen, argitalpen eta ordainketen argitalpena luzeegia da oraindik ere, eta ezer 
gutxi aldatu da aurreko epealdiarekin alderatuta, inkesta egin zaien entitateen iritziz. Deialdiaren eta 
ebazpen-dataren arteko epeak, arauetan hala ezarrita, 7 eta 8 hilekoak izaten dira, eta ordenaren 
argitalpenaren eta ebazpenaren argitalpenaren eta ondorengo ordainketaren artekoa, berriz, 10–11 
hilabetekoa, batez beste. Hots, ia urtebete urteko deialdi-onespen prozesu osoa osatzeko.

• Partaidetza, koordinazioa eta bateratzea: kritiken jomuga

24.  Irudipen orokorraren arabera, planaren indarraldiak iraun bitartean izan den partaidetza nahikoa 
ez dela irizten zaio. Emandako batez besteko puntuazioei erreparatuz gero, baloraziorik onenak 
ebaluazio prozesuak izan du, eta txarrena urteko jarraipenak. Nolanahi ere, eragileen %60k uste du 
Plana ez dela parte hartzeko sortua izan, eta partaidetza mailari 4,54ko puntuazio ematen zaio 10etik. 
GGKEek (gehienak Euskadiko GGKEen Koordinakundekoak gehienak), oro har, Planaren protagonistak 
eta eragileak izan ez direla deritzote, eta Zuzendaritzak 2007an eginiko dokumentuari buruzko 
kontsulta egin zitzaien. Arrazoi nagusi hauek aipatu ziren: parte hartzeko epe estua, eragileen 
erritmoari eta errealitateari egokitu barik; partaidetza murriztea (forma kontu hutsa, prozesua 
legitimizatzekoa), baina erakundeen nolabaiteko pasibotasuna ere aipatzen dute; izan ere, horrelako 
gaiak Koordinakundearen esku uzten dituzte. Are nota baxuagoa ematen zaio Planaren urteko 
jarraipenari, hau da, 3,4ko partaidetza maila 10etik. Urteko planak zehazteko ahalegin handiaren 
inguruko nolabaiteko balorazio positiboa badago ere, plangintza eguneratzeko eta mugatzeko 
zailtasunaren ingurukoa da kritika, betiere urteko jarraipena eta memoriak abiapuntutzat hartzen 
dituen ebaluazioan oinarrituriko ikuspegitik, zeren eta horiek guztiek erabaki zuzenak eta guztien 
partaidetzarekin hartzeko modua izango baita. 

25.  Berariaz sortutako partaidetzarako guneei dagokienez, oro har, lorpen aipagarritzat jotzen da 
Lankidetzaren Euskal Kontseilua sortzea eta martxan izatea, baita Erakunde Arteko Batzordearena 
ere. Dinamikan eta funtzionamenduan pixka bat gehiago sakonduta aurkituko dugunez, Kontseiluak, 
orain arte, aholkuak eta informazioa emateko izaera argia du, eta batzorde iraunkorrak ezartzen 
ditu jorratu beharreko gaiak. Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritzak Kontseiluari eta horren 
batzordeei eraginkortasuna eta partaidetza handiagoa emateko borondatea eta interesa dituela ikus 
daiteke, gogoetara eta eztabaidara bideratuta. Horren erakusgarri dugu erakundeekin 2010etik hona 
hasitako hainbat eztabaida: Eragileen erregistroari buruzko dekretua, K1, K2 eta K3 tresnak berrikustea 
eta politiken koherentziari buruzko eztabaida (Euskadiko GGKEen Koordinakundeak eskaturik). 
Eragileek balorazio positiboa egiten dute gune honetako partaidetzaren inguruan, gunearen eraketari 
eta asistentziari dagokienez. Balorazio negatiboak, berriz, erakundearen eraginkortasun txikiaren, 
informazio izaeraren, oraindik izan diren lorpen apurren edo bileren maiztasunaren ingurukoak dira. 
Landutako gaiak edo jorraturiko gaiak sektore osoari ez ezagutaraztea eta jakinaraztea aipatzen dira 
ezaugarri negatibotzat, edo gogoetarako, eztabaidarako eta kontuak emateko gune gisa betetzen 
duen eginkizun urria.

26.  Erakunde Arteko Batzordeak ibilbide laburra eta bilera gutxi izan ditu orain artean. Funtzionamendu 
onerako beharrezko konfi antzaren eremua ezartzea izan da lorpen nagusiena, eta orain arte, 
euskal erakundeen informazioa trukatzeko eta gizarteratzeko gunea izan da. Koordinaziorako eta 
bateratzeko gune gisa duen ahalmenak igurikapen positiboak sorrarazi ditu eragile gehienen artean. 
Hala ere, balizko ahuleziarik handiena bizkortasun eta eraginkortasunik gabeko organo bihurtzea 
da, horrenbeste nahi den politika, zuzeneko lankidetza eta teknikoaren arteko osagarritasuna eta 
esperientziak bideratzen lortuko ez duena.

27.  Nahiz eta herrialde estrategien eta horren ildo estrategikoen (Plan Zuzentzailearekin bat datozela 
eta Plan horri egokitzen zaizkiola uste da) gaineko balorazio positiboa dagoen, herrialde estrategiak 
eta parte hartzeko guneak, haien barruko erakundeen arabera, ez dira batere dinamikoak, eta 
bileren maiztasuna txikia da. Estrategien bilakaerari buruzko informazioa txikia da, eta erakundeek 
konpondu beharreko ahuleziatzat hartzen dute. Nolanahi ere, garapen txikia duela eta ildo horretan 
lidergo handiagoaren beharra dagoela onartzen dute. Kubari dagokionez, Kubako Mahaia edo Kuba-
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Euskal Herria Lankidetzarako Batzorde Mistoa izeneko guneak ez dira askorik ezagutzen euskal 
erakundeentzat. Kubarekin lan egiten duten euskal GGKEek, Euskal Fondoak eta aldundiek eta udalek 
parte hartzen dute koordinazioko euskal mahaian, eta mahai hori dinamikoagoa izan zen 2007 eta 
2008an hurrengo urteetan baino. Guatemalan lan egiten duten eta herrialde estrategiari buruzko 
ebaluazio tailerrean parte hartzen duten erakundeek diotenez, partaidetza bera ez da nahikoa 
izan orain artean. Hala eta guztiz ere, tokiko koordinazio sektorialeko mahaien funtzionamenduari 
dagokionez, balorazio positiboa egiten da, baina gizarteratze maila txikia du euskal GGKEekiko. Ez da 
urteko topaketa gauzatzea lortu, estrategiak berak Guatemalan lankidetza duten euskal entitateen 
multzoaren topaketarako gune iraunkor gisa ezarritakoa hain zuzen ere.

28.  Kontsultaturiko erakundeen %70 bat dator esatean Plana ez dagoela Eusko Jaurlaritzako beste sail 
batzuekin koordinatuta eta Planaren jarraibideak ez datozela bat Eusko Jaurlaritzaren beste sail 
batzuetako politikekin edota programekin. Gehienek uste dute Plana GGKEen Koordinakundearekin 
koordinatuta dagoela, gehienbat unibertsitatearekin. Koordinazioaren beste ahalegin batzuk, 
betidanik, euskal erakundeetara bideratu dira, bereziki aldundietara, EUDELera eta Euskal Fondora, 
udalen ordezkariak diren aldetik, estatu mailako edo beste autonomia erkidego batzuen mailan baino 
gehiago. Ildo horretan, funtsezko aldaketa ikusten da 2010etik hona; izan ere, Zuzendaritzak presentzia 
handiagoa du estatuko eta autonomia erkidego mailako koordinazio guneetan: Lankidetzaren 
Lurralde Arteko Batzordean, Sektoreko Konferentzian eta Sektoreko Batzorde Iraunkorrean hartu 
da parte. Horiek gune guztiak politiken koherentziaren gaineko eztabaida egitera eta autonomia 
erkidegoen arteko agenda erkidea sortzera daude bideratuta. Gainera, harremanak eta solaskidetza 
hobetu egin dira AECIDekin, eta halaxe gauzatu zen sailburuak edo sailburuordeak Sektoreko Batzorde 
Iraunkorrean parte hartuta edo Zuzendaritzak AECIDen Elkarte-esparruei buruzko mahaietan parte 
hartuta.

• Euskal Agentziaren erronka nagusia: azken urteetatik hona datorren ahulezia estrukturala desagerraraztea

29.  Zuzendaritzak Plan Zuzentzailea abiarazi, gauzatu eta ebaluatu ahal izateko dituen zailtasun 
nagusienetako bat egitura eta pertsona egonkorrik eza izan da, plana onetsi aurreko urteetatik 
datorren karga hain zuzen ere: horrek guztiak etenik gabeko atzerapenak zekartzan barne kudeaketan 
eta kanpoko koordinazioan. Zuzendaritzarekin lotutako pertsona-taldea ez da nahikoa izan inoiz, 
baina unerik larriena 2009 eta 2010 bitartean gertatu zen, noiz-eta bekadunen taldea, uneko laguntza 
teorikoa eta aholkularitzen bidez kanporaturiko laguntzak baizik izan ez zirenean.

30.  Bestalde, euskal erakundeek, oro har, balorazio positiboa egiten dute Zuzendaritzak Planaren 
kudeaketan duten gaitasunaren inguruan, eta gainditua ematen diote batez beste (5,15eko nota), 
hauexetarako eginiko ahalegin ikaragarri handiak onartzen direlako: deialdien urteko kudeaketa 
mantentzeko, parte hartzeko guneak martxan jartzeko eta Lankidetzaren Euskal Agentziak martxan 
jartzeko. Aurreko Zuzendaritza-taldeari dagokionez (2002- 2009), esperientzia handian oinarrituriko 
kudeaketarako ahalmena balioesten da. Euskal eragileek kudeaketarako gaitasunaren gainean 
emandako puntuaziorik hoberenak (adostasun maila altuekin: %90 ingurukoak) administrazio 
izapideen ezagutzan eta kudeaketan (7,03) eta diru-laguntzen justifi kazioa kudeatzeko ezagutzan 
biltzen dira (6,81). Baloraziorik txarrena dutenak, berriz, sareak sustatzea eta bideratzea (4,78) eta 
sektoreko lidergoa dira (5,03). Azken horri dagokionez, ebaluazioak posizio heterogeneoak bildu ditu, 
baina batzuek uste izan dute Zuzendaritzak ez duela lidergorik erakutsi (%45) planaren zikloan parte 
hartzeko aukera gutxi izan delako eta erakundeak gardentasuna falta izan duelako. Beste batzuek, 
aldiz, liderra izan dela deritzote, edo eginiko ahaleginak egin izana balioetsi da behinik behin (%50).

31.  Zuzendaritzak berak eta eragileek jarraituriko prozeduren gaineko azterketa laburra eginez 
Accountability delakoari dagokionez (termino hori kudeaketaren, gardentasun mailaren eta tartean 
diren gainerako eragileekiko eta oro har gizartearekiko kontu ematearen ikuspegitik ulertu behar 
da), erantzunen maila txikia eta terminoen aldeko nolabaiteko nahasmendua dagoela gelditu da 
agerian. Erantzuna eman duten erakundeek diotenez, kontabilitate auditoriak, jarraipen protokoloak 
eta justifi kazioa dira Planak Zuzendaritzan sartu dituen hobetu beharreko elementuak. Proiektuen 
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eta programen ebaluazioak ahulezia izaten jarraitzen du, Euskal Agentziak aurreikusitako Plangintza 
Estrategiko eta Ebaluazioaren arloaren bidez bultzatu beharrekoa. Bestalde, ikaskuntzak kanpoan 
ezagutarazteak eta memoriak egiteak epealdian gutxi abiarazi direla egiaztatu ahal izan da. Euskal 
eragile gehienek erantzuna eman dutenen %89-%90ek, bestalde, hauexek aipatzen ditu gehienbat 
hobetu beharreko eta planean sarturiko elementuen artean: kontabilitate auditoriak (8,4), jarraipena 
(7,7) eta urteko memoriak egitea (7,5). Garapen txikiagoko elementuak, oraindik nolabait hobetu 
beharrekoak, ebaluazioak egitea (6), ikaskuntzak kanpora ezagutaraztea (6) eta emaitzetara 
bideraturiko kudeaketa (6,9) dira. Interesgarria da sakontzea zein auditoria motatan egiten diren eta 
zein neurritan bultzatu daitezkeen euskarri-fakturen emateak murrizteko eta kudeaketa bizkortzeko 
elementua den aldetik.

32.  Kontuak emateari eta gardentasunari dagokienez, Lankidetza Zuzendaritzak egiten duena nahikoa 
ezagutarazten ez den balorazio orokorra dago, EHAAn argitaratzen denaz aparte. Izan ere, erakundeen 
%80k uste du Zuzendaritzak izan duen komunikazio politika ez dela nahikoa izan. Web gunea oso 
gutxi erabili izan da, 2009tik hona eguneratu eta hobetu bada ere. Hala, IKTak zabalkunderako eta 
gizarteratzeko elementutzat erabiltzeak ez du lortu gainditzea (Nota: 4,97). Alderdi horien gaineko 
maila espezifi koagoaren aldetik, erakundeek diote urteko planak ez direla ez argiak ez zehatzak: 
adierazle kuantitatiboak lortzearen edo egin beharreko esleipenen inguruan daude zentratuago 
eragin mailaren inguruan baino.

• %07 eta Hego Ikuspegia, nekez lor daitezkeen konpromisoak?

33.  Azterturiko hori guztia gorabehera, irudipen orokorra dago lankidetzaren euskal politikaren kalitatea 
hobetzeko bidean aurrera egin izanaren inguruan, eta berariaz, Lan eta Gizarte Gaietarako Sailaren 
aldetik beharrezko partaidetza politikoa hobetu dela. Hona hemen horren gaineko adierazle 
positibo bat: Plana Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zen, eta alderdi politiko guztiek onetsi zuten. 
Nabarmentzekoa da ere Lankidetzaren Euskal Legeak berak eman duen bultzada, Lankidetzaren 
Euskal Agentzia martxa jartzea sustatu duena.

34.  Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu konpromisoari dagokionez, erakundeen %72,7k uste du konpromiso 
maila altua dagoela, baina batez beste emandako puntuazioa ertaina da (5,61). Gainera, %78,6ren 
aburuz, ez da lortu hartutako konpromisoa betetzea eta aurrekontu orokorraren %0,7raino igo 
behar da. Borondate politikorik eza, iraganeko gizarte-ekonomia inguruabarrak eta aurrekontuko 
mozketa orokorrak edo gizarte sektoreak egiten duen presio politiko ahulak izan dira emandako 
arrazoiak. Ezarritako aurrekontuko kuotak eta partidak direnaz bezainbatean, oro har guztiak bat 
datoz esatean egokiak direla, baina ez dira nahikoak. Emakumeen sektoreari eta jabekuntzari %10 
esleitzeko irizpidea zehaztu eta handitu behar dela uste da, ez baitago argi zehaztuta, eta gainera 
Afrikarako funtsen %25eko irizpidea zehaztu eta egokitu beharra dago. Entitate berari funtsen %10 
gehienez esleitzeko irizpidea positiboa dela irizten zaio.

35.  Politikak tokiko lehentasunarekin bateratzeari eta Hegoaldeko entitateen egokitasunari eta 
lidergoari buruzko galdera egin dugunean, erantzunen mailak nabarmen egin du behera. Erakundeek 
oro har uste dute Planaren diseinuan ez direla kontuan hartu herrialde bazkidearen estrategiak 
eta garapen programak. Erakundeen %60k, aldiz, xedeko herritarren lehentasunak proiektuen eta 
programen garapenean kontuan hartzen direla dio. Izan ere, Planaren burutzapenean, lehentasunok 
kontuan hartzen direla eta Kuba eta Guatemalako herrialde estrategiek funtsezko tokiko eragileen 
partaidetza izan zutela deritzote, baina ez beti euskal erakundeena. Hala ere, Hegoaldeko entitateek 
Iparraldean duten protagonismoari dagokionez, badirudi oraindik hobekuntzarako marjina handia 
dagoela. Kontsultaturiko erakundeen %70ek (Euskadikoak eta tokikoak) uste du tokiko bazkideek ez 
dutela Plana ezagutzen eta ez dutela parte hartu hura sortzeko eta betearazteko. Euskal eragilerik 
gehienen ustez, Zuzendaritzak ahaleginak egin ditu eta GGKEak berak ere saiatu egin dira haien 
tokiko bazkideen esperientziak ezagutarazteko. %82,5ek uste du hauexen bidez ezagutarazten direla 
Euskadin Hegoaldeko esperientziak: hedabideak, mintegiak, hitzaldiak, tailerrak, erakusketak, web 
guneak edo Garapenerako Heziketarako edo sentsibilizaziorako bestelako baliabideak. Hala ere, 
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%50ek Hegoaldeko herrialdeen protagonismoa egokia dela deritzote, baina hobetu egin daiteke. 
Gainerakoek, berriz, zabalkunde txikia eta sektorean zentratuegia dela uste dute, herritarrengan 
eragina txikiarekin (%25), desberdina zabalkunde egiten duen erakunde motaren arabera (%20) edo 
haien protagonismoa bete ez dela bermatuta gelditzen (%5).



67

5.1. Lankidetzaren Euskal Agentziarako 25 gomendioak 

Ondoren ezarriko diren gomendioen bidez, hurrengo Plan Zuzentzailea egiteko eztabaida eta gogoeta 
prozesuari ekin nahi zaio.

Ardatz hauetan biltzen dira:
a) Euskal Agentziaren kudeaketaren kalitatearen aldeko apustua egitea.
b) Lanaren protokoloa egitea eta hura bizkortzea sortutako koordinazio eta partaidetza guneetan.
c) Euskal eragileak indartzea lehenestea: gehienbat GGKEak.
d) Lankidetza tresnak bateratzea eta erraztea.
e) Ebaluazioaren eta eraginaren kulturan aurrera egitea.

EUSKAL AGENTZIAREN KUDEAKETAREN KALITATEAREN ALDEKO APUSTUA EGITEA

1. Argi dago sortu berrian den Lankidetzaren Euskal Agentziaren eginkizun nagusienetako bat giza taldea 
eratzea eta espezializatzea dela. Aurreko taldeen aldakortasunak eta egonkortasun txikiak galaraz 
daitezkeen atzerapenak eragin dituzte, baita zerbitzuak gainezka egotea ere. Agentziak ahalmen eta 
esperientzia tekniko eta humano frogatua duten pertsonen aukeraketa eta egonkortasuna lehenetsi behar 
dira, baina Zuzendaritzan, kudeaketan eta lidergoan aritzeko ahalmena ere bai. Azkenean Euskal Agentzia 
osatuko duen taldearen arabera, nolabaiteko egonkortasunarekin, trebakuntzarako beharren plan bat 
ezarri beharko da eta, horri esker, taldeko pertsonak edo kideak liderrak izango dira haien espezializazioko 
gaietan: jarraipena, ebaluazioa, generoa, harmonizazioa, etab.

2. Planaren beraren ardatzetako batek Euskal Agentziaren beraren kudeaketaren kalitatea hobetzea izan 
behar du, hots, kalitatea, etengabeko hobekuntza eta ebaluazioa oinarri hartutako ikuspegia eta kudeaketa 
sistema ezarrita. Horretarako, beharrezkoa da epe laburrean edo ertainean Agentziak ahaleginak eta 
baliabideak inbertitzea, besteak beste kudeaketa estrategikoarekin, erakundea ebaluatzeko sistemarekin 
edo genero edo komunikazio eta kontuak ematearekin lotutako barne politikak izateko. Gainera, 
aukeraturiko ikuspegiari buruzko defi nizio argia izan behar da: sektoreak, lehentasunezko herrialdeak, 
eragileak indartzea edo bultzatu nahi den lankidetza mota (GGI baxuko herrialdeen eta eskualdeen edo 
Afrikaren aldeko apustua egitea, bete gabeko oinarrizko beharrak lehenetsiz, edo antolaketa prozesuak, 
tokiko ahalmenak, etab. indartzea bultzatuz euskal lankidetzan tradizio handiena duten herrialdeekin eta 
eskualdeekin GGI ertain edo altuak badituzte ere; edo bien konbinazioa, etab.).

3. Gainera, premiazkoa da urteko plangintza eta jarraipena fi nkatzea Planaren eta Lankidetzaren Euskal 
Agentziaren beraren kudeaketarako ezinbesteko elementua den aldetik. Etengabeko ebaluazioan eta 
hobekuntzaren dinamikan oinarrituriko plangintzak (froga-akatsa) sektorean adostasun eta asebetetasun 
handiagoa lortzen dituzten bideak eta erabakiak ezartzea ahalbidetzen du. Bestalde, ahaleginik handienak 

Gomendioak

5
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sei hileko kudeaketa eredu batera bideratu nahi dira: lehen seihilekoan deialdia eta deialdien azterketa 
eta kudeaketa, eta bigarren seihilekoan jarraipena eta ebaluazioa, esate baterako; pixkanaka-pixkanaka 
prozesuen bidezko kudeaketako elementuekin konbinatuta erakunde mailako genero politika gisa, 
Agentziaren ebaluazio sistema edo herrialde estrategietan parte hartzeko kudeaketa (urte osoan irauten 
dutenak). Horrek guztiak hobetu egingo lituzke kudeaketaren eraginkortasun mailak, deialdiaren epeak 
murriztu eta argitasun handiagoa ahalbidetuko luke datuen azterketan (deialdi bidez onetsiak, ogasunaren 
arabera gauzatutakoak eta urteko ordainketetan oinarriturikoak ez bezala).

4. Era berean, badirudi ezinbestekoa dela hurrengo epealdian irmoki lantzea politiken koherentziari 
buruzko eztabaida eta berariaz bilatzea Eusko Jaurlaritzaren sailen eta beste euskal erakunde batzuen 
arteko baterako jarduketak bideratzeko moduak eta mekanismoak. Pariseko Agendak lortu nahi duen 
bateratzearen arabera, garapenerako lankidetza politika isolatua eta gobernu jakin baten gainerako 
jarduketetatik aparteko politika izatea galaraztea da xede nagusia.

5. Agentziaren komunikazio eta hedapen politika indartu behar da. Ebaluazioan agerrarazi denez, askotan 
erakundeek ez dute orain arteko Lankidetza Zuzendaritzak egin izan dituen ekimen eta ekintza interesgarri 
askoren berri. Web gunea bultzatu beharra dago dokumentuak, protokoloak, onetsitako ekimenak, etab. 
ezagutarazteko gunea den aldetik, baina elkarri eragiteko eta proposamenak egiteko mekanismoak ezarri 
behar zaizkio. IKTak Eusko Jaurlaritzaren komunikazio politika hobetzeko bitartekorik eraginkorrena 
da: bloga, buletin elektronikoa edo antzekoa jar lezake martxan, non esperientzia interesgarriak, 
tokietara bertara eginiko bisitaldien memoriak, parte hartzeko guneen gaineko aktak edo erabakiak 
(Kontseilua, Batzordeak, etab.), beste autonomia erkidego batzuekiko edo AECIDekiko koordinazioa, etab. 
ezagutaraziko baitira. Kontuak ematea Euskal Agentziaren komunikazio politika bideratzeko ardatza 
izatea proposatzen da.

6. Era berean, badirudi premiazkoa dela informazioa kudeatzeko mekanismoak edukitzea, baina askoz 
protokolizatuagoak eragileen datu-baseen, ekimenen, herrialdeetako jarduketen, eta abarren inguruan. 
Horri esker, Agentziaren beraren kudeaketari buruzko informazio bizkorra eta erraza lortzeko modua izango 
da, gutxieneko errore-marjinarekin. Protokolizaturiko informazioa edukitzeak ematen duen botereaz 
gain, informazio hori baliagarria da jarduteko irizpideak eta lehentasunezko eskualdeak koordinatzeko, 
hitzartzeko edo bateratzeko, baita bideratu edo euskal lankidetzan diharduten beste eragile batzuekin 
partekatu nahi diren beste datu batzuk ere.

LANA FINKATZEA ETA BIZKORTZEA SORTUTAKO KOORDINAZIO ETA PARTAIDETZA GUNEETAN

7. Herri politiketako partaidetza bideratzea euskal eragileen eskari iraunkorra da. Ildo horretan, partaidetza 
eraginkorra eta erreala sustatzea da, denbora jakin bat aurretik planifi katzen diren eta entitateen 
kronogramak eta agendak edukitzeko modua ematen duten prozesuak erabiliz. Protokoloa ondo ezarrita 
duten prozesuak, “aurretiaz prestaturiko” konpromisoak eta atazak dituztenak, batzarrak bizkortzeko eta 
produktuak hobetzeko. Denbora funtsezko faktorea da parte hartzeari begira, baina ondasun urria ere 
bada. 

8. Hori dela-eta, parte hartzeko sortutako guneek berariaz sortutako batzordeak, azpibatzordeak edo lan-
mahaiak ezarri behar dituzte, hain zuzen ere Agentziak eta Lankidetzaren Euskal Kontseiluak ezarritako 
gaien (Planaren jarraipena, tresnen berrikuspena, politiken koherentziari buruzko eztabaida, etab.) 
inguruko ordezkaritza mailaren partaidetza eraginkorra izan dadin, eta gainerakoekin partekako dira 
aurrerapenak. Kontseiluaren funtzionamendua eraginkorragoa egin behar da, bizkorragoa izan dadin, 
dela prozedurako gaiak deitu, bideratu eta ezagutaraziko duen idazkaritza teknikoa ezarrita, dela jorratu 
beharreko gaien bizkortasuna eta aniztasuna hobetzen dituzten beste aukera batzuk bideratuz.

9. Lankidetzaren Euskal Kontseiluari orientazio estrategikoagoa ematea, ebaluazio prozesuei, euskal 
lankidetzaren lorpen eta ahuleziei, zuzeneko eta beste sail batzuekiko lankidetza bideratzeko mekanismoei, 
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eta abarri buruzko eztabaidak eta gogoetak bideratzeko. Bestalde, Euskal Kontseilua zentzu guztietan 
kontuak emateko gunetzat hartzea ere proposatzen da, euskal lankidetza hobetzeko beharrak, ebaluazio 
estrategikoak eta lorpenak partekatzeko.

10. Erakunde Arteko Batzorde errealistagoa indartzea koordinaziorako mekanismo gisa fi nkatuta. Euskal 
erakundeen arteko akordio errealak bilatzen dituen eragin politikoak izan behar du abiapuntua, alderdi 
teknikoa bizkortuko duena, betiere helburuak eta eginkizunak politikara edo kontseilura bertara mugatuta 
bikoiztasunik gerta ez dadin. Halaber, parte hartzeko gutxieneko protokoloa ezarri behar da (gutxieneko 
laguntza, aurretiazko agenda, etab.), baita laneko elementu argiak ere. Ez du informaziorako gune hutsa 
izan behar, baizik eta esperientziak partekatzeko eta oro har euskal lankidetza osorako politikak eta 
estrategiak bateratzeko gunea. Hala, bateratze eta osagarritasun maila handiagoak lortuko dira.

11. Herrialde estrategien inguruko gogoetarako guneak sustatzea, herrialde estrategikoekiko elkartze-
esparruei laguntzea, Peru euskal lankidetzaren funtsen jasotzaile nagusia izanik. Euskal eragileek prozesu 
horietan tokiko eragileekin koordinatuta parte hartzeko bideraturiko mekanismoak ezartzea (herri 
administrazioak eta GGKEak).

EUSKAL ERAGILEAK INDARTZEAREN ALDEKO APUSTU IRMOA EGITEA: GEHIENBAT GGKEak

12. Hurrengo Plan Zuzentzaileak, dirudienez, lankidetzaren euskal eragileak indartu behar dituen plana izan 
behar du, aitzakiarik gabe, eta zehazkiago, euskal GGKEak, lankidetzaren protagonista nagusiak baitira. 
Lankidetzaren kalitatea hobetzeko, xedeko erakundeen beren kudeaketa ere hobetu beharra dago. 
Ildo horretan, trebakuntza eta laguntza prozesuak lehenetsi behar dira, euskal erakundeek egun duten 
ahalmena hobetzeko, baina euren azterketak eta eskariak kontuan izanik. Planaren ebaluazioan ikusi ahal 
izan denez, funtsezko gaien gaineko nolabaiteko ezagutza dago hala nola zeharkakoei buruz, batez ere 
zenbait gairen aplikazio praktikoari dagokionez, esaterako: giza eskubideen alde egitea edo iraunkortasun 
ekologikoa ekimenak sortzea eta tokian bertan aplikatzea.

13. Ildo horretan, sektorea oso zabala denez gero (100 erakundek baino gehiagok eskuratzen dituzte Eusko 
Jaurlaritzaren funtsak) eta 30 erakundek baliabideen %70 biltzen dutenez gero, badirudi ezinbestekoa 
dela indartze prozesuak bideratzea, erritmo eta dinamika bereiziekin. Hortaz, trebakuntza eta laguntza 
espezializatuko prozesuak bultzatu behar dira, gutxi gorabehera kudeaketa eta ahalmen handiena 
duten eta hurrengo planean egiaztatu ahal izango diren 30 erakunde hobetzera bideratuta. Hala, tresna 
estrategikoak eskuratu ahal izango dituzte. Hala ere, ez da ahaztu behar euskal lankidetzaren barruan, 
profi l txikiagoko erakundeak ere badirela (funtsen gainerako %30 betearazten duten beste 70 erakunde) 
eta horiek ere laguntza behar dutela trebakuntza eta laguntza prozesuen bidez, eguneroko kudeaketa 
hobetu dezaten. Plan bereiziak bideratu behar dira, haien beharren eta eskarien arabera.

14. Aurrekoaren osagarri lez, laguntzen egungo GBA tresna generoaren berdintasuna erakundean txertatzeko 
aldaketa prozesua bideratzea proposatzen da, baita tresna osatzea edo GGKEen kudeaketa hobetzeko 
erakundea aldatzeko laguntzetara bideraturiko programak garatzea ere. Horiei esker, egiaztaturiko 
laguntzak eskatu ahal izango dituzte erakundeek generoaren eta boluntarioen politika, kudeaketa 
estrategikoa, kalitatea, ebaluazioa, etab. hobetzeko. Nolanahi ere, aurreko puntuan adierazitako bi 
mailak bereiziko dira: i. politika espezifi koa egiteko, jarraitzeko edota ebaluatzeko hobekuntza prozesu 
espezializatuak (egungo GBA eta beste batzuk) eta ii. Trebakuntza eta laguntza oinarrizko gai zehatzetarako 
oinarrizko laguntasunaren bidez. Hala, bermatu egingo litzateke erakunde gehiagok horiek eskuratzeko 
modua izatea nola edo hala, betiere seriotasun eta betetze baldintzak abiapuntu hartuta eta baterako 
gutxieneko fi nantzazioa bermatuta. Edozelan ere, fi nantzatu beharreko elementuak handitu behar dira, 
erakundeak indartzeko barne prozesuak aintzatestea barne, baita prozesu horiek abiaraztearen jarraipena 
eta ebaluazioa egitea ere.
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15.  Eragileak egiaztatzeko prozesu askoz errazagoa eta errealistagoa sustatzea, zertarako-eta gutxienez 5 
urtean administrazio dokumentazioa aurkeztetik salbuesteko deialdi guztietan (erakundeen aldaketa 
garrantzitsuak direnean izan ezik). Horretarako, erakunde horiekin zuzeneko harremanak izateko 
prozesua sustatuko da, baita erakunde gehiagoren baliabideak eskuratzeko modua erraztea ere askotarako 
kudeaketa prozesutarako ere (aurreko gomendioan planteatzen denaren arabera).

LANKIDETZA TRESNAK BATERATZEA ETA ERRAZTEA

16. Tresnen kudeaketa erraztea: eragileen proposamenik gehien bildu duen puntua da hau, eta horrek 
erakusten du euskal GGKEen arreta, ahalegin eta eguneroko dedikazio lanik handienak biltzen direla bertan. 
Ildo horretan, datozen urteetan ahalegin handiak egin beharko dira deialdiak hobetzeko, errazteko eta 
kudeaketa telematika bidez sistematizatzeko GGKEekin koordinatuta. Bildutako proposamenik gehienek 
gai hauexek dituzte ardatz, tresna guzti-guztietan ageri direnak:

a. Administrazio prozesuak erraztea eta beharrezko dokumentazioa murriztea.
b. Aurkezpen eta jarraipenerako formularioak murriztea eta erraztea, espazioa murriztuz txikiagoak 

izan daitezen.
c. Formularioen formatu digitala eta on line-koak, internet bidezko kudeaketa.
d. Dokumentazioa ingelesera eta frantsesera itzultzea (formularioak, eranskinak emateko baimena, 

fakturak eta bestelako dokumentuak hizkuntza horietan).
e. Malgutzeko aukerak ezartzea formulazioan (epigrafe propioak, GGI baxuko zenbait herrialdetarako 

edo testuinguru konplexuko egoeretarako gaindi daitezkeen elementuak.
f. Baremazioa berriz bideratzea eta erraztea: zeharkakoei ematen zaien gehiegizko garrantzia 

gutxitzea koherentziaren edo bideragarritasun/iraunkortasunaren mesederako eta arbitrariotasuna 
dakarten elementuak berrikustea.

g. Frogatze-prozesuak erraztea (kontabilitate-euskarri gutxiago, auditoria gehiago).
h. Ebaluazio eta sistematizazio prozesuak irmoki sustatzea, zuzeneko kostu gisa sartzea ahalbidetuz.
i. Kudeaketako zeharkako kostuak gutxienez %8-%9 igotzea eta egoitzako pertsonal gastuak 

ahalbidetzea zuzenekoetan.

17.  Deialdien prozesua bideratzea eta protokoloa egitea, halako moldez non epealdiaren amaieran denbora 
murriztuko baita argitalpenetik lehen ordainketara arte gehienez 6 hilabetean, honelaxe: urtarril-
otsailean: agindua argitaratzea; martxoan proposamenak aurkeztea; apiril-maiatz-ekainean azterketa, 
baremazioa eta administrazio akatsak zuzentzea; uztailean argitaratzea. Egutegi horri esker, irailean 
funtsak edukitzeko modua izango litzateke ikasturtearen hasieran. Hala egin daiteke baldin eta aurkezten 
den dokumentazioaren bolumena murrizten bada (hori lor daiteke egiaztapenean alde batera uzten bada 
dokumentaziorik gehiena entitate kopuru handi bati aurkeztu beharra), prozesua web bidez egiten bada 
eta hutsuneak konpontzeko prozesuan administrazio dokumentazio edo gauzak argitzeko dokumentazio 
oso zehatzak baizik ez badira ahalbidetzen.

18. Tresnen eta deialdian kopurua murriztea eta erraztea, administrazio eta arau kudeaketa bizkortzea. Tresnak 
taldekatzearen aldeko apustua: K1 + K2 bakarrean bateratzea, K3 indartzea bestelako elementuak sartuta 
hala nola ikerketa eta trebakuntza, hainbeste beka kudeatzearen egokitasuna berrikustea (JVC edo KOP). 
Aurreikusitako tresnen aldaketak ixtea horiei itzala eman behar dien esparru teorikoa berrikusitakoan.

19. Epe luzerako tresna estrategikoen aldeko apustua: programen deialdia indartzea, hainbat erabakiren 
bidez: i. Egiaztapena eskuratzeko baldintzak murriztea, batez ere kudeaketa ekonomikoari dagokionez, 
halako moldez non gutxienez hogei erakunde inguruk programak gauzatuko baitituzte hurrengo planaren 
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epealdiaren amaieran24; ii. Zenbait erakunde indartzea bultzatzea, 12. gomendioan ezarri den bezala, 
egiaztapena lor dezaten; iii. Aurretiazko identifi kazio eta diagnosi prozesua, aurre-proposamena eta egungo 
formularioaren zurruntasuna berrikustea (urte askotako plangintza baita). Herrialde estrategietarako 
programak egitea ahalbidetzea (espezializazio arloak, tematikoak edo geografi koak).

20. Garapenerako Heziketan egiteke dagoen prozesua berrikustea. Garapenerako Heziketak eta 
Sentsibilizazioak Euskadin betetzen duen eginkizunari buruzko gogoeta estrategiko prozesua irekitzea, 
aurreko prozesuei berriz hartuta eta EDren Estrategiaren egungo prozesua indartuz. Neurri berean, K3 
tresnen ikuspegia eguneratzea, ikerketa eta trebakuntza espezializaturiko prozeduretara zabalduz. 

21.  Lankidetza funtsen %10 zuzeneko lankidetzara bideratzea, gardentasun eta bateratze irizpideak 
erabilita betiere. Ildo horretan, hitzarmenetako tresnen (ZUZ), helburuen eta lehenetsitako sektoreen 
gaineko gogoeta prozesua irekitzea euskal eragileekin, elementu estrategikoak sartzea ahalbidetuko 
dutenak: herrialde estrategiak burutzeko laguntza (ez soilik estrategiak egitea eta jarraitzea), AECIDekin 
elkarte-esparruak koordinatzea, Eusko Jaurlaritzako sailen arteko hitzarmenak betearaztea osagarritasun 
handiagoaren alde, etab. Kontuak ematea eta komunikabideak ezartzea Lankidetzaren Kontseiluaren 
bidez edo beste erakunde batzuen bidez, bultzatu beharreko ebaluazio prozesuen ondoriozko zuzeneko 
lankidetzaren helburuen eta esperientzien gainean.

EBALUAZIOAREN KULTURAN ETA ERAGINAREN HOBEKUNTZAN AURRERA EGITEA

22. Eraginaren ebaluazioaren eta emaitzen araberako kultura sustatzearen aldeko apustua proposatzeari 
eusten zaio. Ildo horretan, ondoko hauekin loturiko tresnen erabilerari buruzko trebakuntza espezifi koa 
behar da: emaitzen araberako kudeaketa, etengabeko hobekuntza, gardentasuna, proiektuen ebaluazioa 
eta erakundearen ebaluazioa, Euskal Agentziaren barruan eta euskal eragileekin. Lankidetzaren jardun 
onari, ikerketak ezagutarazteari edo esperientziei buruz Lankidetzaren Euskal Kontseiluan sustatu eta 
gizarteraturiko urteko jardunaldiek ikaskuntza kultura sortu eta sektorea hobetzeko bidean aurrera 
egiteko lagungarriak dira.

23. Ebaluazio prozesuan zehar egiaztatu ahal izan denez, ebaluazio prozesuek euskal lankidetzaren kalitatea 
hobetzeko duen eragin positiboaren gaineko gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da. Ildo horretan, 
ezinbestekoa da Lankidetzaren Euskal Agentziaren kudeaketa hobetzeko ebaluazio ikuspegi baten gainean 
fi nkatzea. Horretarako, Agentziaren beraren ebaluazio sistema egitea proposatzen dugu, hauexek bilduko 
dituena: barne ebaluazioko protokoloa, tresnen ebaluazioa eta euskal lankidetzaren beraren ebaluazio 
diagnostikoa. Sistema horren barruan, urteko aurrekontu espezifi koa sartu beharko da Agentziaren 
beraren irizpideen arabera hautatu eta lehenetsitako ebaluazioak sustatze aldera.

24.  Nolanahi ere, eta aurrekoaren ondorioz, ebaluazioaren partida murriztua eguneratu behar da jarduketei 
egotzi beharreko gastuetan (batez ere proiektuetan) eta, bereziki, nahitaezko bihurtzea hainbat fase edo 
urte askotako aurrekontu handiko jarduketetarako. Neurri berean, beharrezkotzat jotzen da aurretiazko 
diagnostikoak sartzea 360.000 €-tik gorako ekimenetan. Ebaluazio kultura sustatze aldera eta AECIDekiko 
bateratzeko neurri gisa, partida hauei esker, emaitzen eta ekintzen eraginaren balorazioa handitu liteke, 
sektorea indartzea sustatuz, betiere ikaskuntzaren kultura eta gomendioak eta hobekuntzak praktikan 
jartzea abiapuntu hartuta.

24 20 erakundek gutxi gorabehera hurrengo epealdian programak aurkez ditzaten apustua egiteak berekin ekarriko luke 
funts banagarrien %30 gutxienez esleitzea deialdian; urtero 10 programa onesten dira gutxi gorabehera (urte askotakoak 
baitira).
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5.2 Eta hurrengo PLAN ZUZENTZAILEA egiteari begira…

1. Plan laburragoa, errazagoa eta pedagogikoagoa egitea (edo aurreko planean ezarritakoak onartu baina 
errepikatu behar izan gabe behintzat), estrategia ardatz izango duena eta garapen eraginkorra urteko 
planetan planifi katuko duena.

2. Bultzatu nahi den euskal lankidetzaren eredua sektorean berraztertzea, deszentralizaturiko lankidetzaren 
onurak sustatuz baina harmonizaziorantz eta eraginerantz aurrera eginez. Ildo horretan, Afrikari buruzko 
eztabaidak eta oinarrizko beharrak versus tradizioak eta gobernatzeko, demokratizatzeko edo jabearazteko 
prozesuak bultzatzeak ez dute zertan bateraezinak izan askotariko euskal lankidetzarako.

3. Euskal lankidetzak sustatu beharreko ikuspegiak eta estrategiak sakontzea garapenerako heziketaren, 
sentsibilizazioaren eta ikerketaren aldetik, baita ekintza humanitarioaren aldetik ere aurrekontu bidetik 
harago joanda.

4. Ebaluazio honen ardatz nagusietan zentraturiko plana garatzea, Euskal Agentziaren kudeaketa fi nkatzera, 
lankidetzako euskal eragileak indartzera, parte hartzeko eta koordinatzeko guneak bizkortzera, tresnen 
kudeaketa erraztera eta ebaluazioaren kultura sustatzera bideratuta.

5. Helburu estrategikoekin lotutako adierazleak sortzea eta ez ekintzakoekin lotutakoak (jarraibideen 
ondoriozkoak), epealdi bakoitzeko ebaluazio eragileak eta iturriak ezarriz). Era berean, adierazle 
askotarikoagoak sartzea (ez bakarrik kuantitatiboak eta aurrekontukoak), hala nola adierazle kualitatiboak, 
partaidetzakoak, prozesukoak, generokoak, eraginekoak.

6. 2012. urterako aurreikusitako aurrekontu bidea berrikustea, egungo testuingurua abiapuntu hartuta %0,7 
betetzea lortzeko denbora erronka berriak ezarrita.

7. Jabekuntzarako ezarritako %10eko maila egokia den ala ez hausnartzea. Badirudi argi dagoela emakumeen 
jabekuntzaren aldeko apustua egin behar dela garapenerako gakoa den aldetik, baina hori bezain 
beharrezkoa da aurrekontuko %10eko diru-kopurua igotzea (2009an eta 2010ean lortua dagoeneko) 
eta jabekuntzaren barrukotzat hartu beharreko proiektu motei buruzko gogoeta eta eztabaida egitea. 
Jabekuntza eta berdintasun estrategiak (GED ikuspegia) eta emakumeentzako proiektuak (MED) maila 
berean jartzea oraindik ere egiazko arriskua da. 

8. Plana eta horren ondoriozko erabakiak, protokoloak eta estrategiak euskal eragileen eta tokiko bazkideen 
artean are gehiago ezagutarazteko modua bultzatzea (CDak, hitzaldiak, web orria, mailing-a. etab.), plana 
hobeto ezagutu dezaten.

9. Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren bidez partaidetza eraginkorra lortzeko bideak ezartzea, planaren 
formulazio berria zentratuko duten eta tokiko sozialen edo etorkinen erakundeek plan berria sortzeko, 
betearazteko eta ebaluatzeko parte hartzeko jarraibideak emango dituzten batzordeak eta lan taldeak 
ezarriz betiere.

…
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Eranskinak

7
1. Ebaluazio-taldearen aurkezpen instituzionala

2. UGEn onetsitako ebaluazio-matrizea

3. UGEri aurkezturiko lanaren plana 

4. Ebaluazio lanaren kronograma orokorra

5. Kudeaketa Unitatea ebaluatzeko prozesua-UGE

6. Berrikusitako bigarren mailako dokumentazioaren zerrenda

7. Landa-lanaren aurkezpen-gutuna (Gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez).

8. Eragileen inkesta - Gaztelaniaz

9. Eragileen inkesta - Euskaraz

10. Hegoaldeko bazkideen inkesta- Frantsesez

11. Hegoaldeko bazkideen inkesta - Ingelesez

12. Hegoaldean eta Iparraldean inkestari erantzuna eman zioten entitateen zerrenda

13. Erakunde Arteko Batzordean eta Batzorde Kudeatzailean parte hartzen duten 
entitateentzako galdetegi-fi txa

14. Entitateen zerrenda eta horien fi nantzazioa

15. Proiektuen laginketako fi txak eta azterketa, 2007- 2009ko deialdiak

16. Eginiko tailerren eskemak

a. Euskadiko GGKEen koordinakundea- 2010eko urriak 25

b. Lankidetza Kontseilua- 2010eko azaroak 12

c. Kuba eta Guatemalaren Estrategian parte hartzen duten euskal GGKEak- 2010eko 
abenduak 13

17. Berrikusi eta elkarrizketaturiko hitzarmenen laginaren zerrenda (ZUZ)




