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LAN JARDUNALDIA -  URA ETA LANKIDETZA 

‘Ura eta saneamendua, giza garapenaren oinarrizko ardatz 
lankidetza proiektuetan’  

 

Bilbon, 2008ko urriaren 30ean 

 

Laneko gako nagusiak 

 

Agiri honetan, laburrean, Uraren eta Lankidetzaren jardunaldian azaldutako lan gakoetako 

batzuk jaso nahi ditugu. Jardunaldi honek zenbait eragile bildu zituen Bilbon: 

administrazioaren ordezkariak eta gizarte entitateak. Gako horiek, era berean, 

jardunaldiko ondorio nagusitzat jo daitezke. 

 

EAEn zenbait eragile daude, maila ezberdinetakoak, garapenerako lankidetzako 

politikak bultzatzen lan egiten ari direnak, zehazki, uraren eta saneamenduaren funtsezko 

zereginari loturik. Haien artean, administrazio publikoaren maila ezberdinak aipatu behar 

dira, erakundeek lankidetzarako bideratzen dituzten fondoen bidez batez ere, baita GKEak 

ere, askotan proiektuak betearazten dituzten entitateak direlako eta uraren inguruan sortu 

ohi diren gizarte arazoak eta munduko testuinguru oso ezberdinetarako proposatzen diren 

konponbide berritzaileak bertatik bertara ezagutu ohi dituztelako. 

 

Ondoko puntu hauek jardunaldian aurkeztutako txostenen eta edukien hurrenkera batean 

antolatu ditugu. Hurrenkera honek ez du esan nahi gai batzuek besteen aldean 

lehentasuna dutenik. 

 

Ikuspegi orokorra 

Ura bizi eta garapen iturria da (Giza garapenaren Txostena, 2006, PNUD). 

Ur garbia eskuratu ahal izatea Milurtekorako Garapeneko Helburuak betetzeari 

lotuta dago zuzenean. Elikadura-subirautza lortzeko estrategiek aurrera egin ezin 

izateko arrazoi nagusietako bat ur gabezia da. Saneamendua, berriz, funtsezko 

ezaugarria da ingurumenaren oreka bilatzeko orduan, baita norbanakoaren 

duintasuna babesteko baldintza ere. 

Gaur egun 2.600 milioi lagunek (munduko biztanleen %40) ez daukate oinarrizko 

saneamendu zerbitzurik, eta oraindik 1.100 milioi lagunek ez dute ur garbi eta 

seguruko iturririk. 
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Horregatik, zalantza izpirik gabe “uraren mundu krisia” izendatu dezakegun egoera 

gainditze aldera, ezinbestekoa da giza eskubideen ikuspegitik urrats hauek egitea: 

1. Gobernagarritasun kontuetan aurrera egitea, oztopo politiko eta instituzionalak 

gaindituz, mundukoak nahiz estatu bakoitzekoak. Era berean, finantza baliabide 

handiagoak edukitzea ezinbestekoa da (aldi bikoak eta aldi askotakoak), uretan 

eta saneamenduan inbertitzeak eragin dinamizatzailea duelako milurtekoaren 

helburuetan eta errentagarritasun handia duelako garapen terminoetan. 

 

2. Garapenerako Lankidetza oro har, eta uraren eta saneamenduaren eremuan 

zehazki, bat etorri behar da Garapenerako Finantzazioaren Monterreyko 

Kontsentsuan (2002) eta Parisko Adierazpenean (2005) azaldutako printzipioekin, 

besteak beste, emaileen aldetik laguntza eta konpromiso handiagoak lortzeko 

asmoz. Elkartze konpromiso batzuk hartu behar dituzte, jabetzea, lerrokatzea, 

harmonizatzea, emaitzak kudeatzea, jabekuntza eta elkarrekiko erantzukizuna 

barne. 

 

3. Euskal lankidetzatik, koordinaziorako ahalegin handiagoak egin behar dira 

gizarte eragileen eta administrazioaren artean, osagarritasun, ezagutza eta 

esperientzia arrakastatsuei balioa emateko jarduketa eta politikak bultzatuz. 

 

4. Ulertu behar da giza eskubideetan oinarritutako ikuspegia esparru 

kontzeptuala dela giza eskubideak defendatzeko eta sustatzeko nazioarteko 

arauetan oinarritutako garapen prozesurako. 

 

5. Garapenerako lankidetzan EBDH sartzeak dakar esku hartzeko estrategietan eta 

errealitatearen analisian zenbait osagai berri kontuan izatea, orain arte 

aintzat hartu ez direnak. 

 

6.  Hiritartasunaren eraikuntzan eta borondate politikoaren eraikuntzan 

aurrera egitea giza eskubideak betetzen direla bermatzeko nahitaezko baldintzak 

dira. 

 

7. Eskubideen ahultasunaren kausak aztertzea, garapen prozesuan guztien parte 

hartzea bermatzea, ahotsik ez dutenei ahotsa emanez, kontu ematea aintzat 

hartzea eta ekintzak gaitasunak indartzera bideratzea. 
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8. EBDHaren oinarrizko erronkak hauek dira: alde ezberdinetako errealitateen 

aniztasuna (instituzionala, politikoa, eta abar), nazioarteko lankidetzaren dinamika 

bera (sektoreetako lana, finantzatzaileen espektatibak, ...) eta alderdi teknikoak 

(adierazleen definizioa, prozesuen garrantzia). 

 

Administrazioaren eragileek 
 

1. Eusko Jaurlaritzak ur eta saneamenduko proiektuetan emandako babesa azken 

urteetan hazi egin da. Ekimen kopurua areagotzea espero dugu, uraren inguruan 

kontzientzia sortzen ari delako aspaldion. 

 

2. Euskal lankidetzan ari direnek konpromiso argia daukate MGHekin eta 20/20 

adierazlearekin (hau da, lehentasunezko gizarte premiei bideratutako lankidetza 

aurrekontua %20 eta lankidetzako proiektuak %20). 

 

3. BFA zentralizatu gabeko lankidetzaren aldekoa da, tokiko garapenetik hurbil 

dagoena, proiektu integraletan oinarritua. Giza eskubideen inguruko lana eta 

eragin politikoa lehenesten ditu. Horrenbestez, ura eta saneamendua sektore 

garrantzitsuak dira garapen integraleko agente gisa. 

 

4. Erronka nagusia ur eta saneamendu proiektuetan genero ikuspegia txertatzea da, 

proiektuen eragina hobetzeko ezinbestekoa. 

 
Lankidetza entitateek azpimarratzen dutena 
 

1. Uraren balio estrategikoa onartzearen garrantzia, garapeneko ardatz egituratzailea 

den aldetik, baldin eta esku hartzeen hasieratik lanean prozesuko ikuspegia 

badago. 

 

2. Proiektuak kudeaketaren ikuspegi orokor batetik planteatu beharra, kaptazio 

eremuak eta aprobetxamendu eremuak aintzat hartzen dituena, lurraldea 

berrantolatzeko prozesu batean, ingurumenaren iraunkortasunari begira. 

 

3. Uraren inguruan lan egiteak dakarren aukera, natur baliabideen gizarte 

kudeaketa, komunitateen kultur nortasuna eta haien antolaketa-egiturak 

sendotzeko orduan. 
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4. Kudeaketa integral hori guztia eta sortutako egitura berriak aukera ona dira 

praktika baztertzaileak desagerrarazten aurrera egiteko (komunitateen 

artean, pertsonen artean, generoen artean, ...). 

 

5. Uraren zikloak sortzen duen interdependentziaren aukeraren egokitasuna, politika 

integratzaileak eta adiskidetzaileak bultzatu ahal izateko (familien artean, 

komunitate mugakideen artean, goragoko antolaketa egituren eta komunitateen 

artean). 

 

6. Arrazoizkoena litzateke erakundeek egiten duten zuzeneko lankidetzaren ondorioz 

arlo ezberdinak (hala nola ura araztea, ingurunearen saneamendua, hondakinen 

kudeaketa) kudeatzeko esperientziarik onenak GKEek leku zehatz batzuetan egiten 

dituzten proiektuekin konektatu ahala izatea. Horrela, lankidetza politikak modu 

harmonikoan integratu, sendotu eta osatuko lirateke, GKEen gaitasunak eta 

testuinguruaz duten ezagutza aprobetxatuz. 

 

7. Uretan eta saneamenduan inbertsio handiagoa egin behar da. Era berean, 

gogorarazi behar da estatuek bermatu behar dutela jendeak ura eta saneamendua 

eskuratu ahal izatea. Lankidetza entitateek ez dute estatuen lana ordezkatu behar. 

 

8. Uraren eta saneamenduaren inguruko esku hartzeetan, arrakastaren gakoa haien 

iraunkortasuna bermatzean datza. Hartara, kontuan izan beharreko estrategiak 

komunitateak gaitzea eta tokiko agintarien inplikazioa lortzea dira. 

 

9. Gaur egun, ur eta saneamendu proiektuen eragina neurtzeko adierazleak ezartzea, 

giza eskubideetan oinarritutako ikuspegi batekin, erronka bat da. 
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