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GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KONTSEILU 
ERREKTOREAK 2019ko AZAROAREN 26an EGIN ZUEN BILKURAREN AKTA. 

 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren egoitzan (Lehendakaritzako eraikina, 
Nafarroa kalea 2, Gasteiz), 2019ko irailaren 26ko 11:30ean, Kontseilu Errektorearen 
bilkura hasi da, honako pertsona hauek bertaratu direlarik: 

 
 Presidentea: Jonan Fernández Erdozia jauna, Agentziaren eta bere Kontseilu 

Errektorearen presidentea, Lehendakariak eskuordetuta (11/2017 Dekretua, 
apirilaren 25ekoa). 

 Bokala: Fátima Ansotegi Elordi andrea, Administrazio eta Finantziazio 
Sanitarioko sailburuordea, Osasun Sailaren izenean. 

 Bokala: Diana Carolina Urrea andrea, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide eta 
Berdintasun Batzordeko kidea, Eusko Legebiltzarraren izenean. 

 Bokala: Sofía Marroquín Guerrero andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren izenean. 

 Bokala: Josu Urrutia Beristain jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren izenean. 

 Bokala: Patricia Bárcena García andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren izenean. 

 Idazkaria: Paul Ortega Etcheverry jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentziaren zuzendaria. 

 
 

Ezin etorria adierazi dutenak: 

 
 Bokala: Eva Juez andrea, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide eta Berdintasun 

Batzordearen presidentea, Eusko Jaurlaritzaren izenean. 

 Bokala: Monika Hernando Porres andrea, Biktimen eta Giza Eskubideen 
zuzendaria, Lehendakaritzaren izenean. 

 Bokala: Jone Miren Fernández Landa andrea, Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria, Ekonomiaren Garapen eta 
Azpiegitura Sailaren izenean. 

 Bokala: Jordi Campás jauna, Ekonomiako zuzendaria, Ogasun eta Ekonomia 
Sailaren izenean, Alberto Alberdi Larizgoitia jauna ordeztuz. 

 
 
 

Era berean, gonbidatuta eta gai-zerrendan sartutako gaiak aurkezteko laguntza teknikoa 
emateko, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Koordinazio Teknikoaren 
arduradun Ainara Arrieta Archilla andrea ere bertaratu da. 
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Sarrera 

 
GLEAren eta bere Kontseilu Errektorearen presidenteak hartu du hitza bertaratutakoei 
ongietorria emateko. 

 
Kontseilu Errektoreko izendapen berria adierazi du: Diana Carolina Urrea andrea, Eusko 
Legebiltzarreko Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordeko kidea, Eusko 
Legebiltzarraren izenean, Ohiana Etxebarrieta andrearen ordez. 

 
Jarraian, gai-zerrendako puntuen ordena aldatzea proposatu du. 2019ko ekintza 
humanitarioko estrategiak emateari buruzko informazioa lehendik aztertzea, eta ondoren 
2019ko proiektuei laguntzak emateko proposamenaren onarpena aztertzea. Hau da, 3. 
puntua 2. puntua izatera pasa dadila, eta 2. puntua 3. puntua izatera. 

 
Hori egiteko arrazoia erakunde batek ekitaldi batean eskura dezakeen funtsen 
gehieneko zenbatekoari dago lotuta. Erakunde batek 2019an eskura ditzakeen funtsen 
gehieneko zenbatekoa gaindituko du ekintza humanitarioko estrategia baten 
esleipendun izan delako, eta horregatik zentzuzkoagoa da lehenik eta behin deialdi horri 
buruzko informazioa ematea era ondoren proiektuen deialdiaren onarpena aztertzea. 

 
Kontseilu Errektoreko kide guztiek aldaketa hori egitea onartu dute. Beraz, behin betiko 
gai-zerrenda honako hau izango da: 

 
1. Urriaren 22an egindako aurreko bilkuraren akta irakurtzea eta, hala 

badagokio, onartzea. 
2. 2019ko ekintza humanitarioko estrategiak emateari buruzko informazioa. 
3. 2019ko proiektuetarako laguntzak emateko proposamena 

onartzea, hala badagokio 
4. Galde-eskeak 

 
 

1. Aurreko bilkuraren akta irakurri eta onartzea 

 
Bertaratutakoek ohar bat bera ere egin ez dutenez, 2019ko urriaren 22ko bilkuraren akta 
onartu da, bertaratutako guztien aldeko botoekin. 

 
2. 2019ko ekintza humanitarioko estrategiak emateari buruzko informazioa. 

 
Jonan Fernándezek gogorarazi duenez, ekintza humanitarioko estrategiak (EHE) 
Kontseilu Errektoretik pasatzen dira soil-soilik informazioa emateko xedez. Formalki, 
Agentziaren zuzendariak ebazten du eta Kontseilu Errektoreari informatu egiten zaio. 
 

Ondoren Ainara Arrietari eskatu dio deialdiaren azalpena egin dezala. Informazio guztia 
zehatz-mehatz ematen duen dokumentazioa gaineratu da. 

 
Ekintza humanitarioko lau estrategia onartu dira, bi urteko iraupenarekin, Palestinan, 
Libanon, Afrika Erdiko Errepublikan, eta Venezuela, Kolonbia eta Ekuadorren, 2.900.000 
euroko zenbatekoarekin. 
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Aurreikusi da onartu beharreko ekimenetako bat gutxienez Afrikarako izatea, baina ez 
da beharrezkoa izan inolako ekintza positiborik egitea, estrategia horietako bat onartu 
beharreko estrategien multzoan sartu delako. 

 
Era berean, gai-zerrenda aldatzeko arrazoiaren berri eman da. Palestinan aurkeztutako 
ekimena onartu denez, Mundubat Fundazioa erakundeek urteko deialdi guztietan eskura 
dezaketen funtsen gehienekora iritsiko da. 

 
Laburbilduz, onartutakoen arteko bi proiektu Palestinako biztanleei zuzenduta daude: 
lehenengoa, Mundubat Fundazioarena, Jerusalem Ekialdean giza eskubideen urraketen 
biktima diren biztanle palestinarrei babesa emateko izango da; eta bigarrena, Libanon 
errefuxiatuta dauden andreek indarkeriarik gabeko bizitza libre bat bizi ahal izan 
dezaten, UNRWAk gauzatuko du. Beste bi estrategiak Alboan Fundazioarena eta 
UNICEFena dira: lehen erakundeak Venezuelan, Kolonbian eta Ekuadorren modu 
bortxatuan migratu eta desplazatutako pertsonen bizi-kalitatea hobetuko du, bereziki 
indarkeriaren biktima izan diren emakumeen bizi-kalitatea; bigarrenak, ordea, Afrika 
Erdiko Errepublikan talde armatuetatik askatutako neska-mutilentzat ingurune seguru 
bat sortuko du, eta helburu nagusia neska-mutil horiek gizarteratzea izango da. 
UNICEFen azken ekimen honi aurrekontu-doikuntza bat egin behar izan zaio, 
onartutakoen artean puntuaziorik txikiena zuena zelako. 

 
3. 2019ko proiektuetarako laguntzak emateko proposamena 

onartzea, hala badagokio 
 

Jonan Fernándezek gogorarazi du Kontseilu Errektoreari dagokiola proiektuetarako 
laguntzak (PRO) onartzea. 

 
Ondoren Ainara Arrietari eskatu dio ebazpen-proposamena aurkeztu dezala. 

 
Dokumentazio zabala eta laburpen-taulak erabiliz xehetasunak azaldu dira; era berean, 
gaineratutako dokumentazioarekin proiektuen zerrenda eman da, hala onartu nahi 
direnak nola gainerakoak. 

 
Deialdiaren 30 milioi euroekin 69 proiektu onartzea proposatu da. 

 
Azalpen zabalaren ondoren, Diana Urreak sartu duen debate bat ireki da, ez deialdiari 
buruzkoa baizik eta deialdiaren zuzkidurari buruzkoa. Adierazi du, deialdiaz haraindi 
joanda, aldez aurreko gai politiko bat dagoela: bana daitezkeen funtsak ez direla 
nahikoak, eta horren ondorioz ekimen kopuru handi bat ezin da onartu funtsak agortu 
egin direlako. Bere ustez Lankidetzari buruzko Euskal Legea ez betetzearen adibide bat 
da, eta Eusko Jaurlaritzaren erantzukizuna dela iritzi dio. 

 
Era berean GGKEetako Sofía Marroquín, Patricia Bárcena eta Josu Urrutiak hitza hartu 
dute eta ildo horri jarraitu diote, baina onartu dute euskal lankidetza erreferente bat dela 
eta era berean estatura nahiz Europara begiratu beharko zukeela. 

 
Jaurlaritzaren ordezkari Jonan Fernández, Fátima Ansotegi eta Paul Ortegak 
azpimarratu dute Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuek funtsezko ahalegina egiten dutela 
gastu sozialean, eta legebiltzarreko taldeen zeregina ere badela lankidetzarako funtsen 
gehikuntzaren aldeko apustua egitea. Erantzukizuna partekatua dela. Alderdi 
kuantitatiboa erronka bat da, baina baita alderdi kualitatiboa ere, lankidetza-ereduari 
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buruzko hausnarketa egitea. 
 

Debatearen ondoren Proiektuen deialdia onartzeko bozketa egin da, eta bertaratu diren 
kideen aldeko 4 botorekin eta 3 abstentziorekin onartu egin da. 

 
4. Galde-eskeak 

 
Sofía Marroquinek 3. kapituluko (hezkuntza) proiektuen luzamenduen egoera zein den 
galdetu du. Abian dauden ekimen askori eta exekutatzen ari diren GGKEei eragin 
diezaiekeen kaltea aipatu du. 

 
Paul Ortegak adierazi du tamalez gai juridiko bat dela, araudiak espresuki kanpoan uzten 
baitu 3. kapituluko proiektuei luzamendua ematea (1. eta 2. kapituluko ekimenentzat 
luzamendua onartzen da). 

 
Ondoren, adierazi da Kontseilu Errektorearen hurrengo bilkura abenduaren 13an egingo 
dela, 10:00etan. 

 
Ez denez beste gairik planteatu, bilkura amaitutzat eman da. Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 18.2 artikuluaren lehen 
paragrafoan aurreikusitakoa betez, akta Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentziaren Kontseilu Errektorearen hurrengo bilkuran onartuko dela jakinarazten da. 

 
 
 
 
 

OE. Jonan Fernández Erdozia jauna, 
Agentziaren eta bere Kontseilu 

Errektorearen presidentea, 
Lehendakariak eskuordetuta (11/2017 

Dekretua, apirilaren 25ekoa). 

Paul Ortega Etcheverry 
Kontseilu Errektorearen idazkaria 

GLEAren zuzendaria 


