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Zer da garapenerako lankidetza deszentralizatua? 

 
• Estatuaz azpiko eragile publikoek, hau da, erkidego, probintzia eta udalerrietako 

gobernuek gauzatzen duten garapenerako lankidetza da. 

• Balio erantsiko gune bat da, eta arazoei eta euren protagonistei hurbiltasun handiagoa 

ematen die, pertsonek norbere garapenean zuzeneko parte-hartzea izatea ahalbidetzen du, 

eta harreman horizontalak ezartzea eta berdinen arteko akordioak lortzea ahalbidetzen 

du.  

• Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, hiru aldundiek, udalek eta euskal GGKEek, 

jardueren lokalizazioa gero eta gehiago eskatzen duen nazioarteko testuinguru 

batean, urtetan garapenerako lankidetza deszentralizatuaren aldeko apustua egin dute, 

nazioartean erreferente eta aztergai bihurtuz. 

  

Zergatik uste dugu Garapenerako Lankidetza Deszentralizatuko 
Jardunaldi batzuk beharrezkoak direla? 

 
• Duela gutxi euskal lankidetza publikoak 30 urte bete ditu, eta urte horietan hainbat 

ikaskuntza eta aliantza ahalbidetu dira, pertsonen eta komunitateen bizitzak eta begiradak 

eraldatuz Latinoamerikan, Afrikan eta Asian, baita gure ingurune hurbilean ere. 

• Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak uste du beharrezkoa dela lankidetza 

deszentralizatuari eta estatuaz azpiko gobernuek euren garapenerako lankidetzako 

politikak nazioarteko testuinguru berrira egokitzeko egiten ari diren lanari balioa ematea. 

• Hausnarketarako, debaterako eta trukerako gune ireki bat sortuko da, eta bertan parte 

hartuko dute euskal gizarteko eragile sozial eta politikoek, 17 Autonomia Erkidegotako 

arduradun tekniko eta politikoek, eta nazioarteko estatuaz azpiko erakunde eta 

plataformetako ordezkariek. 

• Jardunaldien ondorengo bi egunetan 17 Autonomia Erkidegotako ordezkari politikoek eta 

teknikariek esperientziak trukatu eta euren sareak indartuko dituzte Bilbon egingo diren 

Autonomia Erkidegoen eta Garapenerako Lankidetzaren XIII. Topaketetan, otsailaren 

20an eta 21ean hain zuzen ere. 

 

Nork hartuko du parte Garapenerako Lankidetza Deszentralizatuko 
Jardunaldietan? 

 

• Estatuko 1.050 toki-erakundek, 9 Lankidetza eta Elkartasun Fondoek ordezkatuko 
dituztenak. 

• Euskal Fondoa, Lankidetzarako Euskal Udal Erakundeen Elkartean bilduta dauden  
Euskadiko 115 udalerri eta hiru aldundiek. 

• PLATFORMA, toki- eta eskualde-gobernuek garapenerako lankidetzarako egindako europar 
koalizio handia. 

• Euskadiko 79 GGKE, Euskadiko GGKEen Koordinakundean ordezkatuak. 
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• Hainbat unibertsitate-institutu eta think-tank ospetsutako ordezkariak, adibidez 
Madrilgo Unibertsitate Konplutensea, Hegoa Institutua, Elkano Errege Institutua edo 
CIDOB. 

Zertaz hitz egingo da Garapenerako Lankidetza Deszentralizatuko 
Jardunaldietan? 

 

Otsailaren 19a:  

• 2020ko Lankidetza Deszentralizatuaren Saria ematea; sari hori urtero ematen dute 

autonomia-erkidegoek, eta 1.050 toki-erakunde ordezkatzen dituen 9 Fondoz osatutako 

elkartea den Lankidetza eta Elkartasun Fondoen Konfederazioak jasoko du aurten. 2020. 

urtean Konfederazioak bere 25. urteurrena ospatzen du. 

• Sarrerako hitzaldia, José Antonio Alonsoren eskutik; Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko 

katedraduna eta NBEren Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko (ECOSOC) kidea da. 

• Mahai-ingurua nazioarteko espezialistekin, bertan lankidetza deszentralizatuaren ekarpen 

bereizgarriari buruzko hausnarketa egiteko.  

Otsailaren 20a: 

• Mahai-ingurua, lankidetza deszentralizatuaren erronka eta gaitasunei buruzkoa. 

• Hiru aldibereko tailer:  

o Lankidetza deszentralizatuaren indargune bat: eragileen arteko aliantzak. Besteak 

beste, Borja Monrealek Nut4health esperientziaren berri emango du: Nut4health 

plataforma teknologiko bat da, desnutrizioa duten pertsonak bilatu eta identifikatzea 

ahalbidetzen duena.  

o Testuinguruaren aukera bat: garapenerako politiken koherentzia. Partekatu ahal 

izango diren esperientzien barruan, Myriam Camarerok Milango hiriko elikadura-

politikari (Milano Ristorazione) buruz hitz egingo du. Lankidetza deszentralizatuko 

jardun on bat, Hegoaldeko beste hiri batzuetara ere eraman dena. 

o Konstante bat: ikaskuntzen sorkuntza. Beste hainbat kasuren artean, Nazioarteko eta 

Iberoamerikarako Administrazio eta Politika Publikoetako Fundazioko (FIIAPP) 

jakintza kudeatzeko teknikari den Juan Sebastián Ortizek Bogotako Alkatetza 

Nagusiaren esperientzia azalduko du. 

• Amaierako mahai-ingurua: ondorioak ateratzea eta etorkizunerako lan-ildoak 

identifikatzea.  

 

 Elkarrizketak egiteko proposamenak   

 

 Aziza Akhmouch  
Geografian doktorea, Geopolitikako espezialitatean, Paris 8-Vincennes 

Unibertsitatean. Gaur egun ELGAren Hirien, Hiri-politiken eta Garapen 

Jasangarriaren Dibisioaren arduraduna da. Ur-politiken gobernantzan aditua da. 30 

aditutik gorako talde baten gainbegiratzailea da; aditu horiek hiri-politikei lotutako 

orientabidea ematen diete gobernuei, hiri adimendunak, inklusiboak, lehiakorrak eta 

jasangarriak sustatzeko. ELGAren Reshaping Decentralised Development Cooperation 
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txostenaren koordinatzailea da; txostenak Euskadiri buruzko kasu-azterlan bat bildu zuen, eta 

garapenerako lankidetzako ekintzen bitartez genero-berdintasunaren sustapena nola egiten den 

aztertzen da bertan.   

 

   Patricia Rodríguez  
Arkitektoa, Zientzia Teknikoetan doktorea, eta Habana Hiriko Historiagilearen 

Bulegoaren Plan Nagusiko zuzendaria 2003az geroztik. Habana Vieja Suspertzeko 

Plan Nagusia 1994an sortu zen, Kubako hiriburuko alde zaharra birgaitzeko prozesuak 

eta proiektu eta ikerketa historikoak, hirigintzakoak, sozialak eta ekonomikoak 

garatzeko helburuarekin. Habana Hiriko Erdigune Historikoaren birgaitze integrala, 

lankidetza deszentralizatuan parte hartzen duten eragileen aniztasunaren eta kultura, ingurumen, 

ekonomia eta gizarte integrazioaren adibide garbia da. Proiektu horrek lankidetzarako euskal 

erakunde publikoen laguntza jasotzen du, besteak beste: Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Agentzia, udalak Euskal Fondoaren bitartez, GGKEak eta zentro teknologikoak. 

 

Núria Parlon Gil 

Politologoa eta politikari feminista, Santa Coloma de Gramaneteko alkatea da 2009az 
geroztik. Emakumeen Mugimendu Demokratikoarekin sortutako Emakumeen 
Salerosketarik Gabeko Hirien Sarearen sustatzaileetako bat eta egungo estatu-
koordinatzailea da. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Fondoaren eta 
Estatuko 1.050 toki-erakunde ordezkatzen dituen 9 Fondoz osatuta dagoen Lankidetza 

eta Elkartasun Fondoen Konfederakundearen ordezkaria da. Bere sorkuntzaren 25. urteurrenarekin 
bat etorriz, 2020ko Lankidetza Deszentralizatuaren Saria jasoko du Konfederakundeak, 
jardunaldien irekiera-ekitaldian.  

 

Gustavo Meoño Brenner 

Funtsezko gizona gatazka armatuaren bakeranzko trantsizioan bere herrialdean, 

Guatemalan. Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) erakundean jardun zuen, 

Rigoberta Menchú Tum Fundazioa zuzendu zuen 11 urtez eta 2005etik 2018ra arte 

Polizia Nazionalaren Artxibo Historikoaren arduraduna izan da; artxibo hori 

Latinoamerikako polizia-artxiborik handiena da, eta bertan erregistratuta geratu ziren 

hainbat hamarkadetan Guatemalan egin ziren eskubideen urraketa larriak, 300.000 lagun baino 

gehiago hil baitzituzten. Lankidetza deszentralizatuaren lehentasunetako bat giza eskubideen 

defentsa da, eta era berean Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren lan-ildoetako bat da. 
 

 

Borja Monreal 
SIC4Change-eko zuzendarikidea, garapen ekonomiko inklusiboari buruzko 

aholkularia Nazio Batuen hainbat agentziarentzat (FAO, LANE, NBGP...) eta nobela 

eta saiakeren idazlea. Urte askoan lan egin du eta bizi izan da herrialde txirotuetan 

(Angola, Ekuatore Ginea, Guatemala, Malawi, Kenya). Aditua da politika publikotan eta 

pobreziaren murrizketan eta teknologien erabileran eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko gizarte-

berrikuntzan. Jardunaldietan Nut4health esperientzia azalduko du; plataforma teknologiko bat da, 

blockchain teknologiarekin ordainketa-sistema baten bitartez desnutrizioa duten pazienteen bilaketa 

aktiboa sustatzen duena eta praktikan oinarrituta lankidetza deszentralizatuak hainbat eragile 

artikulatzeko duen gaitasuna azaltzen duena. 
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Myriam Camarero 

Ekonomian lizentziaduna eta zientziaren eta teknologiaren analisi eta kudeaketan 
masterra. Milango Udaleko funtzionarioa, alkatearen kabinetea, Nazioarteko 
Harremanen eta City to City Lankidetzaren Unitatea. 15 urtetik gorako esperientzia du 
berrikuntza-proiektuen kudeaketan eta teknologiaren transferentzian. Milango hiriko 
hiri-elikadurako politika ospetsuaren (Milano Ristorazione) arduraduna; Lankidetza 

deszentralizatuko jardun on bat da, Hegoaldeko beste hiri batzuetara ere eraman dena. 

            

 Juan Sebastián Ortiz 
Nazioarteko eta Iberoamerikarako Administrazio eta Politika Publikoetako 

Fundazioko (FIIAPP) jakintza kudeatzeko teknikaria. Garapenerako lankidetzako 

nazioarteko programa eta proiektuen kudeaketa integralean espezializatuta dagoen 

politologoa, jakintzaren kudeaketan, gobernantza demokratikoan, politika publikotan 

eta erakunde-harremanetan aditua da. Jardunaldietan Bogotako Alkatetza Nagusiak 

jardunbide egokiak identifikatzeko eta ondoren Hegoaldeko beste alkatetza batzuekin elkar 

trukatzeko izan duen esperientzia aurkeztuko du. Lankidetza deszentralizatuaren beste balio 

bereizgarrietako batzuk jakintzaren kudeaketa, jardunbide egokien eta ikaskuntzen elkartrukea eta 

metodologien hobekuntza dira.  

 

Mamadou Dia  

Aktibista eta idazlea. 7 urtez Espainian bizi izan ondoren bere jaioterri Senegalera 

itzuli zen eta “Hahatay, son risas de Gandiol” elkartea sortu zuen; elkartearen helburua 

inguru hartako gazteen emigrazio klandestinoa eragiten duten berezko kausen aurka 

borratzea da. Horretarako, eragin politikoa, Gandioleko bizi-baldintzen hobekuntza eta 

herrialdeen arteko elkartasunerako eta gizarte-kontzientziarako guneen sorkuntza sustatzen dituzte. 

Lankidetza deszentralizatuak eragileen arteko hurbiltasuna eta harreman horizontalagoen 

eraikuntza sustatzeko duen gaitasunari balioa ematen dion proiektua da, adibidez Euskadiko eta 

Senegaleko gazteen arteko trukearen kasuan. 

 

Erakunde antolatzaileak  
 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia Eusko Jaurlaritzaren garapenerako lankidetzako 

politikaren plangintza prestatzeaz eta politika hori koordinatu, egikaritu eta ebaluatzeaz arduratzen 

den organismo publikoa da. Nazioarteko elkartasuna bideratzeko eta toki- eta nazioarte-mailan 

eragile askok giza garapen jasangarria sustatzeko eta pobreziaren eta desparekotasunen aurka 

borrokatzeko egiten dituzten ahaleginekin bat egiteko duen tresna nagusia da. Era berean, tokikoa 

denetik eta globala denarekin lotuta egonik guztion onuraren eta herrialdeen arteko elkartasunaren 

aldeko apustua egiten duen herritartasun kritiko eta aktiboa sustatzen du. Eta hori guztia egiten du 

genero-ekitateari, jasangarritasun ekologikoari, eskubideen ikuspegiari, gaitasunen indartzeari, 

parte-hartze eta antolaketari eta tokikoa denaren eta globala denaren arteko loturari garrantzi 

berezia emanez. www.elankidetza.euskadi.eus  

http://www.elankidetza.euskadi.eus/
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Euskal Fondoa 

Euskal Fondoa – Lankidetzarako Euskal Toki Erakundeen Elkartea 1996an eratu zen, Euskadiko 

lankidetza deszentralizatuaren koordinazio eta laguntzarako tresna gisa. Hegoaldeko herrialdeetako 

instituzioekin, gizarte-erakundeekin eta komunitateekin harreman solidarioak garatzearen alde lan 

egiten duten tokiko esperientzien zati handi bat biltzen du. Bere helburu nagusia da herritarrak 

herrien arteko desberdintasunen kausa eta ondorioei buruz sentsibiliza daitezen lortzea, eta 

bidezkoagoa eta solidarioagoa izango den ordena mundial berri bat ezartzearen alde lankidetzan 

jardutea beharrezkoa dela transmititzea. www.euskalfondoa.org 

 

PLATFORMA 

30 toki- eta eskualde-gobernuren eta horiek estatuan, Europan eta mundu-mailan ordezkatzen 

dituzten elkarteen koalizio paneuroparra da. Garapenaren alorreko eragileen sare bat da, bere 

erakunde bazkideen arteko elkartrukea eta ikaskuntza errazten dituena. Ez du garapen-ekintzarik 

inplementatzen herri bazkideetan. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta Euskal 

Fondoak Euskadi-Basque Country izena duen koalizioan parte hartzen dute.  www.platforma-

dev.eu   

 

Bilboko Udala 

Bilboko Udalak urte askoan erakutsi du Hegoaldeko herrialde pobretuenen garapenarekin duen 

konpromisoa, erantzunkidetasun-ikuspegiarekin eta gizarte batzuen kalteberatasunak beste gizarte 

batzuek eskuratutako ongizate-mailarekin lotzen dituen herritartasun globaleko kontzeptuarekin. 

Bere lankidetza deszentralizatuko proiektuen bitartez, Bilboko Udalak lanean dihardu eta 

konbentzituta dago tokikoa denetik (herritarren benetako arazo eta premietatik hurbilen dagoen 

instantzia gisa) nabarmen lagundu daitekeela Hegoaldearen garapenean, baita kontzientzia globala 

eta konprometitua duen herritartasun kritiko baten eraikuntzan ere. www.bilbao.eus  

 

Erakunde laguntzailea 

 
Euskadiko GGKEen Koordinakundea  

Euskadiko Garapeneko GKEen Koordinakundea nazioarteko lankidetzaren, laguntza 

humanitarioaren eta gizarte-eraldakuntzarako hezkuntzaren alorretan lan egiten duten 79 

garapenerako gobernuz kanpoko erakunderen kolektiboa da. 1988an sortu zen 11 erakunde 

sortzaileren eskutik, lankidetzan jardun, hausnarketa egin, hitz egin eta lan egiteko helburuarekin, 

https://www.euskalfondoa.org/
http://www.platforma-dev.eu/
http://www.platforma-dev.eu/
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000047159&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_homeArea&c=Page&language=es
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kideak diren erakundeek koordinatuta jarduteko eta euren esku-hartzeak koherenteak eta egokiak 

izateko helburuarekin.  www.ongdeuskadi.org   

 

Lotura interesgarriak  
 
Jardunaldiei buruzko baliabide grafikoak eta informazioa  
 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia ww.flickr.com  
 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia www.elankidetza.euskadi.eus  
 
 

Webguneak  
 

➢ Euskal lankidetza publikoaren ataria: www.euskalankidetza.hegoa.ehu.eus 

 

➢ Fondoen Konfederakundea: www.confederaciondefondos.org 
 

➢ Oxfam-Intermón, Laguntzaren errealitatea: www.realidadayuda.org 
 

➢ Lankidetza deszentralizatuaren behatokia: www.observ-ocd.org 

 
 

Artikulu akademikoak 
 
Elkano Errege Institutua: 
 

➢ Nazioaz azpiko gobernuen nazioarteko laguntza eta Espainiaren kasu berezia: 

www.realinstitutoelcano.org  
 
 
Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea (ELGA):  
 

➢ Reshaping decentralised development co-operation www.oecd.org  
 

➢ Decentralised development co-operation – unlocking the potential of cities and regions  

www.oecd.org 

 
Platforma:  
 

➢ Shaping a new generation of descentralised cooperation. www. platforma-dev.eu  
 

➢ Descentralised cooperation to achieve the 2030 Agenda www.platforma-dev.eu  
 
 
The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)  
 

➢ How local & regional government associations bring the SDGs to life www.ccre.org 
 
 
Global Observatory on Local Democracy and Decentralization. 

https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://www.flickr.com/people/182373629@N02/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/jornadas-cooperacion-descentralizada-para-el-desarrollo/x63-content7/es/
http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/
http://www.confederaciondefondos.org/
http://www.realidadayuda.org/
https://www.observ-ocd.org/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt3-2018-pere
https://www.oecd.org/migration/reshaping-decentralised-development-co-operation-9789264302914-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e9703003-en.pdf?expires=1581514029&id=id&accname=guest&checksum=A08A01E12FA752E0FF0DBB6
http://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2017/03/PLATFORMA-CPMR-Study-New-generation-EN.pdf
http://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2017/03/CPMR-PLATFORMA-multi-stakeholder-partnerships-EN.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_PLATFORMA_study_SDGs_2019_EN.pdf
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➢ Towards the localization of the SDGs www.gold.uclg.org  
 
 

Harremanetarako: 

 
Maider Iriarte Legardon 

agencia@elankidetza.eus 

Telefono-zenbakia: 688 67 08 22 

Twitter: @eLankidetza 

Traolak: #CooperacionDescentralizada 

                        #LankidetzaDeszentralizatua 

https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Localization2019_EN.pdf
mailto:agencia@elankidetza.eus

