
                                                                                     

 
Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana (2018-2021):  

abiapuntua, prestatzeko prozesua eta amaierako dokumentua 
 

2018-2021 aldirako IV. Gida Planaren abiapuntua 
 
Sektorearen iritzi nagusiari jarraituta, Garapenerako Lankidetzaren III. Gida Planaren (2014-
2017) helburu nagusia izan zen “euskal lankidetzaren eredua berriz pentsatzea eta 
eguneratzea, bere ezaugarri espezifikoak, euskal lankidetza agente guztien zereginak eta 
jarduteko era eta espazio garrantzitsuenak adostuta”. Aldi horretan arlo horretako aurrerapen 
handiak izan zirela uste badugu ere, iruditzen zaigu euskal lankidetza sakontasunez 
berrikusteko prozesua epe luzerako prozesua dela, ez dela lau urteko plangintza baten 
indarraldira mugatzen. Hori dela eta, 2018-2021 aldirako, planteatu da jarraipena ematea Eusko 
Jaurlaritzak sustatutako lankidetza-eredua berrikusteari, baina ez lortu beharreko mugarri gisa 
planteatuta, baizik eta etengabeko prozesutzat hartuta. 
  
Abiapuntu gisa, aurreko aldian abian jarritako ikasketa, ekimen eta prozesu parte-hartzaileen 
ondorioz, gogoeta eta ikaskuntza handiak egin dira, eta lagungarriak izan dira eredua 
berrikusteko eta eguneratzeko. Gainera, 2018-2021 aldirako plangintzaren garapena gidatu 
duten garrantzi handiko bi oinarri izan ditugu: Garapenerako Lankidetzaren 2018-2021 Urte 
Anitzeko Plangintza Estrategikoaren Jarraibide Orokorrak, eta Garapenerako Lankidetzaren III. 
Gida Planaren (2014-2017) ebaluazioa. 
 
2017ko abenduan, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordean 
eztabaidatu ziren jarraibide orokorrek euskal lankidetzaren ibilbidea aitortzen dute, baina 
hobetzeko zenbait alor identifikatzen dituzte. Bestalde, III. Gida Planaren ebaluazio parte-
hartzaileak planaren diseinuaren, kudeaketaren eta irismenaren analisia jasotzen du, eta 
aurreko ebaluazioaren eta egungo testuinguruaren araberako etorkizunerako erronkak ere 
adierazten ditu. Egindako analisia abiapuntu izanik, ebaluazioak proposatzen ditu: planaren 
diseinurako eta ebaluagarritasunerako 21 hobekuntza-gomendio; helburuak lortzeko kudeaketa 
hobetzeari buruzko 5 ikasbide; eta 2018-2021 aldirako IV. Gida Plana lantzeko 6 erronka. 
 
Bi dokumentuen ondorioak osagarriak dira 2018-2021 aldian aurre egin beharreko erronka 
nagusiei dagokienez: (i) lankidetza-politika finkatzea eta, horretarako, behar beste baliabide 
zuzkitzea; (ii) garapenerako politiken koherentziaren aldeko apustua ekintza espezifikoetan 
zehaztea; (iii) erakunde barruko eta erakunde arteko koordinazioa sustatzea; (iv) lankidetzaren 
oinarri soziala eta instituzionala zabaltzea eta askotariko agenteen artean artikulazio handiagoa 
bilatzea eta itunak sustatzea; (v) jardun-esparru berriak ikertzea, ikuspegi berriak oinarri 
dituzten esperientzia pilotuen bitartez; (vi) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 
(GLEA) zeregin aktiboa sendotzea; (vii) Agenda 2030 mugatzea eta lerrokatzea; eta (viii) 
ebaluazioaren, jakintzaren kudeaketaren eta ikaskuntzaren aldeko apustua egitea. 
 
Ez dugu aldaketa disruptiborik egin nahi; aitzitik, egiteko beste modu batzuk ikertzen eta aurrez 
dauden intuizioetan sakontzen lagunduko diguten ikuspegiak sartu nahi ditugu, estrategia 
integralagoak eta koherenteagoak finkatzera begira. Era berean, jarraipena emango diegu 
sustatu diren eta positibotzat jo diren jardun-ildoei, eta jardun-ildo horiek hobetzen saiatuko 
gara. 
 
 
Prestaketa-prozesua  
 
Aipatu diren inputak eta gogoetak abiapuntu izanik, eta 2018-2021 aldirako aintzat hartutako 
erronkak gidatuta, 2018ko lehen seihilekoan garatu zen IV. Gida Plana prestatzeko prozesua.  
 
Ondoren, labur-labur jaso da hainbat urtetako plangintza berria prestatzeko prozesuaren 
kronograma eta egindako urratsak. 



                                                                                     

 
 

 2018 Lan mota Xehetasuna 

Urtarrila-martxoa GLEAren barne-
lana 

GLEAn barne-lantaldeak sortu ziren, hainbat gairi buruz gogoeta egiteko: (i) 
garapenaren definizioa; (ii) lankidetza-eredua, agenteak eta eremu 
estrategikoak; (iii) toki-global ikuspegia; (iv) garapenerako politiken 
koherentzia eta sailen arteko koordinazioa; (v) Afrika; (vi) generoa; eta (vii) 
helburuak eta adierazleak.  
 
Lantalde bakoitzak oinarrizko dokumentu bat prestatu zuen eta GLEAren 
barruan ahalik eta modurik zabalenean partekatu eta kontrastatu zen 
zenbait lan-saiotan (martxoaren 1ean, 9an eta 15ean). 
 
Gai horiek honako bi alderdi hauek aintzat hartuta aukeratu ziren: (i) aurreko 
aldiko planaren ebaluazioan eta jarraibide orokorretan identifikatutako 
erronkak jorratzea, eta (ii) eztabaida antzuetan harrapatuta ez geratzea 
(hartara, lehentasun geografikoak, sektorialak eta abar zuzenean aztertzea 
baztertu zen).  

Martxoaren 26a 
eta 27a 

Lan-saioak, 
lankidetza-
agenteekin 

Bi lan-saio egin ziren Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluko kide 
batzuekin eta gonbidatutako aditu batzuekin.  
 
Lana oinarrizko dokumentuetan eta GLEAk prestatutako gida-galderetan 
oinarrituta planteatu zen, betiere sei lantalderen gai hauekin lotuta: (i) 
garapenaren definizioa; (ii) lankidetza-eredua, agenteak eta eremu 
estrategikoak; (iii) toki-global ikuspegia; (iv) garapenerako politiken 
koherentzia eta sailen arteko koordinazioa; (v) Afrika; eta (vi) generoa. 

Martxoaren 27tik   
apirilaren 13ra 

Ekarpenak 
jasotzeko aldia 

Sei lantalde horien oinarrizko dokumentuei egindako ekarpenak eta 
kontraste-jardunaldietan jorratutakoari egindako ekarpenak jaso ziren.   

Apirila-maiatza GLEAren barne-
lana 

IV. Gida Planaren zirriborroa idatzi zen. Prozesu horretan, GLEAko 
lantaldeek haien barne-lanarekin jarraitu zuten eta beste barne-lantegi bat 
egin zen (apirilaren 13an) zeharkako ildoei, arlo sektorialei eta lehentasun 
geografikoei buruz gogoeta egiteko eta planaren dokumentua aztertzeko. 

Maiatzaren 7a 
Zirriborroa 
jendaurrean 
jartzea 

IV. Gida Planaren zirriborroa Irekia atarian eta beste bide batzuetan hedatu 
zen.  

Maiatzaren 8a 
Zirriborroa 
jendaurrean 
jartzea 

IV. Gida Planaren zirriborroa Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluari aurkeztu zitzaion. 
 

Maiatzaren 7tik 
21era 

Ekarpenak 
jasotzeko aldia 

IV. Gida Planaren zirriborroari buruzko kontsulta publikoko aldia zabaldu 
zen, Irekia atariaren eta beste bide batzuen bitartez.  

Maiatzaren 24a 
 

Lan-saioa, 
lankidetza-
agenteekin 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluko kideekin lantegi gehigarri 
bat egin zen IV. Gida Planaren jarraipeneko eta ebaluazioko matrizea 
lantzeko —zazpigarren lantaldeari dagokio (helburuak eta adierazleak)—. 

Maiatza GLEAren barne-
lana 

IV. Gida Planaren azken proposamena prestatu zen. Jasotako ekarpenak 
baloratzeko lanean jarraitu zuten GLEAko barne-lantaldeek, eta beste 
barne-lantegi bat egin zen (maiatzaren 25ean) jarraipeneko eta ebaluazioko 
matrizea berariaz lantzeko. 
 

Ekainaren 1a Tramitazioa 
IV. Gida Planaren proposamena Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluari bidali zitzaion, haren iritzia jasotzeko aginduzko txostena 
prestatzera begira. 

Ekainaren 21a Tramitazioa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak aginduzko txostena egin 
zuen.  

Ekaina-uztaila Tramitazioa Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Aurrekontu 
Zuzendaritzak aginduzko txostenak egin zituzten. 

Uztailaren 17a Tramitazioa GLEAren Zuzendaritza Kontseiluak IV. Gida Plana onartu zuen eta Gobernu 
Kontseiluari igorri zitzaion.  

Uztailaren 24a Onarpena Gobernu Kontseiluak IV. Gida Plana onartu zuen. 

 
IV. Gida Plana prestatzeko prozesua kontsulta- eta kontraste-prozesuen gisara planteatu zen, 
baina ez erabaki kolektiboko prozesu baten gisara. Hau da, elkarrizketarako eta 
proposamenerako espazioak sortu ziren —baina ez deliberaziorako espazioak—, eta 



                                                                                     

 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak bere gain hartu zuen erabakien azken 
erantzukizuna. 
 
Kontsulta- eta kontraste-prozesu horretan, kronograman ikusi ahal izan den bezalaxe, (i) lan-
saioak gaitu ziren; (ii) ekarpenak aurkezteko aldiak ireki ziren; eta, gero, (iii) bidezko tramitazioa 
garatu zen —zenbait organotako iritziak jaso ziren—.  
 
 
1. Lan-saioak  
 
Martxoaren 26an eta 27an sei kontraste-saio egin ziren. Lantegiak egin aurretik, martxoaren 
16an, eztabaida eta gogoeta errazteko gida-galderak jasotzen zituzten oinarrizko dokumentuak 
partekatu ziren, honako gai hauetako bakoitzaren inguruan: (i) garapenaren definizioa; (ii) 
lankidetza-eredua, agenteak eta eremu estrategikoa; (iii) toki-global ikuspegia; (iv) 
garapenerako politiken koherentzia eta sailen arteko koordinazioa; (v) Afrika; eta (vi) generoa.  
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak dinamizatu zituen sei lantegiak, eta 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluko kideek eta gonbidatutako beste aditu batzuek 
ere parte hartu zuten.19 gizarte-agente eta Euskadiko 11 erakunde-mailako agente bertaratu 
ziren, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako langileez gain. Saio horiek garrantzi 
handikoak izan ziren agenteen arteko baterako gogoetarako eta IV. Gida Planean barnean 
hartuko ziren ikuspegien eta/edo elementuen inguruko lehen erkatze-saioak egiteko. 
 
Horrez gain, helburuei eta adierazleei buruzko Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako 
zazpigarren barne-lantaldearen proposamena partekatzera begira, beste lantegi bat ere egin 
zen, maiatzaren 24an, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluko kideekin. Espazio 
horretan IV. Gida Planaren jarraipeneko eta ebaluazioko matrizea jorratu zen, eta bertan 3 
gizarte-agente eta Euskadiko 2 erakunde-mailako agente izan ziren, Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziako langileez gain. Saio horri esker, elkarrizketa aberasgarria 
sortu zen IV. Gida Planaren erronketako baten inguruan: lankidetza-politikaren irismenaren 
neurketan aurrera egitea. 
 
 
2. Ekarpenak jasotzeko aldiak 
 
IV. Gida Plana prestatzeko prozesuan, bi alditan egin ahal izan ziren ekarpenak: 
 

• Martxoaren 27tik apirilaren 13ra bitartean, lantaldeen oinarrizko dokumentuei egindako 
ekarpenak jaso ziren, baita martxoaren 26ko eta 27ko erkatze-jardunaldietan 
jorratutakoari egindako ekarpenak ere.  
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluari oinarrizko dokumentuak helarazi 
zitzaizkion, baita erkatze-jardunaldietara gonbidatutako adituei eta/edo kontsultatutako 
adituei ere. Guztira, 12 ekarpen jaso ziren: 10 ekarpen gizarte-agenteen eskutik 
(erakundeak eta/edo plataformak), ekarpen 1 Euskadiko erakunde-mailako agente 
baten eskutik eta beste 1 aditu baten eskutik.  
 

• Maiatzaren 7tik 21era bitartean, IV. Gida Planaren zirriborrorako ekarpenak jaso ziren. 
 
IV. Gida Planaren zirriborroari buruzko kontsulta publikoko aldia zabaldu zen, Irekia 
atariaren eta beste bide batzuen bitartez. Guztira, 22 ekarpen jaso ziren: 14 ekarpen 
gizarte-agenteen eskutik (erakundeak eta/edo plataformak), 4 ekarpen Euskaditik 
kanpoko erakunde-mailako agenteen eskutik eta 2 ekarpen agente adituen eskutik.  

 
Bi aldi horietan jasotako ekarpenak tipologiaren eta/edo gaiaren arabera taldekatu ditugu, IV. 
Gida Planak duen azken egiturari jarraituta eta hartan duten txertatze-maila adierazita.  
 

file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definici%C3%B3n%20y%20dise%C3%B1o/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/Desarrollo.pdf
file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definici%C3%B3n%20y%20dise%C3%B1o/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/%C3%81mbitos%20estrat%C3%A9gicos.pdf
file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definici%C3%B3n%20y%20dise%C3%B1o/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/Enfoque%20local-global.pdf
file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definici%C3%B3n%20y%20dise%C3%B1o/Sesiones%20contraste%20CVCD%2026-27%20marzo/5.-%20CPD%2027.03.2018/presentaci%C3%B3n%20-%20CPD.pdf
file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definici%C3%B3n%20y%20dise%C3%B1o/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/%C3%81frica.pdf
file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Proceso%20de%20definici%C3%B3n%20y%20dise%C3%B1o/Grupos%20de%20trabajo/1.-%20documentos%20para%20sesiones%20contraste%2026-27%20marzo/PDF/G%C3%A9nero.pdf


                                                                                     

 
Aditzera eman behar da ondoren txertatu den taulak labur-labur islatzen dituela jasotako 
ekarpenak. Hau da, ez da ekarpenen zerrenda zorrotza, eta ez ditu jasotzen zuzenean sartu 
ziren zuzenketak, ezta zenbait espaziotan aditzera eman ziren balorazioak, zalantzak edo 
kezkak ere. Era berean, ez dira jasotzen haien izaeragatik gida-plan baten barnean hartu behar 
ez diren ekarpenak. 
 



                                                                                     

 
IV. GIDA PLANAREN 

ATALAK EKARPENAK TXERTATZE MAILA 

Sarrera -Aurreko planetako lorpenen eta ikasgaien garrantzia 
nabarmentzea. 

-Planaren hainbat ataletan nabarmentzen denez, egiteko beste modu batzuk sustatuko diren 
arren, euskal lankidetzaren ibilbide oparoa hartuko da abiapuntu.  

1. Nahi dugun garapena 

- “Garapen” terminotik “gizarte-eraldaketa” terminora 
aldatzea.  
 
 
 
 
-Garapen Iraunkorrerako Helburuei (GIH) eta 2030 
Agendari buruzko aipamen kritikoren bat barnean hartzea 
eta 2030 Agenda garapenerako politiken koherentziarekin 
lotzearen garrantzia jasotzea. 
 
-Planarekin zer GIHei egin nahi zaizkien ekarpenak 
zehaztea.  
 
 
-Garapen Iraunkorrerako Helburuei (GIH) eta Milurtekoko 
Garapen Helburuei (MGH) buruzko baieztapen irmoak 
ñabartzea. 
 
-Desparekotasunei buruzko aipamena barnean hartzea. 
 
 
-Giza garapen iraunkorraren aldeko apustuari eusten 
bazaio, agenda kapitalistarekiko bateraezintasuna 
azaltzea. 
 
-Garapenaren beste ezaugarri batzuk barnean hartzea: (i) 
elkartasunari dagokion bat; (ii) komunitate-dimentsioa 
jasoko duen beste bat, (iii) ikasten duen lankidetzaz 
mintzatuko den beste bat; eta (iv) “beste ezagutza-eredu 
batzuk eraikitzeari” buruzko laugarren bat. 
 
 
 
-Ezaugarrietan, “bakearen kulturaz” hitz egin beharrean, 
“bakearen eraikuntza” adieraztea. 

-Testuan, “gizarte-eraldaketari" buruzko zenbait aipamen egiten da. Esate baterako, baliabideen 
atalean, lankidetza- eta hezkuntza-tresnak gizarte-eraldaketarako planteatzen dira. Hala ere, oro 
har, “garapen” terminoari eusten zaio, arlo horretako aldaketako batek eztabaida sakonagoa 
beharko baitu, baita araudia aldatzea ere. 
 
 
-GIHen eta 2030 Agendaren gabezietako batzuk jaso dira, hala nola giza eskubideen 
tratamendu tangentziala edo desparekotasunak arazo nagusi gisa ez lantzea. Eta 2030 Agendak 
planteatzen dituen aukeren artean, garapenerako politiken koherentziari ematen zaion bultzada 
adierazten du. 
 
-Planak bere egiten du 2030 Agenda, baina sektoreen lehenespen klasikoaz urruntzean ezin du, 
a priori, adierazi zer GIHri egingo dizkion ekarpenak. Dena dela, AUZO(LAN)KIDE batzuetan 
barnean hartu da erreferentzia hori. 
 
-Beste idazketa bat egin da, alderdi horiek ñabartuta. 
 
 
 
-Testuinguru globalaren deskribapenean erreferentzia bat txertatu da. Gainera, 
desparekotasunen aurkako borroka lankidetza-politikaren xedearen parte da. 
 
-Ez da horren aipamen zehatzik egiten, baina giza garapen iraunkorraren kontrakoak diren 
egungo sistemako desparekotasun, diskriminazio eta abarri buruzko hainbat aipamen dago. 
 
 
-Elkartasuna ez da ezaugarrien artean barnean hartu, baina agertzen da lankidetza-politikaren 
ikuspegian. Komunitate-dimentsioari dagokionez, ez da berez halako ezaugarririk ezarri, baina 
nolabait integratuta dago “gure bizitza baldintzatzen duten erabakien protagonistak izateari” 
dagokion ezaugarrian. Azkenik, ikaskuntzari eta beste ezagutza-eredu batzuk eraikitzeari 
dagokionez, alderdi horiek ez dira ezaugarri gisa barnean hartu, baina ikaskuntzari dagokion 
ikuspegi bat txertatu da, baita ezagutza sortzearen eta ikaskuntzaren arloko ardatz estrategiko 
bat ere.  
 
- “Bakearen eraikuntza” jarri da. 
 



                                                                                     

 
 
-Intersekzionalitatearen nozioa barnean hartzea. 
 
 
-Ezaugarrietan, “bizitzaren ugalketa zabaldua” argitzea. 
 
-Lankidetzara bideratu beharko luketen “logikoak” berriro 
pentsatzea. 
 
-Tarteko urratsa txertatzea ezaugarrien eta planak 
planteatuko dituen ekintza-ildoen artean. 

 
-Ez da erreferentzia zabal eta zehatzik barnean hartu, baina, giza eskubideei buruzko 
ezaugarrian, “diskriminazio-modu asko gurutzatzea” aipatzen da. 
 
-Termino hori ezabatu da, eta beste idazketa baten alde egin da. 
 
-Desagertu egiten da “logiko” kontzeptua, baina ikuspegien atal berriarekin lotzen da. 
 
 
-Nahi dugun garapenaren —eta haren ezaugarrien— eta sustatu nahi diren ardatz estrategikoen 
arteko zubi gisa lagungarria izan daitekeen ikuspegien atala txertatu da. 

2. Lankidetza-politikaren 
helburuak 

-Multzo eta/edo sektore ahulenen erreferentzia 
espezifikoak barnean hartzea, hala nola herri indigenen 
erreferentzia espezifikoak, giza eskubideak defendatzen 
dituztenenak, migratzaileenak edo errefuxiatuenak. 
 
-Lotura argiagoa ezartzea, batetik, planaren eta 
lankidetza-politikaren helburuaren eta, bestetik, 1/2007 
Legean ezarritakoaren artean. 
 
-Xedean “askotariko subjektuen” eta 
intersekzionalitatearen ideiak txertatzea. 
 
 
 
-Lankidetza-agenteek metatutako praktika eta euskal 
lankidetzaren lorpenak aitortzea 3. helburuaren 
formulazioan. 

-Lankidetza-politikaren 1. helburuan barnean hartu da, “bereziki sistematikoki baztertzen 
dituztenen” gaitasunak sendotzera zuzentzen dela adierazten denean.  
 
 
 
-Lankidetza-politikaren helburuei buruzko kapituluan espresuki aipatu da 1/2007 Legea. 
 
 
 
-Xedearen idazketa aldatu da “Hegoaldeko eta Iparraldeko askotariko agenteen” ideia barnean 
hartzeko. Ez da intersekzionalitatearen aipamena barnean hartu, Xedean nabarmendu nahi 
ditugun elementuak lankidetza-politika sustatzen duten zeharkako ikuspegiak baitira. 
 

-Ez da 3. helburuaren formulazioa aldatu, gure iritziz idatzita dagoen moduan ez dakar 
metatutako praktika eta euskal lankidetzaren lorpenak ez aitortzea —beste atal batzuetan jada 
aitortzen dira—. 

3. Ikuspegiak 
 (i) Toki-global lotura  
 (ii) Elkarrizketa 
estrategikoa  
 (iii) Erantzukidetasuna 
 (iv) Ekimen propioa 
 (v) Koherentzia eta 
koordinazioa 
 (vi) Herritar kritikoak 
 (vii) Ikaskuntza  
 (viii) Berrikuntza  

-Tokiko bazkideak IV. Gida Planak planteatzen dituen 
prozesuetara nola txertatu zehaztea, ikuspegiek 
testuinguruen errealitateari eta tokiko biztanleen eta 
erakundeen errealitateari erantzuten dietela bermatzeko. 
 
 (iii) Erantzukidetasuna 
 

-GLEAk Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeei 
(GGKE) IV. Gida Planean esleitzen dien rola aitortzea 
eta/edo zehaztea. 
 
 

-Planean aditzera ematen da egiteko moduak direla ikuspegiak, lankidetza-politikaren ahalmen 
eraldatzailea hedatzen laguntzeko sustatu nahi direnak. Hau da, ez dira ikuspegi finalistak, 
baizik eta prozesukoak, askotariko errealitate zehatzetatik txerta daitezkeenak. 
 
  
 
 
-GGKEk lankidetza-politikan duten protagonismoa eta dinamizazio handia jasotzen da, eta 
mobilizatzeko eta eragiteko duten ahalmenaren eta ezagutzaren garrantzia nabarmentzen da. 
Ez da auzitan jartzen funtsezko eragile izango direla eta ez direla ordezkatuko, baina uste da, 
egungo erronka globalei aurre egiteko, orain arte lankidetzan agertu ez diren edo, agertu badira 
ere, oso modu sekundarioan agertu diren agenteak batu beharko direla. 



                                                                                     

 
 
 (ix) Lankidetza 
deszentralizatuari balioa 
ematea 

-GGKEk eta euskal lankidetzaren arloko beste gizarte-
agente batzuek egindako ibilbidea eta metatutako 
esperientzia aitortzea. 
 
-Agente berriak txertatzean, egun dauden agenteak ez 
direla ordezkatuko bermatzea. 
 
- “Irabazi asmorik gabe” premisa txertatzea, agenteek 
lankidetzan duten esku-hartzeari dagokionez. 

 
 

-Esku hartzen duten agenteei dagokienez, begirada 
zabalaren txertaketa baloratzea, toki-global ikuspegitik, 
betiere lankidetzako jardunbideak garatuta, eta ez 
jardunbide lehiakorrak. 
 
-Gizarte-mugimenduak lehenestea, agente diren aldetik.  

 
 
 (vii) Ikaskuntza 
 

-Erronka nagusien artean barnean hartzea euskal 
GGKEak indartzea. 

 
 
 (viii) Berrikuntza 
 

-Berrikuntzaren alde egitea.  

 
 
 
 
 
 
 
-Aipatzen da agente guztiek printzipio hauei jarraitu beharko dietela: interesik gabeko 
elkartasunari, elkarren arteko lankidetzari eta harreman simetrikoei. Horrek berresten du “irabazi 
asmorik gabeko” ideia, baita lankidetzako praktika ez lehiakorrak garatzearen aldeko apustua 
ere. 
 
 
 
 
 
-Planean ez da agenteen lehenespenik jaso. Hala ere, gizarte-mugimenduak hainbat ataletan 
aditzera ematen dira eta jasotzen dira.  
 
 
 
-Ikaskuntzaren ikuspegiak espresuki aipatzen du esperientziak eta jakintzak trukatzeko eta 
prestatzeko espazioak bultzatzea. Hori ardatzetan gauzatu da, agenteak indartzeko eta 
esperientzien eta ikaskuntzen truke-espazioak sortzeko berariazko ekintzen bitartez, besteak 
beste. 
 
 
-Malgutasunari buruzko ikuspegia berriro formulatu da, berrikuntzaren ikuspegitik. 

4. Zeharkako 
lehentasunak, 
sektorialak, 
geografikoak eta 
testuinguruaren 
araberakoak 

-Ahalmenen, partaidetzaren eta antolamenduaren; 
generoaren; giza eskubideen; eta iraunkortasun 
ekologikoaren zeharkako ildoei eutsiko zaie, giza garapen 
iraunkorraren ikuspegira jotzen baitute. 
 
-Mailaz maila txertatzea toki-global ikuspegia. 
 
 
-Ikuspegi berri bat —toki-global ikuspegia— batzeak 
zeharkako ildoak sakontzearen kaltetan izateko arriskua 
murriztea. Zeharkako ildoen osagarritasuna orekatzea, eta 
ez horien homogeneizazioa —intentsitateari eta 
sakontasunari dagokionez—. 
 

-Zeharkako ildoak mantentzen dira eta ulermena eta aplikazioa sakontzea edo berrikustea 
planteatzen da. Aditzera ematen da GLEAk sustatzen edo laguntzen dituen ekintza guztiek 
ikuspegi horiei jarraituko dietela.  
 
 
-Aditzera ematen da ikuspegi horren aldeko apustua progresiboa izango dela eta tresnen 
arabera aldatuko dela.  
 
-Osagarritasun-ikuspegitik, jorratu ditugun zeharkako ildoak sakontzearen eta toki-global 
ikuspegia arian-arian bultzatzearen aldeko apustua egiten da.  
 
 
 
 



                                                                                     

 
-Zeharkako ildoak testuinguruetara egokituta sartuko direla 
nabarmentzea. 
 
-Ebidentzia enpiriko handiagoa ematea “benetako 
lehenespenik gabe, emakumeen ahalduntzearen kasuan 
izan ezik” baieztapenari. 
 
-Lehentasun sektorialak ezabatzea, salbu emakumeak 
ahalduntzeko funtsen % 20. 
 
 
 
-Lehentasun geografikoak ezabatzea, Afrika izan ezik. 
 
 
-Funtsen ehuneko jakin bat ezartzea Asiarako eta ekintza 
positiboetarako, eta India eta Pakistan lehentasuneko 
herrialde gisa barnean hartzea.   

-Ez da aipamen zehatz hori barnean hartzen, baina testuinguru partikularretatik aplikatzen dira 
beti zeharkako ildoak, eta planteatzen diren ikuspuntutik zehazten da horien irismena. 
 
-Idazketari eutsi zaio. Baieztapen horren bidez adierazten da GLEAk ez duela lehenespenaren 
aldeko apustu irmoa egin. Hau da, lehentasuneko sektore batzuk ezarri dira, baina horiekin 
batera ez dira ekintza proaktiboak egin, ez da ikaskuntza modu sistematizatuan atera eta abar. 
 
-Lehentasun sektorialak desagertu dira —beste plan batzuetan jaso ziren moduan—.Alabaina, 
emakumeak ahalduntzearen eta giza eskubideak defendatzen dituztenen aldeko apustu irmoa 
egiten da. Emakumeak ahalduntzeko ekimenetarako % 20ko aurrekontu-erreserba egiten 
jarraituko da. 
 
-Lehentasun geografikoak desagertzen dira. Afrikarako aurrekontu-erreserba egin da, beste 
alderdi batzuen artean.  
 
-Asiaren kasuan, neurri positiboak finkatu behar diren aztertu beharra ezarri da. Lehentasuna 
duten herrialdeak desagertu dira. 

 

5. Jardun 
estrategikoaren 
ardatzak 

-Prozesua azaltzea, eta, hartara, ardatzak hautatzea. 

 

-Adierazten da ardatzetan jasotzen direla egiteko beste modu batzuetaranzko trantsizioan 
aurrera egitea ahalbidetzen duten jardunak, baina nabarmentzen da ardatzek planteatzen 
dituzten ekintzek ez dutela agortzen GLEAren egitekoa. Hau da, askotariko ekimenak eta 
prozesuak bultzatzen eta sustatzen jarraituko da. 

 (i) Garapenerako 
politiken koherentzia 

-Zehaztea  Eusko Jaurlaritzan nork duen garapenerako 
politiken koherentzia inplementatzeko lidergoa. GLEAk 
arlo horretan duen lege-eskumena zehaztea. 
 
 
-Sailarteko talde tekniko bat sortzea. 
 
 
-Politikak berrikustearekin, diseinatzearekin edo 
ebaluatzearekin lotzen diren alderdiak barnean hartzea, 
horietan giza garapen iraunkorraren ikuspegia txertatzeko. 
 
-Ahaleginak lehenestea eta fokalizatzea, hiru lan-arloren  
aldeko apustua eginez: enpresen nazioartekotzea, 
erosketa publiko etikoa eta hezkuntza. 
 
 
 

-GLEAk rol dinamizatzailea hartzen du, Eusko Jaurlaritzaren barruan garapenerako politiken 
koherentzia hedatzeko. Planean GLEA eratzen eta arautzen duen 5/2008 Legearen erreferentzia 
bat gehitu da, baita XI. Legegintzaldirako (2016-2020) Gobernu Programaren beste erreferentzia 
bat ere. Erreferentzia horietan GLEAri politiken koherentzia sustatzea esleitzen zaio. 
 
-Egin beharreko ekintza gisa planteatzen da garapenerako politiken koherentziaren sustapenean 
aurrera egiteko arkitekturaren garapena. 
 
-Planean ez da ildo horretako ekintzarik barnean hartzen. Epe luzerako helburutzat jotzen dira. 
Oraingoz, garapenerako politiken koherentzia sustatzen duten ekintza pilotuen aldeko apustua 
egiten da, oinarriak finkatzera begira.  
 
-Hiru ekintza piloturen aldeko apustua egin da: (i) giza eskubideen eta enpresaren plan bat 
garatzea, (ii) erosketa publikoan klausula sozialak eta ingurumenekoak sustatzea, eta (iii) Eusko 
Jaurlaritzaren nazioartekotze-planekin elkarlanean aritzea. Hezkuntzari dagokionez,  
hezkuntzaren alorrean lan koherenteago baten aldeko apustua egiten da, IV. Gida Planarekin 
artikulatzen den (H)ABIAN estrategiaren bidez. 
 



                                                                                     

 
-Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arloarekin 
sinergiak indartzearen alde egitea. 
 
-Elkarrizketa politikorako espazioen alde egitea, eta ez 
hainbeste sailarteko ekimenak garatzearen alde edo 
topaketa publiko-sozial-pribatuak sortzearen alde. 
 
 
 
 
-Gizarte zibileko erakundeak eragile garrantzizkotzat 
jotzea politiken koherentziaren arloan. 
 
 
 
-Erakundeen arteko koordinazioa indartzea, generoaren 
eta lankidetzaren gaietan. 
 
 
-Giza eskubideen eta horien defentsarako eta 
sustapenerako tresnen ikuspegia zehazki aipatzea, 
garapenerako politiken koherentziaren ardatz egituratzaile 
gisa.   
 
-Itun publikoen/pribatuen sustapena ezabatzea. 

 
 

-AUZO(LAN)KIDEAK 9 ekintza, berez, teknologian oinarritzen da. 
 
 
-III. Zuzendaritza Planaren ebaluazioaren arabera, aldi horretarako erronketako bat da “ekimen 
eta neurri zehatzetan, eta baliabide egokiekin, gauzatzea lehendakariak arlo horretan 
sustatutako erreferentziazko esparrua”. Hori dela eta, sailarteko ekimenak garatzearen aldeko 
apustu argia egin da. Era berean, politiken koherentziaren jarraipenerako, kontrolerako eta 
eztabaidarako espazio gisa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluari eman nahi zaion 
bultzada islatzen da.  
 
-Hasiera batean, lehentasuna ematen zaio garapenerako politiken koherentziaren arloan 
gobernu barruko artikulazio-lanari; eta, gero, gizarte-agenteak txertatzea hartu da aintzat. Era 
berean, proposatzen da Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua indartzea, eztabaida, 
jarraipen eta kontrolerako espazio gisa. 
 
-Ardatz honetan lehentasuna duten ekintzen artean erakunde arteko artikulazioa eta 
koordinazioa hartzen da aintzat. Era berean, generoari buruzko ardatzean, generoaren arloko 
koordinazioaren aldeko apustua jasotzen da.  
 
-Giza eskubideak lankidetza-politikaren premisatzat jotzen dira, 1/2007 Legeak ezartzen duen 
bezalaxe, eta atal honetan ez da zehazki aipatzen. 
 
 
 
-Testuan itun publikoak/pribatuak jasotzen dira, GIHen 17.17 xedearen edukia transkribatzen 
baita. Nolanahi ere, aditzera eman behar da GLEAk sustatzen dituen ekintzak irabazi asmorik 
gabekoak direla eta interesik gabeko elkartasunaren printzipioari jarraitzen diotela.  

 (ii) Eremu estrategikoak 

-Eremu estrategikoen proposamen hori nondik sortzen den 
azaltzea. 
 
 
 
-Eremu estrategikoen onarpenak GLEAk sustatzen duen 
lankidetzarako zer dakarren azaltzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-GLEAk eremu estrategikoen alde egitearen motibazioa jasotzen du. Sarreran aipatzen da, 
“Euskal lankidetza garapenaren nazioarteko testuinguru berrian: azterketa eta proposamenak 
tresnen markoari, agenteei eta partaidetzako eta elkarrizketako guneei dagokienez ikerlana” dela 
eredua berrikusteko elementuetako bat, bertan planteatzen da proposamen hori. 
 
-Aditzera ematen da eremu estrategikoak planteatzen direla egiteko modu integral eta 
koherenteagoetaranzko esperimentazioko eta ikaskuntzako aldi baten gisara. Planaren aldian bi 
eremu estrategiko jarriko dira abian eta, azkenean, esperientzia hori ebaluatuko da,  
erabakitzeko horren alde egiten jarraitzen den, zabaltzen den edo baztertzen den. Eremu 
estrategikoek, gainera, ez dute aldi horretan lankidetza-agenteen lana murriztuko, ezta agente 
horiek eremu estrategikoekin lerrokatzea behartuko ere.  
 
 
 
 



                                                                                     

 
-Bi eremu estrategikoak hautatzeko arrazoiak hobeto 
azaltzea. Eremu estrategikoak hautatzeko irizpideen 
artean barnean hartzea euskal lankidetzaren erakunde 
aliatuek haiekin duten esperientziarekin lotzen den 
irizpidea. 
 
-Garapenerako politiken koherentzia, toki-globala 
ikuspegia eta ohikoak ez diren gizarte-agenteetarako 
irekiera sustatzea ahalbidetuko duten eremu estrategikoen 
alde egitea. 
 
 
- “Bazterketaren eta desparekotasunaren aurka jarduteari” 
buruzko hirugarren eremu estrategikoa barnean hartzea. 
 
 
-Eremu estrategikoen helburuak hobeto definitzea, 
planaren amaieran lortu den baloratzeko. 
 
 
-Eremu estrategikoetan Hegoaldeko ikuspegia sakontzea.  
 
 
 
-Eremu estrategikoetan GGKEk duten zeregina definitzea.  
 
 
 
-Erakunde-mailako agenteei zergatik ematen zaien 
lehentasuna azaltzea. 
 
 
-Abian jarriko badira, eremu estrategikoek zer 
horizontaltasun-maila, mekanismo eta abar izango duten 
definitzea.  
 
-Eremu estrategikoak elkarrizketa politikoko espazio gisa 
planteatzea. 

-Hautespen-irizpideak jasotzen dira: (i) erronka global partekatu bat izatea; (ii)  adostasun-maila 
handia egotea, erronka horri aurre egiteko beharraren inguruan; (iii) euskal gizarteak eta euskal 
lankidetzako agenteek erantzun egokia emateko gaitasuna eta borondatea izatea; eta (iv) 
baldintza nahikoak ematea, erantzun hori antolatzeko modu koherente eta koordinatuan. 
 
 
-Eremu estrategikoen proposamena, planean adierazten den bezalaxe, erronka globalei ekiteko 
beharretik planteatzen da —toki-eraginekin—, eta horietarako askotariko eragileek ahaleginak 
batu behar dituzte —lankidetzan ohikoak ez diren eragileena barne—.Era berean, garapenerako 
politiken koherentzian nolabait aurrera egiteko aukera ematen duten espazio gisa planteatzen 
dira.  
 
-Ez da hirugarren eremu estrategiko baten proposamen hori barnean hartu, bitan aurrera egitea 
baita apustua. Gainera, eremu hori oso generikotzat jotzen da, eta ulertzen da hautatuko 
eremuak, modu batean edo bestean, lagungarriak direla desparekotasunak ezabatzeko. 
 
-Planean eremuen helburuak jasotzen dira, baita horiek lortzeko mailaz mailako prozesua ere. 
Izan ere, urrats progresiboen araberako begirada horrek, aldiaren amaieran, esperientzia 
ebaluatzeko aukera emango du. 
 
-Eremu estrategikoen erronka gisa jasotzen da Hegoaldeko erakundeek eta herriek parte 
hartzea. Horretarako, inplementatzeko prozesuan haien hitza txertatzeko moduak asmatu 
beharko dira. 
 
-Adierazten da eremu estrategikoak lan egiteko beste modu baten aldeko apustua direla eta, 
beraz, GLEAk gidatuko dituela. Nolanahi ere, GGKEak dira, inolako zalantzarik gabe, horiekin 
lotu daitezkeen agenteetako bat. 
 
-Hasiera batetik, hautatutako bi eremu estrategikoetako erakunde-mailako agenteak zein gizarte-
agenteak hartu dira barnean. Iruditzen zaigu ez zaiela lehentasuna ematen ari erakunde-mailako 
agenteei, baina bai ari dela bermatzen haien agerpena. 
 
-Uste da plan batek ez duela hain alderdi zehatzik jaso behar, eta, hartara, plan honetan, epe 
laburrean egin beharreko ekintza gisa jasotzen da funtzionamenduko, kudeaketako, jarraipeneko 
eta ebaluazioko eredua garatzea.  
 
-Eremu estrategikoak eraikitzen ari den espazio berri gisa planteatzen dira, eta eremu 
estrategiko horietan mailaz mailako lanerako espazioa egongo da. Elkarrizketa politikorako 
espazio bihurtzea haien garapenean bertan zehaztu ahal izango da.  

 (iii) Toki-global 
ikuspegia 

-Ikuspegia hobeto garatzea, praktikan nola gauza 
daitekeen adierazita, eta ikuspegiaren lurreratze-maila 
handiagoa barnean hartzea. 

-Planak ikuspegi horren hasierako planteamendu bat jasotzen du, eta, gainera, epe laburrera 
egiteko ekintza zehatz gisa planteatzen du ikuspegi horren gaineko ulermena zehaztuko duen 
dokumentu bat garatzea GLEAn. 



                                                                                     

 
 
-Ikuspegi horretatik GLEAn barne-gogoetako espazio bat 
sortzea. 
 
 
-Ikuspegi hori barnean hartzean gradualtasun 
handiagoaren alde egitea. 
 
-Toki-global ikuspegia indartzeko garaian, gizarte-
eraldaketako hezkuntzaren alde egitea.  
 
-Tokikoa indartzearen eta globalarekin duen konexioaren 
arteko balantzea lortzea, betiere Hegoaldea ez lausotzeko 
arreta jarrita. Lankidetza-politikan Hegoalde globalaren 
lehentasuna nabarmentzea. 
 
-Lehentasun geografikoak eta tresnen esparruaren sorrera 
berrikustea, ikuspegi horri erreparatuta (programa- 
tresnaren —PGM— aldeko apustu irmoa egitea, proiektu-
tresnaren 2. kapitulua  —PRO-K2— gizarte-mugimenduei 
laguntzeko finantzaketa-lerro bihurtzea, eta abar). 
 
-Lankidetza-tresnak irekitzea Hegoaldekoak ez diren beste 
eragile batzuei. 

 
-Planean ez da jasotzen berez espazio bat sortzea, baina GLEAren gaitasunak eta arlo 
horretako gainerako agenteen gaitasunak indartzeko eta esperientziak trukatzeko espazioak 
sortzearen aldeko apustua egiten da. 
 
-Adierazten da ikuspegi horren aldeko apustu irmoa egiten dela, baina nabarmentzen da 
graduala izango dela. 
 
-Jasotzen da ikuspegi hori zuzenean lotzen dela herritartasun kritiko, aktibo, arduratsu eta etikoki 
solidario baten sustapenarekin, (H)ABIANen bidez sustatzen dena. 
 
-Ez da arlo horretako aipamen zehatzik jasotzen, baina horixe da jorratu beharreko erronka 
eta/edo apustuetako bat, ikuspegi horren zehaztapenean aurrera egin ahala.  
 
 
 
-Aipatzen da planaren aldian ikuspegi hori lankidetza-tresnetan eta -modalitateetan gauzatuko 
dela. Horrenbestez, planteatzen diren alderdi zehatz horiek dagokien unean aztertuko dira, 
planak planteatzen dituen tresnen berrikuspenarekin ere lotuta. 
 
 
 
-Aipatzen da toki-global ikuspegiak eta beste apustu batzuek —eremu estrategikoek, adibidez— 
agente ugariri zabaltzea eskatzen dutela. 

 (iv) Giza eskubideak 

-Euskal lankidetza urrundu nahi den hurbilketei buruzko 
esaldian “etnozentristak” gehitzea. 
 
-Giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak agente 
berriak ez direla argitzea, haiekin aurretik lan egiten ari 
baita. Orain, babesaren begirada gehitu nahi da. 
 
-Babesaren begirada barnean hartzea, komunitateak eta 
kolektiboak antolamendu-mailan indartzeari dagokionez. 
 
-Giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonen aldi 
baterako babes-programatik beste programa honetara 
iragaitea: gatazkako, trantsizioko eta narriatze 
demokratikoko testuinguruetan gizarte zibilak parte 
hartzeko espazioei eta antolakundeei laguntzeko eta 
babesa emateko programa integralera. 

-Idazketa aldatu da “etnozentristak” terminoa txertatzeko. 
 
 
-Hainbat lurraldetan euskal lankidetzaren laguntza duten kolektiboak babestearen alde egingo 
dela jasotzen da. Horrenbestez, ez dira agente berritzat joko; horiek babestearen aldeko apustu 
irmoago egingo da.   
 
-Arlo kolektiboa nabarmentzeko, ñabartzen da giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonei 
eta haien komunitateei, erakundeei eta sareei lagunduko zaiela. 
 
-Giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak aldi baterako babesten dituen euskal 
programak —Eusko Jaurlaritzaren Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzarenak—  banako 
babesaren aldeko apustua egiten du, Euskadin pertsona zehatz batzuk hartzen baititu —ahaztu 
gabe ikuskera kolektiboa eta antolamendukoa—.Programak zehazten duen heinean gertatuko 
da iragaite hori. Nolanahi ere, GLEAk lurraldeetan sustatzen edo laguntzen dituen ekintzetan 
babesaren begirada kolektiboaren alde egingo da. 



                                                                                     

 

 (v) Generoa 

-Generoaren arloko ez-ekitatea borrokatzeko egitura-
kausen erreferentzia txertatzea.  
 
 
 
-Estrategia dualaren aldeko apustua egiteaz gain, genero-
ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketaren estrategiaren 
aldeko apustua ere egitea. 
 
-Generoaren zeharkako ikuspegia tresna guztietan, 
salbuespenik gabe, baztertzailea dela adierazten duen 
erreferentzia txertatzea. 
 
-Hegoaldean askotariko testuinguruak eta erakundeak 
daudela jakitea, zeharkakotasuneko eta ahalduntzeko 
estrategia duala jorratzeko garaian. 
 
-Aniztasun sexualaren eta generokoaren ikuspegiari 
dagokionez, plan honetan, eztabaidatzeko eta ikasteko, 
besteak beste, oinarrien eraikuntza ezartzea, eta, 
hurrengo planean, aldaketa zehatzak egitea. 
 
-Jazarpen eta abusu sexualeko egoerak prebenitzeko eta 
hautemateko eta egoera horien aurrean jarduteko 
protokoloak ezartzea eta horien jarraipena egitea, baita 
lankidetzako euskal agenteetarako eta tokiko 
agenteetarako ere. 
 
-Generoaren arloko inpaktua neurtzeko gaitasunak 
indartzearen alde egitea. 
 
-Proposamen bat ahalduntze-sektorearen parte izateko 
beharrezkoak diren baldintzak zehaztea. 
 
-Funtsen % 20 emakumeak ahalduntzeko ekimenetarako 
izan daitezen bultzatzea, eremu geografikoa zehaztu 
gabe. 
 
-Aniztasun sexualaren kolektiboetarako/erakundeetarako 
funtsen ehuneko bat ezartzen bada, funts horiek ez izatea 
emakumeak ahalduntzeko funtsen ehunekoaren zati bat, 
baizik eta ehuneko gehigarri bat. 

-Ardatz estrategikoak ez dira sakontasunez haien testuinguruan jasotzen; izatez, labur-labur 
adierazten dira haien abiapuntua eta euskal lankidetzaren ibilbidea, eta bidezko ekintzak 
zehazten dira, besterik gabe. Dena dela, 1. atalean nahi ditugun garapenaren ezaugarriak 
definitzen ditugunean, horren aipamena egiten da. 
 
-Jasotzen da genero-ekitatearen aldeko antolamendu-aldaketaren estrategiak funtsezko 
elementuak direla genero-zeharkakotasuna bultzatzeko. 
 
 
- Zeharkako ikuspegien atalean, aditzera ematen da genero-ikuspegia islatu beharko litzatekeela 
GLEAk sustatutako eta babestutako ekimen guztietan. 
 
 
-Ez da arlo horretako aipamenik egiten, baina alderdi horiek aintzat hartzen dira GLEAk 
sustatutako eta babestutako ekimenak baloratzeko garaian. 
 
 
-Jasotzen da planaren indarraldian arlo horren inguruan prestatzeko, eztabaidatzeko eta 
gogoeta egiteko oinarriak ezarriko direla, baita ekintza zehatz batzuk gauzatzeko aukera 
baloratzeko oinarriak ere —etorkizuneko plangintzetan erabakimen handiagoz integratzera 
begira—. 
 
-Apustu hori testuan berariaz jasotzen ez bada ere —planak balizko ekintza guztiak ez 
finkatzeagatik eta/edo zehazteagatik—, erakundeetako genero-ekitatearen aldeko planen 
esparruan arlo horretako adierazle bat ezarri da, “sexu-jazarpen eta eraso sexistako protokolo 
bat hartzen duten erakunde kopurua”.  
 
 
-Planaren osotasunean, lankidetza-politikaren irismenaren neurketan aurrera egiteko ahalmenak 
indartzearen alde egiten da —ardatz honi dagokiona barne—. 
 
-Ez dira baldintza horiek jaso, gure iritziz ez baita berez plan baten egitekoa. Dena dela, 
baldintza horiek beste dokumentu batzuetan jasota daude, esate baterako urteko memorietan. 
 
-Emakumeak ahalduntzeko ekimenetarako % 20ko finantza-erreserba egiten da, eremu 
geografikoen araberako bereizketarik egin gabe. 
 
 
-Ez da arlo horretako finantza-erreserbarik ezarri. 
 
 
 



                                                                                     

 
 
-Erakunde feministentzat funtsen % 10 ezartzea. 
 
-Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana 
aipatzea. 
 

 
-Erakunde feministentzat % 10eko erreserba ezarri da, tokiko bazkide diren aldetik. 
 
-II. eranskinean aipatzen da, Emakunderi buruzko atalean hain zuzen ere. 
 

 (vi) Afrika 

-Jatorriko kausak lotzea iragaitean eta helmugan izandako 
ondorioekin (desplazamendu behartuak, mugen 
militarizazioa eta abar). Herritarren desplazamendu 
behartuak aipatzea. 
 
-Iparraldeko gobernuek Afrikaren egoeran duten 
erantzukizuna aipatzea.  
 
-Emakumeen eta LGTBI pertsonen giza eskubideen 
urraketa larriak aipatzea. 
 
-Afrikan egiten den lana sendotzeko, apustu irmoa egitea 
generoaren arloko eta emakumeen ahalduntzearen arloko 
erakundeen gaitasunak indartzearen alde.  
 
-Tokiko gizarte-erakundeen trebakuntzetan jorratuko diren 
gaiak zehaztea.  
 
-Prestakuntza puntualetatik —tresnen baldintzen 
transmisio hutsa izan liteke— gaitasunak sendotzeko 
laguntza batera iragaitea. 
 
-Afrikako erakundeekiko hurbilketa eta harremanak 
sustatzeko espazioak sortzea. Gainera, migratzaileekin 
eta errefuxiatuekin eta horien erakundeekin topaketak 
sustatzea. Euskadin dauden Afrikako pertsonak eta 
kolektiboak espresuki aipatzea. 
 
-Latinoamerikako herriekin eta errealitateekin topaketak 
eta itunak sustatzea. 
 
 
-Afrikako erakundeekin batera, garapenerako ekimen 
txikiak abian jartzea, beharrezko trebetasunak lor ditzaten 
eta, gero, epe ertainean, konplexutasun handiagoko 
tresnak baliatu ahal izan ditzaten. 

 
 
 

-Ez da arlo horretako aipamen zehatzik barnean hartzen. Nabarmendu behar da ardatz 
estrategikoak ez direla sakontasunez haien testuinguruan jasotzen; izatez, labur-labur 
adierazten dira haien abiapuntua eta euskal lankidetzaren ibilbidea, eta bidezko ekintzak 
zehazten dira, besterik gabe. 
 
 
 
 
-Afrikarako garrantzizkoak diren gaietan eta testuinguruetan, Hegoaldeko eta Iparraldeko 
agenteen ahalmenak sendotzearen aldeko apustu argia egiten da. Urteko planetan garatuko dira 
gai zehatz horiek. 
 
 
 
 
 
 
-Agenteak indartzeko ikaskuntza-espazioak sortzearen aldeko apustua jasotzen da, baita 
Afrikako eta Euskadiko erakundeen arteko ezagutza eta harreman handiagoaren aldeko apustua 
ere. Gainera, espresuki aipatzen da migratzaileen elkarteekin topaketak egitea. 
 
 
 
 
 
-Ez da berariaz jasotzen Latinoamerikarekin topaketak sustatzeko aukera, baina ez da halakorik 
mugatzen. Dena dela, Afrikako eta Euskadiko erakundeen arteko harremanak indartzearen 
aldeko apustu espezifikoa adierazten da. 
 
-Ez da planteamendu hori berariaz jasotzen, baina jasotzen da toki-erakundeei zuzendutako 
prestakuntza garatzea.  
 
 



                                                                                     

 
 
-Afrikarako deialdi espezifiko bat egitea. 
 
 
-Baremoak berrikustea eta tresnetara egokitzea. 
 
-Afrikarako lehenespen geografikoa ezartzea, % 25eko 
gutxieneko finantza-erreserbaz. 
 
-Afrikara bideratzen diren funtsen % 25eko ekarpen hori 
ekintza humanitarioan, batik bat, oinarritzen ez dela 
bermatzea. 

 
-Ez da aukera hori jasotzen, baina aipatzen da tresnetan elementuak egokitu beharko direla 
Afrikan agerpena indartzeko. 
 
-Aipatzen da tresnetan elementuak egokitu beharko direla Afrikan agerpena indartzeko. 
 
-Afrikako ekimenetarako % 25eko finantza-erreserba ezarri da. 
 
 
-Funtsen % 25 horren parte diren ekimenak aurrez zehaztu ezin direnez gero, ez da arlo 
horretako aipamenik jasotzen planean. Haatik, azken urteotan Afrikara bideratutako funtsen 
barruan, giza ekintzara baino funts gehiago bideratu dira lankidetzara —esate baterako 2017an 
Afrikara bideratu ziren funtsen % 28,09 zuzendu ziren ekintza humanitariora—.  
 

 (vii) Gatazkak eta beste 
indarkeria-egoera 
batzuk 

  

 (viii) Ezagutza eta 
ikaskuntza sortzea 

-Unibertsitatea ikerketaren arloan garrantzi handiko agente 
gisa bistaratzea eta, ezagutza kritikoaren hedapenaren 
bitartez, GIHetan nola lagun dezakeen azalduko duen 
aipamen zehatza egitea. 
 
-Garapenerako ikerketa-tresna bat sortzea. 

 

-Ez da ekarpen hori berariaz barnean hartu. Jatorrizko idazketari eutsi zaio, “unibertsitateen 
papera indartu beharko da, beste eragile sozial batzuekin elkarlanean”. 
 
 
 
-Ikerketari buruzko atalean aipatzen da: “tresna espezifiko bat ezartzeko komenigarritasuna 
analizatu beharko da”. 

6. Komunikazioa 

-Euskal lankidetzaren ataria aipatzea. 
 
-Komunikazioa planaren ardatz estrategiko gisa kentzea 
eta kapitulu propio gisa jartzea edo baliabideen 
kapituluaren barruan sartzea.  

-Hasiera-hasieratik barnean hartu zen euskal lankidetza publikoaren atariaren erreferentzia. 
 
-Ardatz estrategiko gisa ezabatu da, eta komunikazioaren atal hori kapitulu espezifiko bihurtu da. 

7. Jarraipena eta 
ebaluazioa 

-Subjektu-populazioari buruzko politikak zer irismen duen 
jakiteko informazioa biltzen lagunduko duen mekanismo 
baten aldeko apustua egitea. 

-7. kapituluan jasotzen da nola egingo den planaren jarraipena eta ebaluazioa. Gainera, I. 
eranskinean, hiru multzo dituen jarraipen-matrizea aurkeztu da: baliabideak, prozesua eta 
irismena. 

8. Baliabideak 

-Planaren aurrekontu-konpromisoak termino erlatiboetan 
(%)  aurkeztea, eta ez absolutuetan. 
 
-% 0,7aren betekizuna betetzeko bidea finkatzea. 
 
 

-Eusko Jaurlaritzak bere gain har dezakeen aurrekontu-esparrua jasotzen da planean. Nolanahi 
ere, uste dugu arlo teknikoan bidezkoa dela aurrekontu-konpromisoa ehuneko terminoetan 
txertatzea, nazioarteko konpromisoak termino horietan egingo baitira. Haatik, erabaki horrek 
GLEAren erabaki-ahalmena gainditzen du eta Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu 
Sailburuordetzari dagokio hori. 
 



                                                                                     

 
- “Herrialde bazkide” erreferentzia ezabatzea, 
lehenespeneko herrialdeak desagertu diren aldetik. 

-Termino horren ordez, “Hegoaldeko herrialdeak” jasotzen da.  

9. AUZO (LAN) KIDEAK 

-GGKEek espazio horietan duten parte-hartzea zehaztea 
eta adieraztea zergatik agertzen den kasu batzuetan soilik 
lotets daitezkeela. 
 
 
-Adieraztea ekimen enblematikoak nola finantzatuko diren, 
funtsen banaketa tresnetara soilik bideratzen dela ematen 
baitu.  
 
-Ekimen enblematikoak finantzatzeko funtsak GLEArenak 
soilik izango diren edo beste funts batzuk ere aintzat 
hartzen diren argitzea.  
 
-Hizkuntza-lankidetzari buruzko AUZO(LAN)KIDE bat 
txertatzea. Hizkuntzei buruzko erreferentzia barnean 
hartzea, garapen faktore gisa. 

 

-AUZO(LAN)KIDEEI buruzko azalpen zabalagoa barnean hartu da; eta bertan adierazten da  
AUZO(LAN)KIDEAK garapen-egoera eta izaera desberdinei erantzuten dietela eta, hartara, 
agenteen parte-hartzea —horien artean GGKEak— inguruabar espezifiko horien araberakoa 
izango dela. 
 
-Erantsi da AUZO(LAN)KIDEEN finantzaketaren gaineko baterako erantzukizuna dutela 
AUZO(LAN)KIDE horietan parte hartzen duten agenteek, betiere haien gaitasunen eta aukeren 
barruan. GLEAren kasuan, haren urteko planetan zehaztuko da ekimen enblematiko horiei 
egiten dizkien ekarpenak. 
 
 
 
 
-Erabaki da AUZO(LAN)KIDEEN proposamen hori ez barnean hartzea. Planean,   
AUZO(LAN)KIDEEI dagokienez, hau jaso da: “ekimen pilotu horiek ez dituzte agortzen beste sail 
batzuekin epe honetan burutu ahal izango diren jarduketa-ekintza koordinatuak; bereziki, GLEAk 
esparru-akordioak edo lankidetza-hitzarmenak dituen sailekin (adibidez, lankidetza linguistikoa, 
osasuna, etab.)”. 

1. BAKEAN: gatazken 
eraldaketa eta bakearen 
eraikuntza 

- “Gatazken eraldaketa” terminoa erabiltzea, “gatazken 
ebazpenaren” ordez. Eremu estrategikoa “bakearen 
eraikuntzara” soilik mugatzea. 
 
-Espektro hori zabaltzea, eta eremu estrategiko hori 
demokrazia indartzearekin lotzea. 
 
-Eremu estrategiko hori Ekintza Humanitarioko 
Estrategiarekin lotzea. 
 
-Gatazkek emakumeen gorputzetan eta bizitzetan duten 
inpaktu espezifikoari buruzko berariazko aipamen bat 
txertatzea, eta emakumeek gatazken ebazpenean 
betetzen duten zeregina aitortzea. 

- “Gatazken eraldaketa” terminoa aldatu da, baina “bakearen eraikuntza” terminoari eusten zaio, 
uste baitugu bi kontzeptu horiek erabiltzeak agertoki zabalagoa planteatzen duela. 
 
 
-Eremu horrek demokrazia sendotzera joko lukeen arren, ez da espektroa zabaltzen, gure iritziz 
eremuek apustu nolabait mugatu bateranzko joera izan behar baitute.  
 
-Eremu estrategiko hori ez da, a priori, Ekintza Humanitarioko Estrategiarekin lotzen. Eremu 
estrategikoaren garapenak berak definituko du, edo ez, hurbilketa hori. 
 
-Ez da arlo horretako aipamenik txertatzen, baina lan-ildoen artean barnean hartzen da ikuspegi 
feminista txertatzea gatazken eraldaketan, eta erakunde feministak eremu horretan lotets 
daitezkeen agentetzat jotzen dira. 
 

2. EKONOMIAN: eredu 
ekonomiko solidarioa 

-Eremuaren espektroa zabaltzea —eredu ekonomikoaren 
osotasuna hartuta— eta "bizitzarako ekonomia” deitzea. 
 
-Ekonomia soziala eremu estrategikoaren justifikazioan 
barnean hartzea. 

- Azkenik, “eredu ekonomiko solidario” deritza. 
 
 
-Erreferentzia hori barnean hartu da. 
 



                                                                                     

 
 
-Gizarte-ekonomia solidarioaren aldeko apustua egitea, 
eta ez ekonomia solidarioaren alde. 
 
- “Iraunkor” terminoa “osasungarri” terminoarekin 
ordezkatzea.  
 
-Toki-global ikuspegiarekiko lotespena sakontzea, egitura-
ikuspegitik (gobernantza globala). 
 
-Finantza etikoei buruzko erreferentzia eta/edo lan-ildoa 
barnean hartzea. 
 
-Lan-ildo gisa txertatzea ekintzailetza, finantza etikoak, 
gizarte-merkatua eta kontsumo kritikoa eta eraldatzailea.  
 
-Ekonomia feminista lantzen duten erakundeak agente 
gisa txertatzea, eta ekonomia feministarekin lotzen den 
lan-ildo bat gehitzea. 
 
-Ikerketa-erakundeak eta zentro teknologikoak 
unibertsitateei lotets dakizkiekeen agente gisa barnean 
hartzea. 
 
-Bidezko merkataritzari buruzko aipamena egitea. 
 
 
-REAS berariaz batzea, txerta daitekeen agente gisa. 
 
 
-Beste agente batzuen artean, “gizarte-ekonomiarekin 
lotzen diren enpresak eta sareak” ordeztea “gizarte 
ekonomiako sareak, kontsumo arduratsuko tokiko sareak 
eta kontsumoko kooperatibak eta Institutuak/unibertsitate-
zentroak” idazketarekin. 

 
-Solidario terminoa hautatu da eremu estrategikoak ekonomia egiteko beste era batzuk —bizitza 
erdigunean jarriko dutenak— sustatzearen alde egiten duen apustua nabarmentzeko. 
 
-Ez da “osasungarri” terminoa erabiltzen, “solidario” terminoaren logikaz bestelako logika bati 
erantzuten  baitio. 
 
-Ez da gobernantza globalarekin lotespenik ezarri, ulertzen baita eremu estrategiko horren 
balizko irismenaz kanpo geratzen dela. 
 
-Ekimen ekonomiko solidarioak sustatzeko balizko estrategien parte gisa aipatzen dira finantza 
etikoak.  
 
-Erreferentzia horiek barnean hartzen dira eremu estrategikoak jasotzen dituen 1. eta 3. ildoetan. 
 
 
-Erakunde feministak eremuari lotets dakizkiokeen agente gisa hartzen dira barnean.  Ekonomia 
feministari buruzko aipamena sartu da esparruaren justifikazioan, eta zaintzen ekonomia lan-ildo 
gisa txertatu da. 
 
-Institutuak eta unibertsitate-zentroak eremuari lotets dakizkiokeen agente gisa hartzen dira 
barnean. Zentro teknologikoak ez dira, oraingoz, barnean hartzen. 
 
 
-Bidezko merkataritzari buruzko erreferentzia gehitu da, lotets daitezkeen agenteen zerrenda 
egitean. 
 
-Ekonomia solidarioko sareen eta erakundeen erreferentzia orokorra txertatu da, zehazki REAS 
aipatu gabe.  
 
-Agenteen atalaren idazketa aldatu da, eta agente horiek barnean hartuko dira hasiera batean 
edo bigarren une batean —eremu estrategikoaren garapenaren arabera— lotestea proposatuko 
diren agenteen artean. 

 

3. GIZA ESKUBIDEEN 
ALDE: enpresak eta 
giza eskubideak 

-Enpresa eta giza eskubideen planaren erreferentziazko 
terminoak ezagutzea, planteamendua baloratzeko. 
 
-Enpresen eta giza eskubideen euskal zentro baten aldeko 
apustua egitea. 
 
 

-Ez da erreferentziako terminoen edukiari buruzko erreferentziarik barnean hartu, planaren 
indarraldian garatuko den prozesua izango baita. 
 
-Ez da arlo horretako erreferentziarik barnean hartu, proposamen hori enpresen eta giza 
eskubideen plana prestatzeko eta gauzatzeko prozesuan baloratuko baita. 
 
 



                                                                                     

 
-Proposamenaren edukia zabaltzea, prozesuaren 
sakontasuna hobeto ulertzeko.  
 
 
-Gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioaren ereduaren 
erreferentzia esplizitua barnean hartzea. 
 
-Beste agente batzuen artean barnean hartzea gizarte-
ekonomiako sareak, gizarte-ekonomia eta ekonomia 
solidarioko enpresak eta erakundeak, eta enpresen 
azterketan eta enpresa horiek garapenean duten 
inplikazioaren azterketan lan egiten duten erakundeak. 
 
-Beste eragile batzuen artean barnean hartzea Emakunde. 

-Ez da AUZO(LAN)KIDE honen testua zabaldu, proposamena labur-labur jasotzearen aldeko 
apustua egin baita, eta abian jarri ahala garatuko baita sakonago. 
 
 
-Ez da erreferentzia hori jaso, AUZO(LAN)KIDE honetan hurbilketa orokor bat besterik ez baita 
egiten. 
 
-Arlo horretako erreferentziak barnean hartzen dira. 
 
 
 
 
 
-Barnean hartzen da. 

4. EROSTERAKOAN: 
erosketa publiko 
arduratsua 

-Lan-ildo gisa, barnean hartzea “legegintzako berritasunak 
txertatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio 
publikoan erregulazio-esparru berriak egokitzea edo 
inplementatzea”. 
 
-Lan-ildo gisa, barnean hartzea “euskal administrazio 
publikoaren sektore guztietan erosketa publikoko politikak 
eta programak hedatzeko eta garatzeko plana”. 
 
-Beste agente batzuen artean, berariaz barnean hartzea 
REAS. 
 
-Beste agente batzuen artean, hiru foru-aldundiak eta 
EUDEL barnean hartzea. 
 
-Beste agente batzuen artean, barnean hartzea erosketa 
publiko arduratsuko politika sektorialekin lotzen diren 
agenteak. 
 

-Ez da erreferentzia hori barnean hartu; izatez, oharpen hori ez da beharrezkotzat jotzen, Eusko 
Jaurlaritzak jada betetzen baititu Europako legeak eta zuzentarauak. 
 
 
 
- “Hedapen-ekintzak sustatzea” erreferentzia barnean hartu da.  
 
 
 
-Oro har txertatu dira  “ekonomia solidarioko sareak”, REAS zehazki aipatu gabe. 
 
 
-Agente horiek barnean hartu dira, eta udalak ere gehitu dira. 
 
 
-Barnean hartzen dira. 

5. MUNDUAN 
 

-Aldatu da AUZO(LAN)KIDEEN idazketa, zorroztasun handiagoz jasotzeko arlo horretako 
lanaren izaera, Eusko Jaurlaritzaren barnean. 

6. ELKARREKIN: 
uraren arloko erakunde 
arteko programa 

  



                                                                                     

 
7. KOMUNIKAZIOAN 

  

8. HEZKUNTZAN 
-Beste agente batzuen artean barnean hartzea Pro-África 
multzoko GGKEa. 

 

-Ez da erreferentzia hori barnean hartzen, uste baita AUZO(LAN)KIDE honetan parte har 
dezaketen GGKEn berezitasunaren ondorioz, GGKE horiek jardun-esparru geografikoekin baino 
lotura handiagoa izan beharko luketela hezkuntzaren sektorearekin —jasotzen den moduan—. 

9. TEKNOLOGIAN -Teknologiari buruzko ekimen enblematikoa barnean 
hartzea. 

-Hasiera batean aurreikusten ez zen beste AUZO(LAN)KIDE bat sortu da. 

10. INGURUMENEAN 
  

I. eranskina. Jarraipen- 
eta ebaluazio-matrizea 

-Kategoriak sinpleagotzea, horietako bakoitza 
adierazleekin zuzkitzeko lanei hasiera eman aurretik. 
 
-Kategorien/adierazleen eta GIHen artean paralelismoren 
bat planteatzea. 

 
-Matrizean ez da aldaketarik egiten, baina ekarpen horiek kontuan hartzen dira, adierazleen eta 
oinarrizko ildoaren bateria osoa egitean —plana onartu, eta urtebeteko epean—. 
 

II. eranskina. Beste sail 
batzuen ekimenen 
zerrenda 

-Falta den Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai 
Politikako Sailburuordetzaren informazioa gehitzea. 
 

-Falta den informazio hori gehitu da. 



                                                                                     

 
 
3. Tramitazioa 
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren irailaren 16ko 158/2008 Dekretuan 
ezarritako funtzioei jarraituta, goian adierazitako ekarpen horiek aintzat hartu ostean, IV. Gida 
Planaren proposamena ekainaren 1ean aurkeztu zitzaien Kontseiluko kideei, ekainaren 21eko 
osoko bilkuran aginduzko txostena jaulkitzeko. Jasotako oharpen guztiak aztertu zituen GLEAk, 
eta horietako batzuk planean txertatu zituen, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren aginduzko txostenari egindako alegazioen memorian jasotzen den moduan.  

Ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Aurrekontu Zuzendaritzari eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari 
aurkeztu zitzaien IV. Gida Planaren proposamena, haien aginduzko txostena lortzeko. Txosten 
horren ondorioz, zenbait aldaketa txiki eta/edo ñabardura sartu zen testuan. Azkenik, uztailaren 
17an, GLEAren Zuzendaritza Kontseiluak IV. Gida Planaren proposamena onartu, eta Gobernu 
Kontseiluari helarazi zion, eta horrek uztailaren 24an onartu zuen. 
 
 
 
Amaierako dokumentua 
 
IV. Gida Planaren amaierako dokumentua bederatzi kapitulutan artikulatuta dago. Lehen 
kapituluan, labur-labur aztertzen ditugu nazioarteko testuingurua eta 2030 Agendak gure 
lankidetza-politika finkatzeko eta zabaltzeko duen potentzialtasuna, eta, gero, lortu nahi dugun 
garapena ezaugarritzen dugu. Bigarren kapituluan, aldi horretarako aurreikusten diren xedea, 
ikuspegia, printzipioak eta helburuak aurkezten ditugu. 
 
Hirugarren kapituluan, datozen urteetan euskal lankidetzaren eraldatze-potentziala suspertzeko 
sustatu nahi ditugun ikuspegiak jasotzen dira. Laugarren kapituluan, zeharkako lehentasunak, 
sektorialak, geografikoak eta testuinguruaren araberakoak ezartzen ditugu. Eta, ondoren, 
bosgarren kapituluan, ikuspegien eta lehentasunen kapituluetan planteatzen diren erronkei 
aurre egiteko sustatu nahi ditugun jardun estrategikoko ardatzak definitzen dira. 
 
Seigarren kapituluan, datozen urteetarako komunikazioaren alde egiten dugun apustua 
garatzen eta zehazten da, eta, zazpigarren kapituluan, aldi horretarako proposatzen den 
jarraipen- eta ebaluazio-sistema aztertzen da —kapitulu hori I. eranskineko jarraipen- eta 
ebaluazio-matrizearekin osatzen da—. 
 
Zortzigarren kapituluan, zehazten ditugu plana inplementatzeko beharrezkoak diren 
baliabideak, politika hedatzeko baliagarriak izango diren tresnak eta partaidetzako eta 
gobernantzako sistema. Bederatzigarren kapituluan, AUZO(LAN)KIDEAK aurkezten ditugu, hau 
da, planean planteatzen diren ikuspegi berriak garatzen dituzten ekimen enblematikoak, betiere 
jardun estrategikoko ardatzen esparruan. 
 
Dokumentuaren amaieran eranskin gehigarri bat gehitu da, II. eranskina. Eranskin horretan 
Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuk egiten ari diren osagarritasuneko, koordinazioko eta 
koherentziako ekimenen mapa txertatu da. 
 
IV. Gida Plana etengabe dago elkarrizketan GLEAren eta Eusko Jaurlaritzaren gainerako 
dokumentu estrategikoekin: (H)ABIAN 2030 Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Euskal 
Estrategiarekin; ARAR 2017-2020 gure ekintza-planarekin; 2018-2023 aldirako Ekintza 
Humanitarioko Estrategiarekin; eta Euskal Autonomia Erkidegoan garapenerako politiken 
koherentziarako erreferentziako esparruarekin, besteak beste. 
 

file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Tramitaci%C3%B3n/informe%20CVCD/Informe%20preceptivo%20aprobado%20en%20sesi%C3%B3n%20CVCD%2020180621.docx
file://Ejwp1043/d8401000/PLANES/AVCD_PLAN%20DIRECTOR%202018-2021/Tramitaci%C3%B3n/informe%20CVCD/Memoria%20de%20alegaciones%20al%20informe%20preceptivo_corregida.docx

