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Lankidetzaren arloko euskal politikek 30 urte betetzen
dituzte, eta garapenerako GKEek herritarrengana
jotzen dute mundu bidezko eta solidarioago bat

lortzeko egiten duten lana erakusteko

30 urte aztarna uzten lelopean, hainbat pertsona ezagunek lankidetza
euskal  politikak  babestu  dituzte. Horrez  gain,  ikus-entzunezko
kanpaina baten bidez, Euskadik sustatu dituen lankidetza-proiektuen
aurpegiak ezagutarazten dira. Horra hor ospakizun- eta aldarrikapen-
urte honetan egingo diren hamaika jardueretako bi.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko maiatzaren 15a. 2018an, Euskadiko Garapenerako GKEen
Koordinakundeak -nazioarteko lankidetzan lan egiten duten 80 GKEz osatuta-, 30
urte betetzen du, lankidetzaren arloko euskal politikek bezainbeste. Hori dela eta,
garapenerako  euskal  GKEak  kalera  atera  dira  herritarren  bila,  30  urte  hauek
gizartean  eta  planetako  tokirik  kalteberenetan  utzi  duten  aztarna  ezabaezina
ezagutarazteko.

“Orain  dela  hiru  hamarkada,  gizarte  moduan konpromiso  bat  hartu  genuen  eta
Euskaditik  gure  mugetatik  urrun gertatzen zenari  ere  arreta  jarri  behar  geniola
erabaki genuen, inoren minari ezin geniola entzungor egin, hain zuzen ere”, diote.
30  urte  igarota  eta,  lorpen  eta  aurrerapausu  askoren  ondoren  -baita  erronkak
aurrean izanda ere-, lankidetza politiken eta pertsona guztientzako giza eskubideen
aldeko konpromisoa berresten dugu”.

“Gugandik  hurbilen  dauden  erakundeek  sustatutako  lankidetzari  esker,  aukera
izaten  dugu  mundu  osoko  garapen-erronketara  hurbiltzeko  eta  herrialde
pobretuekin elkarrizketan aritzeko. Guztiontzako ongizatea helburu, tokian tokitik
esparru  globalean  eragina  izan  dezakegu,  eta  alderantziz. Garapenerako  GKEk
mundua Euskadira dakarte, eta Euskadi mundura ateratzen dute”, adierazi dute.

Bideo hunkigarri honen bidez, izen handiko hainbat pertsonak ospakizunekin bat
egin  dute,  erakunde  publikoek,  garapenerako  GKEek  eta  herritarrek  egindako
bidearen garrantzia azpimarratzeko:

https://www.youtube.com/watch?v=Bb1nWgbjFbo
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Zehazki,  Unax  Ugalde,  Gorka  Otxoa eta  Maribel  Salas  aktoreek;  Jordi  Évole,
Gervasio  Sánchez eta  Rosa  María  Calaf kazetariek;  Iban  Garate
komunikatzaileak;  La  Otxoa eta  Francis  Díez  abeslariek;  Virginia  Imaz  pailazo
eta  kontalariak;  Morena  Herrera aktibista  feministak;  eta  Eva  Arguiñano
gozogileak parte hartu dute ekimen honetan. Honakoa gogorarazten digute: “gure
inguruan  gertatzen  dena  loturik  dago  munduko beste  leku  batzuetan  gertatzen
denarekin;  pertsona  batzuk  oparotasunean  eta  gehiegikerian  bizitzeko,  beste
batzuk eskasian eta pobrezian bizi behar dira, horren ondorioak jasan beharrean;
emakumeek eta gizonek ez badituzte eskubide eta aukera berdinak, ezingo dugu
gure  gizartea  eraldatu…  Pertsona  bakar  bat  ere  ez  da  legez  kanpokoa,  legez
kanpokoak pobrezia eta desorekak eragiten dituzten kausak dira”.

Pobrezia eta desberdinkeriak ez dira modu espontaneoan sortzen; salatu beharreko
kausak  dituzte  atzean,  eta  horiei  aurre  egiteko  modu  bat  lankidetza  da.
Horretarako, garapenerako GKEek, tokiko elkarteen eskutik, 30 urte daramatzate
mundu  osoko  eskualde  pobretu  ugaritan  lankidetza-proiektuak  gauzatzen,  baita
Euskadin sentsibilizazio-ekimenak egiten ere.

Euskal lankidetzaren aurpegiak

“Lankidetza  euroak  eta  aurrekontuak  baino  gehiago  da;  izan  ere,  herrialde
pobretuetan bizi  diren eta pobrezia eta desberdinkeria pairatzen dituzten milaka
pertsonaren funtsezko eskubideak bermatzen laguntzen du (hezkuntza, osasuna,
emakume eta gizonen arteko berdintasuna, ura eta saneamendua izatea, gosearen
aurkako borroka...), azaltzen dute”. Horren erakusle da Euskadiko Garapenerako
GKEen Koordinakundeak urteurrenaren harira egin duen ikus-entzunezko kanpaina
berritzailea. Euren  webgunean  (www.ongdeuskadi.org/30urteurrena/)  eta  sare
sozialetan  hilero  bideo  labur  eta  erakargarriak  argitaratuko  dira,  non  GGKEek
euskal  herritarren  eta  erakunde  publikoen  ahaleginari  esker  gauzatzen  dituzten
proiektuen  berri  emango  duten. “Lankidetza-proiektuen  atzean  dauden eta  izen
propioa duten aurpegiak eta istorioak ezagutuko ditugu, eta ikusiko dugu Euskadi
zer-nolako ekarpena egiten ari  den haien bizitza eraldatzeko”, aurreratzen dute.
Maiatzean argitaratutako lehen bideoan, Zabalketa garapenerako GKEak erakusten
du  zer  teknika  garatu  duen  Boliviako  haran  garaietan  3.000  metroko  altueran
dagoen lainoa harrapatzeko, kontsumorako eta nekazaritzarako ur bihur dadin:

https://youtu.be/Utq2PN9Sjx4

www.ongdeuskadi.org

https://youtu.be/Utq2PN9Sjx4


Ekimen horiek  Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak aurten Araban,
Bizkaian eta Gipuzkoan egingo dituen hamaika jardueretatik bi baino ez dira. “Gure
asmoa  da  gizarteak  hobeto  ezagutzea  garapenerako  GKEok  egiten  dugun  lana,
herritarrei herrialde pobretuetan dituzten errealitateen berri ematea, pobrezia eta
desberdinkeriak  eragiten  dituzten  kausak  salatzea,  eta  gizarte  bidezko  eta
solidarioago  bat  lortzeko  gure  esku  ditugun  alternatibak  eta  proposamenak
ezagutaraztea”, adierazten dute. Datozen asteotan xehetasun gehiago emango dira,
aurreratzen dute.

30 urte garapenarekin eta eraldaketa sozialaren konpromisoarekin:
#30Urte AztarnaUzten

1988an, garapenerako 11 GKEek Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundea
osatu  zuten.  Helburua  modu  koordinatuan  aritzea  zen,  hausnarketa  eta
eztabaidaren bitartez, jarduera koherente zein eraginkorragoak bultzatuz. 

Garai  hartan,  euskal  gizarteak  eskatuta  eta  akuilatuta,  erakunde  publikoak
garapenerako  lankidetzara  aurrekontua  bideratzen  hasi  ziren,  baita  helburu
horrekin euren politika eta esku-hartze propioak diseinatzera ere.  Partekatutako
helburua zen inor bazterrean uzten duen eredutik haratago, milaka kilometrotara
bizi diren milaka pertsonek ere, bizitza duina izatea.

Egun,  80  erakundeek  osatzen  dute  gure  sarea  eta  elkarrekin  kalitatezko
garapenerako  lankidetza  sustatzea  eta  gizartearen  eraldaketan  eta  elkartasun
kultura bultzatzen laguntzen dugu,  baita  pobrezia  eta  desberdintasunak sortzen
dituzten egiturak aldatzen ere.
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