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OSASUNAREN
GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA 

EKINTZA HUMANITARIOA



Espainiako lankidetza deszentralizatua
elementu berezia eta ezberdina da modu positiboan, aldameneko 
herrialdeetako lankidetzari dagokionez, eta nazioartean ere iritzi ona 
dauka. Autonomia-erkidegoen (AE) eta tokiko erakundeen (TE) lankidetza 
biltzen du honek. 15 urtean zehar (1994tik 2008ra bitartean) lankidetza 
deszentralizatuak hazkunde ikusgarria izan zuen, batez ere, 2005etik 
aurrera. Hala ere, hurrengo sei urteetan (2009-2014) jasan zuen atzerakadak, 
1998 urteko bolumenen atzetik jarri zuen. Aitzitik, 2015ean eta 2016an, 
urteko 30 milioi euroko hazkundea egon zen, 2016an 218 milioi eurora iritsi 
arte, eta joeran aldaketa bat gertatzen ari denaren itxaropena emanez. 
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1. Euskadiko datu 
orokorrak

Hurrengo taulan ikusi dezakegunez, 2016an Euskadik Garapenerako Laguntza Ofizialean 
(GLO) 52,3 milioi euro baino pixka bat gehiago gastatu zituen, 2015ean bideratutako 35,1 
milioiak bainoen asko gehiago. Baina nekez dira konparagarriak, 2015ean ez genituelako 
TEen  datuak izan. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak 40 milioi euro bideratu zituen, 2015eko 35 
milioi euroak baino % 14 gehiago.

Baina osasunari dagokion gastuari erreparatzen badiogu, berez urria den Eusko Jaurlaritzaren 
ekarpena are gehiago gutxitu egin zen: 2015ean ekarpena 2.265.777 euro izan zen, 2016an, 
berriz, 429.002 euro gutxiago. Horrek % 19ko jaitsiera dakar, GLOaren hazkunde orokorraren 
agertoki batean oraindik gehiago bereiziz. Datu horiek Eusko Jaurlaritzaren osasun 
sektorea oso egoera ahulean uzten dute, eta lankidetzaren administrazioarentzako osasuna 
lehentasunezko sektorea ote den zalantzak sortzen ditu. Eusko Jaurlaritzaren GLO osotik 
osasunera nekez % 4,59 bideratzen da, bereganatutako nazioarteko konpromisoak betetzeko, 
erakunde guztiok eskatzen ibili garen % 15etik oso urrun. Euskal Herriko Unibertsitateak 
beste sektore batzuetara bideratu zituen bere ekarpen guztiak, hezkuntzara, hain zuzen ere. 
Eragilearen izaera kontuan hartuta, normaltzat hartzen den alderdia da. 

Lankidetzan egindako ekintza kopuruari dagokionez, hauek egonkor mantentzen dira (309 
eta 305 bitartean). Osasun ekintzetan, aitzitik, beherakada nabarmenagoa da, 2015ean 17tik 
2016an 11ra igaroz. Tokiko erakundeek GLOeko 384 ekintza burutu zituzten. horietako 23 
osasunerako, laguntza mota honen kontzentrazio kopuru bat suposatzen duena.  
 

 EKINTZA KOP. 
GLO/ OSASUNA

GLO KOPURUA OSASUN 
KOPURUA

% OSASUNA

AAEE 305/11 40.051.710 1.836.775 4,59

TTEE 384/23 12.317.265 1.036.570 8,42

UNIB 37/0 206.998   

AAEE + TTEE 689/34 52.368.975 2.873.345   5

1. Taula:  Euskal lankidetzaren datu orokorrak 2016an.
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Testuinguru honetan, GLO orokorrera bidaltzen duten 17 AEetatik bigarren postuan 
mantentzen da Euskadi. Osasunerako GLOaren laugarren postuan dago, Nafarroa 
Katalunia eta Andaluziaren atzetik, 2016an postu bat atzeratuz.

Kopuru absolutuei dagokienez, gastu hori da osasunean honek AE guztiek gastatzen 
dutenaren % 10,73. Baina osasun sektoreari ematen zaion garrantzia aztertzen badugu, 
GLOari ematen zaion ehunekoa kontutan hartuz, Eusko Jaurlaritza 14. postura jaisten 
da AEn artean, bakarrik Madril, Kanariak eta Murtziaren gainetik. Horrek agerian 

2. Taula:  GLO eta GLAO osasunean AEetan, 2016an.

AE 2016KO GLO OSASUNERAKO 
2016KO GLO 

OSASUNERAKO 
GLOAREN % / 
GLO GUZTIRA

Andaluzia 47.298.400 € 5.100.547 € 10,78

Aragoi 2.304.119 € 398.085 € 17,28

Asturias 4.124.920 € 289.971 € 7,03

Balear 1.407.799 € 103.958 € 7,38

Kantabria 673.587 € 47.350 € 7,03

Kanariak    

Katalunia 16.143.455 € 2.759.047 € 17,09

Euskadi 40.051.710 € 1.836.775 € 4,59

Gaztela-Mantxa 2.560.917 € 561.917 € 21,94

Gaztela eta Leon 4.338.761 € 561.920 € 12,95

Extremadura 7.056.707 € 1.355.892 € 19,21

Galizia 4.607.057 € 761.650 € 16,53

Errioxa 1.310.954 € 125.696 € 9,59

Madril 1.575.186 € 530 € 0,03

Murtzia 125.027 €  0

Nafarroa 5.581.541 € 1.891.234 € 33,88

Valentzia 10.345.840 € 1.322.800 € 12,79

Ceuta    

GUZTIRA 149.505.980 € 17.117.372 € 11,45
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3. Taula: AEen GLOeko 2016ko gastua biztanleko.

AE 2016KO GLO BIZTANLEAK GLO BIZTANLEKO

Andaluzia 47.298.400 8.411.205 5,62

Aragoi 2.304.119 1.317.465 1,75

Asturias 4.124.920 1.037.601 3,98

Balear Uharteak 1.407.799 1.135.633 1,24

Kantabria 673.587 582.548 1,16

Kanariak  2.135.722  

Katalunia 16.143.455 7.408.853 2,18

Euskadi 40.051.710 2.164.144 18,51

Gaztela-Mantxa 2.560.917 2.049.147 1,25

Gaztela eta Leon 4.338.761 2.454.858 1,77

Extremadura 7.056.707 1.085.115 6,50

Galizia 4.607.057 2.720.544 1,69

Errioxa 1.310.954 312.815 4,19

Madril 1.575.186 6.424.843 0,25

Murtzia 125.027 1.466.507 0,09

Nafarroa 5.581.541 637.540 8,75

Valentzia 10.345.840 4.933.051 2,10

Ceuta  84.785  

Melilla  84.491  

GUZTIRA 149.505.980 46.446.867 3,22

uzten du sektorean Nafarroa da lehendabizikoa  alderdi  horretan, osasunera % 33,88 
bideratzen duelarik.

AEek lankidetzan egiten duten esfortzu erreala neurtzeko beste modu bat GLOean 
biztanleko zenbat gastatzen duten ezagutzea da. Zentzu horretan, 2016an Euskadik 
Garapenerako Laguntza Ofizialerako 18,51 euro bideratu zituen biztanle bakoitzeko, eta 
lehen postuan kokatu zen, gainerako AEak baino askoz gorago. Hurrengoa Nafarroa da, 
eta biztanleko 8,75 euro bideratu zituen.
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GLO eta osasuneko GLO denboraren ikuspuntutik aztertzen baditugu, Euskadin 2010ean 
GLOera bideratzen ziren kopuruak berreskuratzen ari dira, 2013an hain beherakada handia 
eragin zuen krisiaren ostean. 2016an GLOaren finantzaketa 2012an baino % 27 txikiagoa 
izan da, osasunerako GLO ia % 50 txikiagoa den bitartean, % 47, zehazki. Datu horiek, Eusko 
Jaurlaritzak osasunerako GLO nola zigortu duen islatzen dute. 2017ko eta 2018ko datuen 
aurreikuspenak lankidetzarako aurrekontuen gorako joera mantentzen dela adierazten dute, 
nahiz eta gorakada nabarmenena 2017an izan zen, 4,8 milioi eurorekin, % 10 baino apur bat 
gehiago. 2018an, ordea, milioi bat euro baino gehiagoko hazkunde moderatu bat aurreikusten 
da. Dena den, aurreikusten diren kopuruak 2009ko datuetatik oso urrun gelditzen dira. Hori dela 
eta, hurrengo urteetan GLO % 0,7ra iritsi arte hazten jarraitu dezan eskatzen dugu. Osasunari 
dagokionez, GLOean partidak areagotzea espero dugu, herriak garatzeko berebizikoa den 
sektore honetako finantzazioan funtsezko gehikuntzetan bilakatzeko.

Euskal administrazioaren osasunerako GLO zein sektoretara bideratzen ote den aztertzen badugu, 
egiaztatu daiteke oinarrizko osasunak ekarpen gehien jasotzen dituela: % 52,43. Ugalketa eta sexu 
osasunak hurbiletik jarraitzen dio, % 48 jasotzen baitu. Sektoreetara bideratzen den laguntza 
egokia dela deritzogun arren, etorkizuneko hazkundeari erreparatuz, sistema eta politika publikoak 
hartzen dituen osasun orokorrari arreta gehiago eman beharko litzaiokeela uste dugu. 

2. Grafikoa: osasueko GLOaren banaketa.

% 52 OINARRIZKO 
OSASUNA % 48 UGALKETA ETA 

SEXU OSASUNA 

1. Grafikoa: GLO orokorra eta osasuneko GLOaren bilakaera, Eusko Jaurlaritza. 
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Osasuneko GLOaren kokapen geografikoari dagokionez, euskal lankidetza gehien bat 
Erdialdeko Amerikara bideratzen da, eta, ondoren, Saharaz Hegoaldeko Afrikara. Hegoaldeko 
Amerikak eta Ekialde Ertainak urrunetik jarraitzen diete. Gure ustez, Saharaz Hegoaldeko 
Afrikak lehentasuna izan beharko luke, bertan baitaude osasun arazo gehien. Amerikan 
egiten den lanari dagokionez, dauden pobrezia poltsetara bideratzen bada ondo egin daiteke, 
desberdintasun gehien dagoen eskualdea bai delako.

Euskal tokiko erakundeak eta osasuna
2016an ezin izan dira 100.000 biztanletik beherako TEen proiektuak banandu. Horrek 
lankidetzara bideratzen den erakundeen % 40 inguru osatzen du. Horren eraginez, gure 
azterketa Euskadira mugatu da, baina, hala ere, Euskadiko 7 TEren bilakaera aztertu ahal izan 
dugu, batik bat sektore honetara diru gehien bideratzen duen Gasteizko Udala, eta hurbiletik 
jarraitzen dioten Bilboko Udala eta Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiak.

TTEE OSASUN GLO EHUNEKOA
Gasteizko Udala 244.462   23,58
Bilboko Udala 240.612   23,21
Gipuzkoako Fa 222.550   21,47
Bizkaiko Fa 214.084   20,65
Dip Alava 80.589   7,77
Donostiako Udala 22.800   2,20
Zarautzeko Udala 11.474   1,11
GUZTIRA 1.036.570 100,00

4. Taula: osasunerako GLO 
Euskadiko TEen artean.

3. Grafikoa:  osasunaerako GLOaren 
banaketa geografikoa.
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5. Taula:  Ekintza humanitariora 
bideratutako GLO lankidetza 
deszentralizatuan (euroetan).

AE+TE 2016 
Andaluzia 4.640.194 €
Madril 4.106.948 €
Euskadi  2.717.771 € 
Valentzia 1.676.056 €
Asturias 1.031.167 €
Aragoi 816.487 € 
Katalunia 790.318 €
Nafarroa 530.092 €
Balear Uharteak 510.819 €
Gaztela eta Leon 442.945 €
Extremadura 433.404 €
Errioxa 305.000 €
Galizia 263.096 €
Gaztela-Mantxa 249.738 €
Kantabria 102.468 €
Murtzia 90.000 €
Kanariak 57.363 €
GUZTIRA 18.763.865 € 

Lankidetzarako ekintza humanitario deszen-
tralizatua bere osotasunean aztertzen badu-
gu, (autonomia erkidegoak eta tokiko erakun-
deak), Euskadi hirugarrena da bolumenari 
dagokionez, 2.717.771 euroko ekarpenarekin. 
AE dagokienez, Euskadi bigarrena da ekintza 
humanitariora diru gehien bideratzen duten 
17 AEn artean. 2.230.219 euro erabiltzen ditu 
horretarako. Nabarmentzekoa da azken hiru 
urteetan Eusko Jaurlaritza ekintza humanita-
rioaren bi finantzatzaile nagusietako bat dela.

Eusko Jaurlaritzaren GLOaren ehunekoari dago-
kionez, laguntza humanitarioak % 5,7 osatzen 
du. 2015ekin alderatuta, jaitsiera nabarmena da, 
orduan % 8,38koa baitzen. Ondorioz, Espainiako 
lankidetzarako GLOaren % 10 laguntza huma-
nitariora bideratzeko konpromisotik geroz eta 
urrunago kokatzen du.

Jatorriaren arabera banatzen badugu, Eusko 
Jaurlaritza euskal lankidetzaren finantzatzaile 
nagusia dela ikusten dugu. Munduko behar izan 
humanitarioak hazi diren arren, kezkatzekoa da 
2016an euskal finantzaketan beherakada egon 
dela, hazkunde jarraitua izan duten bi urtez ge-
roztik, 2015ean 2,9 milioi eurotik 2016an 2,2 mi-
lioi eurora igaroz. 

2.  Euskadiko ekintza 
humanitarioa

4. Grafikoa: 
 Ekintza humanitarioaren finantzariak.

  EUSKO JAURLARITZA ........................ 2.230.219 €
  ARABAKO ALDUNDIA ............................. 152.415 €
  BILBOKO UDALA ..................................... 125.000 €
  GASTEIZKO UDALA ................................ 120.000 €
  DONOSTIAKO UDALA ............................... 72.338 € 2.230.219 €
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Tokiko erakundeei dagokienez, Arabako Foru Aldundia da sektore honetara diru gehien 
bideratzen duena. Oso hurbiletik jarraitzen diote Bilboko eta Gasteizko Udalek, eta pixka bat 
urrunagotik Donostiako Udalak.

Banaketa geografikoari dagokionez, Latinoamerika da finantzaziorik handiena jasotzen duen 
lurraldea. Funtsen %36,5 jasotzen dute, hau da, milioi bat euro baino apur bat gutxiago. 
Ekuador eta Haiti dira hartzaile nagusiak, eta 525.236 euro eta 265.301 euro jasotzen dituzte, 
hurrenez hurren. Ekialde Ertaina da funtsen bigarren hartzaile nagusia. % 34,8 jasotzen du, 
eskualdeko bi krisi nagusiak jasaten ari direlako: Siriako gerrak eragin duen krisi humanitarioa 
eta Palestinako lurralde okupatuetakoa. Jordaniak errefuxiatu kopuru handia bereganatzen du 
eta euskal lankidetzaren funtsen hartzaile nagusia da 560.251 eurorekin. Palestinako lurraldeko 
okupatuak, berriz, bigarren hartzaileak dira 387.140 eurorekin.

Horrela, euskal lankidetzak Erdialdeko Ekialdeari eragiten dioten krisi konplexuak, zein Haitiko 
urakana edo Ekuadorreko lurrikara eta bat-bateko larrialdi egoerak lehenesten ditu, besteak 
beste.

Desparekotasunak osasunean
Osasun zerbitzuen sarbidean eta osasuna baldintzatzen duten determinatzaileetan 
dauden desparekotasunak dira heriotza  eta morbilitate arrazoi nagusiak, herrialde 
txirotuetan zein gure inguru hurbilean ere. Euskadin adibidez, generoaren, bizilekuaren, 
gizarte-mailaren edo ikasketa mailaren arabera, pertsonen bizi-itxaropenak 10 eta 7 
urteko aldea izan dezake.

Hau da Osasunerako Eskubidearen Aurkako Mehatxuak Euskadin. Desparekotasun 
sozialak eta osasun-sistemaren pribatizazio-prozesuak ikerketaren ondorio nagusietako 
bat. Ikerketa hau medicusmundi álava/araba, bizkaia eta gipuzkoak OPIKekin 
(Osasunaren Gizarte-Baldintzatzaile eta Aldaketa Demografikoari Buruzko Ikerketa-
Taldea) egin zuten.

Borroka bat dago osasuna oinarrizko eskubide unibertsal bat bezala ulertzen duten 
korronteen eta negozio bat bezala ikusten dutenen artean; pertsonen osasuna negozio 
bat, beste mekantzia bat bilakatuz, ordaindu dezaketenentzako bakarrik eskuragarriak 
diren osasun sistema pribatuak mesedetuz, eta gizarteko maila ahulenak txiroentzako 
osasun sistemetara bideratuz.

Osasun sistemak osasunean dauden desparekotasunak murrizten lagundu edo 
aitzitik areagotu ditzakete. Horregatik osasun sistemak ikuspegi demokratiko eta 
parte hartzaile batetik eraiki behar dira pertsona guztien sarbidea bermatzeko, 
Hegoaldean zein Iparraldean.   
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1. Adituentzako osasuna pertsonen eta herrialdeen garapenean giltzarri den sektore bat da, 
gizarte desparekotasunak handitu eta murrizteko gaitasuna duena, eta, horrenbestez, 
emaile ororentzako begirune hori izan beharko lukeena. Euskadiko GLO modu uniformean 
ari da hazten, baina ez da berdina gertatzen osasunerako euskal lankidetzan, ondo 
bideratuta baitago hori. GLOeko partidak handitu behar dira, batez ere, osasuneko GLOak, 
modu jarraitu eta uniformean, GLOerako % 0,7 lortu arte eta osasunerako GLOean % 15 
mantentzeko.

2. 2030era arte, Garapen Iraunkorrerako Helburuek (ODS gaztelaniaz) lehentasunak 
markatuko dituzte, tokiko mailan, nazionalean eta nazioartekoan ere bai. Eusko Jaurlaritza 
pauso hori  eman duen Estatuko lehen administrazio publikoa bilakatu da, pobreziarekin 
eta desparekotasunekin bukatzeko eta aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzeko; Agenda 
Euskadi Basque Country 2030 deritzonaren bidez.

 Eusko Jaurlaritzaren enpresak nazioartekotzeko markoan, Euskadiko GGKEen 
Koordinakundeak politika publikoak printzipio etiko eta iraunkortasunean oinarritu behar 
direla gomendatzen du, giza eskubideak eta pertsonen ongizatea lehenetsiz. “Eusko 
Jaurlaritzak nazioarteko testuinguruko giza eskubideak erreferentzia juridiko eta legal gisa 
onartu behar ditu, nazioartekotzeko politikarako. Eztabaidatu ezin daitekeen minimo bat da”, 
nabarmendu dute.

3. Garapen Iraunkorrerako Helburu berrien 3. helburua: “adin guztietako pertsona guztien 
bizitza osasuntsua bermatu eta ongizatea sustatu”, GIH honetan oinarrituko dira hurrengo 
15 urteetan egingo diren osasun ekintzak, eta nazioarteak mundu mailan hartu duen 
erronka nagusia osasun estaldura unibertsala lortzea izango da. Asmoa “pertsona guztiek 
behar dituzten oinarrizko osasun zerbitzuak jasotzea da, oztopo finantzarioetara arriskatu 
beharrik gabe”. Horrek herrialdeak baliabide eta politika aproposak izatera behartuko ditu. 
Euskadik barnealdeko zein osasunerako lankidetza proiektuetako osasun estaldura 
unibertsalen aldeko apustua egin beharko luke, osasun sistema publikoak indartzen 
jarraituz, lehen arretako ekintzak lehenetsiz, eta osasuna ongizate publiko bat bezala 
ulertuz, osasunaren determinatzaile sozial eta komertzialak kontutan hartuz.

4. Ikusita behar humanitarioak handitu direla eta dohaintza-emaileek beharren eta 
finantzazioaren arteko aldea murrizteko konpromisoa hartu dutela,  euskal lankidetzak, gaur 
egun GLOaren % 5,7 ekintza humanitariorako erabiltzen duenak, konpromisoa hartu behar 
du hura era jasangarrian handitzeko; gutxienez, GLOaren % 10 ekintza humanitariorako 
erabiltzeko Espainiako lankidetzaren konpromisoa berdindu arte.

3. Ondorioak 
eta gomendioak  
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