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AURKEZPENA
“Egiten duguna aztertu,
Gure inguruari begiratu,
Pentsatu zer nahi dugun,
Zailtasunak baloratu.
Eta amets egin...”.
Horra hor zer hitzek gidatu gaituzten 2007an gure lehen plangintza estrategikoa egin genuenetik.
Orain, 2025era bitarte gidari izanen dugun plangintza aurkeztuko dizuegu. Mundura etorri zaigun
uste ez bezalako egoera larrian prestatu da Plangintza estrategikoa: COVID-19ak eragindako
pandemia, alegia. Krisi horrek muga nabarmenak ekarri dizkigu gure plan berria planifikatu bezala
egiteko, baina batez ere, nekez irudikatzeko moduko egoera eragin du gaur egun, eta zailtasun
gehiagoz beteriko etorkizuna gizateria guztiarentzat. Ziurgabetasuna, aldaketak… egoera horrek
erakutsi digu zeinen garrantzitsua den hausnartzea eta planifikatzea Koordinakunde gisa datozen
urteotan lortu nahi duguna.
Hamaika energia, ilusio eta baliabide erabili ditugu geure burua berriro Koordinakunde gisa
elkarrekin pentsatzeko eta datozen lau urtean zer bide zeharkatu nahi ditugun zehazteko. Bide
horiek GGKEekin, Juntarekin, batzordeekin, Idazkaritza Teknikoarekin, instituzioekin, sareekin
eta Nafarroako herritarrekin batera eginen ditugu. Zertarako eta Nafarroan herritartasun global
aktiboa, engaiatua eta Hegoaldeko begirada duena sustatzeko. Bide horiek oro zeharkatuko
ditugu, garapenerako lankidetzaren eginkizun eraldatzailearen eta haren eragileen balioa
nabarmentzeko egungo erronka globalei ekiteko, hots, erronkak gizartean, ekonomian, kulturan,
ingurumenean eta politikan.
Nazioarteko lankidetzaren eta elkartasunaren baitan daude behar ditugun erantzun asko. GGKEen
Koordinakundea arlo horretako eragilea denez, biak ere bultzatzen jarraituko du, egun ditugun
erronka global nagusien sorburuak eraldatzeko, betiere giza eskubideak, naturaren zainketa eta
bizitzaren duintasuna erdigunean jarrita.
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EGINKIZUNA
Nafarroako GGKEen Koordinakundea (NGGKEK) Garapenerako Lankidetzan eta Hezkuntzan
diharduten erakundeen federazio anitza eta borondatezkoa da.
Haren xedea da, plangintzaren bidez, nafar herritarrak garapen gizatiarragoan eta jasangarrian
inplikatzea, genero ekitatean oinarritua, eta lagungarria izanen dena harreman bidezkoagoak
eta zuzenagoak lortzeko Iparraldeko eta Hegoaldeko jendearentzat eta komunitateentzat.
Hori burutze aldera, NGGKEKk hainbat esparru lehenetsi ditu jarduteko, hala nola eragin
politikoa, eragin soziala, eta indartzea bai GGKEen elkarren arteko lana, bai GGKE bakoitzaren
lana.
Hori guztia, topaketarako, eztabaidarako, gogoetarako eta esperientziak trukatzeko guneak
sormenez sustatuz, eta beste plataforma nahiz erakunde sozialekiko sare-lana eta parte-hartzea
sendotuko dituzten prozesuak bultzatuz.

HELBURU ESTRATEGIKOAK
Gure plangintzak helburu global handi edo azkeneko bat aurreikusi du 2021-2025 epealdirako, eta aurreikusi ere, 2 ardatz edo ildo estrategiko handi (bata NGGKEKtik kanporantz,
eta bestea, barnerantz) eta 20 helburu estrategiko bi ildo horietako bakoitza garatzeko.

NGGKEKren AZKEN HELBURU GLOBALA 2021-2025 EPEALDIRAKO
Garapenerako lankidetzaren balioa handitzea eta Nafarroako GGKEen eginkizun eraldatzailea
sendotzea, funtsezko eragileak baitira gizartean, ekonomian, kulturan, ingurumenean eta
politikan diren erronken testuinguru global berriari ekiteko
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1. ARDATZ ESTRATEGIKOA KANPORANTZ:
NGGKEK funtsezko erreferentzia da garapenaren aldeko lankidetza sustatzeko
orduan, oinarrizko eta nahitaezko ardatza baita Nafarroan herritartasun global
aktiboa, engaiatua eta Hegoaldeko begirada duena lortzeko.

1.1 HELBURUAK GIZARTE ZIBILARI ETA HERRITARREI BEGIRA
1.1.1 GGKEen eta garapenerako lankidetzaren eginkizunaren balioa nabarmentzea

Nafarroako iritzi publikoan, sare sozialetan eta hedabideetan, egungo testuinguru globalean
diren erronkendako irtenbidea ekartzen laguntzeko.

1.1.2 Aliantza estrategikoak egitea Nafarroako gizarte zibileko eta sektore pribatuko
eragile berriekin.

1.1.3 Hezkuntza Ez Formala/Informala indartzea, funtsezko estrategia baita HGHE
barnean herritartasun global aktiboa eta inplikatua lortzeko.

1.1.4 “Eskola Solidarioak” ekimenaren Hezkuntza Formalaren eredua errotzea, hedatzea
eta jasangarri egitea.

1.1.5 Boluntariotza bultzatzea, funtsezko estrategia baita herritartasun aktiboak
Nafarroako GGKEen sektorean parte hartzeko.

1.2 HELBURUAK SAREEI ETA PLATAFORMEI BEGIRA
1.2.1 NGGKEKren balioa eta rola sareetan eta plataformetan argitu eta indartzea.
1.2.2 Sareak eta plataformak bultzatu eta sustatzea, funtsezko eragileak baitira

Nafarroan eragin politikorako, ekintza publikorako eta gizartearen mobilizaziorako.

1.2.3 Beste GGKEen Koordinakunde eta sare batzuekiko parte-hartzea eta ekarpenak
areagotzea.

1.3 HELBURUAK ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI BEGIRA
1.3.1 Behar bezala eragitea, Nafarroan garapenerako eta HGHErako politika publiko
egonkorra, kalitatezkoa eta behar adina baliabidez hornitutakoa izateko.

1.3.2 Lokarri estrategikoak eta sinergiak sendotzea Nafarroako beste eragile publiko
batzuekin.

Nafarroan tokiko politika koherenteak indartzea, funtsezko estrategia baita garapen jasangarria lortzeko, Agenda 2030ekin bat.

2. ARDATZ ESTRATEGIKOA BARNERANTZ:
NGGKEKk balio erantsia emateaz gain, Nafarroako GGKEen sektoreari laguntza
eraginkorra eta berritzailea ematen dio erakundeek beren lana egin dezaten.

2.1 HELBURUAK GEURE GGKE BAZKIDEI BEGIRA
2.1.1 NGGKEKko GGKE bazkideen oinarria mantendu edo handitzea, koordinakundearen
beraren indarraren eta legitimitatearen gakoa baita.

2.1.2 GGKE bazkide sorta guztiaren ordezkagarritasuna eta barne partaidetza indartzea,
ikuspegietan den dibertsitatea eta aniztasuna baliatuta.

2.1.3 Gure GGKE bazkideei informazio garrantzitsua, erabilgarria eta kalitatezkoa

ematea.

2.1.4 Gure GGKE bazkideen gaitasunak, baliabideak eta bitartekoak indartzen laguntzea,
testuinguru berriak tokian-tokian eta maila globalean dituen erronkei ekiteko.

2.1.5 Gure GGKE bazkideen eta beste eragile publiko eta pribatu batzuen arteko harreman
zuzenak laguntzea eta erraztea.

2.1.6 Gure GGKEen artean hausnarketa estrategikorako eta ezagutza sortzeko espazioak

eta baterako ekimenak bultzatzea, paradigma globalaren aldaketaren egungo testuinguruan
ikuspegi berritzaileak aztertuta.

2.2 BARNE HELBURUAK TALDEARI ETA EGITURARI BEGIRA
2.2.1 NGGKEKren jasangarritasun ekonomikoan aurrera egitea, gure finantzaketa-iturriak
dibertsifikatuz.

2.2.2 Eraginkortasun, berrikuntza eta gardentasun handiagoa ematea NGGKEK
barneko funtzionamenduari.

2.2.3 Idazkaritza Teknikoaren egitekoa eta gaitasunak indartzea, NGGKEKren
funtsezko euskarria baita bai barnera bai kanpora begira.

AKRONIMOAK
NGGKEK: Nafarroako GGKEen Koordinakundea
HGHE: Herritartasun Globalerako Hezkuntza Eraldatzailea
GGKE: Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea
PE: Plan Estrategikoa

Azaleko argazkia: Setem Hego Haizea

