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LANKIDETZAZKO GOBERNANTZA ERAIKITZEKO MARKOAK 

Laburpen exekutiboa 
Gero eta gobernu gehiago ari dira lankidetzazko gobernantzako moduekin esperimentatzen, 

beren politikak eta estrategiak garatzeko prozesuan. Hala ere, lan askok aldez aurretik 

azpimarratu duten bezala, zaila da gobernantza modu horizontal berriak eraikitzea, erakunde, 

esparruan, politikan eta lurraldean oso barneratuta dauden inertzia eta lan logikekin haustea 

eskatzen baitu.  

Orkestrak hamarkada bat baino gehiago darama tokiko eta eskualdeko gobernuei laguntzen, 

lankidetzazko gobernantzak garatzeko prozesuetan. Esperientzia hori, neurri handi batean, 

lurralde garapenerako ikerketa-ekintzako prozesuetan garatu da (LGIE). Hain zuzen ere, 

prozesu horietan jakintza metodologikoa eta jakintza diziplinarra uztartu dira, gogoeta, erabaki 

eta ekintza prozesuetan. Proiektuetan sortu den hizkuntzan, bi jakintza mota horietako 

bakoitzari bere izena eman zaio: zeri buruzko jakintza (jakintza diziplinarra) eta nolari buruzko 

jakintza (jakintza metodologikoa).  

Urte hauetan sortu den jakintza metodologikoa laburbilduz, lurralde garapenerako ikerketa-

ekintzako prozesuetan zortzi ardatz nagusi definitu dira; gobernantza modu berrien garapena 

bideratzeko metodologiaren ezaugarriak izan daitezke horiek (Larrea, 2019): (1) Gizarte 

kapitala, abiapuntua; (2) praxia, gogoetaren eta ekintzaren arteko oreka; (3) ko-sortzea, prozesu 

egituratzailea; (4) fazilitazioa, elkarlanean sortzearen motorra; (5) konfliktoaren kudeaketa; (6) 

estrategiaren izaera emergentea; (7) harremanetako osagaiaren eta osagai kritikoaren arteko 

oreka, edo soft erresistentzia; eta (8) ikerketaren lurralde rola.  

Jakintza metodologiko horrekin batera, eragileekiko elkarrizketetan marko analitikoak eta 

teorikoak ere txertatu dira, gobernantza prozesuen inguruko gogoeta elikatzen laguntzeko, 

alegia, eraikitzen ari direnaren eta eraiki nahi denaren inguruko kontzientzia sortzeko. 

Elkarrizketa eta bidelaguntza horri esker, gobernantzaren funtsezko dimentsioak identifikatu 

ahal izan dira, lan egiteko garrantzitsutzat hartzen direnak. Garrantzitsua da dimentsio horien 

gainean eragileen artean ikuspegi komuna sortzen joatea.  

Koaderno honek funtsezko dimentsio horiek aurkezten ditu, baita marko teoriko eta 

analitikoen aukeraketa bat ere. Gainera, hainbat galdera proposatzen ditu, erabakiak hartzeko 

gogoeta eta ekintza zikloetan lagungarri izan daitezkeenak, gobernantza eraikitzeko 

prozesuetan sendotasun handiagoz aurrera egin ahal izateko. Hauek dira identifikatu ditugun 

sei dimentsioak: 

 

Lankidetzazko gobernantzaz ari garenean zertaz ari garen definitzea 

Lankidetzazko gobernantzak errealitate eta ikuspegi ugari izan ditzake, bai teorian, bai 

praktikan. Garrantzitsua da edozein prozesu hasterakoan horretaz jabetzea, gerta baitaiteke 

tartean dauden pertsona guztiek ikuspegi berdina ez izatea gobernantza zer den eta zer izan 

beharko lukeen esaterakoan. Horregatik, besteak beste, garrantzitsua da honako hauek 

definitzea: i) eraiki nahi den gobernantza estrategia edo politika baterako elkarlaneko prozesu 

bat den, edo gobernantza integralagoa den, antolaketa eraldaketa eta sektore publikoaren 



 

3 

 

LANKIDETZAZKO GOBERNANTZA ERAIKITZEKO MARKOAK 

aldaketa ere barne hartzen dituena; eta ii) nahi den gobernantza nolakoa den, nork parte 

hartzen duen, zertarako, eta nola kontuan hartuta. 

  

Gobernantza bat eraikitzeko arrazoi nagusiei buruzko ikuspegi komuna sortzea  

Hainbat arrazoirengatik erabaki dezake gobernu jakin batek lankidetzazko gobernantza 

prozesu bat hastea. Arrazoi horiek, batez ere, politiketan demokratizazio edo eraginkortasun 

handiagoa izatean laburbiltzen dira, nahiz eta logika gehiago ere egon. Nolanahi ere, 

garrantzitsua da gobernu batek eta gainerako eragileek izan ditzakete motibazioak ulertzea, 

eragina izango baitu gobernantzaren inguruan edo prozesuen helburu eta igurikimenak 

betetzearen inguruan aurrerago hartuko diren erabakietan, bai eta parte hartzaileen artean 

ikuspegi komuna eraikitzeko prozesuan ere.  

 

Antolaketa aldaketa lankidetzazko gobernantzarako 

Elkarlaneko gobernantza prozesuekin batera, epe luzera, prozesu horiek bultzatzen dituzten 

gobernuen egiturak, antolaketa alderdiak eta lan egiteko moduak aldatzeko beharra ere 

sortzen da. Horrela, gobernantza eraikitzearekin batera, sektore publikoa eraldatzeko eta 

berritzeko prozesua ere gerta daiteke. Eraldaketa prozesu horretan, funtsezkoa da gobernuek 

edo administrazioek antolatzeko eta lan egiteko dituzten printzipioei eta logikei buruz gogoeta 

egitea. Horrek eskatzen du, besteak beste, honako hauek zehaztea: helburua, arazoei heltzeko 

modua, jakintza txertatzeko moduak, eta politikak garatzeko eta zerbitzuak emateko 

prozesuetan dituzten rolak. 

 

Lankidetzazko gobernantza prozesuetan garrantzitsuak diren faktoreak aztertzea eta 

horien gainean jardutea 

Hainbat lanek identifikatu dute zein diren elkarlaneko gobernantzaren faktore garrantzitsuak. 

Faktore horiek prozesuetan lagungarri izan daitezke, esparru komun bat sortzeko eta, bereziki, 

prozesu jakin bat nola garatzen ari den baloratzeko. Esparruek iradokitzen digute 

gobernantzarekin lotutako hainbat arlotan jarri behar dela arreta: i) testuinguruaren 

elementuak (esate baterako, nolakoak diren botere harremanak eta hasierako konfiantza 

harremanak); ii) elkarlaneko dinamikak, besteak beste, konpromisoaren, elkarrekiko 

konfiantzaren eta ikuspegi partekatuaren esparruetan; iii) elkarlaneko prozesuetarako dauden 

egiturak; iv) lidergoa edo lidergoak nolakoak diren; eta v) zein diren gobernantzaren emaitzak 

eta eragina, esperotakoak eta errealak. 

 

Metagobernantzaren edo gobernantzaren gobernantzaren garrantzia 

Kasu gehienetan, gobernantza prozesuek elkarlanerako hainbat espazio izan ohi dituzte eta, 

hala, lankidetzazko gobernantza sistema edo hainbat espaziotako prozesua sortzen dute. 

Sistema horietan garrantzi berezia hartzen du metagobernantzak edo gobernantzaren 

gobernantzak; hau da, baldintzak sortzeko eta espazioak eta sistema, oro har, bideratzeko 
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erabiltzen diren tresnek. Erakunde diseinuari dagokionez, komeni da elkarlaneko espazioen 

alderdi hauei buruzko erabakiak hartzea: i) zein izango den prozesuen inklusibitate maila eta 

irekitze edo ixte maila; ii) zein izango den erakundearen ohiko jarduerarekiko harremana; iii) 

erronka jakin bat izango duten edo helburu askotako espazioak izango diren; iv) formaltasun 

maila; v) eta kontuak nola emango diren. Horietaz gain, sistemari, orokorrean, eta espazioen 

arteko harremanari dagokienez, funtsezkoa da honakoak ere definitzea: i) koordinaziorako, 

sinergiak bilatzeko eta espazioen artean ikasteko mekanismoak, ii) kudeaketa mekanismoak, 

eta iii) ikuspegi partekatua sortzeko mekanismoak.  

 

Gobernantzaren fazilitazioa: rol, zeregin eta gaitasun berriak 

Lankidetzazko gobernantza ez da berez sortzen, hori bideratuko duten pertsonak behar dira. 

Horrela, elkarlanean oinarritutako lan egiteko modu berriek politikarien eta erakunde 

publikoetako kargu teknikoen rolak birdefinitzea dakarte, pertsona horiek inplikatu eta 

elkarlaneko prozesuak gidatu behar baitituzte. Gobernantzak, funtsean, rol fazilitadorea 

eskatzen die. Bideratzeak eskatzen du, besteak beste, ikuspegi partekatua sortzea, konkliktoa 

kudeatzea, edo konfiantzazko harremanak eraikitzea. Rol eta zeregin horiek ez dituzte soilik 

arduradun publikoek eta politikariek egin behar; beste esparru batzuetan ere egon daitezke 

fazilitadoreak, esate baterako, unibertsitatean. Bideratzeak berariazko gaitasunak eskatzen 

ditu. Horregatik, elkarlaneko gobernantza eraikitzeko estrategia sendoagoa izango da harekin 

batera bideratze lanetarako gaitasunak sortzeko estrategia ere diseinatzen bada. Laburbilduz, 

garrantzitsua da gobernantza bideratzeko beharrezkoak diren rolak, zereginak eta gaitasunak 

definitzea eta identifikatzea, eta fazilitazio gaitasunak indartzeko estrategia bat garatzea. 

 

Sei dimentsio horiek aztertzeak, haietan sakontzeak eta haien gainean jarduteak lagundu 

dezake estrategiak eta politikak garatzeko lankidetzazko gobernantza eraikitzeko prozesuak 

bideratzen, baita elkarlanean oinarritutako gobernantza paradigma berri baterako bidea egiten 

ere.  
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