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Empowered lives.
Resilient nations.

Azalak adierazten digu lana giza garapena hobetzeko funtsezko eragile dinamiko bat dela.
Atzealdean, Txosteneko 2.2 irudia ikus daiteke; munduko biztanleriaren % 98 hartzen duten
156 herrialderen taula batean oinarrituta, erakusten digu azken 25 urteotan gero eta herrialde
eta pertsona gehiagok lortu dutela giza garapen apalaren kategoriatik ateratzea (3.000 milioi
pertsona baino gehiago barnean hartzen zituzten 62 herrialde zeuden kategoria horretan
1990ean; 2014an, berriz, 1.000 milioi pertsona baino zertxobait gehiago hartzen zituzten
43 herrialde), eta, era berean, gero eta herrialde eta pertsona gehiago igaro direla giza garapen
handiaren eta oso handiaren kategoria elkartura (1.200 milioi pertsona barnean hartzen
zituzten 47 herrialde ziren 1990ean; 2014an, berriz, 3.600 milioi pertsona baino gehiago
hartzen zituzten 84 herrialde). Atzeko zerrenda urdin argiak lehenengo joera adierazten
du, eta zerrenda berdeak, bigarrena. Aurreko planoan, zenbait pertsona ageri dira zirkuluan
jarrita lan desberdinak egiten, tartean sormen- eta boluntario-lanak direla. Horrek erakusten
digu, batetik, haien lanak atzealdean adierazitako giza garapena hobetzen laguntzen duela,
eta bestetik, lana oso dinamikoa dela eta lan mota desberdinen artean sinergia ugari daudela.
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Hitzaurrea
Duela hogeita bost urte, 1990ean, giza garapenari buruzko lehen txostena atera genuen,
ideia sinple batekin: garapena pertsonen
aukerak areagotzea dela —
 pertsonen bizimoduaren aberastasuna hartu izan dugu ardatz,
ekonomien aberastasuna baino gehiago—.
Lana funtsezko oinarri bat da, bai ekonomien
aberastasunerako, bai pertsonen bizimoduen
aberastasunerako, baina ikuspegi ekonomikotik kontzeptualizatu izan da normalean, giza
garapenaren ikuspegitik baino gehiago. Giza
Garapenari buruzko Txostena 2015 ideia horretaz harago doa, eta lana pertsonen bizimoduen
aberastasunarekin lotzen du zuzenean.
Txosten honen abiapuntua oinarrizko galdera hau izan da: nola hobetu dezake lanak giza
garapena? T
 xostenak lanaren ikuspegi zabala
hartzen du, lanbideetara mugatu gabe, kontuan
hartuz ordaindu gabeko zainketa-lanak, boluntario-lanak eta sormen-lanak ere, pertsonen bizimoduak aberasten laguntzen baitute guztiek.
Txostenak azpimarratzen du aurrerapen
izugarria egin dela giza garapenean azken mende-laurdenean. Gaur egun, jendea luzaroago bizi
da, haur gehiago joaten dira eskolara eta jende
gehiagok ditu eskura ur garbia eta oinarrizko saneamendua. Munduko per capita errentak gora
egin du, eta pobreziak behera; horri esker, jende
askok bizi-maila hobea izatea lortu du. Iraultza
digitalak loturak eraiki ditu herrialde eta gizarte
desberdinetako pertsonen artean. Lana izan da
aurrerapen horren oinarrietako bat, jendeari
gaitasunak eskuratzeko aukera eman baitio. Lan
duinari esker, jendeak duintasunez bizi dela senti dezake, eta gizartean erabateko parte-hartzea
izateko aukera izan dezake.
Hala ere, erronka handiak ditugu orain
dik aurretik: errotutako pobrezia eta jendea
zapaltzen duten berdintasun-ezak, klima-aldaketa eta ingurumenaren iraunkortasuna osotasunean hartuta, gatazkak eta ezegonkortasuna...
Oztopo horiek guztiek eragotzi egiten diote
jendeari lan duinetan erabateko parte-hartzea
izatea, eta, beraz, giza ahalmenaren zati handi
batek alferrik galduta egoten jarraitzen du.
Oztopo horiek bereziki eragiten diete gazteei,
emakumeei, desgaituei eta baztertuak izan daitezkeen beste batzuei. Txostenak argudiatzen

du, jende guztiaren ahalmena erabiltzen bada
estrategia eta politika egokien bidez, giza
aurrerapena bizkortu egingo litzatekeela, eta
giza garapenean dauden gabeziak murriztuko
liratekeela.
Txostenak gogorarazten digu ezin direla
automatikoki lotu lana eta giza garapena.
Lanaren kalitatea oso faktore garrantzitsua da,
lanak giza garapena hobetzen duela ziurtatzeko.
Bereizkeria eta indarkeria daudenean, adibidez,
lanak ez du giza garapena hobetzen. Aitzitik,
lan batzuk oso kaltegarriak dira giza garapenerako; adibidez, haurren lana, bortxazko lanak
eta giza trafikoaren esku daudenen lana. Horiek
guztiek larriki urratzen dituzte giza eskubideak.
Gainera, baldintza arriskutsuetan lan egiten duten langileek abusuak jasateko, segurtasun-gabezian erortzeko eta askatasuna eta autonomia
galtzeko arrisku handia dute askotan.
Gero eta beharrezkoagoa da arazo horiei
aurre egitea; izan ere, lan-mundua oso azkar
aldatzen ari da, globalizazioaren eta iraultza
teknologikoaren ondorioz. Globalizazioak
irabaziak ekarri dizkie batzuei, eta galerak
beste batzuei. Iraultza digitalak aukera berriak
sortu ditu, baina erronkak ere areagotu ditu,
hala nola legez kanpoko kontratuena eta epe
laburrerako lanarena: bi horiek oso modu desorekatuan banatuta daude kualifikazio handiko
eta kualifikazio gabeko langileen artean.
Bestalde, emakumeak desabantaila-egoeran
daude lan-munduan, bai lan ordainduan bai
ordaindu gabean. Lan ordainduan, gizonek
baino parte-hartze txikiagoa dute, diru gutxiago irabazten dute, lan kalteberagoak dituzte
eta dagozkien baino ordezkari gutxiago dituzte
zuzendaritzetan eta erabaki-postuetan. Lan
ordaindu gabean, berriz, etxeko lanen eta zainketa-lanen zati askoz handiagoa dute beren gain
proportzioan.
Txostenak adierazten du lan iraunkorra dela
garapen iraunkorraren funtsezko oinarrietako
bat; hau da, giza garapena sustatzen duen eta
albo-ondorio edo nahi gabeko ondorio negatiboak desagerrarazten dituen lana. Lan horrek
egungo belaunaldien lan-aukerak areagotuko
lituzke, etorkizuneko belaunaldienak murriztu
gabe.
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Lanaren bidez giza garapena areagotzeko,
beharrezkoa da politikak eta estrategiak gara
tzea hiru arlo zabaletan: lan-aukerak, langileen
ongizatea eta talde jakin batzuetara bideratutako ekintzak. Lehenengo arloak herrialde bakoi
tzean lan-estrategiak sortzea eta lan-mundu
aldakor honetan aukerak aprobetxatzea du
ardatz. Bigarrenak barnean hartzen ditu zenbait alderdi garrantzitsu, hala nola langileen
eskubideak eta irabaziak bermatzea, gizarte-babesa zabaltzea eta berdintasun-ezei aurre egitea.
Azkenik, talde jakin batzuetara bideratutako
ekintzek lan iraunkorra izan beharko lukete helburu; horretarako, lan ordainduan eta ordaindu
gabean dauden desorekak konpondu beharko
lituzkete, eta talde jakin batzuetara bideratutako esku-hartzeak martxan jarri —adibidez,
gazteei eta desgaituei bideratuak—. Baina
funtsezkoena honako hau da: Kontratu Sozial
Berri baterako, Hitzarmen Global baterako eta
Lan Duinerako ekintza-agenda bat antolatzea.
Aurtengo Txostena bereziki une aproposean iritsi da; izan ere, Nazio Batuen Garapen
Iraunkorraren Goi Bilera amaitu eta gutxira
egin da, eta Garapen Iraunkorraren Helburuak
finkatu ziren han. Helburu horien artean 8.ak
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lanaren garrantzia azpimarratzen du, honako
hau bultzatzen baitu: eutsitako hazkunde
ekonomiko barne-hartzaile eta iraunkorra sustatzea, bai eta enplegu bete eta produktiboa eta
guztiontzako lan duina ere.
Testuinguru honetan, eztabaida sakonak
egin beharko lirateke aldatzen ari den lan-munduak sortu dituen erronkei buruz. Lanaren eta
giza garapenaren arteko loturak indartzeko
aukerak aprobetxatu beharko lirateke. Azken
25 urteotan, giza garapenaren ideiak, txostenek
eta indizeek garapenaren erronkei eta politikei
buruzko eztabaida, elkarrizketa eta debate ugari
piztu dituzte mundu osoan. Espero dut aurtengo txostena ere ez izatea salbuespen bat alde horretatik, eta giza garapenaren kontzeptuari eta
hura hobetzeko estrategiei buruzko eztabaidak
eta debateak sortu ahal izatea mundu osoan.

Helen Clark

Administraria
Nazio Batuetako Garapen Programa

Eskerrak
Giza Garapenari buruzko Txostena 2015 Nazio
Batuen Garapen Programako (UNDP) Giza
Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoaren
(HDRO) lan bat da.
HDROk soilik egin ditu Txostenean ageri
diren aurkikuntzak, azterketak eta politikagomendioak, eta ezin zaizkio egotzi UNDPri
edo haren Batzorde Exekutiboari. Nazio
Batuen Batzar Nagusiak ofizialki onartu du
Giza Garapenari buruzko Txostena “jarduera
intelektual independente” bat dela, eta “mundu
osoan giza garapenari buruzko kontzientzia
pizteko tresna garrantzitsu bat” bihurtu dela.
Txostenak zenbait pertsona eta erakunde
entzutetsuren ekarpenak jaso ditu. Bereziki
eskertu nahi ditugu pertsona hauek, egin
dizkiguten ekarpen sinatuengatik: Benigno
S. Aquino III.a (Filipinetako presidentea),
Leymah Gbowee (2011ko Bakearen Nobel
sariaren irabazlea), Roza Otunbayeva
(Kirgizistango presidente ohia), Nohra Padilla
(2013ko Goldman Ingurumen sariaren irabaz
lea), Orhan Pamuk (2005eko Literaturako
Nobel sariaren irabazlea), Robert Reich (Estatu
Batuetako Laneko idazkari ohia), Kailash
Satyarthi (2014ko Bakearen Nobel sariaren irabazlea) eta Maithripala Sirisena (Sri Lankako
presidentea).
Honako egile hauek ere eskertu nahi ditugu,
egindako ekarpenengatik: Antonio Andreoni,
Marizio Atzeni, Fred Block, David Bloom,
Jacques Charmes, Martha Chen, Diane Coyle,
Christopher Cramer, Peter Evans, Nancy
Folbre, Marina Gorbis, Kenneth Harttgen,
Rolph Eric van der Hoeven, Rizwanul Islam,
Patrick Kabanda, Claudio Montenegro,
Nameera Nuzhat, Dani Rodrik, Jill Rubery,
Malcolm Sawyer, Frances Stewart, Miguel
Szekely eta Lanying Zhang.
Bestalde, Txostena egiteko, beharrezkoa
eta oso baliagarria izan da zenbait arlotako
adituekin hitz egitea, hasieran galdeketaerronda informal baten bidez, eta gero 2015eko
Txostenerako izendatutako aholku-batzorde
batean kontsultak eginez. Horregatik, eskaini
diguten denbora, eman dizkiguten aholkuak
eta egin dizkiguten oharrak eskertu nahi dizkiegu aditu gisa lagundu diguten pertsona hauei

guztiei: Amartya Sen, Sudhir Anand, Amy
Armenia, Martha Chen, Mignon Duffy, Peter
Evans, Nancy Folbre, Gary Gereffi, Enrico
Giovannini, Marina Gorbis, James Heintz, Jens
Lerche, José Antonio Ocampo, Samir Radwan,
Akihiko Tanaka, Lester Salamon, Frances
Stewart eta Ruan Zongze.
Estatistikarako Aholku Batzordeak berebiziko garrantzia izan du, haren bidez adituek
aholkatu baitigute zer metodologia erabili eta
zer datu aukeratu Txosteneko indizeak kalkula
tzeko. Honako hauek izan dira Batzordeko kide:
Wasmalia Bivar, Martine Durand, Haishan Fu,
Pascual Gerstenfeld, Ifeyinwa Isiekwe, Yemi
Kale, Rafael Diez de Medina, Fiona Robertson
eta Michaela Saisana. Txosteneko indize kon
posatuak eta beste estatistika-baliabide batzuk
egiteko, nazioarteko datu-hornitzaile nagusiek
beren espezializazio-eremuetan duten esperientzian oinarritu gara. Zehaztasuna eta argitasuna ziurtatzeko, azterketa estatistikoen gaineko
eztabaidak egin dira honako hauekin: Gisela
Robles Aguilar, Sabina Alkire, Jacques Charmes,
Kenneth Harttgen, Claudio Montenegro eta
Yangyang Shen. Bene-benetan eskertzen ditut
haiek egindako ekarpenak.
Bestalde, Txostena egiteko, elkarrizketak
egin ditugu estatistika-bulego nazionaletako
ordezkariekin, are gehiago hobetzeko eta eguneratzeko nazioarteko adierazleak sortzeko
erabiltzen diren iturburuko datuak.
Txostena prestatzean egin ditugun kon
tsultetan hainbat eta hainbat erakundek eta
pertsonak eskuzabaltasun osoz lagundu digute,
baina ezin ditugu guztiak hemen aipatu, gehi
egi baitira. Ekitaldiak eta bilerak egin ditugu
Akkran, Bostonen, Genevan eta Singapurren
(parte-hartzaileak eta kideak hemen ageri
dira zerrendatuta: http://hdr.undp.org/
en/2015-report/consultations).
Lanari buruzko txosten bat egitea ez litza
teke posible izango, Lanaren Nazioarteko
Erakundeko hainbat eta hainbat kidek ez
baligute beren denbora eskaini eta ez balute
bilera luzeetan parte hartu Genevan eta New
Yorken. Bestalde, Elikadura eta Nekazaritzako
Nazio Batuen Erakundeko (FAO), Haurren
Laguntzarako Nazio Batuen Funtseko
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(UNICEF), Nazio Batuen Boluntariotza
Programako (UNV) eta NBE Emakumeak
(UN Women) erakundeko kideek ere oso ikuspegi eta azalpen baliagarriak eman dizkigute.
Eta Frantziako eta Alemaniako gobernuek ekarpen finantzario garrantzitsuak egin dizkigute.
UNDPren eskualdeko bulegoek, eskualdeko
zerbitzu-zentroek, munduko politika-zentroek
eta herrialdeetako bulegoak egin dizkiguten
ekarpenak eta eman diguten babesa eta laguntza ere izugarri eskertzen ditugu. Eskerrak
eman nahiko genizkieke, bereziki, Txostenaren
Irakurle Taldea osatu duten UNDPko kide
hauei: Nathalie Bouche, Douglas Broderick,
Pedro Conceição, George Ronald Gray, Sheila
Marnie, Ayodele Odusola, Romulo Paes
de Sousa, Thangavel Palanivel eta Claudia
Vinay. Txostenaren irakurketa politikoaz
Ruby Sandhu-Rojon, Mourad Wahba eta
Kanni Wignaraja arduratu dira, eta haien
aholkuak ere izugarri eskertzen ditugu. Randi
Davis, Mandeep Dhaliwal, Karen Dukess,
Alberic Kacou, Patrick Keuleers, Brian Lutz,
Abdoulaye Mar Dieye eta Heather Simpson,
berriz, Txostenari buruzko oharrak eta iradokizunak egiten aritu zaizkigu, eta lan honetan
gidatu gaituzte. Eskerrak eman nahi dizkiet.

vi | GIZA GARAPENARI BURUZKO TXOSTENA 2015

HDROn praktiketan egon diren Geneva
Damayanti, Qiansheng Hou, Yiying Sana
Riaz, Elizabeth Scheib eta Elle Wang-ek ere
merezi dute aitorpena, egindako lanagatik eta
ekarpenengatik.
Communications
Development
Incorporated enpresako edizio- eta produkzio-
talde profesionalak —Bruce Ross-Larson
(burua), Joe Caponio, Christopher Trott eta
Elaine Wilson— eta Gerry Quinn, Accurat
Design eta Phoenix Design Aid diseinatzaileek
ere berebiziko garrantzia izan dute txosten erakargarri eta irakurterraz bat egiteko.
Baina, batez ere, honako hauei eman nahi
dizkiet eskerrak: UNDPko adiministrari den
Helen Clarki, bere lidergo eta ikuspegiagatik,
eta bere aholku, gidaritza eta laguntzagatik, eta
HDROko talde osoari, giza garapenean aurrera
egitea helburu duen txosten hau sortzeko azaldu duten arduragatik eta konpromisoagatik.

Selim Jahan

Zuzendaria
Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa
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Infografia: giza garapenaren alderdiak
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Laburpena
Lana eta giza garapena
Giza garapena pertsonen aukerak areagotzean datza —pertsonen bizimoduaren aberastasuna aztertzen du, ekonomien aberastasuna baino gehiago— (ikusi infografia). Lanak berebiziko garrantzia du aukerak areagotze horretan; izan ere, presente dago
mundu osoko pertsonen bizitzetan, zenbait modutan, eta haien bizitzako zati handiena hartzen du. Munduan bizi diren 7.300
milioi pertsonetatik, 3.200 milioi pertsonak lanbide bat dute, eta beste batzuk zainketa-lanetan, sormen-lanetan, boluntario-
lanetan edo bestelako lanetan aritzen dira, edo etorkizunean lanbide bat izateko prestatzen ari dira. Lan horietako batzuek giza
garapena hobetzen laguntzen dute, eta beste batzuek ez. Are gehiago, lan batzuek giza garapena kaltetzen dute (1. irudia).
Lanak bizibidea eta segurtasun ekonomikoa ematen dizkio jendeari. Funtsezkoa da bidezko hazkunde ekonomikorako, pobrezia murrizteko eta
genero-berdintasunerako. Gainera, gizartean erabateko parte-hartzea izateko aukera ematen die
pertsonei, eta duin eta baliagarri sentitzen lagun
tzen die. Lanak ondasun publikoak areagotzen
lagun dezake, eta zainketa-lanek loturak sortzen
dituzte familien eta komunitateen barruan.
Bestalde, lanak indartsuago egiten ditu gizarteak. Pertsonek elkarrekin lan egiteak, ongizate
materiala areagotzeaz gain, jakintza-talde handi
bat sortzen du, eta hori da, hain zuzen, kulturen
eta zibilizazioen oinarria. Gainera, lan horrek
ingurumena errespetatzen badu, etekinak belaunaldietan zehar luzatzen dira, ahaztu gabe lanak
giza ahala, sormena eta espiritua pizten dituela.
Aurtengo Giza Garapenari buruzko Txostenak
aztertzen du nola hobe dezakeen lanak giza garapena, kontuan hartuta lanaren mundua oso azkar
aldatzen ari dela eta giza garapenak funtsezko
erronka batzuk dituela oraindik. Txostenak lanaren
ikuspegi zabala hartzen du, barnean hartuta boluntario-lana eta sormen-lana: lanbideetatik harago
doa, beraz. Gainera, lanaren eta giza garapenaren
lotura aztertzen du, kontuan hartuz zainketa-lanak
nahiz lan ordaindua, eta lan iraunkorrari buruzko
eztabaida mahaigaineratzen du.
Bestalde, Txostenak adierazten du ez dagoela
lotura automatikorik lanaren eta giza garapenaren artean. Lan batzuek, hala nola bortxazko
lanek, giza garapena kalte dezakete; izan ere,
giza eskubideak urratzen dituzte, pertsonen
duintasuna zapaltzen dute eta askatasuna eta
autonomia kentzen dituzte. Eta, politika egokirik gabe, lanerako aukeretan eta lansarietan
dauden desberdintasunek zatiketa ekar dezakete, eta gizarteko berdintasun-ezak betikotu.

Txostenaren arabera, lanak giza garapena areagotu dezake, politikek lan-aukera produktibo,
ordaindu eta gogobetegarriak ematen badituzte;
langileen gaitasunak eta ahalmena areagotzen
badituzte; eta haien eskubideak, segurtasuna eta
ongizatea bermatzen badituzte. Azkenik, Kontratu
Sozial Berri baterako, Hitzarmen Global baterako
eta Lan Duinaren Programa baterako ekintza-
agenda baten beharra azpimarratzen du Txostenak.

Pertsonak dira nazioen
benetako aberastasuna, eta
giza garapena pertsonen
aukerak areagotzean datza
Duela hogeita bost urte, giza garapenari buruzko
lehen txostenak giza garapenaren kontzeptua aurkeztu zuen: inplikazio handiak zituen ideia sinple
bat. Ordura arte, mundua oparotasun materialaz
baino ez zen kezkatu denbora luzeegiz, jendea
alde batera utzita. Giza garapenaren esparruak,
ordea, pertsonak hartu zituen ardatz, garapenbeharrak aztertzeko ikuspegia aldatu zuen, eta
pertsonen bizitza lehen planora ekarri zuen.
Azpimarratu zuen garapenaren helburua ez dela
diru-sarrerak handitzea soilik, pertsonen aukerak
areagotzea ere badela —horretarako, g iza eskubideak, askatasunak, gaitasunak eta aukerak areagotu
behar dira, eta pertsonei bizitza luze, osasuntsu eta
sortzaileak bizitzeko aukera eman— (1. laukia).
Giza garapenaren ideia osatzeko, neurketa
bat erabiltzen dugu: Giza Garapenaren Indizea
(GGI). Neurketa horrek pertsonen ongizatea
ikuspegi zabal batetik ebaluatzen du, diru-sarreraz harago joanez (2. laukia).
Jendea ardatz duen garapenaren ideia sinple
baina boteretsu horrekin, giza garapenari

Giza garapenak
pertsonen
bizimoduaren
aberastasuna
aztertzen du
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Lana presente dago mundu osoko pertsonen bizitzetan, era batera edo bestera

Giza garapena eragoztea

Giza garapena sustatzea
Zer eragin duen giza garapenean

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa.

1. LAUKIA
Giza garapena: ikuspegi orokorra
Giza garapena pertsonen aukerak areagotzearen prozesua da —haien gaitasunak hobetzean eta gaitasun horiek
erabiltzeko aukera gehiago ematean datza—. Baina giza
garapena helburua ere bada; beraz, prozesuaz gain, emaitza
ere bada. Giza garapenak berekin dakar pertsonak beren bizi
tzak baldintzatzen dituzten prozesuetan eragiteko gai izatea.
Testuinguru honetan, hazkunde ekonomikoa giza garapena
lortzeko baliabide garrantzitsu bat da, baina ez helburua.
Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa.
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Giza garapenak pertsonen garapena dakar, giza gaitasunak eraikitzen baititu; pertsonentzako garapena, haien
bizimoduak hobetzen baititu; eta pertsonen bidezko garapena, haien bizimoduak baldintzatzen dituzten prozesuetan
parte-hartze aktiboa ematen baitie. Beste ikuspegi batzuk
baino zabalagoa da; adibidez, giza baliabideen ikuspegia
baino zabalagoa, oinarrizko beharren ikuspegia baino zabalagoa eta giza ongizatearen ikuspegia baino zabalagoa.

dute, garapen-emaitzak ebaluatu dituzte, ikerketak eta pentsamolde berritzaileak sustatu dituzte
eta politika jakin batzuk gomendatu dituzte.

2. LAUKIA
Giza garapena neurtzen
Giza Garapenaren Indizea (GGI) indize konposatu bat da,
giza garapenaren oinarrizko hiru alderdi hartzen baititu
kontuan: bizitza luze eta osasuntsua izatea (jaiotzean
dugun bizi-itxaropenaz neurtua); jakintza lortzeko gaitasuna (eskolatze-urteen batez bestekoaren eta esperotako eskolatze-urteen bidez neurtua); eta bizi-maila
duin bat lortzeko gaitasuna (per capita errenta nazional
gordinaz neurtua). GGIn 1.0 puntu lor daitezke gehienez.
Giza garapena osotasun handiagoan neurtzeko,
Giza Garapenari buruzko Txostenak beste lau indize
konposatu ere erabiltzen ditu. Berdintasun-ezaren
arabera Doitutako GGIk GGIren balioa jaisten du,
berdintasun-ezetan oinarrituta. Genero Garapenaren
Indizeak emakumeen eta gizonen GGI-balioak alderatzen ditu. Generoaren alorreko Berdintasun-ezaren
Indizeak emakumeen ahalduntzea azpimarratzen du.
Eta Pobrezia Multidimentsionalaren Indizeak diru-sarrerez bestelako pobrezia-alderdiak neurtzen ditu.

Lanak —ez lanbideek soilik—
giza aurrerapena sustatzen du
eta giza garapena hobetzen du

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa.

buruzko munduko pare bat dozena txosten inguru eta giza garapenari buruzko herrialdeko 700
txosten baino gehiago egin dira azken 25 urteotan. Garapenaren diskurtsoa zabaltzen lagundu

Giza garapenaren ikuspegitik, lanaren ideia ez da
lanbideetara eta enplegura soilik mugatzen; aitzitik,
askoz ere zabalagoa eta sakonagoa da. Lanbideek
diru-sarrerak ematen dituzte eta pertsonen duintasuna, parte-hartzea eta segurtasun ekonomikoa
sustatzen dituzte. Baina lanbideen esparrura
mugatuko bagina, kanpoan utziko genituzke giza
garapenean eragin handia duten lan-mota asko;
adibidez, zainketa-lanak, boluntario-lanak eta sormen-lanak, hala nola idaztea eta pintatzea.
Badira zenbait sinergia lanaren eta giza garapenaren artean. Lanak giza garapena hobetzen du;
izan ere, diru-sarrerak eta bizibideak ematen diz
kio jendeari, pobrezia murrizten du eta bidezko
hazkundea bermatzen du. Giza garapenak, berriz,
osasuna, jakintza, abileziak eta kontzientzia areagotuz, giza kapitala handitzen du eta aukerak eta
aukeratzeko gaitasuna zabaltzen ditu (2. irudia).

Lanaren ideia
lanbideena baino
zabalagoa eta
sakonagoa da

2. irudia
Lana eta giza garapena lotuta daude

Lana

Osasun hobea

Diru-sarrerak - bizibidea

Jakintza eta
gaitasun gehiago
Kontzientzia

Segurtasuna
Emakumeen ahalduntzea

Giza kapitala

Parte-hartzea eta ahotsa

Aukerak

Duintasuna eta aitorpena

Aukeraketa

Sormena eta berrikuntza

G i za g a ra p e n a
Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa.
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Giza garapen
apalarekin bizi diren
pertsonen kopurua
2.000 milioi inguru
murriztu da

1990. urtetik hona, munduak aurrerapauso
handiak egin ditu giza garapenean. Munduko
GGIren balioa laurden bat baino gehiago hazi
da, eta garapen gutxieneko herrialdeetan, erdia
baino gehiago. Aurrerapen hori nahiko egonkorra izan da denboran eta eskualdeetan zehar.
Giza garapen apalarekin bizi ziren pertsonen kopurua 3.000 milioi zen 1990ean, eta 1.000 milioi
baino zertxobait gehiagora jaitsia zen 2014an
(ikusi Estatistika-eranskinetako 8. taula).
Gaur egun, jendea luzaroago bizi da, haur
gehiago joaten dira eskolara eta jende gehiagok
ditu eskura ur garbia eta oinarrizko saneamendua.
Aurrerapen hori diru-sarrerak handitzearekin
lotuta dago, eta gizakiaren historiako bizi-maila
onenak ekarri ditu. Iraultza digitalak gizarte eta
herrialde desberdinetako jendea lotuta egotea
ekarri du. Eta hori bezain garrantzitsua: garapen
politikoei esker inoiz baino jende gehiago bizi da
gaur egun erregimen demokratikoetan. Giza garapenaren alderdi garrantzitsuak dira guztiak.
1990etik 2015era bitartean, diru-sarreren pobrezia bi heren baino gehiago murriztu da garapen-bidean dauden herrialdeetan. Mundu osoan
muturreko pobrezian bizi direnen kopurua 1.900
milioi pertsonatik 836 milioira jaitsi da. Haurren
heriotza-tasa erdia baino gehiago murriztu da, eta
5 urtetik beherako haurren heriotza-tasa, berriz,
12,7 milioitik 6 milioira jaitsi da. 2.600 milioi
pertsonak baino gehiagok edateko ura lortzeko
iturri hobeak ditu orain, eta 2.100 milioi pertsonak saneamendu-instalazio hobeak ditu, denbora
horretan munduko biztanleria 5.300 milioi per
tsonatik 7.300 milioi pertsonara igo bada ere.1.
7.300 milioi pertsonak era batera edo bestera
egiten duten lanak aurrerapen hori lortzen lagundu du. Nekazaritzan diharduten 1.000 milioi
pertsona inguruk eta 500 milioi familia-baserrik
baino gehiagok munduko janariaren % 80 baino
gehiago ekoizten dute, eta elikadura eta osasuna
hobetzen laguntzen dute.2 Munduan, osasunaren
eta hezkuntzaren alorrean diharduten 80 milioitik
gora langilek giza gaitasunak areagotu dituzte.3
Zerbitzuetan lan egiten duten 1.000 milioitik langilek giza aurrerapenean lagundu dute. Txinan eta
Indian, energia garbiaren alorreko 23 milioi enplegu ingurumen-iraunkortasuna hobetzen ari dira.4
Lanak badu gizarte-balio bat, langile bakoitzaren irabazietatik harago doana. 450 milioi ekin
tzaile baino gehiago giza berrikuntza eta sormena
areagotzen ari dira.5 Etxeko lan ordainduak egiten
dituzten 53 milioi pertsona inguru jendearen
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zaintza-beharrak asetzen ari dira.6 Haurrak zain
tzen dituztenak haiek etorkizunerako prestatzen
ari dira. Adinekoak eta desgaituak zaintzen dituztenak haien gaitasunei eusten laguntzen ari dira.
Artisten, musikarien eta idazleen lanak pertsonon
bizitzak aberasten ditu. Urtero boluntario-lanak
egiten dituzten 970 milioitik gora pertsonek
familiei eta komunitateei laguntzen diete, gizartesareak sortuz eta gizarte-kohesioa indartuz.7

Hala ere, giza aurrerapena
desorekatua izan da, giza gabezia
ugari daude oraindik, eta giza
ahalmen handia alferrik galtzen da
Giza garapenean badira desorekak eskualdeen artean, herrialdeen artean eta herrialdeen barruan.
2014an, Latinoamerikako eta Karibeko GGI
0,748 zen, eta 0,686 Estatu arabiarretan. Eta bizirik jaiotako haur bat izaten duten amen heriotzatasa 100.000tik 21ekoa baino ez zen ELGAko
herrialdeetan; Hego Asian, berriz, 100.00tik
183koa (ikusi Estatistika-eranskinetako 5. taula).
Oro har, munduan emakumeek gizonek baino
% 24 gutxiago irabazten dute eta administrazioeta zuzendaritza-postuen % 25 soilik dute enpresamunduan —
 enpresen % 32k ez du emakumerik
zuzendaritza-postu nagusietan—.8 Emakumeek
aulkien % 22 soilik dute parlamentu nazionaletako ganbera bakarretan edo behe-ganberetan.
Malaysian, biztanleriaren % 10 aberatsenek
errenta nazionalaren % 32 zuten 2012an, eta % 10
pobreenek % 2 baino ez.9 Moldavian, hirietako
biztanleriaren % 69k eskuragarri du edateko ura;
landako biztanleriaren kasuan, % 23k baino ez.10
Giza garapenaren lorpenetan dauden desorekez gain, giza gabezia ugari daude oraindik ere.
Munduan 795 milioi pertsonak gose kronikoa
bizi dute, 5 urtetik beherako 11 haur hiltzen
dira minutuero eta 33 ama hiltzen dira orduero.
37 milioi pertsona inguru GIBarekin bizi dira,
eta 11 milioi, tuberkulosiarekin.11
660 milioi pertsonak baino gehiagok iturri desegokietatik eskuratzen dute edateko ura, 2.400
milioi pertsonak saneamendu-instalazio desegokiak dituzte eta 1.000 milioi pertsona inguruk
aire zabalean sabelustu behar izaten dute.12
Munduan, 780 milioi heldu eta 103 milioi gazte
(15-24 urtekoak) analfabetoak dira. Herrialde
garatuetan, 160 milioi pertsona analfabeto funtzionalak dira. Munduan, 250 milioi haurrek ez dituzte

ikasi oinarrizko gaitasunak —
 haietatik 130 milioik
eskolan gutxienez lau urte eman badituzte ere—.13
Giza gabezia larrietako bat da ez erabiltzea, gaiz
ki erabiltzea edo gutxi erabiltzea pertsonek giza
garapenerako duten ahalmen handia. 2015ean,
204 milioi pertsona lanik gabe egon dira: haietatik 74 milioi gazteak dira, langabezia-datu formalen arabera. Munduan 830 milioi pertsona inguru
langile pobreak dira —egunean 2$ baino gutxiagorekin bizi direnak—, eta 1.500 milioi baino
gehiago enplegu kalteberetan ari dira, normalean
lan-baldintza egokirik gabe eta adierazpen-aukera
eta gizarte-segurantza egokirik gabe.14
Ahalmen hori martxan jartzea are garrantzi
tsuagoa bihurtzen da, kontuan hartzen badugu
giza garapenean erronka berriak sortzen ari direla.
Adibidez, diru-sarreren, aberastasunaren eta
aukeren alorreko berdintasun-ezak gero eta
handiagoak dira. Gaur egun, munduko biztanleriaren % 80 inguruk munduko aberastasunaren
% 6 soilik du. Litekeena da aberatsenek osatzen
duten biztanleriaren % 1ak aberastasunaren % 50
baino gehiago izatea 2016rako. Lan-munduan,
soldatak produktibitatea baino atzerago doaz, eta
langileen irabazi-zatiek behera egin dute.15
Biztanleriak gora egin du, batez ere Hego Asian
izandako hazkundeagatik eta gero eta gehiago
Saharaz hegoaldeko Afrikakoagatik, eta horrek
eragin handia izango du giza garapenaren zenbait
alderditan: lan-aukeretan, zainketa-beharren eta
zaintzaileen arteko desorekan, gizarte-babesean...
Kalkulu batzuen arabera, 13,6 milioi zaintzaileko
eskasia dago munduan, eta horrek gabezia handiak
sortuko ditu epe luzera 65 urtetik gorakoentzako
zainketa-zerbitzuetan.16 Luzaroago bizitzeak,
zahartzeak, gaztediaren gorakadak eta mendekotasun-ratioek eragina izango dute. Aurreikuspenen
arabera, 2050ean, munduko biztanleriaren bi heren
baino gehiago —
 edo 6.200 milioi pertsona— hiri-eremuetan biziko dira, eta hiriek jendea hartzeko
duten gaitasuna muturrera eramango du horrek.17
Bestalde, giza segurtasunak zenbait mehatxu ditu.
2014. urtearen amaieran, 60 milioi lekualdatu zeuden munduan.18 2000tik 2013ra bitartean, indarkeria erabiltzen duten estremismo nazionalek edo
globalek eragindako heriotzen kopurua boskoiztu
egin da, 3.361etik 17.958ra igo baita.19 Emakumeen
aurkako indarkeria da giza garapenaren mehatxu
larrienetako bat; izan ere, hiru emakumetik batek
indarkeria fisikoa edo sexuala jasan du.20
Giza garapena ahultzen duten hainbat ezbehar, kalteberatasun eta arrisku daude oraindik:

epidemiak, osasun-arrisku berriak, krisi finantzarioak, elikaduraren eta energiaren alorreko segurtasun-ezak... Adibidez, gaixotasun ez-kutsakorrak
(edo kronikoak) osasun-arrisku global bat dira
orain: 38 milioi pertsona hiltzen dituzte urtero
—ia hiru laurden (28 milioi) diru-sarrera baxuko
edo ertaineko herrialdeetan—.21 Munduko biztanleriaren ia % 30 (2.100 milioi pertsona) obesoa
da —hiru bosten baino gehiago garapen-bidean
dauden herrialdeen eskualdeetan bizi dira—.22
Munduko komunitateek gero eta kalteberatasun handiagoa dute klima-aldaketaren ondorioen
aurrean: ondorio horietako bat biodibertsitatearen
galera da, komunitate pobre askoren bizibidean
eragin zuzena duena. 1.300 milioi pertsona inguru
lur kalteberetan bizi dira.23 Eta milioika pertsonak
natura-hondamendien eragina jasaten dute.

Munduan, 5 urtetik
beherako 11 haur
hiltzen dira minutuero,
eta 33 ama orduero

Lanak giza garapena hobetu
dezake, baina kaltetu ere bai: bien
arteko lotura ez da automatikoa
Lanaren eta giza garapenaren arteko lotura ez da
automatikoa. Lanaren kalitatearen, lan-baldintzen,
lanaren gizarte-balioaren eta halakoen baitan dago
lotura hori. Jendeak lanbide bat izatea garrantzitsua
da, baina garrantzitsuak dira beste alderdi batzuk
ere. Adibidez: Segurua al da lana? Jendea pozik
al dago bere lanarekin? Ba al dago aurrera egiteko
aukerarik? Enpleguak sustatzen al du lana eta bizi
tza pertsonala uztartzeko aukera? Berdintasuna al
dago emakumeen eta gizonen aukeren artean?
Lanaren kalitateak barnean hartzen du, halaber,
ea lanbideak pertsonak duin eta harro sentiarazten
dituen ala ez eta ea parte-hartzea eta elkarrekin
tza errazten dituen ala ez. Giza garapenarekin
duen lotura indartzeko, lanak ingurumenaren
iraunkortasuna ere sustatu behar du. Lanak giza
garapenarekin duen lotura indartzen du, baldin eta
norbanakoen irabazietatik harago badoa eta helburu sozial komunak lortzen laguntzen badu, hala
nola pobrezia eta berdintasun-eza murrizten eta
gizarte-kohesioa, kultura eta zibilizazioa sustatzen.
Aitzitik, lanaren balioa murriztu egiten da, eta
giza garapenarekin duen lotura ahuldu, lanean bereizkeria eta indarkeria badago. Errazen ikusten den
bereizkeria generoaren alorrekoa da —lanpostuetan,
ordainsarietan eta tratamenduan—. Estatu
Batuetan, emakumezko finantza-adituen soldatak
haien gizonezko homologoen % 66 soilik dira.24
Baina badira beste bereizkeria-mota batzuk ere:
Laburpena | 5

Lanaren eta giza
garapenaren
arteko lotura ez
da automatikoa

arrazaren, etniaren, desgaitasunen eta sexu-joeraren
alorrekoak, adibidez. Latinoamerikan, talde indigenen eta gainerako biztanleriaren soldaten artean
% 38ko aldea dago, kalkuluen arabera.25
Lantokiko edo lanbideko indarkeriak
—mehatxuak eta abusu fisikoak nahiz ahozkoak—
ere ahultzen du lanaren eta giza garapenaren arteko
lotura. 2009an, Europar Batasuneko 30 milioi
langile inguruk lanarekin lotutako indarkeria bizi
izan zuten, hala nola jazarpena, beldurraraztea,
bullyinga edo indarkeria fisikoa —10 milioik lantokian eta 20 milioik lantokitik kanpo—.26
Lotura hori ahuldu egiten da gatazka-egoeretan
edo gatazka ondorengo egoeretan ere. Egoera horietan, lanak ez du beti eduki definigarri bat izaten, eta
giza garapena bizirik iraute hutsa bihurtzen da maiz.
Lan-baldintza batzuek giza garapena kaltetzen
dute. Pertsona asko bizi-aukeraketak mugatzen
dizkieten lanetan aritzen dira. Milioika pertsonak
abusu- eta esplotazio-baldintzetan egiten dute lan,
giza eskubideak urratzen dituzten eta duintasuna
zapaltzen duten lanetan; horren adibide dira lan
egitera behartutako haurrak, bortxazko lanetan
diharduten pertsonak eta giza trafikoaren esku lan
egiten dutenak (3. irudia). Milioika etxeko langilek,
langile immigrantek, sexu- langilek eta industria
arriskutsuetako langileek ere arrisku asko dituzte.

Munduan 168 milioi haur daude lanean,
ia haur-biztanleriaren % 11: 100 milioi mutil
eta 68 milioi neska inguru. Gutxi gorabehera
erdiak lan arriskutsuetan ari dira.27
2012an, 21 milioi pertsona inguru bortxazko
lanetan aritu ziren, trafikatzaileek lanera edo
esplotazio sexualera behartuta edo esklabotza
moduko baldintzetan harrapatuta —14 milioi lanean esplotatuak izan ziren eta 4,5 milioi sexualki
esplotatuak—. Emakumeen eta nesken propor
tzioa handiagoa zen gizonena eta mutilena baino.
Uste da bortxazko lanek 150.000 milioi dolarreko
irabazi ilegalak ematen dituztela urtero.28
Arma- eta droga-trafikoaren ondoren, giza
trafikoa da mundu osoan irabazi gehien ematen
dituen jarduera ilegala. 2007tik 2010era bitartean, 136 herritartasunetako biktimak hauteman ziren trafikoaren eskutan 118 herrialdetan,
eta % 55-60 emakumeak ziren.29
Azkenaldian, immigrante ilegalen trafikoa sortu
da. Trafikatzaile-sareek dirua kobratzen diete itsasoak zeharkatuz ilegalki beste herrialde batzuetara
iritsi nahi duten immigranteei. 2014an, 3.500
pertsona inguruk, edo agian askoz gehiagok, bizia
galdu zuten Mediterraneo itsasoan, Europara zeramatzaten trafikatzaileen ontziak itzuli edo hondoratu zirenean —gehienak Libiatik atera ziren—.30

3. IRUDIA
Lan zapaltzaileek eta esplotazioak giza garapena kaltetzen dute
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Milioika langilek etxeko lan ordainduak eginez
lortzen dituzte diru-sarrerak, batez ere emakumeek. Babes egokiak baldin badaude, etxeko lanek
jendea ahaldundu dezakete, eta beren familiak pobreziatik ateratzen lagun diezaiekete askori. Baina
abusua oso ohikoa izaten da etxeko lan ordainduetan, batez ere langileak emakume immigranteak
direnean. Batzuetan, lege-esparrua ez bada egokia
edo ez bada betearazten, enplegatzaileek mehatxuak eta hertsapena erabiltzen dituzte, soldata
baxuak ordaintzeko edo, are gehiago, soldatarik
ez ordaintzeko. Batzuetan lanegun luzeak lan egitera behartzen dituzte etxeko langile ordainduak
—egunean 18 ordura arte, jaiegunik gabe—.
Lan-baldintzak eskasak izaten dira sarritan, janari
gutxirekin eta mediku-zerbitzuak jasotzeko aukerarik gabe. Etxeko langile ordainduek abusu fisiko
edo sexualak ere jasan ditzakete.31
Meatzaritza da lanbide arriskutsuenetako bat
herrialde askotan. Langileria guztiaren % 1 soilik
hartzen du (30 milioi langile), baina heriotza
eragiten duten lan-istripuen % 8 eta zauri eta
desgaikuntza dakarten gaixotasun asko sortzen
ditu, hala nola pneumokoniosia (birika beltzaren gaixotasuna ere deitua).32

Globalizazioa eta iraultza
teknologikoa ziztu bizian
aldatzen ari dira gure lan egiteko
modua eta egiten duguna
Lanaren testuingurua aldatzen ari da, eta horrek
eraginak ditu giza garapenean. Lanaren aldaketa
horren eragile nagusiak globalizazioa eta iraultza
teknologikoa dira; batez ere, iraultza digitala.
Globalizazioak elkarrekiko mendekotasuna
sustatu du mundu osoan, eta eragin handia izan
du merkataritzako, inbertsioetako, hazkundeko
eta lana sortzeko eta suntsitzeko joeretan, bai eta
sormen- eta boluntario-lanetarako sareetan ere.
Badirudi iraultza teknologiko berri eta bizkortuak bizitzen ari garela.
Azken 10 urteotan, salgaien eta zerbitzuen mundu-merkataritza ia bikoiztu egin da —13 bilioi dolar 2005ean, eta ia 24 bilioi dolar 2014an—. Fluxu
horien osagai digitalak ere areagotu egin dira.33
Teknologia digitalak oso azkar barneratu dira.
Estatu Batuetan, 50 urte baino gehiago behar izan
ziren biztanleriaren erdiak telefono bat izateko.
Telefono mugikorren kasuan, 10 urte baino ez ziren
behar izan (4. irudia). 2015. urtearen amaierarako,

4. IRUDIA
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munduan mugikorren 7.000 milioi harpidetza baino gehiago egongo dira, eta Interneteko 3.000 milioi erabiltzaile baino gehiago.34
Iraultza digitalaren eskuragarritasunean desorekak daude eskualdeen, sexuen, adin-taldeen
eta hiriko eta landako biztanleriaren artean.
2015ean, herrialde garatuetako familien % 81ek
Interneterako sarbidea zuen; garapen-bidean dauden herrialdeen eskualdeetan, % 34k baino ez; eta
garapen baxueneko herrialdeetan, % 7k baino ez.35
Globalizazioak langileak eta enpresak sare globaletan elkartzen ditu, kanpo-kontratazioen eta
balio-kate globalen bidez. Enpresek herrialde merkeagoetan birkokatzen edo/eta azpikontratatzen
dituzte funtzio batzuk edo funtsezkoak ez diren jarduera batzuk. Apple konpainiak, adibidez, 63.000
pertsona soilik kontratatu ditu, mundu osoan
haren produktuak diseinatzen, saltzen, fabrikatzen
eta muntatzen dituzten 750.000 pertsonetatik.36
Jarduera ekonomiko asko zenbait herrialdetan
eta batzuetan zenbait kontinentetan banatutako
balio-kate globalen barruan daude orain. Kate ho
rrek barnean hartzen ditu lehengaiak, azpiosagaiak,
merkaturatzea, saldu osteko zerbitzuak... Tarteko
salgaiak eta zerbitzuak ekoizten dituzte nagusiki,
nazioartean sakabanatuta dauden ekoizpen-prozesuetan an
tolatuta, enpresa multinazionalek
koordinatuta eta zenbait industriatatik igaroz.
Azken urteotan, jakintza produkzioaren ardatz
bihurtu da. Fabrikazioan ere, ondasun amaituen
balioa gordetzen duten jakintzatik dator gero eta

Munduan 168 milioi
haur inguruk egiten
dute lan, eta 21 milioi
pertsona bortxazko
lanetan aritzen dira

Laburpena | 7

Badirudi iraultza
teknologiko berri
eta bizkortuak
bizitzen ari garela

gehiago. 2012an, jakintza ardatz zuten ondasunen,
zerbitzuen eta finantzen merkataritza —3 bilioi
dolar inguruko balioa—1,3 aldiz azkarrago hazi
zen, lana ardatz zuten ondasunen merkataritza
baino, eta ondasunen eta zerbitzuen guztizko
merkataritzako proportzio handiagoa hartu zuen.37
Iraultza digitalak lanerako modu berriak sortu
ditu, hala nola elkarlaneko ekonomia (GrabTaxi),
negozio-prozesuak kanporatzea (UpWork),
crowdworkinga (Mechanical Turk) eta lan malgua. Gainera, iraultza ekarri du sormen-lanera
eta ekoizle eta artisau txikiak ahaldundu ditu.
Aurrerapen teknologikoek, lana eraldatzeaz
gain, sormen- eta berrikuntza-modu berriak
ekarri dituzte. Lankidetza-taldeek eta etor
kizun-sena dutenek ideiak benetako ondasun
eta zerbitzu bihurtu dituzte. Ordenagailuen
eta elektronikaren alorreko berrikuntzek berebiziko garrantzia izan dute hazkunde horretan:
1990etik 2012ra bitartean, patente berri guztietan izan duten zatia bikoiztu baino gehiago
egin da, % 25 izatetik % 55 izatera igaro baita.38
Iraultza digitalak boluntario-lanak ere aldatu
ditu, orain modu birtualean egin baitaitezke (online edo digitalki). Nazio Batuen Boluntariotza
programaren online sistemari esker, 10.887
boluntariok (% 60 emakumeak) beren gaitasunak
garapen-lanetara bideratu zituzten 2014an.39
Hauek dira mundua aldatzeko ahalmen handiena duten teknologiak: hodei-teknologia, 3D
inprimaketa, robotika aurreratua, energia-bilketa
eta jakintza-lanen automatizazioa —azken horrek
jakintza-lanen antolamendua eta produktibitatea
eraldatuko ditu software-sistema adimendunen
bidez, eta laguntzaile digital adimendunak era
biltzeko aukera emango die milioika pertsonari—.
Lan-mundu berrian, langileek malguagoak eta
moldakorragoak izan behar dute, eta prest egon behar dute gaitasunak birziklatzeko, birkokatzeko edo
lan-baldintzak birnegoziatzeko. Bestalde, denbora
gehiago eman behar dute aukera berriak bilatzen.
Lan-mundu berriarekin lotura handiena
dutenak milurtekoaren belaunaldikoak dira
(1980az geroztik jaiotako kohortekoak). Izan
ere, talde horretako kideak adinez nagusi egi
terako, teknologia digitalak eta IKTak bizitzako
arlo guztietan sartuta zeuden jada. Malgutasuna,
moldakortasuna eta lan ez-konbentzionala gero
eta ohikoagoak diren garai batean egin dira
heldu, gainera.
Milurtekoaren belaunaldiko askok irabaziak
lortzeaz harago doazen lanak bilatzen dituzte,
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eta ingurumenaren eta gizartearen arazoak konpontzea beren bizibideen zati izatea nahi dute.
Langileria berriaren artean gizarte-ekintzaileak
daude. Kausa jakin bat lantzen duten pertsonak
dira, gizarte-arazoak konpontzeko konpromisoa
dutenak, eta galerarik eta dibidendurik gabeko
enpresak sortzen dituzte, non irabazi guztiak
berriro ere enpresan inbertitzen diren, laguntza
finantzariorik behar ez izateko eta gizarte-irabaziak maximizatzeko.

Lanaren globalizazioak
irabaziak ekarri dizkie batzuei
eta galerak beste batzuei
Zerbitzuak kanpoan kontratatzeko joeraren
eraginez, herrialde garatuetako muntaketa-lanak
esportazioak prozesatzeko eremuetara lekualda
tzen hasi ziren, garapen-bidean dauden herrialdeek
esportaziora bideratutako industrializazioa bultzatu ahala. Joera horrek lan-sorreran eragin positibo
nabarmena izan du, hala garapen-bidean dauden
herrialde handietan ( Txinan eta Mexikon, kasu)
nola herrialde txikiagoetan (esaterako, Costa Rican,
Dominikar Errepublikan eta Sri Lankan), baina
oso bestelako eragina izan du, halaber, lanaren kalitatean eta lan-estandarretan.
Zerbitzu-lanen deslokalizazio globala 1990eko
hamarkadan bizkortzen hasi zen, informazioaren
eta komunikazioen teknologian izandako
aurrerapenek aukera eman zutenean zerbitzu osagarriak edonon egiteko. Adibidez, 2000 eta 2010
artean, Indian, informazioaren eta komunikazioen
teknologiarekin zuzenean lotutako enpleguak
izugarri areagotu ziren, 284.000 izatetik 2 milioitik
gora izatera.40 Zerbitzuen arloa hazten ari da,
orobat, Errusiar Federazioan, Latinoamerikan eta
Afrikan, neurri batean enpresek ordu-eremuak
dibertsifikatzeko duten interesagatik, 24 orduko
zerbitzua eskaini ahal izateko.41 Haatik, zerbitzuak
garapen-bidean dauden herrialdeetan kontratatzea
ez da izan sektore eta langile guztien mesederako.
Oro har, zerbitzuak kanpoan kontratatzea onuragarria izan da garapen-bidean dauden herrialdeentzat, baina ondorio kaltegarriak ditu herrialde
garatuetako langileentzat. Kalkuluak askotarikoak
dira, eta epe luzeko kaltea ez da epe laburrekoa bezain argia, baina enplegu-galerak handiagoak dira
industrian zerbitzuetan baino. Deslokalizazioak
eragindako epe laburreko enplegu-galerarik ez
dago herrialde batzuetan, eta galerak handiak dira

beste batzuetan; esaterako, Portugalen, galdutako
enplegu guztien % 55 dira.42
Gaur egun, administrazio-laguntza, negozio- eta
finantza-eragiketak, ordenagailuz egiteko zereginak
eta matematikarekin lotutakoak behar dituzten
lanak dira kanpoan gehien kontratatzen direnak.
Australian, Kanadan eta Estatu Batuetan, enplegu
guztien % 20-29 kanpoan kontratatuak izateko
modukoak dira, nahiz eta ez diren denak kanpora
tzen.43 Kalkulu horretako enpleguetako asko
zerbitzuen arloko kualifikazio ertain eta handikoak
dira, atzerrian kostu txikiagoz egin daitezkeenak,
heziketa-maila eta informazioaren eta komunikazioen teknologiak etengabe hobetzen ari direlako.
Beraz, atzerriko jarduerak hartzen dituzten
herrialdeetan enplegu berrien sorrerak izugarrizko
onurak ekar ditzakeen arren, enpleguak galtzen
dituzten pertsonek gaitasun berriak eta trebakun
tza beharko dituzte ingurune lehiakorrago batean
jarduteko. Egokitzapen hori errazteko, programak
behar dira pertsonei enplegu berria bilatzen,
haien gaitasunak hobetzen eta oinarrizko errenta
bat edukitzen laguntzeko. Bestalde, trebakuntza
lagungarria izan daiteke garapen-bidean dauden
herrialdeetako langileen abileziak hobetzeko,
enplegu berriak lortu ahal ditzaten.
Garapen-bidean dauden hainbat herrialde
balio-kate globaletan sartu izanak enplegu
ordaindua lortzeko aukerak areagotu ditu eta
emakumeek langilerian duten esku-hartzea
aldatu du (askok jantzigintzan aurkitu dituzte
enpleguak). 2013an, 453 miloi langile (1995ean
296 milioi ziren), horietako 190 milioi ema
kumeak, balio-kate globaletan ari ziren lanean.44
Baina horrek ez digu askorik esaten lanaren
kalitateari buruz, eta ez digu argitzen langileek
beren giza ahalmenak areagotzen dituzten ala ez.
Horren harira, kezkak agertu dira lan-babesaren
eta gaitasunak hobetzeko aukeren inguruan.
Balio-kate globalen sistemak irabazleak eta
galtzaileak sortzen ditu herrialdeen eta industrien
barruan eta haien artean. Kateon ezegonkortasunak lan-segurtasuna gutxitzea eragin dezake,
eta gobernu eta azpikontratistengan presioa ezar
dezake, kostuak murriztu ditzaten. Horrek, berriz,
presioa ezartzen du langileen soldaten eta lanbaldintzen gainean, batez ere kualifikazio apala
dutenengan. Bestalde, garapen-bidean dauden
herrialdeek arriskua dute lan-aukerak, gaitasunen
garapena eta teknologiaren ezaguera mugatzen
dituzten eta balio erantsi txikia duten balio-kate
globalen atzaparretan geratzeko.

Balio-kate globaletarako trantsizioak zailtasun
berriak ekarri dizkie bai herrialde garatuetako bai
garapen-bidean dauden herrialdeetako langileei.
Zalantza dago zenbaterainoko irabaziak lortzen
dituzten langileek kate horiek sustatzen dituzten lanetan, haietatik kanpokoetan lortzen dituztenekin
alderatuta. Zenbait daturen arabera, lanaren produktibitatea handiagoa da gisa horretako kateetan,
baina kate horien barruan eta kanpoan diharduten
langileen soldatak berberak dira;45 beraz, auzitan
jarri da produktibitatearen hazkundea langileen eta
kapitalaren artean partekatzeko modua.
Balio-kate globalek merkatuan ezartzen
dituzten presioak langileek jasan ohi dituzte
—soldatetan (lehia globalak apalduak), lanaren informalizazioan eta kontratuen segurtasun-gabezian
(askotariko azpikontratazio-kateak) edo kalera
tzeetan (beheraldietan)—. Korporazio multinazionalek gero eta eskulan babesgabeagoa erabiltzen
dute, langile finkoak, kontratista independenteak,
proiektuka hartutako langileak eta azpikontratatuak nahasiz, produkzioa malgutzeko eta kostuak
kudeatzeko.46 Kateotan parte hartzean, batzuek
enplegu seguru eta duinak lortzen dituzte, eta
beste batzuek lan eskasagoak (herrialde eta sektore
berean izanda ere), “lan-dualismo” moduko batean.

Iraultza digitalean etorkizunaren
jabe egitea ez da zori- edo
halabehar-kontua: gaitasun- eta
aurreikuspen-kontua da
Teknologia berriak eraldatzen ari dira jendeak
egiten duen lan-mota eta lana egiteko moduak.
Aldaketa ez da berria, baina birmoldatzen ari da
lanaren eta giza garapenaren arteko lotura eta
jendearentzat ondorio positiboak izan ditzan
behar diren politika- eta erakunde-motak.
Teknologia berrien barneratze eta hedapena lanmundua aldatzen ari da edonon, baina ondorioak ez
dira berberak herrialde guztietan. Aldaketa teknologiko batzuk leku guztietara heldu dira, hala nola
informazioaren eta komunikazioen teknologiak eta
telefono mugikorren eta eskuko beste gailu batzuen
zabalkundea. Hala ere, herrialdeek produkzio- eta
enplegu-egitura desberdinak izaten jarraituko
dute eta teknologia digitalak ez dituzte modu
berean erabiliko, neurri handi batean nekazaritzak,
industriak eta zerbitzuek duten pisu erlatiboagatik eta pertsonen ahalmenak garatzen inbertitu
dituzten baliabideengatik. Herrialde bakoitzean
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desberdinak dira lan-merkatua, lan ordainduaren
eta ordaindu gabearen ratioa eta lantoki-motak
—horregatik, teknologia digitalen eraginak ere
askotarikoak izango dira—.
Iraultza digitala goi-teknologiako industriekin loturik dago, noski, baina eragin handia
izaten ari da, halaber, jarduera informal askotan;
esaterako, nekazaritzan eta salmenta ibiltarian.
Batzuek zuzeneko lotura dute mugikorrekin.
Etiopian, nekazariek mugikorrak erabiltzen dituzte kafearen prezioa jakiteko.47 Saudi Arabian,
berriz, haririk gabeko teknologia erabiltzen dute,
garia landatzean hain eskas duten ura behar
bezala banatzeko.48 Bangladeshko zenbait herrixkatan, emakumezko enpresaburuek mugikorra erabiltzen dute auzoei zerbitzu ordainduak
eskaintzeko.
Mugikorrek lanaren hainbat alderdi errazten
dituzte, deiei, SMS mezuei eta aplikazioei esker.
Abantailak handiak dira beste jarduera-mota
askotan dabiltzanentzat ere —formalak eta informalak, ordainduak eta ordaindu gabeak—, izan
Kairoko janari-saltzaileak, Senegalgo kale-garbi
tzaileak edota Londresko osasun-zaintzaileak.
Interneterako eta mugikorretarako sarbideak sormena eta asmamena baliatzeko ahalmena ematen
dio jendeari. Dena den, askoz gehiago egin daiteke,
batez ere gizon eta emakumeen eta hiri- eta landaeremuen artean dauden aldeak murriztea lortzen
bada. Garapen-bidean dauden herrialdeetan
Interneterako sarbidea herrialde garatuetakoaren
parekoa balitz, BPGa 2.200 milioi dolar gehiago
izango litzateke, eta 140 miloi enplegu berri sortuko lirateke —44 milioi Afrikan eta 65 milioi
Indian—. Garapen-bidean dauden herrialdeetako
epe luzeko produktibitatea % 25 haz liteke.49
Ekonomia digitalari esker, emakume askok beren
sormena eta ahalmena erabiltzeko aukera ematen
dieten lanak lortu dituzte. 2013an, 1.300 milioi
emakumek erabiltzen zuten Internet.50 Batzuk
e-merkataritzan sartu dira enpresari gisa, eta beste
batzuk crowdworking edo e-zerbitzuen bitartez
lanean ari dira. Baina lan-mundu berri horrek gainsaria ematen die zientzian eta teknologian gaitasun
eta kualifikazio handiak dituzten langileei, eta
horiek gehienetan ez dira emakumeak.
Langile zaharragoek ere lan-aukera berriak
dituzte, eta askok lanean jarraitzen dute, gustukoa dutelako edo erretiroa hartzeko aukerarik ez
dutelako. Langile zaharragoak eta gazteagoak,
gehienetan, lan-merkatu desberdinetan daude
(eta beraz ez dago zuzeneko ordezkatzerik), eta
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gazteek agian ez dute hersturarik nozituko zaharragoei lanean jarraitzeko bidea emateagatik.
Hala ere, badira arriskuak eta bete gabeko
promesak. Hain zuzen, inflexio-puntu batean
egon gintezke, eragin positiboak nahiz negatiboak
dituena. Iraultza teknologikoak dakarren aldaketa
teknikoak ondorioak ditu kualifikazioaren arabera:
teknologia berrien ondorio garbia da eskaintza
mugatzen diela hain kualifikatuak ez diren langileei,
eta areagotu kualifikazio handikoei. Definizioz,
aldaketa horrek giza kapital handiagoa duen jendeari egiten dio mesede, lan-aukerak polarizatuz.
Goiko aldean, lan onak daude heziketa- eta kualifikazio-maila handiak dituztenentzat. Adibidez,
automobilgintzan, ibilgailu berriak diseinatzen
eta probatzen dituzten ingeniariak izango dira
onuradunak. Behe-behean egongo dira, orain bezala, kualifikazio apal eta produktibitate eta ordainsari txikiko zerbitzu-lanak, bulego-garbitzailearena
kasu. Baina, erdialdean, etengabe murrizten joango
dira bulegoetako gelaxketan edo lantegietako solairuetan egiten diren lanak. Horrenbestez, galtzaile
handiak abilezia ez hain espezializatuak eta errutinazkoak dituzten langileak izango dira (5. irudia).
Sarritan, itxurazko kualifikazioa duen jendeak
ere ez ditu kognitiboki konplexuak diren lan askotan behar diren abileziak. Zenbait industriatan
gaitasun-eskasia izan lezakete, eta langile trebeenak
erakartze aldera soldata handia ordaintzeko prest
dauden enpresek merkatu globalean begiratuko
dute. Eta, hala, langileak, beren herrialdeetan
polarizatuak izateaz gain, nazioartean estratifikatuak izaten ari dira: kualifikazio apaleko langileak
merkatu nazionaletatik heltzen dira, eta kualifikazio handikoak merkatu globaletatik.
Abilezia bereziak eta heziketa egokia dituen
langilearen abagunea da, teknologia erabili ahal
izango duelako balioa sortu eta atzemateko.
Baina lehenago sekula ez da garai okerragorik
izan gaitasun eta abilezia arruntak dituenarentzat, ordenagailuak, robotak eta bestelako
teknologia digitalak izugarrizko abiadan ari baitira xurgatzen gaitasun eta abilezia horiek.
Iraultza digitalaren balizko onura bat zen langileen produktibitatea haziko zuela, eta horrek
ordainsari hobeak ekarriko zituela. Ez dirudi
horrelakorik gertatu denik: produktibitatea ez da
hazi espero zen neurrian, eta irabazi gutxi bideratu
dira ordainsariak igotzera. Ekonomia askotan
(Herbehereetan kasu), produktibitatearen eta
ordainsarien hazkuntzaren arteko arrakala gehiago
zabaldu da urteen joanean, eta egoera are larriagoa

5. IRUDIA
Automatizazioaren ondorioz desagertzeko probabilitate gehien eta gutxien dituzten 20 lanbideak

Aisialdiko terapeutak

Telemarketin-langileak
Tituluen aztertzaileak, laburpen-egileak eta bilatzaileak

Lehen lerroko mekanika-ikuskatzaile, -instalatzaile eta -konpontzaileak
Larrialdiak kudeatzeko zuzendariak

Estolderia-langileak

Osasun mentalaren eta substantzia-abusuaren alorreko gizarte-langileak

Matematikako teknikariak
Aseguratzaileak

Audiologoak
Terapeuta okupazionalak

Erloju-konpontzaileak

Ortopedistak eta protesigileak
Osasun-zainketako gizarte-langileak
Ahoko eta aurpegi-masailetako kirurgialariak
Suhiltzaile-zerbitzuko lehen lerroko ikuskatzaileak eta prebentzio-arloko langileak
Dietistak eta nutrizionistak
Ostatu-zuzendariak
Koreografoak
Salmenta-ingeniariak
Medikuak eta kirurgialariak
Irakaskuntza-koordinatzaileak

Psikologoak
Poliziako lehen lerroko ikuskatzaileak eta detektibeak
Dentistak
Lehen hezkuntzako irakasleak, hezkuntza berezikoak izan ezik

Karga- eta pleit-agenteak
Desagertzeko
probabilitate
gutxien

Desagertzeko
probabilitate
gehien

Zerga-aholkulariak
Fotografia-prozesuetako langileak
Kontu berrien teknikariak
Liburutegiko teknikariak
Datuak sartzeko langileak
Tenporizadore-muntatzaileak
Aseguru-erreklamatzaileak
Artekaritza-bulegariak
Eskariak hartzeko bulegariak
Mailegu-emaileak
Aseguru-tasatzaileak
Arbitroak, jokozainak eta kirol-arduradunak
Kutxazainak

Oharra: Irudiko lanbideak informatizatuak izateko probabilitatearen arabera sailkatuta daude (urdinez, automatizatuak izateko probabilitate gutxien dituztenak, eta gorriz, probabilitate gehien dituztenak). Estatu Batuetako
Lanbideen araberako Lan Estandarra Sailkatzeko Sailetik hartu dira lanbideak.
Iturria: Frey eta Osborne 2013.

da, soldaten batez bestekoak ezkutatzen baitu
langile gehienen ordainsaria izoztu egin dela, eta gehien irabazten dutenen sarrerak, berriz, izugarri igo.
Iraultza teknologikoarekin, berdintasun-eza gero
eta gehiago areagotu da. Langileak guztizko errentaren zati txikiagoa jasotzen ari dira. Heziketa eta
prestakuntza hobeak dituztelako produktiboagoak
direnek ere ez dute maiz ordainik jasotzen dirusarreretan, egonkortasunean edo onarpen sozialean.
Langileen errenta gero eta txikiagoa izatea
loturik dago batez besteko ordainsari errealak
geldotzearekin: kualifikazio (eta kapital) handiko
langileen diru-sarreren partea gero eta handiagoa
da, baina beste langileena gero eta txikiagoa.
Soldata handienak dituztenen lanordainsarien hazkunde bortitzak gutxi batzuei
baino ez die onurarik ekarri, dela % 10i, % 1i edota
% 0,1i. Elite globalak, munduko % 1 aberatsenak,
2,7 milioi dolarreko aberastasuna zuen batez beste
2014an, pertsona helduko.51
Langileak, enplegu-emaileak eta politiken diseinatzaileak prest al daude ernatzen ari den lan-munduaren erronkei erantzuteko? Mundu horretan,
ezagutza tekniko espezifikoa berehala zaharkitzen

da, eta atzoko politikek eta arauek akaso ez dute
balio gaurko eta biharko erronkei aurre egiteko.

Desorekek desabantaila-egoeran
uzten dituzte emakumeak
lanaren — ordainduaren zein
ordaindu gabearen — eremuan
Lanaren bi munduetan —zainketa-lan ordaindu
gabea eta lan ordaindua— desoreka handiak daude
oraindik generoaren alorrean, tokian tokiko balioen, gizarte-tradizioen eta generoei atxikitako rol
tradizionalen eraginez. Zainketa-lanaren barruan
sartzen dira etxeko lanak, hala nola familiarentzat
otorduak prestatzea, etxea garbitzea eta ura eta
erregaiak ekartzea, eta baita haurrak, adinekoak eta
familian gaixo daudenak zaintzea ere —aldi labur
zein luze batez—. Eskualde guztietako herrialde
gehienetan, emakumeek gizonek baino lan gehiago
egiten dute. Kalkuluen arabera, emakumeek munduko lanaren % 52 egiten dute, eta gizonek % 48.52
Baina emakumeek zamaren erdia baino
gehiago daramaten arren, egoera okerragoan

Kalkuluen arabera,
emakumeek munduko
lanaren % 52 egiten
dute, eta gizonek % 48
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Gizonak nagusi
dira ordaindutako
lanaren arloan, eta
emakumeak ordaindu
gabekoarenean

daude bi arloetan —lan ordainduan zein
ordaindu gabean—, elkar elikatzen duten
modu batean.
2015ean, emakumeen % 50 zen munduko
lan-indarraren parte, eta gizonen % 77.53 2015ean,
munduan, lanerako adinean zeuden (15 urte eta
gehiago) gizonen % 72k zuen enplegua, eta emakumeen % 47k baino ez.54 Emakumeek lan-indarrean
duten parte-hartzean eta enplegu-tasetan eragin
handia dute auzi ekonomiko, sozial eta kulturalek
eta etxean zainketa-lana banatzeko moduak.
Lan ordaindua, gehienbat etxetik kanpokoa,
guztizkoaren % 59 da, eta arlo horretan lan egiten
duten gizonen portzentajea emakumeena halako
bi da ia—% 38 eta % 21, hurrenez hurren—.
Aurkakoa gertatzen da lan ordaindu gabean, hau
da, batik bat etxean egiten den horretan, askotariko zainketa-lanez arduratuz: lan-mota hori
guztizkoaren % 41 da, eta emakumeen portzentajea
gizonena halako hiru da —%
 31 eta % 10—.
Hortxe dago desoreka: gizonak nagusi dira lan
ordainduaren arloan, eta emakumeak ordaindu gabekoarenean. Etxean egiten den lan ordaindu gabea
ezinbestekoa da gizartearen funtzionamendurako
eta gizakiaren ongizaterako: baina zama nagusiki
emakumeek daramatenean, haiek aukera eta abagune gutxiago dituzte gehiago asebete ditzaketen
beste jarduera batzuetan aritzeko.
Emakumeek, lan ordainduaren eremuan dihardutenean ere, desabantailak eta bereizkeria jasaten
dituzte. Kristalezko sabaiaren ebidentzia da horietako bat. Mundu osoan, emakumeen presentzia

behar baino txikiagoa da enpresa-kudeaketako
goi-postuetan: aginte-postu nagusietan % 22 baino
ez dira, eta enpresen % 32k ez du emakumerik
zuzendaritza-postuetan —aldeak daude eskualdetik eskualdera (6. irudia)—.55 Lanbide-bereizkeria
garai eta oparotasun-maila orotan gertatu da:
herrialde aurreratuetan nahiz garapen-bidean
daudenetan, gizonen nagusitasuna gehiegizkoa da
eskulangintzan, ofizioetan, plantako eta makinetako operadoreen artean eta zuzendaritza- eta legegintza-lanetan; eta emakumeena, aldiz, kualifikazio
ertaineko zenbait lanbidetan, hala nola bulegari,
zerbitzu-langile eta dendari eta saltzaileen artean.
Antzeko lana eginda ere, batzuetan emakumeek
gutxiago irabazten dute, eta ordainsarien arteko
aldea handiagoa izaten da ondoen ordaindutako
profesionalen artean. Munduan, oro har, emakumeek gizonek baino % 24 gutxiago irabazten dute.
Latinoamerikan, emakumezko goi-zuzendarien
soldata, batez beste, maila bereko gizonezkoenaren
% 53 da.56 Eskualde gehienetan, emakumeak gehiagotan egon ohi dira “enplegu kalteberatan”, hau da,
diru-sarrerak ziurrak ez diren eta gizarte-babesa edo
-segurantza oso murritza edo ezdeusa den ingurune
informaletan, norbere edo besteren kontura.

Emakumeek gehiegizko zama
daukate zainketa-lanean
Mundu osoan, emakumeek beren gain hartzen
dute ordaindu gabeko zainketa-lanen parterik

6. IRUDIA
Emakumeak enpresetako zuzendaritza-postu nagusietan, eskualdeka, 2015ean
(%)

Emakumeak zuzendaritza-postu nagusietan
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Iturria: Grant Thornton 2015.
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Asia eta Pazifiko
garatua

Ekialdeko
Europa

Suspertzen ari den
Asia eta Pazifikoa

Europar
Batasuna

Latinoamerika

Ipar
Amerika

handiena; lan horiek dira, batik bat, etxeko lanak
(otorduak prestatzea, egurra biltzea, ura ekartzea
eta garbiketa-lanak egitea...) eta zainketa-lanak
(haurrak, gaixoak eta adinekoak zaintzea...), etxean
eta komunitatean.
Zainketa-lana neurriz gain egitean, ema
kumeek gizonek baino denbora gutxiago dute
beste jarduera batzuetan aritzeko; besteak beste, lan
ordainduan eta hezkuntzan. Denbora libre
gutxiago ere badute. 62 herrialdetan jasotako
lagin batean, gizonek batez beste 4,5 ordu dituzte
gizarte-bizitzarako eta aisialdirako, eta emakumeek
3,9 ordu.57 Giza garapen apaleko herrialdeetan,
gizonek emakumeek baino ia % 30 denbora gehiago dute gizarte-bizitza eta aisialdirako. Oso giza
garapen handiko herrialdeetan, aldea % 12koa da.
Emakumeak neurriz gain aritzen dira ordaindutako zainketa-lanetan ere. Etxeko lanetarako
langileen eskaria hazi egin da. Mundu osoan, 15
urteko eta gehiagoko 53 milioi pertsona inguruk
dihardute ordaindutako etxeko lanetan. Horietatik
% 83 emakumezkoa da; batzuk, immigranteak.58
Hala, zainketa-lanetarako kate global bat sortu da:
langile immigranteek etxeko lanak egiten dituzte
eta haurrak eta beste zaintzen dituzte atzerrian.
Baina horiek sarritan beren haur eta gurasoak uzten
dituzte sorterrian, zaintzan hutsune handia sortuz,
askotan aitona-amonek, beste senide batzuek edo
kontratatutako laguntzaileek betetzen dutena.
Etxeko lanen arloan gehiegikeriak jasan arren
—
soldata urriak, lan-baldintza eskasak,
osasun-arreta jasotzeko aukerarik ez eta abusu
fisiko edo sexuala—, langile asko beren abusatzaileekin egotera behartuta sentitzen dira, lana behar
dutelako.
Zainketa-lana giza garapenerako funtsezkoa
bada ere, sarritan ez zaio duen garrantzia aitortzen,
neurri batean ordaindu gabea izatean ez delako
jasotzen BPGa gisako ekonomia-adierazletan.
Ordea, ordaindu gabeko zainketa-lana balioesteak nabarmenduko luke emakumeek familia eta
komunitateetan egiten duten ekarpena, arreta
jarraraziko luke haien baldintza materialetan eta
ongizatean, eta horrek, finean, eragina izan lezake
politiken diseinuan. Lan ordaindu gabearen
balioa neurtzen ahalegindu diren herrialdeetan,
kalkuluen arabera haren balioa BPGaren % 20
eta % 60 artekoa da. Indian, ordaindu gabeko
zainketa BPGaren % 39 da, Hegoafrikan % 15.59
Emakumeek lan ordaindu gabeari lehentasuna
eman eta lan-indarretik kanpo egon beste aukerarik ez dutenean, sakrifizio handia egiten dute,

eta askotan lantokian beren ahalmenak garatzeko
aukera galtzen dute. Gainera, independentzia
ekonomikoa lortzeko aukerak ere galtzen dituzte.

Lan ordainduan eta ordaindu
gabean dauden desorekak
berdintzea onuragarria
izango da gaur egungo eta
etorkizuneko belaunaldientzat

Munduan, oro har,
emakumeek gizonek
baino % 24 gutxiago
irabazten dute

Lanaren banaketan emakume eta gizonen artean
dauden desorekak zuzendu behar dira. Egia da
gizarte askotan belaunaldi-aldaketa bat gertatzen
ari dela, batez ere klase ertaineko familia eskolatuetan, zainketa-lana gizonen eta emakumeen artean
hobeto partekatzearen alde. Asko dago egiteko
hala ere, eta azkar, generoaren alorreko desberdintasun sakonei aurre egiteko. Luzaroan dirauten
berdintasun-ezeko joerek elkar elika dezakete, belaunaldiz belaunaldi emakumeak eta neskak aukera
mugatuen eremu horretan harrapatuz. Urratsak
egin behar dira lau politika-ardatzen inguruan: ordaindu gabeko zainketa-lanaren zama murriztu eta
partekatzea, lan ordainduan emakumeei aukerak
zabaltzea, emaitzak hobetzea eta arauak aldatzea.
Oro har, ordaindu gabeko zainketa-lanetan
ematen den denbora murriztu behar da, eta
berdintasun handiagoz banatu. Hainbat alderdi
landu litezke familiek —eta bereziki emaku
meek— zainketa-lanetan duten zama arintzeko;
besteak beste, ur garbia pertsona ororen esku
jartzea, energia-zerbitzu modernoak familien
beharrizanetarako, kalitatezko zerbitzu publikoak
(osasunarekin eta zaintzarekin lotutakoak barne),
lantokietan egokitzapenak egitea ordutegi malguak
eduki ahal izateko lanbidean gora egiteko aukera
galdu gabe, eta pentsaera-aldaketa bat generoarekin
lotu ohi diren rolen eta arduren inguruan.
Legediaren eta berariazko politiken bidez,
emakumeek lan ordaindua eskuratzeko dituzten
aukerak areagotu daitezke. Goi-mailako kalitatezko
hezkuntza alor guztietara hedatuz eta kontratazio-era proaktiboak bultzatuz posible da trabak
arintzea, batez ere emakume gutxi dauden edo
ordainsarien arteko aldeek dirauten arloetan.
Politiken bidez, gainera, emakumeek lanbidean gora egitea eragozten duten oztopoak gainditu daitezke. Emakumeen lan-egoera hobetzen
lagundu dezaketen neurriek alderdi hauetan
eragin beharko lukete, besteak beste: lantokiko
jazarpenari aurre egitea, ordainsari berdinak,
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Lan iraunkorrak giza
garapena sustatzen du

nahitaezko gurasotasun-baimena eta jakintzan
eta gaitasunetan sakontzeko aukera berdinak
sustatzea, eta giza kapitalaren eta gaitasunen
galera eragoztea.
Gurasotasun-baimen ordaindua erabakigarria da. Berdintasun handiagoa sustatu eta
lortzea lagungarria izango litzateke emakumeek
lan-indarrean duten parte-hartze tasa altua izateko, ordainsarietan aldeak murrizteko eta lanaren eta bizitzaren arteko oreka hobetzeko, bai
gizonentzat bai emakumeentzat. Gaur egun,
herrialde askok eskaintzen dute gurasotasunbaimena amen eta aiten artean banatzeko
aukera.
Gizarte-arauek bilakatzen joan behar dute,
emakumeen eta gizonen ahalmen-berdintasuna
islatzeko. Erro sakoneko zenbait ikuspegi alda
daitezke, adibidez, arlo publiko eta pribatuan
emakumeen parte-hartzea sustatuz goi-mailako,
ardura handiko eta erabakiak hartzeko postu
nabarmenetan, edota gizonak engaiatuz tradizionalki emakumeak nagusi izan diren lanbideetan
aritzeko.

Lan iraunkorra garapen
iraunkorraren oinarrizko
zutabe bat da
Lan iraunkorrak giza garapena sustatzen du eta
albo-ondorio edo nahi gabeko ondorio negatiboak desagerrarazten ditu. Funtsezkoa da,
planetaren iraunkortasunari begira ez ezik, etorkizuneko belaunaldien lana ziurtatzeko (7. irudia).
Lan-modu hori ohikoagoa izan dadin, beharrezkoa da aldi berean hiru aldaketa-mota egitea:
• Desagertzea (zenbait lanbide desagertu edo
murriztuko dira).
• Eraldatzea (zenbait lanbidek iraungo dute, betiere teknologia berri moldagarrietan inbertituz eta
birziklatzea edo gaitasunak hobetzea sustatuz).
• Sortzea (lanbide berriak sortuko dira).
Seguruenik, lanbide batzuk indartu egingo
dira; esaterako, tren-teknikariarena, hainbat
herrialde garraio-sistema masiboetan inbertitzen
ari baitira. Lanbidea desagertuko zaie naturabaliabideak erruz erabiltzen dituzten edo berotegi-efektuko gasak edo beste kutsatzaile batzuk

7. IRUDIA
Lan iraunkorraren matrizea
Iraunkortasuna hobetzea

n

hie

Ge

Giza garapena kaltetzea

Etorkizunerko aukerak
areagotzea;
orainean giza ahalmena
hobetzea

(adibidez, ur eta ongarri ugari
erabiltzen dituen nekazaritza
tradizionala)

(adibidez, pobrezia murrizten duen
eguzki-indarra; boluntarioek
gidatutako basoberritzea)

Etorkizunerako aukerak
murriztea;
orainean aukerak
suntsitzea

Etorkizunerako aukerak
sustatzea baina orainean
giza ahalmena
mugatzea

(adibidez, bortxazko lana
ur handitako arrantza-ontzietan;
trafiko bidez heldutako
langileek oihana soiltzea)

(adibidez, langileek babesik gabe
birziklatzea;
kutsatzaileak babegarririk gabe
erauztea).

en
txi

Gu
Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa.
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Iraunkortasuna kaltetzea

Giza garapena hobetzea

Etorkizunerako aukerak
mugatzea baina
orainean
giza ahalmena
hobetzea

isurtzen dituzten sektoreetako langile askori.
50 miloi pertsona inguruk egiten dute lan sektore
horietan (adibidez, 7 milioik ikatz-meatzaritzan).
Lanbide askotan —
 itsasontziak desegitekoan
kasu—beharrezkoa da produkzioa ekoizteko modua ere aldatzea, estandarrak ezarriz eta betearaziz.
Lan-eremu berria da, esaterako, eguzki-teknologia fotovoltaikoena, pisu handikoa herrialde
ugariren energia berriztagarrien inguruko
estrategietan. Teknologia horiek giza garapene
rako duten ahalmena erabat desberdina da
baliabide arruntak erabiliz sortu eta sare elektrikoaren mendekoa den argindarra ordezkatzen
badute —herrialde garatu askotan gertatzen den
moduan— edo sare elektrikoaren mendekoa ez
den energiaren eskuragarritasuna hedatzen badute
—garapen-bidean dauden herrialde askotan
gertatzen den moduan—. Energia berriztagarria
gakoa izan liteke Garapen Iraunkorraren 7.1 helburua betetzeko: 2030. urterako pertsona guztiek
eskura izatea, arrazoizko prezioan, energiazerbitzu fidagarri eta moderno bat (1. taula).

Garapen Iraunkorraren
Helburuek funtsezko ondorioak
dituzte lan iraunkorrerako
Garapen Iraunkorraren Helburuen artean, 8.a da
(eutsitako hazkunde ekonomiko barne-hartzaile
eta iraunkorra sustatzea, bai eta enplegu bete eta
produktiboa eta guztiontzako lan duina ere), eta
hari lotutako jomugak, lan iraunkorrerako ondorio
zuzenenak dituena. 8.7 xedea da neurri azkar eta
eraginkorrak hartzea bortxazko lana, esklabotza
modernoa eta gizakien trafikoa desagerrarazteko eta
haur-lanaren molde makurrenak—haur-soldaduak
errekrutatu eta erabiltzea barne—debekatu eta
desagertuko direla ziurtatzeko, eta 2025erako era
guztietako haur-lana desagerrarazteko.
8.8 xedearekin —lan-eskubideak babestea eta
lan-ingurune segurua sustatzea langile guztientzat,
langile immigranteak barne, eta bereziki emakumezko immigranteak, eta enplegu ezegonkorrak dituztenak— langileen giza garapena hobetu nahi da,
hondoraino jaitsi gabe. 8.9 xedeak —2030erako

Energia berriztagarria
gakoa izan liteke
garapen iraunkorra
lortzeko

1. TAULA
Garapen Iraunkorraren Helburuak
1. helburua

Pobrezia-mota guztiak desagerraraztea, mundu osoan

2. helburua

Gosea desagerraraztea eta elikadura-segurtasuna bermatu eta nutrizioa hobetzea, eta nekazaritza iraunkorra sustatzea

3. helburua

Bizitza osasuntsuak bermatzea eta ongizatea sustatzea adin guztietan

4. helburua

Kalitatezko hezkuntza barne-hartzaile eta bidezkoa bermatzea eta bizi osoan ikasteko aukerak sustatzea guztientzat

5. helburua

Genero-berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea

6. helburua

Ura eta saneamendu-zerbitzuak bermatzea pertsona guztientzat, eta horiek modu iraunkorrean kudeatzea

7. helburua

Pertsona guztiek energia-zerbitzu fidagarri eta moderno bat arrazoizko prezioan izateko aukera bermatzea

8. helburua

Eutsitako hazkunde ekonomiko barne-hartzaile eta iraunkorra sustatzea, bai eta enplegu bete eta produktiboa eta
guztiontzako lan duina ere

9. helburua

Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio barne-hartzaile eta iraunkorra sustatzea eta berrikuntza bultzatzea

10. helburua Herrialdeen barruko eta herrialdeen arteko berdintasun-eza murriztea
11. helburua Hiriak eta giza kokapenak barne-hartzaileak, seguruak, erresilienteak eta iraunkorrak izan daitezen lortzea
12. helburua Kontsumo- eta produkzio-eredu iraunkorrak bermatzea
13. helburua Klima-aldaketari eta haren ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak hartzeaa
14. helburua Ozeanoak, itsasoak eta itsasoko baliabideak zaindu eta modu iraunkorrean erabiltzea, garapen iraunkorra sustatzeko
15. helburua

Lehorreko ekosistemak babestea, leheneratzea eta era iraunkorrean erabiltzea, basoak era iraunkorrean kudeatzea,
desertifikazioari aurre egitea, lurzoruaren degradazioa geldiarazi eta hura leheneratzea, eta biodibertsitate-galera gelditzea.

16. helburua

Gizarte baketsu eta barne-hartzaileak sustatzea giza garapenaren alde, justizia pertsona guztien esku jartzea eta
maila guztietan erakunde eraginkor, barne-hartzaile eta kontuak ematen dituztenak eratzea

17. helburua Gizarte garapenerako lankidetza globala gauzatu eta biziberritzeko bideak sendotzea
a. Aitortuz NBEren Klima Aldaketari buruzko Esparru Konbentzioa dela klima-aldaketari nola erantzun negoziatzeko nazioarteko eta gobernu arteko foro nagusia.
Iturria: NBE 2015b.
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Ingurumeniraunkortasunerako
egokiak diren
lanbideetako
asko sustatzeko,
azpiegiturak eta
eraikuntza bultzatu
beharko dira

turismo iraunkorra, enpleguak sortu eta tokiko
kultura eta produktuak bultzatuko dituena,
sustatzeko politikak diseinatu eta ezartzea—lan
(iraunkorreko) mota jakin bat aldezten du.
3.a xedeak —Osasunaren Mundu Erakundearen
Tabakoaren Kontrolari buruzko Esparru
Konbentzioaren ezarpena sendotzea herrialde
guztietan, kasuz kasu—tabakoaren produkzio
eta banaketarekin lotutako lana murriztea eta, aldi
berean, langileen osasuna hobetzea ditu jomuga.
9.4 xedeak —2030erako azpiegiturak eraberritzea
eta industriak modernizatzea iraunkorrak izan
daitezen, baliabideak era efizienteagoan erabiliz eta
teknologia garbi eta ingurumenerako egokiak gero
eta gehiago baliatuz, eta ahalegin horretan herrialde
guztiek neurriak hartuz, bakoitzak bere ahalmenen
arabera—norabide jakin bat markatzen du, gaitasunak hobetzeko eta lan-arlo berriak zabaltzeko.
Garapen Iraunkorraren Helburuetako xede
asko giza garapenerako ondorio negatiboak dituen
lanaren ingurukoak dira. 8.7 xedeak, lortzen bada,
168 milioi haur-langileren eta bortxazko lanean
ari diren 21 milioi haurren bizitzak hobetuko
lituzke.60 5.2 xedearekin, sexu-esplotazioa jasaten
duten 4,4 milioi emakumeri lagunduko zaie,61 eta
3.a xedeak tabakogintzan diharduten 100 milioi
langile ingururi eragingo lieke.62 Politika eta
programa aktiboak beharko dira lan-mota horietan
aritutako jendeari laguntzeko.
Beste helburu eta xede batzuk egungo lanmoduak eraldatzeari eta planteamendu berriak
garatzeari buruzkoak dira. 2. helburuak —
 gosea
desagerraraztea eta elikadura-segurtasuna bermatu
eta nutrizioa hobetzea, eta nekazaritza iraunkorra
sustatzea—nekazaritzan ari den jende-multzo
itzelak bere jardunbidea eraldatzea lortu nahi du.
Lehen sektoreko zenbait industriatan
—
nekazaritzan, arrantzan eta basogintzan
kasu— m
 ila milioi pertsona baino gehiago ari dira
lanean mundu osoan, eta, horien artean, egunean
1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi direnak.63
Sektore honek berotegi-efektuko gas-emisioen
portzentaje handia eragiten du, ur- eta lurzoruerabilera ez-iraunkorrekin eta baso-soiltzearekin
eta biodibertsitatearen galerarekin lotu ohi da, eta
klima-aldaketaren asaldurek bereziki erasaten diote.
Beraz, funtsezkoa da nekazariek laboreak hazteko eta prozesatzeko modua aldatzea. Hori egiteko
teknologiak eta nekazaritza-metodoak badaude,
baina bizkorrago erabili behar dira. Adibidez,
elikagai-produkzioaren herena-edo hondatzen edo
alferrik galtzen da, eta zerealak dira gehien galtzen
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direnak. Ahalegin handiak egin behar dira irabazi
frogagarri eta berehalakoak hedatzeko —
 eta industria- eta artisautza-fabrikaziorako produktu berriak
sortzeko—.64
Ingurumen-iraunkortasunerako egokiak diren
lanbideetako asko sustatzeko, azpiegiturak eta eraikuntza bultzatu beharko dira. Energia-proiektuek
(7. helburua) epe luze eta laburreko enpleguak
sor ditzakete, beste industria batzuei hazteko
eta sendotzeko aukera emanez. 2014an, energia
berriztagarrietan (enpresa hidroelektriko handiak
kenduta, horietan 1,5 milioi enplegu zuzen inguru
baitzeuden) 7,7 milioi pertsona inguruk lan egiten
zuten, zuzenean edo zeharka.65 Energia berriztagarrien arloan, eguzki-energia fotovoltaikoarena
da mundu osoan enplegu gehien sortzen duena,
guztira 2,5 milioi.
Osasun- eta hezkuntza-arloetako emaitzak
hobetzeko, batez ere haurrei dagokienez, Garapen
Iraunkorraren Helburuek oinarri aproposa ezar
dezakete jendeak eskuratu ahal ditzan lan iraunkorra garatzen duten lanbideetan aritzeko behar diren
gaitasunak.

Mundua izugarri aldatu da, baina
giza garapenaren kontzeptua beti
bezain baliagarria da, ezpada
sekula baino baliagarriagoa
Gaurko mundua eta 1990ekoa oso desberdinak
dira. Orduan plazaratu ziren giza garapenaren ideia
eta giza ongizatea ebaluatzeko neurriak. Geroztik,
garapenaren mihisea aldatu egin da, hazkunde
globaleko guneak lekuz mudatu dira, trantsizio
demografiko garrantzitsuak gauzatu dira eta garapenarekin lotutako erronka berriak ernatu dira.
Ekonomia globala aldatzen ari da. Suspertzen ari
diren ekonomien eragina handitzen ari da. 2004tik
2014ra, ekonomia garatuen portzentajea BPG
globalean (erosteko ahalmenaren parekotasuna,
dolarretan) % 54tik % 43ra jaitsi zen. Politikoki,
askatasun-gosea eta ahotsa edukitzeko nahia indarrez hedatu dira munduko hainbat eremutan.
Iraultza digitalak aldatu egin ditu gure pentsatzeko
eta jarduteko moduak. Berdintasun-ezak ugaritu
dira. Giza segurtasuna hauskorragoa da. Eta klimaaldaketak gero eta gizaki gehiagori eragiten die.
Beraz, giza garapenaren ideia oraindik baliagarria al da garapenaren diskurtsoan eta giza ongizatearen neurri moduan? Bai, eta are baliagarriagoa
gaur egungo munduan.

Munduak eskura dituen aurrerapen ekonomiko eta teknologikoak gorabehera, jendeak ez
ditu onura ekitatiboak ateratzen aurrerabidetik,
giza gaitasunak eta aukerak ez dira beti garatzen
eta sortzen, giza segurtasuna jokoan dago, giza
eskubideak eta askatasunak ez dira beti babestuak,
generoaren alorreko berdintasun-ezak erronka
handia dira oraindik, eta etorkizuneko belaunaldien aukeraketei ez zaie behar besteko arreta
jartzen. Beraz, giza garapenaren ideiak —aukerak
zabaltzea, bizitza luze, osasuntsu eta sortzaileak
sustatzea eta gaitasunak garatzeko eta aukerak
sortzeko beharra nabarmentzea—indar berria
hartu du garapen-arlo gisa, eta pertsonak jarri ditu
garapenaren erdigunean.
Era berean, giza garapenaren esparruak, giza
ongizatearen neurri gisa, segur aski aurrerabidearen
ikuspegi zabalena eskaintzen du, eta, gainera,
politikak diseinatzeko lagungarria da.
Hala ere, mende-laurdena igaro den honetan, bi alderdiok—ideia eta neurriak—berraztertzeko garaia da.

Giza garapenaren ideia
eta neurriak berraztertu
beharko lirateke, gau egungo
erronketara eta etorkizuneko
mundura hobeto egokitzeko
Giza garapenaren alderdi kontzeptuala begirada berri batekin aztertu behar da ziztu bizian
aldatzen ari den mundu honetan ernatzen
ari diren erronkei aurre egiteko, Garapen
Iraunkorrerako 2030 Agendarekin eta Garapen
Iraunkorraren Helburuekin elkarreraginean.
Oinarrizko ikuspegia bere horretan utzi behar
da. Baina beste auzi asko aztertu behar dira, hala
nola aukeraketa indibidualak eta kolektiboak,
horien konpentsazioak egoera gatazkatsuetan, aukeraketen arteko hierarkiak eta egungo eta etorkizuneko belaunaldien aukeraketen arteko oreka.
Bestalde, beharrezkoa da berrikustea ezustekoekin
eta kalteberatasunekin lotutako giza garapenaren
inguruko auziak, eta giza garapenaren, giza eskubideen eta giza segurtasunaren arteko erlazioak.
Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendari eta
Garapen Iraunkorraren Helburuei dagokienez,
tresna berriak behar dira aurrerabidearen segimendua egiteko. Alde horretatik, lehentasuna dute
ingurumenaren iraunkortasuna neurtzeak eta hori
giza ongizaterako neurriekin uztartzeak.

Beste hiru erronka nagusi daude. Lehenengoa,
politiken eraginak azkarrago atzeman ahal izateko
neurriak eta adierazleak identifikatu behar dira.
Bigarrenik, sarritan neurriak desegokiak dira giza
ongizatea ebaluatzeko ezusteko eta krisien garaian,
eta beraz berriztatu beharko lirateke behar horri
erantzuteko. Hirugarrenik, “gidaritza azkarra”
emateko politika-neurriak aztertu beharko lirateke.
Ahalegin horiek guztiak bideratzeko, datu
sendo, erregular eta sinesgarriak behar dira.
Hori aintzat hartuta, eta askoz anbizio handiagoko nazioarteko agenda bati jarraiki, NBEko
idazkari nagusiak 2014an deitutako 2015 osteko
Agendaren Goi Batzordeak datu-iraultza baten
aldeko deia egin zuen. Aurrerabidearen segimendua
egiteko premia nabarmendu zuen. Arlo horretan,
hiru alderdi azpimarratu behar dira:
• Lehenik, denbora errealean bildutako datakantitate itzelek informazio hobea eman dezakete, esaterako, ikasleak eskolara bertaratzeari
buruz. Sentsoreek, sateliteek eta bestelako
tresnek pertsonen jarduerei buruzko denbora
errealeko datuak ematen dituzte. Datu horiek
politikak diseinatzeko orduan balia daitezke.
• Bigarrenik, datu masiboei esker estatistikak egin
daitezke ia istantean, eta kanpoko biztanleriaerroldetatik datuak desagregatu daitezke orain
arte amestu ere egin izan ez den xehetasun-mailaz. Datu horiekin hobeto uler daitezke kausak
gero eta konplexuagoa den mundu batean, eta
erantzun azkarrak eman daitezke egoera humanitario jakinetan. Baina datuek arriskuak ere
badituzte: kalte egin dezakete, pribatutasuna eta
anonimatua errespetatzen ez direnean. Edonola
ere, ikertzaile ugari aztertzen ari dira nola erabil
dezaketen informazio-kantitate izugarri hori
—halabeharrez nahiz berariaz sortua, milaka milioi pertsona beren eguneroko bizitza bizitzen ari
diren bitartean—iraunkortasuna sustatzeko eta
bizitzak hobetzea xede duten ideia baliagarriak
emateko.
• Hirugarrenik, posible da errolda-datuak biltzeko
metodo tradizionalak eta berriak uztartzea;
esaterako, administrazio-erregistroak, gailu mugikorrak, informazio geoespazialeko sistemak eta
Internet. Herrialde askok jada egin dute hori.
Aldatu den eta aldatzen ari den mundu honetan, garapenerako agenda berri bat eta garapenerako helburu berriak ditugularik, ezinbestekoa da
giza garapenaren ideia eta neurriak berraztertzea.
Datorren urteko Giza Garapenari buruzko
Txostena, 25.ena, horri buruzkoa izango da.

Giza garapenaren ideia
oraindik baliagarria
da garapenaren
diskurtsoan, are
baliagarriagoa gaur
egungo munduan
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Lanaren bidez giza garapena hobetzeko, beharrezkoa da
politika zehatzak eta ekintza-agenda bat ezartzea
Lanaren bidez giza garapena hobetzeko politikak hiru arlo zabalen inguruan eraiki behar dira: lan-aukera gehiago sortzea lana
aukeratzeko ahalmen handiagoa izateko, langileen ongizatea bermatzea lanaren eta giza garapenaren arteko lotura sendotzeko, eta
talde eta testuinguru jakin batzuen erronkei aurre egiteko ekintzak bideratzea. Beharrezkoa da, halaber, ekintzarako agenda bat
antolatzea aldaketaren aldeko hautuak indarra har dezan, hiru zutabe dituen estrategia bat garatze aldera: Kontratu Sozial Berri
bat, Akordio Global bat eta Lan Duinaren Agenda bat (8. irudia).
8. IRUDIA
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Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa.
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Lanaren bidez giza garapena hobetzeko politikak

Lan-aukerak sortzeko, ongi formulatutako enplegu-planak behar dira,
eta lanaren mundu aldakorrean aukerak aprobetxatzeko estrategiak

Lana, giza garapena sustatzeko bitarteko gisa,
lanbidea bera baino gehiago da; bestalde, giza
garapena jendearen aukeratze-ahalmena handitzea
eta aukerak eskuragarri daudela ziurtatzea ere bada.
Horrek barnean hartzen du ziurtatzea lan ordaindu egokiak eta kalitatezkoak eskuragarri egongo
direla lan ordaindua behar eta nahi dutenentzat.
Herrialde askotan enplegu-estrategiak garatu
behar dira lanaren inguruko erronka konplexuei
aurre egiteko. Garapen-bidean dauden 27 herrialde
inguruk enplegu-estrategiak ezarri dituzte, beste
18 estrategiak lantzen ari dira eta 5 beren politikak
berraztertzen ari dira, enplegu-erronka berriei
hobeto erantzuteko.66 Enplegu-estrategia nazional
baten politika-tresna nagusietako batzuk dira,
besteak beste, honako hauek:
• Enplegurako helburu bat ezartzea. Dozena bat
herrialdek baino gehiagok dituzte enplegurako
helburuak (Hondurasek eta Indonesiak barne).
Banku zentralek helburu dualak ezar ditzakete:
inflazioa kontrolatzeaz harago, enplegurako helburuak nabarmentzea. Moneta-politikako tresna
zehatzak ere balia ditzakete (esaterako, kredituak
esleitzeko mekanismoak) lan-aukera gehiago
sortzeko; Txilen, Kolonbian, Indian, Malaysian
eta Singapurren egin dute hori.
• Enplegua sustatzen duen hazkunde-estrategia bat
formulatzea. Enplegua ezin da soilik hazkunde
ekonomikoaren ondoriotzat hartu. Enpleguaren
aldeko politikako esku-hartzeak dira, besteak
beste, kapitala behar duten enpresa txiki eta ertainen eta kapital handiko enpresa handien arteko
loturak sendotzea enplegua sortzeko, langileen
gaitasunak hobetzea bizitzan zehar, inbertsioak
eta inputak eramatea jende behartsuak lan egiten
duen sektoretara (nekazaritza kasu), enplegua
sustatzen duen hazkundeari oso kaltegarriak
diren trabak kentzea (esaterako, kreditua emateko orduan enpresa txiki eta ertainen aurka
dauden aurreiritziak desagerraraztea), lege- eta
arau-esparru sendoak eratzea eta gastu publikoan kapital- eta lan-banaketa kudeatzea, lanak
sortzen dituzten teknologiak sustatzeko.
• Finantza-inklusioa bultzatzea. Egiturazko
eraldaketak egiteko eta enplegua sortzeko,
funtsezkoa da finantza-sistema barne-hartzaile
bat izatea. Garapen-bidean dauden herrialdeetan,

finantzaketa lortzeko zailtasunak eragozpen handia dira enpresak martxan jarri eta haz daitezen,
batez ere emakumeentzat. Politika egokiak izan
daitezke banku-zerbitzuak desabantaila-egoeran eta baztertuta dauden taldeetara zabaltzea
(Ekuadorren bezala),67 kreditua bideratzea zerbitzurik ez duten eremu urrunetara eta sektore jakin
batzuetara (Argentinan, Malaysian eta Koreako
Errepublikan bezala)68 eta interes-tasak jaistea eta
kreditu-bermeak ematea enpresa txiki eta ertainei
eta sektore esportatzaileei.
• Esparru makroekonomiko lagungarri bat eratzea. Ezegonkortasuna murriztu eta enplegu
seguruak sortzeko politika-tresnak izan litezke,
esaterako, kanbio-tasa erreala egonkor eta lehiakor
mantentzea, kapital-kontuak zuhurki kudeatzea,
aurrekontuak berregituratzea enpleguak sortzen
dituzten sektoreei lagunduz, gastu publikorako
zerga-marjina uztea, enpresentzat ingurune
aproposa sustatu eta egokitzea, kalitate handiko
azpiegiturak ziurtatzea eta lehia bultzatzen,
efizientzia handitzen eta gardentasuna bermatzen
duen arau-esparru bat ezartzea.
Lan-mundu aldakor honetan aukerak aprobetxatzeko, jendeari lan-ingurune berrian moldatzen laguntzeko politika-ekintzak behar dira.
Gizabanakoek aurrera egin ahal izango dute teknologia berriak eta sortzen diren aukerak baliatzeko
abileziak, jakintza eta gaitasunak badituzte. Arlo
horretako ekintzatan beharrezkoa litzateke:
• Hondoraino ez jaistea. Kontuan hartuta globalizazioak enpleguari ekarri dizkion eta ekar
diezazkiokeen onurak, hondoraino jaistea
—soldata are apalagoak eta gero eta lan-baldintza
okerragoak ezartzea— ez da aukera bakarra. Ildo
horri ez jarraitzeko eta epe luzean negozioen mundua iraunkorragoa izateko, bide egokia litzateke
mundu osoan soldata duinak ziurtatzea, langileen
segurtasuna mantentzea eta haien eskubideak
babestea, bai eta bidezko merkataritza sustatzea
ere, lan-baldintzek gero eta garrantzi handiagoa
baitute kontsumitzaileen begietan.
• Langileei abilezia berriak eta heziketa eskuratzeko
aukera eskaintzea. Abilezia handiagoak eta espezifikoak beharko dira beste lan askotan, bai eta
sormena erabiltzeko, arazoak ebazteko eta bizi
osoan ikasteko gaitasuna ere.

Enplegua ezin da
soilik hazkunde
ekonomikoaren
ondoriotzat hartu
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Langileen ongizatea bermatzeko estrategien arreta-gune nagusiak izan
behar dira eskubideak, laguntzak, gizarte-babesa eta berdintasun-ezak

Langileen eskubideak
eta laguntzak
bermatzea oinarrizkoa
da lanaren eta giza
garapenaren arteko
lotura positiboak
sendotzeko

Langileen eskubideak eta laguntzak bermatzea oinarrizkoa da lanaren eta giza garapenaren arteko lotura
positiboak sendotu eta negatiboak ahultzeko.
Politika egokiak izan litezke, esaterako:
• Legediak eta arauak ezartzea. Negoziazio kolektiboari, langabezia-aseguruari, gutxieneko soldatari
eta langileen eskubideen babes eta segurtasunari
dagokienez. Beharrezkoa da, halaber, urratsak
egitea Lanaren Nazioarteko Erakundearen
lanari buruzko zortzi hitzarmenak berretsi eta
gauzatzeko eta horiek indartzeko lege-esparruak
ezartzeko (9. irudia).
• Desgaitasuna duten pertsonek lan egiteko aukera
dutela ziurtatzea. Enplegu-emaileei laningurune egoki bat ezartzen laguntzeko neurriak
har daitezke. Estatuek ahaleginak egin ditzakete
arauak eta pertzepzioak aldatzeko, desgaituen
abileziak areagotzeko, lantokirako sarbidea eta
teknologia egokia eskuratzeko aukera ziurtatzeko
eta ekintza positiboko politikak ezartzeko.
• Langileen eskubideak eta segurtasuna mugaz
haraindi hedatzea. Neurrien artean, immigranteei zuzendutako, azpieskualdeetan

konpentsazio-ganberak antolatzeko eta immigranteen jatorrizko herrialdeei gehiago laguntzeko
arau-esparruak ezar litezke. Esparru horiek eskualdeko edo azpieskualdeko ondasun publikoak izan
litezke.
• Ekintza kolektiboa eta sindikalismoa susta
tzea. Globalizazioa, iraultza teknologikoa eta
lan-merkatuko aldaketak direla-eta, ekintza
kolektiboko modu berriak (Indiako Emakume
Autonomoen Elkartea kasu),69 langile malguen
tzako erakunde berritzaileak (esaterako, Estatu
Batuetako Freelance Langileen Sindikatua)70 eta
negoziazio kolektiboa sustatu behar dira, bai eta
protesta eta manifestazio baketsuak ere.
Munduko biztanleriaren % 27k bakarrik du gizarte-babes orokorra; beraz, langile askoren segurtasuna
eta aukerak oso mugatuak dira.71 Gizarte-babesa
hedatzeko ekintzek helburu hauek izan beharko
lituzkete:
• Ongi diseinatu, bideratu eta kudeatutako programak garatzea. Oinarrizko gizarte-segurantzako
berme xumeak ezar daitezke herritar guztientzat,
gizarte-laguntzak eskainiz, dirutan zein salgaitan.

9. IRUDIA
Lanaren Nazioarteko Erakundearen hitzarmenak berretsi dituen herrialde-kopurua, 1990ean eta 2014an
Herrialde-kopurua
Haur L ana
Desagerraraztea

Bereizkeria
Ezabatzea
Enpleguaren eta
Lanbideen alorrean
Bortxazko eta
Behartutako Lana
Desagerraraztea
Elkartzeko
Askatasuna
eta Negoziazio
Kolektiboa

1990
2014 Haur L anaren Molde Makur ren ak, 1 999 (182. zk.)

1990 Bereizkeria (Enplegua eta
2014 Lanbideak), 1958 (111. zk.)

167
106
172

1990 Ordainsari-berdintasuna,
2014 1951 (100. zk.)

109

1990 Bortxazko Lana Deuseztat zea,
2014 1957 (105. zk.)

109

171

1990 Antolatzeko Eskubidea eta
2014 Negoziazio Kolektiboa, 1949 (98. zk.)

174
125

1990 Bortxazko Lana,
2014 1930 (29. zk.)

177
110

96
1990 Elkartzeko Askatasuna eta
2014 Antolatzeko Eskubidearen Babesa, 1948 (87. zk.)

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostenaren Bulegoa, LANEren datuetan oinarrituta (2014c).
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179

1990 Gutxieneko 39
2014 Adina, 1973 (138. zk.)

164
153

Baliabideak lor daitezke, esaterako, zerga progresiboak ezarriz, gastua berregituratuz eta zergaegitasmo zabalagoak antolatuz.
• Gizarte-babesa eta enplegu-estrategia egokiak uztartzea. Pertsona pobreei lana emateko eta, aldi
berean, segurtasun-sare sozial bat eskaintzeko
programak ezartzea.
• Bizitzeko errenta bat bermatzea. Gutxieneko
errenta pertsona guztientzat, lan-merkatuari erreparatu gabe, diru-transferentzien bidez. Politika
horri esker, lan ordaindu gabea aukera erreal eta
seguruagoa litzateke.
• Gizarte-babeseko programa arrakastatsuak
tokian tokiko testuinguruetara moldatzea.
Diru-transferentziako edo baldintzapeko dirutransferentziako programek gizarte-babesa
sustatu dute, batez ere Latinoamerikan
(esaterako, Bolsa Família Brasilen eta
Oportunidades, egun Prospera deitua, Mexikon),
eta munduko beste hainbat lekutan ezar litezke.
• Zuzeneko enpleguak bermatzeko programak abiaraztea. Herrialdeek enplegu-bermeak ere ezarri
dituzte. Ezagunena Indiako Landa Enplegua
Bermatzeko Plan Nazionala da.72
• Adinekoei zuzendutako esku-hartzeak garatzea.
Pentsioa jasotzeak adinekoen lan-aukerak mugatzen ditu. Politika egokiak izan litezke kotizazio
gabeko oinarrizko gizarte-pentsioen sistemak
hedatzea eta osoki finantzatutako kotizaziopeko
pentsioen sistemak ezartzea (Txilen bezala).73
Langileak diru-sarreren gero eta zati txikiagoa
jasotzen ari direnez eta aukera-berdintasunean
oraindik alde handiak daudenez, politiken helburuak izan litezke, esaterako:
• Pobreen aldeko hazkunde-estrategiak formulatu eta
ezartzea. Besteak beste, enplegua sortzea pertsona
pobre gehienek lan egiten duten sektoreetan, familia pobreek oinarrizko zenbait gizarte-zerbitzu
—osasuna, hezkuntza, edateko ura eta saneamendua kasu—eskuragarriago izan ditzaten sustatzea,
eta haien esku jartzea inputak, kreditua eta finantzaketa moduko baliabide produktiboak. Ekintza
horiei esker, ordaindu gabeko zainketa-lanetan
denbora gutxiago eman lezakete. Beste aukera
batzuk dira laguntzak ematea, gastuak jarduera
jakinetara bideratzea eta prezioak ezartzeko mekanismoak baliatzea.

• Laguntza osagarriak ematea. Lanean aukeraberdintasuna bultzatzeko neurri lagungarriak izan daitezke marketin-zerbitzuak
eskaintzea, azpiegitura fisikoetan inbertitzea
(batik bat landa-eremuetan), komunikazio-zerbitzuak hedatzea eta lan intentsiboko teknologiak
erabiltzea. Sektore pribatuak eginkizun garran
tzitsua izan dezake, pizgarri egokiak tarteko, azpiegitura fisikoak eraiki eta kudeatzen.
• Hezkuntza demokratizatzea, batez ere goi-mailakoa, herrialdeetan eta mundu osoan. Herrialdeek
aparteko garrantzia ematen diote goi-hezkuntzari,
baina hura jasotzeko aukerak ez dira berdinak
denentzat eta horrek lanean berdintasun-ezak
betikotu ditzake,74 herrialdeen barruan (goiheziketa jaso duten langile gehienak diru-sarrera
handiagoak dituzten familiatatik datoz) nahiz
herrialdeen artean (goi-heziketan hazkunde handiena herrialde industrialek izan dute, lehendik ere
lorpen-maila handia zutenak).
• Irabazien banaketa eta enplegatuen jabetza sustatzea. Irabaziak langileekin partekatzea eta haiei
enpresako akzioak ematea, diru-sarreretan dauden
berdintasun-ezak murrizten laguntzeko.75
• Banaketa-politika egokiak erabaki eta ezartzea.
Besteak beste, errenta- eta ondare-zerga progresiboak, errenta-ihesa murrizteko arauak, araudi
zorrotzagoa (batez ere finantzaketaren arloan) eta
pobreei bideratutako gastu publikoa.
• Finantza-sektorea arautzea zikloen ondorio erregresiboak leuntzeko. Ekonomia errealean inberti
tzeak enplegu seguruak sortzen lagundu dezake;
finantzatan inbertitzea, berriz, ezegonkorragoa
izan daiteke, eta enplegu gutxiago sor ditzake.
• Langileen eta kapitalaren arteko asimetriak
desagerraraztea. Langileen mugikortasuna
ez da kapitalarenaren parekoa; bien arteko
aldeak nabarmenak dira. Politiken arloan, herrialde industrializatuek kapital-mugikortasuna
sustatzen dute, ez ordea langileena. Hala ere,
kapital-mugimenduak arautzea lagungarria izan
daiteke garapen-bidean dauden herrialdeetan
ezengorkortasun makroekonomikoa eta errenta
ertainen iruzurrak murrizteko, soldatak gehiegi igotzen direnean kapitala atzerrira joatea eragotziz.
Migrazio-politikek ere murriztu dezakete, neurri
txikian bada ere, emigratzeko arriskua.

Irabaziak langileekin
partekatzeak eta haiei
enpresako akzioak
emateak berdintasunezak murrizten
lagundu dezakete
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Ekintza zehatzak behar dira zaintza eta lan ordaindua orekatzeko, lan
iraunkorra bultzatuz, gazteen langabeziari helduz, sormen- eta boluntario-lana
sustatuz eta lana eskainiz egoera gatazkatsuetan eta gatazka ostekoetan

Lan iraunkorra
sustatzeko neurrien
ardatza izan daiteke
zenbait lanbide
desagerraraztea, beste
zenbait eraldatzea
eta berriak sortzea

Lan ordainduan eta ordaindu gabean ema
kumeen eta gizonen arteko berdintasun-ezei
aurre egiteko, politika-neurri hauek har litezke,
besteak beste:
• Emakumeen lan ordaindua sustatzeko genero-ikuspegia duten politikak hedatu eta
indartzea. Programen esku-hartze eremuak
izan litezke, besteak beste, hezkuntzaren
bidez gaitasunak garatzea, batez ere matematikan eta zientzian, merkatuaren eskakizunetara egokitutako prestakuntza ematea
eta etengabeko lanbide-garapenerako aukera
eskaintzea.
• Erabaki-postu nagusietan emakume
gehiago egoteko ekintzak. Sektore publikoetan
emakume gehiago egotea lor daiteke giza
baliabideen eta hautatze- eta kontratazio-prozesuen inguruko politikak eta postuei
eusteko pizgarriak ezarriz. Gizonak eta emakumeak goi-postuetara igotzeko irizpideak
berberak izan behar dira. Aholkularitzak eta
gidaritzak emakumeak ahaldundu ditzakete
beren lantokietan; esaterako, emakumezko
goi-zuzendariak eredu gisa hartuz.
• Esku-hartze espezifikoak. Legegintzaneurriak behar dira emakumeen eta gizonen
arteko berdintasun-ezak murrizteko arlo
hauetan: jazarpena lantokian, bereizkeria
kontratazioan eta finantzabideak lortzeko,
eta teknologia eskura izateko aukerak.
• Amatasun- eta aitatasun-baimenean arreta
jartzea. Generoari dagokionez ikuspegi erabat neutrala hartu beharrean, gurasotasunbaimena berdintasun handiagoz partekatzen
duten gurasoak sarituz gero, aitek gehiago
baliatuko lukete aitatasun-baimena.
• Zaintza-aukera gehiago eskaintzea; esaterako,
eguneko zaintza-zentroak, eskola osteko programak, adinekoen egoitzak eta epe luzeko
zaintza-zerbitzuak. Enplegu-emaileek
haurrak zaintzeko zerbitzua eskain dezakete lantokian bertan. Beste aukera bat da
zainketa-lanari laguntzak ematea, kupoi eta
txartelen bidez.
• Lan malgurako akordioak bultzatzea, telelana
barne. Erditu ondoren lanera itzultzeko
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behar beste pizgarri egon beharko lirateke;
besteak beste, amatasun-baimena duten
amei enplegua urtebete bitarte gordetzea.
Emakumeei abantailak eta bizkorgarriak
eskain dakizkieke (adibidez, soldataigoerak) lanera itzultzeko. Telelana eta
ordutegi malguak ere baliagarriak izan
daitezke emakumeek eta gizonek aurre egin
ahal izan diezaieten lan ordainduan eta ordaindu gabean dauden berdintasun-ezei.
• Zainketa-lana balioestea. Politiketetan
kontzientzia hartu beharko litzateke zainketa-lanak gizarteari egiten dion ekarpenaz, eta
lan hori saritzeko aukerak bultzatu beharko
lirateke.
• Lan ordainduari eta ordaindu gabeari
buruzko datu hobeak biltzea. Herrialdeetako
estatistika-sistemek lan ordainduaren eta
ordaindu gabearen banaketari buruzko datu
hobeak bildu beharko lituzkete, emakumezko
ikertzaileak eta lagin eta galdera-sorta ego
kiagoak erabiliz.
Lan iraunkorra sustatzeko neurrien ardatza
izan daiteke zenbait lanbide desagerraraztea,
beste zenbait eraldatzea eta berriak sortzea, giza
garapena eta ingurumenaren iraunkortasuna
hobetzeko. Politika-neurrietako batzuk hauek
izan daitezke:
• Hainbat teknologia baliatzea eta inbertsio
berriak bultzatzea. Ohiko negozio-eredutik
aldendu behar da, teknologia-transferen
tzia sustatuz eta lan-mota iraunkorragoak
aldeztuz.
• Ekintza indibiduala sustatzea eta
berdintasun-ezaren aurka egitea. Jendearen
lanak dituen kanpo-eraginak aitortu eta
bultzatu behar dira, adibidez: soldata
pribatutik harago doan gizarte-soldata bat
erabiltzea langileak saritzeko, beren lanak
gizartearentzat balioa duenean (esaterako,
basoen kontserbazioa).
• Konpentsazioak kudeatzea. Adibidez,
beren sektorean edo industrian jardunari uzteagatik enplegua galdu duten
langileei laguntzea (meatzaritzan kasu),
estandarrak ezartzea (esaterako, itsasontziak

3. LAUKIA
Herrialdeetan har daitezkeen neurriak lan iraunkorra sustatzeko
• Teknologia eta inbertsio-aukera egokiak identifikatzea,
aurrerabide azkarra egiteko aukerak aztertuz.
• Politika iraunkorrak ezartzea erraztuko duten arauesparruak eta esparru makroekonomikoak antolatzea.
• Biztanleriak gaitasun-oinarri egokia duela bermatzea, kalitatezko gaitasun teknikoak eta ikasteko, enplegagarritasunerako eta komunikaziorako funtsezko abileziak uztartuz.
• Sektore informaletan —adibidez, nekazaritzan—
diharduten langile-kopuru handien gaitasunak birziklatu
eta hobetzea. Langile batzuengana merkatuaren bidez
irits daitekeen arren, beste batzuek sektore publikoaren, gobernuz kanpoko erakundeen eta beste batzuen
laguntza beharko dute. Programa horiek emakumeei

eta desabantaila-egoeran izan ohi diren beste talde
batzuei laguntzeko bitarteko bat izan daitezke.
• Trantsizioaren eragin negatiboak kudeatzea lagun
tza-sorta dibertsifikatuak eskainiz eta jokalekua
lautzea, belaunaldiz balaunaldiko berdintasun-ezaren
transmisioa apurtzeko.
• Biztanleriaren gaitasun-oinarria eraikitzen jarraitzea.
Bizi-zikloan oinarritutako planteamendu bat garatu behar
da, proposatzen duena ikastea ahalbidetzen duten eskuhartzeak metagarriak direla. Inbertsio handiak egin beharko
dira osasun- eta hezkuntza-arloko langileen kopurua handitu eta kalitatea hobetzeko, sektore publikoak gaitasunen
garapenean duten etengabeko eginkizuna azpimarratuz.

Iturria: Atkinson 2015.

desegiteko industrian), belaunaldien arteko
berdintasun-ezari aurre egitea eta aldaketa
kudeatu eta erraztea.
Bestalde, mekanismo bat ezarri behar da
lortu nahi diren emaitza globalek herrialdeetako ekintzetan isla izan dezaten (3. laukia).
Lehen aipatutako zenbait politika, batez ere
hezkuntza bultzatzea eta gaitasunak garatzea,
bereziki garrantzitsuak dira gazte-langabeziari
aurre egiteko. Baina erronka latza denez eta
eragin multidimentsionalak dituenez (ekonomikoak, sozialak eta politikoak), esku-hartze
zehatzak behar dira. Gazteentzako lan-aukera
kitzikagarriak sortu beharko lirateke, lanaren
mundu berrian beren sormena, ahalmen
berritzailea eta ekintzailetza askatu ahal
ditzaten. Horretarako, hainbat metodo erabil
daitezke:
• Politiken bidez, lan-lerro berriak sortzen
dituzten sektore eta erakundeei laguntzea.
Ekimen horiek martxan daude, egunero
deskubritzen dira aukera berriak, baina laguntza behar dute.
• Gaitasunen garapenean, sormenean eta
arazoen konponbideetan inbertitzea. Laguntza
berezia eman beharko litzaieke aprendiz gisa,
lanbide bat ikasten, lanbide-heziketan edota

praktikatan ari diren gazteei, emakumezko
zein gizonezkoei.
• Ekintzaile gazteei laguntzeko gobernupolitikak ezartzea. Besteak beste, aholkularitza-zerbitzuak negozioak eta ekimenak
garatzeko, eta finantzabideak lortzeko tresna
eta bide hobeak. Oraindik orain, crowdsourcinga sortu da ekimen txikietarako
funtsak lortzeko bide gisa.76
• Goi-ikaskuntza Interneten eskuragarriago
jartzea. Online-ikastaro ireki masiboek
harremanetan jartzen dituzte mundu osoan
ezagunak diren erakunde akademikoak eta
mundu osoko ikasleak.
• Diru-transferentziako programak erabiltzea
tokiko gazteei eta pobreei enplegua emateko.
Indian eta Ugandan, programa horiek baliabideak eskaini dituzte enplegu-bilaketak
finantzatzeko eta kalitatezko prestakuntza
eta gaitasunen garapena sustatzeko.77 Horrez
gain, ekintzailetza bultzatzeko beste kreditu-iturri batzuk lortzeko aukerak areagotu
dituzte.
Sormen-lanerako lan-ingurune egokia
behar da; besteak beste, laguntza finantzarioa
eta elkarlanean aritzeko eta ideiak ernaltzeko
aukerak. Sormena eta ahalmen berritzailea

Gazteentzako
lan-aukera
kitzikagarriak sortu
beharko lirateke
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akuilatzeko funtsezko baldintza batzuk hauek
dira:
• Era barne-hartzailean berritzea. Diru-sarrera
baxuenak dituztenek edo emakumeek
sortzen dituzte —edo horientzat sortzen
dira— ondasun eta zerbitzu berriak; horrela,
dagokiena baino presentzia txikiagoa duten
taldeei sormena garatzeko aukera ematen
zaie.
• Sormen demokratikoa bermatzea. Lantokiak
eta online-plataformak maila guztietan
berrikuntza sustatzeko moduan antola
daitezke.
• Esperimentazioa eta arriskua finantzatzea.
Gizarte- eta ingurumen-arazo korapilatsuak
konpontzeko, batzuetan beharrezkoak dira
gutxiago egiaztatutako planteamenduak
finantzatzeko arriskuak hartuko dituzten
fundazioak eta erakunde publikoak.
• Guztien onerako berritzea. Sormenak eta
berrikuntzak hainbat helburu betetzen
lagundu dezakete. Berrikuntza gizartearen
ongiari begira bideratzeko politikek
—boluntario-lana barne— giza garapena
hobetu dezakete.
Boluntario-lana susta daiteke boluntarioen
erakundeei zergak itzuliz eta sorospenak eta
diru-laguntza publikoak emanez. Boluntariolanerako eremuak sortu eta babesteko laguntza
publikoak gizarte-onurak ekar ditzake, batik
bat larrialdi-egoeratan; esaterako, gatazkatan
eta hondamendi naturaletan.
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Egoera gatazkatsuetan eta gatazka ostekoetan, garrantzitsua da lehentasuna ematea
jendea ahalduntzen, gogoa eraikitzen, ahotsa
eta gizarte-estatusa ematen eta errespetua,
kohesioa, konfiantza eta gizarte zibilean parte
hartzeko nahia areagotzen dituzten lanbideei.
Horri dagokionez, politika egokiak izan
daitezke honako hauek:
• Lana sustatzea osasun-sisteman. Gatazka
betean dauden herrialde askotan, osasunsistema suntsituta dago, eta funtsezkoa da
langile eta zaurituentzat larrialdiko osasunzerbitzuak ezartzen laguntzea.
• Oinarrizko gizarte-zerbitzuak antolatu
eta martxan jartzea. Horrek onura sozial
eta politikoak dakartza. Komunitateek,
gobernuz kanpoko erakundeek eta so
zietate publiko-pribatuek egin ditzakete
gidari-lanak.
• Lan publikoen programak martxan jartzea.
Larrialdiko aldi baterako lanek eta eskudirua
lanaren truke moduko irtenbideek bizibidea
eman diezaiekete behar handia dutenei, eta
oinarrizko azpiegitura fisiko eta sozialak
eraikitzen lagundu dezakete.
• Komunitatean oinarritutako programa
zehatzak formulatu eta gauzatzea. Programa
horiek askotariko onurak ekar ditzakete,
egonkortasuna barne. Jarduera ekonomikoak
indar handiz martxan jar daitezke jendea
elkarrekin harremanetan jarriz, sareak
berreraikiz eta gizarte-egitura berrezarriz.

Politika-aukerez harago, ekintzarako agenda zabalagoa behar da

• Kontratu Sozial Berri bat lantzea. Lanmundu berrian, parte-hartzaileek beren
aurrekoek baino aukera gutxiago izango dituzte enplegu-emaile bakar batekin epe luzeko
loturak izateko edo sindikatu bateko kide izateko. Lan-mundu honetan, babeserako hitzarmen tradizionalek ez dute lekurik. Gizarteak
nola bilduko ditu funtsak beti lanean ez dagoen gero eta populazio handiago bat babesteko,
sektore formaletik kanpo lanean ari direnengana iristeko, lan-merkatuan sartzen ari diren
langile berriak (batez ere immigranteak) egokitzeko eta lan egin ezin dutenak babesteko?
Egoera honetan, agian Kontratu Sozial Berri
bat adostu behar dugu, xx. mendean egin
zena baino askoz elkarrizketa zabalago baten
bidez. Danimarka urrats luzeak egiten ari da,
segurtasuna eskaintzearekin batera gaitasun
berriak eta gaitasun hobeak eskuratzeko aukera emanez, gero eta malguagoa den lan-merkatu batean (4. laukia).
• Hitzarmen Global bat adosten saiatzea.
Produkzioa globala den aro batean, herrialdeetako politikak eta kontratu sozialak
agian ez dira baliagarriak konpromiso
globalei aurre egiteko. Gainera, benetako
globalizazioa partekatzearen ideian datza:
4. LAUKIA
Malgusegurtasuna Danimarkan
Danimarkako lan-merkatuak asko du “malgusegurtasun”
deitu ohi denetik: alde batetik, malgutasuna, hau da,
egokitzapen-kostu txikiak enplegu-emaile eta enplegatuentzat; bestetik, segurtasuna, Danimarkan ongi garatua
dagoen segurtasun-sare sozialaren ondorioetako bat. Horri
esker, estaldura- eta ordezkapen-indize altuak dituzte.
Malgusegurtasunaren helburu nagusia da enplegu-segurtasuna sustatzea, lan-segurtasunaren gainetik.
Horrek esan nahi du babesa, lanari baino, langileari ematen zaiola. Ondorioz, enplegu-emaileek langileria malgu
baten abantaila guztiak dituzte, eta enplegatuek, berriz,
segurtasun-sare sozial indartsu bat izatearen lasaitasuna
dute, lan-merkatura bideratutako politika aktiboez gain.
Iturria: Munduko Bankua 2015b.

“lan-bizitza global” bat garatzeko ardura
partekatu beharko genuke.
Hitzarmen Global bat adosteko, mundu
osoan alderdi guztiak —langileak, enpresak
eta gobernuak—batu beharko genituzke,
langileen eskubideak praktikan errespetatu
eta maila guztietan akordioak negoziatzeko
prest egon. Erakunde berriak ez dira beharko
horretarako, baizik eta munduan diren
nazioarteko foro indartsuetan arreta egin
kizun horretara bideratzea.
Hitzarmen Global batek gobernuak gida
ditzake beren herritarren beharrei erantzungo
dieten politikak ezartzeko orduan. Akordio
globalik gabe, herrialdeen barruko politikek
lan-eskariei erantzungo diete akaso, baina
kanpo-faktoreak aintzat hartu gabe. Beraz,
itun global-nazional bat ere beharrezkoa
da. Nazioarteko hitzarmenen artean, nabarmentzekoa da 2013ko irailean indarrean
jarri zen Lanaren Nazioarteko Erakundearen
Etxeko Langileen Lan Duinari buruzko
Hitzarmena, akordio aitzindaria inondik
ere, mundu osoko etxeko langileentzat
estandar globalak ezartzea helburu duena.
Tankera honetako akordioek printzipio
gidariak eskaintzen dizkiete sinatzaileei,
baina lekua uzten diete gobernu nazionalei
beren herrialdeen barruan konpromisoak
beteko dituzten politikak ezartzeko. Ekintza
globalek akuilatuta, politika nazionalek
benetako aldaketak ekartzen dituzte tokiko
komunitateetara.
• Lan Duinaren Agenda bat prestatzea.
Lan Duinaren Agendak lau zutabe ditu
(5. laukia). Agendak eta giza garapenaren esparruak elkar elikatzen dute. Lan
duinak giza garapena hobetzen du zutabe
bakoitzaren bitartez. Enplegu-sorrerak eta
enpresen garapenak, berriz, diru-sarrerak
eta bizibideak ematen dizkiote jendeari,
funtsezkoak dira berdintasuna sustatzeko,
parte hartzeko bidea ematen dute eta
autoestimua eta duintasuna sendotzen
dituzte. Langileen eskubideek giza garapena
sustatzen dute, giza eskubideak, giza

Lan Duinaren Agenda
ezartzeak giza
garapena hobetzen
lagunduko du
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5. LAUKIA
Lan Duinaren Agendaren lau zutabeak
• Enplegu-sorrera eta enpresa-garapena. Horretarako • Gizarte-babesa. Oinarrizko gizarte-babesa, hala nola
osasun-zainketa eta erretiro-segurtasuna, ezinbesonartu behar da lanak direla pobreziatik irteteko bide
teko zimendua da gizartean eta ekonomian produknagusietako bat, eta ekonomiak aukerak sortu behar
tiboki parte hartzeko.
dituela inbertsioetarako, ekintzailetzarako, enpleguak
• Gobernantza eta elkarrizketa soziala. Gobernuen,
sortzeko eta bizibide iraunkorrak bermatzeko.
langileen eta enplegu-emaileen arteko elkarrizketa
• Laneko estandarrak eta eskubideak. Jendeak parte
sozialak garrantzizko auzi ekonomiko eta sozialak
hartzeko eta bere ikuspuntuak azaltzeko aukerak behar
konpon ditzake, gobernantza ona bultza dezake,
ditu, eskubideak lortu eta errespetatua izateko. Lanaren
lan-harreman sendoak ezar ditzake eta aurrerapen
Nazioarteko Erakundearen zeregin arauemailea giltzarria
ekonomiko eta soziala susta dezake.
da horiek betearazteko eta aurrerabidea neurtzeko.
Iturria: LANE 2008b.

askatasuna eta lan-estandarrak bermatzen
dituzten neurrian. Gizarte-babesak giza
garapena hobetzen du segurtasun-sareak
finkatuz, jendea arrisku eta kalteberatasu
netatik babestuz eta zainketa-lana eskainiz.
Eta elkarrizketa sozialak giza garapena hobe
tzen du parte-hartze zabala, ahalduntzea eta
gizarte-kohesioa sustatuz.
Alderantziz, giza garapenak lau zutabeak sendotzen ditu. Giza garapenaren
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bidez gaitasunak areagotzean, enplegu eta
ekintzailetzarako aukerak areagotzen dira.
Giza garapenak parte-hartzetik duen alderdiak
elkarrizketa soziala aberasten du. Bestalde, giza
eskubideak sustatzeko beharra azpimarratzen
du giza garapenak, eta horrek langileen eskubideak eta giza segurtasuna indartzen ditu.
Lotura horien guztien argitan, Lan Duinaren
Agenda ezartzeak giza garapena hobetzen
lagunduko du.78

Infografia: Giza Garapenaren Indizearen zuhaitza

Hosto-kantitatea = Hezkuntza Indizea
Hosto gehiago = Hezkuntza Indize hobea

Hostoen kolorea = Osasun Indizea
Kolore ilunagoa = Osasun Indize hobea

Garaiera = GGI
Enbor garaiagoa = GGI hobea
Zabalera = Errenta Nazional Gordina Indizea
Enbor zabalagoa = ENG Indize hobea

Ekialdeko Asia
eta Pazifikoa

Estatu arabiarrak

1990

2014

1990

2014

1990

Latinoamerika eta
Karibe

Europa
eta Erdialdeko Asia

1990

Saharaz hegoaldeko
Afrika

Hegoaldeko
Asia

2014

1990

2014

2014

Oharra: Infografiarako ideia Jurjern Verhagen-en lanetik hartu da, 2015eko Cartagena Data Fest bisualizazio-lehiaketaren irabazlea.

1990

2014

Giza garapenaren indizeak
Giza
Garapenaren
Indizea

GGIren sailkapena

OSO GIZA GARAPEN HANDIA
1 Norvegia
2 Australia
3 Suitza
4 Danimarka
5 Herbehereak
6 Alemania
6 Irlanda
8 Ameriketako Estatu Batuak
9 Kanada
9 Zeelanda Berria
11 Singapur
12 Hong Kong, Txina (ALB)
13 Liechtenstein
14 Suedia
14 Erresuma Batua
16 Islandia
17 Koreako Errepublika
18 Israel
19 Luxenburgo
20 Japonia
21 Belgika
22 Frantzia
23 Austria
24 Finlandia
25 Eslovenia
26 Espainia
27 Italia
28 Txekiar Errepublika
29 Grezia
30 Estonia
31 Brunei Darussalam
32 Zipre
32 Qatar
34 Andorra
35 Eslovakia
36 Polonia
37 Lituania
37 Malta
39 Saudi Arabia
40 Argentina
41 Arabiar Emirerri Batuak
42 Txile
43 Portugal
44 Hungaria
45 Bahrain
46 Letonia
47 Kroazia
48 Kuwait
49 Montenegro
GIZA GARAPEN HANDIA
50 Bielorrusia
50 Errusiar Federazioa
52 Oman
52 Errumania
52 Uruguai
55 Bahamak
56 Kazakhstan
57 Barbados
58 Antigua eta Barbuda

Berdintasun-ezaren
arabera Doitutako GGI

Genero Garapenaren
Indizea

Generoaren alorreko
Berdintasun-ezaren Indizea

Pobrezia Multidimensionalaren
Indizeaa

Balioa

Balioa

Galera guztira
(%)

GGIren sailkapenarekiko aldeab

Balioa

Taldeac

Balioa

Sailkapena

HDROren
zehaztapenakd

Urtea eta
inkestae

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Balioa

2005–2014

0,944
0,935
0,930
0,923
0,922
0,916
0,916
0,915
0,913
0,913
0,912
0,910
0,908
0,907
0,907
0,899
0,898
0,894
0,892
0,891
0,890
0,888
0,885
0,883
0,880
0,876
0,873
0,870
0,865
0,861
0,856
0,850
0,850
0,845
0,844
0,843
0,839
0.839
0,837
0,836
0,835
0,832
0,830
0,828
0,824
0,819
0,818
0,816
0,802

0,893
0,858
0,861
0,856
0,861
0,853
0,836
0,760
0,832
..
..
..
..
0,846
0,829
0,846
0,751
0,775
0,822
0,780
0,820
0,811
0,816
0,834
0,829
0,775
0,773
0,823
0,758
0,782
..
0,758
..
..
0,791
0,760
0,754
0,767
..
0,711
..
0,672
0,744
0,769
..
0,730
0,743
..
0,728

5,4
8,2
7,4
7,3
6,6
6,9
8,6
17,0
8,8
..
..
..
..
6,7
8,6
5,9
16,4
13,4
7,9
12,4
7,9
8,7
7,8
5,5
5,9
11,5
11,5
5,4
12,4
9,2
..
10,7
..
..
6,2
9,8
10,1
8,5
..
15,0
..
19,3
10,4
7,2
..
10,8
9,1
..
9,2

0
–2
0
–1
3
0
–3
–20
–2
..
..
..
..
3
–2
4
–19
–9
0
–5
1
0
2
10
8
0
–1
10
–5
6
..
–2
..
..
9
2
–1
4
..
–8
..
–13
1
10
..
0
3
..
1

0,996
0,976
0,950
0,977
0,947
0,963
0,973
0,995
0,982
0,961
0,985
0,958
..
0,999
0,965
0,975
0,930
0,971
0,971
0,961
0,975
0,987
0,943
0,996
0,996
0,975
0,964
0,980
0,961
1,030
0,977
0,971
0,998
..
0,999
1,007
1,030
0,937
0,901
0,982
0,954
0,967
0,985
0,976
0,940
1,029
0,987
0,972
0,954

1
1
2
1
3
2
2
1
1
2
1
2
..
1
2
1
3
2
2
2
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
..
1
1
2
3
4
1
2
2
1
1
3
2
1
2
2

0,067
0,110
0,028
0,048
0,062
0,041
0,113
0,280
0,129
0,157
0,088
..
..
0,055
0,177
0,087
0,125
0,101
0,100
0,133
0,063
0,088
0,053
0,075
0,016
0,095
0,068
0,091
0,146
0,164
..
0,124
0,524
..
0,164
0,138
0,125
0,227
0,284
0,376
0,232
0,338
0,111
0,209
0,265
0,167
0,149
0,387
0,171

9
19
2
4
7
3
21
55
25
32
13
..
..
6
39
12
23
18
17
26
8
13
5
11
1
16
10
15
29
33
..
22
116
..
33
28
23
46
56
75
47
65
20
42
51
36
30
79
37

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
0,015 f
..
..
..
..
..
..
..
..
0,002

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2005 N
..
..
..
..
..
..
..
..
2013 M

0,798
0,798
0,793
0,793
0,793
0,790
0,788
0,785
0,783

0,741
0,714
..
0,711
0,678
..
0,694
..
..

7,1
10,5
..
10,3
14,5
..
11,9
..
..

4
1
..
2
–4
..
1
..
..

1,021
1,019
0,909
0,989
1,018
..
1,002
1,018
..

1
1
4
1
1
..
1
1
..

0,151
0,276
0,275
0,333
0,313
0,298
0,267
0,357
..

31
54
53
64
61
58
52
69
..

0,001
..
..
..
..
..
0,004
0,004 g
..

2005 M
..
..
..
..
..
2010/2011 M
2012 M
..
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Giza
Garapenaren
Indizea
Balioa
GGIren sailkapena

59 Bulgaria
60 Palau
60 Panama
62 Malaysia
63 Maurizio
64 Seychelleak
64 Trinidad eta Tobago
66 Serbia
67 Kuba
67 Libano
69 Costa Rica
69 Irango Islamiar Errepublika
71 Venezuelako Bolivartar Errepublika
72 Turkia
73 Sri Lanka
74 Mexiko
75 Brasil
76 Georgia
77 Saint Kitts eta Nevis
78 Azerbaijan
79 Grenada
80 Jordania
81 Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika ohia
81 Ukraina
83 Aljeria
84 Peru
85 Albania
85 Armenia
85 Bosnia-Herzegovina
88 Ekuador
89 Saint Luzia
90 Txina
90 Fiji
90 Mongolia
93 Thailandia
94 Dominika
94 Libia
96 Tunisia
97 Kolonbia
97 Saint Vincent eta Grenadinak
99 Jamaika
100 Tonga
101 Belize
101 Dominikar Errepublika
103 Surinam
104 Maldivak
105 Samoa
GIZA GARAPEN ERTAINA
106 Botswana
107 Moldaviako Errepublika
108 Egipto
109 Turkmenistan
110 Gabon
110 Indonesia
112 Paraguai
113 Palestinako Estatua
114 Uzbekistan
115 Filipinak
116 El Salvador
116 Hegoafrika

Berdintasun-ezaren
arabera Doitutako GGI
Balioa

Genero Garapenaren
Indizea

Galera guztira
(%)

GGIren sailkapenarekiko aldeab

Balioa

Taldeac

Generoaren alorreko
Berdintasun-ezaren Indizea

Pobrezia Multidimensionalaren
Indizeaa

Balioa

Sailkapena

HDROren
zehaztapenakd

Urtea eta
inkestae
2005–2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Balioa

0,782
0,780
0,780
0,779
0,777
0,772
0,772
0,771
0,769 i
0,769
0,766
0,766
0,762
0,761
0,757
0,756
0,755
0,754
0,752
0,751
0,750
0,748
0,747
0,747
0,736
0,734
0,733
0,733
0,733
0,732
0,729
0,727
0,727
0,727
0,726
0,724
0,724
0,721
0,720
0,720
0,719
0,717
0,715
0,715
0,714
0,706
0,702

0,699
..
0,604
..
0,666
..
0,654
0,693
..
0,609
0,613
0,509
0,612
0,641
0,669
0,587
0,557
0,652
..
0,652
..
0,625
0,622
0,689
..
0,563
0,634
0,658
0,635
0,570
0,613
..
0,616
0,633
0,576
..
..
0,562
0,542
..
0,593
..
0,553
0,546
0,543
0,531
..

10,5
..
22,5
..
14,2
..
15,2
10,1
..
20,8
19,9
33,6
19,7
15,8
11,6
22,4
26,3
13,6
..
13,2
..
16,5
16,7
7,8
..
23,4
13,5
10,2
13,3
22,1
15,9
..
15,3
12,9
20,6
..
..
22,0
24,7
..
17,5
..
22,6
23,6
24,0
24,9
..

3
..
–20
..
–2
..
–3
5
..
–15
–11
–41
–11
0
7
–12
–20
5
..
7
..
2
2
16
..
–10
8
14
9
–4
5
..
8
12
1
..
..
–2
–10
..
7
..
–3
–6
–5
–6
..

0,991
..
0,996
0,947
0,950
..
0,985
0,966
0,954
0,899
0,974
0,858
1,030
0,902
0,948
0,943
0,997
0,962
..
0,942
..
0,860
0,949
1,003
0,837
0,947
0,948
1,008
..
0,980
0,991
0,943
0,941
1,028
1,000
..
0,950
0,894
0,997
..
0,995
0,967
0,958
0,995
0,975
0,937
0,956

1
..
1
3
2
..
1
2
2
5
2
5
2
4
3
3
1
2
..
3
..
5
3
1
5
3
3
1
..
1
1
3
3
2
1
..
2
5
1
..
1
2
2
1
1
3
2

0,212
..
0,454
0,209
0,419
..
0,371
0,176
0,356
0,385
0,349
0,515
0,476
0,359
0,370
0,373
0,457
0,382
..
0,303
..
0,473
0,164
0,286
0,413
0,406
0,217
0,318
0,201
0,407
..
0,191
0,418
0,325
0,380
..
0,134
0,240
0,429
..
0,430
0,666
0,426
0,477
0,463
0,243
0,457

44
..
96
42
88
..
73
38
68
78
66
114
103
71
72
74
97
77
..
59
..
102
33
57
85
82
45
62
41
83
..
40
87
63
76
..
27
48
92
..
93
148
90
104
100
49
97

..
..
..
..
..
..
0,007 h
0,002
..
..
..
..
..
..
..
0,024
0,011 h,j
0,008
..
0,009
..
0,004
0,007 g
0,001 h
..
0,043
0,005
0,002
0,006 g
0,015
0,003
0,023 j
..
0,047
0,004
..
0,005
0,006
0,032
..
0,014 g,j
..
0,030
0,025
0,033 g
0,008
..

..
..
..
..
..
..
2006 M
2014 M
..
..
..
..
..
..
..
2012 N
2013 N
2005 M
..
2006 D
..
2012 D
2011 M
2012 M
..
2012 D
2008/2009 D
2010 D
2011/2012 M
2013/2014 N
2012 M
2012 N
..
2010 M
2005/2006 M
..
2007 N
2011/2012 M
2010 D
..
2010 N
..
2011 M
2013 D
2010 M
2009 D
..

0,698
0,693
0,690
0,688
0,684
0,684
0,679
0,677
0,675
0,668
0,666
0,666

0,431
0,618
0,524
..
0,519
0,559
0,529
0,577
0,569
0,547
0,488
0,428

38,2
10,8
24,0
..
24,0
18,2
22,1
14,9
15,8
18,1
26,7
35,7

–23
20
–5
..
–6
6
–1
16
14
7
–6
–15

0,982
1,003
0,868
..
..
0,927
0,956
0,860
0,945
0,977
0,965
0,948

1
1
5
..
..
3
2
5
3
1
2
3

0,480
0,248
0,573
..
0,514
0,494
0,472
..
..
0,420
0,427
0,407

106
50
131
..
113
110
101
..
..
89
91
83

..
0,004
0,016 k
..
0,073
0,024 h
..
0,007
0,013
0,033 h,l
..
0,041

..
2012 M
2014 D
..
2012 D
2012 D
..
2010 M
2006 M
2013 D
..
2012 N
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Giza
Garapenaren
Indizea
Balioa
GGIren sailkapena

116 Vietnam
119 Boliviako Estatu Plurinazionala
120 Kirgizistan
121 Irak
122 Cabo Verde
123 Mikronesiako Estatu Federalak
124 Guyana
125 Nikaragua
126 Maroko
126 Namibia
128 Guatemala
129 Tajikistan
130 India
131 Honduras
132 Bhutan
133 Ekialdeko Timor
134 Siriako Arabiar Errepublika
134 Vanuatu
136 Kongo
137 Kiribati
138 Ekuatore Ginea
139 Zambia
140 Ghana
141 Laosko Herri Errepublika Demokratikoa
142 Bangladesh
143 Kanbodia
143 Sao Tome eta Principe
GIZA GARAPEN APALA
145 Kenya
145 Nepal
147 Pakistan
148 Myanmar
149 Angola
150 Swazilandia
151 Tanzaniako Errepublika Batua
152 Nigeria
153 Kamerun
154 Madagaskar
155 Zimbabwe
156 Mauritania
156 Salomon Uharteak
158 Papua Ginea Berria
159 Komoreak
160 Yemen
161 Lesotho
162 Togo
163 Haiti
163 Ruanda
163 Uganda
166 Benin
167 Sudan
168 Djibuti
169 Hego Sudan
170 Senegal
171 Afganistan
172 Boli Kosta
173 Malawi
174 Etiopia
175 Gambia
176 Kongoko Errepublika Demokratikoa

Berdintasun-ezaren
arabera Doitutako GGI
Balioa

Genero Garapenaren
Indizea

Galera guztira
(%)

GGIren sailkapenarekiko aldeab

Balioa

Taldeac

Generoaren alorreko
Berdintasun-ezaren Indizea

Pobrezia Multidimensionalaren
Indizeaa

Balioa

Sailkapena

HDROren
zehaztapenakd

Urtea eta
inkestae

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Balioa

0,666
0,662
0,655
0,654
0,646
0,640
0,636
0,631
0,628
0,628
0,627
0,624
0,609
0,606
0,605
0,595
0,594
0,594
0,591
0,590
0,587
0,586
0,579
0,575
0,570
0,555
0,555

0,549
0,472
0,560
0,512
0,519
..
0,520
0,480
0,441
0,354
0,443
0,515
0,435
0,412
0,425
0,412
0,468
0,492
0,434
0,405
..
0,384
0,387
0,428
0,403
0,418
0,418

17,5
28,7
14,5
21,8
19,7
..
18,3
24,0
29,7
43,6
29,4
17,5
28,6
32,1
29,8
30,7
21,2
17,2
26,6
31,5
..
34,4
33,1
25,6
29,4
24,7
24,7

9
–5
17
2
5
..
8
1
–2
–25
1
10
1
–7
–2
–4
8
12
6
–2
..
–6
–3
7
1
7
6

..
0,931
0,961
0,787
..
..
0,984
0,960
0,828
0.981
0,949
0,926
0,795
0,944
0,897
0,868
0,834
0,903
0,922
..
..
0,917
0,885
0,896
0,917
0,890
0,891

..
3
2
5
..
..
1
2
5
1
3
3
5
3
5
5
5
4
4
..
..
4
5
5
4
5
5

0,308
0,444
0,353
0,539
..
..
0,515
0,449
0,525
0,401
0,533
0,357
0,563
0,480
0,457
..
0,533
..
0,593
..
..
0,587
0,554
..
0,503
0,477
..

60
94
67
123
..
..
114
95
117
81
119
69
130
106
97
..
119
..
137
..
..
132
127
..
111
104
..

0,026
0,097
0,006
0,052
..
..
0,031
0,088
0,069
0,205
..
0,031
0,282
0,098 m
0,128
0,322
0,028
0,135
0,192
..
..
0,264
0,144
0,186
0,237
0,211
0,217

2010/2011 M
2008 D
2012 D
2011 M
..
..
2009 D
2011/2012 D
2011 N
2013 D
..
2012 D
2005/2006 D
2011/2012 D
2010 M
2009/2010 D
2009 N
2007 M
2011/2012 D
..
..
2013/2014 D
2011 M
2011/2012 M
2011 D
2010 D
2008/2009 D

0,548
0,548
0,538
0,536
0,532
0,531
0,521
0,514
0,512
0,510
0,509
0,506
0,506
0,505
0,503
0,498
0,497
0,484
0,483
0,483
0,483
0,480
0,479
0,470
0,467
0,466
0,465
0,462
0,445
0,442
0,441
0,433

0,377
0,401
0,377
..
0,335
0,354
0,379
0,320
0,344
0,372
0,371
0,337
0,385
..
0,268
0,329
0,320
0,322
0,296
0,330
0,337
0,300
..
0,308
..
0,305
0,319
0,287
0,299
0,312
..
0,276

31,3
26,8
29,9
..
37,0
33,3
27,3
37,8
32,8
27,0
27,0
33,4
23,8
..
46,7
34,0
35,6
33,4
38,8
31,6
30,2
37,4
..
34,6
..
34,4
31,4
38,0
32,9
29,4
..
36,2

–3
3
0
..
–8
–2
4
–9
–1
4
4
1
11
..
–18
0
–2
1
–7
4
6
–2
..
1
..
1
5
–1
2
7
..
0

0,913
0,908
0,726
..
..
0,879
0,938
0,841
0,879
0,945
0,922
0,816
..
..
0,813
0,739
0,953
0,831
..
0,957
0,886
0,823
0,830
..
..
0,883
0,600
0,810
0,907
0,840
0,889
0,833

4
4
5
..
..
5
3
5
5
3
4
5
..
..
5
5
2
5
..
2
5
5
5
..
..
5
5
5
4
5
5
5

0,552
0,489
0,536
0,413
..
0,557
0,547
..
0,587
..
0,504
0,610
..
0,611
..
0,744
0,541
0,588
0,603
0,400
0,538
0,614
0,591
..
..
0,528
0,693
0,679
0,611
0,558
0,622
0,673

126
108
121
85
..
128
125
..
132
..
112
139
..
140
..
155
124
134
138
80
122
142
135
..
..
118
152
151
140
129
143
149

0,226
0,197
0,237
..
..
0,113
0,335
0,279
0,260
0,420
0,128
0,291
..
..
0,165
0,200
0,227
0,242
0,242
0,352
0,359
0,343
0,290
0,127
0,551
0,278
0,293 h
0,307
0,332
0,537
0,289
0,369

2008/2009 D
2011 D
2012/2013 D
..
..
2010 M
2010 D
2013 D
2011 D
2008/2009 D
2014 M
2011 M
..
..
2012 D/M
2013 D
2009 D
2013/2014 D
2012 D
2010 D
2011 D
2011/2012 D
2010 M
2006 M
2010 M
2014 D
2010/2011 M
2011/2012 D
2010 D
2011 D
2013 D
2013/2014 D
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2005–2014

Giza
Garapenaren
Indizea
Balioa
GGIren sailkapena

177 Liberia
178 Ginea Bissau
179 Mali
180 Mozambike
181 Sierra Leona
182 Ginea
183 Burkina Faso
184 Burundi
185 Txad
186 Eritrea
187 Afrika Erdiko Errepublika
188 Niger
BESTE HERRIALDE ETA LURRALDE BATZUK
Koreako Herri Errepublika Demokratikoa
Marshall Uharteak
Monako
Nauru
San Marino
Somalia
Tuvalu
Giza Garapenaren Indizeko taldeak
Oso giza garapen handia
Giza garapen handia
Giza garapen ertaina
Giza garapen apala
Garapen-bidean dauden herrialdeak
Eskualdeak
Estatu arabiarrak
Ekialdeko Asia eta Pazifikoa
Europa eta Erdialdeko Asia
Latinoamerika eta Karibe
Hego Asia
Saharaz hegoaldeko Afrika
Gutxien garatutako herrialdeak
Garapen-bidean dauden uharte-estatu txikiak
Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Antolakundea
Mundua
OHARRAK
a Ezin izan dira herrialde guztietan adierazle
guztiak lortu; beraz, zuhurtziaz egin behar dira
herrialdeen arteko alderaketak. Datuak falta
diren kasuetan, adierazleen pisua %100era
moldatu da. Xehetasun gehiago nahi izanez
gero, begiratu 5. ohar teknikoa helbide honetan:
http://hdr.undp.org.
b Berdintasun-ezaren arabera Doitutako GGI
kalkulatuta duten herrialdeetan oinarrituta.
c Herrialdeak bost taldetan sailkatu dira, GGI
balioetan genero-parekotasunaren alorreko
desbideratze absolutua kontuan hartuta.
d HDROren zehaztapenetan, gabezien definizioak
neurri batean aldatu egin dira zenbait
adierazletan, 2010eko zehaztapenekiko.
Xehetasunak nahi izanez gero, ikusi Kovacevic eta
Calderon (2014).
e D letrak adierazten du datuak demografiaeta osasun-inkestetakoak (DHS) direla; M

Berdintasun-ezaren
arabera Doitutako GGI
Balioa

Genero Garapenaren
Indizea

Galera guztira
(%)

GGIren sailkapenarekiko aldeab

Balioa

Taldeac

Generoaren alorreko
Berdintasun-ezaren Indizea

Pobrezia Multidimensionalaren
Indizeaa

Balioa

Sailkapena

HDROren
zehaztapenakd

Urtea eta
inkestae

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Balioa

2005–2014

0,430
0,420
0,419
0,416
0,413
0,411
0,402
0,400
0,392
0,391
0,350
0,348

0,280
0,254
0,270
0,273
0,241
0,261
0,261
0,269
0,236
..
0,198
0,246

34,8
39,6
35,7
34,3
41,7
36,5
35,0
32,6
39,9
..
43,5
29,2

2
–5
1
3
–4
0
2
5
–1
..
–1
3

0,789
..
0,776
0,881
0,814
0,778
0,881
0,911
0,768
..
0,773
0,729

5
..
5
5
5
5
5
4
5
..
5
5

0,651
..
0,677
0,591
0,650
..
0,631
0,492
0,706
..
0,655
0,713

146
..
150
135
145
..
144
109
153
..
147
154

0,356
0,495
0,456
0,390
0,411
0,425
0,508
0,442
0,545
..
0,424
0,584

2013 D
2006 M
2012/2013 D
2011 D
2013 D
2012 D/M
2010 D
2010 D
2010 M
..
2010 M
2012 D

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
0,500
..

..
..
..
..
..
2006 M
..

0,896
0,744
0,630
0,505
0,660

0,788
0,600
0,468
0,343
0,490

12,1
19,4
25,8
32,0
25,7

—
—
—
—
—

0,978
0,954
0,861
0,830
0,899

—
—
—
—
—

0,199
0,310
0,506
0,583
0,478

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

0,686
0,710

0,512
0,572

25,4
19,4

—
—

0,849
0,948

—
—

0,537
0,328

—
—

—
—

—
—

0,748
0,748
0,607
0,518
0,502
0,660

0,651
0,570
0,433
0,345
0,347
0,493

13,0
23,7
28,7
33,3
30,9
25,3

—
—
—
—
—
—

0,945
0,976
0,801
0,872
0,866
..

—
—
—
—
—
—

0,300
0,415
0,536
0,575
0,566
0,474

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

0,880
0,711

0,763
0,548

13,3
22,8

—
—

0,973
0,924

—
—

0,231
0,449

—
—

—
—

—
—

letrak, datuak hainbat adierazle taldekatuko
inkestetakoak (MICS) direla; eta N letrak, datuak
inkesta nazionaletakoak direla (inkesta nazionalen
zerrenda, helbide honetan: http://hdr.undp.org).
f Hiri-inguruneei soilik egiten die erreferentzia.
g Haurren heriotza-tasaren adierazlea falta da.
h Elikaduraren adierazleak falta dira.
i Giza Garapenari buruzko Txostena 2014n
argitaratutako GGI balioa oker kalkulatutako
per capita errenta nazional gordinean (2011ko
erosteko ahalmenaren parekotasuna, dolarretan)
oinarritu zen. Balio errealistago bat, HDROk
garatutako ereduan oinarritua eta Kubako
Estatistika Bulego Nazionalak egiaztatua,
7.222 dolar da. 2013ko GGI balioa 0,759 da, eta
sailkapenean 69.a da.
j Lur-motaren adierazlea falta da.
k Sukaldeko erregaiaren adierazlea falta da.
l Eskolara joatearen adierazlea falta da.
m Elektrizitatearen adierazlea falta da.

ITURRIAK
1. zutabea: HDROk kalkulatua, honako hauetan
oinarrituta: UNDESA (2015), UNESCOren Estatistika
Institutua (2015a), Nazio Batuen Estatistika Saila
(2015), Munduko Bankua (2015), Barro eta Lee (2014)
eta NDF (2015).
2. zutabea: HDROk kalkulatua, honako hauetan
oinarrituta: 1. zutabeko datuak, eta zer berdintasunez dauden bizi-itxaropenaren, eskolatze-urteen
eta diru-sarreren edo kontsumoaren banaketan (2.
ohar teknikoan dago adierazita, http://hdr.undp.org)
webgunean).
3. zutabea: 1. eta 2. zutabeetako datuetan
oinarrituta kalkulatua.
4. zutabea: 2. zutabeko datuetan oinarrituta
kalkulatua, eta Berdintasun-ezaren arabera
Doitutako GGI kalkulatuta duten herrialdeen GGIren
sailkapen birkalkulatuak.

5. zutabea: HDROk kalkulatua, honako hauetan
oinarrituta: UNDESA (2015), UNESCOren Estatistika
Institutua (2015), Barro eta Lee (2014), Munduko
Bankua (2015), LANE (2015a) eta NDF (2015).
6. zutabea: 5. zutabeko datuetan oinarrituta
kalkulatua.
7. zutabea: HDROk kalkulatua, honako hauetan
oinarrituta: Nazio Batuen Amen Heriotza Tasa
Kalkulatzeko Taldea (2014), UNDESA (2013a), IPU
(2015), UNESCOren Estatistika Institutua (2015) eta
LANE (2015a).
8. zutabea: 7. zutabeko datuetan oinarrituta
kalkulatua.
9. eta 10. zutabeak: HDROk kalkulatua, honako
hauetan oinarrituta: ICF Macroren demografia- eta
osasun-inkestak (DHS), UNICEFen hainbat adierazle
taldekatutako inkestak (MICS), eta, kasu batzuetan,
etxeko zenbait inkesta nazional, DHS edo MICS
metodologian oinarrituta.
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WEF 2015.
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OME 2015.
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IADB 2012.
LANE 2009.
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LANE 2014b.
UNODC 2012.
Euronews 2015.
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LANE 2015b.
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Giza garapenari buruzko munduko txostenak. Nazio Batuetako Garapen Programak (UNDP) 1990etik giza garapenari buruz
argitaratzen dituen txostenetan azkena da Giza Garapenari buruzko Txostena 2015. Txosten horiek garapenarekin lotutako kontu,
joera eta politikei buruzko azterketa independenteak dira, eta oinarri enpirikoa dute.
Giza Garapenari buruzko Txostena 2015ekin lotutako baliabideak on line eskura daitezke hdr.undp.org helbidean. Webgune
horretan, honako hauek daude: txostenen argitalpen osoak eta laburpenak, 20 hizkuntzatan baino gehiagotan; 2015eko Txostenerako
agindutako giza garapenari buruzko erreferentziako dokumentu hautatuak; herrialdeko giza garapenaren adierazleen datu-baseak
eta mapa interaktiboak; Txosteneko giza garapenaren indizeetarako erabilitako iturrien eta metodologien azalpen zehatzak;
herrialdeen profilak; bai eta beste material batzuk ere. Aurrez giza garapenari buruz egin diren munduko, eskualdeko eta herrialdeko txostenak ere eskuragarri daude hdr.undp.org webgunean.
Giza garapenari buruzko eskualdeko txostenak. Azken bi hamarkadetan, Nazio Batuetako Garapen Programaren
eskualdeko bulegoen laguntzarekin, giza garapenari buruzko eskualdeko txostenak egin dira garapen-bidean dauden eremu nagusi
guztietan. Azterketa probokatzaileen eta politika-gomendio argien bidez, funtsezko gaiak landu dituzte giza garapenari buruzko
eskualdeko txosten horiek; adibidez, ahalduntze politikoa estatu arabiarretan, elikagai-segurtasuna Afrikan, klima-aldaketa Asian,
etniagutxiengoekiko tratua Erdialdeko Europan, eta berdintasun-ezaren eta herritarren segurtasunaren erronkak Latinoamerikan
eta Kariben.
Giza garapenari buruzko herrialdeko txostenak. Lehenengo giza garapenari buruzko herrialdeko txostena 1992. urtean
argitaratu zen, eta, geroztik, Nazio Batuetako Garapen Programaren laguntzaz, tokiko argitalpen-taldeek herrialdeko 700 bat txosten egin dituzte 140 herrialdetan. Dokumentu horiek giza garapenaren kontzeptua sartu dute herrialdeetako politika-eztabaidetan,
tokian tokiko kontsulta-prozesuen eta ikerkuntzen bidez. Giza garapenari buruzko herrialdeko txostenek garapenarekin lotutako
funtsezko zenbait kontu landu dituzte: klima-aldaketa, gazte-enplegua, generoaren eta etniaren araberako berdintasun-ezak....

Giza garapenari buruzko txostenak. 1990–2015
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007/2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015

Giza garapenaren kontzeptua eta neurtzeko modua
Giza garapenaren finantziazioa
Giza garapenaren dimentsio globalak
Jendearen parte-hartzea
Giza segurtasunaren dimentsio berriak
Generoa eta giza garapena
Hazkunde ekonomikoa eta giza garapena
Giza garapena pobreziarekin amaitzeko
Giza garapenaren aldeko kontsumoa
Giza aurpegia duen globalizazioa
Giza eskubideak eta giza garapena
Teknologia berriak giza garapenaren alde
Demokrazia sendotzen mundu zatitu batean
Milurtekoko Garapen Helburuak: giza pobreziarekin amaitzeko nazioen arteko ituna
Kultur askatasuna egungo mundu anitzean
Nazioarteko lankidetza bidegurutzean: laguntza, merkataritza eta segurtasuna desberdintasun handiko munduan
Eskasia baino gehiago: boterea, pobrezia eta munduko ur-krisia
Klima-aldaketari aurre egiten: gizakion arteko elkartasuna mundu zatitu honetan
Oztopoak gaindituz: giza mugikortasuna eta garapena
Nazioen benetako aberastasuna: giza garapeneko bideak
Iraunkortasuna eta ekitatea: etorkizun hobea guztiontzat
Hegoaldearen goraldia: giza garapena, aniztasun handiko mundu batean
Giza aurrerapenak iraunarazi: kalteberatasunak murriztu eta erresilientzia eraikitzea
Lana eta giza garapena

36 | GIZA GARAPENARI BURUZKO TXOSTENA 2015

2014ko GGI, herrialdeka eta mailaka
Afganistan

171

Grenada

79

Namibia

126

Afrika Erdiko Errepublika

187

Grezia

29

Nepal

145

Guatemala

128

Niger

188

Guyana

124

Nigeria

152

Haiti

163

Nikaragua

125

8

Hegoafrika

116

Norvegia

Andorra

34

Hego Sudan

169

Oman

Angola

149

Herbehereak

Albania
Alemania
Aljeria
Ameriketako Estatu Batuak

85
6
83

5
131

Pakistan

1
52
147

Antigua eta Barbuda

58

Honduras

Arabiar Emirerri Batuak

41

Hong Kong, Txina (ALB)

Argentina

40

Hungaria

Armenia

85

India

130

Papua Ginea Berria

158

Australia

2

Indonesia

110

Paraguai

112

121

Peru

84

69

Polonia

36

Portugal

43

Palau

12

Palestinako Estatua

44

Panama

Austria

23

Irak

Azerbaijan

78

Irango Islamiar Errepublika

Bahamak

55

Irlanda

6

Bahrain

45

Islandia

16

Qatar

18

Ruanda

60
113
60

32

142

Israel

Barbados

57

Italia

27

Saint Kitts eta Nevis

Belgika

21

Jamaika

99

Saint Vincent eta Grenadinak

Belize

101

Japonia

20

Solomon Uharteak

156

Benin

166

Jordania

80

Samoa

105

Bhutan

132

Kamerun

153

Bielorrusia

50

Kanada

Boli Kosta

172

Kanbodia

119

Kazakhstan

Bangladesh

Boliviako Estatu Plurinazionala
Bosnia-Herzegovina
Botswana

85
106

9
143
56

Santa Luzia
Sao Tome eta Principe
Saudi Arabia
Senegal

163
77
97

89
143
39
170

Kenya

145

Serbia

Kirgizistan

120

Seychelleak

64

137

Sierra Leona

181

Brasil

75

Kiribati

Brunei Darussalam

31

Kolonbia

97

Bulgaria

59

Komoreak

159

Siriako Arabiar Errepublika

Singapur

66

11
134

Burkina Faso

183

Kongo

136

Sri Lanka

Burundi

184

Kongoko Errepublika Demokratikoa

176

Sudan

167

Cabo Verde

122

Koreako Errepublika

17

Suedia

14

Costa Rica

69

Kroazia

47

Suitza

Danimarka

4

Kuba

67

Surinam

103

48

Swazilandia

150

Djibuti
Dominika

168
94

Kuwait

73

3

Laosko Herri Errepublika Demokratikoa

141

Thailandia

93

Tajikistan

129

Dominikar Errepublika

101

Lesotho

161

Egipto

108

Letonia

46

Tanzaniako Errepublika Batua

151

Ekialdeko Timor

133

Libano

67

Togo

162

88

Liberia

177

Tonga

100

Ekuador
Ekuatore Ginea

138

Libia

94

Trinidad eta Tobago

64

El Salvador

116

Liechtenstein

13

Tunisia

96

Eritrea

186

Lituania

37

Turkia
Turkmenistan

109
185

72

Erresuma Batua

14

Luxenburgo

19

Errumania

52

Madagaskar

154

Txad

Errusiar Federazioa

50

Malawi

173

Txekiar Errepublika

28

Eslovakia

35

Malaysia

62

Txile

42

Eslovenia

25

Maldivak

104

Txina

Espainia

26

Mali

179

Uganda

163

Estonia

30

Malta

81

Etiopia

174

Fiji

90

90

37

Ukraina

Maroko

126

Uruguai

Mauritania

156

Uzbekistan

114
134

52

Filipinak

115

Maurizio

63

Vanuatu

Finlandia

24

Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika Ohia

81

Venezuelako Bolibartar Errepublika

Frantzia

22

Mexiko

74

Vietnam

Gabon

110

Mikronesiako Estatu Federatuak

123

Yemen

160

Gambia

175

Moldaviako Errepublika

107

Zambia

139

Georgia

76

Mongolia

90

Zeelanda Berria

Ghana

140

Montenegro

49

Zimbabwe

Ginea

182

Mozambike

180

Ginea Bissau

178

Myanmar

148

Zipre

71
116

9
155
32
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Giza garapena pertsonen aukerak areagotzean datza (pertsonen
bizimoduaren aberastasuna aztertzen du, ekonomien
aberastasuna baino gehiago). Lanak berebiziko garrantzia du
aukerak areagotze horretan; izan ere, presente dago mundu osoko
pertsonen bizitzetan, zenbait modutan, eta haien bizitzako zati
handiena hartzen du. Munduan bizi diren 7.300 milioi pertsonetatik,
3.200 milioi pertsonak lanbide bat dute, eta beste batzuk zainketalanetan, sormen-lanetan edo boluntario-lanetan aritzen dira, edo
etorkizunean lanbide bat izateko prestatzen ari dira.
Giza garapenaren ikuspegitik, lanaren ideia ez da lanbideetara
eta enplegura soilik mugatzen; aitzitik, askoz ere zabalagoa eta
sakonagoa da. Lanbideen esparrura mugatuko bagina, kanpoan
utziko genituzke giza garapenean eragin handia duten lan mota
asko; adibidez, zainketa-lanak, boluntario-lanak eta hainbat
sormen-adierazpen, hala nola idaztea eta pintatzea.
Badira zenbait sinergia lanaren eta giza garapenaren artean.
Lanak giza garapena hobetzen du; izan ere, diru-sarrerak eta
bizibideak ematen dizkio jendeari, pobrezia murrizten du, eta
bidezko hazkundea bermatzen du. Gainera, jendeari gizartean
erabateko parte-hartzea izateko aukera ematen dio, eta duin eta
baliagarri sentitzen laguntzen dio. Halaber, besteez arduratzeko
lanek gizarte-kohesioa eraikitzen laguntzen dute eta familien
eta komunitateeen barruko loturak indartzen dituzte.
Pertsonek elkarrekin lan egiteak, ongizate materiala areagotzeaz
gain, jakintza-talde handi bat sortzen du, eta hori da, hain zuzen,
kulturen eta zibilizazion oinarria. Gainera, lan horrek ingurumena

errespetatzen badu, etekinak belaunaldietan zehar luzatzen dira,
ahaztu gabe lanak giza ahala, sormena eta espiritua pizten dituela.
Baina ez dago lotura automatikorik lanaren eta giza garapenaren
artean. Lan batzuek, hala nola bortxazko lanek, giza garapena kalte
dezakete; izan ere, giza eskubideak urratzen dituzte, pertsonen
duintasuna zapaltzen dute eta askatasuna eta autonomia kentzen
dituzte. Beste lan batzuek, industria arriskutsuetan egin direnek
kasu, jendea arriskuan jartzen dute. Eta, politika egokirik gabe,
lanerako aukeretan eta lansarietan dauden desberdintasunek
zatiketa ekar dezakete, eta gizarteko berdintasun-ezak betikotu.
Lan-mundua oso azkar ari da aldatzen, lanaren globalizazioaren
eta iraultza digitalaren ondorioz. Aldaketa horiek aukerak sortu
dituzte, baina baita arriskuak ere. Lan-mundu berri honen irabaziak
ez dira modu orekatuan banatzen: irabazleak eta galtzaileak daude.
Lan ordainduaren eta ordaindu gabearen desorekei aurre egitea
erronka bat da, batez ere emakumeentzat, desabantaila-egoeran
baitaude bietan. Egungo eta etorkizuneko belaunaldientzako lanaukerak sortzeko, beharrezkoa da lan irakunkorra sustatzea.
Lanak giza garapena areagotu dezake, baldin eta politikek
kalitatezko lan-aukera produktibo, ordaindu eta gogobetegarriak
ematen badituzte, langileen gaitasunak eta ahala areagotuz;
langileen eskubideak, segurtasuna eta ongizatea ziurtatzen
badituzte; eta gai eta giza talde jakin batzuetara bideratutako
estrategiak martxan jartzen badituzte. Baina Kontratu Sozial Berri
baterako, Hitzarmen Global baterako eta Lan Duinaren Programa
baterako ekintza-agenda bat ere eskatzen du horrek.

”Emakumeak desabantaila-egoeran daude lan-munduan, bai lan ordainduan bai ordaindu gabean. Lan ordainduan, gizonek baino partehartze txikiagoa dute, diru gutxiago irabazten dute, lan kalteberagoak dituzte eta dagozkien baino ordezkari gutxiago dituzte zuzendaritzetan
eta erabaki-postuetan. Lan ordaindu gabean, berriz, etxeko lanen eta zainketa-lanen zati askoz handiagoa dute beren gain proportzioan”.

—Helen Clark, Nazio Batuetako Garapen Programaren administraria
“Haurren lana ez da arazo isolatu bat, eta ezin da modu isolatuan konpondu. Nazioarteak ikusi behar du, ezin baditugu gure
haurrak babestu, ezin dugula gure garapena babestu. Haurren aurkako indarkeria desagerrarazi behar dugu”.

—Kailash Satyarth, 2014ko Bakearen Nobel sariduna
“Sormen-lanaren ideia kontzeptualizatzeko zaila eta problematikoa izan daiteke, baina horrek ez digu eragotzi behar sormena
giza garapena neurtzeko gakotzat hartzea. Gaur egun, gure sormena giza garapenaren funtsezko osagaitzat hartzen dugu”.
							
—Orhan Pamuk, 2006ko Literaturako Nobel sariduna
“Emakumeek etxeko lanetan egiten duten lana ikusezina den moduan, komunitatea eraikitzen eta gatazkak konpontzen egiten
duten lana ere (giza garapenean eragin handia duen lana) ez zaie aitortzen askotan”.

—Leymah Gbowee, 2011ko Bakearen Nobel sariduna
“Lanak, ez lanbideek soilik, giza aurrerapenean laguntzen du eta giza garapena areagotzen du. Baina ezin dira automatikoki lotu
lana eta giza garapena”.
—Selim Jahan, Txostenaren egile nagusia

