GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KONTSEILU
ERREKTOREAREN 2021eko UZTAILAREN 21eko BILKURAREN AKTA.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren egoitzan (Gaztelako Atea 15, Gasteiz)
eta 2021eko uztailaren 21eko 12:24ak direnean, Kontseilu Errektorearen bilkura hasi da,
honako pertsona hauen parte-hartzearekin:













Presidentea: Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziako (hemendik aurrera, eLankidetza) eta haren Kontseilu
Errektoreko presidentea. Presentzialki bertaratu da
Bokala: Josu Urrutia Beristain jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Kontseiluaren ordezkari gisa. Presentzialki bertaratu da
Ordezkoa: Iñigo Eguren jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Kontseiluaren ordezkari gisa.
Bokala: Fernando Iturriaga jauna, Programa eta Azterlanen aholkularia,
Ekonomia eta Ogasun Sailaren ordezkari gisa. Telematikoki bertaratu da, eta
bileraren erdi-aldera bilkura utzi egin du arazo teknikoengatik.
Bokala: Leixuri Arrizabalaga Arruza andrea, Eusko Legebiltzarreko Giza
Eskubide, Berdintasun eta Justizia Batzordeko presidentea, Eusko
Legebiltzarraren ordezkari gisa. Telematikoki bertaratu da.
Bokala: Oihana Etxebarrieta Legrand andrea, Eusko Legebiltzarreko Giza
Eskubide, Berdintasun eta Justizia Batzordeko kidea, Eusko Legebiltzarraren
ordezkari gisa. Presentzialki bertaratu da.
Idazkaria: Paul Ortega Etcheverry jauna, eLankidetzako zuzendaria.

Ezin agertu izana adierazi dute:
 Bokala: Iker Atxa Zaitegi jauna, Gizarte Berrikuntzako zuzendaria, Kanpo
Harremanen (Lehendakaritza) ordezkari gisa.
 Bokala: Patricia Bárcena García andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Kontseiluaren ordezkari gisa.
 Bokala: Imanol Zuluaga Zamalloa jauna, Kabineteko zuzendaria, Osasun
Sailaren ordezkari gisa.
 Bokala: Jone Miren Fernández Landa andrea, Landaren eta Itsasertzaren
Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria, Ekonomiaren Garapen,
Jasangarritasun eta Azpiegitura Sailaren ordezkari gisa.
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Era berean, guk gonbidatuta eta gai-zerrendan bildutako gaiak aurkezteko laguntza
teknikoa emateko xedez, Noemí de la Fuente Pereda andrea –Koordinazio
Estrategikoko zerbitzuaren arduraduna– eta Pilar Diez Arregui andrea –eLankidetzako
Ekintza Humanitariorako erreferentziazko teknikaria– bertaratu dira.
Sarrera
eLankidetzako eta haren Kontseilu Errektoreko presidenteak hartu du hitza
bertaratutakoei ongietorria egiteko, eta bilkurari hasiera eman dio, gai-zerrenda honekin:
1.
2.
3.
4.
5.

2021eko ekainaren 22an egindako aurreko bilkuraren akta irakurri eta onartzea
2021eko hitzarmenen zuzeneko dirulaguntzen proposamenak onartzea
Ekintza humanitarioko proiektuei laguntzak emateari buruzko informazioa
2020ko memoria onartzea
Galde-eskeak

Presidenteak eman dio hasiera bilkurari, eta adierazi du gaur aztertu beharreko gaizerrendari buruzko dokumentazio guztia aldez aurretik helarazi dela.

1. Aurreko bilkuraren akta irakurri eta onartzea.
Bertaratutakoek ohar bat bera ere egin ez dutenez, 2021eko ekainaren 22ko bilkuraren
akta onartu da, bertaratutako guztien aldeko botoekin.

2. 2021eko hitzarmenen zuzeneko dirulaguntzen proposamenak onartzea.
eLankidetzak izapidetu beharreko zuzeneko 9 dirulaguntza aurkeztu ditu Kontseiluko
presidenteak onartuak izan eta Gobernu Kontseiluari aurkeztea proposatzeko. Diruz
lagundu beharreko proposamenen informazio xehatua (erakunde onuraduna, diruz
lagundutako proiektuaren laburpena, egikaritzapen-herrialdea eta dirulaguntzaren
zenbatekoa) Kontseiluko kide guztiei bidalitako dokumentazioan zehazten da.
Pilar Diezek, Noemí de la Fuentek eta Paul Ortegak xehetasun handiagoz azaldu dituzte
onartu beharreko proposamenak. Diruz lagundutako erakundeak eta emandako
zenbatekoak honako hauek dira:





ZUZ-2021AH/0002: Gosearen Aurkako Ekintza: 150.000€.
ZUZ-2021K1-0012: Nazio Batuen Garapenerako Programa Guatemalan. 100.000€.
ZUZ-2021K1-0013: Social Innovation cluster for Change (SIC4CHANGE) eta
Asociación Rosa del Desierto elkartea. - 210.227€.
ZUZ-2021K1-0014:MU Enpresagintza S.Coop.- 89.187€.
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ZUZ-2021K1-0015: Anesvad Fundazioa eta Mondragón Unibertsitatea. 90.186€.
ZUZ-2021K3-0004: Educación y Cooperación Fundazioa. - 194.000€.
ZUZ-2021K3-0005: Asociación Africanista Manuel Iradier elkartea eta Kultura
Bendera Elkartea (KB)- 60.000€.
ZUZ-2021K3-0006: REAS Ekonomia Alternatiboko eta Elkartasuneko Sarea
Euskadi elkartea-150.000€
Zirriborroa ZUZ-2021K1-0011: Habanako Unibertsitateko Berrikuntzako eta
Garapeneko unibertsitate-fundazioa eta Tecnalia Research & Innovation
Fundazioa. - 200.000€

Bozketa egin da eta aho batez onartu dira proposamen guztiak, ZUZ-2021K1-0014 izan
ezik. Josu Urrutiaren abstentzioarekin onartu da, Mundukidek ekimenarekin duen lotura
dela eta. Gobernu Kontseiluari aurkeztea proposatzen da, onar dezan.

3. PRE ekintza humanitarioko proiektuei laguntzak emateari buruzko
informazioa
Pilar Diezek xehetasunez aurkeztu ditu 2021eko uztailaren 16ko ebazpenaren
ekimenak, honako hauek, hain zuzen ere:








PRE-2021EH/0020: UNRWAko Komite Espainiarra eta UNRWA Palestina200.000 €
PRE-2021EH/0021: UNRWAko Komite Espainiarra eta UNRWA Palestina200.000 €
PRE-2021EH/0023: Farmazialariak Mundi eta HEEVIE-200.000 €
PRE-2021EH/0024: UNRWAko Komite Espainiarra eta UNRWA Palestina200.000 €
PRE-2021EH/0025: Save the Children Fundazioa eta Save The Children
Filipinak- 200.000 €
PRE-2021EH/0026: España con ACNUR eta Errefuxiatuentzako Nazio Batuen
Goi Komisarioa, ACNUR/UNHCR Etiopia- 194.954 €
PRE-2021EH/0027: Oxfam Intermón Fundazioa eta Oxfam Colombia Fundazioa,
Apoyar - Asociación de Apoyo al Desarrollo elkartea.- 200.000 €

PROko eta PREko deialdien arteko etete-notetan dagoen aldea (70-71 puntu eta 50-53
puntu, hurrenez hurren) adierazi du Josu Urrutiak. Pilarrek azaldu duenez 2018-2023
aldiko Ekintza Humanitarioko Estrategia dela-eta aplikatzen den baremazio berriari zor
zaio, zeinean, biztanleak babesteaz gain, erakunde humanitarioak sendotzea,
sentsibilizazioa eta intzidentzia tokian bertan eta Euskadin, eta tokiko bazkideekin egiten
den lana lehenesten diren. Erakundeak beren lan-estrategiak berbideratzen ari badira
ere, haietako askok pertsonen eta erkidegoen babesa dute oraindik ere ardatz, eta
nazioarteko erakundeak edo Nazio Batuetako agentziak dituzte oraindik ere tokiko
bazkide gisa, ete horrek azaltzen du etete-notan izandako beherakada hori. Puntuazioak
gorabehera, uste du ekimen gehienak nahiko onak direla, 50 puntu baino gehiago (puntu
kopuru hori da eskatutakoa) eta, horrenbestez, ez legoke kezkatzeko arazorik. Noemí
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de la Fuentek gehitu duenez, irailean argitaratuko den ekintza humanitarioko estrategien
deialdian puntuazioa ziur asko handiagoa izango da, erakunde humanitarioak
sendotzeko jarduerak eta sentsibilizaziokoak ezinbestean hartu behar baitira barnean,
nahitaezko jarduerak baitira, eta ez hautazkoak proiektuekin gertatzen den bezala.

4. 2020ko Memoriaren onarpena
2020ko Memoria aurkeztu du Paul Ortegak, eLankidetzak lagundutako ekimenek
Garapen Jasangarriko 5. eta 16. Helburuak (Genero Berdintasuna, eta Bakea, Justizia
eta Erakunde Sendoak, hurrenez hurren) lortzeko ekarpen berezia egiten dutela
nabarmenduz. Era berean, Eusko Jaurlaritzaren beste sail, ente eta erakunde batzuek
lankidetza-ekintzetan izandako inplikazioa eta erakunde arteko ekimenak nabarmendu
ditu, honako hauek gailenduta, besteak beste:




Lankidetza sanitarioa Perun Covid-19aren krisia dela-eta, Osasun Saila,
Osakidetza, Peruko Osasun Ministerioa.
Lankidetza Deszentralizatua balioan jartzea Bilbon egindako jardunaldietan
(2020ko otsailaren 19-21).
“De la crisis se sale Cooperando” (Krisialdik lankidetzaren bidez irtengo gara)
astekari birtuala 2020ko ekainean.

Josu Urrutiak zorionak eman dizkie kideei akonpainatutako pertsonak eta
mesedetutakoak barnean hartzeko egindako ahaleginarengatik. Uste du helburuak izan
beharko lukeela informazio gehiago ematea herritarrei laguntza eskaintzen zaien
pertsonei buruz, herrialdeetara bideratzen den diruaz ere informatzeaz gain.
Adierazi du, halaber, datuen irakurketak gogoeta batera eraman gaitzakeela nahi dugun
lankidetza motaren inguruan, ezen, memorian jasota dagoenez, Garapen Jasangarriko
5. eta 16. Helburuak dedikazio handienekoak dira, eta Garapen Jasangarriko 1.-4.
helburuetara % 15 ere ez da bideratzen, eta beharbada horregatik ez gara Afrikako
helburura iristen.
Noemí de la Fuenteren iritziz ere ekintzen xede-biztanleriari buruzko datu zehatzak
izatea gauza konplexua da, eta erakundeek bideratzen diguten informazioaren
zehaztasunaren garrantzia azpimarratu du, betiere ondoren datuak behar bezala ustiatu
ahal izateko. Horregatik, aurtengo 2021eko deialdi honetan erakundeei eskatu zaie
eskaera normalizatuan adierazi dezatela xede-biztanleriaren arteko zenbatek parte
hartzen duten zuzenean jardueretan, esku hartzen den herrialdeetan zein Euskadin.
Garapen Jasangarriko Helburuei dagokienez, erantzun du eskabide normalizatuan
Garapen Jasangarriko 17 Helburuen arteko bakarra lehenestea eskatzen dela, baina
ekimenek oro har helburu baterako baino gehiagorako egiten dute beren ekarpena.
Gidaplanak giza eskubideen eta generoaren alde egiten duen apustua kontuan izanda,
logikoa da Garapen Jasangarriko Helburu horiek lehenetsita suertatzea. MAUCek
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egindako antzeko ariketa batean, zeinean eLankidetzak hartu duen parte, aholkularitzataldeak, proiektuaren izenburuari eta laburpenari jarraikiz, zenbait ekimeni Garapen
Jasangarriko Helburu desberdinak esleitzen zizkien, eta helburu horiek gehiago
kokatzen ziren aztertutako gaian (adibidez, garapen ekonomikoa) emakumeak
ahalduntzeko helburu izatean baino. Eta horrek grafika desberdin batera eramango
gintuzke.
5. Galde-eskeak
Paulek jakinarazi du aurreko kontseiluan aurkeztutako GBA laguntzak emateko
ebazpenak akats material bat zuela. Bizilurrek aurkeztutako azken proposamenean
emandako dirulaguntzaren zenbatekoari dagokionez. Akatsa Bizilurri emandako
laguntzaren zenbatekoan zegoen, 40.000 euroko zenbatekoa baitzegoen jasota eta
benetako zenbatekoak 19.294,65 euro behar zuen izan, emandako azken ekimena
baitzen eta deialdian eskuragarri zeuden funtsen mugara iritsi baitziren.
Akats hori zuzendu egin da, akatsaren berri eman da eta erakundeari ebazpen zuzena
jakinarazi zaio, eta erakundeak onartu egin du laguntza.
Ez denez beste gairik proposatu, saioa amaitutzat eman da 13:36an. Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 18.2
artikuluaren lehen paragrafoan aurreikusitakoa betez, akta Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziaren Kontseilu Errektorearen hurrengo bilkuran onartuko dela
jakinarazten da.

OEº Beatriz Artolazabal Albeniz andrea,
Agentziako eta haren Kontseilu
Errektoreko presidentea.

Paul Ortega Etcheverry
Kontseilu Errektoreko idazkaria
GLEAko zuzendaria
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