
  

 

 

PRENTSA-OHARRA: Mahai-ingurua alderdi politikoekin, garapenerako 

lankidetzaren alorrean dituzten proposamenak aztertzeko 

#LankidetzaBozkatu 

Iruñea, 2019ko maiatzaren 23a 

 

Gaur goizerako, Nafarroako GGKEen Koordinakundeak parlamentuan ordezkatutako 
alderdien ordezkariei dei egin die, haien hauteskunde-programak aztertzeko, 
garapenerako lankidetzari dagokionez. 

Koordinakundea erakunde plural bat gara, Nafarroan presentzia duten garapenerako 
46 GGKEk osaturikoa, eta 20 urte baino gehiagoko ibilbidea du egina komunitatean. 
Urte hauetan guztietan, tinko lan egin du eragin politikoaren esparruan, eta batzuetan 
lan konplexua izan da, murrizketak pairatu direlako nahiz Parlamentuko osoko bilkuran 
lortutako zenbait akordio bete ez direlako. 

2019.-2023. urteetarako legegintzaldi berri batean sartzekotan gaude eta, hori dela 
eta, Koordinakundeak alderdi guztiei helarazi dizkie garapenerako lankidetzaren 
alorrean egiten dituen proposamenak; era berean, bilerak egin  

dira haiekin guztiekin, gure eskariak aditzera emateko.  

 

 

 



  

Erraza izan da Lankidetzako Politika Publikoa kapituluan koordinakundeak 
proposaturiko neurriak identifikatzea alderdi gehienek hauteskunde-programetan 
jasotako konpromisoen artean; alabaina, Politiken Koherentzia eta Fiskalitatea, Parte-
hartzea, eta Ahalduntzea kapituluetan dauden neurriekin zailagoa izan da 
proposaturiko neurrien eta alderdien konpromisoen arteko bat-etortzeak ezartzea.  
 

Horregatik guztiagatik, eta ulertu baita ekonomiaren eta plangintzaren arloko 
konpromisoek markatuko dituztela gainerako proposamenak betetzeko 
aukerak, honako kapitulu honetan konpromisoen azterketa zehatza egin da: 
“Nazioarteko garapenerako lankidetzako politika bermatzea baliabide teknikoz zein 
ekonomikoz hornitutako politika publiko gisa, Nafarroako Foru Komunitatean”. 
 

Kontuan izan da ea hauteskunde-programetan biltzen diren –ala ez– lankidetzako 
politika bat bermatzeko funtsezkoak diren neurri hauek:  
 

  Nafarroako Gobernuak lankidetzako politiketarako aurrekontua handitzea, era 
honetan: 

- % 0,5 2020rako.  
-  % 0,57 2021erako  
-  % 0,64 2022rako  

- aurrekontuaren % 0,7 legegintzaldiaren bukaerarako, 2023. urtean, 
eta halakoari 2030era arte eutsi.  

 

 Administrazio autonomikoa teknikari prestatu eta egonkorrez hornitzea. 
 

 III. Plan Zuzentzailearen onarpena bermatzea, aurrera eramateko behar 
adinako baliabideekin, eta urte anitzeko plangintzak prestatzea, plana betetzen 
dela bermatze aldera. 

 

Mahai-inguru, bilera eta azterketa hauen xedea alderdiek garapenerako lankidetzarekin 
duten konpromisoa agerian jartzea baino ez da. Gaurko mahai-inguruak programen 
alderdi zehatzagoak ezagutzeko balio izan du, eta akordio horiei buruz edo haiek 
hobetzeari buruz solasean aritzeko. 

Nafarroako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundetik sei alderdi politikoei parte 
hartzea eskertu nahi diegu eta pentsatzen dugu, partaidetza hau adierazgarri dela 
Nazioarteko Lankidetzak Nafarroako politikan leku bat duela, gako hori lortu duela eta 
paper hori jokatzen jarritu behar duela etorkizunean. Benetan, gaur gure helburua da 
nafarrek hau gogoan izan dezatela botoa ematera joan baino lehen. Hortik gure 
hashtag-a, #VotaCooperacion. 

 

 

Argibide gehiago eta elkarrizketak: Celia Pinedo (Presidentea) (647 805 594) 

 

Argazkia: Nuria Medina (PSN), Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), Marta Álvarez 
(Navarra Suma), Celia Pinedo (CONGDN), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Ivan Mendez 
(Podemos Navarra) y Txema Mauleon (IE). 


