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1. Sarrera

UNESCO Etxeak azterketa bat egin du, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzaz, 
sakonago jakiteko nola aplikatzen den, praktikan, kultura Euskal Autonomia Erkidegoan garapene-
rako lankidetzan.
Azterketa honen helburu nagusia da gainetik azaltzea kultura-dimentsioa nola txertatuta dagoen Eus-
kadiko instituzioen lankidetza-planetan, unibertsitateetako prestakuntza-planetan eta arlo horretako 
ikastaroak egiten dituzten beste zentro batzuetan, gai horri buruzko hausnarketa egiten laguntzeko.
Horren haritik, ateratako lehen ondorioak oinarri hartuta, esan dezakegu kultura-dimentsioari azaletik 
soilik heldu zaiola instituzio publikoen lankidetzarako gida-planetan. Horregatik, ahaleginak bateratu 
behar dira eta alor horretan parte hartzen duten guztiekin elkarrizketan jardun, kulturak garapenaren 
eragile moduan dituen ahalmenak zehazteko, batetik, eta esku-hartzeko moduak zehazteko, beste-
tik, diskurtso teoriko hutsetik gaindi praktikara eraman ahal izan dadin. Asmoa da kultura-ekintzak 
nazioartean eta tokian-tokian garapen-faktore gisa dituen ahalmenak baliatzea.
Ideia ez da berria, zenbait hamarkada badira nazioarteko zenbait erakundek erabiltzen dutela (esa-
terako, UNESCOk eta Nazio Batuen Garapen Programak), bai eta gizarte zibileko erakundeek eta 
garapen-agentziek ere (horietan aipagarriena AECID da, Nazioarteko Lankidetzaren eta Garapenaren 
aldeko Espainiako Agentzia). Eta bultzada handia eman dio erabili izanak, kulturak eta garapenak 
ezinbestez lotuta joan behar dutela azpimarratzen duen oinarri teorikoari. Horrez gain, azken urtee-
tan oinarri teoriko sendo horri buruzko ikerketak ere jarri dira abian, aztertzeko nola jar daitekeen 
praktikan, batetik, eta garapenaren arloko eragileei lan hori nolabait errazteko, bestetik.
Dokumentu honen asmoa, beraz, hau da: tresna praktikoa izatea instituzio horientzat guztientzat 
eta gaian interesa duen pertsona ororentzat, jarraibide moduko batzuk emateko ekintza-planetan 
kultura-dimentsioa txerta dezaten. UNESCO Etxeak 2010. urtean argitaratutako “Kultura eta Gara-
pena. Bilakaera eta etorkizuna” azterketaren ildo beretik doa (garapena modu global eta integralean 
ulertzea sustatu nahi du azterketak, eta kultura garapenerako funtsezko dimentsioa dela azpima-
rratu), eta haren hurrengo urratsa ere badela esan dezakegu.
Azterketa honetan, kulturaren eta garapenaren arteko loturaren kontzeptuari eta bilakaerari buruzko 
azterketa labur bat egiten da, lehendabizi, eta, ondoren, aztertzen da zer mailatan txertatuta dagoen 
Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien eta Euskadiko zenbait udalen lankidetzarako gida-planetan, 
bate tik, eta euskal unibertsitateen lankidetzako prestakuntzako ikasketa-planetan, bestetik. Bigarren 
atalean, diagnostiko moduko bat egiten da azpimarratzeko zer erronka eta oztopo dituzten insti-
tuzioek eta prestakuntza-zentroek eta garapenerako lankidetzaren arloko gizarteko zibileko erakun-
deek kultura-dimentsioa beren planetan eta ekintzetan sartzeko.
Baina jakina, lehen ere adierazi dugun bezala, bidearen hasiera besterik ez da hau, eta azterketa 
honen ondorioak osatu egin beharko dira eta eboluzionatu egingo dute: datozen urteetan, garapene-
rako lankidetzako proiektuetarako finantziazioa ematen duten instituzioek eta proiektuak gauzatzen 
dituzten eragileek (batez ere, GGKEak) egiten duten lanak aldarazi egingo dute. Eta, horrenbestez, 
instituzioek eta eragileek erronka bat dute alde horretatik, baina baita aukera ederra ere planteamen-
duak hobetzeko, estrategiak fintzeko eta beren lanaren eraginkortasunean eragiten duten oinarrizko 
kontuetan sakontzeko. 
Baina horrez gain, gaur, estatuko krisia eta murrizketak bizi ditugun egoera honetan, ikusi da eraba-
kitako austeritate-neurriek neurriz gaineko kaltea eragiten diotela egoera txarrean eta baztertuta dau-
den pertsonek eta taldeek beren eskubideak gauzatzeko duten aukerari. Horrek “lehen mailako eta 
bigarren mailako eskubideen” arteko zatiketa areagotzen du eta, beraz, eskubide kulturalak urratu 
egiten dira, bazterrera uzten dira eta oso erraz alboratzen dira, nahiz eta horiek ere giza eskubideak 
izan eta eskubide zibil eta politikoak bezain funtsezkoak. 
 “Ekonomian eta finantzen arloan mundu zabalean sortutako krisi bakar batek ere ez du murrizten 
esta tuko agintariek eta nazioarteko komunitateak giza eskubideak errespetatzerakoan duten erant-
zukizuna”. Ohartarazpen hori egin zien Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluak estatu kideei 
2009an. Hala, Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Nazioarteko Itunaren 16. eta 17. artikuluei 
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jarraituz (2012ko ekainaren 6an eman zen argitara itun hori) estatu kideek aurkeztutako txostenak 
aztertu ondoren, zera gomendatzen dio Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordeak 
 Espainiari: berma dezala onartutako austeritate-neurri guztiek identifikatzen dutela zein den Itunaren 
eskubide guztien gutxieneko eduki funtsezkoa. 
Azterketa honen helburua da lankidetzako eragileei alderdi horiei buruz hausnarraraztea, sako-
nago uler dezaten kulturaren eta garapenaren arteko lotura eta aurrera egin dezaten haren aplikazio 
praktikoan.
Azpimarratu behar da azterketa-dokumentuak eta elkarrizketak 2011. eta 2012. urteetan egin zirela, 
eta, beraz, litekeena dela haietan parte hartu zuten zenbait eragilek beste datu batzuk ematea edo 
beste ikuspegi bat izatea. Hori dela eta, 2013an argitaratuko direla ikusita, ahalegina egin da, ahal 
izan den neurrian, hemen jasotako datuak arlo horretan egun dagoen egoerari egokitzeko. Eskerrak 
eman nahi dizkiegu azterlaneko inkesta eta elkarrizketetan parte hartu duten erakunde eta pertsonei, 
beren prestutasunagatik.
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2. Kultura eta garapena

2.1  Kontzeptua eta bilakaera1

Kultura eta garapena garapenerako lankidetzan gero eta estuago lotuta dauden bi kontzeptu dira. Nazio-
arteko komunitatea, pixkanaka, jabetu da herrialdeetako kultura-bizitzaren adierazpenen aniztasuna 
babes tea ezinbesteko baldintza dela gizarteen garapen ekonomikoa, soziala eta politikoa lortzeko.
Lehendabizi, kultura kontzeptua definitu beharko dugu, historian zehar kontzeptu zehaztugabetzat 
eta aldakortzat jo den kontzeptua definitu. Eta, besteak beste, horregatik joko zen ziurrenik kul-
tura gatazka politiko eta sozialen jatorri. Baina atzera begiratzen badugu, esan dezakegu kulturaren 
kontzeptua aldatu egin dela: jada ez da bereziki arteak eta letrak biltzen zituen kontzeptu elitista, eta 
kontzeptu inklusiboagoa bihurtu da, zabalagoa. 
Hau da kultura, esanahirik zabalenean, gaur egun: “gizarte baten edo gizarte-talde baten ezauga-
rri bereizleen multzoa, espiritualak nahiz materialak, intelektualak nahiz afektiboak. Horren barruan 
daude, arteez eta letrez gain, gizakiaren funtsezko eskubideak, balio-sistemak, tradizioak eta sines-
menak. Kulturak gizakiari bere buruaz hausnartzeko gaitasuna ematen dio. Kulturak gizaki egiten 
gaitu, arrazoidun, kritiko, etiko eta konprometitu. Haren bitartez, gizakiak adierazi, bere buruaren 
kontzientzia hartu, bere burua proiektu bukatu gabetzat hartu, norberaren lorpenak zalantzan jarri, 
etengabe esanahi berriak bilatu, eta bere burua gainditzen duten lanak sortzen ditu”2. Lehen begi-
ratuan, litekeena da kontzeptu konplexu eta luzea dela iruditzea, baina kontuan hartu behar dira, 
ezinbestez, hartan aipatzen diren elementu guzti-guztiak, ohar gaitezen zein kontzeptu zabala den, 
horrela ikusiko baitugu zein funtsezkoa den.
Baina definizio hori ez da hutsetik sortu. 60ko hamarkadan, zenbait aditu kulturaren eta garapena-
ren ageriko loturaren oinarri teorikoak finkatzen hasi ziren, eta hurrengo hamarkadetan zertu zuten 
nazioarteko erakundeek. Adibidez, 1966. urtean, UNESCOren Biltzar Nagusiak Nazioarteko Kultura-
Lankidetzaren  Oinarrien Adierazpena onartu zuen. Hartan adierazten da kultura orok errespetatu eta 
babestu beha rreko duintasuna eta balioa dituela eta herri orok duela bere kultura garatzeko eskubidea 
eta betebeharra.
Une hartatik aurrera, nazioarteko erakundeen hainbat tresna arauemailetan, adierazpenetan eta 
txostenetan sakondu da garapenaren kultura-dimentsioan; eta asko direnez, garrantzitsuenak soilik 
aipatuko ditugu hemen.
Lehendabizi, Kultura Politikei buruzko Munduko Biltzarra aipatuko dugu. Handik atera dugu lehen aipa-
tutako definizioa, eta esan behar da hartan ezarri zirela nazioarteko erakundeen eta lankidetzako beste 
eragile batzuen kultura-politiken oinarriak. Biltzar haren adierazpenean hau esaten da argi eta garbi: 
“garapena orekatua izan dadin, kultura-faktoreak txertatu behar dira garapena lortzeko estrategietan”.
1997an, Kultura eta Garapenaren Munduko Batzordearen Gure Sormen Aniztasuna txostena argita-
ratu zen. Han, adierazten zen garai hartan —eta gure ustez gaur ere bai, ziurrenik— eman beharreko 
hurrengo urratsa “garapenaren kontzeptua berritzea zela, garapen-estrategietan kulturaren ikuspegia 
txertatuz eta ekintza-agenda praktiko eta eraginkorrago bat prestatuz”3. Txosten horrek dioenez, 
kultura “portaeraren transmisioa da, aldaketaren, sormenaren eta askatasunaren iturri dinamiko 
 moduan, berrikuntzarako aukerak ematen baititu”4.

1.  Atal hau argitalpen honetan oinarrituta dago: Maraña, Maider; Kultura eta Garapena: Bilakaera eta etorkizuna. Lan 
koadernoak, 1. zb., UNESCO Etxea, 2010.
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Kultura_garapena.pdf
2.  Kultura Politikei buruzko Mexikoko Adierazpena, Kultura Politikei buruzko Munduko Biltzarra. UNESCO, Mexiko, 
1982ko abuztuaren 6a
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000546/054668mb.pdf
3.  Nuestra Diversidad Creativa, Informe de la Comisión Mundial Cultura y Desarrollo, UNESCO, 1996, 8. or.
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586sb.pdf
4.  Nuestra Diversidad Creativa, 11. or.

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Kultura_garapena.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000546/054668mb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586sb.pdf
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Bada gure ustez mugarri izan zen beste agiri bat ere: UNDPren giza garapenari buruzko 2004ko 
txostena Kultura-askatasuna gaur egungo mundu anitzean izenburua duena. Agiri hartan ezarri ziren 
kulturaren eta garapenaren arteko lotura azaltzen duten behin betiko arrazonamenduaren oinarriak. 
Hainbat gauza garrantzitsu azpimarratzen dira han, baina hau azpimarratuko dugu hemen: “mun-
duak Milurtekoko Garapen Helburuak erdietsi eta pobrezia behin betiko erauzi nahi badu, lehenik 
asmatu egin behar du kulturalki inklusiboak eta anitzak diren gizarteak eraikitzen”5. Txosten hartan 
nabarmentzen da ahalmen handia dugula mundu baketsuagoa eta aberatsagoa sortzeko, kultura 
txertatzen badugu garapenaren praktika eta teoria konbentzionalean. Horrela eginez gero, “gizarte 
interesgarriagoak, sortzaileagoak eta biziagoak”6 lortuko genituzke.
Agiriaren beraren izenburuak argi uzten duenez, kultura-askatasuna ezinbesteko ardatza da giza 
garapenerako. Horren haritik, hau dio UNDPren txostenak: “kultura-askatasuna giza garapenaren 
funtsezko zatia da. Izan ere, bete-betean bizi ahal izateko, garrantzitsua da norberaren nortasuna 
aukeratu ahal izatea —norbera zer den—, besteenganako errespetua galdu gabe edo norbera beste 
aukeretatik baztertu gabe”7.
Ildo horretan beste urrats bat emanez, UNESCOk, 2005ean, Kultura Adierazpenen Aniztasuna 
 Babestu eta Sustatzeari buruzko Konbentzioa onartu zuen. Agiri horrek badu alderdi berri bat: gai 
horri buruzko lehen testu juridiko loteslea da eta, beraz, ezinbestean bete behar dute hura berresten 
duten estatuek. Konbentzio horretan azpimarratzen da kultura-aniztasuna “komunitateen, herrien eta 
nazioen garapen iraunkorraren eragile nagusietako bat” dela8.
2005. urteko konbentzio hartan azpimarratzen da kultura-adierazpen guztiak errespetatu behar 
direla, balio handia dutela ohartu behar dugula eta, beraz, bide horretatik, lankidetzarako garape-
nak kontuan izan beharko lukeela, batetik, jakintza tradizionalak zer ekarpen egiten dion garapen 
iraunkorrari, eta bestetik, aberastasun-iturri handi-handia dela. Konbentzio hartan adierazten denez, 
kultura-politikek gizarte zibil osoaren partaidetza bultzatu beharko lukete, eta parte-hartzeko proze-
suak sortu beharko lituzkete, eta bide horretan, nazioarteko lankidetzaren helburuak izan beharko 
luke “aukera ematea herrialde guztiei, eta, bereziki, garapen bidean daudenei, kultura-adierazpeneko 
bitartekoak sortu eta indartzeko —barne hartuta kultura-industriak, sortzen ari direnak zein finkatu-
takoak— tokian-tokian, estatuan zein nazioartean9.
Baina nazioarteko erakundeez gain beste batzuek ere lagundu dute teoria hori garatzen eta aplika-
tzen. Hasieran, herrialdeek ez zituzten beren agendetan jasotzen aurrerapen horiek, baina azken 
urteetan lankidetza-agentziek eman dituzte urratsak ildo horretan (Finlandia, 2000; Danimarka, 2002; 
Suitza, 2003). Eta, izan ere, diskurtso teoriko horren aplikazioan, lankidetza-agentziek eta zenbait 
GGKEek ikuspegi praktikoagoa eman diote kultura-arloari garapenerako lankidetzan.
Horien artean, azpimarratzekoa da Nazioarteko Lankidetzaren eta Garapenaren aldeko Espainiar 
Agentziak 2007. urtean argitaratutako Espainiar Lankidetzaren Kultura eta Garapen Estrategia lana. 
Hartan, kulturak garapenerako lankidetzan dituen ahalmenen aplikazio praktikoa landu zen, arlo ho-
rretan lan egiten duten eragileek aurrerapausoak eman ahal izan ditzaten. Estrategia horretan nabar-
mentzen denez, kanpora begirako kultura-politikaren ardatzetako bat da “kultura-ekintzak garape-
nerako lankidetzaren, eta pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako borrokaren arloan dituen 
ahalmenak bultzatzea, komunitateek tresna moduan erabil ahal izan ditzaten gizarte-ongizatea lor-
tzeko, errenta handitzeko, gizarte-duintasuna lortzeko, bai eta identitate kolektiboak mehatxu homo-
geneizatzaileetatik babesteko”10.

5.  Informe sobre Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. PNUD, 2004, v. or.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/265/hdr_2004_complete.pdf
6.  IDH 2004, vi. or.
7.  IDH 2004, 1. or.
8.  Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, UNESCO, 2005, 1. or.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
9.  Convención 2005, 4. or.
10.  Estrategia Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, AECID, 2007, 7. or.
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Estrategia_CxD.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
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Lehen ere adierazi dugun bezala, generikoa eta zenbaitetan zehaztugabea izan daitekeen gai bat 
lantzeko, kultura lantzeko, alegia, AECIDen estrategian adierazten da ezinbestekoa dela gaia zehaz-
tea. Hau da, edukia zein den eta noraino iristen den zehaztu behar da, hainbat arlotatik heldu baita-
kioke kultura-arloari, bai teorian, bai praktikan. Horregatik, agiri horren ezaugarrietako bat da nagu-
siki praktikoa dela, eta ildo horretatik, haren ekarpen garrantzitsuenetako bat da lan-ildo zeha tzak 
proposatu zituela “garapenerako helburuei lotutako kultura-lankidetzaren berezkoak, eta zenbait 
mekanismo eta eredu, gainerako ekintzek kultura-dimentsioa zeharka beregana dezaten”11. Kontuan 
izan behar dugu, edonola ere, Gobernuan izan diren aldaketen eta espainiar estatuan garapenerako 
lankidetzan izan diren murrizketen eraginez, Kultura eta Garapen Estrategia izan dela desagertu den 
lehenetakoa, lankidetzarako beste lehentasun batzuk dituztelako.
Beste argitalpen aipagarri bat Culture: Hidden Development da, 2004koa, Creative Exchange kul-
turarako eta garapenerako sarearena12. Hartan, agerian jartzen da ez dagoela kultura-dimentsioa 
lankidetza proiektuetan aplikatzeari buruzko daturik, eta ez dagoela egin diren proiektuen kultura-
inpaktuaren inolako neurketarik. Eta, beraz, zera jartzen du mahai gainean: lehendabizi, kultura age-
rikoagoa bihurtzea lortu behar da, datuak izan ahal ditzagun, ebaluatzeko, zuzentzeko edo hobetze-
ko, eta azken finean, eraginkorragoak izateko. 
Azpimarratu behar da argitalpen hori ere oso praktikoa dela. Kulturaren agerikotasunari heltzeko, 
kulturaren eta garapenaren zenbait alderdi konkreturen arteko lotura aztertzen da; adibidez, gara-
pen ekonomikoarekin, pobreziarekin, giza eskubideekin, hezkuntzarekin eta komunikazioarekin duen 
 lotura. Esku hartzeko arlo horietako bakoitzean, azterketak agerian jartzen du zer erronka eta oztopo 
dauden, eta zeren bidez gaindi ditzakegun.
Bada besteko alderdi garrantzitsu bat ere kultura eta garapenari heltzeko orduan: kultura-eskubideak 
argitzea eta ezartzea. Kultura-eskubideak banakakoak zein kolektiboak dira, eta giza eskubide oro 
bezala banaezinak dira, elkarren mendekoak eta bereizezinak, eta horrenbestez, multzoan interpre-
tatu behar dira, osotasunean. Kultura-eskubideak bermatzen dio pertsonari kultura eskuratu, kul-
turaz gozatu eta kultura-bizitzan parte hartu ahal izatea, pertsona bakoitzak bereak jotzen dituen 
kultura-adierazpen eta -nortasunetan. Eskubide horiek historian aplikatu gabe geratu izan dira, nora-
ino iristen diren eta zer eduki duten zehaztu gabe egon delako, besteak beste; baina, azken urteotan, 
haien kontzeptua argitu eta bultzada teorikoa eman zaie, eta leku nagusian jarri da nazioarteko ezta-
baidan, eta gero eta ageriago geratzen ari da zer garrantzi eta balio duten, benetan.
Zergatik da hain garrantzitsua kultura giza garapenean? Bada, nazioarteko lankidetzaren helburua 
nagusiki herrialde pobretuen hazkunde ekonomikoa lortzearen ideia atzean geratu delako. Gaur 
bada kigu, jakin, diru-sarrerak handitzeak ez dakarrela garapena, eta esan dezakegu lankidetzako 
eragile guztiek barneratu dutela giza garapenaren diskurtsoa; hau da, lankidetzaren helburua da 
pertsonen gaitasuna handitzea, pertsona horiek beren garapenean eta beren komunitatearen gara-
penean parte hartzeko aukera izan dezaten. 
Eta giza garapena lortzea ezinezkoa da ez badira kontuan izaten komunitate bakoitzaren kultura-
ezaugarriak. Kulturak pertsonen nortasuna berresten du, gizarte-kohesioa sustatzen du, eta, azken 
finean, bizimodu demokratikoaren oinarria da. Kultura komunitate baten bizitzaren alderdi guztietan 
dago: ekonomian, politikan, hezkuntzan, komunikazio moduetan, arteetan eta letretan eta abarretan. 
Baina kultura ez da helburu batzuk lortzeko bidetzat jo behar —baina izan daiteke, bai, bidea—; 
aitzitik, kultura azken helburuen gizarte-oinarria da, finean. Beste alde batetik, nortasunarekin eta 
kulturarekin lotutako alderdiak ez badira kontuan hartzen lankidetza-proiektuetan, gerta liteke haien 
onuradun den komunitateak hura arbuiatzea. 
Alfons Martinell13 autoreak dioenez, herri baten kultura-autoestimua handitu eta haren kultura- 
nortasuna azpimarratzeko lana egiten badugu, ongizateko dinamiketarako oinarriak jartzen ari gara, 
garapenerako behar diren aurrebaldintzak jartzen ari gara. Horren haritik, kulturak plusbalioak dakar-

11.  Estrategia Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, AECID, 10. or.
12.  Culture Hidden Development, Creative Exchange, 2004
13.  Martinell, Alfons (koord.); Cultura y desarrollo. Un compromiso para la libertad y el bienestar, Fundación Carolina. 
Siglo XXI, España, 2010.
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tza, gizarte-kohesioa, komunitateko partaide izatearen sentimendua, gobernagarritasunerako beha-
rrezkoak diren elementuak, inondik ere.
Horrez gain, aditu horren iritziz “beharrezkoa da kulturak garapen-prozesuetan benetan zer ekarpen 
egiten duen zehatz aztertzea, eta ikustea herrialde kideek nola ezar dezaketen dimentsio zabalago 
eta teknikoago hori, beren planteamenduetan nolabaiteko folklorismoa gainditu ahal izan dezaten”14.
Hortaz, ezinezkoa da garapen-proiektu bat planteatzea kontuan izan gabe zer kultura-ezaugarri 
 dituen proiektua ezarriko den komunitateak. Proiektu bat planifikatzen duten pertsonek edo ins-
tituzioek zenbait kultura-planteamendu hartzen dituzte beren gain ezinbestean —dela modu kon-
tzientean, dela ez-kontzientean—, beren proiektuak lortu nahi den eragina eta emaitzak izan ditzan. 
 Proiektu bat, hortaz, ezinbestean egokitu behar zaio garatuko den kultura-inguruneari. Kultura- 
alderdiak beste gauza batzuetarako ere izango zaizkigu baliagarri: jakiteko proiektu bat ezartzean zer 
laguntza eta aukera izan ditzakegun, eta zer oztopo, blokeo eta gatazka. Eta hori jakitea funtsezkoa 
da proiektuak arrakasta izan eta lortu nahi diren emaitzak lor daitezen. 
Kontua da esplizitu egitea modu naturalean egon badauden gauza horiek —batzuetan erabili ere 
erabiltzen ditugu horren jakitun izan gabe—, eta modu metodikoan aplikatzea abian jartzen diren 
proiektu guzti-guztietan, beste alderdi batzuetan genero-ikuspegiarekin edo giza eskubideen ikus-
pegiarekin egiten den bezalaxe. Azken batean, inplizitu dagoen eta onartuta dagoen kultura horrek 
agerikoa izan behar du eta proiektuan esplizituko adierazita egon.
Garapenerako lankidetzak kultura-arloan izan beharreko funtzioaren ideia horrekin jarraituz, garran-
tzitsua da dokumentatzea eta agerikoa egitea zer lorpen izan dituen lankidetza-proiektuak kultura-
inpaktuari dagokionez; hau da, zer eragin izan duten gure lankidetza-ekintzek pertsonen edo es-
kubidedun subjektuen ongizatean “bai dimentsio ukiezinetan edo sinbolikoetan (bizitza politikoa, 
gizarte-kohesioa, bizikidetza, herritartasuna, identitatea eta abar), bai dimentsio ukigai eta erreala-
goetan ere (ekonomia, enplegua, turismoa, tokiko garapena eta abar)”15. Eta hori aplikagarria zaie bai 
kultura berariaz lantzen duten proiektuei, bai eta beste lan-arlo batzuetan kultura-ikuspegia zeharka 
aplikatuta duten proiektuei ere.
Horren haritik, kultura ageriko egiteko arazoetako bat hori nola egin oso ondo ez jakitea da. Ez dago 
erabateko adostasunik kultura-inpaktua modu orokorrean neurtzeko tresna metodologikoak aplika-
tzeko orduan, eta, beraz, zaila da modu metodikoan planifikatzea kulturaren aldetik. Horren ondorioz, 
zera gertatzen da: ez bagara gai jakiteko proiektu batek kultura aintzat hartzen duen eta kontuan izan 
dituen kultura-eskubideak eta kultura-aniztasuna, ezin izango ditugu jarraibideak jarri etorkizunerako 
plangintzak egiteko.
Egoera konplexu-konplexua bada ere, aurrerapenak egiten ari dira, eta gero eta gehiago hartzen da 
kontuan proiektuen kultura-eragina. Navigating Culture: a road map to culture and development16 
argitalpenean adierazten denez, plangintza egiten duen pertsonak bere buruari galdetu behar dio 
ea funtsezko moduan aldatu nahi duen pertsona onuradunen bizitza. Eta argitalpen horretan esaten 
denari jarraituz, erantzuna baiezkoa bada, kultura aintzat hartzen duen proiektu bat da.
Ideala litzateke kultura-prozesuetan aditua den pertsona batek proiektuaren fase guztietan partea 
hartzea, hasi hasierako kontsultetatik eta buka azken ebaluazioan. Baina garapenerako lankidetza-
ren errealitateak, eta are gehiago azken urteetan, argi uzten du oso zaila dela horrela jokatzea, dela 
horretarako bitartekorik ez dagoelako, dela gai horri ez zaiolako ematen benetan duen garrantzia. 
Horregatik, kulturaren arloko prestakuntza- eta sentsibilizazio-lana egin behar da kudeatzaileekin 
eta planifikatzaileekin, eta proiektua planifikatzen den unetik bertatik aplikatu behar da proiektuaren 
onuradun izango diren komunitateek parte hartzeko prozesua, proiektua bere egin dezaten. Esku-
arki, proiektuaz arduratzen diren pertsonak kanpoko eragileak izaten dira, beren balioak, kultura eta 

14.  Martinell, Alfons (2010), 10. or.
15.  Estrategia Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, AECID, 2007, 15. or.
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Estrategia_CxD.pdf
16.  Pekka Seppälä, Arje Vainio-Maltila, Navigating culture: a road map to culture and development. MFA, Dpt for IDC, 
Finland, 2000.
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metodoak dituztenak, eta, batez ere, beren espektatibak dituztenak, eta ez dute zertan proiektuaren 
helburu diren haienekin bat etorri. 
Ildo beretik, eta garapen-proiektu mota guztietan gertatzen den bezala, proiektua landuko den 
 lekuko kultura-ingurunearen berri jakiteaz gain (zer balio dauden, zer jarduera egiten diren eta zer 
erakundek jardungo duten proiektuan elkarlanean) eta komunitateen parte-hartze aktiboa lortzeko 
prozesuak abian jartzeaz gain, oso garrantzitsua da ahalik eta stakeholder analysis sakonena egitea. 
Hau da, oso kontuan eduki behar da noren ardura den proiektua, nork dituen interesak proiektuaren 
emaitzan, nori eragingo dion proiektuak, eta nor egon daitekeen proiektuaren aurka. Eta galdera 
horiei ematen zaizkien erantzunetan aztertu behar da zein diren indarrak, ahuleziak, aukerak eta 
mehatxuak.
Jakin badakigu plangintza ona egitea eginkizun garrantzitsuenetako bat dela —garrantzitsuena ez 
bada—, eta kulturarekin lotutako alderdiei dagokienez, funtsezkoa da, aurreikustea zaila denez, plan-
gintzaren baitan sistema bat egotea, kultura-alderdi konplexuenak “berriro bisitatzeko”, une oro, 
proiektuaren ziklo osoan.
Garapenerako lankidetzako proiektuetan lantzen diren arlo guztietan kultura agertzen dela erakus-
teko, Culture Hidden Development argitalpeneko zerrenda bat aurkeztuko dugu, ongi baino hobeto 
erakusten baitu zenbateraino dagoen sartuta kultura komunitate bateko bizitzaren alderdi guztietan, 
eta zer produktu eta emaitza lor daitezkeen. Hona hemen zerrenda:

•	 Ekonomiaren arloa: kultura-produktuak, turismoa, kultura-industriak, etab.
•	 Gaitasunen arloa: trebetasunak, ezagutza, ikaskuntza, premien eta kezken adierazpena, etab.
•	 Gizartearen arloa: baztertuta dauden taldeak gizarteratzea, iturriak eskura izatea, sarean 

 hobeto lan egitea, kohesioa, bizi-kalitatea hobetzea, etab.
•	 Jarreraren eta portaeraren arloa: aldaketa-giroa (tokiko jarrerak, kodeak, portaerak, jarrerak, 

emozioak, harremanak, etab.).
•	 Komunitatearen arloa: ikuspegi komunitarioa adierazita, gai jakin batzuei buruzko ezagutza 

hobea izatea eta jakitunago egotea, ohartzea zer behar dauden aldaketarako eta zer oztopo 
dauden, etab.

•	 Eskubideen arloa: gizarte-eskubideen, eskubide politikoen eta kultura-eskubideen kontziente 
izatea.

•	 Kulturaren arloa: identitatea eta kide izatearen sentimendua, aniztasunarekin kontzientziatuta 
egotea, etab.

•	 Eraginaren arloa: elkarrekintzan jardutea botere eta instituzio publikoekin eta gobernantza-
sistemekin.

•	 Ingurunearen arloa: harremanak ingurune naturalarekin eta eraikiarekin, bizi-kalitatearen hobe-
kuntza, etab.

2.2 Azken eztabaidak

Nazioarteko lankidetzaren eta garapenerako lankidetzaren ikuspuntutik kulturari eta garapenari 
buruzko eztabaidak zer nolako bilakaera izan duen labur-labur adierazi ondoren, 2013. urtean Nazio 
Batuen Erakundetik sustatu diren azken ekintzak ere aipatu nahi ditugu, mugarriak.
Horren haritik, adierazi behar dugu badirudiela nazioartean hainbat adierazpen, txosten eta biltza-
rretan kulturaren eta garapenaren artean lotura estua dagoela esaten den arren, Milurtekoko Gara-
pen Helburuak erdiesteko garapen iraunkorrerako munduko agenda ezartzerakoan (helburuak 2015. 
 urtean lortzea aurreikusita dago), kultura ez dela, antza, behar bezain agerikoa garapenean benetan 
laguntzeko.
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Esate baterako, “Nire mundua” 2015 ondorengo garapenari buruzko Nazio Batuen inkesta globalean, 
hautatzeko dauden hamasei aukeren artean ez dago kulturari buruzko bakar bat ere.
Azken hiletan, izan dira kultura eta garapenari buruzko zenbait ekitaldi garrantzitsu, nazioartean. 
Besteak beste, aipagarriak dira Hangzhouko nazioarteko biltzarreko adierazpena: kultura garapen 
iraunkorraren muinean jartzea, eta Kultura eta garapenari buruzko goi mailako eztabaida tematikoa. 
Hangzhouko nazioarteko biltzarra UNESCOk 1998. urtetik kulturaren eta garapen iraunkorraren 
 arteko loturei buruz berariaz antolatutako lehena izan da. Biltzarrean, aztertu zen kulturak nola 
lagun tzen dion ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren garapenari (garapen iraunkorraren hiru 
 zutabeak dira), bai eta bakeari eta nazioarteko segurtasunari ere. Hangzhouko adierazpenean esaten 
da gaur egungo erronken aurrean (populazioaren handitzea, urbanizazioa, ingurumenaren degrada-
zioa, hondamendiak, klima-aldaketa, desberdintasunak handitzea, eta pobrezia iraunkorra) ikuspe-
gi  berriak hartu behar direla, kultura balio-sistema gisa, baliabide gisa hartuko duena eta benetan 
iraunkorra izango den garapenerako esparru izango dena17.
Hangzhouko adierazpenean, kultura zerbait irekia da, ebolutiboa, errespetatu egiten ditu eskubideak, 
aniztasuna eta askatasuna, eta aukera ematen die norbanakoei “bizitzeko eta nahi dutena izateko”. 
Aitortzen da kultura iraunkortasunari laguntzen dion funtsezko faktorea dela, eta berresten da kultu-
rak ahalmena duela garapen iraunkorra lortzeko bidean gidatzeko, ekarpen bereziak egin baititzake 
jarduera-sektore eta ezagutza-kapital den heinean.
Hangzhouko biltzarrean, UNCTADeko idazkariorde nagusiak, Petko Draganov jaunak, kulturak eta 
sormenaren industriak garapen inklusiboa sustatzeko eta pobrezia murrizteko duten eginkizuna 
 nabarmendu zuen. Draganovek UNCTADen azken estatistikak nabarmendu zituen, tokiko kulturan 
oinarrituta dauden sormenezko ondasunen eta zerbitzuen merkatuei buruzkoak, azaltzen baitute asko 
hazi direla azken urteotan: urtean %10 baino gehiago hazi dira, hain zuzen.
Azkenik, Hangzhouko adierazpenean 2015 ondorengo Garapen Agendan aintzat hartu beharreko 
zenbait puntu garrantzitsu aipatzen dira. Hona hemen:

•	 Kultura garapen-politika eta -programa guztietan txertatzea.
•	 Kultura eta elkar ulertzea mobilizatzea, bakea eta adiskidetzea sustatzeko.
•	 Guzti-guztien kultura-eskubideak bermatzea, gizarteratze inklusiboa garatzeko.
•	 Kultura pobrezia murrizteko erabiltzea eta garapen ekonomiko barne-hartzailea bultzatzeko.
•	 Kulturan oinarritzea ingurumen-iraunkortasuna sustatzeko.
•	 Kulturaren bitartez, hondamendiei aurre egiteko ahalmena handitzea eta klima-aldaketaren 

aurka egitea.
•	 Kultura aintzatetsi, babestu eta hurrengo belaunaldiei helaraztea.
•	 Kultura baliabide moduan erabiltzea garapena lortzeko eta hiri-inguruneen iraunkortasunari 

begirako kudeaketa egiteko.
•	 Kultura baliatzea lankidetza-eredu berritzaileak eta iraunkortasuna bermatzen dutenak sustatzeko.

Hangzhouko biltzarraz gain, 2013ko beste une garrantzitsu bat Kultura eta garapenari buruzko goi 
mailako eztabaida tematikoa izan zen. Ekainaren 12an egin zen New Yorken, eta haren irekiera- 
diskurtsoan Nazio Batuen idazkari nagusi Ban Ki-moonek hau adierazi zuen, besteak beste: “Ez 
dago garapen-eredu bakarra (…) egoera bakoitzera egokitu behar dugu”. 
Ban Ki-moonek aitortu zuen kulturaren funtsezko eginkizuna ez zela Milurtekoko Garapen Hel-
buruetan helburu moduan, elementu bideratzaile moduan edo printzipio nagusi moduan txertatu; 

17.  Declaración de Hangzhou Situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible, 2013. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_spanish.pdf
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eta, horregatik, lankidetza-proiektu askok porrot egin zutela kultura-testuingurua aintzat ez har-
tzeagatik.
Nazio Batuen idazkari nagusiak 2015 ondorengo Garapen Agendarako duen aholkulari bereziak, 
Amina Mohammed andreak beste gauza bat ere azpimarratu zuen: kultura ez dela bazter utziko gara-
penerako munduko agenda berrian. Baina ez zuen argitu zer leku izango duen, eta Garapen Iraunko-
rrerako Konponbideen Sareko zuzendaritza-batzordearen 2013ko txostenak “Garapen iraunkorre-
rako ekintza-programak” ez du sartzen kultura garapeneko helburu berrien proposamenean.
Nazio Batuen Batzar Nagusiko presidente Vuc Jeremic jaunak adierazi zuen kulturen arteko elka-
rrizketa eta kultura-aniztasuna txertatzea dela, egungo mundu globalizatu honetan, “globalizazio-
prozesuetan askoren beldurra izaten den uniformetasuna eragozteko modurik seguruena”18.
Beraz, funtsezkoa deritzogu kultura txertatzen joatea etorkizuneko Garapen Iraunkorreko Helburuetan.

2.3 Kultura-eskubideak

Horrez gain, garrantzitsua izango da, halaber, estu jarraitzea kultura-eskubideak ageriko egitea-
ren bila kaerari19. Azken urteetan, kultura-eskubideen alderdi teoriko eta kontzeptuala zein alderdi 
praktikoa asko garatzen ari da nazioartean, inoiz ez bezala, eta arian-arian eskubide horiei edukia 
eman zaie eta argitu egin dira. 
Horren haritik, azpimarratu behar da Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalei buruzko Nazioarteko Itu-
nean, nazioarteko agiri juridiko lotesle den moduan, jasota daudela kultura-eskubideak. Hain zuzen ere 
15. artikuluan daude jasota (horrez gain, 13. artikuluan hezkuntza-eskubidea ere jasotzen da), honela:

1. Itun honetan parte diren estatuek honetarako eskubidea aitortzen diote pertsona orori:

a) Kultura-bizitzan parte hartzekoa;

b) Zientziaren aurrerabidearen onurak eta aplikazioak baliatzeko;

c) Berak egindako zientzia-, literatura- eta arte-ekoizpenengatik dagozkion interes moralen eta 
materialen babesa izatekoa.

2. Itun honetan parte diren estatuek eskubide hori guztiz gauzatzen dela bermatzeko hartu behar 
dituzten neurrien artean, kultura eta zientzia babesteko, garatzeko eta hedatzeko beharrezkoak 
diren guztiak egongo dira.

3. Itun honetan parte diren estatuek konpromisoa hartzen dute errespetatu egingo dutela zientzia-
ikerketarako eta sormen-lanerako ezinbestekoa den askatasuna.

4. Itun honetan parte diren estatuek aitortzen dute zer onura dakartzan zientzia- eta kultura-arloko 
nazioarteko lankidetza eta harremanak sustatu eta garatzeak.

Azken urteetan, ahalegin handiak egin dira artikulu hori noraino iristen den eta zer eduki duen ager-
tzeko, bai eta hartatik sortzen diren betebeharrak argitzeko ere. 
Aurrerapauso handia izan zen artikulu horren 1.a idatz-zatiari buruz —hots, kultura-bizitzan parte 
hartzeko eskubideari buruz— Nazio Batuetako Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzor-
deak egindako oharra, 21. ohar nagusia (2009ko abendua). Ohar horretan, adierazten da oso garran-
tzitsua dela kultura dinamikoa izatea eta garatzea, eta kultura askatasuna, eta kultura-eskubideak eta 
kultura oro har norbanakoen eskubidea zein eskubide kolektiboa direla. 

18.  Relatoría del Debate Temático de Alto Nivel sobre Cultura y Desarrollo, 2013.  
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/relatoria_cultura_post2015.pdf
19.  Kultura-eskubideei buruzko atal hau argitalpen honetan oinarrituta dago, besteak beste: Maraña, Maider; Kultura eta 
Garapena: Bilakaera eta etorkizuna. Lan koadernoak 1. zb., UNESCO Etxea, 2010. 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Kultura_garapena.pdf

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Kultura_garapena.pdf


14

E u s k a d i k o  l a n k i d e t z a k  g a r a p e n e r a k o  k u l t u r a n  e g i n  d u e n  l a n a r e n  a z t e r k e t a

Kultura-bizitzan parte hartzearen edukiaren eta norainokoaren arloan nazioartean beste urrats bat 
emanez, Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluak giza eskubideen arloko aditu independente bat 
izendatu zuen 2009. urtean, honetarako besteak beste, Giza Eskubideen Kontseiluaren 10/23 Ebaz-
penean20, jasotzen denez: jardunbide onenak zein diren jakiteko; oztopoak hautemateko; estatuekin 
elkarlanean jarduteko hartu beharreko sustapen- eta babes-neurriak erabakitzen; kultura-anizta-
sunaren eta kultura-eskubideen arteko harremana aztertzeko; eta genero-ikuspegia txertatzeko. 
2012. urtean berriro hautatu zuten errelatore berezi Farida Shaheed, eta kultura-eskubideei buruzko 
txosten asko aurkeztu dizkio Giza Eskubideen Kontseiluari. Haietan, hainbat gai landu ditu: kultura-
aniztasunaren eta giza eskubideen arteko lotura, kultura-ondarea babestearen eta giza eskubideen 
artean dauden loturak, emakumeen kultura-eskubideak, kontakizun historikoek kultura-elementu 
moduan duten garrantzia, eta aurrerapen zientifikoez baliatzeko eskubidea, eta arte-adierazpenerako 
eta -sorkuntzarako askatasuna izateko eskubidea. Gure ikuspegitik, lan horrek guztiak asko lagundu 
du pertsona guztiek kultura-bizitzan parte hartu ahal izan dezaten, kultura eskura izan dezaten eta 
ekarpenak egin ahal izan diezazkioten, inolako diskriminaziorik gabe. 
Berriro ere azpimarratu behar dugu, aditu independenteak bere lehen txostenean adierazi zuen beza-
la, zaila izan arren kultura-eskubideak definitzea eta historikoki haiekiko arduragabekeriaz jokatu izan 
bada ere, ez dela ahaztu behar inoiz giza eskubideak banaezinak eta elkarren menpekoak direla, eta, 
beraz, kultura-eskubideak ezinbestekoak direla giza duintasuna errespetatu eta aitortzeko.

20.  Giza Eskubideen Kontseiluaren 10/23 Ebazpena, 2009
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_23.pdf

http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_23.pdf
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3.  Kultura-dimentsioa Euskadiko instituzioen lankidetzako  
gida-planetan

Lehen ere adierazi dugunez, kultura-dimentsioa, orain artean, oso azaletik landu da edo sartu da 
lankidetza-agentzietan; eta horixe bera ikusten da lankidetzarako gida-planetan, oso gutxitan ager-
tzen da eta. Hori horrela den arren, egoerak baikor izatera bultzatzen gaitu: nahiz eta dimentsio hori 
txertatzeko moduaz bide bakar eta argi bat ez dagoen, gaia “berria” delako eta duela gutxi garatu 
delako horri buruzko diskurtsoa, nazioartean zein estatuan, gida-planetako zenbait arrastok erakus-
ten digute diskurtsoaren muina onartu onartu dela, eta lankidetzako euskal eragileek badutela boron-
datea gai honetan aurrera egiteko. Horren haritik, nabarmendu behar da behar-beharrezkoa dela 
lankidetzan esku hartzen duten eragile guztientzat nolabaiteko gaikuntza eta prestakuntza izatea, 
batetik diskurtsoa ardazteko eta bateratzeko, eta, bestetik, aplikazio praktikoak bilatzeko, metodolo-
gia egokitua dutenak, adierazleak barne.
Oro har, esan behar da kulturak garapenerako dituen inplikazioak eta garrantzia maila teoriko 
samarrean geratzen dela euskal instituzioen gida-planetan, eta horren ahalmenak ez direla modu 
 esplizituan zehazten. Adibidez, guzti-guztiek onartzen duten arren kultura-aniztasuna babestea oso 
garrantzitsua dela egungo mundu globalizatu honetako joera homogeneizatzaileei aurre egiteko, 
gerora ez da oso argi ikusten nola eragiten duen edo nola eragin dezakeen kulturak, zehazki, insti-
tuzio guztiek lantzen dituzten lehentasun sektorial batzuetan, genero-berdintasunean eta hezkun-
tzan, esate baterako.
Bada Euskadiko lankidetzako eragileen gida-planen —eta, oro har, esan dezakegu lankidetzako 
eragile guztienen— beste ezaugarri komun bat: kultura-aniztasuna babesteaz, kultura sustatzeaz 
edo kultura-eskubideak defendatzeaz dihardutenean gutxiengoez eta herri indigenez ari dira 
beti-beti. Eta hori ideia okerra da. Egia da, bai, populazio horiek trataera bereizia behar dutela, 
kultura-bizitzan parte hartzeko eskubidea urratzeko arrisku handia duten taldeak direlako, baina 
ez dira ahaztu behar egoera ahulean dauden beste talde batzuk, ezta gainerako jendea ere, oro 
har. Aurreko puntuetan adierazi bezala, kultura garapenari lotuta dago, eta, horregatik, kontuan 
izan behar da pobreziaren aurkako eta desberdintasunen aurkako borrokan, gizarte-talde guzti-
guztietan. Horrela egiten ez bada, arriskua dago kultura nagusia ikusezin bihurtu eta gutxiengoen 
tradizioak folklorizatzeko.
Beste alde batetik, azpimarratu behar da, hainbatetan, gida-planetan gehiagotan aipatzen dela 
kultura eta kultura-aniztasuna garapenerako hezkuntzako ekintzetan berez lankidetzakoak diren 
ekintzetan baino. Eta horrek pentsaraz dezake nahiz eta kulturak garapenean duen garrantzia 
inpli zitu egon lankidetza-printzipioen oinarri den diskurtso teorikoan, praktikan Euskal Autonomia 
Erkidegoko proiektuak gauzatzeko soilik edukitzen dela kontuan, edo, asko jota, immigranteen 
 kolektiboak baterako garapeneko ekintzetan inplikatzeko erabiltzen dela. Hori dela eta, pentsa 
deza kegu kultura, kultura-aniztasuna eta antzeko kontzeptuak gure gizarteetan gatazkak edo 
 jarrera xenofoboak eragozteko soilik izaten direla kontuan, eta immigranteen kolektiboak Iparrean 
hobeto gizarteratzeko.
Finantziazioa jaso duten proiektuei erreparatuta, eta gaiari nolabait modu sakabanatuan eta partzia-
lean heltzen zaienez, esan dezakegu azken urteetan laguntzak jaso dituzten proiektuetan ez dela 
sakonean lantzen kultura-dimentsioa. Lehen ere adierazi bezala, diskurtso komunik ez dagoelako 
gertatzen da hori; hots, instituzio publikoek eta GGKEek ez dutelako diskurtso bakar eta adostu bat, 
eta, horrenbestez, kultura-dimentsioari modu partzialean heltzen dioten deialdiak egiten direlako eta 
proiektuak ez daudelako alde horretatik ongi funtsatuta. 
Jakin badakigu zaila dela kultura-dimentsioa lankidetzako ardatz guzti-guztietan txertatzea, kon-
tzeptuak a priori zehaztugabeak, konplexuak eta lausoak direlako; baina, lehen ere adierazi bezala, 
kultura inplizitu dago, ezinbestean, finantziazioa jaso duten proiektu guzti-guztietan, eta, horregatik, 
hori ageri egiteko lana egin behar da.
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3.1 Eusko Jaurlaritzaren gida-plana

Eusko Jaurlaritzak lankidetzaren arloan egiten duen politikaren oinarriak gida-plan batean bilduta 
eta garatuta daude. Han ezarrita daude Eusko Jaurlaritzak garapenerako lankidetzaren arloan dituen 
ideia teorikoak, lehentasunak eta orientazio praktikoak. Jarraian, labur-labur aztertuko dugu nola eta 
zer mailatan lantzen den kultura 2008-2011ko Garapen Lankidetzarako Gida Plan Estrategikoan. 
Orobat, eta jakin badakigunez badagoela 2012-2015eko Gida Plan Estrategikoaren aurreproiektua-
ren II. zirriborro bat ere, azaletik aztertuko dugu hura ere. Azken gobernu-aldaketarekin, zirriborro hori 
berriz lantzen ari dira 2013. urtean, eta, horrenbestez, kasu honetan orain arte egon denaz jardungo 
dugu atal honetan.
2008-2011ko Garapen Lankidetzarako Gida Plan Estrategikoan (aurrerantzean plana deituko dio-
gu), kultura giza garapen iraunkorraren dimentsio moduan agertzen da testu osoan. Giza garapen 
iraunkor bat lortu ahal izateko, lehentasun nagusia pobreziaren eta desberdintasunen aurka borroka-
tzea da. Eta plan horretan adierazten denez, desberdintasuna “gizarte-zerbitzuetarako sarbidearekin, 
erabakiak hartzeko gaitasunarekin eta eskubide zibil eta politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalen 
baliatzearekin ere loturik dago”21. Horrez gain, beste hau ere eransten du: “ikuspegi ekonomiko jakin 
bat lortzeko lan egin behar da; hain zuzen ere, ikuspegi iraunkorra, kultura-aniztasuna errespetatuko 
duena eta berdintasuna sortuko duena”.
Planean proposatzen da nazioarteko agenda berri bat lantzea, giza garapen iraunkorra eta multila-
teralismo aktibo berria oinarri izango dituena. Eta horretarako, printzipio berriak, eduki berriak eta 
egitura berriak lantzea proposatzen du. Agenda berri horien ardatzak herritartasun unibertsala eta 
subiranotasun partekatua dira, eta hori lortzeko, “mundu osorako erakunde demokratiko bat sortuko 
da, eremu globalean eskumen eta gaitasun definituak dituena”.
Planean planteatzen da agenda berriko edukiak giza garapen iraunkorraren alderdi guztiak hartu 
behar dituela barnean, modu integralean. Hauek dira:

1. Eredu ekonomikoa
2. Giza eskubideak
3. Ondasun publiko globalak
4. Zorra
5. Genero-berdintasuna
6. Migrazioak
7. Kultura-aniztasuna
8. Garapen-lankidetza

Kultura-aniztasuna giza garapen iraunkorraren dimentsio gisa esplizituki jasotzea oso garrantzi-
tsua da. Hau dio, horri dagokionez, planak “Herriek autonomia eta gaitasuna izan behar dute haien 
garapen-helburuak aukeratu eta definitzeko, betiere norberaren kultura abiapuntu hartuta eta giza 
eskubideen esparruan”. Eta hau eransten du: “Joera homogeneizatzaile eta izaera fundamentalisten 
gainetik, askatasun eta eskubide kolektiboak defendatu eta sustatu behar dira, baita idiosinkrasia 
ezberdinetatik sortutako prozesuak ere”.
Azpimarratu behar da plan horrek alderdi anitzeko ikuspuntutik heltzen diola pobreziari, “gizarte- 
edo ekonomia-alderdiekin lotutako ikuspuntuaz gain, alderdi politikoak, kulturalak, ekologikoak eta 
generoarekin lotutakoak ere barnean sartzen ditu, duintasunez bizitzea ahalbidetzen duen guztia 
aztertzean”.
Horren haritik, planean hau ere adierazten da: “ezein gizakiri edo herriri ezin zaio eskubide zibilak, 
kulturalak, ekonomikoak, politikoak eta sozialak baliatzeko aukerarik kendu, etniarekin, erlijioarekin, 
gizartearekin edo jatorriarekin lotutako faktoreak gorabehera”.

21.  Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Gida Plan Estrategikoa 2008-2011.
https://www.euskadi.net/x63-content/eu/contenidos/informacion/plan_director/eu_plandire/adjuntos/Garapen%20Lanki-
detzarako%20Gida%20eus.pdf 

https://www.euskadi.net/x63-content/eu/contenidos/informacion/plan_director/eu_plandire/adjuntos/Garapen Lankidetzarako Gida eus.pdf
https://www.euskadi.net/x63-content/eu/contenidos/informacion/plan_director/eu_plandire/adjuntos/Garapen Lankidetzarako Gida eus.pdf
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Interesgarria iruditzen zaigu planak kultura-aniztasuna eta askatasuna lotzeko duen modua, aska-
tasunak kultura-askatasunarekin estu-estu lotuta egon behar duela baiteritzogu. Askatasunak nor-
tasunarekin lotzea eraikuntza interesgarria da, eta jasota dago lehen aipatu dugun giza garapenari 
buruzko 2004ko txostenean ere. 
Beste alde batetik, planean, kultura-nortasuna esku hartzeko sektore-arlo bat da, beste hauekin 
batera: lehentasunezko gizarte-premiak, herri-ekonomia, tokiko boterea, emakumeen ahalduntzea 
eta giza eskubideak. Kultura-nortasunaren definizioan, planean esaten da bi dimentsio dituela: balio, 
jakintza, esperientzia, sinesmen, egiteko modu, jarrera eta asmo berdinen multzoa da, batetik, eta 
bizitzaren adierazpen artistikoen, intelektualen eta moralen eremua, bestetik.
Hori dela eta, egiturazko pobrezia desagerrarazi nahi duen lankidetzak giza eskubideak izan behar 
ditu ekintzen oinarri, eta herri eta komunitate ororen kultura ekonomikoa, soziala eta politikoa erres-
petatu. Ahalegin berezia egin behar du, beraz, lankidetzan jarduten den populazioa prozesuaren 
subjektu izan dadin.
Horren haritik, azpimarratzekoa da planean jasotzen den beste printzipio bat: laguntza-printzipioa. 
Alegia, Hegoaldeko pobretutako herriek ezarritako garapen-prozesuak sendotu eta finkatzeko 
 asmoa du lankidetzak. “Honako honen errespetuan oinarritzen da: “kultura, idiosinkrasia eta gizar-
te- eta administrazio-antolakuntzako egiturak, eta baita tokiko erkidegoen, gutxiengoen eta herrien 
erabakitzeko prozesuak ere, betiere giza eskubideak, ingurumena eta nazioarteko konpromisoetan 
hartutako konpromisoak urratzen ez badituzte”. 
Planean, kultura-nortasunari buruzko sektore-arloan, adierazten da kultura eta garapena estu-estu 
lotuta daudela, eta munduko ordena berriak kulturaren eta kultura-nortasunaren gain duen eragina 
aipatzen du.
Horrez gain, beste hau ere azpimarratzen du: “garapena eta kultura bi termino banaezinak badira, eta 
garapena kulturen indartzailea baino gehiago ez bada, herrien kultura-oinarriak ondo sendotu behar 
dira, giza garapen iraunkorrarekin benetan koherenteak diren estrategiak ezartze aldera”.
Beraz, ikus daitekeenez, Eusko Jaurlaritzak ere bat egiten du kultura eta garapena lotzeko nazioar-
teko joerarekin, eta kultura leku nagusi batean jartzen du. Eta, horrez gain, gida-planean modu espli-
zituan azaltzen ditu kultura-nortasuna eta kultura-aniztasuna kontzeptu garrantzitsu-garrantzitsuak. 
Bide horretatik, planean esaten da “kulturak eskaintzen dituela testuingurua, balioak, subjektibota-
suna, jarrerak eta trebetasunak, horien gainean garapen-prozesuak gertatzeko”. Horregatik “herrien 
kultura-oinarriak ondo sendotu behar dira, giza garapen iraunkorrarekin benetan koherenteak diren 
estrategiak ezartze aldera”.
Horrez gain, planean esaten da kultura anitzeko eta hizkuntza anitzeko hezkuntzan eragin behar dela, 
komunikabide alternatiboak indartu behar direla, tokiko kultura-instalazioak eta lokalak sortu behar 
direla, eta lan egiten den lurraldeetako talde artistikoak indartu behar direla.
Maila praktikoago batean, kultura-arloko helburuak “Lankidetzarako inplikazioan” izenburuko laukian 
adierazita daude planean. Alderdi hauek azpimarratzen dira:

•	 Lankidetza-ekimenak testuingurura egokitu behar dira eta onuradunen kultura-nortasuna 
 indartu behar dute.

•	 Beharrezkoa da garapenaren kultura-dimentsioa esplizitu egitea, komunitateen kultura- 
sektoreari lagundu eta sendotu egin behar da, eta gizarte-kohesioa ere handitzeko.

•	 Hezkuntzak kulturari egokituta egon behar du, eta biztanleriak eskubidea du bere komunikabi-
deak izateko.

•	 Arreta berezia eman behar zaie indigena-herriei eta gutxiengoei, egoera ahulagoan baitaude.
•	 Ez da kultura-erlatibismoz jokatu behar, emakumeen ahalduntzeari dagokionez, batez ere.

Azkenik, azpimarratu behar da garapenerako hezkuntzan planean ezarritako helburuak hiru dimen-
tsio hartzen dituela kontuan, eta horien artean dagoela kultura. Horren haritik, hau azpimarratzen 
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du: “Elkar ezagutzen, elkarbizitzen eta elkar errespetatzen ikasteko aukera ezin hobea dugu kultur 
aniztasunarekin”. 
Eusko Jaurlaritzak lankidetzaren arloaren baitan ematen dituen funtsen banaketari dagokionez, pla-
nean esaten da laguntzako ildo nagusien artean kultura-nortasuna sustatzen dutenak daudela.
Garapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Fondoaren deialdiaren bidez erabakitzen da, urtean- 
urtean, Euskadiko erakundeek garapenerako lankidetzaren arloko proiektuei Eusko Jaurlari-
tzak emango dien finantziazioa. Deialdiaren ebazpenak erakutsi diezaguke, ongi asko, zer-nolako 
 garrantzia ematen zaion kulturari, bai Euskadiko GGKEek aurkezten dituzten proiektuetan, bai eta zer 
garrantzi duen gai horrek Eusko Jaurlaritzarentzat ere. Jaurlaritzaren finantza-laguntza hori jasotzeko 
beharrezkoak diren kalitatea eta egokitasuna zer proiektuk duten aztertuz egingo dugu hori. 
Garapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Fondoaren 2011. urteko deialdian kultura-artekotasuna 
aipatzen zuten zenbait proiektu onartu ziren, tituluan bertan aipatzen zuten zenbait proiektu. Baziren 
komunitate indigenak helburu zituzten beste proiektu batzuk ere, ezinbestean kulturaren gaia jorra-
tuko zutenak, eta kultura aipatu ez arren, gizarte-kohesioa eta nortasuna jorratzen zituzten beste 
batzuk ere bai.
Horrenbestez, ikusten da kultura-dimentsioa gero eta agerikoagoa dela Euskadiko GGKEek aurkeztu 
zituzten proiektuetan, horrela erakusten baitu onartutako proiektuen zerrendak zein onartu ez zire-
nenak.
Atal hori osatzeko, 2011. urtean Lankidetzarako Euskal Agentziako zuzendari Marta Aresi egindako 
elkarrizketa batez baliatu gara. Planean lantzen den diskurtsoan sakontzea zuen helburu elkarrizke-
tak, jakiteko Eusko Jaurlaritzan lankidetzaren arloan lan egiten dutenek zer nola ikusten duten eta 
zer ideia dituzten.
Elkarrizketatik ondorioztatu zenez, interes handia zegoen kultura eta garapena gaian sakontzeko, eta 
azterketa hau tresna praktikoa litzateke lankidetzako eragileek arlo horri buruz hausnartu eta aurrera 
egiteko. 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia plana ebaluatzen ari zen une hartan —balorazio 
 positiboa zuen, oro har—, baina 2012-2015eko Gida Plan Estrategiko berria idazteko hausnarketa-
rako unea ere bazen, eta erakunde horrek lankidetzarako politikarako zituen tresnak eta baliabideak 
finkatzeko unea ere bai.
Elkarrizketa honetatik azpimarragarriena da kultura-nortasunak garapenean duen garrantziaren ingu-
ruko adostasuna zegoela, aztertu dugun planean ikusten zen bezala. Eta bide horretatik, kulturaren 
zereginarekin eta kultura-nortasunarekin lotutako kontzeptuak eta teoriak garapenera ekarri behar 
dira, eta kontu zaila izan daiteke hori.
Egia da, gaur artean, sektore-arlo horretan oinarrituta zeuden finantzatutako proiektuek herri indige-
nen edo gutxiengo etnikoen garapena zutela helburu, bereziki, baina bazegoen interesa aurrerako 
urrats bat eman eta komunitate zabalagoak helburu dituzten proiektuak gauzatzeko.
Garai hartan Lankidetzarako Euskal Agentziako zuzendari zen Marta Aresek elkarrizketan adierazi 
zuenez, planean eskubideen ikuspegia zen oinarrizko zutabea, eta arlo horretan Eskubide Ekono-
miko, Sozial eta Kulturaletan jartzen zen arreta, eta, horretan ekinez, kultura-eskubideak sustatu eta 
zabaldu daitezke.
Elkarrizketarekin jarraituz, ikusi zen garapenerako lankidetzan, zentzu hertsian hartuta, kultura-norta-
suna sektore-arlo moduan ezarri izanak aukera eman diela GGKEei gai horretan sakontzeko: batetik, 
herri indigenen eta gutxiengo etnikoen gaian lan egiten zuten erakundeak premisa berrietara egokitu 
dira; eta, bestetik, zenbait erakundek aukerak izan dituzte kultura-nortasuna modu orokorragoan 
sustatzen duten proiektu pilotuak egiteko. 
Orduan zuzendari zenak onartu zuen garapenerako hezkuntzaren arloan gehiago aurreratu zela gai 
horretan, eta, bereziki, kultura-arloko ikerketan, eta, horren haritik, politika publikoei kultura txertatu 
beharko litzaiekeela. Horregatik, ahaleginak egin behar ziren ekintzak koherenteak izan zitezen, eta 
eragin politikoa duten jarduera-ildo berriak zabaldu. 
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Etorkizunera begira, eta lehen ere adierazi dugunez, behin giza eskubideetan oinarritutako espa-
rru sendo bat ezarrita dagoela, eskubideen ikuspegitik kulturak eta kultura-nortasunak bere lekua 
duten esparru sendo bat ezarrita dagoela, tresna praktikoak sortu beharko lirateke diskurtso hura 
praktiken esparrura ekartzeko. Tresnak berraztertuz eta plan berria eginez, komunitate indigenekin 
eta gutxi engo etnikoekin lanean jarraitzeaz gain, espazio berriak zabaldu nahi ziren, kultura modu 
orokorrean landuko luketen proiektu berriak, eta, batez ere, kultura-politikekin lotutakoak, hala nola 
hizkuntza-politikarekin. Horrez gain, garapenerako hezkuntzari buruzko espazio bat zabaldu nahi 
zen, arlo horre tan aurrera egiteko ikerketan, sentsibilizazioan eta GGKEen prestakuntzan.
Azkenik, elkarrizketa hartan azpimarratu zen oso garrantzitsua dela kultura-adierazleak sortzea, 
proiektuen kultura-eragina neurtu ahal izateko. Eta, halaber, garrantzitsua zela gomendio praktiko 
batzuk sortzea, arlo horretako politika publikoetarako, batez ere.
Eta, bai, 2012-2015eko Gida Plan Estrategikoaren aurreproiektuaren II. zirriborroa aztertuta, ikusten 
da giza eskubideak haren dimentsio orotan babestea, aitortzea eta benetan gauzatu ahal izatea hel-
buru duten jarduerei ematen zitzaiela lehentasuna; eta kontuan hartzen dira instantzia publikoak eta 
pribatuak, eta komunitateak eta populazio-multzoak sendotzea helburu duten ekintzak, eskubideak 
sustatu, babestu, bermatu eta gauzatzea eskatu ahal izateko. 
Lan-ildo hauek eragiten dute kultura-dimentsioan edo lotuta daude dimentsio horrekin:

1. ESKUBIDE UNIBERTSALAK: Giza eskubideak dimentsio orotan babestu, aitortu eta benetan 
gauzatu ahal izatea sustatzea

1.1: giza eskubideak guztiz gauzatu ahal izan daitezen bermatzea helburu duten ekintza espezi-
fikoak bultzatzea

Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalak sendotzea: osasunerakoa, ura eskuratzekoa, 
hezkuntza izatekoa, etxebizitza izatekoa, elikadurarakoa, lana izatekoa eta kultura-eskubi-
deak izatekoa, besteak beste. 

1.5: Kultura-aniztasuna eta aniztasun etnikoa sustatzea

Herrien hizkuntzak babestu eta sustatzea helburu duten hizkuntza-politikei laguntzea.

Herrien nortasuna sendotzen laguntzea, kultura anitzeko eta hizkuntza anitzeko hezkuntzari 
lagunduz.

Herrien memoria berreskuratu, sistematizatu eta zabaldu dadin sustatzea.

Herri indigenetan gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzen duten jarduera-
estrategiak indartzea.

Komunikabide alternatiboak eta gizarte-komunikazioko tokiko sareak indartzea.

Herri indigenen gizarte-, ekonomia-, kultura- eta politika-garapena sustatzea, eta, bereziki, 
emakumeena.

Beraz, lagundu beharreko proposamenetan kultura-dimentsioari heldu nahi izatea esplizitu egin 
arren, oraindik ere populazio indigenengan eta gutxiengoengan jartzen da bereziki arreta, eta, 
 horrenbestez, ez da agerian jartzen kultura-ikuspegitik heltzeak egoera ahulean dauden populazio 
guztiak eta jende oro helburu izatea dakarrela. 
Agerikoa da, beraz, beharrezkoa dela kontzeptuak eta metodologiak argitzeko lanean jarraitzea, 
 dimentsio hori txertatzeko instituzioen planetan, batetik, eta GGKEek egiten duten lanean, bestetik. 
Gogoeta hori are garrantzitsua izan daiteke lan hau argitaratuko den une honetan, Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentzia datozen urteetako estrategiari buruz hausnartzen ari baita.
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3.2 Foru-aldundien gida-plana

Jakina denez, foru-aldundiek, Eusko Jaurlaritzak bezalaxe, garapenaren arloko gida-planak dituzte, 
eta haietan jasota daude lehentasunak eta ikuspegiak. Finean, garapenerako lankidetzako politiken 
arloko ideiak biltzen dituen agiria da plana arlo horretako plangintza-tresna.
Azterketa egiten hasi ginenean, hiru lurralde historikoetako aldundiek gida-plan bakarra zuten —Gara-
penerako Lankidetzako Gida Plana 2009-2011— eta horixe aztertuko dugu jarraian. Baina 2011. 
urteko martxoko hauteskundeek instituzio horietan ekarritako aldaketa politikoak direla eta, foru-
aldundi bakoitzak bere plana ezarri du. Dena dela, egokitzat jo dugu plan bateratu haren azterketari 
eustea, jakiteko zer rol eduki zuen kulturak eta garapenak plan hartan.
Atal hau ere elkarrizketekin osatu dugu: plan hura ezarri zuten arduradunekin egin ditugu elkarrizke-
tak, hartan zegoen espirituan gehiago sakontzeko, praktikan zer inplikazio zituen hobeto jakiteko eta 
diskurtsoa nola barneratu zuten jakiteko. Lurralde historiko bakoitzari buruzko ataletan jasota daude 
elkarrizketen ondorioak.

3.2.1 Garapenerako Lankidetzako Gida Plana 2009-2011

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetako foru-aldundiek batera egindako Garapene-
rako Lankidetzako Gida Plana 2009-2011 egitasmoak agerian jartzen zuen hazkunde ekonomikoan 
soilik oinarrituta ez dagoen garapen batekin, giza garapena ardatz duen garapenarekin duela kon-
promisoa; hau da, helburua da proiektuen onuradun diren pertsonen gaitasuna handitzea, beren 
komunitatearen garapenean parte hartu ahal izan dezaten. 
Kezka nagusiak txirotasuna eta desberdintasuna dira. Gai horiei buruzko atalean, kultura aipatzen da, 
desberdintasuna desagertzeko borrokan esplizituki adierazten baita kultura-arloko desberdintasuna, 
eta, bereziki, teknologia berrien garapenarekin daukan lotura. Izan ere, teknologia berriek, kultura-
aniztasunean lagundu beharrean, homogeneizazioa bultzatu dute eta mendebaldeko ereduak inpo-
satzen lagundu. Azpimarratu behar dugu planak aipatzen duela kultura-komunitateek protagonista 
izan behar dutela garapen-lehentasunak ezartzerakoan.
Planaren helburu nagusiak txirotasunaren aurkako borroka, genero-ekitatea eta gizarte-kontzientzia 
kritikoa eta eraldatzailea sortzea dira. Helburu horiek lortzeko, sektorekako zenbait berariazko hel-
buru zehazten dira, eta horien artean hegoaldeko herriei buruzko bat azpimarratuko dugu: “Elkarlan 
eskaerei laguntza osoa eman; eskaerok tokiko giza parapenerako lehentasunen azterketa parte har-
tzaileari erantzun behar diote, eta azterketa horretan hegoaldeko jatorrizko herrien berezko nortasuna 
hartu behar da aintzat”22.
Planaren azterketari jarraituz, esan behar da hauek zirela foru-lankidetzaren hiru ardatzak: tokiko 
giza garapena, genero-ekitatea eta garapenerako hezkuntza. Tokiko giza garapenari dagokionez, 
osotasuneko ikuspegia du; hau da, “estrategia unibertsala, ez ardaztua edo sektoriala, pentsatzea”. 
 Horren haritik, planak esaten du gizartea dela txirotasunari aurre egiteko ardura duena, eta ekono-
mian, politikan eta kulturan gizartean pertsonak baztertuta utziko ez dituzten elkarbizitza eta elkarta-
sun arauak instituzionalizatzeko betebeharra duela. 
Herrialde txirotuetan tokiko giza garapena sustatzeko gidalerroen artean, erakundeak sendotzea 
dago. Lehentasun horri dagokionez, 2009-2011 planean hau adierazten zen: “Tokiko komunitateak 
garapenaren funtsezko subjektu politikoa dira, euren baliabide natural, historiko eta kulturalekin, 
 euren jakintzarekin, euren erakunde eta gobernu sistemekin. Hortik dinamika berriak eta gizarte eta 
erakunde egitura berriak sendotu behar dira”. 

22.  Garapenerako Lankidetzako Gida Plana 2009-2011 Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiak
http://www.alava.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-dispositi
on&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGARAPENERAKO+LANKIDETZA
KO+GIDA+PLANA+2009-2011_eusk.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwher
e=1224075844059&ssbinary=true 

http://www.alava.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGARAPENERAKO+LANKIDETZAKO+GIDA+PLANA+2009-2011_eusk.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1224075844059&ssbinary=true
http://www.alava.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGARAPENERAKO+LANKIDETZAKO+GIDA+PLANA+2009-2011_eusk.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1224075844059&ssbinary=true
http://www.alava.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGARAPENERAKO+LANKIDETZAKO+GIDA+PLANA+2009-2011_eusk.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1224075844059&ssbinary=true
http://www.alava.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGARAPENERAKO+LANKIDETZAKO+GIDA+PLANA+2009-2011_eusk.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1224075844059&ssbinary=true
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Oso aurrerapauso garrantzitsua da onartzea baliabide historikoak eta kulturalak eta jakintzak 
 beharrezkoak direla tokiko komunitateen erakundeak sendotzeko. Horrela egiten bada, onartzen 
da kultura dagoela gizarte-kohesioaren oinarrian, parte-hartzearen oinarrian eta gizarte horretako 
kide izatearen sentimenduaren oinarrian. Beharrezkoa da, beraz, komunitateen kide izatearen sen-
timendua sendotzea kultura-ekintzen bidez, horrela soilik lor baitaiteke gizarte kohesionatua, hura 
bereizten duten balioak eta elementuak kide guztiek bere egiten dituzten gizartea. Baina, horrez 
gain, komunitateari kulturalki egokitutako instituzioak sortu behar dira, prozesu demokratiko baten 
ondorioz. Horrela onartuko ditu beretzat gizarteak bera ordezkatzen duten instituzioak, eta parte 
hartuko du haietan. 
Genero-ikuspegiari dagokionez, emakumeen giza eskubide guztiak babestu eta sustatu egin behar 
direla azpimarratzen da planean. Ez dugu ahaztu behar giza eskubideen artean daudela emakumeen 
kultura-eskubideak ere. Atal honetan, plan hartan lortu nahi ziren bi helburu aipatu behar dira, oso 
egokiak iruditzen baitzaizkigu azterketa hau egin dugunoi. Hona hemen:
•	 Emakumeen aurkako kultura-bazterkeria modu guztiak murriztera bideratutako estrategia zeha-

tzak definitzea.
•	 Emakume indigenentzat, afrikar jatorrizkoentzat eta kultura gutxitukoentzat berariazko osagarriak 

dauzkaten giza eskubideei buruzko ekimenei laguntzea.
Bi helburu horiek oso egokiak iruditzen zaizkigu kultura, generoa eta giza eskubideak uztartzeko 
lanean, eta agerian jartzen dute kultura-bizitzan parte hartzetik baztertzen ez bada bizitzaren beste 
arlo batzuetan ere izaten direla onurak.
Horrenbestez, ikusten da genero-ikuspegian kultura-dimentsioa ageri dela, bai, planean, eta ez 
emakume indigenei eta gutxiengoa diren taldekoetakoei dagokienez soilik, lehen puntuan ere ikusten 
denez helburua emakume guztien kultura-bazterkeria murriztea baita. Eta hori oso ona dela deritzogu.
Hel diezaiogun orain planaren azken ardatzari, garapenerako hezkuntzari. Eta espero izatekoa den 
bezala, atal honetan azpimarratzen da kultura-artekotasunaren eta kultura-aniztasunaren gaia. Eta, 
izan ere, kultura-artekotasuna funtsezko lau dimentsioetako bat da, politikarekin, etikarekin eta 
 pedagogiarekin batera.
Kultura-artekotasuna harrera-egiteko politiken baitan planteatzen da (Euskadiko gizartean toleran-
tzia eta elkarbizitza baketsua sustatzeko), bai eta aniztasunarekiko arretaren baitan ere. Arlo horre-
tan,  azpimarratu behar da, lekuan bertako lankidetzarako jarraibideen artean, planean behar hau 
adierazten dela: “Kultura artekotasuna aintzat hartzen duten azterketa eta planteamendua sartzea 
testuinguruari egokitzen zaizkion eta lan egiten den gizarteen behar eta interesei erantzuten dieten 
ekintzak proposatzeko. Inolaz ere proposamen eurozentrikoak edo jatorrizko kultura ereduen distor-
tsioa dakartenak egiten ez direla ziurtatu behar da”. 
Diskurtso teoriko hori gehiago zehazteko, elkarrizketak egin ziren Hegoako adituekin (Hegoa Na-
zioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua da, Euskal Herriko Unibertsitate-
koa). Izan ere, Hegoak zuzenean hartu zuen parte 2009-2011ko plana egiten, eta plan horren baitan 
hiru foru-aldundietatik funtsak jaso zituzten gizarte-erakundeen proiektuak ebaluatzeko lanean. 
Michel Sabalza Hegoako aholkulari eta kontsultariarekin egindako lehen elkarrizketan, agerian geratu 
zen oso zaila zela kultura-dimentsioak garapenean duen tokiari buruzko esparru orokor bat zehaztea, 
bai eta gai hori mugatzeko aukera emango duten tresnak eta baliabideak definitzea ere. Gaur egun 
lankidetzan nagusi den ikuspegi “paternalista” ere plazaratu zen. Kulturaren gaia, ia guztiz, kultura 
minorizatuei lotuta lantzen da, eta horrek, praktikan, zera dakar: proiektu bat kultura-artekoa dela jo-
tzeko talde minorizatu batek hartu behar du parte. Eta horrek ez dio, berez, kultura-arteko ikuspegia 
zertan eman hartan jasotako ekintzei eta proposamenei.
Oro har, oso proiektu kultural gutxi egiten dira, eta egiten diren gehienak herri indigenekin lotuta 
 daude, eta haietan ere ez da egon ohi kultura txertatzeari buruzko metodologia argirik. 
Egoera hori izanda ere, esan daiteke badagoela kulturarekiko nolabaiteko kezka garapenerako lan-
kidetzan, baina orain arte ez esku hartzeko jarrera eta errespetatzeko jarrera nagusitu da, kontuan 
izanda esku-hartze orok aldatu egingo dituela biztanleriaren imajinarioan dauden arauak. 
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Elkarrizketatik ondorioztatzen da dirudienez euskal eragileak prest daudela beren lanean urrats bat eman 
eta kultura-dimentsioa beren lanean txertatzeko. Hori, ordea, zeharka egin beharko litzateke arloka 
 baino gehiago, eta horretarako gako orijinalak eman beharko lirateke kultura-ikuspegiaz pentsatzeko.
Kultura garapenerako hezkuntzaren arloan sartzeari dagokionez, Gema Celorio elkarrizketatu 
 genuen, Hegoako garapenerako hezkuntzarako talde teknikoko kidea. Elkarrizketa horretan, nabar-
mendu zen arlo horretan oso garrantzitsua dela kultura-ikuspegia, ikuspegi politikoa, pedagogikoa 
eta genero-ikuspegia diren bezalaxe, eta, horrenbestez, ikuspegi osoagoa litzateke.
Kultura kontzeptu zabal moduan hartzen dute, garapenaren interpretazio moduan. Horren haritik, 
oso kontuan hartzen dira kulturarekin lotutako zenbait kontzeptu, kultura-aniztasuna eta kultura-
artekotasuna, adibidez.
Hezkuntzaren gaian, zentzu hertsian hartuta, azpimarratu behar da eztabaida askoz handiagoa egon 
dela arlo horretan, eta horren ondorioz, gehiago egin dela aurrera. Kultura jada hezkuntza-curriculu-
maren parte izatea aurrerapen horren adibide da.
Institutu horrek bi arrisku ikusten ditu: batetik, “folklorizazioa”, eta, bestetik, kultura-fenomenoa 
neurtzeko zailtasuna. Kulturak bere adierazleak izatea, hemen darabilgun kultura kontzeptuari ego-
kitutakoak, talka egin dezake lankidetzako proiektuen eskema klasikoarekin eta mekanismoarekin. 
Eta, beraz, kultura gai “ezeroso” gisa ikusiko da agian, lankidetzaren munduan dauden kontraesan 
guztiak agerian jarriko lituzke eta.
Beste alde batetik, kultura-artekotasunari buruzko sentsibilizazioa pixka bat handitu da immigra-
zioarekin, eta batez ere hezkuntza formalaren eremuan eztabaidatu da, hezkuntza-sistemaren krisia-
ren eraginez. Horri dagokionez, kezka bada bai handiagoa, baina eztabaida eta azterketa sakonago 
baten falta ikusten da.
Proiektuetan ez da modu praktikoan aplikatzen kurtura-arteko ikuspegitik garapenerako hezkuntza, 
eta Hegoaldearen ikuspegia dikotomikoa da askotan: proiektuak kultura-artekotasunaren zenbait 
arlori buruz sentsibilizatzeko dira edo kultura-artekoak dira.
Hori guztia, ordea, eztabaida zabalago baten baitakoa da: Nolakoa nahi dugu izatea gure gizartea? 
Nola aitortzen dugu hurkoa? Zer espero dugu pertsona horrengandik eta zer ematen dugu guk? Eta 
horrek guztiak gaur egun egiten ari den lankidetza-motari buruzko eztabaidara garamatza.
Ondorioztatzen da, lehendabizi, azpimarratu behar dela garapenaren kultura-ikuspegi hori ez dela 
sistematikoa gure lanean eta ezinbestekoa dela txertatzea. Hortik aurrera, txertatzeko moduak pro-
batzen joan beharko dugu, dela zeharka, dela esku-hartzeko eremu zehatz moduan, dela bi horiek 
batera eginez, genero-ikuspegiarekin egin den bezala.
Ondoren, aldundietako adituei egindako elkarrizketetatik foru-aldundi bakoitzetik jasotako informa-
zioa biltzen da.

3.2.2 Bizkaia

2011. urteko ekainean egindako elkarrizketan, ikusi ahal izan genuen Bizkaiko Foru Aldundiarentzat 
plan osoan agertu beharreko kontua dela kultura eta aldundiak kultura garapenaren barruan sartzen 
duela, eta, batez ere, nortasunaren ikuspegitik, gizarte-kohesioko elementu moduan eta gizartea 
eraldatzeko ideiak sortzeko elementu moduan. 
Kulturaren eta garapenaren arteko lotura hori honela zehazten zen: proiektuak kulturari egokitu behar 
zaizkio eta kultura txertatu, proiektuak helburu diren taldeek eta komunitateek adierazitako premie-
tan oinarrituta baitaude zuzenean. Ikuspegi horretatik, esan genezake kultura zeharkako ardatz gisa 
ikusten zutela sektore-arloko lehentasun gisa baino gehiago.
Aipatu behar da ez zegoela politika argirik kultura-dimentsioa proiektuetan txerta dadin sustatzeko, 
ez baitago tresna praktikorik, ez erakundeek eremu horretan lana nola egin behar duten adierazteko, 
ez eta instituzioek irizpide argiak izateko ere, jakin dezaten ea erantzun behar diren premiei erantzu-
ten zaien ala ez. 
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Foru-aldundien lankidetza-lana hiru ardatzen baitan egituratzen zen une hartan, eta esan dezakegu 
horietan guztietan agertzen dela kultura:
•	 Tokiko giza garapenak, pertsonen eta komunitateen garapen-gaitasunak tokian bertan handitzea 

helburu duenak, ezinbestean izan behar du kontuan kultura, edozein proiektu planifikatzeko eta 
gauzatzeko.

•	 Genero-ikuspegiak emakumeen giza eskubideak sustatu eta lortzea du helburu, kultura-eskubi-
deak barne.

•	 Garapenerako hezkuntzak ezinbestean sartu behar du kultura-artekotasunaren dimentsioa.
Arreta bereziz lantzen dira kulturaren aldetik ahulak diren taldeak, herri indigenak eta kultura mino-
rizatuak, esaterako, eta finantzatu diren “kultura-proiektuak” kolektibo horiek izan dituzte helburu. 
Landutako beste gai batzuk hizkuntza berreskuratzekoak izan dira (telebista-kate edo irrati komu-
nitarioak jatorrizko hizkuntzetan), eta munduaren ikuskera, emakumeekin lotuta, batez ere. Bizkaiko 
Foru Aldundiak bere baremazio-irizpideak ditu kultura minorizatuak berreskuratzeari eta haiei lagun-
tzeari buruz.
Maila praktikora jaitsita, kultura-dimentsioa txertatzearen kontua nahikoa arrotza zitzaien GGKEei. 
Orobat, kultura-ikuspegia ezartzeko beharrezkoak diren tresnak ere ez ziren oso ezagunak.
Plan berri bat egiteari dagokionez, foru-aldundi horrek zeritzon goizegi zela kultura eta garapena 
biltzen dituen ikuspegia sartzeko, gizarte zibilaren eskaera urria delako eta ibilbide laburra duelako. 
Baina beharrezkoa iruditzen zitzaien, ordea, kultura-kontzeptuaren eta kultura-aniztasunaren defini-
zio argi bat sartzea. 
2011. urteko elkarrizketa atzean utzita, ikusten dugu planaren 2013-2015 aldirako berrikusketan, 
hiru esku-hartze ardatzak hauek direla: tokiko giza garapena, genero-zuzentasuna eta garapenerako 
hezkuntza. Aurreko agiriko berberak, alegia. “Ikuspegi horien atzean garapena ulertzeko modu bat 
dago, ez derrigorrez ondasun materialen lorpenari lotua; aukerak eskuratzeko berdintasuna du azken 
helburutzat, batez ere emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna; eta desberdintasunen arrazoien 
ikusmolde kritikoan oinarrituta dago”23. 
Tokiko giza garapenaren ardatzaren barruan, a.7) puntuak hau adierazten du: “Herrien kultura gizar-
teen egitaterik integralena da agian, kontzeptu hori historian zehar eraikitzen delako, gure bizitzetako 
eremu guztietan egiten ditugun harremanen bitartez. Tokiko giza garapenaren ikuspegiarentzat kultu-
raren dimentsioa oinarrizkoa da, eta edozein esku-hartze planteatu aurretik hura hartzen da aintzat, 
kultur aniztasunaren eta kulturen arteko elkarrizketaren premisetatik abiatuta, garapen prozesuetako 
alderdi nagusi gisa”. 
Horrez gain, genero-zuzentasunaren ardatzean, testuan emakumeen kultura-eskubideei buruzko 
atala dago, c) atala. Eta oso egokia iruditzen zaigu hori. Honela banatuta daude esku-hartzeak atal 
horretan:

c.1)  Emakumeen kontrako bereizkeria kulturalaren adierazpen guztiak murrizteko estrategia zeha-
tzak definitzea. 

c.2)  Emakume indigenak, afrikar jatorrikoak eta kultura gutxiengotuetakoak berariaz kontuan har-
tzen dituzten giza eskubideen aldeko ekimenei laguntzea. 

c.3)  Ezagutza kritiko feminista sortzeko eta zabaltzeko ekimenei laguntzea. 
Azkenik, eta hirugarren ardatzari dagokionez, garapenerako hezkuntzari dagokionez alegia, kultura-
arteko dimentsioa jasotzen da c) puntuan.
Beraz, ikus daitekeenez, plan berrian hiru ardatzetatik heldu nahi zaio kultura-dimentsioari. Hemen-
dik aurrerako lana urtean-urtean aldundi horrek laguntzen dituen proiektuak aztertzea izango da, 
ikusteko ea benetan hartu duen kontuan dimentsio hori.

23.  Bizkaiko Garapenerako Lankidetzako II. Gida Plana 2013-2015, 13. or.
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3.2.3 Gipuzkoa

2011. urteko maiatzean elkarrizketa egin zitzaien Arantzazu Santos andreari (lankidetzako zuzendari 
nagusia), eta Euken Barreña jaunari (zuzendaritzaren aholkularia), Lankidetza Zuzendaritza Nagusia 
sortu eta gutxira (Gizarte Politikako Departamentuari atxikita dago), eta, beraz, karguak hartu eta 
denbora gutxira. Ordura arte, zuzendaritza bakarrean txertatuta zegoen lankidetza, berdintasuna eta 
giza eskubideak arloekin batera. 
Arantzazu Santosen ideia nagusia da foru-aldundiak ere lankidetzako eragile izan behar duela, GGKEak 
diren bezalaxe, eta elkarren osagarri izaten saiatu behar dutela. Kontua ez da, beraz,  beste erakunde 
batzuen proiektuak finantzatzea soilik, eragile aktibo ere bihurtu behar du aldundiak.  Horrez gain, 
talde berri horren helburuetako bat eragileak indartzea zen, prestakuntzaren bidez, eta aldundiak 
egingo duen gida-plan berrian prestakuntza-plana sartzeko asmoa zegoen.
Horrez gain, taldeak interesa du kulturaren arloan lan egiteko, baina ez daukate argi zehaztuta zer 
den kultura arlo horretan. Ikusi ahal izan genuenez, ez zegoen kultura berariazko helburutzat zuten 
proiektu askorik, eta zeudenak herri indigenekin lotuta zeuden, batez ere.
Beraz, haien iritziz erakundeetan ez da asko lantzen gai hori, herri indigenetan espezializatutako 
erakundeetan izan ezik. Horrez gain, talde horretako kideek uste zuten kultura oso kontzeptu zabala 
zela, eta ez zeukaten mugatuta zer ikuspegitatik egin nahi zuten lan. Dena den, adierazi zuten giza 
eskubideekin lotzeko asmoa zutela.
Adibide moduan, Garabide erakundeak hizkuntza-eskubideekin egiten duen lana aipatu zuten 
(Gipuz koako GKE bat da eta Eskoriatzan du egoitza). Uste dute estatuan lankidetza-erakundeek 
kulturaren arloan egin duten lanaren zati handi bat oso lotuta zegoela kulturaren kudeaketarekin (eta 
adibide moduan, Nazioarteko Lankidetzaren eta Garapenaren aldeko Espainiar Agentziaren estrate-
gia aipatu zuten), eta eginkizun hori ez dator bat aldundiko zuzendaritza horren helburuekin, beren 
ustez. Haien asmoa, beraz, eskubideen ikuspegitik lan egitea da, eta ikuspegi hori bere egiten duten 
kultura-proiektuei ematea laguntza.
2013. urtean, Lankidetzarako 2013-2016 Plan berria aztertuta, ikusten da kultura-dimentsioa giza 
esku bideen ikuspegitik aipatzen dela24. Giza eskubideak planeko zeharkako ildoetako bat dira, 
genero -ikuspegiarekin, tokiko gaitasunen eta partaidetzaren ikuspegiarekin eta tokiko ikuspegia/
ikuspegi globalarekin batera. 

3.2.4 Araba

Arabako Foru Aldundiko ordezkariekin izandako elkarrizketan, ikusi zen kulturaren eta garapenaren 
arteko loturaren diskurtsoa ez zutela bere egin, ez osorik bederen, Euskadiko instituzioek eta GGKEek. 
Horregatik, Arabako Foru Aldundiak uste du beharrezkoa dela prestakuntza-lana egitea lankidetzako 
eragileek diskurtso hori barneratu dezaten. Elkarrizketa egin zen unean (2011. urtean), kulturak lanki-
detzan zuen egoera generoak duela urte batzuek zuenaren berdina litzateke, aldundiaren ustez. 
Horregatik, haien iritziz, beharrezkoa da lantegi moduko batzuk egitea. Lantegi horrek atal teoriko 
bat izango luke, zenbait kontzeptu teoriko lantzeko: zer den kultura, zer den kultura-aniztasuna, zer 
diren ohiturak eta zer kultura-erlatibismoa. Eta horrez gain, arreta bereziz landu beharko litzateke 
hizkuntzen gaia.
Alderdi teorikoaz gain, lantegiak zati praktikoa ere izan beharko luke. Hartan, eragile guztien lan-
kidetzaz, tresnak eta metodologiak garatuko lirateke (gaur egun horrelakorik ez baitago), proiektu 
guztietan zeharka txertatzeko garapenaren kultura-dimentsioa.
Egoera hori izanda, ez dago finantzatu diren proiektuak kulturaren arlotik aztertzen dituen azterketa-
rik. Batetik, ez dakigu badagoen kultura-proiekturik, berez kulturakoa den proiekturik, eta, bestetik, 

24.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lankidetzarako 2013-2016 Plana, 37. or
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ez dakigu baden kultura-dimentsioa barne duen bestelako proiekturik. Eta ez dago kultura-proiek-
tuetarako funts berezirik ere.
Beraz, ezinbestekoa da eragile guztien arteko elkarrizketa eta eragileak prestatzea, denen artean 
 bideak eta metodoak aurkitzeko kulturaren eta garapenaren ezinbesteko lotura hori bere egin deza-
ten, lehendabizi, eta lankidetza-proiektuetan txerta dezaten, gero.
Instituzio horren iritziz, 2011. urtean bide luzea zegoen egiteko gai horretan, baina beharrezkoa da 
bide hori egitea eta egin daiteke. Ildo horretatik, adierazi zuten interesgarria litzatekeela Euskadiko 
instituzio publikoak eta GGKEak aitzindari izatea aurrerapauso horretan, hots teoria bere egin eta 
programazioan aplikatzean, gaur egun ia ez baita inoiz kultura-dimentsioa sartzen praktikan garape-
nerako lankidetzako proiektuetan.

3.3 Udaletako gida-planak

Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek bezalaxe, Euskadiko zenbait udalek badute lankidetzaren 
 arloko beren gida-plana. Azterketa honetarako, garapenerako lankidetzan duten eginkizunagatik 
 garrantzitsuak diren zenbait udal hautatu dira, bai eta biztanle asko dituzten beste batzuk ere. Badira 
berez lankidetza-planik ez duten batzuk, eta horietan, informazioa hemendik atera dugu: udal horiek 
finantzatu dituzten proiektuetatik, eta garapen-politiketan dituzten lehentasunak erakusten dituzten 
datuak ematen dituzten beste agiri batzuetatik. Bilboko Udalari eta Getxoko Udalari dagokionez, 
elkarrizketa bat ere egin da, informazioa osatzeko.
Euskadiko udalen gida-planek25, ondoren aztertuko ditugun horiek, zenbait puntu komun izan badi-
tuzten arren, ez diote berdin-berdin heltzen kulturaren gaiari eta ez dute berdin txertatzen kultura-
dimentsioa planetan.
Guztiek arau-esparru eta kontzeptu-esparru berbera dute oinarri, eta ohikoa denez, nazioarteko, 
estatuko eta erkidegoko araudia dute iturri. Horregatik, erreferentzia-esparru nagusiak Eusko Jaur-
laritzaren Garapen Lankidetzarako Gida Plana eta foru-aldundien Garapenerako Lankidetzako Gida 
Planak dira (hemen aztertu ditugu). Pobreziari aurre egiteko borrokaz gain, emakumeen ahalduntzea 
eta tokiko garapena helburu dituzte guztiek ere.
Haietan guztietan, agerian jartzen da, halaber, mugak dituztela jarduera-esparruan, baina, hala ere, 
komenigarria litzateke, agian, gehiago zehaztea helburuak edo helburu errealistagoak izatea, beren 
jarduera eremu jakin batzuetara mugatzeko.
Tokiko lankidetzak, udal baten eta beste baten arteko lankidetzak, funtsezko zeregina du kulturaren 
eta garapenaren arloan. Alfons Martinellek, Gironako Unibertsitateko Politika Kulturalen eta Lankide-
tzaren UNESCO Katedraren zuzendariak, dio garrantzitsua dela tokiko lankidetza sustatzea kultura-
arloan, tokiko politikek sustatzen baitute gizarte-kohesioa, kide izatearen sentimendua eta espazio 
publikoaren erabilera.
Hortaz, gure hiriek kultura berreskuratzeari buruz asko dute esateko eta besteei jakinarazteko, azken 
hamarkadetan beraiek izan baitira protagonistak hartan, eta tokiko politikak izan baitira, hurbileko 
politikak, berreskuratu ahal izateko aukera eman dutenak.

3.3.1 Bilbao

Bilboko Udaleko Gida Planaren helburu nagusia pobreziaren aurka jardutea da, eta arreta berezia 
ematen zaie egoera ahulenean dauden biztanle-taldeei eta haien gaitasunak handitu eta garapen-
prozesu endogenoan laguntzen zaie. Prozesu horiek “aldaketa-prozesu osoak eta iraunkortasunari 

25.  Esan behar da azterketa honetan aztertu diren udaletako batzuek ez dutela berez gida planik, baina lankidetzako lane-
rako printzipioak, lehentasunak eta ardatzak haien web-orrietako zenbait agiritatik atera eta ondorioztatu dira.
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begirakoak izango dira, helburu diren biztanleak protagonista izango dituztenak”26 biztanleek bizitza 
izan ahal izateko baldintzak eta askatasunak sortzeko.
Helburu horiekin batera, badira Bilboko Udalaren jardueraren gida diren beste printzipio batzuk ere, 
elkartasuna, egiturazko izaera, bere egitea eta laguntzea, baterako harremana, baterako ardura eta 
abar, udalak garapenerako lankidetzako proiektuak egiteko edo finantzatzeko jarraibide direnak.
Zeharkako lau ildo ditu: genero-ekitatea, parte hartzea, giza eskubideak eta garapen iraunkorra. 
 Sektoreko lehentasunei dagokienez, hiru dira: emakumeak ahalduntzea, tokiko boterea, eta gizarte-
aldaketarako sentsibilizazioa eta heziketa. 
Kultura, aurreko paragrafoetatik ondoriozta daitekeenez, ez da agertzen esplizituko planeko testuan, 
esparru teorikotik kanpo. Esate baterako, azaltzen da garapena ez dela aukera ekonomikoak soilik 
izatea, gizarte-zerbitzuetan parte hartzea, kulturan parte hartzea, genero-ekitatea eta abar ere badi-
rela garapena esaten baita.
Bilboko Udaleko lankidetzako arduradunekin izandako elkarrizketatik ateratzen den ondorioetako 
bat da garapenean kulturaren gaia nolabait “segurtasunik eza” sortzen duen kontua dela, gai kon-
plexuetara baikaramatza, kultura-erlatibismora, esate baterako. 
Orain artean ez da esplizituki jaso kulturaren gaia planean, baina adierazten dute ardatz guzti-guztietan 
dagoela. Adibidez, argitzen dute gai hori kontuan izaten dela bidezko merkataritza helburu duten 
proiektuak balioesterakoan, adibidez, eta baita beste askotan ere.
Bilboko Udalaren lanak udalak ditu muina, arlo horretan egin baitezake ekarpen handiena, eskarmen-
tu handia du eta. Horregatik, ez du herri indigenak helburu dituen proiekturik, eta horietan heldu izan 
diote gehien beste instituzio batzuek kultura-gaiari. Baina egin du lan, bai, hirietan egon ohi diren 
gutxiengo etnikoekin; adibidez, gizartean baztertzeko arriskuan dauden afrikar jatorriko emakumeei 
lagunduz beren kultura agerikoa eginez. 
Bada Bilboko Udalak sustatutako lankidetzako proiektuetan kultura txertatzeko beste modu bat ere: 
proiektuaren helmugako populazio horrek Bilbon dituen kideak inplikatzea proiektuan. Adibidez, 
 immigranteen elkarteak sartzea haien jatorriko herrialdeetan eragingo duen proiektu bat eratu eta 
haren jarraipena egiterakoan.
Kultura-dimentsioa lankidetza-planetan zeharkako gai moduan sartzeari dagokionez, instituzio 
 horren iritziz egokiena litzateke ikuspegiak murriztuz joatea arian-arian, giza eskubideen ikuspegia 
soilik izateko azkenean, horrek biltzen baititu, berez, gainerako guztiak.
Dena dela, uste dute interesgarria litzatekeela arlo horretako prestakuntza jasotzea eta aukera izatea, 
horrela, zenbait kontzeptutan sakontzeko (adibidez, kultura, kultura-aniztasuna, kultura-askatasuna 
eta abar), bai eta arlo horretan ezar daitezkeen metodologietan aurrera egiteko ere.

3.3.2 Donostia-San Sebastián

Azterketa egiten hasi ginenean (2011. urtea), Donostiako Udaleko gida-planak (Garapenerako Koo-
perazio eta Hezkuntzari buruzko Udal Plana27 deritzonak), lankidetzako, garapenerako hezkuntzari 
buruzko eta sentsibilizazioko jarduerak zituen. Plan horretan, hainbat lekutan aipatzen da kultura, eta 
zehatz aztertuko dugu hemen.
Planaren atal teoriko eta kontzeptualean, ikuspegia argi ezartzen da: aipatzen da gaur egungo globa-
lizazioa homogeneizatzailea dela eta “kulturen etnozidioa” dakarrela, eta horrez gain, zenbait bote-

26.  II Garapenerako Lankidetzako Bilboko Udalaren Gida-plana 2010-2013
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007554648&language=eu&pageid=3000094112&pagena
me=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio&anclaServ=aB1&rutaCatServ=3003406901,3003861097 
27.  Garapenerako Kooperazio eta Hezkuntzari buruzko Udal Plana, 2008-2011. Donostiako Udala.
http://www.donostia.org/info/juventud/cooperacion_documentos.nsf/vowebContenidosId/3B3A95E57BFCABFFC12578
1400351BAB/$file/planmunicipaldonostiaeusk.pdf 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007554648&language=eu&pageid=3000094112&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio&anclaServ=aB1&rutaCatServ=3003406901,3003861097
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007554648&language=eu&pageid=3000094112&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio&anclaServ=aB1&rutaCatServ=3003406901,3003861097
http://www.donostia.org/info/juventud/cooperacion_documentos.nsf/vowebContenidosId/3B3A95E57BFCABFFC125781400351BAB/$file/planmunicipaldonostiaeusk.pdf
http://www.donostia.org/info/juventud/cooperacion_documentos.nsf/vowebContenidosId/3B3A95E57BFCABFFC125781400351BAB/$file/planmunicipaldonostiaeusk.pdf


27

E u s k a d i k o  l a n k i d e t z a k  g a r a p e n e r a k o  k u l t u r a n  e g i n  d u e n  l a n a r e n  a z t e r k e t a

rek, komunikabideek barne, “Unibokotasun ideologikoaren prozesuak eta kultur hegemonia” susta-
tzen dutela. Horrez gain, aipatzen du ekonomiaren eta kulturaren globalizazioak eskubideak murriztu 
egiten dituela, bai eta baliogabetu ere. Horregatik, eragin eraldatzailea sustatu nahi du, “jakinduria 
politikoa eta kulturala berreskuratuz”. Erreferentziazko esparruan, sendotu egiten da ideia hori, adie-
razten baita egungo globalizazioan giza, gizarte- eta kultura-marjinazioa gailentzen dela.
Eta, hain zuzen, aipatzen dute kulturari dagokionez argia dela uniformetasunerako eta merkantilismo-
rako joera, kultura-aniztasunaren eta desberdintasunekiko errespetuaren kaltetan.
Planaren helburua giza garapen iraunkorra lortzea da, eta horretarako, prozesu endogenoa eta par-
taidetzazkoa erraztu behar da, eta ez mendebaldeko eredu bat inposatu; izan ere, “aniztasun poli-
tikoa, etnikoa, kulturala, ekonomikoa eta soziala baztertuko lituzke, pertsonen partaidetza eta ahotsa 
deuseztatzeaz gain”. Paragrafo horretan argi geratzen dira asmoak eta kulturari ematen zaion balioa: 
oinarrizko osagaia da eta ezinbestean kontuan eduki behar da herrialde pobretuetan giza garapen 
iraunkorra helburu duten proiektuetan.
Kultura-aniztasunari dagokionez, jarrera hau hartzen du: udal-politikak kontuan izaten du kultura-
dimentsioa, eta lan egiten den gizarteetako kultura-jardunak errespetatuko dira, giza eskubideen 
esparruaren baitan, betiere.
Plan honek giza garapen iraunkorraren barruan sartzen dituen ezaugarrien artean, genero-ekitatea 
ere kulturarekin eta tradizioekin lotzen du, eta ezartzen du emakumeek eskubideak edukitzea dela 
oinarrizko esparrua, kolokan jartzeko historian zehar emakumeek beren eskubideez berdintasun-
egoeran gozatzeko izan dituzten trabak. Horrez gain, espresuki adierazten da oso garrantzitsua dela 
emakumeak kultura-bizitzan parte hartzea.
Tokiko garapenaren eta partaidetzaren arloan planak aipatzen du partaidetzako diagnostikoak eduki 
behar direla, eta horietan kultura ere kontuan izan behar dela.
Kultura argi eta garbi agertzen da, halaber, 6. puntuan, “kultur aniztasuna” deritzonean, aipatzen baita 
garapen-prozesuak pertsonek eta komunitateek beraiek sortu behar dituztela eta kultura-aniztasunak 
zenbait garapen-bide sorraraz ditzakeela. Garapenaren integralitateak, planak dionez, baditu kultura-
alderdiak ere.
Planak kulturari eta garapenari buruz duen ikuspegia aztertzerakoan, bada kontuan izan beharreko 
alderdi bat: kultura-dimentsioa “esku-hartzerik ezaren printzipioarekin” lotzen du (eskurik ez sar-
tzearekin), eta aipatzen du garapen-prozesuek ez dutela nortasunari uko egitea ekarri behar. Kultura-
aniztasuna eskua ez sartzearekin lotzea plan horren berezitasunetako bat da, kultura funtsezko tres-
natzat baitu homogeneizatzeko joerei aurre egiteko. 
Proiektuen baremoak eta puntuazioak ezartzeko atalean, izan lankidetzakoak izan garapenerako 
hezkuntzakoak, “Ardatz politiko, sozial eta kulturala” izeneko atal bat dago, eta sentsibilizaziorako 
eta garapenerako hezkuntzako eskaerak balioztatzeko irizpideetan, kultura aipatzen da esaten baita: 
“Proiektuak kultur balore positiboak aurrez ikusten ditu, bai Hegoaldekoak, bai Donostiakoak” eta 
“Proiektuak Hegoaldeko nahiz Iparraldeko gizarte- eta kultura-ikasketak sortzen ditu”.
Eta ezin aipatu gabe utzi lankidetzari dagokion atalean, baremoak ezartzeko atalaren barruan, kultura 
giza eskubideen puntuan espezifikoki txertatzen dela, ezartzen baita puntuak jasoko dituztela ezaugarri 
hauek dituzten proiektuek: “Proiektuak tokiko kulturak, praktikak eta tradizioak, baita herri-jakinduriak 
ere onartzea eta errespetatzea sustatzen du, betiere Giza Eskubideak eta genero-ekitatea errespe-
tatuta”. Oso egoki deritzogu ikuspegi horri, kultura-lanari eskubideen ikuspegitik heltzera eramaten 
gaituelako, eta gure ustez funtsezko kontua da kultura garapen-prozesuetan bene-benetan ezartzeko.

3.3.3 Vitoria-Gasteiz

Garapenerako Lankidetzaren Plan Zuzentzailea 2010-2013 agiriaren oinarri diren balioak Milur-
tekoko Adierazpenean ezarritakoak dira, hau da: askatasuna, berdintasuna, elkartasuna, erant-
zukizuna, natura zaintzea eta tolerantzia. Azken horri dagokionez, planean hau esaten da: “giza-
kiek elkar errespetatu behar dute, sinismen, kultura eta hizkuntza aniztasun guztian. Ez da gizarte 
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 barruko eta gizarteen arteko aldeen beldur izan behar, eta erreprimitu ere ez dira egin behar;  aitzitik, 
gizadiaren ondasun preziatutzat hartu behar dira. Zibilizazio guztien arteko bake- eta elkarrizketa-
kultura sustatu behar da aktiboki”28. Beste plan batzuetan bezalaxe, plan horren helburua tokiko 
giza garapena da, biztanleen bizi-baldintzak hobetzea dakarrena, eta, bereziki, oinarrizko gizarte-
premiak aseko dituena. 
Horrez gain, ideia bat ondorioztatzen da: kultura kontuan izan behar dela, ezinbestez, finantzatzen 
eta laguntzen diren proiektuek lortu nahi den eragina izatea nahi bada, eta kultura-aniztasuna eta 
bake-kultura sustatzea bete beharreko helburuak izan behar dutela.
Lerro zuzentzaileei dagokienez, askotarikoak dira eta tokiko giza garapena lortzea dute helburu 
guztiek ere. Lerro horien artean, kultura hainbat lekutan aipatzen da, bidezko merkataritzaren 
 arloarekin lotzean, eta immigrazioarekin lotzean, kultura-artekotasuna “topaketak eta trukeak egiteko 
leku” moduan planteatzen baita. Planean kultura-aniztasuna ulertu beharra dagoela aipatzen da, eta 
ulermen hori sustatu egin behar dela ere bai.
Lankidetzako beste gida-agiri batzuek bezala, plan honetan ere kultura-arteko faktoreak garapene-
rako hezkuntzako proiektuetan txertatu behar direla azpimarratzen da, bai identifikazioan eta plan-
gintzan, bai eta proiektuak egiterakoan ere.
Horrez gain, plan horretan adierazten da oso garrantzitsua dela immigranteen kolektiboak sartzea 
bai lankidetza-proiektuetan (baterako garapeneko proiektuetan), bai eta garapenerako hezkuntzan 
eta sentsibilizazioan ere. Planean, immigrazioaz jarduten denean eta immigranteen taldeez jarduten 
denean jartzen da agerikoa kultura-balioespena egiteko beharra. 
Agiri horretatik ondorioztatzen da jakin badakigula beharra dagoela nolabaiteko kultura-dimentsioa 
kontuan hartzea egiten diren proiektuek arrakasta izan dezaten, eta alde horretatik, proiektuaren 
 helburuko herrialdeko jatorrikoak diren hemengo hiritarrak hartan inplikatzea egokia da oso. Baina 
egia da zaila dela kultura-ikuspegiaren behar hori praktikan aplikatzeko modua zehaztea.

3.3.4 Getxo

Lehen ere aipatu dugun bezala, atal hau Getxoko Udaleko lankidetzako arduradunarekin 2011. 
 urtean egindako elkarrizketa batekin osatu da. Herrialde pobretuen garapenerako lankidetzan inpli-
kazio eta konpromiso handia duelako sartu dugu Getxo Euskadiko hiru hiriburuez gain beste udal 
batzuen azterketa egiteko lanaren barruan. 
Udal horrek ez du esparru teorikoa eta jarduteko esparrua garatzen duen gida-planik, izen hori due-
nik, baina memorietatik eta proiektuak finantzatzeko deialdien oinarrietatik zenbait ideia interesgarri 
ondorioztatzen dira kulturaren eta kultura-dimentsioaren arloari buruz.
Udal horren helburuen artean, egoera txarrean dauden herrialdeetako pertsonen bizi-kalitatea hobe-
tzea helburu duten proiektuei eta getxotarrak garapenean sentsibilizatzeko eta hezteko proiektuei 
laguntza ematea dago. 
Horretarako, Getxoko Udalak zenbait konpromiso hartzen ditu bere gain; besteak beste, Hegoaldeko 
herrietan garapena sustatzeko proiektuetan berdintasun-irizpideak ezartzea, elkarlanean jardutea eta 
komunitate bakoitzaren berezko kulturara eta nortasuna errespetatzea.
2011. urteko oinarriak aztertzeari ekinda, hau esaten da modu esplizituan: besteak beste, “indigenen 
kultur eta hizkuntz berezitasunak defendatzea, baita orain jasaten ari diren bazterketa gainditzen, eta 
beren auto-garapena bultzatzen duten ekintzak”29 sustatzen dituzten proiektuak izango dira kontuan.

28.  Garapenerako Lankidetzaren Plan Zuzentzailea 2010-2013, Gasteizko Udala
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/33953.pdf
29.  Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo asó como 
de ayuda humanitaria para el ejercicio de 2011 
http://www.getxo.net/eu/cooperacion-al-desarrollo

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/33952.pdf
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Epigrafe hori onuradun moduan herri indigenak dituzten proiektuentzat soilik bada ere, oso garran-
tzitsua da kultura- eta hizkuntza-berezitasuna sustatu eta babesteko zerbait dela azpimarratzen baita 
eta ez errespetatu soilik egin behar den zerbait. Hau da, ezaugarri horiek dituzten proiektuek berezko 
kultura-helburua izango dute.
Horrez gain, zenbait memoriatan, 2009. urtean finantziazioa jaso zuten proiektuei buruz egindakoan 
esaterako, hainbat motatako jarduerak aurkezten dira. Horien artean, kultura-partaidetza eta -egoki-
tzapena helburu duten batzuk dira aipagarrienak.
Agiri horietan, eta nahiz eta azpimarragarria den busti egin direla finantzagarriak diren proiektuen 
ezaugarri moduan kultura-espezifikotasuna sustatzea sartzeagatik (udalaren ideia eta balioekin bat 
datorrela esan nahi du horrek) faltan botatzen dugu erreferentzia teorikoa edo kontzeptu-esparrua, 
jakin ahal izateko zein den udalaren jarrera arlo horretan. Orobat, finantzatzen diren proiektuen hel-
buruen koherentzia falta ere sumatzen da.
Getxoko Udaleko lankidetzako arduradunekin izandako elkarrizketatik ondorioztatzen denez, 
GGKEek ez dute argi nola aurkeztu behar duten kulturaren gaia lankidetzako proiektuetan, ez da 
irizpide argi bat ikusten, eta gehien-gehienetan ez daude ongi arrazoituta arlo horri dagokionez. Hori 
dela eta, oso zaila da kultura-ikuspegitik balioztatzea.
Ildo horretatik, adierazi dute adierazleak eta metodologiak behar direla kultura garapenean behar 
bezala ezartzeko; izan ere, kasu askotan, kultura azaletik agertzen da testuingurua aipatzerakoan, 
baina gero ez dago garatuta helburuetan, emaitzetan eta jardueretan.
Hori egin ahal izateko prestakuntzari dagokionez, haien iritziz zaila da elkarteek horretarako interesa 
izan dezaten lortzea, zaila ikusten dute horretan parte hartu eta inplikatzea.
Beste instituzio batzuetako plangintzan gertatzen den bezala, kultura-artekotasuna eta kultura-
aniztasuna gehiagotan agertzen da garapenerako hezkuntzan eta sentsibilizazioan garapenerako 
lankidetzako berezko proiektuetan baino. Eta zergatik gertatzen da hori? Bada Getxon immigrazio-
arloak duelako pisu handiena gai horietan.
Kultura zeharka ezartzeari dagokionez —genero ikuspegia eta giza eskubideak ezartzen diren beza-
laxe—, kezka adierazi zuten ikuspegi gehiegi izango ez diren, baina onartu zuten goreneko instan-
tzietan horretarako borondate politikoa badago egin egingo dela azkenean.
Ondorio moduan, esango genuke instituzio horren iritziz bide luzea dagoela egiteko estrategia teo-
rikoak praktikara eramateko modu eraginkorrean eta horretarako ezinbestekoa dela instituzioak eta 
GGKEen inplikazioa eta interesa.

3.3.5 Barakaldo

Barakaldo ere aukeratu genuen udalen artean, azterketa honetarako. Barakaldoko Udalaren arlo 
 horretako azken helburua hau da, web-orrian adierazten duenez: “bizi-baldintza duinak lortzeko ber-
dintasunik eza deuseztatzen laguntzea, giza garapen jasangarria sustatuz eta pobreziaren alderdi 
guztiak sortzen dituzten egiturak eraldatuz”30.
Giza garapen iraunkorra lortzeko lan horretan, gizarte zibila indartu dadin bultzatu behar da, mutu-
rreko ahulezia-egoerak eta iraupen-egoera larriak gainditzen parte hartu, benetako gizarte-justizia 
lortzeko.
Euskadiko gainerako eragileekin gertatzen den bezala, Barakaldoko Udalean honela banatuta dago 
lankidetza: garapenerako lankidetza, garapenerako hezkuntza eta/edo sentsibilizazioa, eta ekintza 
humanitarioa eta larrialdietako ekintzak. 

30.  Barakaldoko Udaleko web-orria
http://www.barakaldo.org/portal/eu/web/accion-social/cooperacion
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Garapenerako lankidetzari buruzko legean ezarritako helburuei eta lehentasunei jarraituz, Barakal-
doko Udalaren helburua da “mundu bidezko, gobernagarri, baketsu eta jasangarriago bat sortzen 
laguntzea”.
Kultura hitza ez da espresuki adierazten web-orrian, eta, beraz, kasu honetan ere kultura-dimentsioa 
inplizituki ikusi beharko da lantzen diren gai guztietan. Horretarako, orain artean diruz lagundu dituz-
ten proiektuak aztertu beharko lirateke, eta udalak gai horretan duen jarrera zein den jakin. Horrela 
atera ahal izango genuke behin betiko ondorioa, eta jakin ahalko genuke zer urrats eman beharko 
liratekeen kultura-dimentsioa udalaren lehentasunen artean sartzeko. 
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4. Gizarte zibila

Gizarte zibilaren analisia egiteko, inkestak baliatu ditugu, Euskadiko GGKEek kultura eta garapena 
gaian zer iritzi eta jarrera dituzten jakiteko; horrez gain, bilera ez-formalak egin ditugu Euskadiko 
GGKEetako langile eta boluntarioekin, bai eta elkarrizketak ere bestelako esparruetan, UNESCO 
Etxeak azken urte hauetan antolatutako kultura- eta garapen-jarduerak barne.
Esan behar da, nolanahi ere, jaso dugun inkesta-kopurua ez dela izan Euskadiko GGKE guztien adie-
razgarri, baina ideia oso interesgarriak atera dira kulturak erakundeen eguneroko jardunean eta lan 
egiteko moduan 2011n izandako egoerari dagokionez, eta horiek bai, Euskadiko gizarte zibil osoaren 
adierazgarri izan daitezke.

4.1 Euskadiko GGKEen koordinakundea

Gure ustez, oso garrantzitsua da Euskadiko GGKEen Koordinakundearen ekarpena eta inplikazioa 
garapenerako lankidetzako planetan kultura txertatze aldera ematen diren urratsetan, lan handia egi-
ten baitu GGKEen prestakuntzaren arloan eta Euskadiko GKKEek kalitateko garapenerako lankidetza 
eraikitzeko prozesuan. 
Hain zuzen ere, Koordinakundearen 2010-2013ko Plan Estrategikoak hiru jarduera-esparru hauek 
ezartzen ditu: kalitateko garapenerako lankidetza sustatzea; Koordinakundeko kide diren erakun-
deen prozesuetan akonpainamendu-lana egitea, ahalmen politiko zein teknikoak indartuz; eta gure 
inguruaren gizarte-eraldaketa.
Alde horretatik, Koordinakundeak urte hauetarako zehaztutako helburuetako bat izan da sektorea-
ren eztabaida- eta hausnarketa-esparru izatea, jarrera komunak gizarteari helarazteko. Horrenbes-
tez, eta kontuan izanda eztabaida hau —kultura-dimentsioa garapenean txertatzea, alegia—, sortu 
 berria dela, Koordinakundea funtsezko elementua izango da, Euskadiko GGKEentzat erreferentzia 
den  aldetik.
Egin dugun inkestaren arabera, Koordinakundean oraindik orain ez dago ikuspegi bateraturik kultura 
eta garapena gaiari buruz, barnean ez baita gaia eztabaidatu gaur arte.

4.2 GGKEak

Aipatu denez, inkestak egin zaizkie nola Koordinakundeari hala Euskadiko GGKE garrantzitsuenei, 
jakiteko zenbateraino txertatuta dagoen kulturaren ikuspegia haien proiektuetan, jardueretan eta lan 
egiteko moduan oro har. Zenbait GGKEk emandako erantzunek pistak eman dizkigute eta haien 
hausnarketak oso erabilgarri izan zaizkigu gure aztergaiaren egoera zein den jakiteko.
Oro har, ikusi dugu gure erakundeek kulturartekotasuna, kultura-aniztasuna eta halako kontzeptuak 
ohikotasunez erabiltzen dituztela beren lanean eta ekintzetan, baina ez beti kontzeptuaren edukiari 
buruzko barne-eztabaida baten ondorio gisa. Kasu guztietan, kultura-aniztasuna elementu positibo-
tzat eta gizartearentzako aberastasun-iturritzat jotzen da.
Garapenerako lankidetzan, kultura ez da lehentasunetako bat lan-esparru espezifiko gisa, baina bai 
hartzen da kontuan, aitzitik, hasierako planteamendu eta plangintzan bertan, proposamen-jarduerak 
eta tokiko eskaerak jaiotzen hasten direnean. Erakundeentzat oso garrantzitsua da ideiak ez ezartzea 
eta tokiko komunitateak proposamena bere egitea. Alde horretatik, esan liteke kultura kontzeptu 
antropologiko gisa hartzen dela, osotasun bat bezala, esparru guztiak ukitzen dituena, hala nola 
generoa, ingurumena, gizarte-kohesioa eta ekonomia.
Aurretik aztertu ditugun instituzioetan bezala, GGKEetan ere hauteman dugu kultura batez ere 
egoera hauetan lantzen dela: gure ekintza eta proiektuetako parte-hartzaileak berariaz gutxiengo 
etnikoetako edo herri indigenetako pertsonak direnean. Edonola ere, gero eta joera handiagoa dago 
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proiektuetan inguruko kultura kontuan hartzeko, edozein direla ere proiektu eta ekintza horien onura-
dunak. Sentsibilitate linguistikoa, gainera, espresuki aipatu den gaietako bat da.
Ohikoa da, halaber, adierazpide kulturalak eta artistikoak beste esparru batzuetan sentsibilizazioa 
sortzeko erabiltzea; beraz, adierazpide kulturala ez da per se sustatzen, baizik eta beste helburu 
batzuk lortzeko.
Azterketa honetan parte hartu dutenentzat, garbi dago instituzio finantzatzaileentzat kultura lehen-
tasun bat ez izatea arazoetako bat dela beren proiektuetan kultura-ikuspegia txertatzeko orduan. 
Ikusi dugunez, instituzioek adierazten zuten, era berean, gai honetan ere ez zegoela gizarte zibilaren 
berariazko eskaerarik.
Orobat, zenbait erakundek aipatu dute zurruntasuna dagoela, burokrazia handia; beste hitz batzue-
tan, gure kulturari dagozkion zenbait tresna inposatzen direla (denbora, metodologia eta abar), beste 
kultura bati egokitzea zailak direnak.
Azken batean, kultura zeharka lantzearen aldeko apustua egin dute erakunde askok, osotasun bat 
bezala ulertuta, proiektu bat planteatzerakoan egiten diren planteamendu eta hausnarketa guztie-
tan kultura kontuan hartzeko. Alde horretatik, GGKE batzuen ustez, kultura jada txertatuta egongo 
litza teke eskubideen ikuspegian, horien barruan baitago kultura-eskubideak gauzatzea. Erakunderen 
 batek edo bestek ere aipatu du garrantzitsua izango litzatekeela kulturak bere sektore-esparru pro-
pioa izatea lankidetzaren eta garapenerako hezkuntzaren barruan, zeharka lantzeaz gain.
Eman beharreko urratsei dagokienez, askok diote malgutasun handiagoa behar dela proiektu- 
estiloetan, bai eta finantziazioetan ere, kultura txertatu ahal izateko. Horretarako, instituzio finantza-
tzaileen kontzientziazioa behar da gai honetan. Bestalde, beste kultura batzuk ez “erasotzearen” gaia 
aipatu dute (eskurik ez sartzea), bai eta hausnarketarako eta adostasunak lortzeko guneak eduki-
tzeko beharra ere kulturaren eta garapenaren arloan parte hartzen duten eragile guztientzat.
Laburbilduz, inkestetatik premia hauek ondorioztatzen dira: kontzeptuak argitzea, tresnak eta pres-
takuntza izatea, malgutasuna egotea gure planteamenduak beste kultura-errealitate batzuetara ego-
kitzeko, eta instituzio finantzatzaileen sentsibilizazioa sortzea gai honetan.
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5.  Kultura-dimentsioa garapenerako lankidetzako eta antzeko 
diziplinetako prestakuntzen ikasketa-planetan

Azterketa honetan identifikatu den lehentasunezko beste esparru bat hau da: garapenerako lankide-
tzako etorkizuneko eragileen eta GGKEetako teknikarien prestakuntza. Izan ere, argi dago pres-
takuntzaren bidez gaikuntza eta sentsibilizazioa bultzatuz gero, aurrerapauso handiak emango direla 
gerora kulturaren ikuspegia txertatzeko eta erakundeen eta instituzioen lana garatzeko.
Lehenik eta behin, esan behar dugu zaila dela unibertsitateetako web-orrietan aztertutako ikasketa-
planetatik ondorioztatzea benetan zein den garapenerako lankidetzari eta antzeko diziplinei buruzko 
masterretan eta graduondoko ikasketetan kulturari ematen zaion tokia eta garrantzia. 
Graduondoko ikasketetan aztertutako ikasgaiei dagokienez, ondoriozta dezakegu kulturarekin 
lotu tako gaiak, hala kultura-nortasuna eta -aniztasuna, gehienbat nazioarteko migrazioen analisiei 
buruzko ikasketetan lantzen direla, edo espresuki herri indigenekin lan egitera bideratutakoetan. Bes-
talde, kultura-eskubideen gaia giza eskubideetan oinarritutako ikasketetan lantzen da.
Atal honetako informazioa osatze aldera, aipatutako titulazioetako irakasleei, arduradunei edo horie-
tan esku hartzen duten pertsonei egindako elkarrizketak ere baliatu ditugu.

5.1 Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU

•	 Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Unibertsitate Masterra eta Globalizazio eta Garapena 
Unibertsitate Masterra.

Master honetan kulturaren eta garapenaren arteko loturaz ematen den ikuspegia Hegoa Ins-
titutuko zuzendari den Luis Guridiri egindako elkarrizketa batetik ondorioztatu da. Gai honen 
arazoak bi alderdi ditu: batetik, kultura kontzeptua zehaztea, kulturaren definizio zehatza ema-
tea garapenaz ari garela, eta bestetik, kultura garapenari behin betiko lotzeko premia.
Alde horretatik, eta beste esparru batzuetan ikusi dugunez, hala nola gizarte-erakundeetan, 
bai lantzen dira garapenaren alderdi kultural zenbait, baina ez da teorikoki eta berariaz lanketa 
sakonik egiten kulturaren eta garapenaren gaian.
Aurrez aipatu dugunez, zaila da kulturaren esanahi bateratua lortzea, kultura zehazten duten 
alderdiak zein diren jakitea, eta adierazleak ezartzea, kultura garatzen duten proiektuen eragi-
na neurtu ahal izateko. Horrela, giza garapenaren beste elementu eta alderdi batzuekin duen 
harremana kontuan hartuta lantzen da batez ere kultura, hala nola ekonomiarekin, gizarte-
kohesioarekin, gobernantzarekin, generoarekin, giza eskubideekin eta abarrekin.
Urte batzuen buruan kultura zeharkako dimentsio bihurtu daitekeela galdetuta, gaur egun 
zehar kakoak diren beste ikuspegi batzuk bezala, Luis Guridik elkarrizketan zioen ez gau-
dela hain aurreratuta kulturaren eta garapenaren analisian, batez ere emaitzei eta aplika-
zio praktikoari dagokionez, eta ezin dela gaur gaurkoz benetako zeharkakotasun bat sortu, 
beste esparru batzuetan gertatu bezala, hala nola generoarekin. Gainera, askatasunen gaia 
 zeharkako esparru bihurtzeko egindako saiakera ere aipatu zuen; aldi hartan, adierazleak 
ezartzeko ekimenak sortu ziren, baina ez ziren, azkenik, espero ziren emaitzak lortu.
Elkarrizketa horretatik ondorioztatzen da, beraz, ikasketa horietan kulturak zeharkakoa izan 
behar duela, eta ez dela ezinbestean ikasgai espezifikorik eman behar gaia lantzeko, ulertzen 
baita ezagutzaren beste esparruetan kultura ere sartuta dagoela.
Amaitzeko, azpimarratu nahi dugu kultura ageriagoa dela modulu hauetan –bi masterretan 
ematen dira–:Munduko ekonomia sistemaren egitura eta dinamika, eta Eraldaketa soziokultu-
ralak eta nazioarteko politikak eta harremanak.
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5.2 Deustuko Unibertsitatea

•	 European Master in Human Rights and Democratisation Unibertsitate Masterra

Master honen arduradunen ustez, elementu delikatu eta konplexutzat hartzen da maiz kultura; 
ikasketa hauetan, aldiz, baterako hausnarketa eta kulturarteko benetako dialogoa sustatzen 
dute masterrean zehar. Oinarrizko ideia “besteari” ahotsa ematea da. Horretarako, errespe-
tuzko eta dialogoan oinarritutako harremana ezarri behar da, giza eskubideen kontzeptu ireki 
batetik abiatuta. Master honen arduradunentzat, oso garrantzitsua izan zen, baita ere, herri 
indigenen eskubideei buruzko Nazio Batuen Deklarazioa, eta dokumentu hori ezinbestekoa 
eta oinarrizkoa da master osoan zehar.
Eskubide ekonomikoak, sozialak eta kulturalak izeneko moduluaren barruan, bada anizta-
sunaren kudeaketari buruzko modulu bat. Horrez gain, nabarmendu nahi dugu badela giza 
eskubideei buruzko prestakuntza-programa espezifiko bat ere lider indigenentzat, master honi 
lotuta dagoena, baina bere egitura propioa eta zehatza duena.
Azterketa hau egin zenean (2011) aurkeztutako tesiei dagokienez, bik lantzen dute indigenen 
gaia eta gutxiengoen eskubideak. Aipatu behar da, halaber, unibertsitate honen esparruaren 
baitan zenbait argitalpen egin direla gutxiengoen erlijio-askatasunari eta kultura-eskubideei 
buruz.

5.3 Mondragon Unibertsitatea

•	 Hizkuntzen Berreskurapenerako aditu titulua

Unibertsitate honek batez ere hizkuntzen esparruan lantzen du gure aztergaia eta, zehazki, 
hizkuntzen berreskurapenean. Garabide GGKEak, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakul-
tatearekin batera, hizkuntzen berreskurapenerako aditu-tituluaren ikasketak ematen ditu. 
Titulu honen arduradunekin egindako elkarrizketatik ondorioztatzen denez, oinarrizko ideia da 
hizkuntza ezinbestekoa dela komunitate baten integritatea bermatzeko. Ikuspegi eta marko 
teorikoaren oinarrian ekologia linguistikoaren kontzeptua, berdintasuna eta etika daude. 
Hizkuntza-eskubideak banakoarenak zein kolektiboak izateak generoaren gaiarekin dituen 
zenbait antzekotasun ekartzen dizkigu gogora; beraz, antzeko ibilbidea izan dezake eta kultu-
raren ikuspegiaren txertatze-prozesuan aurrerapausoak eman. Baina horretarako, haien ustez 
eskakizun hori instituzio publikoen eskutik etorri behar du ezbairik gabe, horrela baino ez 
baitute erakundeek egingo egokitzeko ahalegina. 
Gainera, desoreka dago esparru teorikoaren eta proiektuen jardunbide praktikoaren artean, 
eta alde horretatik, GGKEek metodologia falta dute gai hau txertatzeko.
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6. Emaitzak biltzea eta etorkizunerako funtsezko zenbait ideia
Lan honetan aztertutako materialetatik ateratako lehen ondorio gisa, esan genezake kultura- dimen tsioa 
azaletik soilik landu dela instituzio publikoen lankidetzako gida-planetan, erakunde gisa egiten ditu-
gun jardunetan eta gure ikasketa-planetan.

Horregatik, eta azterketaren hasieran esaten zen bezala, proposamen honen asmoa da kulturaren 
arloan esku hartzen duten eragileen ahaleginak bateratzeko eta haien arteko elkarrizketarako  beste 
tresna bat izatea. Bide horretatik, azken helburua da kulturak garapenerako eragile gisa dituen ahal-
menak zehaztu eta haietan sakontzea, eta esku hartzeko moduak planteatzea, diskurtso teoriko 
hutsetik harago joan eta praktikara eraman ahal izateko. 

Ikuspegi instituzionalarekin lotutako atalari eta lankidetzako gida-planei erreparatuz, hauek dira 
 ondorio nagusiak:

4	Kultura-dimentsioa aurretiko etapa batean dago, lankidetza-planetan modu metodikoan eta 
anto latuan txertatzeari dagokionez.

4	Oro har, kulturak garapenerako dituen inplikazioak eta garrantzia maila teoriko samarrean 
 geratzen dira instituzioen gida-planetan eta potentzialitateak ez dira modu esplizituan zehazten.

4	Baina kultura modu inplizituan sartuta dago plan horietako diskurtsoan; eta modu esplizituan 
ere bai zenbait kasutan, herri indigenen eta gutxiengo etnikoen gaietan, bereziki.

4	Askotan jarduten da kulturaz eta kultura-aniztasunaz garapenerako hezkuntzako jardueretan, 
lankidetza-jardueretan baino askoz gehiagotan.

4	Instituzio batzuek argi aipatzen dute, jada, kultura-ikuspegia sustatzea eskubideen ikuspegia-
ren eta genero-ikuspegiaren baitan sartzen dela; instituzio batzuetan ikusten da kultura eskubi-
deen ikuspegiaren baitan txertatu behar dela, edo kultura-aniztasunari kultura-askatasunaren 
esparruan heldu behar zaiola.

4	Zenbait proiektu “kulturalek” jaso dute orain artean finantziazioa (bereziki, goian aipatutako komu
nitateei buruzkoek eta hizkuntza berreskuratzeko proiektuek); eta, izan ere, ez dago inolako ozto-
porik proiektu “kultural” batek finantziazioa jasotzeko planetako ardatzak eta lehentasunak bete
tzen baditu. Ez dagoena zera da: kulturari buruzko atal berezirik edo zeharkako ardatzik.

4	Beharra dago zenbait kontzeptu (kultura, kulturaaskatasuna eta kulturaaniztasuna, adibidez) 
benetan zer diren argitzeko eta horietan prestatzeko, eta lantegiak edo topaketak egin  beharko 
lirateke horretarako. Adibidez, foru-aldundien gida-planetan, kultura nortasun-dimentsio  moduan 
soilik ulertzen da ia, gizarte-kohesioko elementu gisa edo ideia eraldatzaileak sortzeko tresna 
gisa.

4	Ez dago kultura-adierazlerik proiektuak ebaluatzeko, ez eta proiektuetan kultura txertatzeko 
metodologiarik eta tresnarik ere. Dena den, tresna eta adierazle horiek egiteko lehen etapan 
soilik gaude, fenomenoa ulertzeko etapan, alegia.

4	Arloan parte hartzen duten instituzio guztiek batera hausnartu beharko lukete zehazteko zer 
urrats eman behar diren kontu horretan aurrera egiteko.

4	2011. urtean, uste zen interesgarria izango zela arlo horretan aitzindari izatea estatuan lantzen 
ari ziren ekimenetan (Nazioarteko Lankidetzaren eta Garapenaren aldeko Espainiar Agentziaren 
estrategian), eta Euskal Autonomia Erkidegoa erkidegoko erreferentzia izatea kulturak lankide-
tzan dituen ahalmenen aplikazioan.

4	Ezinbestekoa goren-gorenekoek borondate politikoa izatea gainerako instituzioak inplika daite-
zen eta kulturak lankidetzan duen garrantziaz jabe daitezen eta GGKEak ikuspegi berri horreta-
ra egokitu daitezen.
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Gizarte zibilean jartzen badugu arreta, dagokion atalean adierazi dugun bezala, hau deritzogu:

4	Kulturaren eta garapenaren arteko lotura ez da adostu edo eztabaidatu erakundeen barruan.

4	Dena den, egin dira aurrerapenak, txikiak badira ere, kultura-elementuak proiektuetan txerta-
tzeko lanean.

4	Kultura-artekotasuna eta kultura-aniztasuna kontzeptuak erabiltzen dira, bai, erakundeek era-
biltzen duten hizkuntzan. Askotan haien edukia zehaztu edo mugatu gabe egiten da, baina beti 
modu positiboan eta aberastasun moduan ikusita.

4	Kultura, berez, ez da asko lantzen garapenerako lankidetzan eta gutxietsita dago. Dena den, 
guzti-guztiek aipatzen dute kultura proiektuaren planteamenduetan egon badagoela, tokiko pro-
posamenak errespetatzean, ez ezartzean, eta proiektuen hartzaileak proiektua bere egitean, 
lortu nahi diren emaitzak lor daitezen.

4	Kultura kontzeptu antropologikoa da, osotasun bat, eta hainbat alderdiri eragiten die; adibi-
dez: generoari, ingurumenari, gizarte-kohesioari, politikari eta garapen ekonomikoari. Elementu 
 folklorikoekin lotzen dugu, baina harago doa, beraz.

4	Gaia herri indigenekin eta gutxiengo etnikoekin lotu ohi dugu, baina ezin da orokortu. Gero 
eta ohikoagoa da kultura-proiektuek kontuan hartzea ingurumeneko kultura, edozein direla ere 
proiektuaren onuradunak. Hizkuntza-sentiberatasuna espresuki aipatu diren gaietako bat da.

4	Kultura sentsibilizaziorako eta hezkuntzarako tresna edo metodo gisa erabiltzen da, beste hel-
buru batzuk lortzeko, eta kultura bera ez da helburua.

4	Oztopoen artean, aipatzen da finantziazioa ematen duten erakundeek ez dutela kultura lehen-
tasun moduan ikusten, nahiz eta lankidetza-planetan kultura-aniztasuna eta horrelako kontzep-
tuak aipatu aipatzen diren. Horrez gain, kulturarekin zerikusia duten proiektuak neurtzeko zailak 
dira erabili ohi diren tresnekin, eta emaitzak epe ertainean eta luzean egiten dira ageriko. Beste 
alde batetik, kultura arlo “pobreetan” erabiltzen da, garapenerako hezkuntzan eta sentsibiliza-
zioan. Orobat, zenbait erakundek aipatu dute zurruntasuna dagoela, burokrazia handia; beste 
hitz batzuetan, gure kulturari dagozkion zenbait tresna inposatzen direla (denbora, metodologia 
eta abar), beste kultura bati egokitzea zailak direnak.

4	Kultura zeharka lantzearen aldeko apustua egin dute erakunde askok, osotasun bat bezala 
ulertuta, proiektu bat planteatzerakoan egiten diren planteamendu eta hausnarketa guztie-
tan  kultura kontuan hartzeko. Alde horretatik, GGKE batzuen ustez, kultura jada txertatuta 
 egongo litzateke eskubideen ikuspegian, horien barruan baitago kultura-eskubideak gauzatzea. 
Gutxienez sektore gisa sartu beharko litzatekeela uste dute.

4	Etorkizunean eman beharreko urratsei dagokienez, askok diote malgutasun handiagoa behar 
dela, kultura txertatu ahal izateko, eta horretarako, instituzio finantzatzaileen kontzientziazioa 
behar da gai honetan. Bestalde, beste kultura batzuk ez erasotzearen gaia aipatu dute. Azkenik 
aipatu dute kulturaren eta garapenaren arloan parte hartzen duten eragile guztien arteko haus-
narketarako eta adostasunak lortzeko beharra. 

Garapenerako lankidetzako, giza eskubideen arloko eta antzeko gaietako prestakuntza-planetan, 
azterketa honetan aztertutakoetan, hau ikusten da:

4	Prestakuntza horietan heltzen zaio, bai, kulturaren gaiari, baina ez kontzeptu global gisa, hare-
kin lotura duten alderdi batzuetan baizik (ekonomia, gizartekohesioa, gobernantza, generoa, 
giza eskubideak etab.).

4	Askotan, kultura kontu “delikatutzat” jotzen da.
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4	Herri indigenei lotuta heltzen zaio gaiari.

4	Badago hizkuntza eta lankidetzaren arloko prestakuntza berezia, baina, oro har, ez dira kultura-
elementu espezifikoak lantzen, eta kultura zeharka lantzen da prestakuntza horien gainerako 
ikasgaietan.

Euskadiko instituzioek, erakundeek eta ikastegiek kultura eta garapenaren arloan azken urteetan 
izan duten ikuspegia aztertu ondoren, zenbait arrasto eta funtsezko ideia azaleratzen zaizkigu, eta 
horiei heldu beharko diegu datozen urteetan, kultura eta garapenaren arloan datozen urteetan lan 
eraginkorra egiteko.
Hurrengo zerrendaren asmoa ez da osoa izatea, ezta alderdi guztiak biltzea ere. Proposamen irekia 
izan nahi du, datozen urteetan osatuz joateko, erakunde eta eragile guztien artean.

Kontzeptua mugatzea teorikoki eta profesionalak prestatzea
Azterketa honetan jaso dugun bezala, hainbat hausnarketa egin da kulturak gara-
penean duen dimentsioari dagokionez. Baina arlo honetan ez dira gertatu beste 
zenbait dimentsiotan, hala nola generoarenean, izan diren aurrerapenak, eta ohikoa 
da kultura-arloa ez lotzea eskubideen ikuspegiarekin, kultura-erlatibismoarekin 
 zerikusia duten jarduerak eragozteko edota prozesu barneratzaileak ez dakartzaten 
jarrerak eragozteko.
Bai garapenerako lankidetzako gida-planak egiten dituzten Euskadiko instituzioek, 
bai GGKEek uste dute ez dagoela argi nola sartu behar den, eguneroko lanean eta 
lantzen diren proiektuetan, kultura-ikuspegia zeharka nahiz sektore gisa. 
Azterketa honek agerian uzten du ezinbestekoa dela eremua zabaldu behar dela 
eta kultura-aniztasunari eta kultura-artekotasunari buruzko alderdiak ez direla indi-
genekin eta migratzaileekin soilik landu behar. Pertsona ororen eskubideak aintzat 
hartuko dituen ikuspegiarekin egin behar da lan instituzioekin eta GGKEekin.
Horregatik, beharrezkoa da arlo horretako prestakuntza espezifikoak ezartzea gara-
penerako lankidetzan esku hartzen duten eragile guztientzat, kontzeptuak eta meto-
dologiak landu eta lan-arloetan ezarri ahal izan daitezen. 

Zeharkako ildo gehiegi egotea
Azterketa osatzeko egindako elkarrizketetatik ondorioztatzen denez, gida-planak 
garatzen jarduten duten pertsona batzuek eta unibertsitate-prestakuntzan jarduten 
duten batzuek uste dute ez dela egokia kulturari buruzko sektore-lerro espezifiko 
bat sartzea, generoarekin, ingurumenarekin eta beste zenbaitekin egin den bezala, 
uste baitute espezifikoki ageriko egitea ez dela modu bakarra proiektuetan kultura-
dimentsioa benetan gara dadin lortzeko. Beste batzuek, berriz, planteatzen dute 
zeharkako ildo gehiegi egoteak kultura-ikuspegia baztertzea ekarriko duela, ezarpen 
lausoa izango duela eta lanerako sektore-lerroa ezarrita duten haiek baino gutxiago 
ezarriko dela.
Nazioartean kultura-alderdiei eta garapenerako kulturari buruzko eztabaida asko 
dagoen arren, badirudi oraindik ere ezinezkoa izango dela kultura-ikuspegia txer-
tatuta duen garapen iraunkorra ageriko egin eta babestearen aldeko adostasuna 
lortzea dela mundu-mailan. 

Laneko ildo komunak egitea eta jarraipenerako tresnak zehaztu eta ezartzea
Badakigu jarraipena eta ebaluazioa funtsezko elementuak direla proiektu baten 
 bizitza-zikloan, bai lortu nahi zuten helburua lortzen ez duten alderdiak aldatzeko, 
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bai etorkizunerako erreferentziak eduki eta lortutako esperientziaz baliatuz proie-
ktuak etengabe hobetzeko. Jarraipen- eta ebaluazio-lan hori egiteko adierazleak 
behar izaten dira, gure jardueren arrakasta neurtu ahal izateko. 
Kultura eta garapenaren arloko zailtasunetako bat da gaiari buruzko adierazleak 
ezartzea. Badira hori jorratzen ari diren zenbait ekimen nazioartean (UNESCOk sus-
tatutakoak, besteak beste), eta badago aukera horiekin lanean hasteko, Euskadiko 
lankidetzara ekarri eta hari egokitzeko. Kultura-eragina ezin da neurtu garapenerako 
lankidetzan erabili ohi diren adierazle kualitatibo eta kuantitatibo klasikoekin. 
Horrez gain, jakitun izan behar dugu proiektu “kulturalekin” lortutako emaitzak eba-
luatzeaz gain beharrezkoa dela proiektu guzti-guztien kultura-eragina neurtzea.
Proiektu baten kultura-eragina neurtzerakoan, hau jakin nahi dugu: nola handitu 
 diren pertsona eta komunitate onuradunen kultura-gaitasunak, autonomiaz erabil 
ahal izan dezaten beren kultura-askatasuna, eta kultura-ekintzak (...) garapen-fakto-
re gisa dituen ahalmenak baliatzea. 
Baina zergatik da hain zaila proiektuen kultura-ebaluazioa egitea? Culture: Hidden 
development azterketan aipatutako arrazoietako bat da proiektu horiek hainbat kul-
tura-eragin sortzen dituztela, neurtzeko zailak, eta, bestetik, askotan gizarte jakin 
baten baten portaera aldatzea lortu nahi da proiektuarekin, eta portaera-aldaketa 
hori epe ertainera gertatuko da, gertatzekotan, baina ez kultura-jarduera edo -proie-
ktua egin eta berehala.
Nazioarteko zenbait agentziak, Garapenerako eta Lankidetzarako Suitzar Agentziak 
adibidez, kultura-ebaluaziorako zenbait elementu ezartzen ditu, eta baliagarriak izan 
dakizkiguke. Horretarako egokia izan daitekeen beste agiri bat Culture and Deve-
lopment: strategies and guidelines da (Danimarka, 2002). Hartan, kulturaren bidez 
pobrezia murrizteko zenbait aurrebaldintza adierazten dira. Adibidez: 
•	 Kultura-dimentsioa pobrezia murrizteko osagai garrantzitsua dela adierazi eta 

sustatzea.
•	 Kultura pobreenak gaitzeko eta sendotzeko tresna aktiboa dela adierazi eta sus-

tatzea.
•	 Kultura-aniztasuna giza eskubideetan eta tolerantzian oinarritzen dela adierazi eta 

sustatzea.
•	 Kultura-nortasuna hizkuntzaren eta komunikazioaren bidez sendotzea.
Finean, hau sustatu behar da, besteak beste, datozen urteetan: kultura eta garape-
naren arloko gaitasunak ematea Euskadiko lankidetzako eragileei, eta arlo horreta-
rako tresna praktikoak egokitzea.
Horrez gain, bada sendotu beharreko beste alderdi bat: ideia komunak sortzea. Izan 
ere, aplikazio praktikoetatik harago, uste dugu bide luzea dagoela oraindik teorikoki 
zehazteko zeri deritzogun kultura-ikuspegia garapenean. Besteak beste, garrantzi-
tsu-garrantzitsua iruditzen zaigu ulertzea ez dela nahikoa kultura gutxiengoekin eta 
herri indigenekin lotuta lantzea, eta hori sakontzeko lana egin behar da, kultura eta 
nortasuna pertsona ororen ezaugarriak baitira eta horrelakorik ez izateak pobrezia 
eta desberdintasuna dakar. Gutxiengoek eta herri indigenek ez ezik beste batzuek 
ere badituzte horrelako gabeziak, eta askotan biztanleria osoak izaten ditu. Edonola 
ere, egia da beren egoera berezia dela-eta gutxiengo horiek laguntza-neurri bereziak 
behar dituztela kulturari dagokionez, baina ezin dugu hori aitzakiatzat erabili, kultu-
ra-jarduera oro gutxiengoekin eta herri indigenekin lotutako proiektuekin lotzeko.
Uste dugu funtsezkoa dela kultura-ikuspegia txertatzea eskubideen ikuspegiarekin 
eta genero-ikuspegiarekin egiten den lanaren esparruan.
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7. Ondorioa

Azterketa honetatik ateratako ideiekin eta emaitzekin jarraituz, eta amaitu aurretik, gogorarazi nahi 
dugu aniztasun handiko munduan bizi garela, kultura-adierazpenak elkarrekin nahasi eta elkarrengan-
dik aberasten diren ingurunean, eta ingurune horretan gizakia jakitun da, zorionez, zer balio intrintse-
ko eta positibo dituen kultura-aniztasunak, eta badaki, batetik, ezinbestekoa dela herrien eta komu-
nitateen kulturak babestu eta sendotuko dituzten jarduerak egitea, eta, bestetik, kultura-dimentsioa 
aintzat hartzen duen giza garapena ezinezkoa dela, ezta desiragarria ere. Kultura- ikuspegiak beti 
egon behar du eskubideen ikuspegiaren baitan sartuta, pertsona orori, diskriminaziorik gabe, kultura-
bizitzan parte hartzeko eskubidea bermatzen diola.
Horrenbestez, esan dezakegu kulturak garapenean duen eginkizuna aintzatesteko prozesua geldiezi-
na dela gaur egun. Egia da, gorago ikusi dugun bezala, bidea luzea eta zaila izan daitekeela. Horrez 
gain, onartu behar dugu kulturak garapenean duen eginkizuna nazioarteko instituzio eta erakunde 
guztiek eta tokiko instituzioek onartu arren, errealitatean garapeneko ekintzetan kultura-ikuspegia 
ez dela modu sistematikoan ezartzen, eta asko falta dela horretarako. Datozen hilabeteetan ikusiko 
dugu zer egoeratan dagoen eta non kokatzen den kultura-ikuspegia Garapen Iraunkorreko Helburuak 
eztabaidatu eta zehazterakoan. Lan hori Nazio Batuek egitea espero da 2015. urtean Milurtekoko 
Hel buruak betetzeko epea amaitzen denean.
Horren haritik, eta aurkeztutako azterketan agerian jarri den bezala, Euskadiko instituzioen garapene-
rako lankidetzarako gida-planek sartzen dute kultura beren planteamenduetan.
Baina kultura atal teorikoan eta sarreran agertzen da gehien, eta agerikoa izateari uzten eta lausotzen 
joaten da ezartzeko atalean eta baremazioan adibidez. Egia da askotan modu inplizituan eta erdi-
ezkutuan agertzen dela, baina kultura-ikuspegia agerikoa egiteak lehentasuna izaten jarraitu behar 
duela deritzogu, eta, batez ere, lankidetzako proiektuetan eta programetan, herri indigenekin eta 
kultura-gutxiengoekin lotuta joaten baita gehienetan. Beste alde batetik, ikusi dugun bezala, plan 
gehienetan, kulturaren gaiak leku handiagoa du garapenerako hezkuntzaren arloan berez lankide-
tzakoa den arloan baino.
Jakin badakigu beharrezkoa dela gaitasun handiagoa izatea eta tresna gehiago edukitzea kulturaz 
maila teorikoan egiten dugun defentsa maila praktikora ekarri eta garapen-proiektuetan txertatzen 
joateko.
Horren haritik, lankidetzaren arloan lan egiten duten pertsonak kulturaren aldetik sentiberak izatea 
eta egoki prestatuta egotea behar dugu, kulturak garapenaren eragile moduan dituen ahalmenak 
praktikan gauzatzeko, eta kultura ez izateko sektoreko lehentasun bat soilik, eta zeharka eta oso-
osorik ezar dadin garapenerako lankidetzako proiektu eta ekintza guzti-guztietan.
Orain, garrantzitsuena da elkarrekin hausnartzea eta egitea lan dimentsio hori txertatzeko bide ego-
kienak aurkitzen, hasierako helburua desitxuratu ez dadin eta indarra gal ez dezan, eta, azken finean, 
giza garapen inklusiboagoa lortu dezagun, zentzua duena protagonistentzat (komunitateentzat eta 
pertsona guztientzat), giza eskubideen, ez-diskriminazioaren eta partaidetza inklusiboaren funtsezko 
esparruan.
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AZTERKETARAKO DATU-BILKETAN PARTE HARTU DUTEN PERTSONAK EDO ERAKUNDEAK, 
DELA ELKARRIZKETEN BIDEZ, DELA INKESTA BETEZ 

- Amigos de Huancavelicana- Huanca Ongd. Paloma González-Pinto. Inkesta
- Arabako Foru Aldundia. Josu Oskoz. 11/05/25. Elkarrizketa
- Bilboko Elizbarrutiko Caritas. Cristina Gonzalo. Inkesta.
- Bilboko Udala. 11/12/ 20. Miguel Pérez eta Aitziber Fernández. Elkarrizketa.
- Bizkaiko Foru Aldundia. Alazne Camiña. 11/22/06. Elkarrizketa
- CEAR Euskadi 
- Deustuko Unibertsitatea. Felipe Gómez. 11/07/28. Elkarrizketa
- Euskadi-Cuba. Javier Garijo. Inkesta
- Garabide. Iñigo Iñurrategi. 11/09/26. Elkarrizketa.
- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia. Marta Ares. 11/27/06. Elkarrizketa
- Getxoko Udala. Unai Gallastegui. 11/06/07. Elkarrizketa
- Gipuzkoako Foru Aldundia. Arantzazu Santos eta Euken Barreña. 2011/05/03. Elkarrizketa.
- Hegoa. Gema Celorio. 11/09/22. Elkarrizketa
- Hegoa. Luis Guridi. 11/09/19. Elkarrizketa
- Hegoa. Michel Sabalza. 11/07/20. Elkarrizketa
- Kultura Communicacion y Desarrollo. Juan Carlos Vázquez Velasco. Inkesta
- Mugarik Gabe. Jesús González Pazos. Inkesta
- Politika Kulturalen eta Lankidetzaren UNESCO Katedra, Gironako Unibertsitatea Alfons Marti-

nell. 11/09/08. Elkarrizketa
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GGKE hauekin ere jarri gara harremanetan:

- Alboan
- Alboan
- ANESVAD  
- Asamblea de Cooperación por la Paz
- Ayuda en Acción 
- Ayuda Mas 
- Economistas sin fronteras 
- Edex 
- Educación Sin Fronteras 
- Emaus 
- FISC
- FUNDESO Euskadi
- Intermón Oxfam 
- Jóvenes y Desarrollo 
- Medicusmundi Bizkaia 
- Mugen Gainetik 
- Mundubat 
- PROCLADE 
- PROSALUS Gipuzkoa 
- Save the children 
- SEADen lagunen elkartea
- SETEM  
- Solidaridad Internacional 
- TAU fundazioa 
- UNICEF Euskal Herriko Batzordea 
- Zabalketa 




