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KALITATEZKO LANKIDETZA DESZENTRALIZATUAREN 
ALDE 

 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak, lankidetza-agenteen ordezkaritza-
organoak, honako deklarazio instituzional hau aurkeztu nahi du jendaurrean kalitatezko 
lankidetza deszentralizatuaren alde. 
 
Nazioarteko ekonomia planetako ia herrialde guztiak barne hartzen dituen krisialdi global bat 
pairatzen ari da, baina garapen-bidean dauden herrialdeetan, gainera, krisialdi hori areagotu 
egiten da elikadura-krisialdia, energia-krisialdia eta klima-aldaketa direla medio. Fenomeno 
horiek zuzeneko eragina dute herrialde horietako biztanleengan eta garatzeko dituzten 
aukeretan, eta batez ere kalteberatasun handieneko kolektiboetan eragiten dute, hau da, 
emakumeengan, etorkinengan eta gazteengan. Garatutako herrialdeetako bizitza-maila 
altuarekin kontrajarrita, garapen-bidean dauden herrialdeek pairatzen duten larritasuna eta 
gabezien kopurua direla medio, zuhurtziaz jokatu behar da gure jokabidea, gure politika eta 
gure erakunde globalak pentsatu gabe onartzeari dagokionez. 
 
Pobreziarekin bukatzea lor daitekeen helburua da. Pobrezia desagerraraztea giza eskubideei 
buruz dugun ikuspegiarekin berezko lotura duen betebehar etiko eta politiko gisa onartu behar 
dugu. Izan ere, pobrezia murriztearen oinarria ez dago pobrezian bizi diren pertsonek gure 
elkartasuna eskatzen duten premiak izatean, baizik eta ezinbesteko betebehar juridikoak 
sortzen dituzten eskubideak izatean dago. Eskubide horiek, bestalde, ez dira pertsona horien 
oinarrizko premiak betetzen direla bermatzera mugatzen; horrez gain, pertsona horien 
gaitasunak eta askatasunak garatzen dituzte.  
 
Nazioarteko lankidetza Estatu guztien asmoa da Nazio Batuen esparruan. Horien Gutunean 
honako hau eskatzen da: «nazioarteko mekanismo bat erabiltzea herri guztien aurrerapen 
ekonomikoa eta soziala sustatzeko». Giza eskubideen tratatuetan eta deklarazioetan, gainera, 
eskakizun argiak daude elkarrekiko lankidetzari eta laguntzari dagokionez. 
 
Elkarren mendeko gure mundu honetan hainbat erronka globali egin behar diegu aurre: 
baliabideak agortzea, klima-aldaketa, migrazio-fluxuak, gerrak, Estatu ahulak, ahaztutako 
krisialdiak, eta abar. Gure ongizatea eta segurtasuna gainerako herrialdeetako etorkizunarekin 
daude lotuta zuzenean eta modu errealean. Garapenaren alde egitea bidezkoena izateaz gain 
apustu politiko kontraziklikoa da pobreziaren aurkako borrokan laguntzeko. 
 
Horregatik guztiagatik, gizarte zibileko erakundeok eta Kontseiluan ordezkaritza dugun 
administraziook balioa eman nahi diogu lankidetza deszentralizatuko benetako euskal politika 
publikoa sendotzeari eta horretarako konpromisoa hartu nahi dugu. Politika publiko hori 2007ko 
lankidetzaren euskal legearen ondorioz azken 25 urte hauetan egindako ahaleginaren 
ondorengoa da eta gure lankidetza-eredua definitzen duen adostasun sozial eta politikoaren 
emaitza da. Aipatutako lankidetza-eredu horren ezaugarriak honako hauek dira: 
 

§ Hainbat herrialderekin eta gure gizarteko pertsonekin partekatutako historiaren bitartez 
errealitatea hobeto ezagutzeko loturei erantzuten die lankidetza eta elkartasuna hertsiki 
lotuta. 

§ Gizarte zibilari protagonismoa eman nahi dio GGKEen eta irabazi-asmorik gabeko 
beste erakunde batzuen bitartez, esate baterako herritarren lankidetza-agenteen 
bitartez. 

§ Gizarte-ekimenak indartzen ditu Hegoaldean, betiere oso kontuan hartuta prozesu 
partizipatiboak proposamenak egiteko, eta era horretan gizarte zibila indartzeko. 

§ Garapenerako hezkuntzaren aldeko apustua egiten du Iparraldean behar den gizarte-
eraldaketari heltzeko modu gisa, barruko eta kanpoko desberdintasun-hesia murrizteko. 

§ Tokian tokiko administrazioetan gaitasunak sortzea sustatzen du Hegoaldean. 
§ Lankidetza horrek eredu nagusiaren ondorioez gain, desberdintasunen egiturazko 

kausei buruzko jardunak indartzen ditu, genero-ikuspegia sartzearekin, guztiontzako 
eskubide indibidual eta kolektibo guztiak ezartzearekin eta iraunkortasun 
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ekologikoarekin lortutako aurrerapenei eutsiz. 
 
Badakigu finantza-krisialdi globalaren ondorioz gure herritarren sektore asko eta euskal 
erakunde publikoak une larriak igarotzen ari direla. Nabarmendu behar dugu Euskadiko 
gizarteak ahalegin handia egiten duela elkartasun pertsonalaren, gizarte zibileko erakundeen 
eta euskal erakundeen bitartez. Konpromiso hori oinarri dugula, honako hau adierazten dugu: 
 

§ Balioa ematen diogu azken urte hauetan elkarrekin eratutako eta adostasun sozialaren 
eta politikoaren ondorioz sortutako euskal lankidetza deszentralizatuko politika 
publikoari, baita politika horri eusteko ahobatezko apustuari ere. 

§ Aitortzen dugu ahalegin handia egin dela araudia garatzeari dagokionez Euskal 
Autonomia Erkidegoan, eta garapen horretan sakontzen jarraitu behar dela. 

§ Garapenerako finantza-baliabide egonkorrak eta aurreikus daitezkeenak sortzearen eta 
eustearen aldeko apustua egiten dugu, betiere etorkizun hurbilean % 0,7a lortzeari uko 
egin gabe.  

§ Era berean, eta gure konpromiso kuantitatiboak ahaztu gabe, laguntzaren kalitatea 
hobetzeko gure ahaleginak bikoiztu behar ditugu orain, eta epe luzerako konpromisoak 
hartu behar ditugu xede-biztanleekin eta horien erakundeekin, lankidetza 
deszentralizatuak erakutsitako hegazkortasun handiari aurre egingo dieten eta 
aurreikusgarritasun-mekanismoak martxan jarriko dituzten konpromisoak, alegia. 

§ Baliabide publikoen eskasia handia den une hauetan, ezinbestekoa da gardentasun-
mekanismoak ere indartzea, eta kontuak ematea, ez soilik ohiko finantza-kontrolari 
dagokiona, baita beste hainbat alderdiri dagokiona ere, esate baterako, biztanleria 
onuradunen bizi-kalitatearen gaineko inpaktua. Zehazki, Garapenerako Laguntza 
Ofizialaren jarraipenaren bitartez, urteko txostenak aurkeztuko dira eta ebaluazio-
mekanismoak sartzearen inguruan aurrera egingo da. 

 
Gure gain hartzen dugu garapenerako eskubideari buruzko gure erantzukizun kolektiboa. 
Horregatik, erabaki irmoa hartzen dugu gure bitartekoak eta borondatea helburu hori lor 
dezagun jartzeko; izan ere, gure ustez eskubide unibertsala eta besterenezina baita. 
 
Planetako pertsona guztien elkartasuna, justizia, garapena eta ongizatea lortzeko. 
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