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ARRAZOIEN AZALPENA
Gizateriak egun duen arazo larriena honako hau da: herrialde pobretuen garapena. Gai
horren inguruan etengabeko eztabaida gertatzen ari da duela berrogeita hamar urtetik
hona, eta eztabaida horrek berretsi egin du Iparraldearen eta Hegoaldearen —
iparraldeen eta hegoaldeen— arteko harremanen asimetria.
Gaur egungo egoera aztertuz gero, desoreka hori eragin zuten arrazoien gaineko eragina
oso txikia izan dela esan dezakegu alde batetik, eta bestetik, desoreka horren ondorio
larrienak desagertzeko denbora luzea beharko dela.
Hala ere, gure planetako biztanle guztien bizi-baldintzak, askatasunak eta gaitasunak
hobetzeko eta dauden hausturak murrizteko premiak indarrean dirau, eztabaida
akademikoari, nazioarteko goi-bilera handietako agendei, eta garapenaren eta
lankidetzaren arloko estatuko eta deszentralizaturiko agentzia multilateralei esker.
Nazioarteko komunitatearen kezka hori zehaztu egin da azken hamarkadetan, gizonen
eta

emakumeen

arteko

berdintasunari,

gizarte-garapenari

edo

ingurumen-

iraunkortasunari buruzko hainbat helburu zenbakarriren bitartez. Ildo berari jarraiki,
2000. urtean, Nazio Batuen Milurteko Goi Bileran Milurteko helburuak1 onartu ziren,
pobreziaren eta muturreko pobreziaren aurkako lanean, nazioko jardunek eta jardun
globalek izandako aurrerabidea ebaluatzeko tresnatzat.
Nazioarteko helburu horietan oinarrituriko garapenari buruzko diagnosiari erreparatuta,
ikus dezakegu azken hamarkadetan zenbait aurrerapen esanguratsu izan direla. Hori
horrela izanik, azkeneko lau hamarkadetan, pobreturiko herrialdeetako batez besteko
bizi-itxaropena hogei urte luzatu da; haurren heriotza-tasa erdia baino gehiagora
murriztu da; azken bi hamarkadetan, Hegoaldeko herrietan, lehen hezkuntzako
matrikulazioak gora egin du % 13; haurren heriotza-tasa milako 107tik 59ra jaitsi da
1970. eta 1998. urteen artean.
Dena den, emaitza positibo horiek egia diren arren, hainbat iturrik adierazten dutenez,
ekonomiaren, gizartearen eta politikaren arloko egungo nazioarteko jarrerekin ez dira

7

lortuko zehazturiko helburu orokorrak, eta are gehiago, helburu horiek lortzeko
harturiko neurriak zalantzan jarri ere jartzen dituzte.
Horrela, pobrezia sekulako arazoa da oraindik ere. Ia hiru mila milioi lagun bizi dira
egunean bi dolar baino diru gutxiagorekin, eta horietatik gutxienez 1.200 milioi
muturreko pobrezia-egoeran daude, eguneko dolar bat baino gutxiago dutela. Haurren %
6k ez du urtebete ere betetzen, eta % 8 bost urte baino gutxiago bizi dira. Aldi berean,
eskola-adinera heltzen diren mutikoen % 9 eta neskatilen % 14 ez da joaten eskolara,
lehen hezkuntzan.
Emakumeak menderatuta daude eremu guztietan: ekonomian, gizartean eta politikan.
Bai Iparraldean, bai Hegoaldean, pobrezia femeninoa da, baina herrialde pobretuetan
desorekak are handiagoak dira: emakume alfabetatuak % 66 dira, gizonak % 81 izanik;
egunean minutu gehiago aritzen dira lanean (445, eta gizonak 388), baina erdia baino
gutxiago irabazten dute2; politikako erabaki-eremuetan parte hartzeko aukera gutxiago
dute emakumeek.
Bestalde, azken 40 urtetan, CO2 emisioak hirukoiztu egin dira, planetaren klimaaldaketa areagotuta; urtero 17 milioi hektarea suntsitzen dira oihan tropikaletan, eta
lantzeko den lurraren 4 milioi Ha galtzen dira desertifikazioaren ondorioz; ozono-geruza
ahitzen ari da, espezie guztiengan ondorio oso larriak eraginda, eta ura, airea eta lurra
kutsatzen dituzten hondakinen egundoko kopuruak sortzen dira.
Hortaz, Milurteko Goi Bileran ezarritako helburuak betetzeko bide luzea egin behar
dugu: azken aldiko datuen arabera, 1990. eta 2015. urteen artean, muturreko pobrezia
erdira murrizteko, urtean % 2,7ko jaitsiera behar bazen, 1990. eta 1998. urteen artean %
1,7 soilik jaitsi zen. Bestalde, urte-bitarte horretan bertan, haurren heriotza-tasa % 10
murriztu zen, baina % 30eko jaitsiera behar zen.
Aipatu dugun adierazle sorta horrek argi erakusten digu sekulako haustura dagoela
pobretuen eta aberastuen artean, Iparraldearen eta Hegoaldearen artean, iparraldeen eta
hegoaldeen artean; eta gainera, desoreka horiek areagotzen ari dira.
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Ezin dugu ahaztu XX. mendean, errentaren munduko banaketa are desorekatuago
bihurtu dela: gaur egungo desorekak historian izan diren handienak direla berresten dute
datu kuantitatibo eta kualitatiboek. A. Maddison-en txostenetan ageri denez, Ginikoefizienteak —desoreka-mailaren adierazle ohikoenak— horixe adierazten du, 19901998 aldian 0,393tik 0,496ra hazi baita (0=berdintasuna handiena, 1=desoreka
handiena); aldiz, azkeneko berrogei urtetan, herrialde aberatsenen diru-sarrera berrogei
aldiz handitu da, hogei herrialde pobreenena baino hogeita hamazazpi aldiz handiagoa
izanik.
Zenbateko eta joera horiek ez dira homogeneoak toki guztietan: herrialdeko bizipenak
askotarikoak dira, alde handiak izanik bai datu absolutuetan, baita aberastasunaren eta
pobreziaren metaketan ere. Pobreziaren metaketari dagokionez, Asia ekialdean
nabarmen gutxitu da, baina Latinoamerikan, Asia hegoaldean eta Saharaz azpiko
Afrikan gorakada deigarria izan du.
ERABATEKO

POBREZIA,

LURRALDEEN

ARABERA

1987

0,1 0,8

Saharaz azpiko
Afrika
Latinoamerika eta
Karibea
Asia hegoaldea

18,3

35,3

5,4

40,1

Asia ekialdea eta
Pazifikoa
Europa eta Asia
erdialdea
Ekialde Ertaina eta
Afrika Iparraldea
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2001

Saharaz azpiko Afrika

3,4

2,56

Latinoamerika eta
Karibea

18,81
4,68

31,76

38,75

Asia hegoaldea
Asia ekialdea eta
Pazifikoa
Europa eta Asia
erdialdea
Ekialde Ertaina eta
Afrika Iparraldea

Horren ondorioz, giza garapen iraunkorrari dagokionez, desoreka handiak eta handitzen
ari direnak dituen nazioarteko egoera dugu gaur egun, bai herrialde aberastuen eta
pobretuen artean, baita herrialde horien barruan ere, eta egungo globalizazio
neoliberalak egoera hori areagotu baino ez du egiten.
Ezarritako nazioarteko helburuak ez dira aski izan desorekak murrizteko –handitzen ari
baitira–, ez direlako lotesleak estatuentzat. Pobreziaren aurka egiteko eta nazioarteko
desorekak murrizteko helburuak lehenetsiko balira, eta konpromiso eta betebehar
zenbakarriak eta zehatzak ezarriko balira estatuentzat, estatuek berriz aztertu beharko
lukete ekonomiaren, politikaren eta gizartearen indarreko eredua, arazoaren gakoa
horretan datza-eta.

Iparra/Hegoa harremanak globalizazio neoliberalaren testuinguruan
Ekonomia eta politika nazioartekotzeko prozesua areagotu egin da azken hamarkadetan;
horren eraginez, fluxuen munduko trukea nabarmen handitu da, eta ekonomiaren,
politikaren, gizartearen eta kultuaren arloko eragileen eta herrialdeen arteko elkarrekiko
mendekotasunak ere gora egin du. Hain justu lau arlo horietan —ekonomia, politika,
gizartea eta kultura—, prozesu horrek aldaketa nabarmenak eragin ditu.
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Ekonomiaren arloan, 70eko hamarkadan izan zen keynesianismoaren krisiak eraginda,
eredu berri bat sortu zen, hain zuzen ere, funtsezko borondate politikoa honako hau
zuen eredua: alde batetik, gizarte-mailen arteko botere-harremanak, eta bestetik,
Iparraldeko eta Hegoaldeko herrialdeen arteko harremanak aldatzea. Bigarren mundu
gerraren osteko hedapen ekonomikoari esker, errenta nazionalean soldata-masa handitu
zen eta Iparraldeko herrialdeetako langileen bizi-baldintzak hobetu ziren; hedapen
horren eraginez, Hegoaldeko herrialde askotan hazkunde iraunkorreko ehuneko handiak
izan ziren. Baina aurreko guztia gertatu bazen ere, kapital handiaren interesen alde
egitea eta planeta osorako eredu global bakarra ezartzea zen eredu berri horren
helburua. Informazioaren eta komunikazioaren teknologietan izandako aurrerapen
garrantzitsuek bultzaturiko ortodoxia neoliberal berri horren oinarri dira honako hauek:
merkatu nazionalak zabaltzea, sektore publikoaren partaidetza aktiboa desarautzea eta
sektore horren ondasunak pribatu bihurtzea, betiere produktu eta irabazi bihur daitekeen
edozein sektore mota (bioaniztasuna, bizitza, zerbitzuak, nekazaritza, kultura, etab.
barnean hartuta) merkantilizatzeko eta monetizatzeko estrategiaren barruan. Merkatuak
nazioartean zabaltzea eta irabazi-tasa handiagoa ateratzea ahalbidetzen duten sektoreak
gehitzea da kontua.
Horren guztiaren ondorioz sortu den nazioarteko merkatuaren funtsezko osagaiak
globalizatuak daude, hots, toki jakin batek eskaintzen dituen abantailen arabera
(alderatuta, lehiakortasunean edo abantaila absolutuak), produkzio-kateak eta finantzakateak lekualdatuta. Mundu-mailako lehiakortasunaren eta desorekak zuzentzeko
mekanismorik gabeko merkatu-zabaltzearen eraginez, areagotu egin dira kapitala
metatzeko eta zentralizatzeko joerak, eta, alde batetik, produkzio-prozesuetako fase
dinamikoenak eta balio erantsi handieneko faseak kontrolatzen dituzten enpresa
multinazionalen gain utzi dute erantzukizuna, eta bestetik, eredu hori ezartzeko
nazioarteko araudiak ezartzen dituzten finantza- eta merkataritza-agentzia multilateralen
gain. Hortaz, herrialdeen, lurraldeen eta enpresen garapena baldintzatua egongo da
haien gaitasunarekin; hain zuzen ere, produkzio-kate globaletan eta, kate horien
barruan, balio erantsi askotariko eta eduki teknologiko konplexua edo ez hain konplexua
duten fasetan txertatzeko gaitasunarekin, betiere inbertsioak egiteko lagungarri izango
den oreka makroekonomikoaren premisatik abiatuta.
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Nazioarteko eremuan gero eta lehiakortasun handiagoa dago, desoreken aurrean inolako
babes-mekanismorik gabe, eta merkatu globalaren interesen zerbitzura; lehiakortasun
horrek eta ezarri zaizkien errezeta ekonomikoek herrialde pobretuetako ekonomiak
desegituratu dituzte, garapen ekonomikoaren prozesu endogenoen kaltetan, eta nazioko
produkzio-sarea ahulduta.
Hori dela eta, ingurumenean eragin handieneko eta dinamismo txikieneko kateen
bitartez parte hartzen dute merkatuan Hegoaldeko herrialde gehienek eta herrialde
horietako agente ekonomikoek, eta, zehatz-mehatz, lan-kostuetan eta estatuko
erregulazioan beherantz ari den lehiakortasunaren eraginez, kontrolatzeko zailenak
diren faseetan; beraz, enklabe-ekonomiak bultzatu behar dituzte, aurrerago garapen
ekonomikorako inolako aukerarik gabe. Beste herrialde asko nazioarteko merkatutik at
geratzen dira, besterik gabe.
Bata dela, bestea dela, ekonomia desegituratuak dituzten herrialde pobretuak ditugu
gaur egun, betiere merkatu globalari dagokionez; esperientzia eta ahalmen teknologiko
handiagoko agenteen lehiakortasunera irekiak; ekiteko eta arautzeko gaitasun publikoak
ahulduta dituztela; biztanleriaren sektore txiki batek merkatu globalean parte hartuz,
nahiz produktore gisa, baina produkzio-sarean inolako eraginik gabe, nahiz
kontsumitzaile gisa, inportaturiko ereduekin; kontrolatzen ez dituzten produkzio-kate
globaletan parte hartu ahal izateko lehian, nazioarteko esparruan guztiz isolaturik ez
geratzearren.
Politikari dagokionez, estatu-nazio kontzeptuak indarra galdu du, erabakitzeko,
jarduteko eta ordezkaritza publikorako gaitasunean. Lehen esan dugunez, enpresa
handien eta nazioarteko instituzio garrantzitsuen (Nazioarteko Moneta Funtsa,
Munduko Bankua eta Nazioarteko Merkataritza Antolakundea) eragiteko gaitasuna eta
zeregina indartzen ditu egitura ekonomikoak, estatuen kaltetan. Instituzio eta enpresa
horien ildoetara egokitu behar dira politika publikoak, honako arlo hauei dagokienez:
defizit publikoa, merkataritzako, laneko eta zergen inguruko politika, eta atzerriko
inbertsioak arautzea. Baina horrek gizarte zibilen eta gobernu zentralen arteko urruntzea
indartzen du, gizarte zibilak baztertuak baitaude euren garapen-prozesuen gaineko
partaidetza-eremuetan eta erabaki-eremuetan.
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Gizartearen arloan, bazterketa eta mendekotasun ekonomikorako joeren ondorioz, eta
estatuak politika publikoak abiarazteko ahalmena galdu duenez, biztanleen oinarrizko
premiak betetzean atzerapausoa egin da, eta talde eta kolektibo kalteberenak pobretu
egin dira.
Kulturaren eremuan, merkatuak ireki egin dira kulturaren arloko zerbitzuetara eta
produktuetara, kultura desarautu egin da, eta kontsumoko eta portaerako ereduak
orokortu egin dira; horrek guztiak eraginda, kultura homogeneizatzeko eta
merkantilizatzeko joera nagusitzen ari da, kultura-aniztasuna eta kulturaren garapena
arriskuan jarrita. Aldi berean, gizartearen eta kulturaren arloko bazterketak defentsaerreakzioak eragiten ditu globalizazioaren aurrean, giza eskubideen aurkako nortasunak,
ohiturak eta jarrerak muturreraino eramanda. Azkeneko hamarkadetan emakumeen
egoerak izan duen bilakaera negatiboa horren adierazle garbia da. Azken batean,
homogeneizaziorako joerak nahiz joera fundamentalistak edo estatikoak ahuldu egiten
du kulturaren kontzeptua, askatasunen esparru orokorrean elkarreragiten duten prozesu
ireki eta dinamiko gisako kontzeptua, alegia.
Azken buruan, alde anitzeko mendekotasun horri —gogoan izan, ekonomiaren,
politikaren, gizartearen eta kulturaren mendekotasuna— aurre egin beharko lioke
garapeneko teoria eta prozesu orok. Garapen-estrategiako tresna gisa, garapenaren
ikuskera integralean eragin behar du lankidetza-politikak, eta egungo nazioarteko
testuingurura egokitu. Horregatik, egoki iritzi diogu, jarraian, garapenaren hainbat
ikuskera eta bakoitzean nazioarteko lankidetzak izan duen egitekoa azaltzeari.

Lankidetzaren egitekoa garapenean

II. Mundu Gerra amaitu zenetik, hainbat teoria sortu dira garapenaren inguruan,
nazioarteko desorekak eta Hegoaldeko herrialdeen atzerapena, azpigarapena, pobretzea
edo mendekotasuna (ikuspegi bakoitzaren ikuskeraren arabera) eragiten dituzten
arrazoiak azaltzen saiatzeko.
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Garapenaren definizioaren ikuskera ezberdinetan oinarritzen diren teoria horiek
diagnosi mota ugari osatu dituzte; herrialde pobretuen barruko arrazoi endogenoak
nabarmentzen dituzte hainbat diagnositan, eta beste zenbaitetan, egungo nazioarteko
egoeraren egiturazko desorekak aipatzen dira, hau da, herrialde pobretuetatik kanpoko
arrazoiak. Bi mutur horien tartean, bai batari eta bai besteari garrantzia ematen dioten
ikuspegiak daude, baina aldaketa sistemikoak nahiz nazioko eta nazioarteko politikak
uztartzen dituzte beren jardun-planetan. Ikuspegi horiek garrantzi handia ematen diote
garapen-lankidetzarako politikari, giza garapen iraunkorreko estrategien barruan
egokiak eta balekoak ote diren inguruko eztabaida bizia eragin duela.
Berrogeita hamarreko hamarkadan sortu ziren garapenaren inguruko lehenengo teoriak
edo teoria desarrollistak. Teoria horien ustez, garapena ekonomiari soilik dagokio,
hazkunde ekonomikoa eta garapena parekotzat hartuta. Hortaz, garapen-lerro jarraitu
bat

izango

genuke,

eta

lerro

horren

mutur

batean

herrialde

aurreratuak,

industrializatuak, garatuak egongo lirateke, eta beste muturrean azpigaraturiko herrialde
atzeratuak. Hasierako etapetan irautearen arrazoiak endogenoak izango lirateke, hala
nola tokiko kultura-ezaugarriak, produkzio-sare dualak, aurrezkirik eta hasierako kapital
metaturik eza, etab.; herrialde garatuek garapenaren bide bakar horretan aurrera egiteko
garai batean hartu zituzten neurri berdinak hartu beharko lituzkete.
Barruko

neurriak

nahiz

nazioarteko

politikak

uztartzen

dira

teoria

horien

proposamenetan. Horien ustez, pobrezia gurpil zoroa da (aurrezkirik gabe ezinezkoa
denez inbertsioak egitea, ezin dute produktibitatea handitu, eta hasierako metaketa eta
aurrezkiak sortzea eragozten du horrek), eta hazkunde-ekintzak geldiarazi eta gizarte
aurreraturantz bidea egitea eragozten du. Logika hori eteteko, barruko aldaketak egin
behar dira, baina haien ustez, oinarrizko bultzada nazioarteko ekintzetatik dator,
atzerriko inbertsio zuzenaren (AIZ) bitartez, eta finantza-inbertsioaren eta garapenlankidetzaren bitartez, likidezia eta kanpoko aurrezkia baitakartzate, balantze
makroekonomikoak eta truke-tasak orekatzen baitituzte, eta hazkunde-etapetan
aurrerapenaren bidea onbideratzen baitute. Hortaz, produkzio-sarea indartzearekin eta
ekonomiarekin soilik loturik dago lankidetza. Iparraldean ere garatzen dira fondoa
lortzea helburu duten jarduerak, garapen-ereduari buruzko azterketarik gabe.
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Hirurogeita hamarreko hamarkadako mendekotasunaren ikuspegiek eusten diote
hazkunde ekonomikoa eta garapena parekatzearen paradigmari, baina teoria
desarrollistak kritikatzen dituzte; teoria horien arabera, desarrollismoak ikuspegi
etnozentrikoa, abstraktua eta ahistorikoa du, herrialde azpigaratuekiko herrialde
garatuen politiken eta kolonizazio-prozesuen ondorioak modu integralean eta enpirikoan
aztertzeko gai ez dela, ezta herrialde horien egiturazko pobretze-egoerari iraunaraztean
duten parte-hartze zuzena aztertzeko ere.
Horrela, lehengaien eta merkatu berrien bila, herrialde garatuen sistema ekonomikoa
industrializatu gabeko herrialdeetara hedatzean, produkzio-prozesu endogenoak
desegituratu dituzte, eta Iparraldeko merkatuekiko eta eragile ekonomikoekiko
mendekotasuna eragin dute. Iparraldeko dinamika ekonomikoentzat beharrezkoa den eta
herrialde pobretuei inposatu zaien nekazaritza-eredu esportatzaileak eragotzi egin du
produkzioa dibertsifikatzea eta produkzio-sarearen koordinazio endogenoa.
Beraz, dela AIZren bitartez, dela garapen-lankidetzaren bitartez, atzerriko dibisen
sarrerak hazkundea ez ezik, soberakinak sortzeko prozesua eta industrializazio
nazionala ere eragozten ditu, atzerriko kapitalak nekazaritza-sektore esportatzailearekin
bat egiten duen heinean, irabazi-tipoa handitzea beste helbururik gabe. Hori horrela
izanik, nekazaritzako soberakin nazionalak ez dira berriz inbertitzen bertako industriasektoretan; izan ere, Iparraldeko produktuak kontsumitzen xahutzen dira.
Mendekotasunari buruzko hainbat ikuspegi bat datoz azterketa horretan, baina alde
nabarmenak daude diagnosietan: zenbaiten arabera, egoeraren errudun bakarra
nazioarteko sistema ekonomikoa da; besteen ustez, industrializazioa sustatzeko politika
nazionalak ezartzeko premia eta egiturazko aldaketak uztartu behar dira. Baina azken
buruan, guztiak bat datoz honako honetan: nazioarteko lankidetza ez da tresna
garrantzitsua, eta ez du eragin esanguratsurik nazioarteko harremanen eta egituren
testuinguruan.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan, oinarrizko premien teoria sortu zen, ikuspegi
desarrollistaren osagarri. Teoria horri jarraiki, produkzio-sarea leheneratzea, aurrezkiak
sartzea eta datu makroekonomikoak orekatzea lortzeko ezinbesteko errezetak gehiegi
eskematizatu zituen desarrollismoak. Helburu horiek lortzeko laguntzak ekonomikoak
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ziren soilik, eta laguntza horien osagarri, gizarte-zerbitzuetan inbertitzen hasi ziren,
lehen garapen-faktoretzat hartzen ez bazituzten ere.
Hezkuntzaren, osasunaren eta ongizatearen arloko hobekuntzek aldaketa garrantzitsuak
eragin dituzte bai eskaintzan, bai eskaeran, eta hortaz, baita hazkunde ekonomikoan ere.
Alde batetik, langileen produktibitatean eta kualifikazioan hobekuntza nabarmenak
eragin dituzte, eta horrek, aldi berean, honako hauek ahalbidetzen ditu: gizarte
atzeratutik gizarte modernora salto egitea, soldatak handitzea eta barne-eskaera
areagotzea. Horrela, garapena hazkundearekin lotzen duen paradigmari eusten zaio,
baina ereduan zuzenean eragiten duten gizarte-faktoreak ere barnean hartzen dira.
Lankidetzan gertakari garrantzitsua da hori, gizarte-izaerako programei lehentasuna
ematea ahalbidetzen duelako eta garapen orokorreko ereduan txertatzen dituelako,
jardun-eremuak nabarmen zabalduta.
Hamarkada horretan, desarrollismoaren eta estrukturalismoaren arteko eztabaidak
indarrean dirau, bien ikuspegi ezberdinak barnean hartuta. Hainbat postulatuk ez dituzte
batera aztertzen Iparraldeko eta Hegoaldeko egituren eta politiken harremanak eta
inplikazioak, baina zenbait autorek aztertu du nazioarteko ordena ekonomiko berria, eta
haien ustez, alderdi guztien (produkzio-sistema edo nazioarteko merkataritzaren
errealitatea) azterketa eginda, badira herrialde aberastuek ezarritako egiturazko
oztopoak, herrialde pobretuen merkatu nazionalak modu orekatuan eta naturalean
garatzea eragozten dutenak.
Oinarrizko premien teoria barnean hartzen duen gizarte-alderditik nahiz alderdi
ekonomikotik begiratuta, lankidetzak ez die zuzenean aurre egiten oinarrizko arazoei,
baizik eta egoeraren araberako neurriak eskaintzen ditu, hazkunde egonkor eta
proportzionatuaren beste muturrera ere eraman dezaketela.
Laurogeiko hamarkadan, garapen-lankidetzaren egokitasunari buruzko eztabaidaren une
kritikoenetako bat izan zen. Lehen esan dugunez, jarrera sistemikoenek honako hau
leporatzen diote lankidetzari: egiturazko arrazoiei aurre ez egitea, mendekotasunak
sortzea eta aurreko kolonialismoa berpiztea, egiturazko aldaketa drakoniarrak egiteko
gizarte-babesa prestatzea eta Iparraldeko gizarteen izen ona garbitzea; beste muturreko
jarreretatik bat eginda, jarrera horietako erasoei eraso neoliberalak gehitu zaizkie.
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Goian azaldu dugunez, neoliberalismoak honako hau lortu nahi du: merkatuak
autoerregulatzera eta indartzera itzultzea, garapenerako bide bakartzat, erregulaziorik
gabeko lehia askearen bitartez, eta eragile pribatuak publikoei gailenduta.
Herrialde aberastuen eta pobretuen arteko finantza-elkartrukeen fluxu ez-naturala
dakarrenez garapen-lankidetzak, merkatuetako orekak desegonkortzen ditu eta
beharrezkoak ez diren eraginkortasun-ezak sortzen ditu, ikuspuntu horren arabera. Eta
hori guztia zergatik? Merkatuak autoerregulatu egiten direlako eta eragileek erabakiak
hartzen dituztelako adierazle naturalen baitan; adierazle horiek bestelakoak izango
lirateke, arrazionaltasun ekonomiko perfektuaren printzipioarekin bat ez datozen
fluxuak sartuko balira merkatu horietan. Horrela bada, garapena lortzeko errezetak
honako osagai hauek ditu: zabaltze ekonomikoa, desarautzea, pribatizazioa eta egokitze
makroekonomiko zorrotza; lankidetza, ordea, ez da osagaietako bat, emaitza positiborik
ez lortzeaz gain, kaltegarria ere bai baita, oreka naturalak aldatzen dituelako. Ondorio
horren gehigarri, emaileen laguntzaren nekea aipatu behar da; emaileek berrogei urte
daramate lankidetza-ekintzak egiten eta emaitza nabarmenik ez lortzeaz gain, euren
aurrekontuetako defizita ere murriztu behar dute.
Nazioarteko lankidetzaren egitekoa zalantzan jartzeko jarrera horrekin batera,
garapenari buruzko eztabaida aipatu behar da: laurogeita hamarreko hamarkadan,
ekarpen handiak egin ziren, giza garapen iraunkorraren teoria sortuz. Teoria horren
arabera, garapena helburua da, eta aldi berean, baita helburua lortzeko erabilitako
tresnen ondorioa ere.
Zenbait ikuspegik hazkunde ekonomikoa emaitzatzat hartzen zuten, zehatz-mehatz
zenbatu daitekeen emaitzatzat, oreka garbiekin, eta soilik kapitala eta lana aldagaien
mende dagoena; baina ikuspegi horrek garrantzia galdu zuen garapen ekonomikoari eta
nazioarteko merkataritzari buruzko teorien laguntzarekin. Hazkundearen teoria berriek
ziurgabetasuna eta beste hainbat aldagai barnean hartu dituzte azterketan, hala nola giza
kapitala, ezagutza, teknologia edo gaitasun instituzionalak, herrialdeen arteko desorekak
azaltzeko funtsezkoak izanik. Hazkunde-ereduen mugak ere zehazten ditu ekonomia
ekologikoak, baita sistema ekonomikoa iraunkorra izatearen beharra ere, bestela,
gizateria eta planeta kolapsatuko lirateke. Hori horrela izanik, ekonomia aldagai askoren
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(eta ez guztiak ekonomiarekin soilik loturikoak) emaitzatzat hartzen duen ikuskera
sendotzen ari da, eta garapenaren definizioa zabaltzen ari da, elkarren mendekoak diren
hainbat alderdi barnean hartuta.
Beste aldetik, gizarte-mugimenduen eta instituzio multilateralen ekarpenekin,
garapenaren ikuskera integral hori indartu egiten da, agerian uzten baitu ezinezkoa dela
hainbat alderdi alde batera uztea, hala nola gizarte-partaidetza, giza eskubideen defentsa
edo kultura-aniztasunaren defentsa. Are gehiago, ekarpen teoriko horiek agerian utzi
dute gizaki guzti-guztien garapenak ez dituela ezkutatu behar dauden botere- eta
gatazka-harremanak; esate baterako, genero-harremanak, edo indigena-herrien eta
gutxiengo etnikoen egoera.
Horrela, eta aurretiko jakinduria guztia kontuan izanik, laurogeita hamarreko
hamarkadaren hasieran sortu zen giza garapen iraunkorraren teoria; Garapenerako
Nazio

Batuen

Programaren

(PNUD)

Giza

Garapenaren

Lehen

Txostena

argitaratzearekin sortu zen kontzeptu hori. Barnean hartzen duen garapenaren
ikuspegiak paradigma-aldaketa dakar: garapena ez da hazkunde ekonomikotzat soilik
hartzen. Garapena ekonomia da, eta aukera ekonomikoak funtsezkoak dira oraindik ere,
baina ekonomia baino askoz gehiago ere bada. Egia esateko, jendearen bizitzan
zuzenean eragiten duen guztia da, horrela definitzen baita: aukeren eremuko
gogobetetze-maila eta gizaki bakoitzak dituen gaitasunen eta askatasunen areagotzea.
Horrek guztiak baditu hainbat ondorio:


Pertsona, komunitate edo herri bakoitzak identifikaturiko beharren, eta aukeren
eta gaitasunen mendeko izatean, garapena ez da dagoeneko lerro zuzen bat,
guzti-guztiek etapa berdinak jarraitu beharreko lerro zuzena, alegia. Eragile
bakoitzak bere helburuak zehaztuko ditu, askatasunen esparruan eta eskubide
indibidualen eta kolektiboen ikuspegitik begiratuta.



Garapena ez da soilik hazkunde ekonomikoa, ezta kultura jakin baten eredu
ekonomikoa ere; aitzitik, berdintasun-harremanetan, bestelako alderdiak ere
barnean hartzen ditu (politikaren, gizartearen, kulturaren, ingurumenaren
arlokoak), eta herri bakoitzak alderdi horien arabera ezarriko ditu helburuak eta
metodologiak, aldagai ekonomikoa barnean hartuta. Horregatik, antzeko
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adierazle ekonomikoak dituzten hainbat herrialdetan askotariko garapen mailak
izan daitezke.


Funtsezko subjektua ez dira nazioak eta estatuak, gizakia baizik, gizaki guztiguztiak, garapenaren erdi-erdian; garapenaren abiapuntua gizakiaren bilakaera
bera izango da, haren gaitasunak eta askatasunak areagotzea lortzeko.



Gizakiari dagokion eta gizakia ardatz duen garapenak ezin du inposaturiko
kontzeptua izan, parte-hartzailea eta endogenoa izan behar du.



Askatasun indibidualekin eta kolektiboekin zuzenean loturik dago garapena;
beraz, askatasunen esparruan sakondu gabe, ez da garapenik gertatzen, ez
indibiduala, ezta kolektiboa ere. Gaitasunak, aukerak eta askatasunak
garapenaren ezinbesteko baldintzak dira.

Horretaz gain, modu integralean, gizaki bakoitzaren premiak izaki paradigma berri
horren epizentro, datu makroekonomikoekin ezkutuan geratzen ziren kanpo utzitako
taldeak eta harreman gatazkatsuak agerian geratzen dira, honako hauen inguruko
ezagutza handituta: pobreziaren eta muturreko pobreziaren egoera, hirien eta landaeremuen arteko aldeak, hiri-barrukoak, genero-aldeak, etab.
Bestalde, ikuspegi hori hain da aberatsa, ezen beste teorien ekarpenak ere onartzen
baititu:


Lehen esan bezala, ekonomia ekologikoak adierazten duenez, ekonomia ez da
garatzen zehatz-mehatz errepika daitekeen medio infinituan, baizik eta
ekosistema orokor mugatuaren zatia da. Egungo eredu ekonomikoak baditu
muga definituak, eta ezinbestekoa da sistemaren iraunkortasuna lortzea.
Horretarako, behar-beharrezkoa da giza garapenaren kontzeptuari iraunkor
terminoa eranstea, garapenaren ezinbesteko baldintza baita honako hau:
belaunaldi bakoitzaren premiak asetzea, eta gaitasunen eta askatasunen
areagotzea ez daitezen izan hurrengo belaunaldien kalterako.
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Kultura-aniztasunari buruzko txostenean, kulturaren aldagaia garapenaren bereberezko zatitzat

sendotu

du UNESCOk.

Norberarekin,

gainerakoekin,

ingurumenarekin erlazionatzeko modu oro kultura da; pentsatzeko, jokatzeko eta
bizitza ulertzeko modu oro ere bai. Gizakiaren gaitasunen, askatasunen eta
aukeren areagotzea bada garapena, alderdi indibidualetik eta kolektibotik
begiratuta ikusten badugu garapena, bi kontzeptuak elkarren mendekoak dira:
gaitasunak eta askatasunak areagotzen dituzten prozesurik gabe ez dago
kulturarik; komunitate edo herri bakoitzaren kultura-ikuskeretatik sorturiko
prozesu parte-hartzailerik gabe ez dago garapenik.
Ikuskera berri horrek ondorio garrantzitsuak ditu garapenaren tresnetan, politiketan
eta estrategietan, eta beraz, baita garapen-lankidetzakoetan ere:


Kontzeptuak barnean hartzen dituen alderdi guztiak atzeman behar dituzte,
alderdi ekonomikoa gaindituta, gizartearen, politikaren eta kulturaren arloko
aldagaiak, aldagai psikologikoak, etab. txertatzeko.



Herri bakoitzaren berezko prozesuak eta aniztasunaren defentsa hartu behar dira
funtsezko premisatzat, betiere giza eskubide unibertsalen eta askatasunak
indartzeko esparru globalean.



Abiarazitako ekintzen iraunkortasun ekologikoak ezarritako mugetan oinarritu
behar dute ekintza guztiek, garapen iraunkorreko eredu orokorretik abiatuta.



Gizakia da abiapuntua eta helmuga; hortaz, talde eta kolektibo kalteberenek
izan behar dute garapenaren lehentasunezko helburu. Garapen-prozesuetako
gizarte-partaidetzak izan behar du ekintza ororen abiapuntu eta helburu.

Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Plan Zuzendari honetan erronka honi egin
behar diogu aurre: bazterketa eta mendekotasun laukoitzari —ekonomiaren, gizartearen,
politikaren eta kulturaren arlokoa— aurre egitea, giza garapen iraunkorraren
kontzeptuan oinarrituta eta eredu neoliberalaren arabera eraturiko munduan.
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Zergatik da egokia lankidetzan jardutea?
Lankidetzak berrogeita hamar urte egin dituenean, garapenari buruzko egungo datuak
berrikusita; globalizazio neoliberalaren egungo faseak Hegoaldearentzat, hegoaldeentzat
dituen ondorioak adierazita; eta hainbat ikuspegitatik begiratuta, garapen-lankidetzaren
kontzeptuari berari eta helburuei buruzko eztabaida eta kritikak azalduta, lankidetza
egokia ote den jakin behar dugu: gaur egun, egokia al da lankidetza bidezko garapena
lortzeko?
Ezin gara eztabaidatik at geratu, eta garapenaren aldeko borrokan lankidetzak izan duen
egiteko polemikoa zalantzan jarri behar dugu. Lankidetzaren kalitatearen gaineko
kritikez (Iparraldeko edo Hegoaldeko aktoreen erlazio hierarkikoa, paternalismoa, rol
zapaltzaileak indartzea, gaitasunak indartu beharrean mendekotasunak sortzea) haratago
—gure

ekintzaren

printzipioen

atalean

landuko

baitugu—,

lankidetzaren

idiosinkrasiaren, mugen eta garapenarekin egiaz duen loturaren jabe egin behar dugu.
Hortaz, ekonomiari dagokionez, garapenaren zerbitzurako tresna mugatutzat hartu behar
dugu lankidetza, funtsezko, egiturazko helburua izanik. Helburu hori lortzeko bide
bakarra ez da garapen-lankidetza; lehen aipatu ditugun ekonomiaren, politikaren,
gizartearen eta kulturaren arloko egiturazko alderdi guztiengan ere eragin behar da.
Funtsean, egitura horiek aldatzearen mende dago garapena, baita indarreko garapenereduaren mende ere, eta ez Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko elkartasun-fluxuen
elkartruke hutsaren mende.
Termino erlatibotan, lankidetzaren ahalmenaren berri izatearren, garrantzitsua da
aipatzea, esate baterako, nazioarteko urteko lankidetzaren zenbateko globala zertxobait
txikiagoa dela herrialde pobretu askoren kanpo-zor nazionala baino; honako datu hau
ere esanguratsua da: lankidetzaren izenean Hegoaldeko herrialde askok jasotzen dutena
askoz gutxiago izaten da herrialde horiek Iparraldera bidaltzen dutena baino, kanpozorraren zerbitzuaren kontzeptuan.
Egia esateko, lankidetza-fluxuetan berebiziko hazkundea gertatuko balitz ere,
garapenean askoz ere eragin handiagoa izango lukete, adibidez, honako hauek: mugazergen politika aldatzeak; edo Hegoaldeko produktuak inportatzeari lehentasuna
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emateko sistema aldatzeak; edo iparraldeko nekazaritzaren edo ehungintzaren sektorean
esportazioari emandako diru-laguntzak ezabatzeak; kanpo-zorra barkatzeak; edo
atzerriko inbertsioak behar nazionalaren arabera arautzeak.
Beraz, garapen-tresna gisako lankidetzaren gaitasun erlatiboa izango da gure
abiapuntua, alde batetik, eta bestetik, egungo ordenako egiturak aldatzeko beharra, giza
garapen iraunkorra lortzeko eta galdera hauei erantzutearren: nola uztartu tresna
mugatua egiturazko helburuarekin? Lankidetzaren bitartez, ekonomiaren, gizartearen,
politikaren eta kulturaren arloko egiturak aldatzeari lagun al dakioke? Iparraldeko
kontzientziak baretu bai, baina Iparraldeak hartu beharko lituzkeen neurri benetan
eraginkorrak hartzea saihestuko duen tresna bihurtzea nola saihets daiteke? Hegoaldeko
gatazka politikoak arinduko dituen gizarte-baltsamu bihurtzea saihets al daiteke?
Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzak badu kritika horien berri, baita izan
ditzakeen ondorio kaltegarrien berri ere, eta hala ere, galdera horiei baietz erantzun die,
egiturazko aldaketa-prozesuei lagun dakiekeela, eta lankidetzaren eta garapenaren
artean lotura eraldatzailea eta egiturazkoa topatzea egokia eta egingarria dela, betiere
mugak onartuta, lotura horren oinarria honako hau izanik: Iparraldea/Hegoaldea
erlazioen egiturazko aldaketa-prozesua, eta planetako gizon eta emakume guztion giza
garapen iraunkorra lortzeko prozesua ez dira egia bihurtuko baldin eta garapen
horretako subjektuek ez badute modu kontzientean parte hartzen prozesu horietan,
antolatuta, gizartea aktibatuta eta eremu guztietan gaituta.
Hori dela eta, prozesu horiek ez dira ezerezetik sortuko, baizik eta hautatzen duten
garapen-ereduak pixkanaka bereganatzetik, ekonomiari, politikari, gizarteari eta
kulturari dagokionez. Giza garapen iraunkorra lortzeko, ezinbesteko baldintzak dira
parte-hartzea eta antolaketa (etsiaren eta indibidualismoaren aurrean), eta jende
guztiaren gizarteratzea (gero eta handiagoa den bazterketaren aurrean). Gizartea
aktibatuta, garapen-aukerak indartuta, horrela topatuko du lankidetzak bere bidea.
Lankidetzaren baliabideak garrantzitsuak dira gaitze-prozesu autonomo horien eta
norberaren gaitasunak areagotzeko prozesu autonomo horien hazkundea eta
koordinazioa

indartzeko,

errazteko

eta

laguntzeko.

Pobrezia/bazterketa/etsia/indibidualismoa/partaidetzarik eza gurpil zoroari aurre egin
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behar zaio konfiantza, gaitzea, antolaketa eta partaidetza aktiboa sortuta. Lankidetzaren
bitartez garapen-aukerak indar daitezke, hain zuzen ere, egungo bidegabekeria-egoerari
beste modu batera eta beste eduki batekin aurre egiteko gaitasuna eta egokitasuna
frogatzen duten aukerak. Aukera horiei esker, bazterturiko gizonen eta emakumeen
gizarte-aktibazioa, euren partaidetza kontzientea lor daiteke, eta beste hainbat talderen
edo komunitateren gain froga-efektua edo erakustaldi-efektua izan dezakete.
Ekonomiari dagokionez, langileentzat bidegabeak diren lan-baldintzetan, nazioarteko
merkatuetan eta esportazioan oinarrituriko ereduak alde batera utzi, eta tokiko
prozesuak indar daitezke, oraindik globalizatu gabe dagoen tokiko ekonomia handi
horren barruan. Tokiko ekonomia handi hori garapen-ekonomia da, barruko premietan
oinarritzen dena, herri-osagaiak eta gizarte-osagaiak dituena funtzionamenduaren
oinarrizko premisa, eta garapen ekonomikoa sistema naturalaren barruan txertatuta.
Politikaren eremuan, eta estatuak boterea galdu duenez eta herritarrengandik urrundu
denez, gizarte-partaidetza berreskuratzeko prozesuen lagungarri izan daiteke, bai tokiko
eremuan —instituzioen eta antolaketaren eremuan tokiko boterea indartzeko
esperientziekin—, baita nazioarteko eremuan ere, honako hauek erraztuz: Iparraldeko
eta Hegoaldeko beste erakundeekiko elkartrukea, koordinazioa, topaketa, baita sareak
osatzea ere, sinergia, proposamen eta erantzun globalak bilatuta arazo globalen aurrean.
Gizartearen alderdian, lankidetza lagungarri izan daiteke oinarrizko gizarte-premiak
betetzeko, betiere gaitasunak, partaidetza, antolaketa, eta estatuak sektore horietan
dituen betebehearren eta estatuaren egitekoaren ikuspegi kritikoa indartzeko asmoz.
Kulturari dagokionez, aniztasunaren aldeko gotorleku izan behar du lankidetzak, kultura
bakoitzaren aukerak eta askatasunak areagotzeko, herrien memoria historikoari eutsita,
eta ikuskera ezberdinen arteko elkarrulertzeari lagunduta.
Genero-ikuspegiaren arloan, gizonen eta emakumeen arteko desorekak salatu behar ditu
lankidetzak, eta epe luzerako aldaketa-prozesuak sustatu, bi sexuen arteko botereerlazioetan, emakumeen egoera eta maila hobetuz. Horretarako, funtsezkoa da generoikuspegiaren zeharkakotasuna eta ekintza positiboa uztartzea.

23

Hori horrela izanda, dela Iparraldean, dela Hegoaldean, gaitze-prozesu endogenoak
indartuta eta horiei lagunduta, egiturak aldatzeko prozesuarekin zuzenean loturik dago
lankidetza; lankidetzaren egitekoa mugatua baina aktiboa da, egungo pentsamendu
bakarrarekin bat ez datozen bestelako garapen-aukera zehatzak proposatuta. Baina hala
ere, lankidetzak ezin du izan garapen-tresna bakarra, ez garrantzitsuena, ezta beste
eragile publikoen eta pribatuen betebeharren ordezko ere; helburu zehatzak ezarri behar
ditu, betiere lankidetzaren eragin-gaitasunaren barruan, eta parte-hartzeko, antolaketako,
gaitzeko, eta gaitasunak eta askatasunak areagotzeko prozesuak indartu behar ditu,
beharrezkoa den egitura-aldaketa egingarria izan dadin, planeta honetako gizonak,
emakumeak eta herriak izanik garapenaren funtsezko subjektu eta euren prozesuen
protagonista.

Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetza: Plan Zuzendariaren beharra
Garapenaren kontzeptuaren inguruan eta nazioarteko eremuan izandako aldaketak
aintzat hartu izan ditu euskal lankidetzak, 1985. urtean instituzioen eremuan lantzen
hasi zenetik. Estatuan, deszentralizaturiko lankidetzaren eremuan aitzindari izaki, izaera
sendoa eman dioten hainbat ezaugarri hartu ditu hemeretzi urte hauetan.
Lehenik eta behin, lankidetzaren egitura instituzionala, antolaketakoa eta akademikoa
sendotu egin da, eragileen aniztasunaren eta gaitasunaren ondorioz, funtsezko
erreferente bihurtu arte. Mugimendu internazionalistan, eta GGKEen egitura sendoan
eta aniztasunean oinarritzen dira euskal lankidetzaren historia eta nortasuna. Instituziosarea ere sendotu egin da: udal-lankidetza punta-puntakoa da finantza-baliabideetan,
giza baliabideetan eta baliabide teknikoetan, eta Udal Lankidetza Fondoan (Euskal
Fondoa) bat egiten dute lankidetzan aritzen diren tokiko eragile gehienek. Aldi berean,
unibertsitatean ere badira hainbat institutu eta graduatuondoko programa lankidetzaren
eta garapenaren inguruan.
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Bigarrenik, eta Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko ekintzak mintzagai hartuta, lankidetzara
baliabide gehien bideratzen duen estatuko lankidetza deszentralizatua izateaz gain,
baditu hainbat ezaugarri, irizpide eta lehentasun bereizgarri eta guzti:


Lankidetzaren egiturazko ikuspegiaren aldekoa da; beraz, lankidetza, zentzu
hertsian, funtsezko tresna izaki, ekintza humanitarioa ere kontuan izaten da,
gaitasunak indartzeko estrategia beraren zatitzat.



Pobreziaren aurkako zereginean konpromiso sendoa duen lankidetza da, jardunsektore funtsezkotzat oinarrizko gizarte-premiak eta sektore kalteberenen
produkzio-garapena lehenetsi dituela.



Lankidetza irekia eta integrala da, sektore eta alderdi berriak barnean hartzen
dituena estrategian, hala nola garapenaren kultura-alderdia, edo partaidetzako eta
planifikazioko prozesuak indartzea. Aldi berean, jakintza eta esperientzia gehien
pilaturiko sektoreetan espezializatu da: kooperatibismoa, gizarte-ekonomia,
lanbide-heziketa, eskualdeko eta tokiko deszentralizazio-prozesuak, etab.



Genero-berdintasuna eskatzen du sektore guztietako ikuspegi horizontaltzat, eta
emakumeak hartzen ditu lehentasunezko biztanletzat.



Indigena-herrien eta gutxiengo etnikoen garapen integrala lehenetsi ditu, baita
estaturik gabeko herriena ere.

25



Geografiaren aldetik, Erdialdeko Amerika, Karibe eta Hego Amerika dira
lehentasun, Afrikako eta Asiako presentzia alde batera utzi gabe.



Erantzukizun partekatua azpimarratzen du Iparra/Hegoa harremanen egoeran,
herrialde pobretuen egoeraren ezagutza globalaren beharrean, eta gure garapeneredua zalantzan jartzean; horretarako, garapenerako hezkuntza lehenetsi du.

Hirugarrenik, tresna mota ugari ditu, esate baterako: garapen-lankidetzako proiektuak,
produkzio-garapeneko eta asistentzia teknikorako proiektuak, ekintza humanitarioko
proiektuak, garapenerako hezkuntza-proiektuak, lankideen programak, Nazio Batuen
instituziotan lan egiteko bekak eta Euskal Gazteak Lankidetzan programa.
Horrek guztiak hazten ari den nortasun heldua osatzen du. Hala ere, ezaugarri horiek ez
dira ezarri sistematikoki eta modu planifikatuan. Hori dela eta, gabeziak, ahuleziak eta
mehatxuak ere baditu, tartean sarturiko lankidetza-eragileen hausnarketa bateratua
bultzatuko eta sistematizatuko duen Plan Zuzendaria ezinbestekoa izanik:


Politika finkatua den arren, Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren
jardunek zimendu teoriko sendoan oinarritu behar dute, zimendu horiek osatuko
baitute jende eta herri pobretuen garapenean laguntzeko borondate politikoa.



Garapeneko eta lankidetzako politikei dagokienez, egungo nazioarteko erronkei
eta akordioei aurre egin behar die, jardunen erreferentzia-esparru sendoa
definituta; helburu, lehentasun eta estrategia garbiak eta koherenteak izanik, eta
gizarte-eragile guztien partaidetzarekin.



Lankidetza-tresnak sendoak eta askotarikoak dira, baina berriz aztertu behar
dira, proposaturiko erreferentzia-esparruari egokituko zaizkion forma berriak
bilatzeko, eta planteatutako helburuak lortzea errazteko.



Eusko Jaurlaritzak bultzatutako lankidetza-politikan parte hartzen duten
eragileak definitzea beharrezkoa da, lehentasunezkotzat jotakoak indartzearren.
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Nazioarteko eremuan pobreziaren aurka lan egiteko borondate irmoaren
adierazgarri, azken bi hamarkadetan, garapen-lankidetzarako fondoak modu
esponentzialean hazi dira, baina oraindik ere behar-beharrezkoa da ahalegin
horri eustea, % 0,7aren konpromisoa lortzeko ahalik eta azkarren.

Hari berari jarraiki, Plan Zuzendari honetatik abiatuta, adierazitako ahuleziak indartzeko
ahalegina egingo du Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzak, jardun-esparru orokor
sendoa eta koherentea ezarrita:


Lehenik, lankidetza-politikaren oinarri teorikoari dagokionez, euskal herritarrek
pobreziaren eta desoreken aurka aritzeko duten borondate askea baino gehiago
da. Eskubideen ikuspegitik begiratuta, herritartasun unibertsalaren kontzeptuan
oinarritzen da Eusko Jaurlaritzaren lankidetza-politika.

Lagun eta herri bakoitza besterenezinak eta elkarren mendekoak diren eskubide
indibidualen eta kolektiboen subjektutzat hartzeko helburua laburbiltzen du
herritartasun unibertsalak. Ezein gizaki ezin izango da kanpo utzi politikaren,
ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubide eta eskubide zibil guztien
baliatzetik, etniarekin, erlijioarekin, gizartearekin, kulturarekin edo generoarekin
loturiko arrazoiak direla eta. Borondatearen fruitu ez ezik, planetako herritar guztien
betebehar ere bada gure lankidetza.
Herritartasun unibertsalaren kontzeptuak, alde batetik, honako hau azpimarratzen du:
lehenengo, bigarren eta hirugarren belaunaldiko eskubideen esparru juridikoak, oro har,
izan behar duela estrategia politiko ororen funtsezko oinarri. Nazioartean aitorturiko
eskubideen subjektu izaki, munduko edozein herritarrek aukera izan behar du
eskubideak baliatzeko, eta eskubide horiek lortzeko tresnak eta mekanismoak
eskuratzeko, bestelako kontuez gain, eta jatorria edo egoera dena delakoa izanik.
Bestetik, eta aurrekoaren ondorioz, eskubide horien aplikazio- eta galdagarritasunbermearen nazioarteko lege-esparrua sortzea ekarriko luke herritartasun unibertsalak.
Gaur egungo globalizazio-testuinguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da, baita
bideragarriagoa ere, helburu hori modu praktikoan irudikatzea, honako hauek ikusita:
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jendearen, eragileen, komunitateen eta herrialdeen arteko elkarren mendekotasun eta
gerturatze handiagoa; gero eta handiagoa den bazterketa eta desoreka; eta nazioz
gaindiko eremuan erabakiak hartzearen eta eragiteko gaitasunaren garrantzi gero eta
handiagoa. Orain, herritartasunaren kontzeptua ez da mugatzen estatu-naziora; hainbat
eremu geopolitikotan, nazioarteko komunitateak, oro har, eskubideak aplikatzeko
egiturak eta mekanismoak, eta eskubideak betetzeko bermea eta galdagarritasun-bermea
sortu behar ditu, bizitza-maila duinak eta bidezkoak ahalbidetzeko.
Puntu horretantxe sartzen da Eusko Jaurlaritzak bultzatzen duen garapen-lankidetza, hau
da, herritartasun unibertsalaren kontzeptutik abiatuta, honako hauek ezartzea bilatzen
duen politika: sektore kalteberenak eta pobreenak garatzeko aukerak ezartzea,
eskubideen subjektutzat gizartean aktiba daitezen; eta eskubide horiek modu
eraginkorrean baliatzeko mekanismoak ezartzea.


Bigarrenik, erreferentzia-esparru koherenteari eta integralari dagokionez, Eusko
Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzak ez du alde batera utzi lehen ere aipatu
dugun lankidetzaren egokitasunaren inguruko eztabaida. Eskubide unibertsalen
ikuspegian oinarritzen den gure lankidetzak ez ditu lehenetsiko helburu
geoestrategikoak edo merkataritzakoak, pobreziaren aurka lan egiteko helburuen
gainetik; lankidetza-fondoak ere ez ditu erabiliko bestelako interesen ordainetan.

Politika neoliberalen eta horien ondoriozko gatazken eraginak leunduko dituen epe
motzerako lankidetza ere ez da izango; aitzitik, aukerak eraikitzeko lankidetza
izango da, arazoaren mamira heldu nahi duen egiturazko lankidetza, epe luzerako
estrategien bitartez. Erreferentzia-esparrua honako hau da: giza garapen iraunkorra,
eta horren barruan, pobreziaren aurkako borroka izango da funtsezko helburua,
Iparraldean eta Hegoaldean gaitasunak eta prozesu endogenoak indartuta, eta
estatukoaren eta nazioartekoaren aurrean tokikoa lehenetsita.
Pobreziaren kontzeptuaren alderdi guztiak —plan honetan ulertzen den moduan—
barnean hartzen dituen esparru teorikoa ezarriko da, eta hautakortasunprintzipioaren araberako lehentasun geografikoak ezarriko dira, abiarazitako
dinamiken sinergiei eta koordinazioari laguntzearren.
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Esparru teoriko horretan, Eusko Jaurlaritzak bere egin eta aintzat hartu behar ditu
nazioarteko akordioak (esaterako, 2000. urtean ezarritako Milurteko Helburuak,
Beijingeko

Ekintza

Plataforma,

Kairoko

Konferentzia,

1995eko

Gizarte

Garapenerako Gailurreko 20/20 Konpromisoa), edo 2002ko Johannesburgoko
ingurumen-konpromisoak, adierazle lotesletzat. Alabaina, helburu horiek partzialak
eta eskasak dira, eta giza garapen iraunkorraren eta pobreziaren kontzeptuak osatzen
dituzten aldagai guztiak irmo barnean hartuko dituen konpromisoekin gainditu behar
dira.


Hirugarrenik, proposaturiko tresna-esparruari dagokionez, egungo programak
aztertuko dira, proposatutako epe luzerako eta egiturazko lankidetza motari
egokitzen

zaizkion

tresnak

proposatzeko,

betiere

egungo

ahalmen

administratiboen barruan.


Laugarrenik,

lankidetza-eragileei

dagokienez,

Eusko

Jaurlaritzarentzat

lehentasunezko eragileak definituko dira, gaur egungo aberastasunetik eta
aniztasunetik abiatuta, eta gure lankidetzaren eragina indartuko duten
koordinazio- eta topaketa-jardunetako guneak ezarrita.


Azkenik, lankidetza-tresna berriak egia bihurtzeko eragileen gaitasunak eta lanaukerak areagotuko dituen aurrekontu-esparrua ezarriko da.

Plan Zuzendari honen oinarria honako hau da: adierazitako ahuleziak indartzeko eta
planteaturiko helburuen araberako bidea egiteko premia, 6 jarraibide-ildo nagusietan
banatutako jarduerak eta adierazleak ezarrita. Hauek dira 6 jarraibide-ildo horiek:
1. I. jarraibidea: Kalitatezko egiturazko lankidetza sustatzea.
2. II. jarraibidea: Erreferentzia-esparru koherentea eta integrala definitzea garapenlankidetzarako ekintza sortarentzat.
3. III.

jarraibidea:

Abiarazitako

garapen-lankidetzarako

ekintzen

eragin

geografikoa eta koordinazioa indartzea.
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4. IV. jarraibidea: Lankidetza-eragileak definitzea.
5. V. jarraibidea: Kooperazio-tresnen esparru integratua eta koherentea sendotzea.
6. VI. jarraibidea: Eusko Jaurlaritzak Garapen Lankidetzara bideraturiko diru
publikoa gehitzea.
Dokumentu hau zazpi modulutan bereizi da, eta modulu bakoitzean ezarri dira jarraibide
horien egokitasuna, oinarri teorikoa, jarduerak eta adierazle zehatzak.
Lehenengo modulua, I. eta II. jarraibideei buruzkoa, Erreferentzia Esparruari dagokio,
eta honako hauek barnean hartzen ditu: oinarrizko printzipioak, lankidetza-ekintzen
helburu zehatza, eta helburu hori osatzen duten sektore-ildoak eta ildo horizontalak:


Lankidetza-ekintza guztien oinarrizko esparrua eta lan-metodologia definitzen
dira printzipioetan, euskal lankidetzaren estilo berezia osatuz.



Helburu zehatzarekin adostasuna lortu nahi da, hain zuzen ere, erdietsi nahi
diren eta erdietsi daitezkeen xedeen inguruko adostasuna, eta lankidetza-politika
ororen ardatz bihurtzea.



Helburu hori lortzeko, helburuan barnean hartzen diren sektore-ildoak ezartzen
dira, sektore kalteberenak gaitzeko prozesuak eta gaitasunak indartzean
oinarritzen

den

garapenaren

ikuspegia

sendotuko

duten

hainbat

ildo

horizontalekin eta zeharkako hainbat ildorekin osatuta.
Bigarren modulua III. jarraibideari buruzko lehentasun geografikoek osatzen dute.
Helburu garbia eta esparru teoriko sendoa finkatu ostean, testuinguru egokietan
aplikatzen eta egokitzen saiatu behar dugu, herrialdeak eta eremu geografikoak
hautatzean

arrazionalizazio-sistemak

ezarrita,

euskal

lankidetzako

dinamikak

orekatzearren, eta lankidetza horren eragina kontzentratzeko ahaleginarekin.
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Hirugarren modulua IV. jarraibideari buruzkoa da; garapen-ekintza guztiak abiaraziko
dituzten lankidetza-eragileen modulua izango da, eta ekintza horiek abiarazteko
ezinbesteko baldintzak ezarriko dira.
V. jarraibidea lantzen duen laugarren moduluan euskal lankidetzaren tresnak dira
mintzagai. Egun dagoenetik abiatuta, tresna eta irizpide berriak ezartzeko ahalegina
egingo dugu, Plan Estrategikoaren esparru teorikora egokitzeko.
Bosgarren moduluan —VI. jarraibidearekin loturik dago—, Plan Zuzendariaren
indarraldirako konpromiso adierazleak aipatuko dira.
Seigarren moduluan Lankidetza Jarraibideen eta Ekintzen Laburpena egingo da;
Planean ezarritako helburu guztiak barnean hartuko ditu, adierazle zehatzetan eta
ebaluagarrietan oinarrituta.
Plan honen helburua honako hau da: 2005-2008 aldirako, Eusko Jaurlaritzaren garapenlankidetzako politika zehaztea. Plan honetatik sortuko dira planaren indarraldian
gauzatuko edo sendotuko diren konpromisoak eta ildoak zehaztuko dituzten urteko
planak.
2004ko abenduaren 21eko Garapen Lankidetzari buruzko Lege Proiektua onartu arte
itxaron dugunez izapidetzeko, horregatik aurkeztu dugu Legealdiaren amaieran, izan
ere, proiektu honek agerian uzten baitu lankidetzaren norabidea laurteko estrategietan
jasotzeko beharra.
Lege Proiektuaren 16.1. artikuluan xedatzen denez, Plan Zuzendaria da “Euskadiko
Autonomia Erkidegoan garapen-lankidetzaren adierazpen politiko – tekniko gorena”.
17.1. artikuluan Urteko Planak aipatzen dira: “denbora-tarte horretan, Eusko
Jaurlaritzaren jardunen programazioa zehaztuko dute, baita eremu horretarako
aurrekontua aplikatzeko ildo nagusiak ere”.
Hala ere, eta hain justu horrexegatik, Garapen Lankidetzako eskumena duten
etorkizuneko Gobernu-taldeak ez badatoz bat Plan honetan aurkezturiko ikuspegiarekin
eta perspektibarekin, egokitu eta moldatu egin dezakete.
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Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailari atxikitako Garapen

Lankidetzarako

Zuzendaritza da Plan hau garatzeko, betearazteko eta ebaluatzeko eskumena duen
organoa, Lege-proiektuaren 13. artikuluan ezarritakoari jarraiki.
Dena den, garapen-lankidetzaren kudeaketa- eta koordinazio-ereduaren egokitasunari
buruzko Azken Xedapenetako Lehenengoan aipatzen denez, “Etorkizuneko jardunen
ebaluazioaren esparruan, eta honako hauek kontuan izanik: baliatutako baliabideen
bolumena, jardunen konplexutasuna, eta instituzioen arteko lankidetza eta koordinazio
handiagoa

lortzea;

garapen-lankidetzan

eskuduna

den

Sailak

eskatuta,

eta

Garapenerako Lankidetzako Euskal Kontseiluak txostena egin ostean, EAEren eremuan
garapen-lankidetzako ekimenen eta programen koordinazioa eta kudeaketa egokitzeko
beharrezkoak diren xedapenak edo lege-proiektuak landuko ditu Eusko Jaurlaritzak,
kasuan kasu, eta, dagokion arauaren bitartez, garapen-lankidetzaren erabakitako
kudeaketa-eginkizunak beren gain hartuko dituzten erakunde edo organismo publiko
espezifikoak sortzeari egoki iritzi ahal izango dio”.
Eusko Jaurlaritzaren garapen-lankidetzarako politika da jardun-eremu instituzionala.
Hala ere, gainerako foru-instituzioekin eta tokiko euskal instituzioekin koordinazio
handiagoa izateko ahalegina egingo dugu, baita euskal lankidetza-eragileekin, oro har,
ere, euskal lankidetzaren kalitatea eta eragina hobetzeko asmoz.
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I. MODULUA: ERREFERENTZIA ESPARRUA
POBREZIAREN AURKA LAN EGITEA, IPARRALDEAN ETA HEGOALDEAN PROZESU
ENDOGENOAK ETA GAITASUNAK INDARTUTA, ETA TOKIAN TOKIKOARI LEHENTASUNA
EMANEZ, ESTATUKOARI EDO NAZIOARTEKOARI BAINO GEHIAGO

Printzipioa

•
•

3.
4.
5.
6.
7.

Elkartasuna.
Elkartzea.
Prozesu endogenoen
osagarria.
Epe luzerako egiturazko
jarduna.
Integraltasuna.
Koordinazioa.
Erantzukidetasuna.
LEHENTAS.
GIZARTE
PREMIAK

Sektore Ildoak

HERRI
EKONOMIA

TOKIKO
BOTEREA

GIZA
ESKUBIDEA
K

KULTURA
NORTASUN
A

GARAPEN.
HEZKUNTZA

Zehar-lerroak

TOKIKO GAITASUNAK,
PARTAIDETZA ETA
ANTOLAKETA

GENERO BERDINTASUNA

GIZA ESKUBIDEAK
IRAUNKORTASUN
EKOLOGIKOA

1. EUSKO

JAURLARITZAK

BULTZATURIKO

LANKIDETZAREN

OINARRIZKO PRINTZIPIOAK
Datozen ataletan azalduko dugun esparru teorikoan honako hauek hartzen dira barnean:
helburu zehatz bat, bost sektore-ildo eta lau zeharkako ikuspegi. Esparru teoriko honen
sorburua hainbat printzipio dira, ekintza eta tresna sortaren berri eman behar duen
garapen-lankidetzaren

eredua ordenatzen duten printzipioak, alegia. Politikak

definitzeko, erabakiak hartzea zuzentzeko, tresnak hautatzeko eta jardunak zehazteko
balio-irizpidetzat definitzen dira.
1.1.- Elkartasun Printzipioa
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Eskubideen ikuspegiaren esparruan, Plan Zuzendari honen esparruan bultzaturiko
ekintza ororen helburua izango da garapen-aukerak sustatzea; tokiko, nazioko eta
nazioarteko eremuan, herri-partaidetza eta antolaketa erraztea, Iparraldeko eta
Hegoaldeko eragileen artean topaguneak eta sareak eratuta; garapenari buruzko
kontzientzia kritikoa sortzea, pobreziaren aurkako zereginean eragiteko. Jatorrian,
merkataritzako interesek edo interes geopolitikoek ez dute garapen-lankidetzarako
politikaren parte izan behar.
Lankidetza solidarioaren ezinbesteko baldintza da gardena, eragingarria eta eraginkorra
izatea. Horrela, garapenerako eragileek eta tresnek kudeaketa eragingarria bermatzen
dute baliabide publikoen antolaerari eta aplikazioari dagokienez, helburuak neurtzea
ahalbidetzen duten ebaluazio-irizpideak eta adierazleak ezarrita.
1.2.- Elkartze Printzipioa
Berdintasun-egoeran, helburu bera duten eragileen elkartzea da lankidetza.
Pobreziaren aurkako lanaren helburua ez dagokie soilik egoera horretan daudenei,
baizik eta munduko ekonomiaren, gizartearen eta politikaren egiturekin lotura estua du.
Hegoaldean eta Iparraldean tartean sarturiko eragile guztiek, euren erantzukizunekin eta
gaitasunekin, estrategiak eta prozesuak proposatu behar dituzte, elkartasunezko
elkartruketik

abiatuta,

elkar

ezagutza

eta

prestakuntza

indartuz,

hierarkia-

mendekotasunik gabe.
Lankidetzaren (eskuarki ulertzen den moduan) ezaugarri bereizgarriek eragotzi egiten
dute jardunak elkartze-printzipio horretan oinarri daitezen: diru-baliabideak zuzenean
kudeatzen dituzten eta lankidetzan borondatez (ez modu loteslean) aritzen diren
erakunde emaileak; Hegoaldeko zein eragilerekin arituko diren eta baliabideak nora
bideratu hautatzeko ahalmena duten Iparraldeko lankidetza-erakundeak; ekintza
jakinaren bitarteko-erakundea izaki, azken parte-hartzaileen baldintzak ezar ditzaketen
Hegoaldeko eragileak. Tentsio dialektikoak eta horizontalak ez diren harremanak eragin
ditzakete botere-alde horiek aldeen artean.
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Herritartasun unibertsalaren eskubideen ikuspegia barneratuta soilik ezar daitezke
berdintasunean oinarrituriko egiazko harremanak. Politika nahitaezkoa, loteslea eta
beharrezkoa baldin bada lankidetza, interes bera lortzearren, hainbat jardun-premiak eta
jardun-metodok elkar ulertzeko topaguneak eta mekanismoak ezarri behar dira.
Askotan, egoera hori ez da konpontzeko erraza, baina eragile bakoitzaren metodoak,
baldintzak, erantzukizunak eta gaitasunak gardenak izango direla bermatu behar da,
gutxienez, eta erakunde guztiek helburu berak hartzeko aukera izango duten guneak ere
sortu behar dira.

1.3.- Prozesu Endogenoekiko Printzipio Osagarria
Gizarte guztietan sortzen eta gertatzen diren prozesuak osatu behar ditu lankidetzak,
giza eskubide indibidualen eta kolektiboen esparruan, tokiko gaitasunak indartzea eta
aberastea bilatuz, tokikoa globalarekin lotzen duen ikuspegitik begiratuta.
Dirigismoa edo bidezko eragileen ordezkapena saihestea ezinbestekoa da. Lankidetzak
ez ditu prozesuak sortzen, osatu egiten ditu. Horregatik, jardunaren ezinbesteko
baldintza bihurtzen da partaidetza, modu endogenoan sorturiko prozesuak soilik hartzen
baitituzte euren gain prozesuetako subjektuek. Baina partaidetza bera helburua ere bada,
parte hartzearen bidez soilik lor baitaiteke kontzientzia kritikoa sortzea eta garapenaukerak ezartzea.
Alde batetik, eremu estrategikoetan, teknikoetan, administratiboetan eta finantzarioetan
osagarri izaten da lankidetza, eta bestetik, tokiko, nazioko edo nazioarteko sare eta
aliantza estrategikoak sortzea edo sendotzea ahalbidetzen duen topaketarako eta
elkartrukerako gune.
Premiak betetzeko soilik lankidetzan jardutearen oinarrizko ikuspegia gainditu behar du
elkartruke horrek. Plan honetan xede dugun ikuspegiak tokiko gaitasunak indartzea du
helburu, pobreziaren eta desorekaren arazoen aurrean bertan ematen diren erantzun
egokiei laguntzeko. Gaitzeko lankidetza, parte hartzeko lankidetza.
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1.4.- Epe luzerako Egiturazko Jardunaren Printzipioa
Tokiko gaitasunak antolatzeko, indartzeko eta parte hartzeko prozesu endogenoak
egiturazko helburu mailakatuak izaten dira eta epe ertainera eta luzera atzematen dira
emaitzak.
Hortaz, etengabe izan behar du lankidetzak prozesu horien osagarri, beste erakundeekin
sinergiak sortuz, eta herritar parte-hartzaileekin, horien elkarteekin eta eragileekin
aliantza estrategikoak eta harreman egonkorrak eratuz. Aliantza horietatik lan-plan
komunak sortzen dira, ekintza zehatzak gainditu eta gaitasunak indartzeko lehentasunak
eta prozesu jarraituak ezartzen dituzten estrategia mailakatuak baliatuta.
Bestalde, ekintzei sendotasuna eta egiturazko izaera emateko aliantzak, lehentasunak eta
helburuak txertatu beharko lituzke eragile bakoitzak plan estrategikotan, egoeraren
araberako aliantzak alde batera utzi, eta aliantza estrategikoak sortzea errazago izanik.
Lankidetza egiturazko garapenarekin lotzen duena prozesuari laguntzea da, ez
proiektua finantzatzea.
Honako hauek dira egiturazko helburu mailakatuak: garapeneko eta gaitzeko prozesu
endogenoak, prozesu horien onuradunen protagonismoa, eta partaidetza indartzea. Hori
dela eta, prozesu horien osagarri izan nahi duen lankidetzak etengabe, modu jarraituan
izan beharko du osagarri, biztanle onuradunekin, horien elkarteekin eta tokiko
eragileekin aliantza estrategikoak eta harreman egonkorrak eratuta.

1.5.- Integraltasun Printzipioa
Lehen aztertu dugunari jarraiki, alderdi anitzeko kontzeptua da giza garapen iraunkorra,
eta jardun-sektoreen gaineko estrategia osagarriak behar ditu; pobreziaren kontzeptua
ere horrelakoxea da, hurrengo atalean ikusiko dugunez.
Eusko Jaurlaritzaren lankidetza-estrategia ere bat dator alderdi-aniztasun horrekin.
Pobreziaren

aurka

egiteko

helburuan

barnean

hartzen

dira

honako

hauek:
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lehentasunezko gizarte-premien aldeko jarduna (gizarte-alderdia), herri-ekonomiaren
prozesuak (alderdi ekonomikoa), tokiko boterearen eta giza eskubideen estrategiak
(alderdi politikoa) eta kultura-aniztasunaren aldeko jarduna (kultura-alderdia). Horretaz
gain, jardun orok barnean hartu behar ditu honako zehar-lerro hauek: partaidetzako eta
antolaketako prozesuak, eta tokiko gaitasunak indartzea; genero-berdintasuna; giza
eskubideak eta iraunkortasun ekologikoa.

1.6.- Koordinazio Printzipioa
Ekimen bakoitzak bere aldetik izango lukeen emaitzaren batura gaindituz gero, jardunak
elkar osatuta, edo helburu bera duten eragileen jardun koordinatuaren bitartez, eragina
areagotzea —edo eraginaren kalitatea hobetzea— da printzipio horren definizioa.
Lankidetza-eragileen arteko koordinazioa gako-elementua da garapen-lankidetzarako.
Baliabideak mugatuak direnez, ekintzen eragina handiagoa izan dadin ezinbestekoa da
sinergiak sortzea, prozesuak batzea eta ahaleginak bat egitea. Bestalde, aipatu
dugunaren haritik, munduko biztanleriaren zati bat pobrezian murgiltzen duten eta
horien garapena eragozten duten egiturak aldatzea baldin bada azken helburua,
Iparraldeko eta Hegoaldeko eragileen artean aliantza eta plan koordinatuak sortu behar
dira.
Ekimenak gainjartzea saihestuko duen informazio handiagoa lortuko dugu, gutxienez,
koordinazioaren bitartez; aldiz, kasurik onenean, partaidetza sustatuko du eta aliantzak,
partzuergoak edo jardun-plan bateratuak sorraraziko ditu, eragile bakoitzaren gunea
gainditzen duten gunetan.
1.7.- Erantzukidetasun Printzipioa
Lehen ere aipatu izan da garapena ez dela soilik Hegoaldeko herrialdeen arazoa, baizik
eta nazioarteko harremanetan funtsezko kontua dela, zenbait herrialderen pobretzeegoera, hein handi batean, besteek(ok) planeta guztira esportatu duten(gun) garapenereduaren ondorioa baita.
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Horregatik, Iparraldeko lankidetza-eragileen estrategietan nahitaez txertatu behar dira
gai horren inguruan atentzioa emateko ekintza osagarriak, bai Iparraldean, bai
Hegoaldean. Lankidetzako eragileen egitekoa da herrialde pobretuen ahotsa Iparraldeko
instituzioetan entzunaraztea, euren herritarrentzat elkarrizketarako tresna izatea, eta
Iparraldetik bultzatzen dituzten politiketan eragiten saiatzea, garapena zeharkakoa
izatera behartuz egiteko horietan guztietan.
Hori horrela izanik, ezin dugu ahaztu garapenerako hezkuntza dela egungo gizarteeredua

aldatzeko

egiturazko

tresna

sendoenetakoa,

hiru

jardun-eremuak

―sentsibilizazioa, prestakuntza eta ikerketa― barnean hartuta.
Bukatzeko, lagundutako garapena ere aintzat hartu behar da, migrazio-fenomenoak
egiaz duen garrantzia ikusita. Gure herrian bizitzeko erabakia hartu dutenek jatorrizko
komunitateen garapenean duten erantzukidetasuna beren gain hartzen dute; horrela,
kulturartekotasunerako gune pribilegiatua eta ezberdintasunarekiko begirune sakona
sortzeaz gain, lankidetzarako ahalmen handiko tresna ere bada erantzukidetasun hori.
Lankidetza-ereduak alderatzeko azterketa

Lankidetza klasikoaren ezaugarriak
Premiak betetzera bideratua, funtsean.
Ekintza zehatzei babesa ematea,
proiektuen bitartez.
Egoeraren araberako laguntzak,
plangintza-ikuspegi txikiarekin.
Sektorearen, ekonomiaren eta gizartearen
arloko lehentasunen aukera.
Lankidetzako erakunde bakoitzeko
dinamika indibidualak.

Egiturazko lankidetzaren printzipioak
Elkartze-printzipioa, horizontala, tokiko
gaitasunak indartzeko.
Prozesu endogenoekiko printzipio
osagarria
Epe luzerako lankidetza eraldatzailearen
printzipioa.
Garapenaren ikuskera integralaren
printzipioa.
Koordinazio Printzipioa.

Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetza-ekintza guztien ardatz dira printzipio horiek;
Eusko Jaurlaritzaren lankidetza-ekintzak honako helburu zehatz hau lortzera bideratuak
dira.
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2. EUSKO

JAURLARITZAK

BULTZATURIKO

LANKIDETZAREN

HELBURUA: POBREZIAREN AURKA LAN EGITEA, IPARRALDEAN
ETA HEGOALDEAN PROZESU ENDOGENOAK ETA GAITASUNAK
INDARTUTA, ETA TOKIAN TOKIKOARI LEHENTASUNA EMANEZ,
ESTATUKOARI EDO NAZIOARTEKOARI BAINO GEHIAGO

Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko ekintza guztiak helburu hori lortzera bideratu beharko
dira. Helburu horrek gako-kontzeptu bat —pobrezia— zehazten du eta kontzeptu horren
inguruan izango dira azterketak, estrategiak eta xedeak, giza garapen iraunkorraren
teoriarekin loturik; pobreziaren aurka lan egiteko ekintza zehatzetan edo prozesu
integralak sortzean edo ordeztean oinarritu beharrean, prozesuak osatzean eta modu
autonomoan indartzean oinarrituriko egiturazko lankidetza-estiloa edo modua ezartzen
du; eta lehentasunezko eremu bat ere —tokikoa— zehazten du, prozesu integral horiek
modu parte-hartzailean eta koordinatuan sendotzeko, gizarte-eragileen eta herriinstituzioen eragin-gaitasuna areagotu dezaten, estatuko eta nazioarteko eremuetan. Izan
ere, lehen esandakoa gogora ekarriz, garapen-politika orok ekonomiaren, politikaren eta
gizartearen egiturak aldatu behar ditu, betiere desorekak eta pobrezia eragiten badituzte,
eta egitura horiek izaera globala dute. Ahal dela, tokikoaren gain eragingo dugu, baina
baita estatukoaren eta nazioartekoaren gain ere, beti osotasunean pentsatuta. Iparraldeari
eta Hegoaldeari eragiten dieten ereduen eta egituren ondorio dira arazoak, eta arazo
horien irtenbideak ere bai.
Eusko Jaurlaritzaren garapen-lankidetzarako politikaren oinarria helburu hori da, batik
bat, bi arrazoi hauengatik:


Pobrezian daudenek modu sistematikoan pairatzen dituzte euren eskubide
indibidualen eta kolektiboen urraketak, haien gaitasunak, aukerak eta
askatasunak garatzeko aukerarik izan gabe. Herritarren sektore kalteberenen
aldeko apustua egin behar du, irmo, herritartasun unibertsalean oinarritutako
lankidetzak. Baina asistentziazko apustua baino gehiago da; prozesuak sortzeko,
estrategiak ezartzeko eta garapen globalean eragiteko norberaren gaitasunetan
sinestea du oinarri. Herri-sektoreek nazioarteko panoraman egiteko garrantzitsua
eta funtsezkoa eskatzeko eta lortzeko balio izan behar du lankidetzak. Ildo berari
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jarraiki, pobrezia gero eta gehiago da emakumeen kontua, eta emakumeak
izango dira osaturiko ekintzen eta prozesuen funtsezko subjektu.


Pobrezia kontzeptu zabala da, hainbat alderdi barnean hartzen dituena, hala nola
ekonomiaren, gizartearen, politikaren, kulturaren, ingurumenaren, psikologiaren,
generoaren alderdiak; eta indarreko garapen-ereduarekin lotura zuzena eta estua
du. Beraz, pobrezia eragin eta garapena eragozten duten egiturak aldatzea dakar
pobreziaren

aurkako

lanak.

Hegoaldeko,

hegoaldeetako

Iparraldeko,

pobreziaren

iparraldeetako

ondorioa

da,

eta,

aberastasuna
historikoki,

Iparraldeko aberastasunari iraunarazten dioten ereduen, politiken eta eragileen
mende dago Hegoaldeko pobrezia. Pobreziaren aurka egitea ez da garapenaren
arazo zehatz bati, garapenaren zeharkako ondorio bati irtenbidea eman nahi
izatea, baizik eta garapenaren eredua bera zalantzan jartzea dakar, eta horrek
Iparraldeari nahiz Hegoaldeari eragiten die.
1993an, nazioko batez besteko
kontsumoaren heren bat baino
gutxiagorekin bizi diren
herritarrak (ehunekoa)
LURRALDEA

Lurraldearen batez besteko
pobrezia-atalasea (EAP
dolarrak), 1993an eguneko

Saharaz azpiko
Afrika
Latinoamerika eta
Karibea
Asia hegoaldea
Asia ekialdea eta
Pazifikoa
Txina kanpo utzita
Europa eta Asia
erdialdea
Ekialde Ertaina eta
Afrika iparraldea
Guztira:
Txina kanpo utzita

1987 1990 1993 1996

1998

1,3

51,1

52,1

54,0

52,8

50,5

3,3

50,2

51,5

51,1

52,0

51,4

1,1

45,2

44,2

42,5

42,5

40,2

1,3

33,0

33,7

29,8

19,0

19,6

1,9

45,1

38,7

30,8

23,2

24,6

2,7

7,5

16,2

25,3

26,1

25,6

1,8

18,9

14,5

13,6

11,4

10,8

1,6
1,8

36,3
39,3

37,4
39,5

36,7
39,3

32,8
38,1

32,1
37,0

Iturria: Chen eta Ravallion, 2000
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Bigarren atalean, Plan Zuzendariaren oinarrizko kontzeptua —pobrezia— definituko
dugu, abiapuntuko esparru teorikoaren arabera askotariko adierak izan ditzake eta. Plan
honetatik abiatuta sortzen diren estrategia guztiak gaitasun-pobrezia terminoari atxikiko
zaizkio, pobrezia materialaren kontzeptu absolutuak baino inplikazio politiko
zorrotzagoak eta integralagoak dituenez.

2.1.- Pobreziaren kontzeptua: Gaitasun-pobrezia
Garapen-lankidetzaren lehentasuntzat pobrezia ezabatzea proposatzeko erabakia
ezinbesteko baldintza da, baina ez horregatik nahikoa, estrategia diseinatzeko garaian.
Pobreziak dakarrenaren inguruan oinarrizko adostasun bat badagoela dirudien arren,
kontzeptua definitzeko eta horren eragina zehazteko garaian kontrako jarrerak agertzen
dira. Izan ere, gaur egun horren gaineko eztabaida gertatzen ari da eta hainbat ulermenmaila daude, pobreziak definitzen duenaren ikuspegi teorikoen eta eskakizun etikoen
arabera.
Ez dago pobreziaren definizio bakar bat, gizartearen eta ekonomiaren arloko
testuinguruaren araberakoa eta gizartea egituratzen duten helburuen araberakoa baita
pobrezia. Modu esplizituan edo ez hain esplizituan bada ere, gizarte bakoitzak
pobreziaren bere definizioa osatzen du, tokian tokiko ohiturei eta balioei jarraiki. Baina
eduki sorta horretan bada guztientzat berdina den nukleoa: jendeak pairatzen dituen
estutasun edo gabezia jakinak adierazten ditu beti pobreziak, eta estutasun edo gabezia
horiek izate hutsak arriskuan jartzen du jendearen duintasuna.
Toki eta une bakoitzean ezarritako estutasunen eskakizun-mailaren arabera, pobreziaren
kontzeptua ez ezik, ekintza-politiken eta -estrategien edukiak eta ezaugarriak ere
aldatuko dira. Hori dela eta, garrantzitsua da pobreziaren kontzeptua zehaztea; are
gehiago, ekintzaren ardatza pobreziaren aurka egitea duen Plan Zuzendaria osatzeko
ezinbesteko baldintza da. Hortaz, harturiko definizioak baldintzatuko du barnean
hartzen dituen alderdien eragina, pobreziaren aurkako zereginean tartean sarturiko
eragileak, eta aurre egiteko estrategiei ekiteko modua.
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XX. mendean nagusi izan den eta egun ere, funtsean, indarrean dagoen ikuskeraren
oinarria pobreziaren kontzeptu absolutua izan da, kontzeptua osatzen duten estutasunak
zehazteko erreferentziatzat biziraute biologiko hutsa hartzen duen kontzeptua, alegia.
Muga hori ezartze aldera, pobrezia-atalasea esaten zaiona sortu da, pobrezian noiz
murgiltzen den zehaztu ahal izateko.
Hortaz, pobreziaren aurkako estrategiaren giltzarria da pobrezia-atalasea, proposamenak
bereizteko balio duela. Instituzio multilateral nagusiek, Munduko Bankuak, Nazioarteko
Moneta Funtsak eta nazioarteko lankidetza-agentzia askok jarraitzen dioten eta egun
nagusi den ikuspegian, bi irizpideren arabera definitzen da atalasea; honako bi irizpide
hauen arabera, hain zuzen ere: jendearen errenta edo diru-sarrerak, eta jendearen
oinarrizko premiak, betetzen direnak edo betetzen ez direnak.
Errentaren irizpideari jarraiki, lagun edo familia batek bizirauteko beharrezkoa duen
diru-sarreraren edo errentaren arabera erabakitzen da atalasea. Pobreziaren eta alderdi
ekonomikoaren artean erlazio zuzena, nahikoa eta beharrezkoa ezartzen du ikuspegi
horrek; beraz, produkzio-sarea garatzera, azpiegituretara eta enplegua sortzera bideratu
behar dira garapenaren eta lankidetzaren ekintza eta tresna guztiak.
Garapena eta hazkunde ekonomikoa parekatzen dituzten teoria desarrollistek eragin
handia duten ikuskera horretan, pobreziaren ikuspegi estatikoa atzeman daiteke, hau da,
alde batetik, biziraute biologikoaz haratago doan bizimodu duina izateko eskakizunen
inguruko immobilismoa; eta bestetik, pobreen egoera hobetzean pobreek ere partehartze aktiboa izateak duen garrantziaren berri ez izatea.
Ikuspegi horren mugak agerian geratzen dira adierazleetan, nazioartean pobrezia
neurtzeko erabiltzen diren adierazleetan, alegia. Munduko Bankuak atalase bikoitza
proposatu du: pobrezia eta muturreko pobrezia, lagun bakoitzeko, egunean 2 dolar edo
dolar 1 (EAP) baino gutxiagoko kontsumoa edo diru-sarrera izatearen arabera, hurrenez
hurren. Hala ere, Bankuak berak aitortu duenez, munduko bilakaeraren adierazle gisa
dira baliagarriak kalkulu horiek, ez baitira hain baliagarri herrialde bakoitzeko bilakaera
aztertzeko elementu gisa, ezta nazioko edo tokiko politikak bideratzeko elementu gisa
ere. Baina egia esan behar bada, 2000ko Milurteko Goi Bileran ezarritako munduko
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pobrezia ezabatzeko konpromisoetan, erreferentzia bakarra pobrezia absolutuaren
atalasea da oraindik ere.
EGUNEAN US $1 BAINO GUTXIAGOREKIN BIZI DIRENAK (milioitan)

LURRALDEA

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2001

Asia ekialdea eta
Pazifikoa

167

558

424

472

416

287

282

284

Txina

606

421

308

377

336

212

224

212

Europa eta Asia
erdialdea

1

1

2

2

17

20

30

18

Latinoamerika eta Karibe 36

46

45

49

52

52

54

50

Ekialde Ertaina eta
Afrika iparraldea

9

8

7

6

4

5

8

7

Asia hegoaldea

475

460

473

462

476

441

453

428

Saharaz azpiko Afrika

164

198

219

227

241

269

292

314

Guztira: 1.451 1.272 1.169 1.219 1.206 1.075 1.117 1.101
Txina kanpo utzita: 845

850

861

841

870

863

894

888

EGUNEAN US 2$ BAINO GUTXIAGOREKIN BIZI DIRENAK (%)

LURRALDEA

1981

1984

198
7

1990

1993

199
6

199
9

200
1

Asia ekialdea eta Pazifikoa

83,4

76,3

67,
4

69,9

64,8

53,3

50,
3

47,6

Txina

86,3

78

67

72,6

68,1

53,4

50,
1

46,7

Europa eta Asia erdialdea

1,9

2,0

1,7

12,3

16,6

20,6

23,
5

19,7

Latinoamerika eta Karibe

26,9

30,4

27,
8

28,4

29,5

24,1

25,
1

24,5

Ekialde Ertaina eta Afrika
iparraldea

28,9

25,2

24,
2

21,4

20,2

22,3

24,
3

23,2
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Asia hegoaldea

89,1

87,2

86,
7

85,5

84,5

81,2

77,
7

76,9

Saharaz azpiko Afrika

73,3

76,1

76,
1

75

74,3

74,8

75,
7

76,3

Guztira: 65,9

63,4

59,
8

61,6

60,1

55,3

54,
2

52,8

58

57,
2

57,6

57,2

56

55,
6

54,8

Txina kanpo utzita: 58,3

Ikuspegi horretatik abiatuta, herrialde bakoitzak egindako pobrezia-atalasearen definizio
zorrotzagoa lortu da, herrialdeen egoeraren eta ezaugarrien adierazgarri izan dadin,
nazioarteko alderaketen mende egon gabe. Nazioko pobrezia-lerroak esaten zaie atalase
horiei eta honela zehazten dira: oinarrizko saski zehatz baten kostua gehi elikadurakoak
ez diren premien koefizientea, nazio bakoitzeko ezaugarriak kontuan izanik. Atalase
horiek nazioartekoa baino zorrotzagoak dira, baina pobrezia-lerroaren azpian dauden
hainbat sektoreren arteko alde nabarmenak ere ezkutuan gertatzen dira.
Pobrezia-atalasea erabakitzeko bigarren irizpidea oinarrizko premiek osatzen dute.
Horren arabera, oinarrizko premien pobrezia honako hau izango litzateke: oinarrizko
giza premiak betetzeko ezinbestekoak diren baliabide materialak ez izatea, betiere
baliabide horiek zeintzuk diren eta zenbateraino aintzat hartu behar diren zehaztuta.
Hasiera batean, oinarrizko premien ikuspegiarekin zabaldu egiten da pobreziaren
biziraute biologiko hutsaren ikuskera, tokiko komunitateetako kidetzat hartzeko
komunitateek beraiek eskaturiko bestelako gutxieneko eskakizunak barnean hartuz,
bizirauteko eta eragingarri izateko familien edo banakoen eskakizunez gain. Baina
errealitatea bestelakoa da: errentaren irizpidearekin gertatzen den bezalaxe, oinarrioinarrizko eskakizun-mailen arabera erabaki da atalasea.

Bestalde, barnean hartu beharreko elementuak hautatzeko eta definitzeko irizpide
onargarriak eskaintzeko eragozpen handia dago, baita irizpide horien adierazleak
eskaintzeko ere.
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Oinarrizko premien pobrezia eta sarrera-pobrezia ez dira kontrajarriak, bata bestearen
osagarri baizik, diru-sarrera maila jakin bat ez ezik, oinarrizko premien —hezkuntza,
osasuna, etxebizitza edo ura, eta saneamendua— asebetetze-maila jakin bat ere lortzeko
beharra adierazten baitu.
Aipatu ditugun bi erreferentzia horiek izan dira pobreziaren kontra egiteko estrategien
oinarri, baina aldi berean, beti izan da korronte kritiko bat pobreziaren kontzeptua
zabaltzea eskatzen zuena, gizarte-alderdiak ere barnean hartzeko eta bizimodu duintzat
jo behar den horretarako gutxienekoen inguruko lege-eskakizuna handiagoa izan dadin.
Arian-arian, pobrezia-adierazle berriak txertatu ziren, sarrera-pobreziak eta oinarrizko
premien pobreziak alde batera utzitako alderdiak barnean hartuta.
Iparraldeko herrialdeen kasuan, pobrezia-kontzeptuaren bilakaera oso bestelakoa izan
da garapen-bidean dauden herrialdeekin alderatuz gero. Herrialde horietan, pobreziaatalase erlatiboak ere finkatu dira, hots, per capita batez besteko sarreraren gainean,
lagun batek jasotzen duen errentaren ehuneko jakin batetik aurrerako pobreziaren
egoera ezartzen duten atalaseak; ehuneko horren azpitik, gainerakoekiko aldeak hain
garrantzitsuak izaki, ezen gizarteratzeko arazo larriak izango bailituzke, nahiz eta lagun
horrek biologikoki bizirauteko aukera izan dezakeen. Hala ere, atalase absolutuaren
ikuspegiak indarrean dirau herrialde pobretuetan.
Azken aldian, pobreziaren ikuspegian izandako aldaketarik esanguratsuena giza
garapenaren ikuspuntutik eratorri da, Garapenerako Nazio Batuen Programak (GNBP)
bultzatuta. Lehengo mendeko azkeneko hamarkadatik aurrera, giza garapenaren
ikuspuntua landu du GNBPk, eta urtero argitaratzen dituen Giza Garapenaren
Txostenen bitartez ezagutarazten da lan hori. Lehen ere aztertu dugunez, giza garapen
iraunkorraren kontzeptuaren ardatza gizakia da, garapen horren subjektu eta hartzaile
nagusitzat. Garapena eta hazkunde ekonomikoa ez dira parekotzat hartzen dagoeneko,
baizik eta jendearen gaitasunak, askatasunak eta aukerak indartzen dituzten aldagaien
eta alderdien sortak osatzen du garapena. Giza gaitasunak areagotzea da garapenaren
oinarria, ez baliabideak ugaritzea; eta hortik abiatuta, logikoa denez, pobreziaren
kontzeptuak beste zentzu bat hartzen du: jendeak bizitza-maila duina izateko
ezinbesteko aukerarik eta oinarrizko gaitasunik ez izatea.
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1997. urteko Giza Garapenaren Txostenean, giza pobreziaren indizea ezarri zuen
GNBPk, pobreziaren kontzeptu berria neurgarri eta praktiko egiteko, baina gehiegi
sinplifikatu zuen. Sarrera-adierazleetatik ateratako informazioa osatzen du indize
horrek, baina gaitasunen arabera, pobrezia osatzen duten alderdien ikuspegi oso
partziala eskaintzen du oraindik ere.
Plan Estrategiko honen abiapuntu den pobreziaren adiera gaitasunen pobreziaren edo
alderdi anitzeko pobreziaren ikuspegi berri horretan txertatzen da, Nobel saria jasotako
Amartya Sen-ek sorturiko terminoari jarraiki.
Gaitasunen pobrezia definizio integrala da: giza izaeraren alderdi gehiago barnean
hartzeaz gain, betearaztean eskakizun-maila handiagoa ere eskatzen du. Bestalde,
pobrezia gainditzeko prozesuan, hasiera-hasieratik jendeak modu aktiboan parte
hartzeari funtsezko deritzo. Horren ondorioz, sektore edo talde jakin batean modu
fokalizatuan esku hartzeaz gain, ezinbestekoa da ekonomiaren, gizartearen, politikaren,
kulturaren edo psikologiaren arloko gaitasunak eta aukerak sortzeko eragozpenak
eragiten dituzten prozesuak aztertzea; eta pobrezia-egoeran dauden lagunak ez ezik,
tokiko, nazioko edo nazioarteko gizarte osoa ere hartzen du tartean.
Laburbilduta, elementu berritzaileak eta bereizleak dakartza aurreko adierekin
alderatuta:


Pobreziaren aurkako zereginean, zenbait gabezia material betetzea ez da
lehentasunezko kontua; bai, ordea, jendeak norberaren bizitzaren gain
erabakimena izateko baldintzak sortzea, ahalik eta ongizate handiena lortzeko
aukerak hobetuta, betiere norberaren ikuskera integraletik begiratuta. Helburua
honako hau da: norberak etorkizunari aurre egiteko gaitasuna izatea, egiaz.



Modu integralean hartzen da pobrezia, gizakiak pairatzen duen gabezia mota oro
barnean hartuta: pertsonalak (materialak, fisikoak edo ukiezinak) edo gizartearlokoak (partaidetza, kultura edo bestelakoak).



Tokikoa nahiz globala, gizarte osoari eragiten dion izaera dinamikoa du
pobreziak. Pobrezia ezin da hartu arazo isolatutzat, pobretuei soilik eragiten dien
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eta hor dagoen arazotzat; aitzitik, mundu osoko mailan, Iparraldeari nahiz
Hegoaldeari eragiten dieten prozesuekin loturik dago, baita herrialde pobretuen
barruan dauden hainbat iparralderi eta hegoalderi ere. Hori dela eta, pobreziaren
aurkako estrategian tokiko, nazioko eta nazioarteko eragile guztiek parte hartu
behar dute, pobrezian eragiteko bakoitzaren erantzukizuna eta gaitasuna
aztertuta.


Pobreziaren

kontzeptu

horrek

lotura

handia

du

kalteberatasunarekin;

kalteberatasuna honako hau da: “hondamendiren bat gertatuz gero, familia edo
banako batek bizitza, ondasunak eta jabetzak, eta mantenu-sistema galtzeko
duen arrisku-maila. Maila horrek ere badu loturarik bere onera itzultzeko
zailtasun-mailarekin, hondamendia gertatu ostean”3 Pobreziaren aurkako lanean
honako hau barnean hartu behar da: pobrezian sartzeko arriskuak leunduko
dituen kanpo-esparrua eskaintzea; bestela esateko, ekonomiaren edo gizartearen
desorekek edo naturak eragindako kanpo-mehatxuei aurre egiteko gai den
egoera egonkorra lortu behar du. Hortaz, pobrezia ez da denbora kontuan izan
gabe sailka daitekeen fenomenoa, aldagai eta testuinguru aldakorren
azterketaren mendekoa baizik.


Pobreziaren aurkako politiken helburu ez ezik, horien subjektu nagusi ere bada
jendea. Pobreziaren aurkako estrategia orotan, kalteberatasun-egoeran daudenek
identifikatu, gauzatu eta ebaluatu behar dituzte abiarazitako ekintza-ildoak.
Pobreen partaidetza eta gaitzea bultzatzen duten ekintzak barnean hartuz gero
estrategian, egoeraren egiturazko arrazoiak aldatzeko eraginkorra izango da eta
pobrezia behin betiko desagerraraziko da.



Gizarte osoan gertatzen dira pobretze-prozesuak, ez soilik sektore aberatsenen
eta pobreenen arteko erlazioetan. Pobretzat jotzen den biztanlerian gertatzen
diren mendekotasun- eta bazterketa-erlazioen prozesu ezkutukoenei jaramon
egin behar zaie, sektore kalteberenetan eragin behar izaten dela.

Azken buruan, bizitza duina eta askea izateko jendeak pairatzen duen gaitasunen eta
aukeren gabeziatzat hartzen da pobrezia Plan honen abiapuntuan; aldi berean, tokiko
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edo nazioko mailan nahiz maila globalean pobrezia sortzea, irautea edo larriagotzea
eragiten duten lehentasunezko alderdi guztiak barnean hartzeko ahalegina ere egin da.
Plan Zuzendariaren erreferentzia-esparruan jaso dira alderdi horiek, sei sektore-ildoren
eta lau zehar-lerroren bitartez: pobreziaren gizarte-alderdia (lehentasunezko gizartepremien ildoa), alderdi ekonomikoa (herri-ekonomiaren ildoa), alderdi politikoa (tokiko
boterearen ildoa eta giza eskubideen ildoa) eta kultura-alderdia (kultura-nortasunaren
ildoa).

Estrategia

horien

osagarri,

Iparraldeko

eta

Hegoaldeko

ekintzen

erantzukidetasun- eta koordinazio-alderdia dugu (garapenerako hezkuntzaren ildoa).
Aldi berean, zeharkako jardun-estrategien bitartez, sektore-estrategia horiek etengabe
informatuta egon behar dute. Gure lankidetza-politikaren helburu besterenezinak dira
honako hauek: genero-berdintasunaren aldeko lana; giza eskubideen aplikazio eta
galdagarritasun unibertsala bilatzea; ingurumenaren iraunkortasuna; eta tokiko
gaitasunak, partaidetza eta gizarte-antolaketa indartzea.
Eusko Jaurlaritzaren lankidetza-politikan pobreziaren kontzeptua ulertzeko modu berberean jasotzen dute alderdi horiek guztiek pobreziaren kontzeptu hori. Gizakia osatzen
duten elementu guztiak barnean hartzen dituen fenomenoa da pobrezia, indarreko
garapen-ereduarekin lotura zuzena duen definizio dinamiko osatuz.

2.2.- Gaitasun-pobreziaren adierazleak
Proposaturiko pobreziaren kontzeptua hain da zabala eta konplexua, ezen ezinezkoa
baita alderdi horiek guztiak neurtuko dituen adierazle bakarra izatea, batik bat, politikak
diseinatzeko eta ebaluatzeko balioko duten datuak lortu nahi badira. Hala ere, onartu
behar da zaila dela hainbat alderdi neurtzea, hala nola partaidetza, gaitzea, antolaketa
komunitarioaren maila, giza eskubideen betetze-maila, edo gizonen eta emakumeen
arteko berdintasuna; baina horrek ez du esan nahi ahaleginik egin behar ez denik.
Aitzitik, pobrezia guztiz desagerrarazi nahi bada, adierazle berriak bilatzeko norabide
horretan aurrera egitera behartzen du giza garapenean oinarrituriko pobrezia-kontzeptu
horretatik abiatu behar dela pentsatzeak.
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Horregatik, eta proposaturiko helburuei erabateko erantzuna emateko moduko
adierazlerik ez dagoen arren, beste hainbat zeharkako adierazle proposatu dira,
pobreziaren aurkako helburuak zehazteko, politikak eta proiektuak proposatzeko eta
ahaleginen emaitzak ebaluatzeko lagungarri izan daitezkeenak. Planean ezarritako
helburu zehatzak gaindituta, adierazle orokor horiek honako kategoria hauetan
sailkatzen dira:


Sarrera-pobreziaren adierazle konbentzionalak. Nazioarteko eta nazioko
pobrezia-ildoetan

definituriko

sarrera-pobreziaren

atalaseetatik

datozen

adierazleek informazio baliagarria eskaintzen dute, baina ez dira nahikoa
estrategia diseinatzeko, eta irismena ere mugatua da. Politikak lantzeko
oinarritzat hartu ezin diren arren, txerta daitezkeen eta txertatu behar diren
datuak ere eskaintzen dituzte, pobrezia mota larrien zabaltasuna eta
iraunkortasuna agerian uzten baitute.



Oinarrizko premien pobreziaren adierazle konbentzionalak. Aurreko atalean
esandakoa ere esan daiteke kasu honetan. Oinarrizko premien egungo
adierazleek informazio baliagarria baina partziala eskaintzen dute estrategia
diseinatzeko.

Nolanahi

ere, sarrera-pobreziaren adierazleekin

alderatuta

aurrerapausoa egin da, eta errenta-adierazleekin islatzen ez diren beste hainbat
alderdi jasotzeko egokiagoak dira. Eremu horretan barnean hartzen dira
GNBPren Giza Garapenaren Txostenetan, estatistiken eranskinean, jasotako
adierazleak (osasuna, hezkuntza, segurtasuna, teknologia, langabezia, energia,
etab.). Era berean, Milurteko Garapenaren Helburuen adierazleek informaziooinarri interesgarria eta baliagarria eskaintzen dute pobreziaren alderdien
inguruan, eta aintzat hartu behar dira.



Generoaren araberako pobrezia-adierazleak. Generoaren alderdia aintzat
hartzea funtsezko kontua da Plan osoan, baina pobreziak emakumeengan
bereziki duen eragina adierazten duten adierazleak ere beharrezkoak direla
nabarmendu behar da. Tamalez, egun ditugun informazio-oinarrietan gabezia
handiak daude horri dagokionez, baina ahalegina egin beharko da dauden
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iturrietatik lortzen den informazio guztia txertatzeko, edo behar izanez gero,
informazio berria landuta.


Adierazle geografikoak edo espazialak. Sarrera-adierazlea, erreta per capita
adierazlea edo pobreziaren eraginaren adierazlea (pobrezia-lerroaren azpitik
dagoen

biztanleria-ehunekoa)

izanda

ere,

zenbait

adierazleren

ardatza

estatua/nazioa izaten da; diru-sarreraren araberako datuak soilik eskaintzen
dituzte adierazle horiek, eta pobrezia-egoera bereziki larrian dauden lurraldeen
edo kolektiboen egoera atzemateko ez dira baliagarriak. Hori dela eta, herrialde
baten per capita sarreraren eta pobreziaren ehunekoaren adierazle orokorrez
gain, euren gaitasunak indartzeko estrategia endogenoak dituzten sektore
pobreetara eta kalteberetara lankidetza iristarazteko ahalegina egin behar da,
nahiz eta giza garapen ertaina edo baxua duten herrialdeetan egon sektore
horiek, edo batez besteko sarrera-maila txikia izan. Esparru horretan, indigenaherriak, emakumeak, hirigune periferikoetako eta landa-zonalde deprimituetako
biztanleak, errefuxiatuak eta beste hainbat talde kaltebera hartuko dira
lehentasunezkotzat.


Sektore-adierazleak. Pobreziaren aurkako lanaren adierazle bat honako hau
izaten da: lehenetsitako sektoreak zeintzuk diren. Gure kasuan, Planaren alderdi
guztiek —gizartearen, ekonomiaren, partaidetzaren eta kulturaren alderdiak—
lotura estua eta zuzena dute helburu zehatzarekin, esparru teorikoan
azaldutakoari jarraiki.



Pobrezia-egoeran

dagoen

biztanleriarekin

zuzenean

egindako

lanaren

adierazlea. Lehenago adierazi dugun moduan, pobrezia pairatzen duten
sektoreetan eragitea baino gehiago, sektore horiek euren prozesuen subjektu
izatea ezinbestekoa da. Helburu zehatzean aipatu da gaitasun eta prozesu
endogenoak indartzea,

eta tokiko gaitasunen zehar-lerroan

partaidetza

azpimarratu da azken premisatzat eta helburutzat; beraz, printzipio horiekin
baldintzatua dago ekintza oro. Helburu horiek betetzeko, abiarazitako
partaidetzako tresnei eta mekanismoei buruzko datu zehatzak emango dituen
informazio-sistema ezarri behar da, betiere funtzionamenduaren inguruko
alderdi kualitatiboak ere barnean hartzen badituzte, kuantifikazioaz gain.
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2.3.- Jardun-eremua: tokian tokikoa eta globala
Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetza-politikaren helburuak tokiko eremuko
jarduna lehenetsi du, betiere estatuko eta nazioarteko eremuekin loturik. Esan dugunez,
pobreziaren aurkako estrategiaren oinarria garapen-eredu jakin bat da, eta hortaz,
egiturazko izaera globala du. Alabaina, aurre egiteko estrategietan maila guztietako
jardunak uztartu behar dira, euren estrategiak behar diren alderdietan osatuko dituzten
herri-prozesu sendoak sortuz. Lankidetzak prozesu horien guztien osagarri izan behar
du, eta modu autonomoan garatzeko lagungarri, dagokion eremuan.
Ekonomiaren, gizartearen, politikaren eta kulturaren arloko alderdiak batzen dituen
pobreziaren kontzeptuaren bitartez, maila guztietan, gaitze integraleko prozesuak
sendotzeko eremu egokia da tokian tokiko esparrua, betiere herri-sektoreen aldetik
estatuko eta nazioarteko eremuetan eragiteko gaitasun, borondate eta kontzientziazio
handiagoa ahalbidetzen duten prozesuak izanik. Tokian tokikotik abiatuta estrategia
globalak eraikitzea lortu behar da, eta, lehen ere esan dugunari jarraiki, prozesu horien
tokian tokikoa indartu ez ezik, tokikoaz gaindiko proiekzioari lagundu ere egingo dio
lankidetzak.
Plan Zuzendarian ezarritako sektore-ildo bakoitzak eragin-gaitasuna eta ekintzagaitasuna ezarriko ditu, hainbat eremutan:


Lehentasunezko Gizarte Premien ildoaren gauzatze-eremua tokikoa izango da,
funtsean, nahiz eta estatukoa ere izango den, agintari publikoekin koordinatuz
gero. Dena den, sektore horretan, gizarte-zerbitzuak hornitzearen arduradunekin
hitz egin eta horien gainean eragin beharrak estatuko eremuetara garamatza,
baita nazioartekoetara ere.



Herri Ekonomiaren ildoak tokiko zentzua du, diru-sarrerak eragin eta, aldi
berean, tokiko premiak beteko dituzten lurralde-sinergiak sortuz. Estatuko
eremuan hainbat lurralde-estrategia lotzea ere beharrezkoa da, tokian tokiko
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baliabideetan eta merkatuetan oinarrituriko estrategiak sendotuko dituzten
sinergiak sortzearren.


Instituzioen, gizarte-mugimenduen eta tokiko instituzioen artean partaidetza
demokratikoko prozesuak sortzeko gaitasuna aipatzen da Tokiko Boterearen
ildoan, baina eragiteko eta hitz egiteko estatuko eta nazioarteko euren sareak
sortu behar dituzte tokiko instituzio horiek.



Giza Eskubideen Ildoaren jardun-eremua bai da nazioartekoa eta estatukoa,
salaketa- eta galdagarritasun-bermeak direla eta. Horrela izanik ere, erakundeei
prestakuntza, sentsibilizazioa, laguntza eta salatzeko gaitasuna emango dizkieten
partaidetza-estrategiak dira estrategia globalaren oinarri.



Kultura Nortasunaren ildoaren eremua kultura bakoitzaren egoeraren eta
testuinguruaren araberakoa izango da.



Garapenerako Hezkuntzaren ildoak, definizioz, eremu globala du, baina tokian
tokikotik abiatutako jardunen eta prozesuen oinarria behar du.

Hurrengo orrietan, gaitasun-pobreziaren kontzeptua barnean hartzen duten zehar-lerro
eta sektore-ildo horiek azalduko ditugu.

52

3. ZEHAR LERROAK
Plan honen esparruan abiarazitako ekintza orotan aintzat hartu beharreko azterketaaldagaiak dira zehar-lerroak. Zein sektore-arlotan eragiten den gorabehera, beti izan
beharko dira kontuan lerro horiek, azterketa eta diagnosia egiteko unetik erdietsitako
helburuak ebaluatzeko uneraino. Testuinguruaren arabera, egoeraren edo ekintza
motaren arabera, zehar-lerroak txertatzeko modua alda daiteke, baina epe luzerako
prozesu estrategiko baten parte izango da, non zehar-lerroak helburu bihurtzen diren.
Sektore-arloekin batera, helburu zehatzean azaldutako pobreziaren kontzeptua osatu eta
kontzeptuari zentzua ematen diote zehar-lerroek; honako hauek dira zehar-lerro horiek:
1. Tokiko Gaitasunak, Partaidetza eta Antolaketa: Premia jakin bat betetzeaz
gain, gizarte-subjektuek premia hori modu autonomoan betetzeko gaitasunak
sortzea izango da abiarazitako ekintzen helburua. Horretarako, ezinbestekoa da
subjektu horien partaidetza izatea abiapuntua eta partaidetza sustatzeko helburu
zehatzak izatea, bai proiektuan, baita proiektu horiek txertatzen diren gizarteprozesuetan ere. Gizakia garapenaren ardatz izateko gure helburua ahalbidetzen
du antolaketa indartzeak eta errazteak, norberaren prozesuak osatuz.
2. Genero Berdintasuna: Prozesu guztien planifikazioan, gauzatzean eta
ebaluazioan gizon-emakumeek hartu izan dituzten eta hartu dituzten hainbat
maila eta egoera izango da lankidetza-ekintza ororen abiapuntu, eta behar izanez
gero, ekintza positiboak ezarriko dira. Azken batean, emakumeen egoera eta
maila aldatzeko erakunde eta instituzio mota guztien konpromisoa ezinbestekoa
da, eta sexu/genero-sistema orekatua, bidezkoa eta solidarioa lortzeko lan egitea.
3. Giza

Eskubideak:

Eskubideen

ikuspegi

jakin

bat

eta

herritartasun

unibertsalaren kontzeptua izango dira lankidetza-ekintza guztien oinarri, giza
eskubide indibidual eta kolektibo guztien alde egiteko.
4. Iraunkortasun

Ekologikoa:

Abiarazitako

lankidetza-ekintza

guztiek

ingurumena errespetatu beharko dute, eta ekologiaren aldetik iraunkorrak diren
garapen-ohiturak, -azterketak eta -estrategiak sustatu eta defendatu.
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Zeharkako ildoak azaltzeko atalek honako egitura hau dute: lehenik, helburu zehatza
lortzeko ildo bakoitzaren egokitasuna arrazoitzeko ahalegina egingo dugu; bigarrenik,
lankidetzaren eta ildo jakinaren arteko lotura ezarriko da; eta bukatzeko, zehar-lerro
bakoitzetik hainbat lankidetza-ekintzetarako ateratako ondorioak zerrendatuko dira.

3.1.- ZEHAR LERROA: TOKIKO GAITASUNAK, PARTAIDETZA ETA
ANTOLAKETA
Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren azken helburuan garrantzi berezia du
garapen-eragileen gaitasunak indartzeak. Biztanleak gaitzea lortu nahi badugu,
bazterturiko herritarrak beren garapenaren subjektu izateari lagundu nahi badiogu,
behar-beharrezkoa da epe luzerako estrategiak proposatzea, teknikaren, prestakuntzaren,
estrategiaren, partaidetzaren, elkarrizketaren edo koordinazioaren arloko gaitasunak
hainbat mailatan areagotzeko metatze-prozesuak izanik.
Giza baliabide eta baliabide material egokienak eta aukerakoenak eskatzen dituzten
estrategia horiek herritarren parte-hartzean oinarritu behar dute, pobrezia-egoeran
dauden herritarren parte-hartzean, hain zuzen ere. Ezinezkoa da tokiko gaitasunak
indartzea gizartearen partaidetza aktiborik gabe.
Aurreko hori arrazoitzeko honako hau esan dezakegu: gaitasunak areagotzeko emaitza
sendoak lortu nahi dituen garapen-lankidetzarako ekintza orok giro soziopolitiko partehartzailean gertatu beharko du, berdintasunarekin eta ongizatearekin konprometitutako
giroan; komunitatearen eskaerei behar bezala erantzuteko gai diren instituzio
demokratikoei eusteko adina indar lortzen duenean gizarte zibilak, orduan sor daiteke
horrelako giroa.
Hazkunde ekonomiko hutseko estrategiekin ez bezala, giza garapen iraunkorrarekin
gizarte-antolaketari berebiziko garrantzia ematen zaio; hortaz, gizarte desegituratutan,
parte-hartzaileak ez diren gizartetan, eta instituzio publikoekiko urrun diren gizartetan zaila
da giza garapen iraunkorra gertatzea. Horrela, garapenaren ikuspegi holistikoa eta
ekonomiaren, gizartearen eta politikaren eremuen artean sinergiak eragiten dituzten
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prozesuak bultzatzea ezinbesteko baldintza bihurtu dira lankidetzaren ahaleginak
egiturazko aktibotarako izan daitezen lortzeko, pobreziari eta kalteberatasun-egoerari aurre
egiteko gai diren aktibotarako, alegia.
Gizarte-ezberdintasunek lankidetza-ekintzetan modu negatiboan eragiten dutela esatea
begien bistako gauza esatea izan daiteke, baina pobrezia elikatzen duten mekanismo
maltzurrak ulertzeko ezinbestekoa da: lehenik, gizarte-sektoreen eta komunitateen
artean lehia eragiten dutelako ondasun urriak lortzeari begira; bigarrenik, sektore-arloko
eta lurraldeko garapen-planei eta -estrategiei ekitearren, eragileak elkar osatzea eta
indarrak batzea eragozten dutelako; hirugarrenik, biztanleei interesa galarazten
dietelako instituzioekiko, gai publikoekiko eta partaidetza politikoarekiko; eta azkenik,
herritarren parte-hartze eskasa ez da oinarri sendoa izaten, hauteskundeetan hautaturiko
gobernuek egonkortasunez gobernatzeko behar duten legitimitatea lortze aldera.
Horretaz gain, politika ekonomiko murriztaileenen esparruan izanik ere, baliabideak
sektore kalteberenen bizimodua hobetzera bideratzeko eta, pobreziari aurre egitearren,
epe ertainerako programak ezartzeko aukerak ere murriztu egiten dira instituzioekin hitz
egiteko gizarte-mugimendu indartsu eta kritikorik ez badago.
Gizarte indartsurik ezean, kontraesanen korapiloa irudikatzen da. Aitzitik, gizartea
indartuz gero, hamaika onura izan daiteke. Komunitateko, auzoko, sektorekako,
sindikatuetako eta politikako elkarteekiko afiliazio handiagoa duen gizarte egituratua
izanez gero, metodo demokratiko sistemikoen bitartez ebatz daitezke gatazkak. Gizarte
antolatuak aukera handiagoak ditu politikaren, gizartearen edo kulturaren arloko
politikak ituntzeko, eragileen bitartez. Gizarte zibil parte-hartzaileak legitimotasun
handiagoa ematen die instituzio publikoei, legeak defendatzeko balio demokratikoak
gizarteratuz. Gizarte zibil kritiko eta aktiboak presio egin diezaieke gobernuei eta
alderdi politikoei, eta hauteskundeetan txandakatze baketsua izateko berme hoberena
osatzen

du,

aurrera

begira

sistema

politiko

demokratiko

egonkorra

eta

gobernagarritasuna lortzeko beharrezkoa izanik.
Garapen-lankidetzaren jardun-ildo guztietako azken helburuetan gizarte zibila indartzea,
partaidetza eta antolaketa barnean hartu behar dira, jardunaren oinarritzat. Horrela egin
behar da nahitaez, baldin eta asistentzialismoa eta tutoretza, maila guztietan, gainditzea
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lortu nahi bada, eta horien ordez, garapen endogenoa eta demokratikoa bultzatzeko
ekintzak indartu nahi badira, eta kalteberatasun-egoera murriztuko duten egitura sendoak
indartu nahi badira; hori guztia lortzeko, lankidetza solidarioa txertatu behar da
estrategietan, gizarte-gehiengoen premiak abiapuntu izanik, eta giza eta gizarte-kapital
sendoa sortzea helburu duten estrategietan, hain zuzen ere.

3.1.1.- Partaidetza, garapenaren premisa eta helburua
Komunitatearen, herritarren partaidetza eraikuntza da, irizpide sorta batek bideratzen duen
ikaskuntza-prozesua.

Prozesuak

berak

balio

demokratikoa

du,

autonomiaren,

askatasunaren eta gaitzearen adierazpena baita.
Komunitateko kide guztiek komunitateari eragiten dioten kontuetan erabakiak batera
hartzen dituztela esan nahi du. Zalantzarik gabe, partaidetza soilik ez da aski proiektuek eta
programek arrakasta izan dezaten, baina esan gabe doa lankidetzaren gabezia asko eta asko
partaidetza eskasarekin edo ezarekin loturik daudela. Proiektuen eta programen ziklo
osoan parte hartu behar dute komunitate eta sektore onuradunek, identifikazioan,
gauzatzean, jarraipenean eta ebaluazioan, erabakimen handia izanik.
Tutoretzako tentazio oro gainditu egin behar da lankidetzaren bitartez, elkartze-sareak
hedatzeari babes sendoa emanda, zeren eta banakako partaidetza arras ahula baita.
Emakumeen adibidea adierazgarria da zentzu horretan. Emakumeen mendekotasuna
arrazoitzeko haien ustezko pasibotasuna edo emozionalitatea aipatu izan dira, baina
komunitate-erabakiak hartzean eta bizitza politikoan izan duten partaidetza gero eta
handiagoak argi erakutsi du arrazoi horiek ez zirela egiazkoak; gizartearen, kulturaren,
ekonomiaren eta politikaren arloko egoera ezkutatzeko eta legitimatzeko modua baizik,
besterik gabe. Emakumeen partaidetza antolaketa-mailara heldu denean eta emakumeen
elkarteak eta sareak sortu direnean, helburuen eremuan ez ezik, berehalako aldarrikapenak
eskuratzean ere haien eragina biderkatu egin da.
Partaidetzak honako hau eskatzen du: behar bezalako politika bideratuko duen ibilbide-orri
edo irizpide egokiak baliatzea. Honako elementu hauek barnean hartu beharko lirateke:
56



Barnean hartzea: hortaz, ezin dira eragileak kanpo utzi edo baztertu.



Desberdintzea: komunitateak eta bestelako eragileak euren ezaugarri espezifiko
eta guzti ulertu behar dira, eta horien arabera tratatu behar dira. Talde
kalteberenak —indigenak, emakumeak, adinekoak, gazteak— zehaztea
garrantzitsua da, horien partaidetza sustatzeko ahalegin berezia egitearren.



Integrazioa: taldeen interesak eta ezaugarriak errespetatuz askotariko
partaidetza-gunetan.



Berdintasuna: hau da, parte-hartzaileek eskubide eta betebehar berdinak izatea.



Malgutasuna: sormena eta aukerak zapuztuko dituzten partaidetza-eredu
zurrunak ez eraikitzea.



Koherentzia: partaidetzaren bitartez ekintza-planak koherentziaz egituratzea,
eragile publikoak eta pribatuak osagarri izan daitezen lortuta.



Legitimitatea: partaidetzaguneek adierazgarriak izan behar dute.



Erantzukizuna: partaidetzaguneek gardenak izan behar dute, eta komunitate
guztien aurrean euren hausnarketen eta erabakien berri eman.



Ikaskuntza: partaidetza etengabeko ikaskuntza da, eta ikaskuntza horren arauak
behin eta berriro berritzen dira, perfekzioa lortze aldera.



Erabakigunea: borondate-egintzak ekintza legitimo eta eraginkor bihurtzen
dira.

Lankidetzaren ekintza-eremuko partaidetzaz soilik ez du arduratu behar lankidetzak, baizik
eta herritarren sarea edo gizarte-sarea eraikitzera bideratu behar da beti, sare horren
helburua partaidetza izanik komunitatearen, tokiko eta nazioko bizitzaren eremu guztietan.
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Hari berari jarraiki, demokrazia parte-hartzailea bultzatzea ezinbestekoa da giza garapen
iraunkorraren mesederako giro hori sortzeko.
Garapen-lankidetzak honako hauek ere izan behar ditu kontuan: biztanleen (batik bat,
ohiko moduan baztertuak izaten diren sektoreen) partaidetza ahalik eta zabalena bultzatzea,
herritarren, erakundeen eta alkatetzen arteko bat-egitea ahalbidetzeko; eta kultura
demokratiko berria sustatzea, eskubide zibil eta politikoak gauzatzean eta gaitzean
oinarrituta.
Lankidetzaren ikuspegi horren erantzukizuna da estrategia zabalekin eta integralekin
lotzea ekintza, proiektu edo programa bakoitza. Oinarrizko gizarte-egiturak eta egitura
instituzionalak indartzeko paradigman, aurreragoko garapen-estrategiak gaitzera
bideraturiko tokiko gaitasunak metatzeko paradigman txertatu behar dira ekintza
humanitarioak ere; ikuspegi hori eta, erabakimen eta guzti, biztanleriak berak
protagonista izan behar duen printzipioa bereiztezinak dira. Errealitateari egindako
erronka da ikuspuntu hori, ez-partaidetzaren kultura nagusi den errealitateari, hain zuzen
ere, eta are gehiago, partaidetzari etengabe eragozpenak jartzen dizkion errealitateari.

3.1.2.- Antolaketa, aldaketaren eragile
Partaidetzaren

ardatzak

antolaketaren

ardatzera

garamatza

modu

naturalean.

Partaidetzaren balio besterenezina da banakotasuna: lagun bakoitzak parte hartzen du
norbere subiranotasuna gauzatuta. Hala ere, antolaguneak faktore biderkatzaileak dira.
Garapen endogenoa eta demokratikoa lortzeko ahaleginean, gizarte-balio erabakigarria
osatzen dute nekazarien erakundeek, hiri-erakundeek, indigenen, emakumeen,
sektorekako, gazteen, tokiko botereen erakundeek, giza eskubideen aldeko erakundeek,
etab. Ikuspegi horretan hainbat zentzu barnean hartzen dira: ekintzak egiteko zentzu
baliagarria, helburuetan neurtzen den xede-zentzua, eta balio berriak sortzeko eremuan
etengabeko zentzua.
Antolaketa honela defini dezakegu: interes eta premia berdinak eta askotarikoak dituen
jendeak modu kontzientean bat egiteko gunea, non bakoitzak bere banakotasunaren
ekarpena egiten duen, ordezkaritza kolektiboaren bitartez eguneroko errealitatea
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aldatzeko asmoz, askatasunez eta demokrazian. Definizio horretan, lurralde-errealitate
mugatu bat erreferentziatzat hartuta egituratzen diren erlazioen eta elkarrekiko erlazioen
sorta gisa ulertzen da komunitatearen muina. Erabakiak hartzeko egitura, prozedurak eta
prozesuak, eginkizunen banaketa eta rolen osagarritasuna barnean hartzen dira
antolaketan.
Egiazko gaitzea lortzeko, komunitateak eta gizarte-sektoreak antolatzea funtsezkoa da.
Ez dira gune hutsak, GGKEen edo bestelako instituzio publikoen edo pribatuen
gidaritzapean, partaideen ahotsak eta iritziak entzuteko gune hutsak, alegia. Antolaketa
ere ez da lankidetza-tresna zehatz bat, lankidetza-ekintzek irauten duten bitartean
baliatzeko. Aitzitik, lorpen estrategiko bihurtuko duten hainbat ezaugarri izan behar ditu
antolaketa komunitarioak: jarraitutasuna, izaera integratzailea eta unibertsala,
autoarautze demokratikoa, aukera-berdintasuna, hausnarketako eta erabakiak hartzeko
zentzua,

adostasun-bilaketarekin

uztartuta

desadostasuna

onartzea,

esparru

mobilizatzailea.
Partaidetzak bezalaxe, antolaketak ere helburu garbiak behar ditu. Nekea eta
pasibotasunerako joerak gainditu eta indarberritu egin behar da helburu baliagarrien
inguruko bizigarriekin; arazoak leuntzeko eta/edo ebazteko faktorea. Zalantzarik gabe,
lankidetzaren esperientzia ikusita, nabarmena da komunitate antolatuak askoz ere
errazago lortzen dituela aurreikusitako helburuak.


Partaidetza antolatua eraginkorra da hondamendien aurrean prebentzioekintzak planifikatzeko; eta osasuneko prebentzio-programak diseinatzeko
eta aplikatzeko.



Baliabide gutxi daudenean, ahalik eta emaitza onena lortzeko funtsezkoa da.
Eragingarritasuna esaten zaio horri.



Komunitatearen, tokiko eta lurraldeko estrategiak planifikatzeko garaian
garrantzitsua da, sinergiak bat eginez eta eragileak osatuz.
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Elkarri laguntzeko ekintzak abiaraztea ahalbidetzen du, autoeraikuntzako
esperientziak,

azpiegiturak

hobetzea

borondatezko

lanaren

bitartez,

ingurumena zaintzea...


Autogestioaren bitartez giza baliabideak, gizarte-baliabideak eta baliabide
naturalak biderkatu egiten dira herri-ekonomiaren prozesuetan.

Prozesu horretan, aitzindaritza demokratikoen zeregina funtsezkoa da, eta lankidetzak
horri ere erreparatu behar dio.
Beste iritzi bat: antolaketak ez du inolako zerikusirik kolektibismoarekin, baina bai
kolektibotasunari lehentasuna eta nortasuna ematearekin. Horrek zera esan nahi du:
lehenik,

antolaketaren

aukera

partaide

bakoitzaren

ekintza

askea

eta

autodeterminatzailea dela; eta bigarrenik, pribatutasunari eutsi behar zaiola, baina
gizarte-bizitzari balioa emanda. Helburu berdinak dituztelako egiten du bat jendeak,
baina ezin dugu baztertu aldeak erakusteko beharra ere. Oreka hori lortzeko, balio
publiko gisa elkartasunaren eta partaidetzaren balioak indartu behar dira, baina
horretarako hezkuntza zibikoko prozesuak eta elkartrukerako guneak behar dira,
banakoak balio demokratikoetan hezteko.
Lankidetza, proiektuak eta programak hezkuntza-tresna bihurtzeko beharra eragin du
aurreko horrek guztiak, betiere gizartearen eta politikaren arloko asmoko tresna izanik,
zentzu eraldatzaile eta guzti, hau da, jarrera pasiboak eta ordezkatze-eskemak
gainditzeko logikari jarraiki. Praktikan, komunitatearen kontuak eta etika barnean
hartuko dituen gizarte-erantzukizuneko kultura eraikitzeko ekintzak egitea dakar horrek
guztiak. Ildo horretan, partaidetza eta antolaketa komunitarioa lortzeko ahaleginak
egituratzeko leloak honako hauek izango dira, besteak beste: «kultura eta garapena»,
«kultura eta demokrazia», «kultura eta bakea».

3.1.3.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak
-

Prozesu endogenoak eta gaitasunak indartzearen bitartez,

giza garapen

iraunkorraren paradigman txertatzen da pobreziaren aurkako estrategia; garapen
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mota horrek indartzea eskatzen du, tokiko gaitasunak, gizarte zibila eta demokrazia
indartzea, alegia, garapenaren eta nazioarteko lankidetzaren mesederako giroa
sortzeko faktore erabakigarriak direnez.
-

Partaidetza

eta

antolaketa

dira

herritartasuna

eraikitzearen

eta

gizartea

demokratizatzearen ardatz. Guaren zentzuari laguntzen diote, eta herritarren gizarteaktibazio kontzientea errazten dute.
-

Egiaz gaitzeko prozedurak barnean hartu dira proiektuetan eta programetan,
partaidetzaren eta antolaketaren bitartez. Pobrezia-egoeran egonda ere, parte
hartzeko eta antolatzeko prest dauden sektoreekin lan egitea dakar horrek, izan ere,
herrialde batean pobrezia desagerrarazteko biderik laburrena gizarte-ekintza baita,
askatasuna, justizia eta demokrazia lortzeko nahiarekin batera.

-

Lankidetza-ekintzetan, parte-hartzea bera baliotzat har daiteke, biztanleek beren
egitea bermatu eta ekintzen bideragarritasuna ahalbidetzen baitu.

-

Ezinbestekoa da biztanleek proiektuaren identifikazioan parte hartu dutela
bermatzea eta proiektua atzemandako lehentasunen eta premien araberakoa dela
ikustea. Emakumeak izaki, emakume eta pobre izateagatik bazterketa-maila bikoitza
pairatzen dutenek ekintzen azterketan modu aktiboan parte hartu ahal izateko
estrategia espezifikoak ezarri beharko dira, euren lehentasunak eta premiak agerian
gera daitezen.

-

Ekintza gauzatzean, partaidetza errazteko estrategiak ezarriko dira. Estrategia
horietan kontuan izan behar dira generoaren, etniaren edo erlijioaren arrazoiek
eragindako talde bakoitzaren egoera eta maila, partaidetzan berdintasun-egoera izan
dadin. Ekintzaren indarraldian partaidetza-adierazleak ezarriko dira; bestela,
ahulezia bat izango genuke lankidetzaren printzipio bat izan behar lukeen honetan:
gizarte-prozesuen eta gaitasun autodeterminatzaileen osagarri izatea.

-

Jarraipenaren eta ebaluazioaren fasetan ere bermatu behar da partaidetza.
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-

Parte-hartzaile bakoitzaren ekintza askea eta autodeterminatzailea da antolaketa,
helburu berdina lortzearren elkartzen baitira. Garapen prozesu endogenoak
sendotzen dituzte antolaketa indartzearen adierazleek.

-

Partaidetza eta antolaketa proiektuez eta programez gaindikoak dira. Proiektuak eta
programak aukera dira, nazio-eremuko gizarte- eta politika-aldaketak eragiteko
nahia lortzera bideratu behar diren gizarte-prozesuak hedatzeko bizigarri.
Partaidetzaren eta antolaketaren gaineko eraginak, lankidetza-ekintzak berak alde
batera utzita, ekintzen efektu positibo eta objektibo gisa baloratu behar dira.
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3.2.- ZEHAR LERROA: GENERO BERDINTASUNA
Gaur egun, ezein gizartetan emakumeek ez dute gizonek adina garapen-aukera.
Baieztapen horrek babesa ematen dio genero-berdintasuna lortzeko ahaleginari, gizon
izateak eta emakume izateak adierazten duenaren kultura-eraikuntzak eragindako
desorekak gainditu nahi dituen ahaleginari; eraikuntza horrek, ezinbestean, balio
erantsia egozten dio maskulinotasunari. Gizonek eta emakumeek ekonomiaren,
politikaren eta gizartearen eremuetan berdintasunean parte har dezaten lortu nahi du
genero-berdintasunak, baina sexu bakoitzaren ezaugarrietara eta egoerara egokituriko
baldintzetan (Giza Garapenari buruzko Txostena, GNBP, 1995).
Garapenaren ardatza jendea denean, gizartean gertatzen diren tentsioak eta boteregatazkak agerian geratzen dira. Garapen-estrategien egitekoa da gatazka horiek
azaleratu eta ebaztea. Ikuspegi horri jarraiki, genero-harremanen kontuak berebiziko
garrantzia du, lankidetza-ekintza orotan zeharkakoa izanik, gizarte osoa sartzen baitu
tartean —gizonak eta emakumeak—, eta naturaltzat jotzen ditugun baina, zalantzarik
gabe, konbentzionalak diren ohituren eta rolen iturburu baita.
Garapenaren subjektua gizaki bakoitza dela onartzen badugu, ezin dugu alde batera utzi
biztanleriaren ia erdiak, hau da, emakumeek, pairatzen duten bazterketa- eta
desabantaila-egoera. Horretatik abiatuta, GNBPren 1997ko Txostenean honako
baieztapen hau egin zen: «Garapenean generoaren alderdia txertatzen ez bada, garapena
bera arriskuan geratuko da». Ezinezkoa da jendearen gaitasunak indartzea eta aukerak
areagotzea xede duen garapen-estrategia bat diseinatzea, ez badira onartzen generoezberdintasunak, eta helburutzat ezberdintasun horiek murriztea eta ezabatzea izan
gabe.

3.2.1.- Emakumeak eta genero-harremanak garapenean
Urteak joan, urteak etorri, garapenaren eremuan gai horren inguruko hamaika ikuspegi
izan dira. Jarraian, zenbait ikuspegiren alderdi esanguratsuenak azalduko ditugu.
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50eko eta 60ko hamarkadetan, garapenaren objektu pasibotzat jotzen ziren emakumeak:
ziurtzat jotzen zen emakumeei eta gizonei modu berean egiten zietela onura proiektuek,
garapena —alderdi bakarrekoa eta abstraktua izaki— gizarte osoarentzat positiboa
zelako.
70eko hamarkadan, batik bat erdialdean, eta NBEak emakumearen hamarkada
deiturikoaren ostean, emakumea garapenean (EG) izeneko ikuspegia ezartzen hasi zen.
EG estrategiak onartzen du emakumeak subjektu produktiboak direla, garapen
ekonomikoari laguntzen dioten subjektu aktiboak, alegia; eta hortaz, aukera hobeak eta
produkzio-baliabide hobeak (lana, diru-sarrerak, lanerako gaikuntza, etab.) merezi
dituzte. Praktikan, ikuspegi horretan inspiraturiko proposamenetan, kolektibo isolatutzat
hartzen da emakumea, eta ikuspegi horren arabera, kolektibo horren arazoen eragile
garapen-prozesuetan jasandako bazterketak soilik izan dira; beraz, emakumeen lanzama handitu zuten botere ekonomiko handiagoa eman gabe, eta emakumeek
garapenean modu aktiboan parte hartzeko egiaz dituzten eragozpenei entzungor eginda.
70eko hamarkadaren bukaeran, emakumeek ikerlanen ardatz izateari utzi zioten, eta
gizonen eta emakumeen arteko harremanak aztertzen hasi ziren. Hori horrela izanik,
genero kontzeptua ezagun egiten hasi zen (gizonen eta emakumeen arteko
ezberdintasunak biologikoki zehaztuak baino gehiago, gizarteak eraikitzen dituela
adierazteko), eta aldi berean, emakumeek gizartean duten tokia gizonen tokiarekin
loturik dagoela nabarmendu zen.
Ikuspuntu berri horren (Generoa Garapenean, GG) ondorioz, emakumeak garapenaren
eragile aktibo izateaz gain, generoaren arteko harremanak bihurtu ziren azterketaren
ardatz nagusi eta aldaketa-neurrien objektu. Zentzu horretan, giza garapenari egindako
ekarpen handiena izan da honako hauek aztertzearen garrantzia azpimarratu izana:
gizonen eta emakumeen arteko desorekak eragiten dituzten gizarte-prozesuak eta
gizarte-instituzioak; emakumeei euren lanaren irabazien jabetza kentzeko moduak; bi
generoen gaitasuna eta jokaera modu asimetrikoan baloratzea; eta horren ondorioz
sortzen den baliabideetarako eta botererako sarbide ezberdina.
GG ikuspuntuan oinarritutako lankidetza-politikek agerian uzten dute emakumeen
gaitasunak indartzeari eta aukerak, autonomia eta askatasuna areagotzeari garrantzia
64

ematea komeni dela. “Gaitzea” kontzeptuak ederki jasotzen ditu helburu horiek,
prozesuari baitagokio, emakumeek gizarte-talde gisa dituzten gaitasunak eta
protagonismoa indartzeko prozesuari, alegia, aldaketa positiboak eragiteko, bizi dituzten
egoeretan eta eremu politikoan, pertsonalean eta gizarte-eremuetan betetzen duten
zereginean, gizonekin alderatuta, baliabide materialen eta sinbolikoen kontrola
eskuratuta4.
Gaitzeak aldaketa proposatzen du emakumeentzat, bai norbanakoaren mailan
(konfiantza, autoestimua, duintasuna, kontzientziazioa, erabaki-ahalmena), bai ekintza
kolektiboari dagokionez (parte-hartzea, antolaketa). Gaitzea ez da norbaitek beste bati
eman diezaiokeen zerbait; kontzientzian eta autopertzepzioan gertatzen diren aldaketak
norberarenak dira; ildo beretik, garapen-lankidetzarako eragileek ez dituzte emakumeak
gaitzen, baina gaitze-prozesuen katalizatzaile izan daitezke, aldaketaren mesederako
baldintzak sortuz.”
Lankidetza-ekintzen bitartez emakumeen gaitzeari laguntzeko funtsezko baldintza bat:
ez daitezela mugatu emakumeen premia praktikoak betetzera (etxebizitza, ura, osasuna
eta familia-hezkuntza, elikadura, etab.), baizik eta emakumeen interes estrategikoak
artatzera ere bidera daitezela, hau da, baliabideetarako eta botererako sarbidean duten
desabantaila-egoerarekin loturiko interesak artatzera. Esperientziari erreparatuta,
frogatua geratu da emakumeen berehalako premiak betetzea ez dela iraunkorra, ez
badira zalantzan jartzen bazterketaren eta gizonekiko mendekotasunaren egiturazko
arrazoiak.
Garapenean genero-berdintasuna lortzeko erronka emakumeei nahiz gizonei dagokie,
bai batzuk, bai besteak izango baitira onuradun, berdintasunean eta elkartasunean
oinarrituriko gizarte-harremanak lortuz gero. Garapen-ekintza guztiek eragiten dute
gizonen eta emakumeen bizi-baldintzetan (nahiz eta askotan ezberdinak diren) eta euren
arteko harremanetan; baina ekintza horien planifikazioa ez da osotua geratuko (eta beraz
ez da eraginkorra izango), emakumeen rolak eta erantzukizunak, premiak eta interesak
soilik aintzat hartzen baditu. Garapenerako Laguntza Batzordeak (GLB) dioenari
jarraiki, arreta handiagoa jarri behar zaio honako honi: emakumeek aurrera egitea eta
garapena lortzea eragozteko gizonen moduari; eta ahalegin handiagoa egin behar da
genero-berdintasunaren aldeko lanean gizon gehiago tartean sar daitezen.
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3.2.2.- Genero-berdintasuna lankidetzan
Genero-berdintasuna giza garapenari atxikirik dagoenez, jendearen giza garapen-maila
hobetzera bideratutako lankidetza-politikek genero-ikuspegia txertatu behar dute
programa eta proiektu guztietan, baita proiektuaren kudeaketa-fase guztietan ere
(identifikazioa, formulazioa, gauzatzea eta ebaluazioa). Horretaz gain, zuzenean eta
modu esplizituan honako helburu hauek lortu nahi dituzte zenbait lankidetza-ekintzak:
emakumeak gaitzea, kontzientzia kritikoan aurrera egitea eta genero-ezberdintasunak
salatzea, eta gizartearen hainbat eremutan genero-aldeak murriztea; bada, helburu
horietara bideraturiko lankidetza-ekintzetarako dirua esleitzea zeregin saihestezina da.
Genero-ikuspegia barnean hartzeak (zeharkako bihurtzeak edo modu horizontalean
txertatzeak) garapen-lankidetzarako “korronte nagusian” alderdi hori txertatzea esan
nahi du: proiektu-mailan ez ezik, programetan eta politiketan ere bai; “tokian
tokikoarekiko” sentikorrak diren zenbait sektoretan ez ezik, sektore guztietan ere bai;
hainbat baliabide marjinalen xedean ez ezik, aurrekontu globaletan ere bai; proiektuen
gauzatze-fasean ez ezik, batik bat, erabakiak hartzen direnean eta lankidetza-politika
globalak diseinatzen direnean ere bai.
Horretarako, lehen-lehenik, lankidetza-ekintzen planifikazioa “generoa aintzat hartzen
duten diagnosietan" oinarritzen dela ziurtatu behar da, honako hauek agerian uzten
dituzten diagnosietan, alegia: emakumeen eta gizonen rolak eta erantzukizunak, bai
batzuek bai besteek euren gizartearen garapenari egiten dioten ekarpen ekonomikoa
(ugalketa-lanaren

eta

zaintza-lanaren

bitartez

egiten

dena

barnean

hartuta),

baliabideetarako eta aukeretarako sarbideetako desorekak, botere politikoaren banaketa
asimetrikoa, etab. Proiektuaren edo programaren ziklo osoan emakumeen parte-hartze
aktiboa bermatuko duten mekanismoak ere ezinbestekoak dira, baita giza baliabideen
eta baliabide materialen hornidura nahikoa ere, berdintasunaren helburua lortzeari
begira.
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Azken urteotan, hainbat instituzio multilateral ildo horri atxiki zaizkio. Hori horrela
izanik, genero-berdintasunaren aldeko konpromisoa har dezaten eskatu die ELGAren
Garapenerako Laguntza Batzordeak (GLB) lankidetza-agentziei; lankidetza-politiketan
genero-ikuspegiaren zeharkakotasuna sustatu du, eta “politikak formulatzean,
planifikaziorako eta ebaluaziorako metodologietan, instituzioen egituretan eta erabakiak
hartzeko prozesuetan” emakumeak gaitzeko eskakizuna barnean hartu behar dela
proposatu du.

3.2.3.- Genero-berdintasuna Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzan
Genero-berdintasuna sustatzeko euskal lankidetzaren konpromisoaren oinarria prozesua
da, aurreko ataletan deskribaturiko prozesua, hain zuzen ere, non garapenaren adiera
hau nagusitzen den: emakumeen gaitzean oinarrituriko genero-ikuspegia elementu
besterenezina da. Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoak (GLSF) hasierahasieratik barnean hartu zuen genero-ikuspegia zehar-lerrotzat lankidetza-ekintza
orotan, eta 2002ko dekretu arautzailean zuzeneko baztertze-klausula txertatu zuen
ikuspuntu hori atxikitzen ez zuten proiektuentzat, garapenaren aldeko ezein ekintza ez
baita neutroa generoari dagokionez.
Baina Plan honen arabera, generoa lankidetzako proiektuetara eta programetara
mugatzen den elementutzat hartzen duen ikuspegi hori gainditzea ezinbestekoa da,
ikuspuntu tekniko huts-hutsetik, eremu eta eragile orori eragiten dien kontzeptuaren
errealitatera egokitzeko, Iparraldean nahiz Hegoaldean. Menderatze-egiturak aldatzeko
borondate politikoaren ondorio da, batik bat, generoa eta hortaz, lankidetza-ekintzei ez
ezik, genero-ikuspegia azterketetan, helburuetan eta aliantzetan txertatzeko borondate
estrategikoari ere badagokio. Eta ondorioz, baita lankidetza-erakundeen antolaketa
instituzionalari eta egiturari berari ere —garapenaren subjektuei, euskal erakundeei,
tokikoei, emaileari—.
Aipaturiko eragileen konpromiso eta borondate politiko horrek lankidetza-proiektuen
mugak gaindituko ditu eta lankidetza-erakundeen instituzionalitateari eta estrategiei
eragingo die.
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Instituzio-eremuan (GGKE, fundazioak, erakundeak, administrazioak, lankidetzaerakundeak, oro har), genero-politika instituzionalak formulatzea sustatu eta baloratuko
da, eta gizarte-eragileen arteko elkarrizketa bultzatuko da, gai horren inguruan.
Estrategien eremuan, genero-ikuspegia txertatu beharko da azterketako eta jarduteko
funtsezko ikuspuntu gisa, gaitze- eta berdintasun-estrategia zehatzak sortuta presentzia
dagoen toki orotan, eta norekin, nola eta zertan oinarrituta lan egiteko erabakietan
eraginda. Ildo berari jarraiki, prozesu mailakatuak eta planifikatuak garatzea funtsezkoa
da, gizon-emakumeen arteko berdintasun-maila handiagoa lortze aldera.
Eremu horretan, garapenaren subjektuei dagokienez, emakumeekiko lan espezifikoan
eragiteari eutsi behar zaio. Euskal erakundeek Hegoaldeko emakumeen erakundeekin
eta elkarteekin aliantza estrategikoak egin ditzaten, emakume-sareak indartzea, eta
lankidetzaren eta mugimendu feministen arteko loturak sendotzea oinarri-oinarrizkoa
da.
Emakumeei zuzenduriko ekintzei arreta berezia eskaintzeak ez du eragozten gizonei
zuzenduriko ekintza espezifikoek duten garrantzia onartzea, euren ekintzek emakumeen
gaitzea zenbateraino oztopatzen duten azter dezaten, harreman pertsonal eta gizarteharreman

igualitarioagoak

lortzean

duten

erantzukizunaz

jabe

daitezen,

eta

berdintasunaren aldeko aldaketetan eragile aktibotzat ikus dezaten euren burua.
Alderdi teknikoari dagokionez, lankidetzako proiektuek eta programek honako hauek
izan

beharko

dituzte:

genero-azterketa

xehatua,

genero-adierazle

zehatz

eta

ebaluagarrietan jasotako helburuak, eta proiektuaren zikloaren fase guztietan ikuspuntu
hori zeharkako bihurtzea, baita ebaluazioan eta programazioan ere. Proiektuaren
sekuentzia guztian emakumeen —eta gizonen— partaidetza funtsezkoa da, izan ere,
proposaturiko helburua lortzean arrakasta izateaz gain, indartze instituzionalaren
oinarriak finka baititzake, ohiko moduan sexu bakoitzari esleitutako zereginetan egiazko
aldaketa egonkorra gertatuta. Tartean sarturiko subjektuei aldaketa horiek gauzatzeko
beharrezko tresnak modu mailakatuan eskainita, eskakizun tekniko horiek betetzeko
ahalegina egingo du Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak.
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3.4.2.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak
1. Instituzio Eremua
1. Garapen-lankidetzan aritzen diren eragile guztien politika instituzionalaren parte
izan behar du genero-ikuspegiak.
2. Gizarte-eragileekiko elkarrizketan, gai nagusitzat hartu behar da generoberdintasuna.
3. Erakundeetako langileen —bai zuzendaritzakoen, bai teknikoen— prestakuntza
lehenetsiko

da,

genero-berdintasunaren

inguruan,

gai

instituzionaletan,

estrategikoetan edo teknikoetan.
2. Eremu Estrategikoa
2.1. Epe luzerako planifikazio estrategiko mailakatua definitzea beharrezkoa da,
lankidetzako ekintza eta tresna guztietan genero-ikuspegia txertatze aldera.
2.2. Genero-berdintasunak lehentasuna izan behar du lankidetzaren helburu zehatz
gisa, eta eremu guztietako zeharkako elementu gisa.
2.3. Genero-berdintasuna lortzeak jardunaren sektore-ildo guztiak barnean hartu
behar ditu: oinarrizko gizarte-premiak; herri-ekonomia; tokiko boterea; giza
eskubideak; kultura-nortasuna eta garapenerako hezkuntza.
2.4. Genero-berdintasuna sustatzen eragin behar dute lankidetza-tresna guztiek, hau
da, garapen-lankidetzarako proiektuek eta programek, ekintza humanitarioko
proiektuek eta programek, garapenerako hezkuntzako proiektuek eta programek,
garapenaren eta lankidetzaren inguruko prestakuntzarako bekek eta lankidetzahitzarmenek.
2.5. Ekonomiaren, gizartearen, partaidetzaren eta antolaketaren eremuetan,
emakumeak egiaz gaitzeko mekanismoak eta prozedurak bermatu behar dira.
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Gizonak ere genero-berdintasuna lortzeko aldaketa-prozesuen eragile aktibo
izatea funtsezkoa da.
2.6. Emakumeen interes espezifikoak artatzeko ekintzak garatu behar direla
azpimarratu behar da behin eta berriro. Gizonen aldean, emakumeen egoera eta
maila hain ona ez denez, premia praktikoak nahiz interes estrategikoak betetzeko
emakumeei soilik zuzendutako programen eta proiektuen beharra agerian
geratzen da; honako puntu hauetan zehaztu dugu hori guztia:
2.6.1. Lankidetzarako aurrekontuaren % 10 gutxienez honako hauetarako
izango da: emakume-erakundeetarako, edo emakumeak gaitzeko
eta/edo genero-berdintasunaren mailak hobetzeko helburu esplizitua
duten proiektuetarako.
2.6.2. Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko ekintza guztien onuradunen % 50
gutxienez emakumeak izango dira.
2.6.3. Emakumeen erakundeekin, foroekin eta mugimenduekin aliantza
estrategikoak indartuko dira, baita mugimendu feministarekiko
loturak ere.
2.7.Gizon-emakumeen arteko berdintasuna sustatzen lan egiten duten erakundeekin
zuzeneko elkarrizketa bultzatuko da, bai Iparraldeko herrialdeetan, bai
Hegoaldekoetan.
3. Eremu Teknikoa
3.1 Genero-ikuspegia txertatzeko praktika egokiak gauzatu behar dira:
3.1.1. Genero-azterketa funtsezko tresna da, testuinguru jakin batean
gizonen eta emakumeen arteko harremanen inguruko informazioa jasotzeko.
Programa eta proiektu guztiak planifikatzeko eta abiarazteko ezinbesteko
tresna da.
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3.1.2. Proiektuaren fase guztietan, hau da, planifikaziotik hasi eta
ebaluaziora arte, gizon-emakumeen egiazko parte-hartzea bermatzeko
metodo parte-hartzaileak barnean hartuta, gizonen eta emakumeen interesak
eta premiak aintzat hartuko eta beteko direla bermatzen da, proiektuen
helburu nagusitzat.
3.1.3.

Proiektu

guztietan

txertatu

behar

dira

genero-adierazleak.

Emakumeen egoeran eta mailan proiektuek izandako ondorioak aztertzeaz
gain, adierazle horiek genero-harremanetan izandako eragina ere aztertu
behar dute, genero-berdintasunerako bidean egindako aurrerapausoak
ezagutzearren. Adierazle horiek proiektuaren edo programaren aurrekontuan
jaso behar dira, modu definituan eta zehatzean.
Gauzatutako programen eta proiektuen genero-eraginaren ebaluazioa izango da epe
ertain eta luzerako estrategiak finkatzeko oinarria.
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03.3.- ZEHAR LERROA: GIZA ESKUBIDEAK

3.3.1.- Giza Eskubideak eta Giza Garapena
Garapen-estrategia orok indartu beharreko premisa ez ezik, helburu ere badira giza
eskubideen errespetua, defentsa eta sustapena.
Hala ere, garapenaren gaineko nazioarteko eztabaidan izan dira eta badira oraindik ere
hainbat ikuspuntu, garapenaren kontzeptua giza eskubideetatik at definitu nahi dutenak.
Logika horren arabera, kulturaren, gizartearen eta ekonomiaren arloko eskubideen eta
eskubide zibil eta politikoen gauzatzean oinarrituriko gizarteak lortzea atzeratu egin
behar da oparotasun-fasetara heldu arte, eta aurretikako hainbat etapa gainditu behar
dira, eskubide horiek onartu gabe.
Hazkunde ekonomikoaren sinonimo da definizio horri atxikitako garapena, betiere
produktuaren eta produktibitatearen terminotan neurtuta. Ikuspegi horretatik begiratuta,
herrialde garatuek ezartzen dute garapena dakarren bide bakarra. Helmugan leudeke
haiek; eta haiengana heltzeko, gainerako herrialdeek, garapen bidean daudenek,
lehenengoek beren garaian aplikatu zituzten neurri ekonomiko eta politiko berdinak
ezarri beharko lituzkete. Horrela, kultura jakin batek agindutako neurriei atxiki behar
zaizkie herrialde, herri eta komunitate jakinak, eta giza eskubideak lortzeko, lehenik
produkzioa eta produktibitatea nabarmen hobetu behar dituzte.
Hortaz, adierazle makroekonomikoen hobekuntzaren ezinbesteko ondorio dira giza
eskubideak (zibilak eta politikoak); bestela esateko, garapen-prozesuaren emaitza, eta ez
oinarria. Gainerako eskubideak (ekonomiaren, kulturaren eta gizartearen arloko
eskubideak, baita hirugarren belaunaldiko eskubideak ere) ez lirateke aplikatu behar
nagusi den garapen-ereduarekin kontrajarriak izanez gero, kulturaren ikuskera jakin
batean oinarrituriko garapen-ereduarekin, hain zuzen ere.
Alabaina, laurogeita hamarreko hamarkadan, plan honen oinarria den giza garapenaren
teoriak hankaz gora jarri zuen ikuspegi hori: bide bakar horretan, hazkunde
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ekonomikoaren maila jakin bat lortzearen gainetik, banako guztiek, komunitate guztiek
euren garapen-prozesuan aurrera egiteko helburua gailendu da, euren askatasunak eta
gaitasunak areagotzeko.
Eta ikusi dugunez, horrek guztiak baditu zenbait ondorio nagusi:


Banako eta komunitate gisa, gizakia da garapen-prozesuaren subjektu.



Garapenaren integraltasunaren barruan, garapen ekonomikoa alderdi bat besterik
ez da; gizakien askatasunak/aukerak definitzen dituzten kulturaren, politikaren
eta gizartearen arloko hainbat osagairekin elkarreragiten duen alderdia, alegia.



Garapena kontzeptu irekia, dinamikoa da, eta prozesu horien subjektuen
kulturen mende dago, zuzen-zuzenean.

Horren guztiaren ondorioz, garapenaren eta giza eskubideen arteko loturaren inguruan
bi ideia nagusi atera ditzakegu.
- Garapenaren eta giza eskubideen kontzeptuak zatiezinak eta elkarren mendekoak
dira: gizakia garapenaren oinarrizko subjektu izaki, batik bat, estatuko eremura
mugatzen diren helburu orokor eta makroekonomikoak lortzea ezin da lehentasun izan,
funtsezko eskubideak eta askatasunak eskuratzearen gainetik. Giza eskubideak eta
garapena loturik daude, batak bestea dakar ezinbestean. Gizakiaren aukerak eta
askatasunak indartu nahi baditugu, ezin dira zenbait alderdi lehenetsi beste zenbaiten
gainetik, hau da, alderdi ekonomikoa ez da lehenetsiko politikaren edo gizartearen
arloko alderdien gainetik, guztiak batera hartuta osotasun zatiezina osatzen baitute. Giza
eskubideetan oinarrituriko garapenaren ikuspegia izango da gure abiapuntua, eta giza
eskubideak indartzea, aldiz, gure helburua.
- Eskubide kolektiboak ere funtsezkoak dira: gizartearen, ekonomiaren eta kulturaren
arlokoak, eta hirugarren belaunaldikoak: giza garapenaren adiera zabalak, jendea
ardatz duen adierak garapenaren eta kulturaren, kultura ezberdinen arteko harremana
zalantzan jarrarazi digu. Puntu honetan gaudela, zera gogoratu behar dugu: kultura ez
da, jada, arte ederren multzoa eta ondare historikoa soilik. Termino 5 horren adiera
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antropologikoak badu zientziaren eta ohituraren nahikoa babes, eta lasai aski esan
daiteke kultura honako hau dela: gizarte jakin baten bizimodua bereizten duten
ezaugarri bereizgarrien multzoa. Hori horrela bada, gizakiaren alderdi zehatza izateari
utzi, eta gizakia ulertzeko moduaren ardatz, oinarri bihurtu da, gizakiak bere buruarekin,
besteekin eta inguruarekin dituen harremanak barnean hartuta. Esate baterako, baliabide
urriak sortzeko eta banatzeko modua da ekonomia, baina kultura jakin baten alderdi
jakin bat baino ez da, politika bezalaxe, edo gizartearen arloko gaiak lantzeko modua
bezalaxe. Hortaz, Giza Garapenaren kontzeptua osatzen duten alderdien artean ez dago
hierarkiarik, baina horretaz gain, banako, komunitate edo herri bakoitzak garapenaren
hainbat eredu izan ditzake, baita garapena osatzen duten alderdi guztien hainbat eredu
ere, kulturaren arabera. Giza eskubide indibidualak eta kolektiboak errespetatzearen
esparru globalean, ikuspegi eta prozesu horiek indartzea da garapenaren funtsa bera.
Horrekin guztiarekin, bigarren eta hirugarren belaunaldiko eskubideak funtsezko
bihurtu dira, eskubide zibilen eta politikoen maila berean, kultura bakoitzaren
garapenaren ikuskeraren barruan.
Beraz, bi ideia horien arabera, giza eskubideen esparru globalaren errespetu
besterenezina garapenarekin lotu-loturik dago. Gizarte segurua, kontzientea, partehartzailea, etorkizuna erabakitzeko eta etorkizun hori bere parametrotatik indartzeko gai
den gizartea ez badugu lortzen, ez dugu garapenik izango, nahiz eta produktibitatea asko
handitu eta produkzio-sarearen egituran aldaketak gertatu. Bestalde, zentzu hertsienean
hartuta, eta eskubide zibilei eta politikoei dagokienez, giza eskubideak hankamotz
geratuko dira, giza garapen orekatu eta parte-hartzailearen aldeko konpromiso sendorik
ez badago, ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubideen aplikazioaren eta
galdagarritasunaren bitartez.
3.3.2.-

Giza

Eskubideak:

Esparru

Orokorra,

Oinarrizko

Printzipioak,

Galdagarritasuna
Ez dugu ahaztu behar giza eskubideak mintzagai ditugunean, aurreko atalean
esandakoari jarraiki, gaur egun nazioarteko zuzenbidean jasotako giza eskubide guztien
errespetuaz eta betetzeaz ari garela, hau da: eskubide zibilak eta politikoak;
ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arlokoak; eta hirugarren belaunaldiko
eskubideak, garapen-eskubidea barnean hartuta. Eskubideen hiru belaunaldiek esparru
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unibertsala eta besterenezina osatzen dute (jende guztiak baliatu behar ditu), zatiezina
(giza duintasunak bere-bereak dituenez, ezin dira kategorizatu edo hierarkizatu),
elkarren mendekoa eta elkarlotua (eskubide baten indarraldia beste eskubideen
indarraldiaren mende dago), eta ez-baztertzailea:
-

Eskubide zibilak eta politikoak; segurtasun indibidualaren eta kolektiboaren
gutxieneko baldintzak bermatzen dituzte, eta urrakortasun politikoaren eta
zigorgabetasunaren

aurrean

defentsa

bermatzen

dute.

Defentsa

hori

ezinbestekoa da herritarrei euren garapen-prozesu demokratikoa ezartzeko
konfiantza emate aldera.
-

Ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubideak; herrien eta
komunitateen eskubideak indartzen dituzte, garapenaren beren ikuskeratik
abiatzeko eta euren oinarrizko printzipioak eta askatasunak sendotzeko, gizonemakumeen eskubide unibertsalen esparruan.

-

Garapen-eskubidea; hirugarren belaunaldiko eskubideen barruan, eskubide
sortari koherentzia ematen dio, onarturiko eskubide guztien zatiezintasuna eta
elkarren mendekotasuna indartzen eta azpimarratzen baitu.

Nazio Batuen Biltzarrean onartutako Garapen Eskubideari buruzko Deklarazioaren 1.1.
artikuluan xedatzen denez, «garapen-eskubidea giza eskubide besterenezina da,
ekonomiaren, kulturaren, gizartearen eta politikaren arloko garapenean partaide izateko
ahalmena baitu gizaki orok eta herri orok, giza eskubide eta funtsezko askatasun guztiak
erabat gauzatzeko aukera izanik».
Halaber, 2.2. artikuluan honako hau aipatzen da: «gizaki oro, banaka eta kolektiboan,
garapenaren erantzule da, giza eskubideen eta funtsezko askatasunen erabateko
errespetua aintzat hartuta».
Garapen-eskubideak jardun-esparru zabala ezartzen du, funtsezkoak eta besterenezinak
diren eskubideekin eta askatasunekin mugatuta. Esparru horretan, indar berdinarekin
bermatu eta aldarrikatu behar diren eskubide indibidualen eta kolektiboen zerrenda
osatu da, kultura guztietan garapenak izan ditzakeen adierak barnean hartzeko.
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Eskubideak zatiezinak izan arren eta eskubideen artean hierarkiarik ezarri ezin den
arren, batzuen eta besteen galdagarritasun-maila oso bestelakoa da, eta ondorioz,
egiazko garrantzia eta garrantzi praktikoa ere askotarikoa da. Eskubide zibilek eta
politikoek beren bidea egin dute, eta hein handi batean, ekonomiaren, gizartearen eta
kulturaren arloko eskubideetatik bereizita; azken horiek babesik gabe egon dira, eta
egiazko konpromisorik gabeko asmo-adierazpen soiltzat hartu dira, galdagarritasunmekanismo eraginkorrik gabeko helburu desiragarritzat.
Goiko adierazpen horren argigarri, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen
Nazioarteko Hitzarmeneko 2. artikulua aipatuko dugu: «estatu kide bakoitzak (…)
neurriak hartzeko konpromisoa hartu du, eskura dituen baliabide guztien gehienekora
heldu arte, hemen onarturiko eskubideen erabateko eraginkortasuna lortu arte,
pixkanaka, (…) egokienak diren bitarteko guztiak baliatuta». Beraz, ikus daiteke
galdagarritasuna ez dela absolutua eta ondorioa, hots, ez da eskatzen berme eraginkor
eta baldintzarik gabea, baizik eta ahal den neurrira arte, neurriak hartzea. Izaera
programatiko eta mailakatu horren ondorioz, galdagarritasun mugatu horren ondorioz,
praktikan, giza eskubideetan maila txikiagoko eskubidetzat hartu izan dira.
Hala ere, ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubideen galdagarritasunbideak indartzea eskatzen du giza garapenaren paradigmaren logikak, herrien garapenprozesuak iraunkorrak izan daitezen eta gizon-emakumeen oinarrizko askatasunak
bermatzearren. Eta gure lankidetzaren bitartez, askatasun indibidualak eta kolektiboak,
aldi berean, premia eta azken helburu dituen giza garapen integral eta parte-hartzaile
horri babesa eman behar diogu.
3.3.3.- Giza Eskubideak Herrialde Pobretuetan: Lankidetzaren egitekoa
Herrialde pobretuetako giza eskubideen egoera da, egun, nazioarteko komunitateak
duen erronkarik handienetako bat, herrialde horietan inon baino latzagoak baitira
munduko ordena ekonomikoaren eta gizarte-ordenaren kontraesanak.
Hegoaldeko herrialdeek kolonizazio-prozesuetan pairatutako des-egituratzeari —
ekonomiaren, politikaren eta gizartearen arlokoa— ezin izan zioten aurre egin hurrengo
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hamarkadetan. Eta hori gutxi balitz, eredu ekonomiko neoliberalak inposatu zirelarik,
Iparraldearekiko mendekotasuna eta gizartearen desegituraketa areagotu egin ziren,
gizartearen sektore asko eta asko baztertuak eta marjinatuak geratuta, Arrazoien
Azalpenean adierazi dugun moduan.
Desoreka handien eta gizarte dualen egoera hori, lurraldean eragiteko eta kontrolatzeko
inolako ahalmenik gabeko estatuak izanik, giza eskubideen urraketarako haztegi
bihurtzen da:


Boterean dauden maila gorenek ezarritako gizarte-ordenari eusteko ardura dute
armadek, askotan zigorgabetasun-giroa nagusi dela. Publikoak nahiz pribatuak
izaki, segurtasun taldeak ere estrategia horren parte dira, edo giza eskubideak
urratzen dituzte, delituzko arrazoi korporatiboek bultzatuta.



Estatuek ahalmenik ez dutenez, eta premia ekonomikoa aitzakiatzat hartuta,
enpresa handiek eta, batik bat, enpresa multinazionalek erabakiak hartzen
dituzte, lanaren, ekologiaren eta politikaren arloko herritarren eskubideak
urratuta.

Azken buruan, politikaren eta gizartearen egoera ikusita, maila guztietan bazterketak
sortzen dira, ez dago partaidetza komunitariorik, ezta antolaketarik ere, eta giza
eskubideak urratzen dira; horrek guztiak gurpil zoroa osatzen du, baina garapenestrategia integratzailea lortuko bada, gurpil hori eten egin behar da.
Nazioarteko lankidetzak egokitu egin behar du garapenaren ikuskera zabalaren
diziplina-aniztasunera. Lankidetzaren eraginkortasuna eta kalitatea baldintzatuak daude,
gizakien eta herrien jardunaren alderdi guztiak, ahal izanez gero, barnean hartzen
jakitearekin, horien gaitasunetan eta aukeretan eragitearren. Hortaz, giza eskubideen
inguruko defentsa, sustapena, salaketa, hedapena eta prestakuntza funtsezko lan-ildoak
dira, batik bat, herrialde pobretuetako komunitateetan.
Hori horrela izanik, herri eta komunitate guztien ekonomiaren, gizartearen eta
politikaren arloko kultura errespetatuko dela bermatu behar da, giza eskubideen
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esparruan, eta abiarazitako ekintza, proiektu eta programa guztietan. Eta zentzu
zabalean hartuta, kulturaren iraunkortasunak jardunaren premisa izan behar du.
Era berean, lankidetzak ez du bihurtu behar eskualdeko eta estatuko erakunde publikoen
ekintzaren ordezko, laguntzen ari den herrialdeetan; estrategien barruan, eskubide baten
gabeziaren gainean jardutea gainditu, eta eskubide baten defentsan jardun behar du,
erakunde horiek ere tartean sartuta, gaitze-prozesuak, salaketako eta sentsibilizazioko
prozesuak indartuta, dela Iparraldean, dela Hegoaldean, eta eragileetan ere eraginda,
eskubideak betetzea eta sustatzea eskatuz.
Azken

batean,

giza

garapenaren

kontzeptuan

oinarrituriko

gaitze-estrategian,

pobreziaren aurkako estrategian, giza eskubideen inguruko nazioarteko esparruaren
aldeko jarduna barnean hartu behar da, jardunaren funtsezko leiv motiv gisa.

3.3.4.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak



Elkarri elikatzen dioten elkarren mendeko terminoak dira garapena eta giza
eskubideak, edo bestela esatearren, giza eskubideak garapenaren hasierako hipotesia
nahiz azken helburua dira.



Giza eskubideen errespetua, bermea, defentsa eta sustapena, baita urraketak salatzea
ere, jardunaren premisa bihurtzen dira, jendearen erabaki-aukerak bermatzeko,
demokrazia parte-hartzailea ezartzeko, eta ahalmen indibidual nahiz komunitario
guztiak garatzeko gaitasuna bermatzeko.



Giza eskubideek —zibilak eta politikoak, ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren
arlokoak, nazioarteko zuzenbide humanitarioa, hirugarren belaunaldikoak, eta
garapen-eskubidea— esparru integratu unibertsala osatzen dute, besterenezina,
zatiezina, elkarlotua, igualitarioa eta ez-baztertzailea.
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Erabateko galdagarritasuna izateko bide egokiak ezarri behar dira, herritartasun
unibertsalaren kontzeptua mundu osoko herritarrei helarazteko esparruan.



Giza eskubide baten edo batzuen indarrean zuzenean eragitea izango da lankidetzaekintza ororen asmoa. Eskubide jakin baten gabeziaren gainean jarduteaz gain,
eskubide horren defentsan jarduteko asmoa dugu.



Diagnosietan eta azterketetan zehaztu behar dira, alde batetik, giza eskubideen
titularren beraien aldarrikapenak, eta bestetik, aldarrikapen horien indarra
bermatzeko arduradunei dagozkien betebeharrak, baita eskubide horien indar-ezak
dituen ondorioak —berehalakoak, bigarren mailakoak eta egiturazkoak— ere.



Lankidetza-ekintzen

bitartez,

eskubide-titularren

eskubideak

aldarrikatzeko

gaitasuna eta eskubideen indarra bermatzeko arduradunen gaitasuna zehaztu behar
dira, betebeharren betetze-mailari dagokionez. Hori egin ostean, gaitasun horiek
sustatzeko estrategiak formulatu behar dira.


Lankidetza-ekintzetan helburuak eta adierazleak erabaki behar dira, giza eskubideak
indartzeko prozesuetan lortutako emaitzen jarraipena eta ebaluazioa egitea
ahalbidetzeko.
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3.4.- ZEHAR LERROA: IRAUNKORTASUN EKOLOGIKOA

Brundtland Txostenean (1987) aurreneko aldiz azaldu zenetik, garapen iraunkorraren
kontzeptuak gero eta onarpen handiagoa izan du; nazioartean adostasun maila jakin bat
badagoela adierazten du onarpen horrek, honako honi dagokionez: egungo eredu
ekonomikoak ezin izango duela luzaro iraun, eta are gutxiago, ezin izango dela herrialde
pobretuetara zabaldu. Era berean, egungo sistema ekonomikoa eta oreka ekologikoa
bateragarriak ez direlako aipatzen da gero eta gehiago ekonomia iraunkorra.

Nazioarteko erakunde ekonomikoek ezarritako errezeta ekonomikoekin mende erdia
igaro ostean, Hegoaldeko herrialdeen arazoak konpondu gabe egoteaz gain, desorekak
areagotu baino ez dira egin. Hori horrela izanik, XX. mendearen bigarren erditik aurrera
nagusi izan den ustea gezurra zen: herrialde industrializatuek egindako bideari
jarraituko baliote herrialde guztiek, sei planeta beharko lirateke baliabide naturalak
lortzeko, eta garapen ekonomikoaren hondakinak jasotzeko. Beraz, herrialde aberastuen
garapen ekonomikoa ondasun posizionala dela esan daiteke, planetan ez baitago
nahikoa baliabide, ezta gaitasun ere, eredu hori maila globalean ugaltzeko. Azken
batean, egun nagusi den garapen-ereduarentzat astindu erabakigarria izan dira gizartedesoreka eta kalte ekologikoak.

Iparraldearen iraunkortasun-eza leheneratzeko, garapen-eredua bera hartu behar da
arazoaren mamitzat, produzitzeko eta kontsumitzeko gure ereduak, alegia. Historian
lehenengo aldiz, gizakiak naturatik at eta naturaren jabe ikusi du bere burua, eta
teknologiari esker lortu duen nagusitasunarekin identifikatzen ditu aurrerapenak.
Lehiakortasuna eta eragingarritasuna baliokideak dira, baita ongizatea eta kontsumoa
ere. Hala ere, premisa hori ez da egia; beraz, naturaren eta gizakiaren arteko harremana
berriz aztertu beharko dugu, natura ekonomizatu beharrean, ekonomia (eta ondorioz,
baita garapena ere) ekologizatzeko.
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Ingurumena hondatzea gaitasunak kentzeko modu bat da, jendearen bizi-kalitateari
zuzenean eragiten diola, giza garapenari, alegia. Hala bada, Plan Zuzendari honek
iraunkortasunari eman dion zeharkakotasuna ez da kasualitatea, giza garapena eta
iraunkortasuna prozesu zatiezintzat hartzen direlako. Iraunkortasuna ezinbesteko
baldintza da Plan Zuzendaria osatzen duten sektore-ildoetan aurrera egiteko: oinarrizko
gizarte-premiak, herri-ekonomiak, tokiko boterea eta giza eskubideak, kulturaaniztasuna eta garapenerako hezkuntza. Esparru teorikoarekin koherente izanik,
iraunkortasun ekologikoa ez da planteatuko politika “sendagarrien” bitartez, hots,
garapen-lankidetzarako proiektuek ingurumenean eragindako ondorio negatiboak
sendatuko dituzten politiken bitartez; baizik eta politika “prebentiboen” bitartez, giza
garapenaren eta ingurumenaren arteko harremana osotasun gisa barnean hartuta
proiektuen diseinuan.

Ingurumen globalaren gaineko zenbait presioren
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Iparraldea/Hegoaldea harremanen baitan aztertuz gero krisi ekologikoa, krisiak gizateria
osoari eragiten dion arren —baliabide naturalen kontsumoa bizirauteko edo luxuzko
arrazoiek eraginda izan den kontuan izan gabe—, ingurumen-arazoak arrazoi
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ezberdinek eragindakoak dira: Iparraldean arrazoia gaingarapena (industria-kutsadura,
euri azidoa, hondakin arriskutsuak) izanik, Hegoaldean biziraupenarekin (ur-kutsadura,
saneamendua, lur emankorrik eza) loturik dago. Hortaz, ekologia globalari buruzko
hausnarketetan modu bateratuan aztertu behar dira berdintasunaren arazoa eta
iraunkortasunaren arazoa, betiere hiru alderdi aintzat hartuta: lehenik, krisi ekologiko
globalean Iparraldeak duen erantzukizun nagusia; bigarrenik, eta batik bat, herrialde
horietan, planetaren ondasun eta zerbitzu komunen ustiapena; eta hirugarrenik, herrialde
horiek Hegoaldeko baliabide naturalekin egiten duten erabilera ez-iraunkorra. Faktore
horiek herrialde pobretuen aldeko zor ekologikoa osatzen dute, gaur egun herrialde
horiek duten kanpo-zorra nabarmen gainditzen duela. Aldi berean, Iparraldearen
bilakaera garapen-eredu iraunkorrerantz sendotzeko beharra, eta garapenari emandako
laguntza ofizialen maila nabarmen handitzeko beharra legitimatzen dute faktore horiek.

3.4.1.- Garapena Ekologiko bihurtzea: ekonomia iraunkorraren funtzionamendua

Ingurumen globalaren diagnosia eginda, honako galdera hau sortzen zaigu: nola uztartu
gure garapen-eredua ingurune naturalarekin? Orduan, konturatuko gara ingurumenaren
hondamena ez dela antropogenikoa soilik, arazo sistemikoa baizik. Merkatuekonomiaren ezaugarri funtzionalak (lehiakortasunak, epe motzean irabaziak nahi
izatea, lan-indarra merkantilizatzea, etab.) natura suntsitzen eta gizartea desegituratzen
laguntzeko erabakigarriak dira6. Hortaz, iraunkortasunerako bidean, ezinbestekoa da
egungo eredutik ekonomia iraunkorrean oinarrituriko eredu berrirako trantsizioa: giza
garapen iraunkorra. Bestela, egungo sistema ekonomikoak arazoaren osagai izateari
eutsiko dio, irtenbidearen parte izan beharrean.

Ildo berari jarraiki, 1992an Rio de Janeiron izandako Ingurumenari eta Garapenari
buruzko Munduko Konferentzian —Lurraren Goi Bilera—, gure produzitzeko eta
kontsumitzeko

ereduak

berriz

ebaluatu

behar

zirela

geratu

zen

agerian,

iraunkortasunerantz aurrera egin nahi bada. Teoriari dagokionez, Agenda 21 idazteak
aurrerapauso handia eragin zuen nazioarteko komunitatean. Hala ere, Agenda ezartzea
porrot hutsa suertatu zen, akordio bat bera ere ez baitzen loteslea. Hamar urte igarota,
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Johannesburgen konpromiso horiek berriz indartzeko saiakera egin zen, baina alferrik
orduan ere, ingurumenaren degradazioa nabarmen handitu arren. Oro har, ez dago
borondate politikorik —herritarren kontzientziazio-maila txikia aitzakia hartuta—
behar-beharrezkoena egiteko: garapena eta ingurumenaren babesa lotzeko.

Alabaina, ingurune naturalak lotura handia duenez gizarte-ingurunearekin, batean
degradazio-prozesua gertatuz gero, bestean eragiten du, eta alderantziz. Joera horri
buelta emateko, gizakia naturaren parte dela ulertu behar dugu, ez naturaren jabe, eta
hortaz, giza ekonomiak sistema naturalaren azpisistema bat baino ezin du izan.
Harreman horren arabera, giza ekonomia iraunkorra izango da, naturaren ekonomiaren
jokabidera egokitzeko gai den heinean. Ondorioz, naturaren sistemaren jokabidea
azalduko dugu, labur-labur, giza garapen iraunkorraren estrategiak biltzen dituen
esparrua hobeto ulertzeko.

Ekologiak bi osagai ditu: osagai bizigabea (abiotikoa) eta osagai biziduna (biotikoa).
Biologikoki garrantzitsuak diren elementuak birziklatzen dituen unitate txikienak, hots,
ekosistemak unitate autoantolatu operatiboa osatzen du, oinarrizko bi funtziori esker:
materialen zikloa eta energia-fluxua. Funtzio abiotikoak esaten zaie. Bestalde, funtzio
biotikorik gabe, ezinezkoa izango litzateke ekosistemek behar bezala funtzionatzea, hau
da, materialen zikloak ixtea energia-fluxu jarraituaren bitartez; honako hauek dira
funtzio

biotikoak:

bilakaera,

autoantolaketa,

autosufizientzia,

aniztasuna,

deszentralizazioa eta lankidetza.

Natura imitatzeak honako hau dakar: lehenik eta behin, materialen zikloak ixtea; gure
hondakin guzti-guztiak birziklatzea, alegia. Eta aldi berean, baliabide berriztagarriei
eustea (baliabide berriztagarrien kontsumoa produkzioa baino txikiagoa izatea,
naturaren karga-gaitasuna baino txikiagoa izatea hondakin-emisioa, eta lurzoru
emankorraren suntsipena etetea) dakar horrek alde batetik, eta bestetik, berriztagarriak
ez diren baliabideak (material birziklagarriak soilik erabiltzea, poluitzailerik ez isurtzea,
eta berriztagarriak ez diren materialen erabilera xahutzailea bertan behera uztea)
etengabe birziklatzea.
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Materialen zikloari, eta azken batean, bizitzaren zikloari ezin izango genioke eutsi,
energia-fluxu jarraiturik jasoko ez bagenu. Gaur egungo industria-sistema gehienek
energia asko eta asko behar dute —materia asko prozesatzen dutelako eta urrutira
garraiatzen dutelako, eta gainera, erregai fosilak, batik bat, erabilita—; energia-sistema
iraunkorrak, aldiz, ahalik eta gehien murriztu behar ditu erabilitako materialak eta
garraioa, eta behar izanez gero, energia berriztagarriak soilik baliatuta.

Bukatzeko, lehen ere esan dugunez, sistema sozioekonomikoen funtzionamendurako
oinarri izan daitezke funtzio biotikoak; ekosistema naturalen jokabidea arautzen duten
funtzioak, hain zuzen ere:



Bilakaera: Iraunkortasunerako joera duen ekonomiaren bilakaera askoz ere
geldoagoa izango da, baina sakonagoa. Gizartearen helburu orokorrekin bat
eginik bideratu behar da berrikuntza, eta erritmoa ere mantsotu egin behar da,
zeharkako ondorio kaltegarririk ez dela izango bermatzearren.



Autoantolaketa: Bilakaera eraikuntza-prozesua da. Sistema ekonomikoa
autoarautua izatea ezinbestekoa da; bestela esateko, gizartea izango da
sistemaren zuzendari, gizarteak definitu eta bete ditzan bere beharrak,
ingurumenaren mugen barruan, antolaketan, bereizketan, espezializazioan,
lankidetzan eta egonkortasunean oinarrituta.



Autosufizientzia: Gizarteak autonomoak izan daitezen, ahal izanez gero, dituzten
baliabideekin bizitzeko ahalegina egin behar dute, euren etorkizunaren gaineko
erabakimena izatearren.



Aniztasuna: Produkzio-aniztasunaren mende dago sistema ekonomikoaren
egonkortasuna. Aldiz, ekonomia oso espezializatuak ez dira hain egonkorrak,
nazioarteko inguruneari loturik baitaude.
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Deszentralizazioa: Tokiko baliabideak eta teknologiak baliatzean oinarritutako
eredu deszentralizatua askoz egokiagoa da funtsezko premiak betetzeko, esate
baterako, elikadura, etxebizitza, osasuna, energia, etab.; eta egonkorragoa ere
bada, lanaren nazioarteko banaketaren aurrean. Korporazio transnazionalen
ustezko eskala-ekonomiak ez dira hain transnazionalak, merkatu oligopolikoetan
duten lehiari erreparatuz gero.



Lankidetza: Mundua enpresa kooperatibo erraldoia dela uste izan dute indigenakomunitateetan. Egoera normalean, izaki bizidunen arteko harremanetan
garrantzi txikiko ezaugarria da lehiakortasuna. Lankidetza iraunkortasunaren
ezinbesteko baldintza da, eta ez soilik arazo ekologikoak gainditzeko
beharrezkoa delako, baizik eta gizarteak batzen dituelako.

Azaldutakoari erreparatuta, konturatuko gara gaur egungo sistema ekonomikoak
ekosistema heldugabearen moduan jokatzen duela, honako hauengatik: birziklatze-tasak
txikiak dira; berriztagarria ez den energia baliatzen da; materialen eta energiaren
fluxuak azkarrak dira; materia eraldatzeko prozesuak sinpleak eta linealak dira;
lehiakortasuna lankidetzari gailentzen zaio, argi eta garbi; eta eragingarritasuna
handitzea lortu nahi da, aniztasuna murriztuta, eta horrela egonkortasuna galtzen du.

Aitzitik, ekonomia iraunkorra bat dator ekosistema naturalaren jokabidearekin, eta
naturako materialen eta energiaren ekonomia orokorraren azpisistema bihurtu da.
Paradigma horri jarraiki, izaki biziduna izango balitz bezala aztertzen da ekonomia:
input fisikoak dira abiapuntu. Prozesu tekniko eta ekonomikoen bitartez material
bihurtzen dira, eta ondasun iraunkor eta azpiegitura gisa metatzen dira ekonomian; edo
ingurumenerako output bihurtzen dira, hondakin, emisio, isuri, galera eta sakabanatze
moduan. Horrela, ekosistema naturalak bezalaxe, ekonomia ere ziklikoa izatea
eragozten duten faktoreak identifika ditzakegu eta haietan eragin.

Ondorio gisa, honako hau: hamaika adituk adierazi dutenari jarraiki, ez dugu mundu
iraunkorra asmatzen ibili beharrik, badago eta: inguruan daukagu. Printzipio biotikoak
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eta abiotikoak betetzea eskatzen du iraunkortasun ekologikoak, ekonomia ziklikoa
garatuta; ekonomia horretan, material oro metaketa handietatik —airea, lurra eta ura—
aterako da, eta berriz metaketa horietan bukatuko du. Eta prozesu guztia eguzkienergiaren bitartez mugituta.

3.4.2.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak



Gaur egungo belaunaldiaren garapenak ez du zalantzan jarri behar etorkizuneko
belaunaldien garapena; hortaz, ekologiari dagokionez iraunkorra izan behar du.



Lankidetza-ekintzek ingurunean duten eragina ahalik eta gehien murriztu behar
da, ingurumena babestuta eta baliabideak modu iraunkorrean kudeatuta.



Ahal dela, lankidetza-ekintzak prebentzio-ekintza izango dira, garapenaren
eredu eta estrategia autozentratuak proposatuta, bertako baliabide naturalak eta
energia-baliabideak oinarri izanik. Gaitasunak eta jakintza indartzeko estrategiek
eta prestakuntzako estrategiek prebentzioan eragiten dute, zuzen-zuzenean.



Lankidetza-estrategiek

honako

printzipio

hauek

sustatu

behar

dituzte:

aniztasunaren, autoantolaketaren, autosufizientziaren, deszentralizazioaren eta
lankidetzaren printzipioak.



Ekintzak planifikatzean, materialen zikloa ixtea izango da helburu, hondakinemisioak ekosistema naturaletan birziklatuta.



Baliabide berriztagarriak baliatu behar dira, baina sistema ekologikoek baliabide
horiek eskaintzeko gaitasuna murriztu gabe etorkizunean.
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Berriztagarriak ez diren baliabideak baliatzea ezinbestekoa da, etorkizunean ere
behar izango direla eta bestelako baliabideen aukera kontuan izanik.



Eragingarritasun-irizpideei
murriztea)

eta

(produktu-ale

sufizientzia-irizpideei

bakoitzeko
(baliabideen

baliabide-kontsumoa
kontsumo

guztizkoa

murriztea) jarraiki baliatu behar dira egungo baliabideak.



Testuinguru bakoitzean, teknologia egokienak eta garbienak aztertu eta aplikatu
behar dira.
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4. SEKTORE ARLOAK
Esku-hartze eremu espezifikoa zehazten dute sektore-arloek, erlazionaturiko gizarteegoerei aurre egiteko jarduerak eta ezaugarri komunak dituzten jarduerak pilatuta.
Aldi berean, elkarren artean ere lotura estua dute jardun-arloek, zehar-lerroekin batera,
gure ustez pobreziaren aurkako lanean txertatzen diren alderdi guztiak barnean hartuta,
Plan Zuzendari honetan definitutakoari jarraiki.
Sektore-arloak honako hauek dira:
1. Lehentasunezko Gizarte Premiak
2. Herri Ekonomia
3. Tokiko Boterea
4. Giza Eskubideak
5. Kultura Nortasuna
6. Garapenerako Hezkuntza
Sektore-arlo bakoitza honela aurkeztu dugu: lehenengo zatian oinarri teorikoa azalduko
dugu; bigarrenean, sektore-arloaren barnean hartzen diren jardun motak zerrendatuko
ditugu; eta hirugarrenean, lankidetzarako inplikazioen zerrenda egingo dugu.
98

99

00

Hezkuntza
9.388.895,75
7.704.911,01
8428199,46
Osasuna
1.772.846,04
4.431.431,29
4.979.103,37
Ugalketa-osasuna
90.151,82
36.640,01
0
Ur-hornidura eta –
1.302220,82
2.123.991
3.474.238,62
arazketa
Gobernua eta Gizarte
129.373,87
1.044.870,53
2.057.630,62
Zibila
Bestelako gizartezerbitzuak eta 1.221.822,64
2.889.610,21
2.229.828,59
azpiegiturak
Azpiegitura
ekonomikoa eta
1.714.049,58
1.087.626,61
3.912.021,33
zerbitzuak
Produkzio-sektoreak
3.172.021,38
4.915.765,58
5.470.602,40
Ingurumena
497.082,79
Emakumea eta
36.854,43
365.526,23
423.397,79
Garapena
Bestelako
768.880,79
595.242,57
694.193,49
multisektorialak
Larrialdiko laguntza
5.481.653,72
1.325.592,95
1.163.859,94
Garapenerako
777.561,63
1.291.809,91
1.275.873,12
Hezkuntza
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritza

01

02

03

GUZTIRA

6.220.253,32
1.480.314,58
468.804

7.236.724,99
3.130.075,83
700.308

8.480.351,30
3.186.421,65
99.661,39

47.459.335,83
18.980.192,76
1.395.565,22

899.461,58

1.897.053,95

2.197.067,14

11.894.033,11

2.878.847,90

2.016.471,40

3.809.464,85

11.936.659,17

3.276.793,81

1.011.875,47

747.973,68

11.377.904,4

2.478.837,65

1.522.750,94

1.799.562,52

12.514.848,63

6.225.824,6
256.163,47

11.000.346,46

14.693.316,68
477.485,60

45.477.876,56
1.230.731,86

585.486,03

1.434.457,58

2.652.561,35

5.498.283,41

2.095.443,93

270.202

1.506.871,67

11.491.540,98

2.302.036,65

2.579.727,41

1.963.042,22

10.190.014,94

276.027,17

2.334.344,02
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4.1.- SEKTORE ARLOA: LEHENTASUNEZKO GIZARTE PREMIAK7

Lehentasunezko gizarte-premien betetze unibertsalaren aldeko jardunak izan behar du
garapen-estrategia ororen oinarria, betiere pobreziaren aurka egiteko helburu
espezifikoa izanik.
Egia esateko, zaila da euren garapen-prozesuetan modu aktiboan eta sortzailean parte
hartzeko adina autonomia izatea jendeak eta komunitateek, funtsezko premiak betetzeko
nahikoa baliabide ez badute.
Hortaz, gizarte-eremuan estrategia bat egokia den ala ez jakiteko, gaur egungo garapen
ezaren adierazleak aztertzearekin nahikoa da: 1.200 milioi bizi dira egunean dolar bat
baino diru gutxiagorekin; 800 milioik desnutrizioa dute eta ez dute edateko urik; bost
urtetik beherako 153 milioi haurrek behar baino gutxiago pisatzen dute; lehen
hezkuntzako adinean dauden 51 milioi mutiko eta 63 milioi neskatxa ez daude eskolan
matrikulatuta; mundu osoan, bost urtetik beherako 11 milioi haur hiltzen da urtean, ordu
bakoitzeko 1.200, eta gehienak tratatu daitezkeen edo aurrea har dakiekeen
gaixotasunen ondorioz (GNBP, 2003)8.
Pobreziaren eta muturreko pobreziaren egoera hori desagerrarazteko, jende guztiaren
eskubideak bermatzearen aldeko jardun irmoa behar da, eta biztanle kalteberenen
gizarte-zerbitzu

oinarrizkoenen

gain

zuzenean

eragingo

duten

politikak

(merkataritzaren, finantzaren, ingurumenaren, nazioarteko lankidetzaren arlokoak)
aplikatu behar dira.
Horri begira onartu ziren 1948an Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala eta 1976an
Eskubide Ekonomikoen, Sozialen eta Kulturalen Nazioarteko Hitzarmena; herrialde
gehienen lege-esparruan txertaturiko dokumentuak dira horiek, bizi-baldintza duinak
baliatzeko eskubidea onartzen diotenak lagun orori.
Hala ere, eta lehen ere esan dugunez, helburu hori praktikan jartzeko aukera murrizten
dute honako hauek: aplikatzen eta ezartzen diren politika motak; nazioartean onarturiko
89

eskubide gehienen egiazko galdagarritasun ezak; eskubide zibilen eta politikoen mende
egotea ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubideak; eta eskubide horien
aplikazioa bermatuko duen nazioarteko instituziorik ez izateak.

4.1.1.- Herritartasun unibertsala erreferentetzat
Deklarazioen eta errealitatearen arteko desoreka horri aurre egitearren, herritartasun
unibertsala modu globalean onartzen aurrera egitea ezinbestekoa da, esan bezala,
kontzeptu horretan oinarritzen baita garapen-lankidetzarako gure estrategia, eta lagun
edo herri guztien funtsezko premiak betetzeko egiazko gaitasuna sortzeko asmoa
laburbiltzen baitu. Kontzeptu horren arabera, ezein gizaki ezin izango da kanpo utzi
politikaren, ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubide eta eskubide zibil
guztien baliatzetik, etniarekin, erlijioarekin, gizartearekin edo kulturarekin loturiko
arrazoiak direla eta.
Hari berari jarraiki, helburu hori eskuratzeari begira urrats txikiak egiten ari gara,
oraindik kontraesankorrak eta ez-nahikoak diren arren. Herritartasun unibertsala
orokortzea urruneko helburua den arren, poliki-poliki, egungo gizarte-arazo
larrienengan modu bateratuan eta zuzenean eragin behar dela onartzen ari gara; honako
hauek dira arazo larri horiek: pobrezia, biztanle askok bizi-baldintza duinik ez izatea,
eta gero eta handiagoak diren desorekak.
Hori horrela izanik, 1995. urtean Kopenhagen izandako Gizarte Garapenari buruzko Goi
Bileran honako helburu hau ezarri zen: «gizakien eta komunitateen garapenari eta
segurtasunari laguntzea, eta hartara, gizarteko kide guztiek beteko dituzte euren
oinarrizko giza premiak, eta duintasun pertsonala, segurtasuna eta sormena gauzatu ahal
izango dituzte». Ekintza Programaren barruan, helburu zenbakarri zehatzak ezarri ziren,
nahiz eta ez izan guztiz lotesleak galdagarritasunean, ezta betetzeko aldian ere; hona
hemen helburu horietako bat: 20/20 ekimena. Ekimen horren bitartez, Iparraldeko eta
Hegoaldeko

herrialdeek

elkarrekiko

konpromisoa

hartu

zuten,

batez

beste,

Garapenerako Laguntza Ofizialaren % 20 eta aurrekontu nazionalaren % 20 oinarrizko
gizarte-programetara bideratzeko.
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Horretaz gain, laurogeita hamarreko hamarkadan izandako Nazio Batuen hainbat
konferentziatako hausnarketak erreferentziatzat hartuta, Milurteko Adierazpena onartu
zuen nazioarteko komunitateak; adierazpen horretan hainbat xede zehatz eta
egiaztagarri (milurteko helburuak9 esaten zaie) ezarri ziren maila globalean, 2015. urtera
arteko epearekin, pobreziaren aurkako lanarekin harreman zuzena duten sektoretan —
hezkuntza, elikadura, genero-berdintasuna, haurren eta amen heriotza-tasa, edo
ingurumenaren degradazioa—. Aldi berean, 2002ko Monterreyko Goi Bileran helburu
berri bat erantsi zitzaion: merkataritzaren eta finantzaren alderdiak bat egingo dituen
garapenerako munduko elkarte bat bultzatzea.
Helburu horiek generikoak, oinarrizkoegiak, partzialak eta ez-lotesleak diren arren,
badute balio erantsi bat: oinarrizko premiak modu unibertsalean betetzeko egindako
ahaleginaren egiazko ebaluazioa ahalbidetuko duten adierazle zehatzak ezartzeko
balioa.
4.1.2.- Nazioarteko lankidetza eta lehentasunezko gizarte-premiak
Nazioarteko lankidetza ezin da eztabaida horretatik at geratu. Garapen-tresna eta
pobreziaren aurkako tresna izaki, lehentasunezko gizarte-premiak betetzean eta
defendatzean eragitea da lan-ildorik egokienetako bat, biztanle kalteberekin, pobrezian
daudenekin eta garapen-estrategia egituratzeko oinarri sendoa osatzen duten sektoreekin
zuzenean lan egiten denez.
Horregatik,

gizarte-premietan

eragiteko

jardunetan

(esaterako,

hezkuntzaren,

osasunaren edo etxebizitzaren arloetan) tradizio luzea izanik, Eusko Jaurlaritzak
bultzaturiko lankidetzak nazioarteko konpromisoak (20/20 ekimena, adibidez) hartu
behar ditu gutxieneko erreferentzia-esparrutzat, eta milurteko helburuak lortzeari
lagundu behar dio, irmo eta sendo. Baina lehentasunezko premien betetze-mailan
eragiteko asmo sendo horrek bat etorri behar du Plan Estrategiko honen helburuekin eta
printzipioekin. Beraz, hiru aldagai izan behar ditugu kontuan:
Lehenik, lehentasunezko gizarte-premien gaineko ekintzak integrala izan behar du, hau
da, pobreziaren aurkako estrategian —ekonomiaren eta kulturaren alderdiak, eta
partaidetza eta antolaketa indartzeko alderdia barnean hartzen dituen estrategian—
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txertatua egon behar du, betiere plan honen zehar-lerroak barnean hartzen dituzten
azterketak eta helburuak izanik.
Bigarrenik, premia jakin bat betetzea baino gehiago, gaitasun endogenoei laguntzea
izango da helburua, hots, laguntzaren hartzaile diren lagunen eta komunitateen
gaitasunei laguntzea, haiek kudea ditzaten gizarte-zerbitzu horiek, euren helburuak,
lehentasunak eta metodologiak ezarrita. Zenbait kasutan, premia jakin baten
berehalakotasuna eta sektorearen unibertsaltasuna aintzat hartuta, epe motzerako
ikuspegiak sortzeko joera izan dezakeen jardun-sektore horretan, prozesua osatzeko
ideia funtsezkoa da. Gainera, ohiko moduan onartutako premia jakinak betetzeko
helburua unibertsala izan arren, metodoak eta helburuak espezifikoak dira kultura
bakoitzean, funtsezko askatasunen esparruan; hortaz, laguntzaren hartzaile den
biztanleria prozesuaren subjektu izan dadin ahalegin berezia egin behar da.
Hirugarrenik, oinarrizko gizarte-premien gaineko jardunak ez du izan behar tokiko
agintarien eta agintari nazionalen ekintzaren ordezko. Garapen-lankidetzak ez du
gizarte-mailako babes bihurtu behar, instituzio publikoek biztanleekin dituzten gizartekonpromisoak ordezkatzeko balia dezaketen babes, alegia. Premia jakin baten gaineko
jarduna ezinbestekoa da, baina horretaz gain, instituzioetan eta laguntzen ari den
biztanleengan eragiteko osagai bat ere erantsi behar zaio jardun horri. Lehenengo
kasuan, hainbat zeregin garrantzitsu bete daitezke: agintariekin bitarteko-papera egitea,
eta erantzukizunak betetzen ez diren kasuetan sentsibilizazioa eta salaketa. Bigarren
kasuan, eskubideen gaitzea eta partaidetza indartzea landu behar dira, herri edo
komunitate jakin baten pobrezia-egoerari buruzko kontzientzia kritiko eta integratua
sortzeko.

4.1.3.- Lankidetza-jardunen tipologia adierazlea
Esparru horretan proposatzen da honako sektore hauek osaturiko estrategia (elkarrekiko
harreman handia duten arren, bereizita azalduko ditugu, hobeto ulertzearren):
hezkuntza, oinarrizko osasuna, ura eta saneamendua, etxebizitza, tokiko azpiegiturak,
eta sexu- eta ugalketa-eskubideak.
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4.1.3.1.- Hezkuntza
Hezkuntzaren eta pobreziaren arteko lotura handia da, hezkuntzarik ez izateak pobrezia
osatzen duten alderdi guztietan eragiten baitu, alderdi ekonomikotik hasi eta
psikologikoraino: lan-merkatuan sartzeko gaitasuna; kontzientzia kritikoa sortzeko, eta
inguruko testuinguruak eta egiturak ezagutzeko gaitasuna; gainerakoekin eta
instituzioekin harremanak izateko gaitasuna; norberaren parte-hartzeko eta baloratzeko
gaitasuna baldintzatuta daude, gure hezkuntza-mailarekin eta hezkuntza motarekin.
Hezkuntza emantzipatzailea lehenetsi behar dugu, prozesu bakoitzera egokitzen dena,
eta euskal gizarteak eskain dezakeen esperientzia barnean hartuta. Lan-eremuetan
sartzen dira hezkuntza formala edo arautua nahiz hezkuntza informala edo ez-arautua, bi
horiek uztartuta soilik lor baitaiteke ezaugarri horiek betetzen dituen hezkuntza.
Emakumeen hezkuntzari lehentasuna eman behar zaio eta haien parte-hartzea sustatuko
duten estrategiak ezarri behar dira, izan ere, prestakuntzarik ez izateak euren gaitasunen
inguruko estimu eta fede urria gutxiagotu egiten baitu; eta emakumeen mendeko
egoeraren eragile izaten da hori guztia.
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Kulturarteko hezkuntza elebidunak ere lehentasuna izango du, kultura-aniztasunaren
aldeko estrategiaren barruan.
Sektore formalari dagokionez, estrategiaren azpisektoreak honako hauek izango dira:


Lehen eta bigarren hezkuntza: prestakuntza-programen curriculumetako
prestakuntzari, irakasleen etengabeko prestakuntzari, irakaskuntzarako ekipoen
eta materialen hornidurari, irakaskuntzarako azpiegitura berritzeari eta garatzeari
laguntzea. Hezkuntza ez-sexista bultzatzea. Ingurumen-hezkuntza bultzatzea.
Balioetan eta eskubideetan oinarritutako hezkuntza bultzatzea.



Lanbide-heziketako hezkuntza: euskal hezkuntza-sistemak bide luzea egin du
gazteak lanbide teknikoetan eta prozesu teknologikoen kudeaketan prestatzen,
dela produktuaren, dela prozesuaren, dela sistemak eta egiturak antolatzearen
arloan; hori dela eta, beste herriekin eta komunitateekin lehian aritu daiteke.
Teknologia egokiek eta garbiek izan behar dute jakintza-fluxu horren oinarri,
baita komunitatearen beraren beharren bat hartzen duten sektoreak ere.

Hezkuntza ez-arautua edo informala ere funtsezko lehentasuna da, bereziki kalteberak
diren eta irakaskuntza araututik at dauden sektoreetara heltzen delako, eta metodologia
berritzaileak eta eraldatzaileak transmititzen eta txertatzen dituelako. Ildo horretan,
honako honen gainean eragingo litzateke:


Herri-heziketa: bizipenetan eta parte-hartzean oinarrituriko tekniken bitartez,
errealitatearen azterketa dialektikotik abiatutako jabetze-prozesutzat defini
daiteke.

4.1.3.2.- Oinarrizko Osasuna
Kaltebera izatearekin lotura estua duen sektorea da osasuna. Landa-eremuko
sakabanatze geografikoarekin batera, hiri-kontzentrazioaren fenomenoak areagotu egin
ditu osasun-arazo larriak, eta egiturazko egokitzapen-planetan aplikatutako politiken
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ondorioz, herrialde pobretuetan izaten diren aurrekontu-murrizketek ere izan dute
eraginik horretan.
Sektore horretan, honako azpisektore hauek nabarmenduko ditugu:


Osasun-hezkuntza: osasunari dagokionez, informaziorako, hezkuntzarako eta
prestakuntzarako sarbidea ematea komunitateei, honako hauek barnean hartuta:
identifikazioko, prebentzioko eta kontroleko metodoak; familia-hezkuntzako eta
eskola-hezkuntzako

kanpainak,

higienearen

eta

elikaduraren

inguruan;

emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako kanpainak; indigenen herrien eta
komunitateen jakintza ikertzea, berreskuratzea eta sistematizatzea, dituzten
baliabideei ahalik eta etekin handiena aterata.


Gaixotasunen prebentzioa eta kontrola. Gaitz infekzioso nagusien kontra
immunizatzea; gaitz endemikoen prebentzioa, heriotza-tasa handia eragiten
duten gaitzen tratamendua. HIESaren tratamenduari laguntzea, pobrezia-egoeran
daudenentzat botika generikoak kostu txikiarekin produzitzeari eta banatzeari
laguntzea; sentsibilizazioa eta prebentzioa.



Oinarrizko prebentzio-medikuntza: gaitz arrunten aurkako zainketak eta
erabilera generikoa duten botikak ematea. Ingurumenaren kalitatea zaintzeko
programak.



Osasun-langileen prestakuntza: oinarrizko osasunaren arloan, honako hauek
barnean hartuta: osasun-langile teknikoak, erizainak, praktikanteak, komunitatesustatzaileak, eta emaginak. Emakumeen aurkako indarkeria-kasuak artatzeko
prestakuntza espezifikoa eta integrala.



Elikadura eta

kontsumo osasungarria

eta

arduratsua,

kultura-balioak

errespetatuz.
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Tokiko osasun-egitura: prebentzio-medikuntzako eta oinarrizko medikuntzako
zerbitzuak landa-eremuetan eta hiri-kanpoaldeetan; eskualdeko eta bailarako
klinikak sortzea.

4.1.3.3.- Ura eta Saneamendua
Aurreko atalarekin loturik, osasungarritasunaren alderdia dago, biztanleek edateko ura
lortzeko eta oinarrizko saneamendu-azpiegiturak eskuratzeko dituzten aukeren arabera.
Honako eremu hauek hartzen ditu barnean:


Edateko ura: urrakortasun-egoeran dauden komunitateak edateko urez hornitzea,
hainbat azpiegituraren bitartez, hala nola putzuak, ponpak, eta eramateko eta
banatzeko sistemak; edateko ura gordetzeko sistemak eraikitzea; ur horren
kudeaketa eta mantentze komunitariorako gaitasunak sortzea; ingurumenhezkuntza eta arroen zaintza.



Saneamendua: tokiko azpiegiturak eraikitzea, hondakinen eta ur zikinen
tratamendua, eta uren saneamendua errazteko.

4.1.3.4.- Tokiko Azpiegiturak
Jardun-eremu horren barnean hartzen dira azpiegitura publikoak eraikitzeko, birgaitzeko
eta hobetzeko obra guztiak, betiere tokiko garapen-estrategian ekonomiaren,
gizartearen, partaidetzaren eta kulturaren arloko prozesuak —errepideak, merkatuak eta
azpiegitura ekonomikoak, kultura-zentroak eta zentro komunitarioak— sendotzea
ahalbidetuko badute.
Ekintza horiek ingurumen-eragina murriztuko dute, baliabideak eta energia modu
eraginkorrean eta neurriz erabiliz gero. Eraikuntzek gai izan behar dute hondamendiei
aurre egiteko. Emakumeak gaitzea ahalbidetuko duen genero-ikuspegia barnean hartzen
duen azterketa izango da abiapuntu.
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4.1.3.5.- Etxebizitza
Estrategiaren barruan, lehentasunezko helburua da honako hau: pobrezia-egoeran
dauden biztanleentzat edo biztanle kalteberentzat kostu txikiko etxebizitzetarako
sarbidea erraztea, jendearen eta komunitatearen bizitzan funtsezko baldintza baita. Eta
hor sartzen dira etxebizitza duina eta etxebizitza horrek izan behar dituen funtsezko
zerbitzuak (edateko ura, argindarra eta saneamendua) lortzeko bermearekin loturiko
jarduera guztiak.
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Kasu guztietan, gizonen eta emakumeen titulartasun partekatua edo emakumeen
titulartasun espezifikoa bermatuko dira. Bereziki kalteberak diren emakumeei
lehentasuna emateko irizpideak ezarriko dira.
Eraikuntzek hondamendiei aurre egin behar diete, baliabideak eta energia modu
eraginkorrean eta neurriz erabilita.
Horretaz

gain,

autoeraikuntzako

programetan

gizarte-erakundeen

partaidetza

komunitarioa sustatuko da, eraikuntzako, birgaitzeko eta mantentze-lanetako gaitasunak
sortzea, eta kreditu-material eta -sistema egokien bankua sortzea indartuz.
Bestalde, etxebizitza-politika publikoak kudeatzen eta lurraldea antolatzeko planak
osatzen lagunduko zaie tokiko agintariei.

4.1.3.6.- Sexu eta Ugalketa Eskubideak
Sexu- eta ugalketa-eskubideen defentsa eta horien aplikazio eraginkorra lortzeko
jardunak aparteko aipamena eskatzen du. Eskubide horien ikuspegi integralean badira
zenbait elementu giza eskubideen sektore-estrategian hobeto txertatuko liratekeenak,
baina, hala ere, eta oro har, ez-betetze larriak izaten direlako eta oinarrizko sektoreekin
lotura handia dutelako, lehentasunezko gizarte-premien estrategian identifikatu nahi
izan dugu eremu hori.
Biztanleriari eta Garapenari buruzko Nazioarteko Konferentziaren Akordioetan eta
Ekintza Planean txertatzen da proposamen hori. Kairon izan zen Konferentzia hori
1994. urtean.
Orain arte, herrialde pobretuen eztanda demografikoari aurre egiteko, emakumearengan
biltzen ziren jaiotzak kontrolatzeko politikak, baina konferentzia horretan ikuspegialdaketa gertatu zen nazioarteko biztanle-politikei dagokienez. Harrezkero, emakumeen
mendeko egoera gainditzea da azken helburua, baita emakumeek aurre egin beharreko
gizarte- eta kultura-eragozpenak gainditzea ere, euren eskubideak baliatu eta gozatzeko.
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Kairon sexu- eta ugalketa-eskubideak aldarrikatu ziren, giza eskubideen zati integral eta
besterenezin gisa, eta eskubide horiek betetzea bihurtu zen giza garapeneko
estrategiaren euskarri nagusia. 1995. urteko Pekineko Konferentziarekin batera, Kairoko
ekintza-programan ikuspegi integratua proposatu zen, honako hauek barnean hartuta:


Sexu- eta ugalketa-osasunari arreta ematea: kalitatezko sexu- eta ugalketaosasunerako arreta-zerbitzutarako sarbidea bermatzea emakume orori, kulturaarloan eskudunak diren langile kualifikatu eta guzti; haurdunaldian, erditzean eta
erditu osteko arreta; Sexu Transmisioko Gaixotasunen (STG) prebentzioa,
atzematea, diagnosia eta tratamendua; familia-plangintzako metodoak eskaintzea
eta informazio fidagarria ematea; sexu-erasoen eta indarkeriaren kasuetan,
osasun-hornitzaileen

babesa

eta

erantzun

aktiboa;

erreferentzia-sistema

eraginkorrak eta kasuak bideratzeko sareak.


Hezkuntza formala eta informala: genero-ikuspegia barnean hartuko duen sexuhezkuntza agindupeko publikoei, hots, osasun-zerbitzuetako hornitzaileei,
irakasleei, politika-egileei, lege-sistemako eta sistema judizialeko hornitzaileei,
eta garapen-agentziei, euren zerbitzuetan genero-ikuspegiarekiko sentikorrak
izan daitezen, eta sexu- eta ugalketa-eskubideen berri izan dezaten.



Emakumeen mugimendua indartzea: aitzindaritzak sortzea; emakumeen
eskubideen defendatzaileak prestatzea; emakumeak gaitzeko erakundeak
indartzea; esperientziak eta aliantzak elkartrukatzeko guneak sortzea.



Ikerketa, ezagutaraztea eta elkartrukea: sexu- eta ugalketa-problematika
ikusaraztea; oinarrizko eta garapeneko adierazleak sortzea; gizartearen,
kulturaren eta ekonomiaren arloko eragozpenen inguruan sentsibilizatzea; eta
emakumeek modu autonomoan erabakiak har ditzaten bultzatzea.

Azken batean, pobreziaren eta urrakortasunaren aurkako estrategiaren eta garapenaren
gizarte-alderdian eragin handiena duten eremuak dira sei jardun-eremu horiek, laguntza
jasotzen ari den biztanleriarekin zuzenean lan egiteko aukera eskaintzen baitute, eta aldi
berean, baita estrategia horrekin lotura handia duten sektoreekin ere.
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4.1.4.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak



Lehentasunezko Gizarte Premia honako honi esaten diogu: Oinarrizko Gizarte
Premien multzoa gehi bigarren hezkuntza, lanbide-heziketa eta herri-heziketa.



Lehentasunezko gizarte-premien betetze unibertsala lortzeko eta horren aldeko
jarduna da garapen-estrategiaren funtsezko oinarrietako bat, hain zuzen ere,
pobreziaren aurka egitea helburu izango duen eta herritartasun unibertsalaren
kontzeptua oinarri izango duen estrategiaren oinarrietako bat.



Helburu horiek lortzeko ekintza irmoa egokia da, honako hauengatik: garapen
sendoa izateko, oinarrizko sektoreak funtsezkoak direlako; pobreziarekin eta
urrakortasunarekin

lotura

konpromisoengatik,

eta

handia

duelako;

elkartasunaren

eta

nazioartean
justiziaren

hartutako

printzipioetatik

eratorritako herritartasun unibertsalaren kontzeptuarengatik.


Eusko

Jaurlaritzak

finantzaturiko

edo

kofinantziaturiko

lankidetzak

konpromisoa hartua du lehentasunezko premien betetze unibertsalarekin,
Kopenhageko Goi Bilerako Ekintza Programan ezarritako 20/20 konpromisoa
bere egin du (Lankidetza Zuzendaritzaren GLOen % 20 oinarrizko gizartepremietara

bideratzea,

lehentasunezko

gizarte-premien

kontzeptu

orokorragoaren barruan), eta Milurteko Adierazpenean erabakitako helburuak
betetzeko ahaleginarekin ere bat egin du.


Lehentasunezko gizarte-premien sektorean, sektorearen ikuskera integrala da
Eusko Jaurlaritzaren lankidetza-estrategiaren oinarria, ekonomiaren, kulturaren
edo partaidetzaren beste hainbat alderdirekin batera; helburua, aldiz, honako hau
da: tokiko gaitasunak indartzea eta garapen-subjektu errealentzat prozesuetan
osagarri izatea, premia jakin bat betetzearen aurrean, eta biztanleengan eta
instituzioetan eragin behar du, kontzientzia kritikoa sortzeko eta gizartearen,
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ekonomiaren edo politikaren arloko eragile bakoitzaren konpromisoak eta
erantzukizunak agerian uzteko.


Lehentasunezko gizarte-premien estrategian sei jardun-eremu hartzen dira
barnean: hezkuntza, oinarrizko osasuna, ura eta saneamendua, etxebizitza,
tokiko azpiegiturak, eta sexu- eta ugalketa-eskubideak.



Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta herri-heziketa
sartzen dira hezkuntzaren sektorean.



Oinarrizko osasunaren sektorean, aldiz, honako hauek: osasun-hezkuntza,
oinarrizko prebentzio-medikuntza, osasun-langileen prestakuntza eta tokiko
osasun-egitura indartzea.



Uraren eta saneamenduaren sektorean, edateko uraren eta saneamenduko
sistemak hartzen dira barnean.



Etxebizitza-sektorean honako hauek sartzen dira: kostu txikiko etxebizitza duina
eta oinarrizko gizarte-zerbitzuak lortzeko jarduerak, autoeraikuntza eta
etxebizitza-politikak kudeatzeko sistema komunitarioak, eta tokiko agintariek
lurralde-antolamendurako politikak eta planak formulatzeari laguntzea.



Azpiegitura publikoak eraikitzeko, birgaitzeko eta hobetzeko obrak sartzen dira
tokiko azpiegituren sektorean, hala nola, errepideak, merkatuak eta azpiegitura
ekonomikoak, kultura-zentroak eta zentro komunitarioak.



Sexu- eta ugalketa-eskubideen sektoreak lehentasuna du eta honako hauek
hartzen ditu barnean: sexu- eta ugalketa-osasunaren arreta, sexu-hezkuntza
formala eta informala, emakumeen mugimendua indartzea, eta ikerketa eta
sentsibilizazioa.
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4.2.- SEKTORE ARLOA: HERRI EKONOMIA
Giza garapen iraunkorraren ikuspegiarekin, garapena eta hazkunde ekonomikoa
parekotzat hartzen zituen paradigma amaitu zen. Lehen ere aipatu dugunez, garapena
hainbat alderdik osatzen dute, eta politikaren, gizartearen, ingurumenaren, kulturaren
edo psikologiaren eremuekin elkarreragiten du ekonomiak garapen horretan.
Baina, kontzeptuaren definizioan hegemonia galdu duen arren, garapen-estrategia
orekatu eta egonkor orotan funtsezko izateari eutsi dio ekonomiak, batik bat, bi arrazoi
hauengatik:


Gizakiaren aukeren eta egokieren euskarri materiala alderdi ekonomikoa da.
Premia materialen betetze-maila jakin bat eta gutxieneko autonomia ekonomikoa
funtsezkoak dira, garapen-prozesu sendoa sustatzeko.



Ekimen ekonomikoak ez dira asistentziazkoak soilik, ekintzaileak ere izaten
dira; horrela, garapen autozentratua lortzeko gaitze-prozesuetan eta gaitasuna
sortzeko prozesuetan gako-elementua da ekonomia. Horretaz gain, pobreziaren
aurkako estrategian osagarriak diren beste hainbat ildo bultzatzen ditu garapen
ekonomikoak —esate baterako, autokonfiantza, partaidetza eta antolaketa
komunitarioa—, lagun bakoitzari bere garapenaren subjektu izan dadin
lagunduz.

Hortaz, garapenaren epe luzerako ikuspegi integralaren parte izan behar du ekonomiak,
nazioarteko agertokiaren, unean uneko egitura ekonomikoaren eta lurralde jakin bateko
ahalmenen, gaitasunen eta helburuen arabera egokituta. Garapena gertatzeko nahikoa
den baldintza izateari utzi dio ekonomiak, baina garapena gertatzeko ezinbestekoa da
oraindik ere.
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4.2.1.- Gaur egungo ekonomiaren egoera: globalizazio neoliberala eta herrialde
pobretuak

Mundializazio ekonomikoaren prozesuan fase berria izanik, globalizazio neoliberalak
baldintzatzen du gaur egungo nazioarteko egoera, eta egiturazko aldaketa esanguratsuak
eragin ditu.
Arrazoien Azalpenean esandakoari jarraiki, hirurogeita hamarreko hamarkadan eredu
neoklasiko/keynesiarra ahitu zenez, eta informazioaren, telekomunikazioen eta
garraioaren teknologietan aurrerapenak izan zirenez, nazioarteko politika ekonomikoa
ezartzeko aukera sortu zen, honako hauetan oinarritutako politika, alegia: merkatuak
zabaltzea, sektore publikoa desarautzea eta pribatu bihurtzea, errenta erantsian soldatamasa murriztea, eta oreka makroekonomikoei eustea, hazkundearen oinarrizko
premisatzat.
Eredu horren azken helburua da metatze-erregimenean aldaketak eragitea, jabeen eta
desjabetuen arteko banaketa berria egitea, herrialde aberastuen eta pobretuen artean,
alegia. Estrategia horrekin, honako hauek lortu nahi dira: munduko merkatua ezartzea,
inolako murrizketarik gabe eta araudi multilateralen arabera, mundu-mailan inbertsio
pribatua ahalbidetzeko; merkantiliza daitezkeen sektore guztien bitartez (produktuak,
zerbitzuak, kultura, bizitza eta bioaniztasuna, etab.), metaketak sortzea; eta munduko
produkzio itzelarentzat merkatu berriak bilatzea.
Horren ondorioz, egitura ekonomikoan aldaketa esanguratsuak eragin ditu eredu horrek,
sistemari atxikitako joerak areagotuta:


Nazioarteko merkatuaren hazkundea termino absolututan eta geografikotan,
ekonomia-fluxuen elkartrukea nabarmen handituta, batik bat, finantza-arlokoa.



Produkziokoa ez den finantza-merkatuaren erabateko liberalizazioa, munduko
ekonomian garrantzi handieneko sektore ekonomikoa bihurtu baita. Errealitate
horren adierazle, honako adibide hau jarriko dugu: munduko produkzio-
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transakzio guztiak egiteko behar den zenbatekoa adina mugitzen du dibisamerkatuak astebete baino gutxiagoko epean.


Nazioarteko deslokalizazioa, produkzio-egituraren paradigmatzat. Produkziosarea bertikalean eta horizontalean txertatzen den lurralde-subjektu izateari utzi
dio estatu/nazioak. Produktuan, prozesuan eta antolaketan izaten diren aldaketa
teknologiko

garrantzitsuen

eraginez,

hornitzailea/produkzioa/asistentzia

teknikoa/merkaturatzea/saldu osteko zerbitzuak katearen zenbait fase deslokaliza
daitezke nazioartean, eragile, herrialde edo lurralde jakin baten abantailen
(alderatuta, lehiakortasunean edo abantaila absolutuak) arabera; produkzioprozesuaren fase guztiei atxikitako ezaugarrien arabera; eta gizartearen,
ekonomiaren eta teknologiaren arloko ingurune mesedegarriak osatzearen
arabera.


Deslokalizazioaren eraginez, globalizazio neoliberalaren fase berriko fenomeno
ekonomiko funtsezkoak dira produkzio-kate globalak, produkzio-sare osoan
duten zuzeneko eta zeharkako eragina dela eta. Eragile batek (publiko nahiz
pribatu) soberakinak eta hazteko gaitasunak sortzeko duen gaitasuna
baldintzatuko du kate horietan txertatzeko gaitasunak, hain zuzen ere, balio
erantsi eta dinamismo handieneko kateetan txertatzekoak, eta kate horien
barruan, kontrol eta eduki teknologiko handieneko fasetan txertatzekoak.



Kontzentrazioa eta zentralizazioa areagotu egiten dira, inolako baldintzarik
gabeko eta desorekak zuzentzeko klausularik gabeko zabaltzearen ondorio
logikoa izanik. Ereduaren subjektu nagusiak enpresa transnazionalak dira.
Horien esku daude kate globalak eta kateetako fase dinamikoenak, baita merkatu
globalean nagusitasun-egoeran txertatzeko eta lehiatzeko finantza-gaitasuna eta
informazioa ere.



Lehen aipatu dugun eredu ekonomiko orokorra ezarriko dela bermatzeko
ezinbestekoak diren politika ortodoxoak eta araudiak inposatzen dizkiete,
pixkanaka-pixkanaka, finantza- eta merkataritza-instituzio multilateralek (NMF,
MB eta NMA) estatuei.

104



Eragile ekonomikoen (estatuen, enpresen, agentzia multilateralen) arteko
elkarren mendekotasuna areagotu egin da. Hainbat ekonomiatako politikak gero
eta antzekoagoak dira, finantza-merkatuak nagusi direlako, aldakorrak direlako,
eta oreka makroekonomikoari eutsi behar zaiolako ekonomia horien konfiantza
lortzeko eta inbertsioa erakartzeko. Eta instituzio multilateralek ezarritako
nazioarteko arauak gehitzen badizkiogu horri guztiari, hazkundearen eta
garapenaren berezko bidea ezartzeko aukerak murriztu egiten dira.

Aldaketa horiek eragin handia izan dute giza garapenean: langabezia eta azpienplegua
handitu dira; biztanle gehienen erosteko ahalmena gutxitu egin da; estatuen
birbanatzeko gaitasuna murriztu eta desorekak areagotu egin dira, biztanleak kate
globalen nodoetan txertatu diren arabera.
Herrialde pobretuen kasu espezifikoa (non kateetan txertatu diren gutxiengoak dauden,
alde batetik, eta bestetik, txertatu ez diren gehiengoak) bereziki larria da, instituzioak
oso ahulak dituztelako, produkzio-sarea desorekatua dagoelako, eta Iparraldeko egituren
mendekoak direlako.
Herrialde horietan aplikatutako neurrien eta lehiakortasun globalaren —desoreken
aurrean babes-mekanismorik ez duena— eraginez, ekonomiak desegituratu egin dira eta
herrialde aberastuetako enpresa handien interesen arabera bideratu dituzte. Enpresa
horiek finantzaren eta teknologiaren arloko gaitasun handia dutenez, merkatuak
mendera ditzakete eta nagusitasun-egoera lortzen dute lehian, herrialde pobretuen
autonomia ekonomikoa murriztuta eta, tokiko enpresaburuen gainetik, finantza-eliteak
lehenetsita. Oro har, industria-garapen nazional hasi berriaren aurrean, eredu berriaren
punta-puntako sektore bihurtu dira honako hauek: finantza-sektorea, nekazaritza-sektore
esportatzailea eta makilak; makiletan, batik bat, emakumeek lan egiten dute10 inolako
eskubiderik gabe.
Horren ondorioz, zenbait kasutan soilik, Hegoaldeko herrialdeek eta eragileek lortzen
dute, oro har, dinamismo txikieneko kateetan txertatzea partaidetzaren bitartez, eta kate
horien barruan, kontrol-maila txikieneko fasetan, non lan-kostuetako lehiakortasunak
beheranzko joera duen; hori dela eta, garapen ekonomiko orokortua gertatzeko
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aukerarik gabeko enklabe-ekonomia bihurtzen dira. Beste zenbait kasutan, eragile eta
herrialde horiek guztiz baztertuta geratzen dira nazioarteko merkatuan.
Hortaz, herrialde pobretuetan honako egoera hau topa dezakegu: merkatu globalari
dagokionez, teknologia- eta finantza-ahalmen handiagoko eragileen lehiakortasunera
irekiak; ekiteko eta arautzeko gaitasun publikoak ahulduta dituztela; biztanleriaren
sektore txiki batek merkatu globalean parte hartuz produktore gisa, baina produkziosarean inolako eraginik gabe, edo inportaturiko kontsumo-ereduen eskatzaile gisa;
kontrolatzen ez dituzten produkzio-kate globaletan parte hartu ahal izateko lehian,
nazioarteko esparruan guztiz isolaturik ez geratzearren.

4.2.2.- Herrialde pobretuetan tokiko ekonomia garatzearen egokitasuna
Testuinguru horretan, ba al du zentzurik tokiko garapen ekonomikoak? Ba al dago
tokikoarentzat jardun-eremurik hain globala den egoera honetan?
Tokian tokikoak duen garrantzia aipatu dugu lehen ere —herritarren parte-hartzea
sustatzeko, garapen-estrategia koordinatzeko, lankidetza deszentralizatutik prozesu bat
ezartzeko—, baina hori guztia gaindituta, bada arrazoi sendorik tokiko garapen
ekonomikoaren egokitasuna ulertzeko: arrazoi kuantitatiboak, egiturazkoak eta tokiko
ekonomiaren idiosinkrasiak baldintzatzen dituenak.
Lehenengo arrazoia merkatu globalei eta tokiko merkatuei dagokie, termino
kuantitatibotan. Produkzioko, merkataritzako eta finantzako kateak, eta merkatu
globalak garrantzitsuak dira, baina gaur egun, transakzio ekonomiko gehienak tokiko
eta nazioko merkatuetan gauzatzen dira.
Mundu mailan, produktu gordin osoaren % 23 inguru osatzen du ondasunen eta
zerbitzuen esportazioak; eta atzerriko inbertsio zuzenak, aldiz, % 2,2. Latinoamerikan,
produkzioa kanporatzeko joera duten herrialde ugari daude, eta guztizkoaren gainean,
esportazioen batez bestekoa ez da % 15 baino handiagoa. Beraz, produkzioaren ia % 80
nazioko edo tokiko jomugetara bideratzen da, eta inbertsioaren zati handiena
lurraldearen barruan gertatzen da11.
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Aldi berean, enpresa transnazionalek garrantzi handia dute egoera ekonomikoa
zehazteko garaian, baina herrialde pobretuetako eragile ekonomiko gehienak enpresa
txikiak, ertainak eta mikroenpresak dira, nodo globalekin zuzeneko loturarik gabe.
Hori horrela izanik, Latinoamerikako enpresen % 90 baino gehiago berrogeita hamar
langiletik beherakoak dira, eta enplegu osoaren % 50 pasatxo osatzen dute. Hortaz,
enpresa horiek enpleguari eta diru-sarrerari egindako ekarpenaren, eta urrakortasuna
murrizteko politika publikoen bidezko arreta urriaren artean desoreka dago.
Horrela bada, geroz eta handiagoa den merkatu globala, eta nazioko eta tokiko merkatu
indartsuak batera garatzen ari dira. Prozesuaren logikak berak ekarri du kate globalak
baztertuta geratzea produkzio-sarearen eta biztanleriaren zati garrantzitsu batean.
Nazioarteko merkatu horien aurrean, baztertuak edo mendekotasun-egoeran dauden
tokiko merkatuek eta eragileek egoera berri horri aurre egin eta berezko garapenestrategietan parte hartu behar dute.
Tokiko ekonomia babestea egoki egiten duen bigarren arrazoia egungo egitura
ekonomikoari

berari

dagokio.

Globalizazioa

ez

da

amaitzen

produkzioko,

merkataritzako eta finantzako kate eta merkatu globalak osatuta. Egiturazko aldaketak
haratago doaz, ikusi dugun moduan.
Beraz, kate horietako fase dinamikoetan sendo eta modu egonkorrean txertatzea lortu
nahi badugu, edo tokiko gaitasunetan eta premiatan oinarrituriko tokiko garapenprozesu autonomoari ekin nahi badiogu, ezinbestekoa da lehen zerrendatu ditugun
egiturazko aldaketa horien guztien ondorioak ulertzea. Normalean, alderaketaabantailen ustiapen marjinalean espezializatzen dira herrialde pobretuak, lehiakorrak
baitira lan-kostuak murrizten dituztelako adierazle makroekonomiko egonkorren
esparruan, ekonomiaren dinamismoan txertatzeko aukera bakartzat; baina espezializazio
horretaz gaindikoak dira goian aipaturiko ondorio horiek.
Aitzitik, hazkunde ekonomikoaren teoria berriak egokitu dira aldaketa horietara, eta
gaur egun edozein azterketa egiteko ezinbestekoak diren ikerketa-aldagai berriak sartu
dituzte, herrialde pobretuen egituretan ere aplika daitezkeenak. Lehen, kapital fisikoaren
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eta lanaren araberakoa zen hazkundea, baina orain, beste hainbat adierazle gehitu
zaizkio ekuazio horri, ukigarriak eta ukiezinak izanik: gaitasun teknologikoa, gaitasun
instituzionala, ekintzaile izatea, prestakuntza, gizarte-zerbitzuak, etab.
Aldagai berri horiei esker, ziurgabetasunak eta gaitasunak (bai teknologikoak eta
instituzionalak, baita prestakuntzakoak ere) metatzeko prozesu bihurtu da garapena,
ezin baita bermatu abiarazitako ekimenek arrakasta izango dutela. Hortaz,
testuinguruarekin bat ez datozen politika uniformeek eta abstraktuek ez dute eragin
berdina eragile eta lurralde ezberdinetan, tokiko, nazioko edo nazioarteko merkatuei
eskaintzeko berezko prozesu gaitasun-sortzaileen araberakoa baita eragina.
Azterketa hori gaur egungo egitura ekonomikoari aplikatuta, ikusi dugu kate globalak
eskailera teknologikoak direla, askotariko balio erantsiaren, eduki teknologikoaren eta
kateen gaineko kontrolaren eskailera-mailatan bereizita. Garapen ekonomikoaren azken
helburua honako hau da: produkzio-sarearen gainerako elementuetan eragin handiena
duten sektoreetan eta fase dinamikoenetan parte hartzea. Hori horrela izanik, fase eta
sektore horietara heltzeko, ez da aski postulatu ortodoxo neoliberal unibertsalei eta
egoeraren araberakoei jarraitzea; inbertsioaren alde egin behar da, ingurune ekintzaileak
sortzeko, gaitasun teknologikoak indartzeko eta arlo horretako prestakuntza lortzeko,
produkzioko eta merkataritzako sare egituratuak eta kaudimendunak sortzeko, eta
esparru juridiko garbiak, gardenak eta demokratikoak osatzeko.
Alderaketa-abantailei soilik erreparatzen dieten azterketen aurrean, lehia-abantailek
(produktuan, zerbitzuan, kalitatean) eta abantaila absolutuek (instituzionalitatea,
nazioko edo tokiko sistema teknologikoak, etab.) ezartzen dute, gaur egun, hazteko
gaitasuna. Politika neoliberalaren merkatuak eta neurriek ez dute gaitasunik egiturazko
aldaketa horiek eragiteko, beren kabuz; orduan, ekintza nazionalak eta tokikoak
ezinbestekoak dira, mugak muga.
Ez dugu ahaztu behar ideia nagusi hau: ikuspegi ekintzailea, gaitasun teknologikoak
indartzea, instituzio adierazgarrien zeregin aktiboa, eta produkzio sare orekatua eta
lehiakorra sortzea sustatzen duten eragileen artean adostasun-lurraldeak osatzea
ezinbesteko baldintza da prozesu ekonomiko dinamikoa abiarazteko, bai kate globalen
barruan, bai tokiko garapen-estrategia autozentratuan.
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Hirugarren arrazoia tokiko ekonomiaren berezko ahalmenei dagokie. Aurreko atalean
azaldu dugu politika aktiboak behar direla egiturazko aldaketetara egokitzeko; bada,
hori abiapuntu hartuta, baleko subjektu ekonomiko egiten duten elementu bereizgarriak
ditu tokikoak, estatuko eta nazioarteko eremuekin uztartuta.
Tokiko mailan, oinarrizko eragile ekonomikoa mikroenpresa da, ETEekin batera.
Azterketetatik eta politiketatik at geratzen diren arren, enpresa horiek ahalmen handia
dute enplegua sortzeko, gaur egungo politika ekonomiko ororen helburu nagusietako bat
izanik. Tokiko ezaugarrien arabera teknologia egokiak erabiltzea ere ahalbidetzen du
horrek.
Bestalde, askotariko gaitasuna duten enpresa txiki nahiz handiek osatzen duten eta
estrategia orekatu eta adostuan oinarritzen den tokiko lurraldeak hazkunde-ingurunea
sor dezake, eta gainerako eragileen gain eragin. Input-output kateak eta produkziokatearen egituraketa indartu daitezke tokiko mailan, eta are gehiago, kulturaren eta
geografiaren aldetik gertukoak izateak ematen duen leialtasuna eta konfiantza kontuan
izanik.
Azken buruan, tokikoa egokia da, dela termino kuantitatibotan duen garrantziarengatik,
dela egungo egitura ekonomikoaren ezaugarriengatik, dela egitura horrek dakartzan
elementu bereizgarriengatik.
Hala ere, tokikoaren aukerak erlatibizatu behar ditugu, eta ez dugu pentsatu behar
tokiko eredua orokortu daitekeenik, neoliberalismoaren aurrean alternatiba globala
izango balitz bezala. Egituran zuzenean eragiten duen egitura globalaren mugen barruan
jarduten du tokikoak. Egoera ekonomikoaren ildo nagusiak makro-mailan ezartzen dira,
eta aldaketak hor gertatu behar du. Gure azterketan tokikoari erreparatzen diogu, baina
naziokoari eta nazioartekoari ere bai; ordea, alternatiba bat sendotzeko, alde batetik,
nazioarteko ordena ekonomiko eta politiko berria berriz aztertu behar dira; eta bestetik,
egungo erabakiguneetan eragin, eta garapenaren helburuak eta estrategiak aldatu behar
dira, giza garapenaren kontzeptutik oso urrun baitaude egun.
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Dena den, globalarekiko eragin horrekin, ez ditugu ahaztu behar tokian jarduteko
aukerak (berez, egungo politiken aurkako joera izanik), ezta garapenak maila horretan
eskaintzen dizkigun aukerak ere, bai neoliberalismoarekin bat ez datozen premisen
arabera, gaitzeko aukera zehatzak proposatuta, bai premiak betetzeari tokiko mailan
erantzunez, modu bateratuan.

4.2.3.- Tokiko Herri Ekonomia
Herri Ekonomiaren estrategia honela defini dezakegu: «tokiko ekonomia eta gizartea
aldatzeko prozesua, dauden eragozpenak eta erronkak gainditzera bideratua, biztanleen
bizi-kalitatea hobetzeko eta oinarrizko premiak betetzeko helburua duena, gizartearen
eta ekonomiaren arloko hainbat eragileren (publikoak eta pribatuak) jardun irmo eta
adostuaren bitartez, baliabide endogenoak ahalik eta modu eraginkorrenean eta
iraunkorrenean baliatze aldera, tokiko enpresen ekintzaile-gaitasunak sustatuta eta
lurraldean ingurune berritzailea sortuta»12.
Aurreko atalean ikusi dugunez, munduko egitura ekonomikoak hainbat joera ezartzen
ditu, eta garapen ekonomikoaren prozesu oro joera horien arabera moldatu behar da.
Hori dela eta, ezinbestekoa da tokiko prozesu horren subjektuak eta ezaugarriak
definitzea.
Lehenik, banakako eragileen batura baino zerbait gehiago da estrategia horren subjektu
nagusia, lurraldea alegia. Eta lurraldea diogunean ez gara espazio fisikoaz, hainbat
jarduera ekonomiko gauzatzen diren testuinguruaz soilik ari; lurraldea izaki bizidun
moduan ulertzen dugu, dinamikoa, eragileak ados jartzen dituena eta eragileek bertan
elkarreragiten dutena, irekia baina egituratua, gaitasun endogenoak baliatu ahal izateko.
Osotasuna zatien batura baino zerbait gehiago izango litzateke; modu koordinatuan lan
egiten duten zatiak gehi plus bat izango litzateke osotasuna, plusa honako hau izanik:
ingurune teknologikoak, instituzionalak eta ekintzaileak sortzea. Historian zehar
ugalketa-zeregina soilik izan duten emakumeak ere funtsezko subjektu izango dira
produkzioko lurralde-estrategian.

110

Hortaz, tokiko sare ekonomiko sendoak eta dinamikoak sortzeko ezinbesteko baldintza
izango da hainbat eragileren eta ekintzaren adostasuna eta koordinazioa. Tokiko
ekintza indibidualek eta deskoordinatuek ezin dute lehiatu ere egin enpresa handien
gaitasunekin, ezta inbertsio egonkorrik erakarri ere; tokikoaren ezaugarri bereizgarriak
baliatuta, gaitasunak batuz eta elkar osatuz soilik lortuko dute erronka horri aurre egitea.
Ildo beretik, tokiko instituzioen egitekoa nabarmendu behar dugu. Adoste-prozesu
batean, instituzio horien partaidetza ez da behar-beharrezkoa, ezta funtsezko premisa
ere. Biztanleen garapenarekin konprometituriko instituzio demokratikorik eta partehartzailerik ez dagoenez, eragile pribatuek ere gauza dezakete prozesu hori. Baina
tokiko administrazioen partaidetzak honako hauek ematen dizkio prozesuari: alde
batetik, berme demokratikoak, eta bestetik, haien finantza-gaitasun mugatuaren baitan,
oinarrizko hainbat elementu, hala nola azpiegitura, asistentzia teknikoa, informazio
publikoa, ekintzaile-kulturarentzat pizgarriak... Tokiko instituzio adierazgarriak
aitzindari izan daitezke adostasun- eta koordinazio-prozesu horretan, betiere ikuspegi
orokorra izanik eta interes indibidualak alde batera utzita, tokiko boterea indartuz.
Horrela bada, tokiko biztanleen premien arabera, helburuak planifikatzeko eta prozesua
bideratzeko guneak izango dituzte instituzioek, gizarte-mugimenduekin eta hainbat
eragilerekin batera. Beraz, metaketa bera ez da herri-ekonomiaren berezko logika,
baizik eta metaketa bitartekoa da, komunitatearen ongizatea lortzeko.
Bigarrenik, tokiko garapen ekonomikoaren estrategiak integrala izan behar du.
Gaitasunak sortzeko eta lurralde dinamiko bat osatzeko, horizontalean eta bertikalean
integraturiko ekintzen osagarritasuna ezinbestekoa da. Kate ekonomiko guztien gaineko
kontrola ere funtsezkoa da, merkatuetan lehiakor izatearren. Fase eta sektore osagarri
gehien integratuta, jakintza handiagoa metatzea eta balio erantsi handiagoa sortzea
bermatzen da. Hortaz, produkzioa, merkaturatzea, kreditua, prestakuntza, gaitasun
teknologikoetan berrikuntza, enpresa-garapeneko zerbitzuak eta esparru instituzional
garbia sortzea txertatu behar dira estrategian. Berriro ere agerian geratu da beharrezkoa
dela ekintzak koordinatzea, estrategia indibidualen aurrean.
Hirugarrenik, gaitasun endogenoak indartu behar dira. Horrek ez du esan nahi lurralde
itxia, autarkikoa izango denik; baina bertako gaitasunak indartzea, eta tokiko helburuak
eta premiak izango ditu oinarri, soilik esportatzea helburu duten ereduen aurrean. Beraz,
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kontua ez da baliabide endogenoak hobeto baliatzea soilik, baizik eta ezarritako
helburuak betetzeko mesedegarriak diren efektu exogenoak endogeno bihurtzen jakitea.
Laugarrenik, epe luzerako estrategia izango da, proiektu gisa baino gehiago, prozesu
gisa ikusita. Beharrezko egiturazko aldaketetara egokitzea; tokiko boterea indartzea;
sektoreak eta eragileak integratzea; gizarte-helburuak betetzea; eta jakintza, gaitasunak
eta balio erantsia sortzea prozesua da, zalantzazko prozesu jarraitua alegia, eta modu
irmoan eta planifikatuan aurre egitea eskatzen du. Hainbat eragileren arteko aliantza
estrategikoak indartzea ezinbestekoa da. Hori guztia eginda, planifikazio estrategiko
horren koordinazioan egiteko garrantzitsua izan dezakete berriro ere instituzio
publikoek, modu demokratikoan eta parte-hartzailean.
Azken buruan, tokiko garapen ekonomikoa honako hau da: lurralde bat indartzea,
publiko nahiz pribatu, gizarte-eragile eta eragile ekonomikoen adostasunean oinarrituta,
betiere epe luzerako estrategia integral, endogeno eta planifikatuari jarraiki.
Ezaugarri orokor horietan guztietan, herri-ekonomiaren osagarri izan daitezkeen zeharlerroak ezar ditzakegu, garapen ekonomikoaren beste hainbat eredutatik bereizte aldera:


Eragile ekonomikoek ez ezik, gizarte-eragileek ere bideratzen dute herriekonomia, ekonomia hori estrategikoa, adostua eta parte-hartzailea baita.
Helburua gizarte-arlokoa da, eta ekonomia da helburu hori lortzeko bitartekoa.



Tokiko premiak betetzea da azken xedea, baina ez bakarra. Kanpora bideratuak
egon arren, beste jarduerek ere sor dezakete enplegua eta diru-sarrera, edo beste
eragile ekonomikoen gainean eragin dezakete, baina tokiko premiak betetzea
prozesuaren zehar-lerroa da.



Kapitalaren eta lanaren arteko lotura bestelakoa izan daiteke. Produkziosarearen funtsezko eragileetako bat mikroenpresa da, langileek enpresaren
jarduera orotan parte hartzen baitute. Indibidualak baino gehiago, adostuak duen
garrantzia aipatu dugun bezala, pobreziaren aurkako estrategia bateratua izaki,
lan elkartu eta kooperatiboa indartu egin behar da.

112



Gizartearen, politikaren eta ekonomiaren arloko ingurunea da lurraldea, baina
baita fisikoa ere. Hartutako estrategiaren iraunkortasun ekologikoa premia larria
da. Endogenoa eta parte-hartzailea izaki, energien eta materialen zikloari
buruzko

eta

biztanleen

bizi-kalitate

osasungarria

hobetzeari

buruzko

hausnarketaren ikuspegi hori errazagoa izango da.


Herri-ekonomia gaitzailea denez, ahal den eremu eta sektore guztietan
emakumeen lehentasunezko partaidetza nabarmendu behar da, hots, haien
antolaketa indartu, produkzio-baliabideak (lurra, ura, prestakuntza, dirusarrerak) kudeatzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren mekanismoak
ezarrita. Bestalde, herri-ekonomian, produkzio-lanaren maila berdinean baloratu
behar da ugalketa-lana, gizonen eta emakumeen arteko banaketa orekatua
erraztuz. Rol-aldaketan aurrerapauso garrantzitsua egitea dakar horrek,
emakumeen autonomia eta autokonfiantza nabarmen handituta.

4.2.4.-

Nekazaritza

eta

abeltzaintzako

sektorearen

kasua:

elikadura-

subiranotasuna
Nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreak aparteko aipamena eskatzen du. Herrialde
pobretuetako nekazariek bizi duten egoera dela eta, bereziki kaltebera den sektorea
osatzen dute, eta euskal lankidetza publiko gehiena sektore horretara bideratu da.
Pobreziaren aurkako estrategia orok landa-eremuan eragin behar du, lehentasun
moduan, eremu horretan metatzen baita pobreziaren % 70 eta munduko biztanleriaren %
52,7513.
Hala ere, nekazaritza eta abeltzaintzako egungo ereduak zorrotz jarraitzen die MMAk
ezarritako neurri neoliberalei, Iparraldean nahiz Hegoaldean, enpleguari eta osasunari
dagokienez sektore horrek duen sentikortasuna eta elikaduraren oinarrizko garrantzia
kontuan izan gabe. Eredu horren adierazpenak dira hauek: merkatuak zabaltzea;
estatuaren partaidetza aktibo eza; haziak, ura, bizitza, bioaniztasuna merkantilizatzea eta
patentatzea; inputen eta merkaturatzearen kontrol transnazionala; elikagaiak genetikoki
aldatzea, horren inguruan osasun-informaziorik eta osasun-azterketarik egin gabe,
munduko elikagai-produkzioa handitzeko eta gosetea desagerrarazteko asmoz.
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Iraultza berdea esan zitzaionak merkataritza-izaera egotzi zion elikadurari, eta egungo
nekazaritza industrialeko ereduak izaera horretan sakondu du; herrialde pobretuetako
nekazaritzan eragin suntsitzailea izan du eredu horrek, elikaduraren segurtasunean
inolako ondorio positibo frogagarririk izan gabe:


Lurraren jabetza desorekatua: Merkatuak zabaldu egin dira diru-laguntzak
jasotzen dituzten Iparraldeko produktuak sartzeko; produktu horiek oso merke
saltzen dira, tokiko produkzio-kostuaren azpitik. Gainera, nekazariei laguntzeko
zerbitzurik (finantziazioa eta prestakuntza) ez dagoenez, nekazaritza eta
abeltzaintzako ustiapenak metatu egin dira, lurraren banaketa lehendik ere
desorekatua

bazen,

orain

are

desorekatuago

bihurtuta,

eta

elikagai-

inportazioekiko mendekotasuna areagotuta. Lehia bidegabe horri aurre egin
ezinik, produktore txikiek lurrak saldu behar dizkiete lurjabe handiei edo
enpresa handiei. Eta horren ondorioz, nekazariak proletario bihurtzen dira, edo
hirietara alde egin behar izaten dute sektore informalean lan egiteko.


Ekosistemak suntsitzea: Epe motzerako irabaziak lortzea da produkzio
intentsiboko ereduaren helburua, eta horretarako, baliabide naturalak suntsitzen
dituzten produktu kimikoak erabiltzen dituzte, modu masiboan. Bestalde,
produkzio-kostuak gutxitzearren, monolaborantza bultzatzen da; sistema horrek
lurra pobretzen du, eta desertifikazioari eta bioaniztasun-galerari laguntzen dio,
ekosistemak urrakorrago eginez izurrien eta gaitzen aurrean. Eta horretaz gain,
produktu transgenikoak ere sartzen hasi dira. Ezin dugu aurretik jakin produktu
horiek zer ondorio izan dezaketen ekosistemetan, izaki bizidunetan mutazioak
eragin baititzakete produktu horretara egokitzeko, ekosistemetan desorekak
eraginda.



Jakintza lapurtzea eta bioaniztasuna pribatizatzea: Haziei buruzko jakintzak eta
lan-metodoak patentatzeko aukera izateak lapurretak ekarri ditu, nekazarien
antzinako jakintzaren lapurretak, hain zuzen ere, sektoreko enpresa handien
eskutik. Ondorioz, jakintza horien sortzaileek inbertitu egin behar izaten dute
haziak erosten, baina enpresa handiek ezarritako baldintzei jarraiki. Beraz,
nekazariek

ez

dute

inolako

kontrolik

elikagaien

produkzioan

eta

multinazionalekiko mendekotasun-egoeran geratu dira.
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Tokiko produkzioa eta merkaturatzea suntsitzea: Tokiko produkzio-, banaketaeta merkaturatze-metodoek enplegua bermatzen dute, eta oro har, modu
ekologikoagoan produzitzen dute; enpresa handien lehiakide gogorrak dira.
Elikagaien tokiko produkzioa eta merkaturatzea desagertzear daude, honako
faktore hauek eraginda: produkzio-kostuaren azpiko prezioan saltzen diren
inportaturiko elikagaiak sartzea merkatuetan; produkzio-kostuak handitzera
behartzen duten produkzio intentsiboko ereduak ezartzea (haziak, nekazaritzako
produktu kimikoak, etab.); eta produktore txikiak bete ezin dituen neurri
fitosanitarioak betetzeko estatuak egiten duen presioa.



Osasuna: Ezin dugu jakin produktu transgenikoek zein ondorio izango duten
gizakiaren osasunean eta ekosistemetan. Ez dago inolako informaziorik horien
gainean, eta produktu bat genetikoki aldatua ote den ere ez da inon zehazten.
Gainera, kimikoen beharra murriztu beharrean, transgenikoekin areagotu egiten
da mendekotasuna, transgeniko asko aldatzen baitira produktu kimikoekin
bateragarri bihurtzeko. Eta hain justu, elikagaiak aldatzen dituzten enpresek
kontrolatzen dute kimikoen produkzioa ere. Beraz, nabarmena da giza osasuna
arriskuan dagoela.



Multinazionalek elikagaiak kontrolatzea: Azken batean, neurri horiek guztiek
ondorio hau dakarte: elikaduraren gaineko kontrola nekazaritza industrialeko
konglomeratu handien esku geratzea, patenteen bitartez jakintza kontrolatuta,
merkatu guztietarako sarbidea izanik, eta merkaturatzea eta banaketa beren esku
dituztela, erabat. Ez dago frogatua elikagai gehiago produzitzen dutenik, ez
elikaduran segurtasun handiagoa dagoenik, ezta produkzio ekologikoa baino
eraginkorragoa denik ere14. Besterik gabe, nekazarien eskutik multinazional
handien eskura igaro da prozesuaren kontrola. Estatuek eta eskualdeek galdu
egin dute elikaduraren gaineko subiranotasun-gaitasuna. Eta horrek guztiak
gizartearen, osasunaren eta ekologiaren arloko kostua dakar, herrialde
pobretuetako nekazarientzat ez ezik, Iparraldeko produktore txikientzat ere, bai
eta, oro har, munduko biztanleriarentzat ere, gu guztiok baikara kontsumitzaile.
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Hortaz, tokiko landa-garapena egokia bezain beharrezkoa da, egungo ereduak sortzen
duen pobreziaren eta bazterketaren aurkako zereginean. Elikadura-subiranotasunaren
kontzeptuak laburbiltzen ditu goian azaldu dugun herri-ekonomiaren ereduaren gakoelementuak. Ikuspegi globaleko estrategiatzat defini dezakegu, tokiko produkzio- eta
kontsumo-estrategietan oinarrituta. Tokiko, eskualdeko eta nazioko erabakimena
indartzea lortu nahi du, produzitzen denaren, produzitzeko moduaren eta kontsumitzen
denaren gainean; nekazarientzat diru-sarrera bidezkoak eta produkzioko oinarrizko
baliabideen (lurra, ura, haziak, kreditua, prestakuntza teknikoa) gaineko kontrola ere
xede dira, betiere produkzio ekologikoaren eta kontsumo arduratsuaren parametroetan.
Lankidetza-estrategiaren oinarria izango da elikadura-subiranotasuna, produktoreen
diru-sarrerak bermatuko dituen, ekologiaren aldetik iraunkorra eta osasungarria izango
den produkzioa lortzeari begira. Hona hemen estrategia horren funtsezko alderdiak:


Produkzioaren eta merkaturatzearen eremuan: Agroekologia lehenetsiko da.
Nekazaritza

eta

abeltzaintzako

sistemaren

funtzionamendua

ekosistema

naturalaren antzekoa izango da, baliabideen eta energiaren erabileran
autozentraturiko sistema ezarriz. Beraz, nekazaritza ekologikoak lehentasuna
izango du, herriak izango luke baliabideen gaineko kontrola, eta lan-baldintzak
ere duinak izango lirateke. Tokiko merkatuak dira produkzioaren azken
hartzaile.


Baliabideen eremuan: Pobrezian dauden nekazariek baliabideak modu
eraginkorrean kontrolatuko dituztela bermatu behar da. Uraren gaineko kontrola
sustatuko da, baita hazitegi komunitarioak sortzea ere. Finantzaziorako eta
bestelako zerbitzuetarako sarbidearekin eta prestakuntzarekin uztartuko da
produkzioa.



Lurra eta Nekazaritza Erreforma: Funtsezko baliabide izaki, lurrak aparteko
aipamena eskatzen du. Elikadura-subiranotasuneko estrategia orotan hartu behar
da lantzen den lurraren gaineko kontrola. Lurraren zuzeneko kontrola lur hori
lantzen duten nekazariei eman eta horien artean banatzen duten nekazaritzaerreformak bultzatuko eta sustatuko dira, batik bat, produktore txikien alde.
Laguntza hori integrala izango da (juridikoa, prestakuntzakoa, etab.), politika
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neoliberaletatik egindako nekazaritza-erreformako proposamenetan lurra saldu
edo utzi besterik egiten ez duten bitartean, inolako laguntzarik eman gabe.


Sentsibilizazioa eta elkarrizketa: Nekazaritzaren egoerari eta elikagaien
produkzioari buruzko foroetan eta sareetan, naziokoak nahiz nazioartekoak izan.
Elikadura arazo globala denez, hainbat sektoretako (nekazaritza-sektoreez gain,
kontsumitzaileen... sektoreak ere bai) gizarte-erakundeen arteko koordinazioa
eta aliantzak sustatu eta bultzatuko dira.

Horretaz guztiaz gain, helburu sendoak lortu nahi baditugu norabide egokian, tokiko
garapen ekonomikoaren eredu orokorrari ezarritako baldintzak nahitaezkoak dira.
Jardun-eremuak honako ezaugarri hauek izan behar ditu: lurraldearen araberakoa izan
behar du, tokiko merkatuen garapen sendoa indartzeko; adostua eta integratua izango
da, gaitasun-metaketa eta produzitutako balio erantsia areagotzea ahalbidetzeko; eta epe
luzerakoa izango da, helburu zehatzak proposatu ahal izateko elikadura-segurtasunean,
osasunean eta diru-sarreretan.
Azken batean, nekazaritza ekologikoaren garapena lortu nahi da, barne-produkzioa
lehentasuntzat hartuta berriro ere; kontsumitzailearentzat eta produktorearentzat prezio
bidezkoak eskainita; lurra, ura, haziak eta bestelako produkzio-baliabideak behar
dituenaren esku jarrita; hori guztia nekazaritza-produkzioko estrategia iraunkorrari
jarraiki, eta emakumeen erabateko parte-hartzea eta giza eskubideak errespetatuz.

4.4.2.- Lankidetza-jardunen tipologia adierazlea
Azaldutakoaren logikari jarraiki, eta pobreziaren aurkako estrategia osatzen duten
gainerako alderdiekin (Tokiko Boterea, Giza Eskubideak, Gizarte Zerbitzuak, Kultura
Nortasuna) koordinatuta betiere, honako programa eta proiektu zehatzak izango ditugu:
Produkzioaren eremuan


Produkzioko egitura kooperatiboak edo sistema elkartuak osatzea, inputak
erosteko kooperatibak barnean hartuta, batik bat, emakumeen aldetik.
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Produkzioa hobetzea

termino kuantitatibotan eta

kualitatibotan,

modu

iraunkorrean beti, baliabideak eta energia modu eraginkorrean eta neurriz
erabiltzeko Produkzio Ekosistemak osatuz, eta teknologia egokiak baliatuz.


Produkzioaren gaineko ikerketak egitea eta planifikatzea, tokiko merkatura
bideratuko dela kontuan izanik.



Landa-eremuan, produkzioa dibertsifikatzeko prozesuei eta diru-sarrerak
ekarriko dituzten jarduerei laguntzea.



Lehengaiak eraldatzeko prozesuei eta balio erantsia eragingo duten prozesuei
laguntzea.



Lurraldea antolatzeko planak formulatzeari laguntzea.

Nekazaritza eta abeltzaintzako produkzioaren eremu espezifikoan


Kudeaketa-sistema agroekologikoak sartzeari laguntzea.



Hazitegi kolektiboak osatzeari laguntzea.



Nekazaritza-erreformako eta lurra modu eraginkorrean kontrolatzeko prozesuei
laguntzea.

Prestakuntzaren eremuan


Produkzio-tekniken inguruko prestakuntza, emakumeak lehenetsita.



Produktuen produkzioa, banaketa eta merkaturatzea antolatzeko eta kudeatzeko
prestakuntza, emakumeak lehenetsita.



Administrazioan, kontularitzan, merkataritzan, gerentzian eta giza baliabideetan
gaitzea, batik bat, emakumeei begira.

Finantziazioaren eremuan


Finantziazio-sistemak ezartzea mikroenpresentzat eta enpresa txikientzat,
indibidualak nahiz solidarioak eta mistoak izan, irabazi-asmorik gabeko
erakundeen bitartez, batik bat, emakumeei begira.

Merkaturatzearen eremuan
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Tokiko merkaturatzeari laguntzea.



Produkzioaren banaketa eta merkaturatzea antolatzeari laguntzea: bilketasistemak antolatzea eta merkaturatze-kooperatibak sustatzea, batik bat,
emakumeek osatutakoak.



Merkaturatzeko

bide

berriak

sortzea,

ibilbide

laburrei

eta

produktore/kontsumitzaile harreman zuzenari lehentasuna emanez.


Merkatu-ikerketak egitea eta merkatu berriak identifikatzea.



Merkaturatzeko bide berriak sortzea.



Merkaturatze-kooperatibak sortzea, batik bat, emakumeek osatutakoak.



Merkataritza-informazioa emateko zentroak (publikoak nahiz pribatuak)
sustatzea.

Berrikuntza teknologikoaren eremuan


Transferentzia teknologikoaren proiektuak sortzea, bai produktuari begira, bai
prozesuari edo antolaketari begira, betiere egokiak eta garbiak izanik.



Sare teknologikoak osatzea.



Ingurune ekintzaileak sortzea.

Enpresa-garapeneko zerbitzuen eremuan


Jarduera ekonomikoa garatzeko beharrezkoak diren zerbitzu guztiak indartzea.



Lurralde-informazioko sistemak sortzea eta indartzea.



Mikroenpresak ezartzeko eta adosteko egokiak diren instalazioak sortzea.

Lan-eskubideen eremuan


Langileen lan-eskubideen inguruko prestakuntza.



Lan-sindikatuetan biltzeko prozesuei laguntzea.



Langileei laguntza juridikoa ematea, eta legez kanpoko egoerei laguntzea.
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4.2.6.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak
Laburpen txiki bat egitearren, tokiko herri-ekonomiari buruzko azterketa honek
lankidetza-ekintzetan dituen inplikazioak azalduko ditugu modu eskematikoan:


Herri Ekonomia honela defini dezakegu: tokiko ekonomia eta gizartea aldatzeko
prozesua, dauden eragozpenak eta erronkak gainditzera bideratua, biztanleen
bizi-kalitatea hobetzeko eta oinarrizko premiak betetzeko helburua duena,
gizartearen eta ekonomiaren arloko hainbat eragileren (publikoak eta pribatuak)
jardun irmo eta adostuaren bitartez, baliabide endogenoak ahalik eta modu
eraginkorrenean eta iraunkorrenean baliatze aldera, tokiko enpresen ekintzailegaitasunak sustatuta eta lurraldean ingurune berritzailea sortuta.



Lurraldea da garapenaren subjektu nagusia. Organo bizia, dinamikoa da, gizarteeragileak ados jartzen dituena eta eragileek bertan elkarreragiten dutena.
Banakako eragileak baino gehiago, oro har, lurraldea indartzea izango da
proiektuen helburua.



Garapen-estrategia sendoa lortzeko ezinbesteko baldintza da eragileak eta
ekintzak adostea eta koordinatzea, Iparraldeko multinazionalekin eta estatuekin
lehiatzeko edo balioa sortzeko modu bakarra baita. Ekintza guztiak koordinatu
behar dira beste hainbat eragilerekin —publiko nahiz pribatu—, eragin
handiagoa lortze aldera.



Estrategia integrala eta epe luzerakoa izango da, produkzio-prozesuan izan
daitezkeen fase

guztietako

gaitasun

teknologikoak,

instituzionalak eta

antolaketakoak metatzeko prozesuan barnean hartuta, eta helburu partekatuak
eta garbiak izango dituen plangintzari jarraiki.


Prozesua endogenoa izango da, tokiko gaitasunak indartzen dituena, baina
kanpora ere irekia, eta izan daitezkeen abantaila exogeno mesedegarriak
baliatzeko prest. Lurraldearen ahalmenak aztertzearen ondorio izango da ekintza
oro, hortik abiatuta helburu zehatzak ezartzearren.
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Eragile ekonomikoez gain, gizarte-eragileek ere parte hartuko duten ekintzak
lehenetsiko dira, gizarte-arloko helburuak dituzten estrategia eta guzti.



Honako estrategia hauek izango dute lehentasuna: tokiko gaitasunak baliatzea ez
ezik, tokiko merkatuak indartzea eta tokiko premiak betetzea ere azken helburu
dituzten jarduera ekonomikoek. Nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorearen
kasuan, ekintza guztiak horretara bideratuko dira.



Lan elkartuaren eta kooperatiboaren bitartez antolaketa indartzea lortu nahi
duten ekintzak lehenetsiko dira.



Ekintza orotan, jardunaren funtsezko premisa izango da iraunkortasun
ekologikoa. Nekazaritza ekologikoari eta kudeaketa-metodo agroekologikoei
emango zaie lehentasuna.



Talde kalteberekin lan egiteak izango du lehentasuna, hala nola emakumeekin,
gazteekin eta indigena-herriekin.



Herri-ekonomiaren sektorean, gaur egungo egoera ekonomiko globalaren
arrazoietan eta ondorioetan eragingo duten ekintzak —Iparraldean eta
Hegoaldean— izan daitezke lankidetza-ekintzen osagarri.
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4.3.- SEKTORE ARLOA: TOKIKO BOTEREA
4.3.1.- Tokiko Boterearen kontzeptua
Tokiko

Boterearen

demokratikoaren

eta

kontzeptua

honela

defini

gizarte-mugimenduen

dezakegu:

artean

sinergiak

tokiko

administrazio

sortzeko

prozesua,

lurraldearen gaitasun multzoa mobilizatuko duen garapen-estrategia adostua eta orekatua
ezartze aldera. Udaleko, eskualdeko edo departamenduko eremuari dagokio tokikoa.
Arrazoien azalpenean adierazi dugunari jarraiki, estatu/nazioak ez du mobilizazioa
sustatzen, eragin-gaitasuna galdu du, eta herritarrengandik eta gizarte-mugimenduetatik
geroz eta urrunago dago; egoera horren ondorioz, tokiko eremua indarberritu egin da
estrategia komunak ezartzeko eremu gisa: alde batetik, estatuaren organo zentralek
garrantzia galdu dutenez, hainbat mailatako eta zentzutako deszentralizazio-prozesuak
indartu egin dira, eta tokiko instituzioek botere erlatiboa eskuratu dute; bestetik, eremu
horretan, gizarte zibilaren, gizarte-mugimenduen eta instituzioen arteko gertutasunak
erraztu egiten ditu garapena pixkanaka eskuratzeko eta gaitzeko prozesuak. Horri guztiari
honako hau gehitu behar zaio, azkenik: zentzu zabalenean hartuta, Eusko Jaurlaritzak
bultzaturiko lankidetzaren ezaugarri bereizgarrienetakoa loturak eta sinergiak sortzea da,
tokiko eremuen artean.
Pobreziaren aurkako estrategia parte-hartzaileak hedatzeko eremurik egokiena da tokiko
eremua, bai gizartearen, ekonomiaren eta kulturaren arloan, bai instituzioak
demokratizatzeko, eta horien eta herritar-komunitateen arteko harremanaren arloan.
Diagnosi oso objektiboak egitea ahalbidetzen du, komunitatearen lehentasunak definitzea,
baita tokiko eragileen eragiteko, elkarrizketarako eta koordinatzeko gaitasuna handitzea
ere.
Hari berari tiraka, gune geografiko berean hainbat ahaleginek bat eginda, eragileak elkar
osatu eta sinergiak indar daitezke; beraz, integraltasun osoarekin (hots, giza baliabide
guztiak eta gaitasun guztiak baliatuta), garapen endogenoa lortzeko esparru ezin hobea da
tokiko eremua. Horregatik, giza garapen iraunkorraren funtsezko eragile da lurraldea.
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Ohiko garapen-estrategietan, interes elitisten arabera zentralizatzen dira sektore-politikak;
tokiko eremuan, aldiz, gaitzetik abiatuta diseina daitezke estrategiak, eragile publikoen eta
pribatuen bat-egitea sustatuz pobrezia desagerrarazteko. Gune horri esker, egoera jakin
batez gaindiko itunak indartzen dira, honako abiapuntu hauek izanik: komunitateak berak
ezarritako helburuak, kultura-ezaugarriak eta parte-hartze zuzena. Gaitze-estrategia horiek
egiaz orekatuak eta sendoak izan daitezen, honako baldintza hauek ezinbestekoak direla
aipatu behar dugu: emakumeen partaidetza sustatzeko estrategiak, emakumeen antolaketa
indartzea, emakumeei laguntzeko arlo espezifikoak sortzea, eta politika publikoetan
generoa barnean hartzea, zeharka.
Plan Zuzendari honetan, tokikoari bi aldetatik erreparatzen zaio, hain zuzen ere,
kontrakoak ez, baizik eta osagarriak diren aldetatik: modu demokratikoan hautaturiko
udal-gobernuaren egitekoaren aldetik; eta herri-erakundeen eta -zuzendaritzen bitartez,
gizarte zibilaren eta alkatetzaren arteko lan eta gune komunaren emaitza izango den tokiko
boterearen egitekoaren aldetik.

Hori dela eta, proiektuen eta programen tipologiak hiru

atal ditu: aurrenekoa, tokiko gobernu demokratikoari laguntzekoa; bigarrena, tokiko
boterea indartzekoa; eta hirugarrena, komunitateak berak eta komunitateko erakundeak
indartzekoa.
Horretaz gain, elkartze-printzipioa, koordinazio-printzipioa eta gaitasuna indartzeko
printzipioa bere eginda, Hegoaldeko instituzioek eta tokiko botereek euskal tokiko
administrazioekin (eta Euskal Fondoarekin) bat egiteari lagundu nahi dio. Eusko
Jaurlaritzak eskura dituen tresnak baliatuko ditu —batik bat, zuzeneko hitzarmenak—,
proiektu-tipologian adierazitako eremu guztietan gaitasunak elkartrukatzeko guneak
sortzearren, eta plan honetako funtsezko ildoei jarraiki. Tokiko euskal administrazioek
metatua duten esperientzia eta lan-prozedura Hegoaldeko herrialdeen premietara egokituz
gero, Hegoaldeko tokiko instituzioen gaitasunak sendo daitezke. Aldi berean, zuzeneko
partaidetzaguneak eta adostasunguneak sortzeko Hegoaldeko esperientziak adibide izan
daitezke Iparraldeko instituzioentzat.
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Modu demokratikoan hautatu bada, eta lurraldearen gizarte-garapen orekatuarekin
konprometitua badago, tokiko gobernua eta tokiko boterea dira gobernantza gauzatzeko
oinarrizko zelulak, herritarrekiko bereziki gertukoak direnez. Tokiko eremuan ematen dute
bizi osoa herritarrek, eta euren elkarbizitzeko eta antolatzeko gaitasunak eremu horretan
gauzatzen dituzte. Horregatik, garapenarentzat mesedegarri izango diren guneak eraiki
behar dira, bizimodu humanoagoa izatearren, baina horretarako giza eskubide guztiak —
unibertsaltzat, integraltzat eta zatiezintzat hartuta— sustatu behar dira, batak bestea
baitakar ezinbestean, eta aurrerakoitzat ere hartuta, giza premiak aldakorrak diren heinean;
giza eskubideen funtsezko zatiak dira ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko
eskubideak.
Hala ere, tokiko eremua ez da panazea nazioko eremuarekin alderatuta; eta goragoko
instantzietan gertatu ohi diren jardun ustelak eta epemotzerakoak ere gerta daitezke
udalean edo eskualdean, baina baliabide ekonomikoak mugatuagoak dituztela. Garapen
orekatu eta integralarekin konprometituriko lurraldeetako esperientzia alternatiboei,
partaidetzako, kontzientziazioko eta gaitzeko estrategiei laguntzen zaie tokiko eremuan,
behetik. Tokiko prozesuen barnean harturiko subjektuek baliabide, gaitasun eta borondate
handiagoa izango dute tokikoak naziokoarekin eta nazioartekoarekin duen harremana
ulertzeko, beren estrategiak, aliantzak eta helburuak ezarrita. Tokiko boterearen gure
estrategia ez da tokiko eremuan agortzen; estatuko eta nazioarteko eremuan ere prozesu
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horien osagarri izaten da, sareak osatzea edo beste hainbat instituziorekin edo
erakunderekin bat-egitea erraztuz, Hegoaldean nahiz Iparraldean.

4.3.2.- Lankidetza-jardunen tipologia adierazlea

1. Tokiko instituzioak indartzeko proiektuak eta programak:
1.1.Politika

Instituzionalak.

Instituzioan

eta

udalerrian

oreka

bilatzen

eta

demokratizatzen duten politikak formulatzea eta gauzatzea, betiere genero-ikuspegiari
jarraiki: genero-politikak, gazteria-politika, hizkuntza-politika, etab.
1.2.Planifikazio estrategikoa. Estatuaren deszentralizazioa lortzeko proiektuak, garapenplanak (orokorrak nahiz sektorekoak, tokikoak, eskualdeak edo mikroeskualdekoak
izan) lantzean, onartzean eta gauzatzean eskumen errealak eta egiazko autonomia
aitortzearren udalerriei.
1.3.Lurraldearen kudeaketa. Hirigintza-planak; mugaketari, lurrari eta lurraldeari
buruzko programak.
1.4.Udal-zergetatik dirua sartzeko neurriak lantzea, zerga-justizia bultzatuta dirubilketako mekanismo modernoen bitartez, eta udalerrien aurrekontu-gaitasuna
bermatuta, pobrezia desagerrarazteko eta garapen endogenoa lortzeko ekonomiaren eta
gizartearen arloko politiketan gobernu zentralak dituen betebeharrak alde batera utzi
gabe.
1.5.Tokiko

instituzionalitatea

eraikitzea,

eragile

publikoen

eta

pribatuen

(produkzio-eragile eta gizarte-eragile pobreei bereziki arreta emanda) arteko
lankidetzan oinarrituta, garapen-estrategia partekatuak diseinatzeko asmoz.
Antolaketa hori egia bihurtzeko, tokiko garapen-kontseiluak edo antzeko jardunkontseiluak abiarazi beharko lirateke. Proiektuak eta programak estrategiatzat hartu
behar dira, hain zuzen ere, sinergiak elkartrukatzeko eta bat egiteko guneak
indartzeko estrategiatzat, ekonomiaren (landatarra nahiz industriaren arlokoa),
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gizartearen eta kulturaren arloko garapen-programen inguruan sorturiko adostasun
sendoak osatzeko estrategiatzat. Biztanleriaren segmentu guztien ordezkari izan
behar dute kontseiluek edo antzeko erakundeek, parte hartzeko bidea izanik.
1.6.Udal-unitate teknikoak indartzea. Funtzionarioen gaitasun teknikoari dagokionez
modernizatzea. Oso zabaldua dago arazo hori, funtzionarioen prestakuntza eskasa,
alegia. Udal-proiektu guztiek bideratu beharko lukete langileak gaitzeko programa
bat, hainbat alderditan: administrazioan eta kontabilitatean, harreman publikoetan,
lurralde-antolamenduan eta katastroan, lurrean eta lurraldean, udal-ordena
publikoan, legeei buruzko oinarrizko jakintzan, jendearen zerbitzura egoteko
kulturan, lan-antolaketan, etab.
1.7.Ekipamendua eta altzariak modernizatzea.
1.8.Departamentu edo arlo instituzional estrategiko berriak sortzea. Proiektuetan
ideia orokorrak txertatzea ez da aski; esate baterako, honelako ideiak: «emakumeen
eta gazteen parte-hartzea». Interesgarriagoa da hainbat egitura sortzea, hala nola
emakumearen arloa, gazteriaren arloa, adinekoen arloa, etab. (tokian tokiko kulturari
hobekien egokitzen zaion izena jarrita). Egitura horiek udal-organigraman bertan
txertatuko dira, eta udal-aurrekontuan diru-hornidura esleituko zaie.
1.9. Udalarteko antolaketa indartzea: mankomunitateak, mikroeskualdeak, etab.
Tokiko gobernuen estrategiak elkartzea lurralde-eremutan. Inguruaren eta eskualdeen
arabera elkartzeko premia dute udalek lurralde-estrategia bateratuak diseinatzeko,
alderaketa-abantailak sortze aldera, azpiegituratan ahaleginak egite aldera, inbertsioak
eta baliabideak erakartze aldera, eta zerbitzu bateratuak eskaintze aldera. Banaka, beste
udalekiko bereizita hartuz gero, udalak aukera txikiagoak ditu autonomia eta baliabide
materialak lortzeko. Mankomunitateak laguntza-ildo garrantzitsuak dira, baita udalak
batzeko beste hainbat eskualdeko ahaleginak ere.

2. Herritarren partaidetza indartzeko, eta herritar antolatuen eta alkatetzen arteko
harremanetik eratorritako tokiko boterea sortzeko proiektuak eta programak.
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2. 1. Juridiko/arau-emaileak. Herritarren partaidetzaguneak hobekien bermatuko
dituen tokiko araudia sortzeari laguntzea; unean uneko gobernuaren gainetik egongo da
araudi hori, eta eskubidea dela sinetsi behar du jendeak, ez soilik unean uneko
alkatetzari bururatu zaion emakida. Horretarako, lege eta/edo araudiak onartu behar
dira, honako norabide hauetan: udalbatza edo kabildo irekian partaidetza; kontsultarako
eta adostasunerako esparruak sortzea gizarte-erakunde esanguratsuekin; auzokideen
batzordeekin eta herri-zuzendaritzekin harremanak izatea; erreferendumak; aurrekontu
parte-hartzailea, etab.
2.2. Laguntza teknikoa ematekoak, inkestak, herri-kontsultak, hauteskunde-prozesu
komunalak eta adostasunak lortzea sustatzeko eta osatzeko, kontsulta-batzordeak
sortzeko, auzoko edo barrutiko udal-bulegoak irekitzeko.
2.3. Tokiko boterea sortzea indartzekoak; tokiko garapen endogenoa eta estrategia
parte-hartzaileak lortzeko helburua duen erakunde hori honako hauek osatuko dute:
gizarte-komunitateetako eta -sektoreetako tokiko ordezkariek, mugimenduetako eta
erakundeetako ordezkariek, enpresaburuen, adituen eta teknikarien tokiko ordezkariek,
alkatetzaren ordezkariek.
2.4. Tokiko boterearen kide direnak gaitzeari laguntzekoak, honako hauetarako:
-ekonomiari, gizarteari eta kulturari dagokienez, lurraldearen errealitatea
ezagutzeko, diagnosia egitearren;
-sustapen-ekintzak abileziaz planifikatzeko;
-eragile sozio-ekonomikoekin eta politikoekin garapen-ekintzak koordinatzeko
eta antolatzeko gaitasuna izateko;
-goragoko gobernu-instantziekin proposamenak egiteko eta negoziatzeko
gaitasuna izateko.

2.5. Aurrekontu parte-hartzailearen prozesuak abiaraztea, honako ezaugarri hauek
lehenetsita: prozesu horien jarraitutasuna, lotura eta izaera unibertsala urtetik urtera
bermatzea, sexuarekin, etniarekin, kastarekin, erlijioarekin, gizarte-mailarekin loturiko
arrazoiek

eragindako

inolako

bazterketarik

gabe;

herri-eztabaidaren

ondorioz

autoerregulatzea; erabakitzaile izatea.
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2.6. Herritarrek osaturiko gaikako batzordeak sustatzea; gaiaren alderdi zehatzetan
tartean sarturiko komunitateen eta erakundeen ordezkariak izango dira herritar horiek.
Tokiko zinegotziak, adituak eta teknikariak ere izango dira batzordekide.
2.7. Kontrol-sistemak sortzeari laguntzea, herritarren parte-hartze eta guzti.
2.8. Berdintasunean oinarrituriko genero-kultura sustatzea. Horrelako proiektuetan
eta programetan gizonek nahiz emakumeek parte hartzea garrantzitsua da, batik bat
gazteen artean.
2.9. Indigena-herrien antolatzeko moduari laguntzea, baita buruzagiak hautatzeko
prozedurei ere, hausnarketako eta erabakiak hartzeko ohiturak errespetatuta.
2.10. Gatazkak konpontzeko guneak sustatzea, herritarren bizitzari eta tokiko
bizitzari eragiten dien alderdi orotan.
2.11. Oro har, tokiko biztanleriari zuzendutako komunikazio- eta informazioestrategiak bultzatzea, baliabide inprimatuen bitartez, irratiaren bitartez, eta
bestelakoen bitartez, betiere gizarte-eragileek parte hartuta.
3. Komunitateak eta horien erakundeak indartzeko proiektuak.
3.1.Estrategia parte-hartzaileetan herritarren hezkuntza sustatzea, ikastaroen,
mintegien, jardunaldien eta topaketen bitartez.
3.2. Prozesu parte-hartzaileetako aitzindariak prestatzea, emakumeen, gazteen eta
indigenen sustapenari arreta berezia emanda.
3.3. Antolaketa indartzea. Komunitatearen gaitasuna handituz gero, gauzak bere kabuz
egiteko lehiakortasuna eta indarra areagotzen da: baliabide nagusiak herritarren
artetik bertatik ateratzen diren (kanpoko baliabideen zain modu pasiboan egon gabe)
proiektu komunitarioei laguntzea garrantzitsua da, eta are garrantzitsuago ekimen
horiek erresistentziako eta borrokako dinamikekin bat egiten badute modu
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esplizituan.
3.4. Dinamika biderkatzaileak bultzatzea, hain zuzen ere, honako hauek ahalbidetuko
dituzten dinamikak: komunitatearen produkzioan eta bizitzan ohitura positiboak
modu kritikoan berreskuratzea, beste komunitateekin esperientziak elkartrukatzea,
teknologiak elkartrukatzea, gizartearen eta produkzioaren arloko prozesuetan
aurrerapenak egitea, ekologiari dagozkion jakintzak eta esperientziak eskualdatzea,
etab.
3.5. Erakunde komunitarioak, tokiko eta sektorearen araberako erakundeak
sortzeari eta sendotzeari laguntzea, betiere demokratikoak izanik. Beren burua
kudeatzen duten produkzio-erakundeei laguntzea. Emakumeen erakundeak sortzeari
eta sendotzeari laguntzea. Indigena-herrien erakundeak sortzeari eta sendotzeari
laguntzea.
3.6. Lurralde-sareak sortzeari laguntzea, honako helburu hauek izanik: produkzioa,
herritarren

partaidetza,

gobernu

zentralarekiko

eta

gobernu-instituzioekiko

elkarrizketa, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta genero-kultura
indartzea, gazteriaren egiteko aktiboa, indigenen kulturak eta biztanleriak zaintzea
eta sustatzea, pobrezia desagerrarazteko gizarte-estrategiak eraikitzea.

4.3.3.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak


Estatuko eta nazioarteko eremuarekin erlazio estua izaki, tokiko eremua da
eremurik egokiena gaitzetik abiatuta garapen-estrategiak ezartzeko, eta eragile
publikoen eta pribatuen arteko batasuna sustatzeko, pobrezia desagerrarazteko
lanean.



Tokiko boterea honela defini dezakegu: tokiko administrazio demokratikoaren
eta gizarte-mugimenduen artean sinergiak sortzeko prozesua, lurraldearen
gaitasun multzoa mobilizatuko duen garapen-estrategia adostua eta orekatua
ezartze aldera. Udaleko, eskualdeko edo departamenduko eremuari dagokio
tokikoa.
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Tokiko botereak bi alderdi ditu, elkar osatzen dutenak: tokiko instituzioen
aldetik, gizarte-arloko kudeaketa eta planifikazio demokratikoa hobetzeari
laguntzea; gizarte-arloko mugimenduen eta eragileen lurraldeari eragiten dioten
erabakietan parte-hartzea ahalbidetuko duen tokiko boterea osatzeari laguntzea.
Hortaz, gizarte-erakundeak indartzea dakar egitura horrek. Batik bat,
emakumeen erakundeak indartuko dira.



Instituzioei, tokiko botereari eta gizarte-erakundeei laguntzearen ondoriozko
estrategietan, oinarria genero-berdintasuna izango da, eta helburua, aldiz,
emakumeak mendeko-egoeran dauden egiturak aldatzea.



Tokiko administrazioa izaki, Iparraldeko eta Hegoaldeko instituzioen eta tokiko
boteren arteko topaketak eta elkartrukeak erraztu behar ditu Eusko Jaurlaritzak,
elkarri gaitasunak indartzeko estrategiaren barruan.



Tokiko botereak ez dakar estatukoaren eta nazioartekoaren aurrean autarkia.
Behetik hasitako kontzientziazioko, gaitzeko eta partaidetzako estrategia da,
besterik gabe, jendeak, erakundeek eta instituzioek euren garapenaren subjektu
direla barneratu ostean, euren aliantzak, estrategiak eta helburuak ezar ditzaten
estatukoaren eta nazioartekoaren mailan. Lurraldeaz gaindiko estrategia horiek
ere osatuko ditu Eusko Jaurlaritzak.
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4.4.- SEKTORE ARLOA: GIZA ESKUBIDEAK
4.4.1.- Giza eskubideak sektore-arlo espezifikotzat
Gaitasun eta prozesu endogenoak indartuta, pobreziaren aurkako estrategia orotan
zehar-lerrotzat definitu genituen giza eskubideak; eta definizio horretan honako hau ere
ezarri genuen: giza eskubideak eta garapena zatiezinak eta elkarren mendekoak zirela.
Hori horrela izanik, ezinezkoa da garapena gertatzea eta pobreziaren aurka egitea, giza
eskubide indibidualen eta kolektiboen esparrua errespetatu gabe; baina eskubideak
indarreko diren egoera izatea ere ezinezkoa da, desoreken eta pobreziaren egoera
orokortua baldin badago.
Jardun-eremua dena delakoa izanik ere, lankidetza-proiektu orotan giza eskubide bat
edo batzuk bete eta indartu behar d(ir)a; eta horretaz gain, badira zenbait eremu
espezifiko, non modu sektorialean eta zuzenean eragiten den.
Estrategia globala alderdi politikotik osatuko duten proiektu espezifikoak dira, eta esan
bezala, alderdi hori ezinbestekoa da ekonomiaren, gizartearen edo kulturaren arloan
estrategiak proposatzeko. Aurrerago, lankidetza-jardunen tipologia atalean garatuko
dugunari jarraiki, giza eskubideen sektore-arlo horren barruan hartzen dira honako lanildo hauek: giza eskubideen inguruko erakundeen defentsa eta salaketa, prestakuntza eta
indartzea; erakunde eta instituzio horietako behatzaileen defentsa eta babesa; sare-lana,
sentsibilizazioa, eragina, elkarrizketa eta biktimei laguntzea.
Plan Zuzendariaren helburuan adierazi dugunez, lehentasunezko jardun-eremua tokikoa
da, baina tokiko hori nazioko eta nazioarteko eremuetan txertatuta, zuzenean lotzen
dituzten estrategien bitartez. Beraz, tokikoa sendotu behar da beste bi jardun-eremuetan
duen eragina, ekarpena eta elkarrizketa indartzeko. Beste hainbat sektore-arlo jakinetan
(Herri Ekonomia, Tokiko Boterea edo Lehentasunezko Gizarte Premiak), giza
eskubideen arloan baino nabariagoa da jarduteko gune estrategiko egokiena tokikoa
dela; izan ere, salaketako eta galdagarritasuneko hainbat maila izaki, eta duen
idiosinkrasia duelako, giza eskubideen arloan funtsezko lan-eremuak dira naziokoa eta,
batik bat, nazioartekoa. Baina horrek ez du esan nahi, ahal den heinean, tokikoak ere
prestakuntzako, kontzientziazioko eta salaketako esparru ezin duenik izan, kasu eta
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egoera jakinak goragoko instantzietara zabalduko dituzten tokiko gaitze-prozesuak
sortuta.
Oinarri teorikoa definitu genuen zegokion zehar-lerroan; beraz, Lankidetza Jardunen
Tipologia eta Lankidetza Ekintzetarako Inplikazioak zerrendatuko ditugu jarraian.

4.4.2.- Lankidetza-jardunen tipologia adierazlea


Gerta daitezkeen giza eskubideen urraketak salatzeari laguntzea, eta gai
horretan espezializatutako erakunde nazionalak eta nazioartekoak kontrolatzeko eta
gainbegiratzeko ekintzak bultzatzea.



Salaketako lege-ekintzei laguntzea, tokiko komunitateek, erakundeek eta/edo
instituzioek abiarazitakoak izanik; eta kasuetan laguntza juridikoa ematea ere bai.



Emakumeen eskubideen gaineko salaketei eta jardun integralei laguntzea.
Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako estrategiak.



Honako hauek sortzea: nazioarteko eta tokiko GGKEak, tokiko erakundeak eta
herri-erakundeak, eta udal-gobernua, eskualdeko, nazioko eta nazioarteko
erakundeetan jarritako salaketek oinarri juridikoa izateko beharrezkoak diren
tresnen eta mekanismoen bitartez.



Giza eskubideen urraketak dokumentatzeari laguntzea, testigantzen eta
bildumen bitartez, salaketa publikoak egiteko eta ekintza judizialetan baliatzeko
helburuarekin.



Egia argitzeko batzordeak sortzeari laguntzea, nazioko, eskualdeko edo tokiko
eremuan, memoria historikoa berreskuratzeko.



Adiskidetze-batzordeak sortzeari eta horien jardunari laguntzea, lehen aurrez
aurre zeuden aurkariekin osatuak, modu orekatuan.

132



Behaketa eta Egiaztatze Batzordeei laguntzeko proiektuak eta programak,
Estatuek hartutako konpromisoak betetzen ote dituzten aztertzeko, Giza
Eskubideen Nazioarteko Itunak berretsita.



Biktimei babes-sistemetarako sarbidea erraztuko dieten proiektuak eta
programak, giza eskubideen alde, eta eskubide horien urraketak pairatu
dituztenentzat asistentzia juridikoa sustatzea.



Giza

eskubideen

urraketek

eragindako

epaiketa

garrantzitsuetan

behatzaileak izatea.


Armak biltzeko eta minak kentzeko programak, gatazkan dauden eta egon
diren gunetan.



Desmilitarizazioko eta soldaduak berriz gizarteratzeko programak, haursoldaduei arreta berezia jarrita.



Askatasun eta eskubide demokratikoen defentsa, habeas corpus printzipioa
aplikatuta; horrela, inori ezin izango zaio askatasuna kendu justifikatutako
arrazoirik gabe. Herritarrei askatasunen eta eskubideen gaineko kontzientzia
eragiten dieten udal-gobernuen eta tokiko botereen ekintzei laguntzea.



Berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren defentsa. Instituzioek eta
erakundeek balio horiek susta ditzakete, herritarren arteko topaketak eginez;
kultura-ekitaldiak eta atsegin hartzeko ekitaldiak antolatzea. Beren eskumen diren
zergak eta arielak konpentsatzaile bihur ditzakete, eta zerbitzu publikoak inolako
bazterketarik gabe aplikatuko direla berma dezakete.



Nortasun juridikoa onartzeko eskubidea, hau da, kolektibo bateko kide eta parte
dela onartzea eta aitortzea gizartean; horretarako, jaiotzen, ezkontzen eta heriotzen
erregistro zibiletarako sarbidea bermatu behar da, herritarren egoera ekonomikoa
edozein izanik ere.
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Lanerako eskubidea. Lan-iturri publikoak eta pribatuak sortzea sustatu eta
bultzatu behar dute gobernuak eta tokiko botereak, tokiko eta lurraldeko guneak
adostuta, beren baliabideak baliatuz, eta herritarren trebetasunak eta abileziak
indartuz.



Giza eskubideen tokiko erakundeak indartzea.



Giza eskubideen eremuko heziketa, hartzaileen artean honako hauek lehenetsita:
gizarte-arloko mugimenduak eta sareak, GGKEak eta tokiko instituzioak.



Ikastetxeetan

giza

eskubideetan

oinarritutako

hezkuntza-jarduerak

txertatzea sustatzeko ekimenak.


Ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubideak indartzea eta
sustatzea, giza eskubideak babesteko nazioarteko sistemetan: gaitze-mintegiak;
hezkuntzarako materiala lantzea; ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko
eskubideen behatokiak sortzea eta indartzea; eta nazioartean, ekonomiaren,
gizartearen eta kulturaren arloko eskubideen, eta giza eskubideen aldeko presioa
egiteko ekimenak sortzea eta indartzea.



Giza eskubideen defendatzaileak eta erakundeetako buruak babesteari
laguntzeko eta indartzeko programak, nahiz jatorrizko herrialdean, mehatxuen
arriskuak mugatuko dituen nazioarteko presentzia bermatuta; nahiz Euskadin,
mehatxaturiko defendatzaileak hartzeko formulen bitartez.



Sare-lana sustatzea. GGKEen sareak sortzeari eta indartzeari laguntzea,
ekonomiaren, gizartearen eta kulturaren arloko eskubideetako eta giza
eskubideetako hainbat eremutan.



Giza eskubideen inguruko kanpaina orokorrei laguntzea, eta ekonomiaren,
gizartearen eta kulturaren arloko eskubideen eta giza eskubideen arlo
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espezifikoei buruzko kanpainei laguntzea, nazioarteko eremuan eta/edo
Euskadin.

4.4.3.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak


Lankidetza-ekintza ororen jardunaren zehar-lerro izan behar du giza eskubide
indibidualen eta kolektiboen esparru globalak; horretaz gain, sektore-arlo
espezifikoa ere bada, estrategia zuzenean osatzen duena, giza eskubideen indarra
bermatuko duen tokiko, nazioko eta nazioarteko egitura indartuz eta hari lagunduz.



Sektore-arlo horren barnean hartzen dira honako ekintza hauek: giza eskubideen
inguruko erakundeen defentsa eta salaketa, prestakuntza eta indartzea; erakunde eta
instituzio horietako behatzaileen defentsa eta babesa; sare-lana, sentsibilizazioa,
eragina, elkarrizketa eta biktimei laguntzea.



Giza eskubideen indarra bermatzeko lankidetza-jardunen jardun-eremua tokikoa,
naziokoa eta nazioartekoa da, bat bera ere lehenetsi gabe.
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4.5.- SEKTORE ARLOA: KULTURA NORTASUNA
Urteak joan, urteak etorri, garapen-programetatik kanpo egon da kultura. Laurogeita
hamarreko hamarkadan hasi zen gai horren inguruko eztabaida, eta ondorioz, kulturaren
eta garapenaren arteko lotura ulertzeko modua aldatu da errotik. UNESCO izan zen
eztabaida eragin zuen lehena, eta hainbat jarduera sustatu zituen (ikerketakoak nahiz
ekintzakoak), kultura garapenaren funtsezko zatia dela dioen irizpideari jarraiki.
Egia esateko, oso gai korapilatsua da, eta zehatz-mehatz ulertu behar da, batik bat,
garapen-estrategiak eta garapen-lankidetzarako estrategiak ulerkera horretatik abiatuta
planifikatzen direla kontuan izanik. Eta hain justu, kulturaren kontzeptua ulertzeko
moduak dakar lehenengo zailtasuna.
Lehenik

eta

behin,

kultura-kontzeptuaren

definizioa

bera

eztabaidagai

eta

zehaztugabetasun ugariren xede izan dela hartu behar da aintzat. Hori dela eta, gure
ustez oso garrantzitsua da zehatz-mehatz definitzea zertaz ari garen kultura aipatzen
dugunean, eta are gehiago, honako honetaz konturatzen garenean: kontzeptua hain
aberatsa da, ezen hainbat adieratan balia baitaiteke.
Kulturaren eta garapenaren arteko harremana ulertzeko garrantzitsuak diren kontzeptu
horren bi alderdiak ulertzea da garrantzitsuena; bi alderdi horiek ez dira nahastu behar,
ezta kanpoan utzi behar ere.
Lehenengo alderdia kulturaren definizio funtsezkoenari eta zabalenari dagokio;
historiaren aro jakin batean, giza komunitate jakin batek dituen balio, jakintza,
esperientzia, sinesmen, egiteko modu, jarrera eta asmo berdinen multzoa da kultura.
Bigarren alderdia, aldiz, definizio espezifikoagoari dagokio; bizitzako adierazpen
artistikoen, intelektualen eta moralen —akademia, literatura eta arte ederrak— eremua
da kultura, eta adierazpen horietatik sortzen dira kulturaren arloko ondasunak,
instituzioak, industriak, etab.
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4.5.1.- Kultura eta garapena: funtsezko harremana
Lehenengo

definizioaren

barnean

hartzen

da

bigarrena,

gizakiaren

jarduera

espezifikoagoa eta sortzaileagoa aipatzen baitu. Hala ere, ekonomiaren, gizartearen eta
kulturaren arteko harreman konplexua ulertze aldera, eta garapenaren kulturaikuskeraren alde lan egite aldera, ezinbestekoa da bi alderdiak bereiztea, gero osotasun
gisa osatzeko.
Lehenengo definizioa orokorragoa eta barne-hartzaileagoa denez, hobeto ulertzen da
kulturak eta garapenak duten funtsezko harreman erabakigarria. Ikuspegi horretatik
begiratua, kulturak ez du osatzen ekonomiaren gizarte-oinarria eta testuinguru
orokorrena soilik, baizik eta, batik bat, garapenaren funtsezko helburua da, betiere
komunitateen eta herrien asmoekin eta balioekin bat datozen bizimodu definituak —
kulturaren aldetik— hartzeko aukeren hedatzetzat hartuta garapena. Horretaz gain, ez da
ahaztu behar kulturak eskaintzen dituela testuingurua, balioak, subjektibotasuna,
jarrerak eta trebetasunak, horien gainean garapen-prozesuak gertatzeko.
1995. urtean, Kulturaren eta Garapenaren inguruko Munduko Batzordearen Txostena
argitaratu zuen UNESCOk; txosten horretan, luze eta zabal azaldu eta hausnartu
ondoren, kulturaren eta garapenaren artean harreman zatiezina dagoela dioen
planteamendura itzuli zen berriro, eta aldi berean, une horretako egoeraren azterketa oso
kritikoa egin zen. Txosteneko ideia/laburpen batean honako hau proposatu zen: «kultura
eta garapena bi gauza bereizi direla esatea alferrikakoa da, egiaz, herri baten kulturaren
elementuak edo alderdiak baitira garapena eta ekonomia. Hortaz, kultura ez da garapen
materialaren tresna: garapenaren xedea eta helburua da, giza izatea forma guztietan eta
osotasunean gauzatzeko zentzuan hartuta garapena».
Txosten horretako bigarren proposamen nagusia honako hau da: kultura-aniztasuna
defendatzeko eta sustatzeko premia, gainerakoen balioekiko toleranteak diren balioak
dituzten kultura guztiak errespetatzeko printzipioaren gainetik. Begi bistakoa denez,
postura horrek zalantzan jartzen du gaur egun nagusi den joera, planeta osoan kultura
nagusia/zapaltzailea ezartzeko joera, alegia.
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Oinarrizkoa bezain konplexua da planteamendu hori, eta azaletik ulertzeko arriskua
dago. Herri baten kultura ez da estatikoa, etengabe aldatzen da barruko nahiz kanpoko
hainbat elementuren eraginez, baina aldi berean, presentzia iraunkorreko faktore
osagarriak ditu oinarrian, den moduan definitzen dutenak eta beste kulturetatik bereizten
dutenak. Herri jakin baten sinesmenak, asmoak, jakintza eta jokatzeko modua
adierazten ditu sintesi horrek. Garapena garapen izan dadin, errealitate espezifiko hori
bultzatu behar du eta horren araberakoa izan behar du, gatazkarik eragin gabe. Alabaina,
atzerapena, miseria eta azpigarapena ez dira kultura-balioak eta hori kontuan izan behar
da. Herrialde pobretu baten kasuan, garapenaren bide sendoa ezarri behar da, berezko
kulturari eutsita eta indartuta.
Batik bat, kulturaren ikuspegitik begiratutako garapen-prozesuaren ardatz gizakiak izan
behar du, banako gisa eta komunitateko parte den izaki gisa; itxaropen materialak nahiz
espiritualak onartu eta horiei erantzun behar die, betiere gizarte-orekatik abiatuta, eta
kultura-aniztasuna errespetatuta eta sustatuta.
Hori guztia abiapuntu izanik, gaur egun ekonomia eta kultura aurrez aurre jartzen
dituzten funtsezko arazoak identifika daitezke: lehenik, gizarte-orekaren eta
garapenaren iraunkortasunaren arazoa; bigarrenik, kultura-aniztasuna babestearen
kontua.
Indigena-herrien kasu espezifikoa oso garrantzitsua da, izan ere, herri horietan bat
egiten baitute historiaren eta kulturaren arloko aparteko aberastasunak (nazioen kulturanortasunaren funtsezko osagaiak) eta pobrezia- eta bazterketa-egoerek. Plan Zuzendari
honen helburu zehatzetako bat da indigena-komunitateei laguntza integrala ematea,
ekonomiaren, gizartearen, politikaren eta kulturaren eremuetan. Giza eskubideen
esparruan, eta genero-berdintasunean oinarrituriko garapen-estrategiaren barruan, herri
horien ohiturak eta erabilerak, antolatzeko moduak, hizkuntzak eta tradizioak indartuz
gero, helburu hirukoitza beteko litzateke: pobreziaren aurkako zeregina sustatuko
litzateke, nazioen kultura-nortasuna indartuko litzateke, eta aniztasuna indartuta, herrien
arteko kultura-elkartrukeak erraztuko lirateke.
Baina ez dira nahastu behar kultura eta ohitura, edo historian zehar emandako rola.
Gizonekin alderatuta, emakumeak mendekotasun-egoeran egon dira eta daude, maila
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guztietan mendekotasun horrek emandako rolak hartuta. Eta horrek ez du adierazten
herri baten kultura, baizik eta herri horren genero-berdintasun eza; beraz, emakumeak
gaitzea lortuko duen garapenak izan beharko luke kultura-estrategien helburu,
pixkanaka eta modu estrategikoan.

4.5.2.- Kultura-errealitatea globalizazio neoliberalaren testuinguruan

Gaur egungo nazioarteko errealitatea definitzeko kontzepturik orokorrena honako hau
da: globalizazio neoliberala. Hala ere, guztiz askotarikoa eta oso konplexua den
errealitatea definitzen du kontzeptu horrek, eta modu zehatzagoan aztertu behar da.
Kapitalaren mundializazioko egungo aldiari globalizazioa deitu zaio; globalizazioa
prozesu bikoitza da, Arrazoien Azalpenean adierazi dugunez: alde batetik,
teknologiaren aurrerapen objektiboa, zeinari esker egungo nazioarteko integrazioa oso
bestelakoa baita kualitatiboki, iraganeko beste prozesu historikoek eragindakoarekin
alderatuta; bestetik, prozesu hori interes transnazional handien mende jartzen duen
politika, interes horiek gaur egungo munduan subjektu nagusia izanik.
Fenomeno horren inplikazioek gizarte guzti-guztietan eragiten dute, baina ez modu
berean. Paradoxa badirudi ere, prozesu desintegratzailea eta baztertzailea ere izan da
globalizazioa.
Antolaketa mailakatu eta baztertzaile hori ahalbidetzen duen mekanismoa honako hau
da: zenbait instantzia nazioartekoek sustaturiko eta bultzaturiko eredu ekonomiko
komuna eta merkatuaren unibertsalizazioa; egoera horretan, ez dira behar bezainbeste
kontuan hartzen herrialde pobretuek nazioarteko ordena berri horretan dituzten
desabantailak.
Indarreko globalizazioaren izaera ez dator bat garapenaren kultura-ikuskerarekin,
garapen ekonomikoaren helburu funtsezkotzat ez baititu jotzen gizateriaren gehiengoen
interesak, gizarte-desoreketan eta herrialdeen arteko desoreketan sakondu egin baitu,
kultura-aniztasunari eraso egin baitio, eta kultura hegemonikoari mesede egin baitio.
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Munduko ordena berri horrek kulturaren eta kultura-nortasunaren gain duen eragina
honela labur daiteke:
1. Kontsumoari dagokionez, portaera-eredu eta -arau homogeneoak ezartzen ditu,
gizateriaren egiazko ondare diren planetako herrien portaeren, balioen, jokatzeko
edo pentsatzeko moduen aniztasunari eraso eginez.
2. Kulturaren kontra egiten duten muturreko nortasunak indartzen ditu, betiere
kultura kontzeptu irekitzat, dinamikotzat hartuta, askatasunen defendatzaile
izanik eta beste kulturekin etengabe elkarreraginean.
3. Polarizazioa eta gizarte-desoreka eragiten du, hezkuntzaren eta kultuaren
kontsumoan.
4. Kultura-produkzioaren merkantilizazio handia eragiten du, zentzu oso liberalean
hartuta.
5. Komunikabide masiboen monopolizazioa ezartzen du, eta kulturaren eta
kontsumoaren arloko balio jakinak inposatzen ditu.
6. Teknologia aurreratuen monopolizazioa ezartzen du.
7. Talentu intelektualak eta artistikoak mundu garatura migratzea eragiten du.

4.5.3.- Kultura eta garapena: harreman espezifikoa
Lehen ere esandakoari jarraiki, kulturaren kontzeptutik gehien interesatzen zaizkigun
adieretatik bigarrena espezifikoagoa da, hau da, bizitzako adierazpen artistikoen,
intelektualen eta moralen eremua: kultura-sektoreak eta kultura-instituzioak eragiten
dituzten akademia, literatura eta arte ederrak.
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Ildo beretik, ondasun eta zerbitzu komunak, eta kultura-sektoreak bereizi egin behar
dira. Bereizketan lagungarri izan daitezkeen hainbat ezaugarri identifika daitezke:
kultura-sektoreen produkzioetan sormena dago, esanahi sinbolikoa transmititzen dute
eta, oro har, jabetza intelektualaren eskubideen bitartez babestuak daude. Ondasun
horiek kopiatu egin daitezke, baina ez erreproduzitu, jatorrizko lana bakarra baita.
Balioari dagokionez, balio ekonomikoa ez ezik, kultura-balioa ere badute kulturasektoreek, ondasun komunek ez bezala.
Kulturaren arloko produktuen eta zerbitzuen balio ekonomikoaren eta kultura-balioaren
arteko harremanari buruzko gogoeta horiek oso garrantzitsuak dira garapenlankidetzarako politikak ebaluatzeko garaian, baita baliabideak eta inbertsioak
esleitzeko garaian ere; izan ere, ebaluazio ekonomikoa soilik eginez gero,
komunitatearen interesaren aurkako erabaki ekonomikoak hartzeko arriskua dago.
Beraz, dela garapen-politiketan, dela kultura-politiketan, bi alderdi hauek aintzat hartu
behar dira: balio ekonomikoa eta kultura-balioa, baita bien arteko harremana ere. Bi
balioak uztartzea ahalbidetuko lukeen erabakia izango litzateke egokiena.
Kultura-sektoreak (ondasun eta zerbitzu sinbolikoak produzitzen eta merkaturatzen
dituzten jarduerak, kultura-arloko eduki ukiezinetan oinarrituta, eta oro har, autoreeskubideen babesa dutenak) terminoaren ikuspegi zabalari jarraituz gero, bi jarduera
multzo handi hartuko lirateke definizioaren barruan:
a. kultura-sektore klasikoak: irrati eta teledifusioa, zinema, argitaratze-industria,
industria diskografikoa, bitarteko berrien (esaterako, Internet) diseinua eta arkitektura.
b. arte tradizionalak: ikuste-arteak, eskulanak, arte eszenikoak, musika-ekitaldiak,
literatura, museoak eta galeriak.
Kultura-sektorean gero eta metaketa global handiagoa dagoen arren (batez ere, ikusentzunezkoen segmentuan), badira hainbat merkatu-eremu konglomeratu globalek
betetzen ez dituztenak, eta hortaz, Hegoaldeko herrialdeetako erakundeentzat aukerak
eskain ditzaketenak. Bestalde, kultura-sektoreko jarduera berriak ez dira sortzen,
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nahitaez, punta-puntako teknologietatik, baizik eta sormenetik, eta trebetasun eta
material tradizionalak beste modu batera taxutzetik.
Ikus daitekeenez, kultura-sektoreen ahalmena izugarria da eta hazten ari da; izan ere,
herrialde pobretuetan garapen-politikak indartzeko aukera ezin hobea izaten dira. Hala
ere, kultura-produkzioaren merkantilizazioaren ondorioz, jarduera horien hazkundeak
dakartzan arazoak eta arriskuak ulertzea ezinbestekoa da, murriztu ahal izateko.
Merkatuak kontrolatzeko lehiaren logikari jarraiki, beste jarduera ekonomikoetan
bezalaxe, jarduera horretan ere, herrialde pobretuek oso aukera txikia dute arrakasta
izateko, zeren nazioarteko merkatuak eta komunikabideak menderatzen dituztenen
ereduetatik abiatuta ezartzen baita homogeneizazioa, hots, herrialde aberatsen
ereduetatik, eta gero eta gehiago, herrialde jakin baten ereduetatik: Estatu Batuak.
Jakina, oso garrantzitsua da kultura-sektoreek diru-sarrerak eragitea, sektoreen garapena
eta ugaltzea ahalbidetzeko, eta behar bezala ezarritako muga eta kontzeptu jakinen
barruan, termino ekonomikotan ere pentsatzea sektore horretan. Kultura-sektoretan
helburu hori betetzea da erronka, betiere gizartearen eta kulturaren arloko funtsezko
xedeak alde batera utzi gabe.
Bestalde, gizartean ezinbestekoak diren hainbat kultura- eta hezkuntza-jarduera ere
badira, baina jarduerei eusteko adina diru-sarrerarik ere ez dute eragiten. Eta hor
ezinbestekoak dira gobernuaren aurrekontu-politikak, baita nazioko eta nazioarteko
beste gizarte-eragileen gaitasunak ere, politika horiei eusteko eta garatzeko baliabideak
mobilizatzearren. Jakin badakigunez, munduan honako joera hau izan da nagusi:
gizartearen eta kulturaren arloko (eta besteak beste, baita osasun publikoaren arlokoa
ere) aurrekontuak murriztea eta ezeri begiratu gabe pribatu bihurtzea. Hegoaldeak
etorkizunean aurre egin beharreko arazo larrienetakoa izango da hori. Gobernuek ez
dute aurrekonturako zamatzat hartu behar kultura; kultura inbertsioa da, nahitaezkoa eta,
hein handi batean, errentagarria, baina horretaz gain, garrantzi handia duen herritarren
eskubidea da.

142

Laburbilduta, kulturaren eta garapenaren arteko harreman erabakigarria izan dugu
aipagai, garapenaren kontzeptua ulertzeko modua edozein izanik.

Lankidetza-

estrategiek kulturan oinarritu behar dute, kultura indartu behar dute, eta kulturak zaindu
behar dituzte, zentzu zabalenean, gizakia gizaki egiten duen elementu besterenezina den
heinean. Gainera, pobrezia-egoeran dagoen biztanleriaren gaitze integralerako
estrategiaren osagarri da garapenaren kultura-alderdia, jardun-eremu espezifikotzat
hartuta.

4.5.4.- Lankidetza-jardunen tipologia adierazlea
- Kulturen garapena


Hezkuntza kulturanitzari eta eleanitzari laguntzea. Testuak indigena-herrien eta
gutxiengo etnikoen hizkuntzetan argitaratzeari laguntzea. Herri horien balioak,
historia eta metodologiak ardatz izango dituzten heziketa-curriculumak osatzeari
laguntzea.



Herrien balioak, historia eta memoria berreskuratzea, sistematizatzea, zaintzea
eta ezagutaraztea. Kultura jakin batean, emakumeen egoera eta maila agerian
uztea eta ezagutaraztea. Genero-berdintasuneko estrategiak proposatzea
kulturatik abiatuta.



Tokiko komunikazio-sareak ezartzeko laguntza ematea, irratiko edo telebistako
saioen bitartez, idatzitako prentsaren bitartez, edo bestelako bitartekoen bidez.
Herri-kultura ezagutaraztea.



Gutxiengoen

kulturen

edo

kultura

ez-ofizialen

artean

topaketak

eta

mobilizazioak egin daitezen erraztea, eta proposamenak egiteko eta eragiteko
gaitasuna areagotzea.



Komunitatearen kultura-instalazioak hobetzeko laguntza ematea.
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Komunitateko kultura-instituzioen (talde artistikoak, elkarteak, kultura-etxeak,
artistak) funtzionamendua indartzeko laguntza ematea.



Kultura-jarduerak garatzeko laguntza ematea, komunitateak, oro har, parte
hartuta.



Komunitateko kulturaren balioak eta tradizioak indartzeko jarduerak egiteko
laguntza ematea.

- Kulturarteko elkarrizketa eta aniztasuna sustatzea


Komunitateen arteko edo barruko gatazkak konpontzeko laguntza ematea.



Kulturen artean elkarrizketarako eta elkar ulertzeko guneak indartzea.



Kultura ezberdinen artean loturak sortzeari eta identifikazioari laguntzeko
materialak argitaratzeko babesa ematea.

- Kulturaren eta garapenaren arteko harremana indartzea
Orokorra


Arlo guztietan, garapeneko eta garapen-lankidetzarako politikak kulturaikuskeratik ulertu eta bidera daitezen laguntzea: herrien balioekin, asmoekin eta
nortasunarekin bat etorrita.

Espezifikoak
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Artisau-produkzioak garatzeko laguntza ematea. Artisau-elkarteak indartzea.
Emakume artisauei babes integrala ematea.



Artisauen azokak eta tokiko beste hainbat kultura-produkzioko azokak egiteko
laguntza ematea.



Kulturaren eta ekologiaren arloko turismo-programak indartzea.

4.5.5.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak


Garapen-lankidetzarako proiektuek —betiere proiektuak gauzatuko diren tokiko
kulturak, eta herrien izateko moduak eta izan nahi duten moduak baldintzatuta,
bai garapen materialaren alderdian, bai gogobetetze espiritualaren alderdian—
testuinguruarekin bat etorri behar dute eta kultura-nortasuna indartu behar dute.



Jardun-sektorea gorabehera, lankidetza-proiektu guztien abiapuntua kultura
jakin bat izango da, eta kultura hori indartu egin behar dute; horretaz gain,
pobreziaren aurkako estrategian ezinbestekoa da garapenaren kultura-alderdia
indartzea,

kultura-sektore

espezifikoan

proiektuak

planifikatuta,

eduki

ekonomikorik gabe, betiere kultura gaitze-kontzeptuan txertatu eta komunitatesentimendua indartuko duten proiektuak izanik.


Enplegua eta diru-sarrerak sortzeko baliatzea tokiko kultura-sektoreen ahalmen
gero eta handiagoa, baita gehiengoen jakinduria eta kultura orokorra goratzeko
tresna ordezkaezin gisa ere, gehienbat merkataritzako interesen inposizioak
egiazko kultura-balioak makurtu gabe.



Indigena-herrientzako laguntza integralari lehentasuna ematea; indigena-herri
gehienak baztertuta daude erabakiak hartzeko eremuetatik eta pobrezia-egoeran
daude, baina gizateriarentzat berebiziko balioa duen jakintzaren jabe dira, bai
ingurumenari dagokionez, baita antolaketaren edo kulturaren alderdiei
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dagokienez ere. Modu espezifikoan emakume indigenekin lan egitea, bazterketa
hirukoitza pairatzen baitute: pobre izateagatik, indigena direlako, eta emakume
izateagatik.


Ez dira nahastu behar kultura eta ohitura. Emakumeen mendeko-egoera ez da
kulturaren adierazpena, kultura horren genero-berdintasun ezaren adierazpena
baizik. Kulturaren kontzeptua irekia, dinamikoa da, eta askatasunak indartzen
ditu. Kultura bakoitzetik abiatuta, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna,
eta emakumeen gaitzea indartuko dituzten estrategiak ezarri behar dira.
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4.6. SEKTORE ILDOA: GARAPENERAKO HEZKUNTZA
«Gizarte garatuetan bizi gara, eta oraindik garatu gabe dauden edo are gehiago gara
daitezkeen gizarteekin lankidetzan jarduten dugu». Zehaztapenak zehaztapen, ziurrenik,
baieztapen horrekin ados egongo dira herritar gehienak, asmo onekoa baita (zentzu
onenean hartuta), elkartasun-kutsua baitu. Hala ere, Plan Zuzendari honen oinarri den
garapenaren ikuskerari jarraiki, adierazpen hori gainditu egin behar da: gaitasunak eta
askatasunak indartzea, eta hori lortzeko behar diren egiturak lortzea baldin bada
garapena, honako hauek onartu beharko ditugu: gure gizarteek ez dituzte herritarren
premia guztiak betetzen; jende guztiak ez ditu aukera berdinak gizarte horietan; eta gure
gizarte-eraikuntzako eredua ez da eredu bakarra.

Azkeneko hori funtsezkoa da, garapenerako hezkuntzak euskal lankidetzarentzat duen
garrantzia ulertzeko: ongizate-estatua desegiten ari den aro honetan —eta ondorioz,
komunitateko kideen urrakortasuna areagotu da eta baztertutako kideen kopuruak ere
gora egin du—, elkartasuna terminoa berriz aztertu behar da, pobretuek proposaturiko
planteamenduetatik abiatuta, zeren bazterketa-kontzientzia zuten taldeak (emakumeak,
langileak, askotariko gutxiengoak) izan baitziren, hain zuzen ere, gaur egun ditugun
eskubideen eta onuren lorpena bultzatu zutenak. Eta azterketa-eremua zabaltze
hutsarekin, konturatuko gara zer garrantzitsua den nazioarteko harremanen bilakaera
historikoa, eta hobeto ulertuko dugu giza talde batzuen eta besteen bilakaeraren arteko
lotura estua.

Beraz, giza garapen iraunkorraren alde eginez gero, Iparraldeko gizarteen bizimodua
eraikitzeko egungo ereduari buruzko hausnarketa guztiz kritikoak egin behar dira, eta
hausnarketa horiekin bat datozen praktikak gauzatu. Lurreko biztanle guztientzako
bizitza eta bizimodu duina eskuratzeko oinarrizkoak diren hainbat kontzeptuk, hala nola
iraunkortasunak, pobretzeak, bazterketak, aztarna ekologikoak..., zalantzan jartzen
dituzte komunitate aberastuen oinarriak. Hausnarketa eta praktika horiekin batera,
Hegoalde pobretuak gaitu ere egin behar dira; nazioarteko politikak etengabe
gainbegiratu behar dira; eta egungo egoera aldatu nahi duen Iparraldearentzat ere
bideragarriak diren alternatibak proposatu eta informazioa ematen duten tresnen
etengabeko bilakaera, eta nazioarteko politiken gaineko etengabeko zaintza behar dira.
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Garapenak eragiten dituen desberdintasun-arazoen jatorria egungo kultura-eredua (jendea
eta harremanak merkantilizatzen dituen eredua) dela onartzen badugu, gure inguruko
eguneroko bizitzaren eta urrunean gertatzen diren gauzen arteko lotura ulertuko dugu.
Aberastasunaren banaketa, ingurumenarekiko harremana eta mundu osoan zabaldutako
kontsumo-arauak lotu-loturik daude; beraz, estrategia eta portaera publikoak eta pribatuak
elikatzen dituen zibilizazio-ereduaren kontzientziatik abiatu behar da ordena berria,
bestelako garapen globaleko eredu iraunkorra proposatu nahi bada. Giza garapena, alegia.

Ekimen ugari gauzatzen ari dira, dagoeneko, boterea kudeatzeko modu berriak lortzeko;
gizonen eta emakumeen arteko, kulturen arteko, gehiengoen eta gutxiengoan arteko,
baztertuen eta barnean harturikoen arteko harremanak ulertzeko; mundu berri bat
eraikitzeko, non garapen-estrategiak proposatzeko garaian giza eskubideak izango diren
funtsezko irizpide, non partaidetza-prozesu geldoak defendatuko diren, epe politikoen
presio zorabiagarriaren aurrean. Azken buruan, gure bizitzan eragiten duten alderdi
guztietatik begiratuta, errealitatea berriz definitzeko, gizakiarekiko erabateko errespetua
abiapuntu izanik.

Berreraikitze hori egia bihurtzeko, komunitate batzuk pobretu eta besteak aberastu egiten
dituzten fenomenoen arteko lotura agerian uzteko tresnak eskuratu behar dira. Garai
berriak, tresna berriak: munduko egituraren berri baduten subjektuak osatzea, nazioarteko
elkartasunean oinarrituriko sistema lortzeko konpromisoa hartu duten eta euren bizitzako
alderdi guztiekin koherenteak diren subjektuak osatzea erronka handia da, eta horretarako
tresna berriak behar dira; Garapenerako Hezkuntzak tresna horiek sortzeari lagunduko dio.
4.6.1. Garapenerako hezkuntza: kontzeptu dinamikoa

Plan honetan hezkuntza-proposamentzat jotzen da garapenerako hezkuntza, epe ertainluzean, munduan dauden desberdintasunak eragiten dituzten egiturazko arrazoiak
ulertzen jendea prestatuko duen proposamentzat, alegia, betiere prestakuntza horren
arrazoia honako hau izanik: sortutako gizarte-ereduak aldatzeko konpromisoa eta
inplikazioa sustatzea. Hortaz, berreziketako prozesua da, baina egun nagusi den eredua
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(pobreziaren errudun pobreak direla dioen eredua) zalantzan jarrita, gizartea, oro har,
aldatzearen aldeko balioak, jarrerak eta ohiturak ikasteko, ingurumena eta gizonemakume guztion eskubideak (zentzurik zabalenean hartuta) gehiago errespetatuko
dituen mundua lortzearren; prozesu horretan, parte-hartzean eta lankidetzan
oinarritutako metodologiak behar dira.
Goian azaldutakoak dakarren erronkari aurre egiteko, zeregin horietan soilik arituko
diren langileak behar-beharrezkoak dira, baita aniztasuna aukeratzat hartzen duten
dinamika kooperatiboak proposatzeko ezinbestekoa den sormena ere; bi elementu
horiek aktibismoa sustatuko dute, hain zuzen ere, jendea berriro ere garapenaren ardatz
izatea ahalbidetuko duen aktibismoa, munduko harremanen beste esparru bat lortzeko
jardun pertsonalen, tokikoen, naziokoen eta nazioartekoen arteko loturak sortutako
indarrak elikatuko duena.

Ohiko moduan, garapenerako hezkuntzaren hiru alderdi aipatzen dira, eta guk
deskribatu egingo ditugu:

 Kulturaren alderdia: gizartearen ezaugarriak nahiz gizarte horrek ugaltzeko eta
garatzeko baliatzen dituen tresnak baldintzatzen dituzten elementuak dira eredu
politikoa, baldintza ekonomikoak, erlijioa eta kultura. Ekintza kontserbadorean
oinarrizko tresna baldin bada hezkuntza, ekintza eraldatzailean ere bai. Hortaz,
demokrazia parte-hartzailea nahi izateak kultura-demokrazia nahi izatea dakar; eta
kultura kontzeptu dinamikoa izaki, demokrazia hori ulertzea eta errespetatzea
garrantzitsua den arren, kritikatu ere egin ahal izan behar da, barruan dituen
menderatze-, bazterketa- eta baldintzatze-dinamikak agerian uzten ez baditu. Gaur
egun, gure komunitateetan dugun kultura-aniztasuna aukera bat da, kulturek elkar
ezagutzeko, hurbiltzeko eta gerturatzeko aukera, eta nazioarteko folklore erakustaldi
huts bihur ez dadin, bizikidetzan oinarritutako hezkuntza eta elkarrekiko ezagutza
eta errespetua eragin behar ditu.
 Politikaren alderdia: eduki teknikoen eta zientifikoen aldean, etikaren eta politikaren
arloko edukiei balio handiagoa ematen dien sistema batean, politikaren aldetik oso
aktiboak ez diren subjektuak sortuko dira. Alderdi horretatik begiratuta,
149

garapenerako hezkuntzak honako hau lortu nahi du: gizarte-eraikuntzako balioak
hankaz gora jartzea, hezkuntzaren praktikari eduki politikoa emanda. Egungo
mendebaldeko zibilizazio-ereduak eragin duen garapen bidegabeari buruzko gizartekontzientzia astintzea baldin bada helburua —aldatzeko gaitasuna indartzeko—,
heltzen den informazioa testuinguruan kokatu behar da, eta hartzaileen arabera
egokitu egin behar da.
 Pedagogiaren alderdia: garapenerako hezkuntzak baditu hainbat baliabide eta
metodo subjektu hartzaileengan pentsatzeko gaitasuna berreskuratzeko, inguruko
munduaren eta euren buruen gain pentsatzeko gaitasuna, alegia. Lan-tresna horiek
dinamikoak dira, gizartearekin batera aldatu behar dute, kolektibo hartzaileen
arabera egokitu behar dute, kolektibo horien kultura-aniztasunaren eta gizartetestuinguruaren arabera, itxaropenen eta interesen arabera; horretaz gain,
pedagogikoak izan behar dute, hots, kolektibo bakoitzean berezkoak diren
ikaskuntza-esperientziak sortuko dituzten metodologia parte-hartzaileetatik abiatuta
proposatu behar dira. Ildo beretik, garapenerako hezkuntzaren erronketako bat da
gaitzaile izango diren lagunei prestakuntza eskaintzea, profesional bihurtzen
laguntzea, eta horrela, egunerokotasun berriarekin banakako konpromisoak hartzea
erraztuko duten jakintza partekatuen guneak eta adierazteko guneak sortzeko
egonkortasuna izango dute. Mundua ulertzeko tresnak eskuratu eta baliatu ahal
izateko denbora luzea behar baita, eta are gehiago, prozesuak parte-hartzaileak,
barne-hartzaileak, esperientzialak eta epeluzerakoak izatea nahi badugu.

Definizio horretan denboran zehar aldatzen diren elementu aldakortzat hartzen diren
gizartearen alderdi guztiak kontuan izanez gero, Garapenerako Hezkuntzaren kontzeptua
bera dinamikoa dela ikusiko dugu, eta etengabe definizio berriak sor daitezkeela. Horri
begira, hausnarketarako gune bat behar dela ikusi da, Eusko Jaurlaritzak, irabazi-asmorik
gabeko erakundeek, foru-erakundeek eta tokiko erakundeek, eta hainbat hezkuntzaerakundek hausnar dezaten, dela kontzeptuaren beraren gainean, dela hezkuntza-eremu
bakoitzean eta une bakoitzean lehentasuna eman behar zaien gaien, prozeduren eta
hartzaile diren kolektiboen gainean: hau da, Hezkuntza Formalaren edo nahitakoa,
planifikatua eta arautua den hezkuntzaren eremuan (nahitaezko eskolatzea); Hezkuntza Ez
Formalaren edo nahitakoa eta planifikatua izan arren, nahitaezko eskolatzearen eremutik at
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gertatzen den hezkuntzaren eremuan (aisialdiko taldeak, etab.); baita Hezkuntza Informala
esaten zaion horretan ere, nahitakoa edo planifikatua ez den hezkuntza, eguneroko bizitzan
bertan gertatzen dena (komunikabideak, etab.).
Hori horrela izanik, euskal lankidetzaren barruan berezko gune egituratua bete behar du
garapenerako hezkuntzak —nahitaezko gutxieneko aurrekontu eta guzti—, hausnarketa
hau dinamizatuko duten langile espezifikoekin, eremu horretara bideratutako laguntzak
arautzen dituzten alderdiak zehazteko jarduera-protokolo esplizituarekin, eta lehentasunen
ordena jakin batekin, prozedurei, kolektiboei eta edukiei dagokienez; hori guztia datozen bi
urteotan egin beharreko ahaleginek emaitza onena izan dezaten.
4.6.2. Instituzioak indartzea edo gizarte antolatuaren alde

Lortu nahi den eta dagoeneko deskribatu dugun gizarte-aldaketaren protagonista
gizarteak izan behar du. Baina munduko aberastasunen bidezko banaketa lortzea
helburu zabalegia eta konplexuegia da, banaka edo gizartea kontzeptu orokorregitik
horri ekiteko; beraz, erakundeak dira banakoengana hurbiltzeko, banakoen gaitzea
ahalbidetzeko edo aldaketaren egiazko eragile bihurtzeko gako-elementua. Horrela,
garapenerako hezkuntzaren helburuak erdiesteko elementu potentzialki eraginkorrenak
dira ekintza-eremu horretan aritzen diren erakundeetako boluntarioak. Hala ere,
pobreturiko herrialdeetan, batik bat, lan egiten duten erakunde horietako boluntarioei
eustea ez da erraza izaten: haien ahaleginaren eragina urrun gertatzen da, eguneroko
bizitzatik at, eta erakundeak dinamizatzeko denbora eta langile profesional prestatuak
behar dira.

Erakundeak indartzearen definizio hau egin dugu Plan honetan: irabazi-asmorik gabeko
erakundeetan, erakundea osatzen duten lagunek (bazkideek, boluntarioek edo
liberatuek) erakundearen bizitzan parte-hartze kualitatiboa izateko egiturez hornitzeko
prozesua; erakundearen barruan izandako ikaskuntzak sistematizatzeko tresnak
eskuratzea eta beste erakundeekin elkarreragiteko gaitasuna handitzea errazten dutenak;
erakundearen estrategia eta proiektu sendoak diseinatzeko eta gauzatzeko gaitasuna
handitzea eragiten dutenak. Erakundeen sendotzea gizartea aldatzeko estrategia
nagusitzat hartzeko, prozesu horri lagundu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen lana
151

babestu egin behar da, garapenerako hezkuntzako politiketan eragiteko erakundeen
gaitasuna eta autonomia indartuta.

Ikuspegi horretatik begiratuta, erakundeetara gerturatzen direnek desikasi ahal izateko
funtsezko gunea dira erakundeak, informazio kritikoa eta prestakuntza jasotzeko gunea,
eta sorturiko informazioa, oro har, informazioaren ondoriozko hausnarketa eta gaitasun
biderkatzaile eta elikatzailea (izan ere, erakundeaz elikatzen baita, aldi berean,
erakundea bera indartzen duela) abiapuntu izanik, erakundea eraikiko duen kolektiboa
osatzeko gunea.

Halaber, garapenerako hezkuntzari, erakundearen barruan garapenerako hezkuntzak
hartzen duen tokiari, eta erakundeak berak lankidetzan betetzen duen egitekoari buruzko
hausnarketan aurrera egin behar dute erakundeek, helburu argiak eta lorgarriak
definituko dituzten epe ertainerako eta luzerako estrategiak ezartzeko, estrategia horien
bitartez lana ebaluagarri (ikaskuntza-sortzaile) bihurtuz kideentzat. Hori guztia
ezinezkoa izango litzateke erakundearen zereginean tartean sarturiko lagun guztiguztiek erabakiak hartzen parte hartuko ez balute. Kideak erakundearen partaide
sentiarazteko ezinbesteko elementua da parte-hartzea. Lotura hori gabe, zaila da
erakundeek bizirautea eta ezinezkoa erakunde horiek dinamizatzea eta gizartealdaketetara egokitzea.

Erakundeak sendotzeko beste oinarrizko elementu bat plangintza estrategikoa da, izan
ere, plangintza horren bitartez, balio bereziak defini baitaitezke eta beste erakundeekin
izan daitezkeen aliantzak eta sinergiak (aldizkakoak edo egonkorrak) identifika
baitaitezke, ekintzen eragina nabarmen handituz.
4.5.3. Ebaluazioa, ikaskuntza esanguratsua
Azaltzen ari garen garapenaren ikuspegiak bultzatzen dituen balioak txertatzeko
proiektuek gizartean zenbateko eragina duten jakitea zaila izaten da. Sarri, lortu nahi
dena hain da ukiezina itxuraz, edo egiaztatzeko hainbeste denbora behar izaten da, ezen
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prozesua ebaluatzea ezinezkotzat jotzen baita. Eta hala ere, hain justu eremu horretan da
ezinbestekoa esperientzietatik ikastea.

Ikaskuntza esanguratsua honako hau da: erakundeak ezartzen duen ekintzaren helburuak
sendotzeko edo aldatzeko gai dena, lorturiko emaitzen arabera. Gure eremuan,
proiektuetako ekintzak burutu ostean, ekintza horiekin lorturiko emaitzen inguruko
hausnarketa egiten denean lortuko da ikaskuntza esanguratsua. Proiektuaren zikloan
ebaluazioa barne hartzeak kutsu pedagogiko nabarmena dakar, izan ere, landu nahi den
gaiaren eta hartzaile den kolektiboaren gaineko hasierako intuizioari, baita prozeduren
eta jarduera-epeen gaineko intuizioari ere, forma ematera behartzen baitu horrek.
Ikasteko erabakia hartuta soilik ezar daitezke adierazle errealistak eta konprometituak,
eta aurrekontu eta ekintza eraginkorrak. Dena dela, lorturiko emaitzak ez badatoz bat
lortu nahi zenarekin, ebaluatzeko hasierako asmoari esker, plangintzaren ahulguneak
identifika daitezke eta porrotak ikaskuntza gisa barne hartu; gezurra badirudi ere, horrek
guztiak erakundea sendotu egiten du.

Ebaluatu nahi izatea erronka da, beste ezer baino lehen, ebaluazioa gauzatzeko
irizpideak eta adierazleak ezartzea eskatzen duen erronka, alegia. Eta erronka horri
aurre egitea errazagoa izango da, baldin eta erakundeak eta instituzioak gai badira
ebaluatzeko jarraibideen gainean modu bateratuan hausnartzeko; horrela, erakundeek
beren lana berriz bideratu ahal izango dute, eta gauzatzen dituzten jardueren egiazko
eragina ezagutzeko tresna seguruagoez hornituko dira instituzioak.

4.6.4. Koordinazioa, eragin esanguratsuetarako ezinbesteko faktore

Gaur egun, garapenerako hezkuntzako jarduera ugari egiten dira EAEn. Askotan,
ekintza horiek ez dute inolako loturarik, baina maiz, bereizten dituena xehetasunak
baino ez dira izaten, eta ondorioz, ekintzek izan dezaketen eragina barreiatu egiten da.
Prozedurak eta lan-eremuak errepikatzearen arrazoia honako hau da: erakundeek ez dute
batak bestearen berri izaten, ez testuinguru bakoitzean sortzen diren eztabaiden berri,
ezta unearen arabera, hainbat instantziatan hasitako hausnarketa-prozesuen berri ere.
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Hori horrela izanik, baliabideak ez dira behar bezainbat baliatzen eta tartean sartutako
eragileak agortu egiten dira, baina hori guztia saihestu beharrekoa da.

Eragile horiek koordinatuta eta elkarren berri izanda, helburuen eragina areagotu egingo
da, dela estaldura txikia zuten guneak eta landu beharrekoak atzematen direlako, dela
erakundeek (edo erakundeek eta instituzioek) bat egiten duten puntuak topatzen
direlako, puntu horietan oinarrituta, haien jarduerak elkar osatu eta indartu daitezkeela.

Horrela, ezinbestekoak diren lau koordinazio-maila ezarri dira, Zuzendaritza honen
laguntzarekin:

Hasteko, Eusko Jaurlaritzaren, eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta heziketaerakundeen artean harreman malgua ezarri behar da, parte-hartzeko guneak eta gai
garrantzitsuetan erabakiak hartzeko guneak bultzatuz. Koordinazioko bigarren maila
instituzio publikoen artekoa izango litzateke, betiere aurrekontuaren zati bat
garapenerako hezkuntzan lan egitera bideratzen duten instituzioak izanik. Eusko
Jaurlaritzak bultzatu eta erraztu beharko du gerturatze hori. Puntu honetara heldu
garelarik, garapenerako hezkuntza kontzeptuaren beraren gaineko eztabaida gogoratzea
garrantzitsua da, EAEn barruan, instituzioen jarduerek logika koherenteari jarrai
diezaioten, eta erakundeei proiektuak aurkezten eta landu beharreko testuinguruetara
egokitzen lagunduko dieten jarduera-ildoak ezartzen aurrera egin dezaten. Bestalde,
instituzioen zabaltze-gaitasuna nabarmen handiagoa da GGKE gehienena baino, eta
instituzioarteko lan bateratuko balizko esperientzietarako baliagarri izan daiteke egoera
hori.

Eragin beharreko hirugarren koordinazio-mailaren barnean hatzen dira garapenerako
hezkuntzan zuzenean aritzen diren Eusko Jaurlaritzaren sailak. Hezkuntza Sailaren,
Kultura Saileko Gazteria Zuzendaritzaren, eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Inmigrazio

Zuzendaritzaren

elkarlana

oso

baliagarria

da

hainbat

kolektibok

argitaraturiko material didaktikoa identifikatzeko, argitaratzeko eta modu eraginkorrean
baliatzeko,

eta

haien

hezkuntza-premiak

estaltzeko.

Aipatu

sailekiko

eta
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zuzendaritzekiko lankidetza sendotu egin behar da, egun abian dauden programei etekin
handiena ateratzeko lan-proposamen bateratuak eginez.

Garrantzitsutzat harturiko koordinazioko laugarren eta azkeneko maila sareko lana
sustatzeari dagokio, betiere irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta, oro har, hezkuntzaerakundeen artean izanik. Horretarako, bi aliantza mota indartuko dira, gehienbat: alde
batetik, EAEn aritzen diren erakundeen artean egin daitezkeenak (tokiko partzuergoak),
eta bestetik, herrialde pobretuetan sortutako (eta han bertan lan egiten duten)
erakundeen eta euskal erakundeen arteko esperientzien, baliabideen eta jendearen
elkartrukeak.

4.6.5.- Garapenerako hezkuntza-proiektuen tipologia adierazlea

 Eragin politikoa duten proiektuak: instituzioen politiketan eta eremuetan eragingo
duten lan-prozesuak, honako hauen bitartez: herritarrak mobilizatzeko kanpainak,
salaketa, jarraipena, eta nazioarteko foroen parte-hartzea eta zabalkundea. Eremu
horretan, gizartearen eta politikaren arloko gatazkei behar besteko garrantzi mediatikoa
ematea lortu nahi dute proiektuek, ahaztuta gera ez daitezen edo ahaztutakoak berriz
gogora ekartzeko; erakundeen artean aliantzak egitea eta sareak sortzea nahi dute, eta
gai zehatzetan konpromiso politikoak hartzeko estutzen dute.
 Metodologietan

berrikuntza

eta

sormena

sustatzen

duten

proiektuak:

hezkuntzako material berritzailea (hartzaile diren taldeetara egokituak, garapenerako
hezkuntzako lanean tresna berriak proposatzen dituztenak) sortzea, teknologia berrien,
edo irratiko eta telebistako saioen, edo kultura-produkzioaren bitartez, munduko
desberdintasunen arrazoietan eta planetako elkarren mendekotasun-harremanean
sakontzearren.
 Ikerketa-proiektuak: elkar osatzen duten bi eremutan gerta daiteke ikerketa;
honako eremu hauetan, alegia: alde batetik, garapenerako hezkuntzaren inguruko
etorkizuneko azterlanak, diagnosi parte-hartzaileak eta esperientzien sistematizatzea,
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etorkizuneko hezkuntza-ekintzak identifikatzea helburu duten proiektuak barnean
hartuta; eta bestetik, Iparralde/Hegoalde harremanen inguruko azterlanak, harreman
horiek eguneroko bizitzan duten eragina, eta gizartearen eta politikaren arloko
herritarren erabakiekin duten lotura aztertzeko. Bestela esateko, herrien garapenmaila desberdinaren oinarri diren harremanen egitura betikotzen duten prozesuak
ezagutarazteko materiala proposatu, eta garapenaren hainbat eremu argitzen dituzten
proiektuak.
 Prestakuntza-proiektuak: behar bezala identifikaturiko kolektibo hartzaileen
premietara egokituriko gaitzea, eta landu beharreko errealitateak ongi ezagutzen
dituztenen

partaidetzarekin,

batik

bat,

herrialde

pobretuetatik

datozenen

partaidetzarekin, zenbait errealitateri buruzko testigantzak eskain baititzakete. Besteak
beste, garapen bidezkoagoaren aldeko lan moduetan sakontzeko tailerrak eta
prestakuntza-ikastaroak, eta gizarte-bizitzaren ikuspegietatik begiratuta, hezkuntzako
curriculumetan eta hezkuntza ez-formaleko taldeetako lan-programetan gai horiek sar
daitezen sustatzea, baita gaiaren inguruko prestakuntza profesionalizatua ere.
 Ikaskuntza kolektiboa elkartrukatzeko proiektuak, komunikazio-proiektuak:
elkartasun-sareak, konferentziak, jardunaldiak, topaketa eta biltzarrak, eztabaidatan,
kontzeptuetan aurrera egin eta ahaleginak batze aldera; azken buruan, erakundeen eta
instituzioen artean sinergiak sortze aldera, garapenerako hezkuntza eraginkorragoa
lortzeko.

Proposaturiko prozedura horietatik hainbat kontu sortu dira, datozen lau urteotan
lehentasunezkotzat hartuko direnak:
 Giza garapenarekin loturik daudenak, betiere pobreziaren, desberdintasunen eta
gizarte-bidegabekeriaren arazoari modu kritikoan heltzen diotenak izanik.
 Globalizazioari dagozkionak, bai alderdi kritikoan (ekonomian, kontsumoan,
osasunean, hezkuntzan eta giza eskubideetan duen eragina), baita alderdi positiboan
ere (elkartasun-sareak, gizarte-foroak eta gizarte-sare alternatiboak).
 Demokrazia indartzen dutenak, hau da, partaidetza, gizartearen eta herritarren
mobilizazioa, eta gizarte-eskubideak.

156

 Garapenerako hezkuntzaren zeharkakotasunarekin berarekin loturikoak: balioetan
oinarritutako hezkuntza, generoa, justizia, elkartasuna eta gatazkak konpontzea.
 Lehengo eta oraingo gatazken ikuspegi kritikoari dagozkionak: Estaturik gabe herriak,
ahaztutako gerrateak eta nazioarteko segurtasuna eraikitzea, eskubideen eta
askatasunen kontura.

Halaber, zein kolektiborekin zentzuz lan egin daitekeen aztertzeko hausnarketa egin da,
honako baldintzapen hauek kontuan izanik: taldeetara heltzeko aukerak, sektore
jakinekiko jardunaren nondik norakoak, eta proiektuek eragina izango dutela bermatuko
duen ahalmen biderkatzailea. Hainbat hezkuntza-eremutan, lehentasunezko kolektibo
hauek definitu dira:
 Hezkuntza formalean: hezkuntza-zentroetako irakasleak, klaustroak eta zuzendaritzataldeak.
 Hezkuntza ez-formalean: aisialdiko eta animazio soziokulturaleko hezitzaileak, eta
irabazi-asmorik gabeko eta sindikatuetako bazkideak eta boluntarioak.
 Hezkuntza informalean: komunikabideetako profesionalak (kazetariak, kazetarielkargoak

eta

komunikabideetan

erantzukizunak

dituztenak)

eta

kultura-

produkzioarekin (zinema, antzertia, literatura eta musika) loturiko kolektiboak.
 EAEko hiriburuetatik kanpoko gune geografikoetako kolektiboak nabarmentzen dira
bereziki, jarduerak deszentralizatzea sustatzeko eta herri txikietan eta/edo landaherrietan horrelako jardueretarako sarbidea errazteko.
4.6.6.- Lankidetza-ekintzetarako inplikazioak:
 Lankidetza sistemaren akatsak zuzentzeko elementu marjinaltzat hartzen duen
ikuspegi murriztailea gainditzen dute Garapenerako Hezkuntzako proiektuek.
Aldizkako proiektuekin eta baliabide urriekin, munduko fluxu ekonomikoak
gidatzen dituzten egiturazko dinamikak aldatzen saiatzea lan eskerga baldin bada,
epe luzerako ikuspegiarekin tokikoan lan egitea ere ez da lan txikiagoa, nagusi den
garapen globaleko ereduan pitzadurak eragiten dituenez; pitzadura horiek egiturak
aldatzeko lagungarri dira, hain zuzen ere, munduko biztanleriaren erdia baino
gehiago pobrezia-egoera onartezinean bizitzera eramaten duten egiturak aldatzeko.
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 Arrazoietan eragiteko, munduko desorekaren errealitateak gerturatu behar dira,
erantzukizunak zalantzan jarrita, aldaketaren egiazko eragiletzat subjektuak gaitzea
sustatuta, eta lankidetza-printzipioetara egokitutako politikak eta konpromiso
instituzionalak hartzera bultzatuta.
 Erakundeen logika globaletik bertatik sortu behar dute garapenerako hezkuntzako
proiektuek, egiturazko helburuak definitzen dituzten estrategien bitartez. Hortaz,
euren ekintzak sendotzeko informazioa eta prestakuntza eskatzen dutenentzat
erreferentzia eta babes bihurtu behar dute erakundeek. Eta egiaztatzeko elementu
garrantzitsua da ebaluazioa, egiturazko helburu horietatik abiatuta ekintzak berriz
bideratzen laguntzen baitu.
 Baterako lanak, ikaskuntza kolektiboetan sakontzeak eta aldizkako sareak edo sare
egonkorrak sortzeak sinergiak sortzen ditu, alferrik galtzen utzi ezin diren
sinergiak.
 Elkarlotutako munduaren ikuskeratik begiratu behar zaie ekintzei. Herrialde
pobretuetarako lankidetzaren ikuspegia alde batera utzita, eta Iparralderako
garapenerako hezkuntza alde batera utzita, abiapuntua honako hau izango da:
Iparraldea eta Hegoaldea elkarren beharra duten errealitateak dira, bata ulertzeko
bestea ezinbestekoa izanik. Horregatik, gertuko ezagutza azpimarratu behar da, non
Iparraldeak eta Hegoaldeak beren hausnarketak eta eztabaidak elkartrukatuko
dituzten, ahalik eta gehien. Hegoaldeko Ikuspegi horrek gertuko elkarlana eta
elkartrukea dakartza, herrialde pobretuetako tokiko erakundeekin; eta gaur egun
EAEn bizi diren baina jatorriz Hegoaldekoak diren lagunen parte-hartzea ere
baliabide aberatsa izan daiteke, ikuspegi global horretan aurrera egiteko.
 Garatu beharreko prozedurak kolektibo hartzaileetara egokitu behar dira, eta
horretarako, proiektuak diseinatzeko garaian, berrikuntza eta sormena dira jarraitu
beharreko ildo nagusiak.
 Kolektiboak behar bezala identifikatu behar dira, eta prest egon behar dute
hezkuntza-ekintzan parte hartzeko. Hezkuntza-proiekturen baten ardatz edozein
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kolektibo izan daiteke, baina ahalmen biderkatzailea duten kolektiboek dute
lehentasuna, baliabideak eragingarriagoak izan daitezen lortzeko.
 Behar bezala egituratutako lana bermatu behar dute materialek, hain zuzen ere,
kolektibo horien prestakuntzan aurrera egitea, eta kontzientzia kritikoa eta gizarteekintza sortzea ahalbidetuko duen lana, modu eraginkorrean banatu eta erabiliko
dela ziurtatuz.
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II. MODULUA: LEHENTASUN GEOGRAFIKOAK
1.- Prozesuak, sareak, aliantzak, sinergiak sendotzea
Pobrezia-egoeran dauden herrialde, herri eta komunitate ugarirengana heldu da Eusko
Jaurlaritzak bultzaturiko garapen-lankidetza. Euskadiko herriak herrialde horiekiko
agertu duen elkartasuna hainbat lankidetza-eragileren bitartez bideratu da; horren
ondorioz, konpromisoko eta elkartrukeko harreman sendoak egin ditu zenbait
kulturarekin, eta bost kontinentetan gizarte-eraldaketako esperientziatan parte hartu du.
Guztira
1998-2003
51.399.871,82

%

ERDIALDEKO
33,27
AMERIKA
HEGO AMERIKA
45.935.126,32
29,73
AFRIKA
25.119.869,97
16,26
ASIA
16.574.249,59
10,72
EUROPA
15.473.009,22
10,02
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Lankidetzarako Zuzendaritza, 2004

Euskal lankidetzaren lehentasunezko ingurua Erdialdeko Amerika eta Karibe da. Eusko
Jaurlaritzaren GLO guztiaren heren bat lurralde horretara bideratu da; eta hain lurralde
txikirako hainbesteko ahalegina bideratzea deigarria da, baina bi lurraldeen arteko lotura
bereziaren adierazle ere bada, istmoaren prozesu soziopolitikoetan euskal gizarteeragileek izandako partaidetzak, kulturaren gertutasunak edo erlijioaren loturak sortu
duen loturaren adierazle. Kubako iraultzaren garaian hasi ziren lotura horiek, baina,
batik bat, 1979. urtean Nikaraguan sandinismoak garaipena lortu zuenetik aurrera,
sendotzen ari dira, 80ko hamarkadan Guatemalan eta El Salvadorren izandako herriprozesuen bitartez, edo hainbat hondamendi naturalen eraginez, hala nola Mitch
Urakana edo 2001ean El Salvadorren izandako lurrikarak.
Etengabeko presentzia jarraitu horri esker, modu naturalean garatu dira garapeneko
aliantza estrategiko, sare eta prozesu garrantzitsuak, eta horiei eutsi egin behar zaie.
Erdialdeko Amerikako eta Karibeko lankidetzak zuzen-zuzenean pairatu ditu
lankidetzaren ikuspegi desberdinek eragindako mugak, eta gaur egun, giza garapen
iraunkorra helburu duen lankidetza da nagusi, epe luzerako estrategia integralen
bitartez, non herri-sektoreak diren beren prozesuen protagonista.
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Gaur egun, lurralde hartan egoera problematikoa dago, politika neoliberalen esparruan
merkatuak zabaltzen ari baitira, Plan Puebla Panamá esaten zaion plana ezarrita. Plan
horren bitartez azpiegituren eta merkantzien korridorea sortu nahi dute, baina berez
urrakorrak diren herri-sektoreen garapen-prozesu endogenoetan eragiteko arriskua
dakar. Garapen-lankidetzak egoera horretara egokitu beharko du, eta eremu guztietan
horri aurre egin.
Hego Amerikarekin ere lotura jarraituak eta sendoak ditugu. Erdialdeko Amerikarekin
eta Karibekin batera, Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren lehentasun naturala
Amerikako kontinentea izatea eragin dute. Hego Amerikako herrialdeetako lankidetza
Erdialdeko Amerikakoaren lotura berdinetan oinarritzen da, baina Hego Amerikan
erlijioaren inguruko euskal erakunde gehiago daude, lehengo mendearen erdialdean ekin
baitzieten garapen-jardunei.
Gaur egun, azpikontinentearen barruan dauden gizartearen, ekonomiaren eta politikaren
egundoko desoreken ondorioz, herritarrak eta indigenak aztoratzen hasi dira,
partaidetza-prozesuak,

aktibismoa

eta

eragina

sortuz.

Bolivian,

Venezuelan,

Ekuadorren, Kolonbian edo Brasilen gertatu da hori, eta lankidetzak prozesu horien
osagarri eta indartzaile izan behar du. Erdialdeko Amerikan bezalaxe, ALCA edo
merkatu amerikar bakarraren proposamenarekin, pobreziaren eta bazterketaren kopuru
beldurgarriak handitzeko arriskua dago, ez baitituzte kontuan hartzen AEBren eta
gainerako herrialdeen egitura ekonomikoen arteko aldeak. Egoera horri aurre egin behar
dio lankidetzak, herritarren gehiengoaren ahotsa entzun dadin erraztuta.

Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetza.
Eremu geografikoen araberako banaketa 1998-2003 aldian
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50.000.000
0

AFRIKA

154.502.126,92
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ERDIALDEKO AMERIKA
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HEGO AMERIKA

161

1998

1999

2000

2001

2002

2003

7.990.184,09

9.733056,61

8.756.183,58

7.915620,69

8.232.753,71

8.772.073,14

HEGO AMERIKA

6.525.414,21

7.289.322,85

10.260.493,79

8.412.497,77

6.649.648,56

6.795.749,14

AFRIKA

5.287.894,89

2.889.555,38

4.085.161,92

4.647.474,22

4.289.148,78

3.910.634,78

ASIA

3.415.853,12

2.978.163,05

3.047.099,47

2.635.386,79

2.062.242,09

2.435.505,07

EUROPA

1.676.408,96

1.908.040,12

2.684.258,33

3.467.546,80

3.512.265,84

2.224.102,17

ERDIALDEKO
AMERIKA

Amerikako herri horiekiko lotura estua dagoen arren, Afrikako eta Asiako beste
errealitateei laguntzeko ahalegina ere egiten ari da, gero eta gehiago. Afrikako herri
asko pairatzen ari diren bazterketa eta nazioarteko utzikeria ikusita, Afrikak munduko
garapenari dakarkion interpelazioa ikusita, ezinezkoa da ezer egin gabe geratzea; eta
euskal gizarteak ez ditu alde batera utziko Asian pobrezia-atalasearen azpitik bizi diren
gizonen eta emakumeen kopuru izugarriak. Hori dela eta, inguru horietako garapenprozesuetara bideratzen den ahalegin ekonomikoa geroz eta handiagoa da, eta herrialde
horiekin lankidetzan aritzen diren erakundeak ere gero eta gehiago dira; horretaz guztiaz
gain, ezin ditugu ahaztu erlijiosoen kongregazioak, herrialde horietan aspalditik ari
baitira lanean.
Azken batean, Eusko Jaurlaritzak bultzatu nahi duen lankidetzaren funtsezko oinarria
prozesuak, aliantzak eta sareak dira, urtetako harremanak eta elkar ezagutzak eragin
dituenak. Amerikan lotura horiek indartzea, eta Afrikako eta Asiako herriekin
harremanak sendotzea da plan honen oinarrizko helburua.
2.- Egiturazko lankidetza: Hautakortasun Printzipioa
Prozesu eta aliantza estrategikoak sendotzeko eta indartzeko helburua osatu egin behar
da beste hainbat helbururekin, hain zuzen ere, printzipio ordenatzaileetatik eta plan
honek lortu nahi duen lankidetza motatik eratorritako helburuekin; honako hau da plan
honen xede den lankidetza mota: egiturazko lankidetza, beharrak ase baino gehiago
egingo duena, eta gaitasun eta parte-hartze aktiboa sustatzen ahaleginduko dena; epe
luzerako izatea, proiektu solteak baino gehiago, prozesu integralak bultzatuko dituena;
eragina izango duena, epe ertainean eta luzean egiaztatzeko moduko helburu eta guzti;
eta parte hartuko duten subjektu eta eragile guztien arteko koordinaziotik sortuko dena;
azken batean, proposatu dugun lankidetza horrek behar-beharrezkoa du laguntza
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estrategiko eta ekonomiko jarraitua eta sendoa, alde batetik, eta bestetik, garapeneragileen ahaleginak eta sinergiak koordinatzea ahalbidetuko duten mekanismoak
ezartzea.
Egiturazko lankidetzaren ezaugarri horiek oinarri izanik, eta hautakortasun-printzipioa
—baliabide mugatuekin pobrezia- eta urrakortasun-egoera guztiez arduratzea ezinezkoa
dela dioen printzipioa— aplikatuta, prozesu jakinak hautatu behar ditugu, beste hainbat
alde batera utzita. Orain arte, Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzak ez du
lehentasun geografikorik ezarri, modu estrategikoan. Eta ikusi dugunez, horren
ondorioz, prozesuak nolabait espezializatu eta egonkortu egin dira, baina bestalde,
denboran jarraitutasunik izan ez duten egoeraren araberako laguntzak ere sortu dira,
gaitzeko eta gaitasunak indartzeko egiazko estrategiarik ezarri gabe. Planaren
erreferentzia-esparruarekin bat ez datorren nolabaiteko barreiatze geografikoa ere izan
da, eskura dituen diru-baliabideak mugatuak direnez.
Gure helburua honako hau da: prozesu endogenoei laguntzeko estrategiak bermatzea,
modu egonkor eta iraunkorrean, eragileen arteko sinergiak eta lan-plan bateratuak
eragiten dituzten estrategiak izanik, betiere nagusi den garapen-ereduari alternatibak
eskaintzeko asmoz; beraz, erreferentzia-esparru sendoa ezartzeaz gain, esparru
geografikoa nahitaez mugatu egin behar dugu, horrelako jardunak ahalbidetzeko.
3.- Jardun Estrategiak
Aipatu ditugun bi ikuspegiak —hots, alde batetik, lankidetza-eragileek sortuak dituzten
estrategien eta dinamiken aberastasunari eustea, eta, bestetik, lankidetzan ari den
herrialdeetan egiturazko lankidetza integrala, koordinatua, epe luzerakoa eta eraginekoa
bermatuko duten ahaleginak metatzeko premia— batuta, plan honetan proposatutako
metatze geografikoa sortu da, funtsezko bi estrategiatan zehaztuta:


Eusko Jaurlaritzaren garapen-lankidetzarako (garapenerako hezkuntza alde
batera utzita) aurrekontuaren % 95 hogei herrialde eta herri pobretuetan
metatzea.
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Herrialde-estrategiak ezartzea lehentasunezko hainbat herrialdetan, ahaleginak
koordinatzea eta sinergiak lortzea ahalbidetzeko, betiere lankidetzarako
ezinbestekoak diren jardun-sektore adostuen esparruan.

3.1.- Ekintzak hogei herrialdetan metatzea

Laguntzak hogei herrialdetan edo herritan metatzeko helburuak bi logikak uztartzen
ditu, aldez aurretik badiren dinamikak sendotzearen logika, eta ahaleginak modu
erlatiboan metatzearen logika15.
Lehentasunezko multzo horren barnean harturiko herrialdeak hautatzeko, honako
irizpide hauei jarraitu diegu:
1. Pobreziaren larritasuna eta eragina.
2. Elkartze Estrategikoa.
3. Plan

Zuzendariaren

estrategiarekin

bat

datorren

esparru

politiko

instituzionala.
4. Lagundutako garapeneko politikak eta estrategiak ezartzeko gaitasuna.

3.1.1.- Pobreziaren larritasuna eta eragina. Pobreziari aurre egiteko politika ororen
ardatz izango dira honako testuinguru hauek: urrakortasun-egoera larria orokortua
dagoenean jendearen artean, eta gizarte-desberdintasunak nabariak direnean.
Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren helburua zehaztean azaldu dugunez, ez da
erraza gaitasun-pobreziaren adierazle zuzenak ezartzea, pobrezia hori alderdi anitzekoa
baita. Hala ere, baremo erabilgarritzat honako adierazle hauek baliatuko ditugu,
mugatuak diren arren: diru-sarrerak, errenta, giza garapena eta premia-pobrezia. Datu
horien arabera, egoerarik ahulduena Afrikan dago; hori dela eta, lankidetza bermatzeko
asmoz, honako irizpide hau ezarri da: laguntza guztien % 15 gutxienez Afrikara
bideratuko dela bermatzea.
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3.1.2.-

Elkartze

Estrategikoa.

Eusko

Jaurlaritzak

bultzaturiko

lankidetzaren

planifikazioa honako zutabe hauen gainean eraiki behar da: orain arteko prozesuetan
pilatutako esperientzia, urtetan adostutako aliantza estrategikoak, eta errealitateak eta
egoerak ezagutzea.
Hortaz, beste irizpide hau ere ezarri dugu: garapen-prozesuetan txertaturiko euskal
eragile asko dauden herrialdeak hautatzea, baita finantza-fondo handiagoak ezartzea ere,
egiturazko eta epe luzerako laguntzak emateko ezinbesteko baldintza baita. Denborabitarte horretan, harreman sendoena eta jarraitua izandako herrialdeen zerrenda bildu
dugu honako taula honetan, eta herrialde bakoitzean lankidetzan aritu diren euskal
erakundeen kopurua ere bai.

1998-2003 Finantziazioa
Herrialdea

Lurraldea

Euroak

PERU

Hego Amerika

14.856.160,51

EL SALVADOR

Erdialdeko Amerika, Karibe

13.334.400,75

GUATEMALA

Erdialdeko Amerika, Karibe

10.831.075,61

KUBA

Erdialdeko Amerika, Karibe

10.456.764,82

INDIA

Asia

7.850.254,62

BOLIVIA

Hego Amerika

7.513.085,26

NIKARAGUA

Erdialdeko Amerika, Karibe

6.262.020,83

VENEZUELA

Hego Amerika

5.631.318,58

KOLONBIA

Hego Amerika

5.561.396,61

DEMOKRATIKOA

Afrika

4.886.794,82

EKUADOR

Hego Amerika

4.873.125,65

HONDURAS

Erdialdeko Amerika, Karibe

3.433.575,91

TXILE

Hego Amerika

3.378.768,83

MEXIKO

Erdialdeko Amerika, Karibe

3.189.150,99

MOZAMBIKE

Afrika

2.187.266,52

DEMOKRATIKOA

Afrika

2.182.115,80

DOMINIKAR ERREPUBLIKA

Erdialdeko Amerika, Karibe

2.093.119,78

BOLI KOSTA

Afrika

1.960.970,92

ANGOLA

Afrika

1.854.391,10

ERITREA

Afrika

1.658.017,95

SAHARAKO

ARABIAR

ERREPUBLIKA

KONGOKO

ERREPUBLIKA
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ARGENTINA

Hego Amerika

1.576.564,03

FILIPINAK

Asia

1.340.048,14

PALESTINA

Asia

1.288.667,78

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza, 2004

3.1.3.-

Plan Zuzendariarekin bat datorren esparru politiko instituzionala.

Lehentasunezko herrialdeak hautatzeko irizpideetako bat da instituzioen gaitasuna, hain
zuzen ere, herrialde jakin bateko instituzioek Plan Zuzendarian proposaturiko
helburuekin, lan-ildoekin eta jardun-metodologiekin bat etortzeko duten gaitasuna.
Instituzioek lehentasunezkotzat jotzen badute pobreziari aurre egitea, berezko garapenprozesuak dituzten herri-erakundeak baldin badaude, ekintzak koordinatzea errazten
bada lankidetza-politikaren eragina indartuko duten lan-plan bateratuetan, baldintza
horiek betetzen dituen herrialde hori lehentasunezkotzat hautatuko da.

3.1.4.- Lagundutako garapeneko politikak eta estrategiak ezartzeko gaitasuna.
Garapenean erantzukidetasunaren printzipioan oinarrituta, lehentasunezko herrialdetzat
hauta daitezke erantzukidetasun-estrategiak ezartzeko gaitasun duten herrialdeak ere,
Euskadin

dauden

etorkinak

jatorrizko

herrialdeko

garapenarekin

lotzearren16.

Garapenaren kontzeptua erabaki gabe dago oraindik, eta horren inguruan ikertu beharra
dago,

esparru

teoriko

eta

jardun-estrategia

garbia

ezartzeko

lehentasunezko

helburuarekin.
.
3.1.5.- Lehentasunezko Herrialdeak eta Herriak
Lau irizpide horiei jarraiki, honako herrialde hauek hautatu ditugu:


Erdialdeko Amerika eta Karibe: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua,
Mexiko, Kuba eta Dominikar Errepublika.



Hego Amerika: Bolivia, Kolonbia, Ekuador, Peru eta Venezuela.
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Afrika: Angola, Boli Kosta, Ruanda, Mozambike, Saharako Arabiar Errepublika
Demokratikoa eta Kongoko Errepublika Demokratikoa.



Asia: India eta Palestina.

3.2.- Herrialde Estrategiak
Herrialde-estrategiak honako hau dira: Plan Zuzendariaren erreferentzia-esparruaren
eta herrialde jakin baterako lehentasunezko jardun-estrategien irudikapen zehatza,
gutxienez, planaren indarraldiaren berdina den denbora-tartean, prozesu partehartzailearen bitartez landuko dena, eta Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzak
herrialde horretan dituen tresna guztietara zabalduko dena.
Herrialde-estrategien helburuei dagokienez, bi dira: lehenik, lankidetzarako
lehentasunezko jardun-ildotan metatzea ahaleginak; eta bigarrenik, euskal eta tokiko
erakundeen baterako lana erraztea, sinergiak bilatzen eta ekintzak koordinatzen.
Garapen

Lankidetzarako

Zuzendaritzak

egingo

du

herrialdeak

hautatzeko

proposamena, honako irizpide hauei jarraiki:


Plan honetan lehentasunezkotzat jotako hogei herrialdeen zerrendan egotea.



Azken bost urteotan, finantziazio-bolumen jakin bat izatea eta herrialde horretan
modu egonkorrean aritzen diren lankidetzako euskal erakundeen kopuru jakin
bat izatea, betiere bost baino gehiago izanik.



Estrategia integrala eta epe luzerakoa gauza daitekeen herrialdea izatea, sektoreildoen eta zehar-lerroen multzoan eragiteko, aliantza estrategikoak sortzeko eta
koordinazio-estrategiak sortzeko aukera izanik, zenbait lurralde-eremutan.

Osatze-prozesuari

dagokionez,

garapen-lankidetzako

aditu

batek

egindako

lehenengo zirriborroa abiapuntu izanik, eta herrialde horren errealitatea ezagututa,
topaguneak eta erabakiguneak sortuko dira Hegoaldean nahiz Iparraldean, behin
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betiko dokumentua idazteko. Dokumentu horren barnean, gutxienez, honako hauek
hartuko dira:


Herrialdearen egoeraren diagnosia.



Giza garapen iraunkorretik abiatuta, herrialdearen erronka nagusiak.



Garapen-lankidetzaren egitura.



Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzan funtsezkoak diren lan-ildoak.

Era berean, baterako lantze-prozesuan egoki iritziz gero, herrialde-estrategian beste hau
ere sar daiteke:


Lehentasunezko inguruen eta eskualdeen hautaketa.



Lehentasunezko gizarte-subjektuen hautaketa.

Herrialde-estrategiaren indarraldia mugagabea da; estrategia hori ez da irudikatuko
deialdi zehatz batean, ezta aurrekontu-esparru zehatz batean ere. Hori baino gehiago,
partaidetzako eta helburu komunak sortzeko gune estrategiko gisa ulertzen da. Eusko
Jaurlaritzak bultzaturiko lankidetzaren tresna guztiak hartuko dira herrialdeestrategiaren barnean, baina horrek ez du esan nahi laguntzen den ekintza oro
lankidetzak proposaturiko ildoetan txertatu behar denik.
Azken buruan, bi estrategia horiei —lehentasunezko 20 herrialdetan metatzea eta
herrialde-estrategiak

ezartzea—

esker,

eskura

ditugun

lankidetza-tresnak

arrazionalizatzeko prozesuan aurrera egin dezakegu, proposatu den egiturazko
lankidetza operatibo bihurtu ahal izateko.

Jarraian, lehentasunezko 20 herrialdeak eta, beraz, herrialde-estrategiaren parte izateko
hautagaiak hautatzeko kontuan izan ditugun irizpideak modu grafikoan aurkeztuko
ditugu, taula honen bitartez.
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1. IRIZPIDEA
HERRIALDEAK
Giza
Garapenaren
Indizea1

DIRU
SARRERA
(USD)2

0,720
G.G.Ertaina
0,649
G.G.Ertaina
0,672
G.G.Ertaina
0,667
G.G.Ertaina
0,738
G.G.Ertaina

2.200
Ertain Txikia
1.910
Ertain Txikia
970
Ertain Txikia
730
Txikia
2.070
Ertain Txikia

Mexiko

0,802
G.G.Handia

Kuba

2. IRIZPIDEA
Giza
Pobrez
iaren
Indizea

1998-2003
Finantziazioa

Lan jarraitua egin
duten erakundeak4

% 17,0

13.334.400,75

7

% 22,5

10.831.075,61

8

% 16,6

3.433.575,91

4

% 18,3

6.262.020,83

7

% 13,7

2.093.119,78

1

6.230
Ertain Handia

% 9,1

3.189.150,99

4

0,809 G.G.Handia

Ertain Txikia

% 5,0

10.456.764,82

8

Bolivia

0,681
G.G.Ertaina

890
Ertain Txikia

% 14,4

7.513.085,26

7

Kolonbia

0,773
G.G.Ertaina

1.810
Ertain Txikia

% 8,1

5.561.396,61

3

Ekuador

0,735 G.G.Ertaina

1.790
Ertain Txikia

% 12

4.873.125,65

1

Peru

0,752
G.G.Ertaina

2.150
Ertain Txikia

% 10,2

14.856.160,51

13

Venezuela

0,778 G.G.Ertaina

3.490
Ertain Handia

% 8,5

5.631.318,58

5

Angola

0,381
G.G.Txikia

-

1.854.391,10

1

Boli Kosta

0,389 G.G.Txikia

% 45,0

1.960.970,92

2

Ruanda

0,431

% 44,7

1.277.762,87

1

El Salvador
Guatemala
Honduras
Nikaragua
Dominikar Errep.

740
Txikia
660
Txikia
220

3. IRIZPIDEA

4. IRIZPIDEA

Plan Zuzendariaren aldeko
esparru politiko instituzionala

Lagundutako garapenestrategiak ezartzeko
gaitasuna

3

Tokiko garapen-estrategiekin
sinergiak sortzeko gaitasuna
Tokiko garapen-estrategiekin
sinergiak sortzeko gaitasuna
Tokiko garapen-estrategiekin
sinergiak sortzeko gaitasuna
Chiapasen garapenestrategiekin sinergiak sortzeko
gaitasuna, euskal erakundeen
presentziarekin
Garapen-programak
koordinatzeko gaitasuna, tokiko
instituzioekin eta ins.
zentralarekin
Etorkinekin lagundutako
garapen-estrategiak
ezartzeko aukera
Etorkinekin lagundutako
garapen-estrategiak
ezartzeko aukera
Venezuelako gobernuaren
garapen-programekin
koordinatzeko gaitasuna
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Mozambike
SAED

G.G.Txikia
0,354
G.G.Txikia
-

Txikia
210
Txikia

% 49,8

2.187.266,52

3

-

-

4.886.794,82

2

Kongoko Errep.
Dem.

0,365
G.G.Txikia

100
Txikia

% 42,9

2.182.115,80

3

India

0,595
G.G.Txikia

530
Txikia

% 31,4

7.850.254,62

13

Palestina

0,726 G.G.Ertaina

1.110
Ertain Txikia

-

1.288.667,78

1

SAEDeko gobernuaren
garapen-programekin
koordinatzeko gaitasuna

Palestinar herriaren garapenestrategiekin koordinatzeko
gaitasuna

1

Giza Garapenari buruzko Txostena 2004. GNBP
Munduko Garapenaren Adierazleen Datu Basea, Munduko Bankua, 2004ko iraila
3
Giza Garapenari buruzko Txostena 2004. GNBP
4
Gutxienez hiru urtez herrialdean presentzia izan duten edo duten erakundeen kopurua
2
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III. MODULUA: LANKIDETZA ERAGILEAK
Herrialde eta herri pobretuekiko elkartasun-mugimenduak izan dira euskal lankidetzaren
egungo egituraren oinarri. Euskal lankidetzak dituen funtsezko balioetako bat da
garapen-dinamikatan eta -prozesutan sartuta dauden eragileen aberastasuna, aniztasuna
eta espezifikotasuna.
Eta, hain justu, gizarte-bultzada horrek eragin erabakigarria izan zuen lankidetzara
bereziki bideratutako diru publikoak ziurtatzeko garaian, dela tokiko mailan, dela forumailan, dela Eusko Jaurlaritzan, zuzendaritza, zinegotzigo edo zerbitzu espezifikoen
bitartez.
Euskal lankidetzak azken 15 urteotan izan duen egitura instituzionalaren bilakaera
aztertuz gero, gaur egungo egiturari buruz honako ondorio hauek aterako genituzke:
-

Garapenerako Gobernuz Kanpoko euskal Erakundeak izan dira eta dira, oraindik
ere, jardunaren funtsezko subjektu, metatuko esperientzia nabarmena izanik.
GLSFren fondo guztien % 90 inguru bete dute; sareak, aliantza estrategikoak,
garapen-prozesuak sortu dituzte bai Hegoaldean, bai Iparraldean; herriaren
babesa izan dute, Iparraldean garapenerako hezkuntzan eragin handia izanik, eta
herrialde pobretuetako garapenarekin konprometitutako gizarte-sarea indartuta.
Hala ere, euskal GGKEek finantziazio publikoaren mendekotasun handia dute;
gizartean izen ona duten arren, ez dute finantza-laguntza esanguratsurik jasotzen
herritarren aldetik, ezta partaidetza boluntario aktibo handirik ere. Kasu askotan,
erakundeen egiturak ez dira sendoak, eta estrategiak teorian lantzeko eta
gauzatzeko gaitasunak ere murritzak dituzte. Horretaz gain, lankidetzarako diru
publikoa gehitu egin denez, gero eta erakunde gehiago sortzen ari dira, eta
zenbait kasutan, Hegoaldeko erakundeekiko finantza-bitarteko besterik ez dira
izaten, Euskadin eragiteko egiazko lanik egin gabe, gizarte-ordezkaritzarik gabe,
eta estrategia zehatzik gabe.

-

Administrazio publikoek badituzte garapen-lankidetzarako egiturak, baita
aurrekontu-partidak ere, egonkorrak edo hazkundean. Egoera hori indargunea
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da, giza garapen iraunkorraren alde jartzen baitituzte, maila guztietan (tokikoan,
foru-mailan eta orokorrean), euren gaitasunak. Alabaina, gaur egun ez dago
nahikoa koordinaziogune, irizpideak eta helburuak bateratzeko, ezta estrategia
komunak ezartzeko ere. Eta dauden egiturak ahulak ere badira, giza baliabidetan
eta baliabide materialetan.
-

Garapenari buruzko ikerketak egiten dituzten unibertsitateak eta institutuak ere
funtsezkoak izan dira jakintza sortzeko, eta garapenerako eta lankidetzarako giza
baliabideen prestakuntzan.

-

Lankidetza-deialdietan, enpresek parte-hartze txikiagoa baino aktiboa izan dute,
GLSFak produkzio-garapenera eta laguntza teknikora bideratutako atal
espezifikoaren bitartez.

Ez dituzte GGKEen moduko gaitasunak proiektuak

kudeatzeko, eta ez dute Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko desorekei aurre
egiteko gizarte-sare aktiboa sortzeko ordezkaritzarik, ezta gaitasunik ere. Kasu
askotan, zaila izaten da koherentziari eustea, enpresen helburu naturala baita
irabaziak lortzea, lankidetzarenak gizarte-arlokoak eta desinteresatuak izanik;
horren ondorioz, epe motzerako ikuspegiak, interesatuak sortzen dira, eta
proiektuen kudeaketan disfuntzioak ere izan daitezke. Hala ere, sektore hori oso
garrantzitsua da, giza gaitasun eta gaitasun tekniko oso espezifikoak baititu,
lankidetzako beste eragileek ez dituztenak, eta pobreziari aurre egiteko
ezinbestekoak dira.
-

Beste hainbat gizarte-erakundek eta sindikatuek ez dute modu aktiboan parte
hartu garapen-lankidetzarako estrategietan, kasu jakinetan izan ezik.

Aniztasun-, indargune- eta ahulezia-egoera honetan, instituzioak indartzeari laguntzeko
asmoz, ezinbestekoa da lehentasunezko eragileak hautatzea (eragile jakin batean
gehiegizko metaketa gerta dadin saihestearren; ezein eragilek ezin izango du jaso
lankidetza-tresna guztientzako dagoen diruaren % 10 baino gehiago, urtean). Honako
irizpide hauei erreparatu diegu lehenespen hori ezartzeko:


Euskal gizartean duen ordezkaritzari eta gizarte-eragina izateko gaitasunari.
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Eragin sendoa eta biderkatzailea izango duten prozesuak eta estrategiak sortzeko
gaitasunari.



Koordinazioa errazteko eta lankidetza-eragileen arteko sinergiak sortzeko
gaitasunari.

Hortaz, eta azaldutakoa oinarritzat hartuta, Plan Estrategiko honetan xedatzen denez,
plana garatzen eta kudeatzen parte hartuko duten lankidetza-eragileak honako hauek
izango dira:


Eusko Jaurlaritza: bultzatzen duen lankidetza-estrategia zehatza eskaintzeko
erantzukizuna du. Gainera, eragileen arteko koordinazioa sustatzea eta
estrategian proposatutako helburuak sendotuko dituzten lankidetza-ekintzei
laguntzea izango ditu helburu. Hiru egiteko horiek betetze aldera, gaitasun
arautzaileaz gain, baterako finantziazioko zuzeneko hitzarmenak ere balia
ditzake tresnatzat.



Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeak (GGKE), Eusko Jaurlaritzak
bultzaturiko lankidetzan lehentasunezko eragile izanik. Erakundeei lagundu egin
behar zaie indartze instituzionalean, gaitasun teknikoak eta giza gaitasunak
dituzten erakundeak lortzearren, herri-babes eta ordezkaritza nabarmen eta guzti,
eta gizartean eragiteko gaitasuna dutenak. GGKEen aniztasuna bera ezin da
baliotzat hartu, adierazitako irizpide horien arabera ez bada.



Euskal Administrazio Publikoak.

Koordinazioak eta sinergia-bilaketak

planean ezarritako jardun-printzipioa osatzen dute. Ekintzen eragina handiagoa
izan dadin, eta Euskadin gizarte-kontzientzia sortzeko, honako baldintza hauek
bete behar dira: tokiko eragileen eta foru-eragileen indartzeari laguntzea, eta
dinamikak eta estrategiak egokitzeko aukera izatea. Tokikoa lehenesten duen
lankidetzak topagune izan behar du, Iparraldeko eta Hegoaldeko tokiko
eragileen arteko topagune, alegia, eta are gehiago, lehentasunezko sektoreildoetako bat tokiko boterea indartzea izanik. Hori dela eta, baterako
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finantziazioko zuzeneko hitzarmenetara bideraturiko diruaren % 10eko
gutxienekoa ezarri da baterako ekintzen kasuan, tokiko instituzioen eta Euskal
Fondoaren artean.


Garapenerako lankidetza-ekintzak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko
beste erakunde batzuk. Badira Euskadin erakunde asko komunitate eta jende
pobretuaren garapenerako lagungarria izan daitekeen esperientzia, metatutako
gaitasunak eta jakintza espezifikoa dutenak —garapen-lankidetzarekin lotura
zuzena eta bakarra izan gabe—. Esate baterako, erlijiosoen kongregazioak,
ikastetxeak eta osasun-zentroak; unibertsitateak ere funtsezko zeregina betetzen
du ikerketan, jakintza sortzen, prestakuntzan eta pobreziari aurre egitearekin
lotura duten ekintzetan. Gainera, gazteriaren sektore batean balio solidarioak eta
unibertsalistak zabaltzeko eta sektore hori sentsibilizatzeko gune interesgarria da
unibertsitatea; garapenaren aldeko lanerako oso interesgarriak diren hainbat
arlotan kualifikazio-maila handiko baliabide teknikoak eta giza baliabideak
metatzen direla ere aipatu behar da. Eragile gisa lehenetsiko dira bai gizartemugimenduak, baita sindikatuak ere. Iparraldeko eta Hegoaldeko gizartemugimenduen arteko topaguneak sortzeko prozesu horiek funtsezko irizpide
dira, elkartze-printzipioan oinarrituta.



Garapenean aritzen diren Nazio Batuetako Erakunde Multilateral Ez
Finantzarioak. Nazio Batuen erakundeek eragiteko gaitasuna izan dezakete
zenbait jardun-sektoretan, eragile egokien bihurtuta. Estrategia berritzaileen
osaketan eta beste emaileekiko koordinazioan ere lehentasunezko eragile dira.

Lankidetza-eragile guztiak bat egiten dituen funtsezko osagaia irabazi-asmorik ez izatea
da. Plan honen oinarrizko printzipioetan ezarritakoari jarraiki, gure lankidetzak
solidarioa, garbia eta gardena izan behar du, eta pobrezia murriztea izan behar du
helburu, prozesu endogenoak eta tokiko gaitasunak indartuta. Irabazi-asmorik ez izateak
bermea eskaintzen du, lankidetza konprometitua izateko bermea, goian aipaturiko
helburuarekin bat ez datozen interesekin loturarik izan gabe.
Hala ere, gizarte-ekonomiako enpresek, kooperatibek eta bestelako irabazizko
erakundeek ere parte hartu ahal izango dute prozesu horretan, zeharka edo modu
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subsidiarioan, baldin eta beren konpromiso solidarioa eta desinteresatua bermatzen
badute; horrela, enpresa horien gaitasun tekniko espezifikoekin laguntza eman ahal
izango dute. Helburua honako hau da: ahalik eta eragile gehien txertatzea, euskal
lankidetzaren egitura indartzearren.
Gizateriak aurre egin beharreko arazo nagusia herrialde pobretuen garapena dela
konturatu gara; eta errealitate horretaz jabetzea akuilu izan da, euskal gizarteak
Hegoaldearekin duen konpromiso solidarioari historian zehar eusteko akuilu, alegia.
Plan honekin konpromiso horri eusten eta zabaltzen laguntzen badiogu, helburua bete
egingo dugu.
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IV. MODULUA: GARAPEN LANKIDETZARAKO TRESNAK
Urteak joan, urteak etorri, pobreziari aurre egiteko estrategian, hainbat tresna eskuratu
ditu Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoak (GLSF).
Azken urteotan, garapen-lankidetzarako tresnen aukeraketa egin da, honako helburu
hauen arabera: ahal den euskal eragile gehienengana zabaltzea lankidetza, baita giza
garapenean oinarritutako estrategiak eskatzen dituen ekintza-ildoak dibertsifikatzea ere.
Hain zuzen ere, horrexegatik, eta Euskadiko herriak dituen gaitasunak abiapuntu izanik,
harremanetan dauden herrialde eta herri pobretuetako gizon-emakumeen gaitasunak
areagotzeari lagundu nahi izan zaio; horretaz gain, Iparraldea/Hegoaldea harremanen —
egungo desoreka-egoera eragin duten ekonomiaren, politikaren eta gizartearen arloko
egituren— errealitateari buruz euskal gizarteak duen kontzientzia indartzea ere lortu
nahi izan da. Garapen-lankidetzarako lanetan lotura handiena duen jendearengan ere
eragiteko ahalegina egin da, beren esku-hartzeen kalitate teknikoan eta estrategikoan
sakontze aldera.
Gaitasunak indartzeko ildo horiek uztartuta, Plan Zuzendari honetan gako-tresnak diren
lankidetza-tresna multzoa sendotu da; honako hauek dira tresna horiek:
-

Lankidetza-tresna nagusia izaki, GLSFren urteroko deialdia egitea, honako
kapitulu hauek barnean hartuta:


GGKEei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei (K1)
begira,

lankidetza-proiektuetarako

diru-laguntzen

kapitulua, gehienez hogeita lau hilabeteko iraupenarekin.


Beste eragileei —unibertsitateak, prestakuntza-zentroak,
ospitaleak, enpresak, etab.—(K2) begira, produkzioko
garapen-proiektuetarako diru-laguntzen eta asistentzia
teknikoaren kapitulua, gehienez hogeita lau hilabeteko
iraupenarekin.
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Garapenerako hezkuntza-proiektuetarako diru-laguntzen
kapitulua, hezkuntza arautua eta ez-arautua, ikerketa eta
sentsibilizazioa (K3) barnean hartuta, gehienez hogeita
lau hilabeteko iraupenarekin.



GGKEei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei (PRE)
begira, ekintza humanitarioko proiektuetarako dirulaguntzen kapitulua, gehienez urtebeteko iraupena izanik
eta eperik gabeko deialdian.



Xedapen gehigarria, hainbat motatako erakundeekin
zuzeneko hitzarmenak egiteko aukera emateko Eusko
Jaurlaritzari (ZUZ).

-

Borondatezko euskal lankideentzako diru-laguntza deialdia, euskal lankidetzaeragileek gauzatutako garapen-lankidetzarako proiektuetan lan egiteko (KOP).

-

Borondatezko euskal lankideentzako diru-laguntza deialdia, Nazio Batuen
garapenerako zenbait erakunde multilateraletan lan egiteko, hala nola GNBPn,
UNESCOn, UNICEFen, UNIFEMen edo ACNURen (NBE).
1998

1999

2000

2001

2002

2003

GUZTIRA

14.882.658,85

19.293.553,98

21.118.771,73

18.259.047,08

18.570.127,46

18.675.820,92

110.781.980,02

2.967.931,08

2.209.596,49

3.190.202,99

3.169.736,11

1.707.126,07

971.893,25

14.216.485,99

777.561,63

1.291.809,91

1.275.837,12

2.302.036,65

2.579.727,41

1.963.042,22

10.190.014,94

5.403.425,02

1.325.592,95

1.163.859,94

1.473.372,56

270.202,00

.506.871,67

11.143.324,14

661.113,31

270.455,45

1.106.401,93

920.039,67

391.985,00

1.285.754,60

4.635.794,96

KOP

306.819,17

222.735,45

240.377,58

273.685,49

459.464,62

1.503.082,31

NBE

706.227,77

729.300,56

702.365,75

927.843,69

1.136.062,42

4.201.800,19

K1
K2
K3
PRE
ZUZ

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Lankidetzarako Zuzendaritza
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Lankidetza-tresna horiek egonkortasun esanguratsua izan dute denboran zehar, eta
lankidetzako euskal estrategia sendotzeko ziklo garrantzitsua bete dute; baina gaur egun
osatuta dauden moduan egonda, berriz aztertu eta aldatu egin behar dira, egiturazko
lankidetzak eta etengabe aldatzen ari den sektoreak eskatzen dutenaren arabera.
Programa bakoitzeko proposamenak eta helburuak premietatik sortu dira, lankidetzaeragileek atzemandako premietatik, alegia; baina ez dute antolatu helburu komun zehatz
bat lortzeko tresnen multzo integralik, beren jardun-ildoaren espezifikotasunetik
abiatuta. Horregatik izan da hain zaila tresnen artean sinergiak sortzea.
Plan Zuzendarian ezarritako garapen-lankidetzarako tresnen multzoa hiru helburutan
zehazten da:


Tresna guztien helburuak, lehentasunak eta jardun-irizpideak esparru teoriko
bakar batean definitzea, I. moduluan azaldutako esparruan, alegia.



Lankidetza-tresnak egokitzea, esparru teorikoan proposaturiko egiturazko
lankidetzaren eskakizunen arabera.



Lankidetza tresnak egokitzea, Lankidetzarako Zuzendaritzaren eta gizarteeragileen egungo gaitasunen arabera.

Lehenengo helburuari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren ustez, orain arte izan diren
tresnak egokiak dira, baina berriz definitu dira, gaitasunak indartuta pobreziari aurre
egiteko lanean txerta daitezen kasu guztiak.
Bigarrenari helduta, honako bi kontzeptu hauek dira planean bultzatzen den
lankidetzaren ardatz: giza garapen iraunkorra eta pobrezia; eta ikusi dugunez, prozesu
konplexuak, dinamikoak eta egiturazkoak izanik, lankidetza-tresnek ezaugarri horietara
egokitu behar dute. Horretaz gain, gaitasunak indartu nahi izatekotan, honako hauek
ezinbestekoak dira:


Epe luzerako laguntzak, prozesuak osatzeko estrategien bitartez.
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Dinamikak koordinatzeko, sinergiak sortzeko eta aliantza estrategikoak
sendotzeko mekanismoak.

Baina bestalde, eta hirugarren helburuarekin sartuta, tresna operatiboen oinarri diren
postulatu teorikoak ere egokitu egin behar dira, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetzarako
Zuzendaritzaren eta lankidetza-erakundeen egungo gaitasunen arabera. Ez dugu ahaztu
behar Eusko Jaurlaritzaren lankidetza deszentralizatua dela, lankidetzan dauden
herrialdeetan presentzia fisiko iraunkorra izan gabe, eta giza baliabide mugatuekin.
Bestalde, lankidetzako euskal eragile gehienak txikiak eta ertainak dira, finantzaestrategia garrantzitsuak koordinatzen eta kudeatzen esperientzia handirik metatu ez
dutenak, eta epe luzera begirakoak.
Hortaz, proposatutako tresna multzoa bi joera horien arteko orekaren emaitza da. Alde
batetik, egiturazko lankidetzaren premiak; eta bestetik, euskal lankidetzaren egungo
gaitasunak eta esperientzia. Azkeneko aldagai hori sendotu ahala —eta proposatutako
tresnak helburu hori lortzera bideratu dira—, aurreragoko planetan sartu ahal izango
dira esparru teorikoarekiko egokiagoak diren tresnak.
Horrela

bada,

Eusko

Jaurlaritzaren

lankidetzarako

tresna-sistema

(ekintza

humanitarioan berezkoak direnak alde batera utzita, estrategia espezifikoan sartuta
baitaude) honako hau izango da:


Urteko plana, Plan Zuzendariaren indarreko urte bakoitzean garatu beharreko
jarduerak zehazten dituena. Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean abiaraziko diren
lankidetza-tresnak definitzea da plan horren egitekoa.



Herrialde-estrategia. Urteko Plan bakoitzean gutxienez bi herrialde hautatuko
dira, herrialde-estrategia lantzeko. II. moduluan azaldu ditugu estrategia horren
ezaugarriak.
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Garapen-lankidetzarako programak, abiarazitako ekintzen egiturazko eta epe
luzerako ikuspegia indartzea lortu nahi duen tresna berria. Tresna horrek deialdi
espezifikoa izango du, honako ezaugarri hauekin:

-

Gehienez hogeita hamasei hilabeteko iraupena (lau aurrekontu-ekitaldi).

-

Deialdian sartzen diren eragileek finantza-baldintza hauek bete beharko dituzte:
azken 5 urteetan, Eusko Jaurlaritzak emandako finantziazioaren gutxieneko
zenbateko bat; dirua lortzeko gaitasuna izatea berez; azken 5 urteetan
kudeatutako proiektuen bolumena. Baldintza horiek ez ezik, beste hainbat
gizarte-baldintza (Euskal Autonomia Erkidegoan ezarrita egotea) eta baldintza
estrategiko (Plan Estrategiko batean txertatuta egotea programa) ere bete
beharko dituzte. Baldintza horiek guztiak arautzeko, berezko dekretu arautzailea
emango da.

-

Programa bakoitzeko jaso beharreko kopurua: 600.000 (gutxienez) eta 1.200.000
euro (gehienez) bitarte.

-

Erakunde eta deialdi bakoitzeko, gehienez bi programa onartzea.

-

Erabilgarri dagoen diru guztitik17 gehienez % 35 programen deialdirako izango
da.

Honako bi tresna hauek18 deialdi berean sartuko dira:


Garapen-lankidetzarako proiektuak, honako oinarrizko ezaugarri hauek betetzen
dituztenak:
-

Gehienez hogeita lau hilabeteko iraupena izatea (hiru aurrekontuekitaldi).

-

IV. moduluan ezarritako zuzeneko eragile guztiak izango dira eragile
parte-hartzaileak.
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-

Proiektu bakoitzeko emango den diru-laguntza gehienez 600.000 euro
izango da.

-

Garapen-lankidetzarako programen deialdiko diru-laguntzak jasotzen
dituzten erakundeek guztira 600.000 euro arteko finantziazioa jaso ahal
izango dute, proiektuetan.

-

Tresna horretara bideratutako kapituluak ez du gaindituko urteko deialdi
bakoitzean erabilgarri dagoen diru guztiaren % 40.



Garapenerako hezkuntza-proiektuak, eragin politikorako, berrikuntzako eta
sormeneko, ikerketako, prestakuntzako eta elkartrukeko proiektuak barnean
hartuta, betiere honako ezaugarri hauei jarraiki:

-

Gehienez hogeita lau hilabeteko iraupena izatea (hiru aurrekontu-ekitaldi).

-

IV. moduluan ezarritako zuzeneko eragile guztiak izango dira eragile partehartzaileak.

-

Tresna horretara bideratutako kapitulua ez da izango urteko deialdi bakoitzean
erabilgarri dagoen diru guztiaren % 10 baino txikiagoa.

Gehieneko
iraupena

Eman daitekeen
diru-laguntza

Programak

36 hilabete

600.0001.200.000 €

Proiektuak

24 hilabete

0-600.000 €



Deialdirako
zenbatekoen
%,
aurrekontu
guztiari
dagokionez
% 40
% 40

Erakunde partehartzaileen
baldintzak

Erakunde eskatzaile
bakoitzeko mugak

Finantzen, gizartearen
eta estrategien
arlokoak
Bat ere ez

2.400.000 €
600.000 €, programen
deialdian finantziaziorik
lortuz gero

Baterako finantziazioko zuzeneko hitzarmenak: Euskal Autonomia Erkidegoaren
Administrazio Orokorrak zuzeneko hitzarmenak egin ditzake zuzenbide

181

publikoko edo pribatuko zenbait erakunderekin. Hitzarmen horietan, honako
elementu hauek funtsezkoak izango dira:
-

Bi helburu izango ditu: alde batetik, gainerako tresnetan tokirik ez duten
ekintza garrantzitsuak eta berritzaileak abiaraztea. Beste aldetik, ekintzen
eta estrategien koordinazioa sustatzea beste emaileekin, finantzaarlokoak

ez

diren

garapen-erakunde

multilateralekin,

herrialde

pobretuetako instituzioekin, etab. Tokiko euskal instituzioekin eta Euskal
Fondoarekin koordinatzeak lehentasun berezia izango du, euskal
lankidetza-politika sortzeko pixkanaka-pixkanaka.
-

Gehienez hogeita hamasei hilabeteko iraupena (lau aurrekontu-ekitaldi).

-

Urteko finantzazioak ez du gaindituko urteko deialdi bakoitzean
erabilgarri dagoen diru guztiaren % 9. Guztizko zenbateko horretatik, eta
tokiko eragileekiko koordinazioak lehentasuna duenez, gutxienez % 10
bideratuko da tokiko euskal instituzioekiko edo Euskal Fondoarekiko
hitzarmenetara.



Borondatezko euskal lankideentzako laguntza-programa. Honako hauek dira
ezaugarri nagusiak:

-

Herrialde pobretuetako tokiko erakundeen gaitasunak indartzea, borondatezko
euskal lankideen presentziarekin. Tokiko erakundeak proiektuetako oinarrizko
elementuak direnez, erakunde horien indartze teknikoa, estrategikoa eta
instituzionala egokia da, berez.

-

Diru-laguntzaren gehieneko iraupena hogeita lau hilabete izango da (hiru
aurrekontu-ekitaldi).

-

Deialdiak ez du gaindituko urteko deialdi bakoitzean erabilgarri dagoen diru
guztiaren % 2.
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Borondatezko

euskal

lankideentzako

laguntza-programa,

Nazio

Batuen

sistemako hainbat erakundetan lan egiteko. Funtsezko ezaugarriak honako
hauek dira:
-

Garapen-agentzia

multilateralen

lana

ezagutzeari

laguntzea.

Borondatezko euskal lankideak agentzia horietan txertatze hutsak balioa
eransten dio gure lankidetzari, aldebikoaren eta multilateralaren arteko
koordinazioa erraz baitezake.
- Deialdiak ez du gaindituko erabilgarri dagoen diru guztiaren % 3.


Irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako deialdi irekia eta iraunkorra. Honako
ezaugarri hauek ditu:
- Gainerako tresnetan tokirik ez duten garapen-lankidetzarako jarduerei
laguntzea da helburua: egoeraren araberako laguntzak eta lankidetzaeragileen proiektuak, programak edo estrategiak osatzeko jarduerak.
- Deialdiak ez du gaindituko erabilgarri dagoen diru guztiaren % 1.
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V. MODULUA: 2005 – 2008 AURREKONTU ESPARRU ADIERAZLEA
Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu guztiaren % 0,456 garapen-lankidetzarako izan da
2004. urtean. Beraz, esan gabe doa % 0,7aren helburu historikora heltzeko bide luzea
geratzen dela, eta geratzen diren hamarreko horiek, egiaz, dirutza handia osatzen dute.
Hori dela eta, eta euskal lankidetza Estatuko garrantzitsuena izanik diru-ekarpenaren
aldetik, % 0,7ak akuilu izan behar du, inoren mesederako izango ez litzatekeen
autokonplazentzian erortzea saihesteko akuilu.
Dena den, honako hau ere azpimarratu beharrekoa da: Jaurlaritzak garapenlankidetzarekin eta ekintza humanitarioarekin duen konpromisoa sendotu egin da
urtetan zehar. Horrela, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin batera,
gero eta baliabide gehiago eman ditu GLSFrako, eta ondorioz, geroz eta proiektu
gehiagori eman dakioke diru-laguntza, proiektuak gero eta asmo handiagokoak baitira
eta diru gehiago behar baitute. Iparraldea/Hegoaldea harremanen inguruan bildu den
gizarte-mugimenduaren agintalditzat har daiteke konpromiso hori, mugimenduari
iraunaraziz eta behar bezala kudeatzeko ezinbesteko ezaugarriak emanez, hala nola:
gardentasuna, eraginkortasuna, eragingarritasuna, kontu eman beharra eta, Plan honetan
definitu dugun moduan, inbertsioa jasotzen duten herrien garapen iraunkorra ez den
beste interesik ez izateko beharra.
Gaur egun, Aldundiek ez dute GLSFan parte hartzen; izan ere, lankidetzarako
baliabideak beren kabuz kudeatzea aukeratu dutenez, Jaurlaritzak ahalegin osagarria
egin behar izan du azken urteotako mailari eusteko. Egoera horretan, garapenlankidetzarako diru-kopurua urtetik urtera handitzeko helburua proposatu da, betiere
Aurrekontu Guztiaren % 0,7a jomuga izanik; hori horrela bada, plan honetan jasotako
koordinazioko eta eragineko helburuak erdiesteko aukera izango da.
Jarraian, plan honetan hartutako finantza-konpromisoak laburtuko ditugu, baita gutxi
gorabeherako adierazleak ere:
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DIRU ERABILGARRIAREN BANAKETA ADIERAZLEAK, TRESNAREN ARABERA
TRESNA
LANKIDETZA PROGRAMAK
LANKIDETZA PROIEKTUAK
GARAPENERAKO HEZKUNTZA PROIEKTUAK
LANKIDEAK PROGRAMA
NB PROGRAMA
HITZARMENAK
DEIALDI IREKIA

FINANTZIAZIOA %
≤ 35
≤ 40
> 10
≤2
≤3
≤9
≤1

DIRU ERABILGARRIAREN GUTXI GORABEHERAKO BANAKETA ADIERAZLEAK, SEKTORE ARLOAREN
ARABERA
SEKTOREA
LEHENTASUNEZKO GIZARTE PREMIAK
HERRI EKONOMIA
TOKIKO BOTEREA
GIZA ESKUBIDEAK
KULTURA NORTASUNA
GARAPENERAKO HEZKUNTZA

GUTXI GORABEHERAKO ADIERAZLEA %
25
25
5
5
5
10

AURREKONTU ADIERAZLE GEOGRAFIKOAK



Diru erabilgarriaren % 95 lehenetsitako 20 herrialdeetara bideratuko da



Diru erabilgarriaren % 15, gutxienez, Afrikako ekintzetarako izango da

AURREKONTU ADIERAZLEAK GENEROAREN ARABERA
Diru erabilgarriaren % 10, gutxienez, emakumeen erakundeak protagonista izango diren ekintzarako
izango da, non emakumeak subjektu izango diren; edo emakumeen egoeran eta mailan zuzenean
eragingo duten ekintzetarako, genero-harremanak aldatuta.
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VI. MODULUA: JARRAIBIDEAK ETA EKINTZA ILDOAK. EBALUAZIO
ADIERAZLEAK
Aurreko moduluetatik ondorioztatutako ekintza multzoa bildu dugu modulu honetan.
Ekintza horien irudikapen zehatza, egiaztagarria eta ebaluagarria dira, hots, Plan
Zuzendarian tartean sartutako eragileen konpromisoak eta erantzukizunak zehazten
dituzte.
Hurrengo orrialdeetan Planaren jarraibideak aurkeztuko ditugu, testuaren egitura
orokorraren arabera ordenatuta; beraz, jarraibide bakoitza dagokion moduluari —
printzipioak, esparru teorikoa, lehentasun geografikoak, tresnak, eragilea, aurrekontua—
buruzkoa izango da.


1. JARRAIBIDEA: KALITATEZKO EGITURAZKO LANKIDETZA SUSTATZEA



2. JARRAIBIDEA: ESPARRU TEORIKO KOHERENTEA ETA INTEGRALA DEFINITZEA GARAPEN
LANKIDETZARAKO EKINTZA SORTARENTZAT



3.

JARRAIBIDEA:

ABIARAZITAKO

GARAPEN

LANKIDETZARAKO

EKINTZEN

ERAGIN

GEOGRAFIKOA ETA KOORDINAZIOA INDARTZEA



4. JARRAIBIDEA: KOOPERAZIO TRESNEN ESPARRU INTEGRATUA ETA KOHERENTEA SENDOTZEA



5. JARRAIBIDEA: PLAN ZUZENDARIAREN LANKIDETZA ERAGILEAK DEFINITZEA



6. JARRAIBIDEA: EUSKO JAURLARITZAK GARAPEN LANKIDETZARA BIDERATURIKO DIRU
PUBLIKOA GEHITZEA

Jarraibideak jardueratan banakatzen dira, azkeneko taulan ikusiko dugunez. Erakunde
erantzuleak eta laguntzaileak ere definituko ditugu taula horretan, baita adierazleak ere.

I. jarraibidea: Kalitatezko egiturazko lankidetza sustatzea
1.1Lankidetza garden eta solidarioan jardutea.
1.2Garapen-lankidetzaren kalitate teknikoa eta estrategikoa hobetzea.
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1.3Estrategiak osatzean eta horien jarraipena egitean, adostasun- eta partaidetzaprozesuak abiaraztea.
1.4Prozesu endogenoak osatzean eta aliantza estrategikoetan oinarritutako lankidetzaekintzak sustatzea.
1.5Epe

luzerako

garapen-prozesu

integraletan

txertaturiko

lankidetza-ekintzak

sustatzea.
1.6Lankidetza-ekintzen bizitza-zikloan parte hartzen duten eragileei dagokienez,
noranzko biko lankidetza horizontalean jardutea.
1.7Lankidetza-eragileen eta -ekintzen koordinazioa indartzea.
1.8Lankidetzarako inplikazioak lortzeari bultzatzea, bazterketa-prozesuen ikuspegi
globaletik begiratuta.

II. jarraibidea: Esparru teoriko koherentea eta integrala definitzea garapenlankidetzarako ekintza sortarentzat
2. Lankidetza-ekintzen multzoari begira, helburu zehatz koherentea eta sendoa
definitzea: «Pobreziaren aurka lan egitea, Iparraldean eta Hegoaldean prozesu
endogenoak eta gaitasunak indartuta, eta tokian tokikoari lehentasuna emanez,
estatukoari edo nazioartekoari baino gehiago».
2.1 Pobreziaren kontzeptua modu integralean hartuko duten jarduneko 6 sektore-ildo
ezartzea: lehentasunezko gizarte-premiak; herri-ekonomia; tokiko boterea; giza
eskubideak; kultura-nortasuna eta garapenerako hezkuntza.
2.1.1 Pobreziaren aurkako lanean funtsezko alderditzat definitzea lehentasunezko
gizarte-premien jardun-sektorea.
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2.1.1.1 Lehentasunezko gizarte-premien sektore-ildoa osatzen duten azpisektoreak
ezartzea: hezkuntza, oinarrizko osasuna, ura eta saneamendua, etxebizitza, tokiko
azpiegiturak, eta sexu- eta ugalketa-eskubideak.
2.1.2 Pobreziaren aurkako lanean funtsezkotzat jotzea tokiko garapen ekonomikoaren
eta herri-ekonomiaren lan-sektorea.
2.1.2.1 Herri-ekonomiaren sektore-ildoa osatzen duten azpisektoreak ezartzea:
produkzioa, prestakuntza, kreditua, merkaturatzea, berrikuntza teknologikoa eta
enpresa-garapeneko zerbitzuak.
2.1.2.2 Herri-ekonomia sektorearen zeharkako ezaugarri espezifikoak zehaztea.
2.1.3 Pobreziaren aurkako lanean funtsezko alderditzat definitzea Tokiko Boterearen
sektorea.
2.1.3.1 Tokiko boterearen sektore-ildoa osatzen duten azpisektoreak ezartzea: tokiko
instituzioak indartzea, herritarren partaidetza indartzea eta tokiko boterea sortzea;
komunitatearen antolaketa indartzea.
2.1.4 Pobreziaren aurkako lanean funtsezko alderditzat definitzea Giza Eskubideen
sektorea.
2.1.5 Pobreziaren aurkako lanean funtsezko alderditzat definitzea Kultura Nortasunaren
sektorea.
2.1.5.1 Kultura-nortasunaren sektore-ildoa osatzen duten azpisektoreak ezartzea:
kulturen garapena; kulturarteko elkarrizketa eta aniztasuna sustatzea; kulturaren eta
garapenaren arteko harremana indartzea.
2.1.6 Pobreziaren aurkako lanean funtsezko alderditzat definitzea Garapenerako
Hezkuntzaren sektorea.
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2.1.6.1 Garapenerako hezkuntzaren sektore-ildoa osatzen duten azpisektoreak ezartzea:
sentsibilizazioa, prestakuntza, ikerketa eta eragina.
2.2 Garapen-ekintzen multzoa osatuko duten eta helburu zehatzean ezarritako
lankidetza-eredua zehaztuko duten 4 zehar-lerro ezartzea. Hona hemen ezarritako
lerroak: tokiko gaitasunak, partaidetza eta antolaketa komunitarioa indartzea; generoberdintasuna; giza eskubideen defentsa eta iraunkortasun ekologikoa.
2.2.1 Premiak betetzea soilik ez, baizik eta tokiko gaitasunak indartzea ere lortu nahi
duten lankidetza-ekintzei laguntzea.
2.2.1.1 Herritar-subjektuen partaidetza premisatzat eta partaidetza hori indartzea
helburu zehaztzat dituzten lankidetza-ekintzei laguntzea.
2.2.1.2 Pobrezia- eta urrakortasun-egoeran dagoen jendearen hainbat antolatzeko modu
sustatuko eta sendotuko dituzten ekintzak lehenestea.
2.2.2 Genero-berdintasuna, emakumeak gaitzearen bultzada, eta gizon-emakumeen
arteko berdintasuna helburu dituzten lankidetza-ekintzei laguntzea.
2.2.2.1 Lankidetza-eragile guztiek genero-politika instituzionalak osa ditzaten sustatzea.
2.2.2.2 Genero-ikuspegia zehar-lerrotzat txertatzen duten plangintza estrategikoen
barnean harturiko ekintzak lehenestea.
2.2.2.3 Lankidetza-tresnetan genero-ikuspegia txertatzean hobekuntza lortzea.
2.2.2.4

Honako ekintza hauekin bereizkeria positiboa aplikatzea: emakumeen

erakundeak subjektu dituzten ekintzekin, edo xede-biztanle emakumeak soilik dituzten
ekintzekin, edo emakumeen egoera eta maila aldatzen eragin zuzena duten proiektuekin.
2.2.2.5 Plan Zuzendariaren tresnetan zuzenean edo zeharka parte hartzen duten
erakundeetako giza baliabideen genero-prestakuntzan eragingo da.
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2.2.3 Lehenengo, bigarren eta hirugarren belaunaldiko eskubide guztiak sustatzea, eta
herritar subjektuetan eskubide horiek bermatzea eta bereganatzea lortu nahi
duten lankidetza-ekintzei laguntzea.
2.2.3.1

Giza eskubide baten salaketa, eragina, elkarrizketa edo defentsa barnean

hartzean duten ekintzak lehenestea.
2.2.3.2

Giza

Eskubideetako

nazioarteko

foroetan

lankidetza-erakundeen

partaidetza sustatzea.
2.2.4 Bioaniztasunean edo ingurumenean eragiten ez duten lankidetza-ekintzei
laguntzea.
2.2.4.1

Tokiko baliabide naturalak eta energia-baliabideak oinarri izanik,

garapen autozentratua bultzatuko duten lankidetza-ekintzei laguntzea.

III. jarraibidea: Abiarazitako garapen-lankidetzarako ekintzen eragin geografikoa
eta koordinazioa indartzea
3.1 Hegoaldean gauzatzen diren lankidetza-tresnetarako (garapenerako hezkuntza alde
batera utzita) aurrekontuaren zati handiena 20 herrialde eta herri hauetan metatzea: El
Salvador, Guatemala, Kuba, Nikaragua, Mexiko, Honduras, Dominikar Errep., Peru,
Bolivia, Venezuela, Kolonbia, Ekuador, SAED, Mozambike, Kongoko Errep. Dem.,
Boli Kosta, Angola, Ruanda, India eta Palestina.
3.2 Urteko plan bakoitzean gutxienez bi herrialde-estrategia ezartzea, lankidetzaeragileen eta -tresnen arteko koordinazioa ahalbidetzeko, eragina biderkatuz.
3.3

Lankidetza-eragileen

arteko

sinergietan

oinarritutako

lankidetza-ekintzak

lehenestea.
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IV. jarraibidea: Plan Zuzendariaren lankidetza-eragileak definitzea
4.1 Plan Zuzendariaren zuzeneko eragileak ezartzea, IV. jarraibidean adierazitako
tresnen deialdietan zuzenean sar daitezkeen eragileak izanik.
4.2 Plan Zuzendariaren zeharkako eragileak ezartzea, IV. jarraibidean adierazitako
tresnen deialdietan sar daitezkeen eragileak izanik, betiere zuzeneko eragileren batekin
partzuergoa osatuta.
V. jarraibidea: Kooperazio-tresnen esparru integratua eta koherentea sendotzea
5.1 Garapen Lankidetzarako Programen deialdia argitaratzea urtero.
5.2 Garapen Lankidetzarako eta Garapenerako Hezkuntzako Proiektuen deialdi
bateratua argitaratzea urtero.
5.3 Baterako finantziazioko zuzeneko hitzarmenak lankidetza-tresnatzat ezartzea.
5.4 Borondatezko euskal lankideentzako laguntzen deialdia argitaratzea urtero,
lankideen bitartez herrialde pobretuetako tokiko erakundeen gaitasunak indartze aldera.
5.5 Borondatezko euskal lankideentzako laguntzen deialdia argitaratzea urtero, Nazio
Batuetako garapeneko hainbat erakunde multilateraletan lan egiteko.
5.6 Lankidetza-estrategien osagarri izango diren egoeraren araberako ekintzen deialdi
irekia eta iraunkorra ezartzea.
VI. jarraibidea: Eusko Jaurlaritzak garapen-lankidetzara bideraturiko diru
publikoa gehitzea
6.1 Planaren indarraldiaren amaieran, Eusko Jaurlaritzaren GLOak gehitu daitezen
lortzea, aurrekontu globalari dagokionez.
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ERREFEREN
TZIA

JARDUERA

ERAKUNDE
ARDURADUNA

ERAKUNDE
LAGUNTZAILEA

ADIERAZLEAK

1.
KALITATEZKO ETA EGITURAZKO
JARRAIBIDEA
LANKIDETZA SUSTATZEA
1.1

1.2

Lankidetza
jardutea

garden

eta

solidarioan Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Saila

Garapen-lankidetzaren kalitate teknikoa Etxebizitza eta
eta estrategikoa hobetzea
Gaietako Saila

-Herrialde
pobretuen
garapena ez den beste
interesen bat helburu duen
ezein ekintza ez onartzea.
-Herrialde pobretuetako
jendearentzat
eta
komunitateentzat kosturen
bat duten ekintzak ez
onartzea.
- Gaikako prestakuntzari
eta
prestakuntza
teknikoari
dagokion
ekitaldi bat, gutxienez,
antolatzea urtean.

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak
Lankidetzarako
Zuzendaritzaren
langileentzako
Etengabeko Prestakuntza
Programa.
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Lankidetzarako
Zuzendaritzaren langileek
urtean 3 joan-etorri egitea,
ebaluazioa bertatik bertara
egiteko.
Lankidetzarako
Zuzendaritzatik kanpoko
langileek urtean joanetorri 1, gutxienez, egitea,
ekintza,
herrialdeestrategia edo prozesu
jakin batzuk ebaluatzeko.

1.3

Estrategiak
osatzean
eta
horien Etxebizitza eta
jarraipena egitean, adostasun- eta Gaietako Saila
partaidetza-prozesuak indartzea.

-Lankidetza-tresna
guztietan,
funtzionamenduko
eta
kudeaketako protokoloak
abiaraztea.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
Genero-estrategian
subjektu
diren adostasun- eta partaidetzaherritarrak,
tokiko prozesua sendotzea.
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako Garapenerako
zuzeneko eta zeharkako hezkuntza-estrategian
eragileak.
adostasun- eta partaidetzaprozesua sendotzea.
- Ekintza humanitarioaren
estrategian adostasun- eta
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1.4

Prozesu endogenoak osatzean eta Etxebizitza eta
aliantza estrategikoetan oinarritutako Gaietako Saila
lankidetza-ekintzak sustatzea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

1.5

Epe
luzerako
garapen-prozesu Etxebizitza eta
integraletan txertaturiko lankidetza- Gaietako Saila
ekintzak sustatzea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

1.6

Lankidetza-ekintzen
bizitza-zikloan Etxebizitza eta
parte
hartzen
duten
eragileei Gaietako Saila
dagokienez, lankidetza horizontalean
jardutea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

partaidetza-prozesua
sendotzea.
- Euskal erakundeak,
tokiko erakundeak eta
ekintzaren subjektu den
biztanleriak
metatutako
esperientziaren balorazio
esplizitua,
lankidetzatresna
bakoitzaren
deialdian.
- Ekintzaren helburuaz
gaindiko
loturaikuspegiaren,
edo
Estrategia Integralen, edo
epe
luzerako
Plan
Estrategikoen balorazio
esplizitua,
tresna
bakoitzaren deialdian.
Lantzen
ari
den
komunitatearen kulturan
oinarritzea
lankidetzaekintza oro, betiere giza
eskubideen
esparrua
errespetatuta.
- Euskadin metaturiko
jakintza eta esperientzia
badagoen
sektoretan,
lanaren
balorazio
esplizitua,
tresna
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1.7

Lankidetza-eragileen eta
koordinazioa indartzea

-ekintzen Etxebizitza eta
Gaietako Saila

bakoitzaren deialdian.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
- Urtean 2 herrialdesubjektu
diren estrategia osatzea.
herritarrak;
tokiko
erakundeak;
euskal -Deialdi
guztietan
instituzio lankideak; eta partzuergoak lehenestea.
IV. moduluan ezarritako
zuzeneko eta zeharkako -Tokiko
instituzioen
eragileak.
parte-hartzearen balorazio
positiboa.
-Lurraldea
garatzeko
dinamikatan eta planetan
txertaturiko
ekintzak
lehenestea.

1.8

Lankidetzarako
inplikazioak
lortzeari Etxebizitza eta
bultzatzea, bazterketa-prozesuen ikuspegi Gaietako Saila
globaletik begiratuta

- Tokiko eragina duten
ekintzak lehenestea.
Gizarte IV. moduluan ezarritako Garapenerako
zuzeneko eta zeharkako hezkuntzako
garapeneragileak.
eragileen
lanaren
balorazio
esplizitua,
deialdi guztietan.

2.
ESPARRU TEORIKO KOHERENTEA
JARRAIBIDEA
ETA INTEGRALA DEFINITZEA
GARAPEN-LANKIDETZARAKO
EKINTZA SORTARENTZAT
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2

Lankidetza-ekintzen multzoari begira, Etxebizitza eta
helburu zehatz koherentea eta sendoa Gaietako Saila
definitzea: pobreziaren aurka lan
egitea, Iparraldean eta Hegoaldean
prozesu endogenoak eta gaitasunak
indartuta,
eta
tokian
tokikoari
lehentasuna emanez, estatukoari edo
nazioartekoari baino gehiago.

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

-Abiarazitako
ekintza
guztiak
helburu
hori
lortzera bideratuko dira,
zuzen-zuzenean.
-GGI ertaina edo txikia;
edo errenta-maila txikia,
ertain-txikia edo ertaina
duten herrietako edo
herrialdeetako
jarduna
lehenestea.
- Pobreziaren aurkako
lanarekin
harreman
zuzena duten sektoreetan
jardutea.

2.1

Pobreziaren
kontzeptua
modu Etxebizitza eta
integralean hartuko duten jarduneko 6 Gaietako Saila
sektore-ildo ezartzea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

Pobreziaedo
urrakortasun-egoeran
dagoen
biztanleriaren
partaidetza
funtsezko
premisa da.
- Honako hauek izango
dira
jardun-sektoreak:
Lehentasunezko Gizarte
Premiak; Herri Ekonomia;
Tokiko Boterea; Giza
Eskubideak;
Kultura
Nortasuna
eta
Garapenerako Hezkuntza.
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2.1.1

Pobreziaren aurkako lanean funtsezko Etxebizitza eta
alderditzat definitzea lehentasunezko Gaietako Saila
gizarte-premien sektorea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

2.1.1.1

Lehentasunezko
gizarte-premien Etxebizitza eta
sektore-ildoa
osatzen
duten Gaietako Saila
azpisektoreak ezartzea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

2.1.2

Pobreziaren aurkako lanean funtsezko Etxebizitza eta
alderditzat definitzea Giza Eskubideen Gaietako Saila
sektorea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.

- Abiarazitako lankidetzaekintza guztiak bost ildo
horien barruan hartzen
dira,
I.
moduluan
adierazitako
proiektuen
tipologian.
Aurrekontu
erabilgarriaren % 25,
gutxienez, lehentasunezko
gizarte-premietara
bideratuko
da
(datu
adierazlea).
Aurrekontu
erabilgarriaren % 20,
gutxienez,
oinarrizko
gizarte-premietara
bideratuko da.
- Honako hauek izango
dira jardun-azpisektoreak:
Hezkuntza,
Oinarrizko
Osasuna,
Ura
eta
saneamendua, Etxebizitza,
Tokiko Azpiegiturak, eta
Sexu
eta
Ugalketa
Eskubideak.
Aurrekontu
erabilgarriaren % 25,
gutxienez,
herriekonomiaren
ildora
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moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

bideratuko
adierazlea).

da

(datu

2.1.2.1

Herri-ekonomiaren
sektore-ildoa Etxebizitza eta
osatzen duten azpisektoreak ezartzea
Gaietako Saila

2.1.2.2

Herri-ekonomia sektorearen zeharkako Etxebizitza eta
Gaietako Saila
ezaugarri espezifikoak zehaztea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

2.1.3

Pobreziaren aurkako lanean funtsezko Etxebizitza eta
alderditzat definitzea Tokiko Boterea Gaietako Saila
sektorea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
- Honako hauek izango

2.1.3.1

Tokiko boterea sektore-ildoa osatzen Etxebizitza

eta

- Honako hauek izango
dira jardun-azpisektoreak:
Produkzioa, Prestakuntza,
Kreditua, Merkaturatzea,
berrikuntza teknologikoa,
enpresa-garapenerako
zerbitzuak,
eta
laneskubideei laguntzea.
Diru-sarrerak
eta
enplegua sortzeaz gain,
tokiko merkatuak indartu
eta tokiko premiak beteko
dituzten
ekintzak
lehenestea.
Modu
organikoan
produzitzen
duten
nekazaritza
eta
abeltzaintzako proiektuak
lehenetsiko dira.
Aurrekontu
erabilgarriaren
%
5,
gutxienez,
tokiko
boterearen
ildoko
ekintzetara bideratuko da
(datu adierazlea).
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duten azpisektoreak ezartzea

Gaietako Saila

2.1.4

Pobreziaren aurkako lanean funtsezko Etxebizitza eta
alderditzat definitzea Giza Eskubideen Gaietako Saila
sektorea

2.1.5

Pobreziaren aurkako lanean funtsezko Etxebizitza eta
alderditzat
definitzea
Kultura Gaietako Saila
Nortasunaren sektorea

2.1.5.1

Kultura-nortasuna
sektore-ildoa Etxebizitza eta
osatzen duten azpisektoreak ezartzea
Gaietako Saila

subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

dira jardun-azpisektoreak:
Tokiko
Instituzioak
indartzea,
herritarren
partaidetza indartzea eta
Tokiko Boterea sortzea;
komunitatearen antolaketa
indartzea.
Aurrekontu
erabilgarriaren
%
5,
gutxienez,
giza
eskubideen
ildoko
ekintzetara bideratuko da
(datu adierazlea).
Aurrekontu
erabilgarriaren
%
5,
gutxienez,
kulturanortasunaren
ildoko
ekintzetara bideratuko da
(datu adierazlea).
- Honako hauek izango
dira jardun-azpisektoreak:
kulturen
garapena,
kulturarteko elkarrizketa
eta aniztasuna sustatzea,
kulturaren eta garapenaren
arteko
harremana
indartzea.
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2.1.6

Pobreziaren aurkako lanean funtsezko Etxebizitza eta
alderditzat definitzea garapenerako Gaietako Saila
hezkuntzaren sektorea

2.1.6.1

Garapenerako hezkuntza sektore-ildoa Etxebizitza eta
osatzen duten azpisektoreak ezartzea
Gaietako Saila

2.2

Garapen-ekintzen multzoa osatuko Etxebizitza eta
duten eta helburu zehatzean ezarritako Gaietako Saila
lankidetza-eredua zehaztuko duten 4
zehar-lerro ezartzea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

Aurrekontu
erabilgarriaren % 10,
gutxienez, garapenerako
hezkuntzaren
ildoko
ekintzetara bideratuko da
(datu adierazlea).
- Honako hauek dira
jardun-azpisektoreak:
Eragin
politikoa,
metodologietan
berrikuntza eta sormena,
ikerketa, prestakuntza eta
komunikazioa, elkartruke
eta ikaskuntza kolektiboa.
Lankidetza-ekintza
guztietako zehar-lerroak
honako hauek izango dira:
tokiko
gaitasunak
indartzea; partaidetza eta
antolaketa komunitarioa;
genero-berdintasuna; giza
eskubideen defentsa eta
iraunkortasun ekologikoa.
Lankidetza-ekintza
guztiek zuzenean eragingo
dute honako hauetan:
tokiko
gaitasunak
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2.2.1

Premiak betetzea soilik ez, baizik eta Etxebizitza eta
tokiko gaitasunak indartzea ere lortu Gaietako Saila
nahi duten lankidetza-ekintzei laguntzea

Gizarte

2.2.1.1

Herritar-subjektuen
partaidetza Etxebizitza eta
premisatzat eta partaidetza hori Gaietako Saila
indartzea helburu zehaztzat dituzten
lankidetza-ekintzei laguntzea.

Gizarte

2.2.1.2

Pobrezia- eta urrakortasun-egoeran Etxebizitza eta
dagoen jendearen antolaketa-prozesuak Gaietako Saila
sustatu eta sendotuko dituzten ekintzak
lehenestea.

Gizarte

2.2.2

Genero-berdintasuna helburu duten Etxebizitza eta
lankidetza-ekintzei laguntzea, gizonek Gaietako Saila
emakumeen gain duten nagusitasuna
desagerrarazteko.

Gizarte

indartzean,
generoberdintasunean,
giza
eskubideen defentsan eta
sustapenean,
eta
iraunkortasun
ekologikoan.
Lankidetza-ekintzetako
Tokiko
gaitasunak
subjektu
diren indartzen ez dituen ezein
herritarrak,
tokiko ekintza ez onartzea.
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Lankidetza-ekintzetako
- Herritarren partaidetza
subjektu
diren bermatzen
ez
duten
herritarrak,
tokiko ekintzak ez onartzea.
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako - Parte-hartze adierazleak
zuzeneko eta zeharkako ezartzea.
eragileak.
Tokiko
gaitasunen
indartzearen
edo
sortzearen
balorazio
esplizitua,
tresna
bakoitzaren deialdian.
Lankidetza-ekintzetako
Genero-ikuspegia
subjektu
diren barnean hartzen ez duen
herritarrak,
tokiko ezein ekintza ez onartzea.
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
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2.2.2.1

Lankidetza-eragile guztiek Genero Etxebizitza eta
Politika Instituzionalak osa ditzaten Gaietako Saila
sustatzea

zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Tokiko erakundeak eta
IV. moduluan ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

Genero-politika
instituzionalak
dituzten
erakundeen
balorazio
esplizitua,
tresna
bakoitzaren deialdian.
-Generoari
buruzko
politika eta estrategia
instituzionalak
osatzea
erraztuko duen tresna
sortzea
planaren
indarraldian.
- Eusko Jaurlaritzaren
Lankidetzarako
Zuzendaritzaren generopolitika
instituzionala
osatzea.

2.2.2.2

Genero-ikuspegia
zehar-lerrotzat Etxebizitza eta
txertatzen
duten
plangintza Gaietako Saila
estrategikoen
barnean
harturiko
ekintzak lehenestea

Gizarte

2.2.2.3

Lankidetza-tresnetan genero-ikuspegia Etxebizitza

Gizarte

eta

- Plangintza estrategiko
batean, genero-ikuspegia
duen
ekintza
bat
txertatzea
modu
positiboan
baloratzea,
tresna
bakoitzaren
deialdian.
- Aldez aurreko azterketak
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txertatzean hobekuntza lortzea

Gaietako Saila

eta diagnosiak egitea,
genero-ikuspegiari jarraiki
- Genero-adierazleak

2.2.2.4

2.2.2.5

Honako ekintza hauekin bereizkeria Etxebizitza eta
positiboa
aplikatzea:
emakumeen Gaietako Saila
erakundeak
subjektu
dituzten
ekintzekin,
edo
xede-biztanle
emakumeak soilik dituzten ekintzekin

Plan Zuzendariaren tresnetan zuzenean Etxebizitza eta
Gaietako Saila
edo zeharka parte hartzen duten
erakundeetako giza baliabideen genero-

Gizarte IV. moduluko zuzeneko
eta zeharkako eragileak,
Tokiko
Erakundeak,
Emakumeen Erakundeak.

Aurrekontu
erabilgarriaren % 10,
gutxienez, honako ekintza
hauetarako izango da:
emakumeen erakundeek
abiarazitako
edo
emakumeei
soilik
zuzendutako
ekintzetarako,
edo
emakumeen egoeran eta
mailan modu positiboan
eragingo
duten
ekintzetarako,
generoharremanak aldatuta.

Lankidetza-tresna
guztien
zuzeneko
onuradunen
%
50,
gutxienez,
emakumeak
izango dira.
Gizarte Tokiko erakundeak eta - Genero-ikuspegiarekin
IV. moduluan ezarritako lotura duen mintegia —
zuzeneko eta zeharkako tailerra—
antolatzea
eragileak.
urtero.
Genero-ikuspegia
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prestakuntzan eragitea

2.2.3

Lehenengo, bigarren eta hirugarren Etxebizitza eta
belaunaldiko
eskubide
guztiak Gaietako Saila
sustatzea, eta herritar subjektuetan
eskubide
horiek
bermatzea
eta
bereganatzea
lortu
nahi
duten
lankidetza-ekintzei laguntzea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

2.2.3.1

Giza eskubide baten salaketa, eragina, Etxebizitza eta
elkarrizketa edo defentsa barnean Gaietako Saila
hartzean duten ekintzak lehenestea

2.2.3.2

Giza
Eskubideetako
nazioarteko Etxebizitza eta
foroetan
lankidetza-erakundeen Gaietako Saila
partaidetza sustatzea

Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.
Gizarte Tokiko erakundeak eta
IV. moduluan ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

2.2.4

ingurumenean Etxebizitza eta
Gaietako Saila
modu negatiboan eragiten ez duten
Bioaniztasunean

edo

lankidetza-ekintzei laguntzea

txertatzearen
kanpoebaluazio bat, gutxienez,
egitea urtean, bertatik
bertara.
Lankidetza-ekintza
guztietan, giza eskubideen
inguruko
sustapeneko,
defentsako,
prestakuntzako
edo
ezagutarazteko osagairen
bat txertatzearen balorazio
esplizitua.
Giza
eskubideen
inguruko
jardueren
balorazio
esplizitua,
tresna
bakoitzaren
deialdian.

Giza
Eskubideen
inguruko
nazioarteko
foroetan
lankidetzaeragileen
partaidetza
sustatzea.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
- Ingurumenean eragin
subjektu
diren negatiborik duen ezein
herritarrak,
tokiko ekintza ez onartzea.
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
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2.2.4.1

Tokiko baliabide naturalak eta energia- Etxebizitza eta
Gaietako Saila
baliabideak oinarri izanik, garapen
autozentratua

bultzatuko

duten

lankidetza-ekintzei laguntzea
3.
ABIARAZITAKO
GARAPEN
JARRAIBIDEA LANKIDETZARAKO
EKINTZEN
ERAGIN
GEOGRAFIKOA
ETA
KOORDINAZIOA AREAGOTZEA
3.1
Hegoaldean gauzatzen diren lankidetza- Etxebizitza eta
tresnetarako (garapenerako hezkuntza Gaietako Saila
alde batera utzita) aurrekontuaren zati
handiena herrialde kopuru mugatuan
metatzea

eragileak.
Gizarte Lankidetza-ekintzetako
subjektu
diren
herritarrak,
tokiko
erakundeak
eta
IV.
moduluan
ezarritako
zuzeneko eta zeharkako
eragileak.

Tokiko
baliabide
naturalak eta energiabaliabideak
ardatz
dituzten
ekintzak
lehenestea.

Gizarte IV. moduluan ezarritako Aurrekontu
zuzeneko eta zeharkako erabilgarriaren %
95
eragileak.
(garapenerako
hezkuntzaren aurrekontua
alde batera utzita) 20
herrialdetara edo herritara
bideratuko
da:
El
Salvador,
Guatemala,
Kuba,
Nikaragua,
Mexiko,
Honduras,
Dominikar Errep., Peru,
Bolivia,
Venezuela,
Kolonbia,
Ekuador,
Ruanda,
SAED,
Mozambike,
Kongoko
Errep. Dem., Boli Kosta,
Angola,
India
eta
Palestina.
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3.2

3.3

Herrialde-estrategiak
ezartzea,
lankidetza-eragileen eta -tresnen arteko
koordinazioa ahalbidetzeko, eragina
biderkatuz
Lankidetza-eragileen arteko sinergietan
oinarritutako
lankidetza-ekintzak
lehenestea

4.
PLAN
JARRAIBIDEA
LANKIDETZA

Etxebizitza eta
Gaietako Saila
Etxebizitza eta
Gaietako Saila

Hegoaldeko
ekintzetarako aurrekontu
guztiaren % 15 Afrikara
bideratuko da.
Gizarte Tokiko erakundeak eta - Urteko Plan bakoitzean
IV. moduluan ezarritako gutxienez bi Herrialde
zuzeneko eta zeharkako Estrategia lantzea.
eragileak.
Gizarte IV. moduluan ezarritako Iparraldean
nahiz
zuzeneko eta zeharkako Hegoaldean, Partzuergoak
eragileak.
osatzearen
balorazio
esplizitua,
tresna
bakoitzaren deialdian.

ZUZENDARIAREN
ERAGILEAK

DEFINITZEA
4.1

Plan Zuzendariaren zuzeneko eragileak Etxebizitza eta
ezartzea, IV. jarraibidean adierazitako Gaietako Saila
tresnen deialdietan zuzenean sar
daitezkeen eragileak izanik

Gizarte

Ekintza
guztiak
zuzenean
kudeatuko
dituzte honako hauek:
Eusko
Jaurlaritzak,
GGKEek, tokiko euskal
administrazioek, Euskal
Fondoak, irabazi-asmorik
gabeko beste erakunde
batzuek, Nazio Batuetako
garapen-erakunde
multilateralek.
-Ezein lankidetza-eragilek
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4.2

Plan Zuzendariaren zeharkako eragileak Etxebizitza eta
ezartzea, IV. jarraibidean adierazitako Gaietako Saila
tresnen deialdietan sar daitezkeen
eragileak izanik, betiere zuzeneko
eragileren batekin partzuergoa osatuta

5.
KOOPERAZIO TRESNEN ESPARRU
JARRAIBIDEA INTEGRATUA ETA KOHERENTEA
SENDOTZEA
5.1
Garapen-lankidetzarako
programen Etxebizitza eta
Gaietako Saila
deialdia argitaratzea urtero

Gizarte

ez du jasoko tresna
multzoarentzat erabilgarri
dagoen diru guztiaren %
10
baino
gehiagoko
finantziazioa.
- Irabazi-asmoa duten
erakundeek parte hartu
ahal izango dute Eusko
Jaurlaritzak bultzaturiko
ekintzetan,
betiere
zeharkako moduan.

Gizarte

Deialdiak
ez
du
gaindituko
aurrekontu
erabilgarriaren % 35.

5.2

Garapen-lankidetzarako
eta Etxebizitza eta
garapenerako hezkuntzako proiektuen Gaietako Saila
deialdi bateratua argitaratzea urtero

Gizarte

Deialdiak
ez
du
gaindituko
aurrekontu
erabilgarriaren % 50.

5.3

Baterako
finantziazioko
zuzeneko
hitzarmenak
lankidetza-tresnatzat
ezartzea, Plan Zuzendarian, dagokion
urteko planean edo herrialde-estrategian
ezarritako emaitzak indartzeko
Borondatezko euskal lankideentzako
laguntzen deialdia argitaratzea urtero,

Etxebizitza eta
Gaietako Saila

Gizarte

Deialdiak
ez
du
gaindituko
aurrekontu
erabilgarriaren % 10.

Etxebizitza eta
Gaietako Saila

Gizarte

Deialdiak
ez
du
gaindituko
aurrekontu

5.4
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5.5

5.6

euskal lankideen bitartez herrialde
pobretuetako
tokiko
erakundeen
gaitasunak indartze aldera
Borondatezko euskal lankideentzako Etxebizitza eta
laguntzen deialdia argitaratzea urtero, Gaietako Saila
Nazio Batuetako garapeneko hainbat
erakunde multilateraletan lan egiteko
Lankidetza-estrategien osagarri izango Etxebizitza eta
Gaietako Saila
diren egoeraren araberako ekintzen

erabilgarriaren % 2.
Gizarte

Deialdiak
ez
du
gaindituko
aurrekontu
erabilgarriaren % 3.

Gizarte

Deialdiak
ez
du
gaindituko
aurrekontu
erabilgarriaren % 1.

Gizarte

-

deialdi irekia eta iraunkorra ezartzea
6.
EUSKO JAURLARITZAK GARAPEN
JARRAIBIDEA
LANKIDETZARA BIDERATURIKO
DIRU PUBLIKOA GEHITZEA
6.1

Eusko Jaurlaritzaren GLOak gehitu Etxebizitza eta
daitezen lortzea, aurrekontu globalari Gaietako Saila
dagokionez
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1

Milurteko 8 helburuak honako hauek dira: 1990. eta 2015. urteen artean, muturreko pobrezian bizi
direnen proportzioa erdira murriztea; Beranduenez 2015. urtean, haur guztiak lehen hezkuntzako
zentroetan matrikulatzea; 2005. urterako, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzen aurrera
egitea, emakumea gaituz, eta lehenengo eta bigarren hezkuntzan generoagatiko ezberdintasunak
ezabatuta; 1990. eta 2015. urteen artean, haurren heriotza-tasa bi herenetan murriztea; 1990. eta 2015.
urteen artean, amen heriotza-koefizienteak hiru laurdenetan murriztea; 2015. urterako, ugalketako osasunzerbitzuen premia dutenei zerbitzu horietarako sarbidea eskaintzea; 2015. urterako ingurumenbaliabideen galera alderantzikatzeko asmoz, 2005erako garapen iraunkorreko estrategia nazionalak
aplikatzea; Garapenerako munduko elkartea sustatzea.
2

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostena 2003

3

Pérez de Armiño, K.: Vulnerabilidad y desastres. Causas estructurales y procesos de la crisis de África,
in Lan Koadernoak 24. zkia. (1999), HEGOA, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo.
4

Definizio hori honako hiztegi honetako definizioan oinarritua dago: Pérez de Armiño, Karlos (zuz):
Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 220. or.
5

Marshall Salins, honako honetan aipatua: Nuestra Diversidad Creativa: Informe de la Comisión

Mundial de Cultura y Desarrollo, Ediciones UNESCO, Paris, 1996.
6

80ko hamarkadan ELGEk Europa iparraldeko herrialdeei emandako gomendioetan, errenta-aldea
hazkunderako bizigarri zen, faktore posizionalengatik (Senpere, 2003). Bestalde, 70eko hamarkadatik
aurrera, ekonomia ortodoxoak ekologiaren aldagaia txertatu zuen, ingurumeneko ondasunak eta
zerbitzuak baloratuta, eta baliabideak esleitzeko mekanismorik eraginkorrena merkatua dela esanez. Hala
ere, merkatua ez da egokia ingurumena kudeatzeko, kaudimendunen eskaerari soilik erantzuten baitio; eta
merkatuak zenbat eta desarautuago jokatu, arazo hori orduan eta larriagoa da. Natura ez da merkatuaren
baitako beste merkantzia bat: materialen zikloak murriztu eta bioaniztasuna sortzeko joera du naturak,
baina produktuen mundializaziorako eta estandarizaziorako joera du merkatuak.
7

Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza Zuzendaritzak sortutako Lehentasunezko Gizarte Premien kontzeptuan
honako hauek hartzen dira barnean: ohiko moduan onartua dagoen terminoa —Oinarrizko Gizarte
Premiak— gehi bigarren hezkuntza, herri-heziketa eta lanbide-heziketa; euskal lankidetzak esperientzia
handia du eta ibilbide luzea egin du sektore horietan guztietan.
8

GNBP, Giza Garapenaren Txostena 2003

9

Lehenengo oin-oharrean zerrendatu dira Milurteko Helburuak.

10

Hain justu emakumeek pairatzen dituzte zuzen-zuzenean neoliberalismoaren ondorioak. Historian
zehar, ugalketa-rola soilik izan dute, baina produkzio-rolean hasten direnean, batez ere sektore
informalean sartzen dira, edo baldintza txarrenak eta soldata txikienak dituzten postuetan.
11

World Development Indicators, Munduko Bankua 2000

12

Alburquerque, Francisco: Tokiko Garapen Ekonomikoa eta Garapenerako Lankidetza Deszentralizatua

13

FAOSTAT Data Base Results

14

Produkzioan eragingarritasun handienaren frogatzat aurkezten diren ikerketetan, produkzio
transgenikoa eta iraultza berdearen metodoak alderatzen dituzte; iraultza berdean baliabideen erabilera bai
da eragingarriagoa, baina nekazaritza ekologikoarekin alderatuz gero, orduan ez, azken horretan ez
baitute kimikorik erabiltzen.
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15

20 herrialde eta herri horietako metaketa geografikoa baldintzatua egongo da, aurrekontuetako diruhornidurarekin, eta Lankidetzarako Zuzendaritzak adierazle hori lortzeko duen gaitasunarekin; izan ere,
Zuzendaritzak dituen tresnak gehienbat lehiaketa bidezkoak direnez, aurkezteko erabakia lankidetzaeragileen esku dago.
16
Hogei herrialde horietakoak izanik, mugakide diren herrialdeetan errefuxiatuta egon daitezkeenak ere
lehentasunezkotzat hartuko dira, plan honi dagokionez.
17
Ehunekoa ezartzeko abiapuntu izaten den guztizko zenbatekoa honela kalkulatzen da: Lankidetzarako
Zuzendaritzaren aurrekontu guztiari % 4 kenduta, administrazioko, sentsibilizazioko edo prestakuntzako
gastuetarako izaten baita.
18

Ekintza Humanitarioko proiektuak ez dira egungo Plan Estrategikoaren barnean sartzen, garapenlankidetzarako espezifikoa baita. Hala ere, Lankidetzarako Zuzendaritzaren tresna izaki, berezko araudia
eta deialdia izango ditu.
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