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Esker ematea 
Txosten hau Orkestraren eta BBKren artean «Fundazioek jasangarritasunerako espezializazio 

adimenduneko estrategiei (RIS4) egiten dieten ekarpena» proiektuaren esparruan egindako 

lanen parte da. 

Ikertaldeak eskerrak ematen dizkio Fundazioari, txostena egin bitartean emandako 

laguntzagatik. 

 

 

  



 FUNDAZIOEN ETA GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK BULTZATZEKO BETETZEN DUTEN 

ROLAREN BENCHMARKINGA 

Laburpen exekutiboa 
Nazio Batuen Erakundearen (NBE) 2030 Agenda eta Garapen Jasangarrirako 17 Helburuak (GJH) 

ekonomia, gizarte eta ingurumen arloetako eraldaketa-agenda baten adierazpen globala dira. 

2020. urtean, 2030 Agendak ezarritako helburuak inplementatzeko ekintza-hamarkadari ekin 

zitzaion; eta, inplementazio horretan garrantzi berezia hartzen dute lurralde eta sektore 

dimentsioek. Sektore dimentsioari dagokionez, hamarkada honetan sektore pribatua da 

funtsezkoa 17 GJHak lortzeko ekintzara bideratutako ahaleginak bizkortzeko orduan. Lurralde 

dimentsioa garrantzitsua da, GJHetan jasotako gizarte erronka handiek eskualde eta toki mailan 

soilik baitute zentzua. 

2030 Agendari ekiten lagundu dezaketen eragileen konstelazioaren barruan, Europar 

Batasunak eta NBEk fundazioak funtsezko eragile gisa identifikatu dituzte. Finantzaketan 

laguntzeko duten ahalmenaz gain, inguruko eragileak ere mugiaraz ditzakete. Dena den, rol 

garrantzitsua aitortzen zaien arren, ez dago lan askorik aktore mota horrek GJHak lortzeari 

begira duen funtsezko rolean sakontzen duenik. 

Txosten honek Europako fundazio talde batek abian jarritako jardunbide berritzaileak 

identifikatzen ditu. Benchmarking ariketaren abiapuntua hau da: (i) GJHei lotutako lanean 

jardunbide berritzaileak eta/edo bereizgarriak egiten dituen fundazio-talde bat identifikatzea; 

eta (ii) jardunbide horien azterketa konparatiboa egitea, fundazioen literaturatik, 

argitalpenetatik eta hainbat fundazio-elkartek eskuragarri duten informaziotik abiatutako 

esparru analitiko baten barruan. Jardunbide egokiak fundazioen bereizgarriak dira baldin eta... 

(1) beste fundazio batzuentzat ikasteko ahalmen handiagoa badakarte; eta (2) 

esanguratsuagoak badira GJHen aldeko lana egiteko. Hurrengo irudiak lau dimentsiotan 

multzokatuta erakusten ditu jardunbideak. 

Benchmarking-ean identifikatutako jardunbide egokiak 

 

   

Iturria: geuk egina 
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GJHekin lotutako lana 

1. 2030 Agendarekin eta GJHekin lerrokatutako bi jardunbide egoki jarri ditu agerian 

benchmarkingak:  

• GJHekiko lerrokatze estrategikoa: Fondazione Compagnia di San Paolo banku-jatorriko 

lehen fundazio italiarra izan da 2030 Agendarekin eta GJHekin lerrokatze estrategiko eta 

operatiboa egin duena. Horretarako, giza baliabideen barne-berregituraketa egin du, 

gaitasun berriak sortu ditu eta lan ingurune jasangarria sortu du, genero berdintasuna 

eta ingurumenarekiko jokabide jasangarriagoak sustatzeko. 

• GJHetara bideratutako ekimenen sustapena: KIT Royal Tropical Institutek (SDG 

Amsterdamen bidez) eta BBK-k (BBK Kunaren bidez) erakundearen barruan berariazko 

proiektu edo ekimenak sustatzen dituzte, GJHetara bideratutako jarduna biltzeko eta 

garatzeko. 

Lankidetza 

2. Lankidetza-estrategia GJHekin lotutako lana garatzeko funtsezko dimentsioetako bat da, 

fundazioak tokian sustraituta dauden testuinguru batean. Errotze horren adierazpena 

fundazio horiek gizarte-erronkei elkarlanean heltzeko beren komunitatearekin duten 

inplikazioan ematen da. 

Tokiko komunitatearekiko lankidetza-ereduetan lau jardunbide egoki identifikatu dira:  

• Helize laukoitzera hurbiltzean oinarritutako zeharkako lankidetza (BBK) 

• Pareko eta antzeko erakundeekiko lankidetza sustatzea (Fondazione Compagnia di San 

Paolo FCSP eta Fondazione di Comunità di Messina) 

• Tokiko komunitatearen eta antzeko erakundeen arteko bitartekaritza-rola betetzea 

(Foundation Scotland) 

• Konpromiso zibikoa bultzatzea (Hamburg Foundation). 

3. GJHen izaera globala dela eta, lankidetzako estrategia globala ere funtsezko faktorea da 

fundazio horietan GJHei lotutako lana garatzeko. Sareetako kide izateak esperientzien eta 

jakintzaren trukea errazten du, eta fundazio horien eragin metatua maila globalean 

neurtzeko aukera ematen du. Ildo horretan, bi jardunbide interesgarri identifikatu dira: 

• Fundazio komunitarioen komunitate globalari atxikitzea: Foundation Scotland, 

Fondazione di Comunità di Messina eta Hamburg Foundation fundazio 

komunitarioen komunitate globalaren parte dira.  

• SDG House sarearekiko konexioa: KIT Royal Tropical Institutek SDG House garatzen 

du, GJH Etxeak (edo SDG House) sare nagusiagoaren esparruan.  

Gobernantza 

4. Gobernantza eta erabakiak hartzeko sistema fundazio horien antolamenduaren alderdi 

bat da, eta inplikazioak ditu fundazio horiek GJHekin lotuta egiten duten lanean.  

Identifikatutako jardunbide egokia FCMen, Hamburg Foundation-en eta BBKn egiten da. 

Kontua da fundazioaren erabakiak hartzeko sisteman herritarrak sartzea, eta 

herritarren ezagutza integratzea erabaki estrategikoetan, auzoko kontseilu aholku-

emailea sortuz (BBK) edo komunitateko adituek Adituen Batzorde batean parte hartuz 

(BBK Kuna Institutua Kuna Fundazioan; batzorde zientifiko bat Fondazione di Comunità 

di Messina-ren kasuan; edo patronatua Hamburg Foundation-en kasuan).  
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Aktiboen erabilera 

5. Fundazioek beren aktiboak nola erabiltzen dituzten, GJHei lotutako lana aurrera 

eramateko. 

• Tokiko ondare arkitektonikoa erabiltzea: berreskuratutako edo birgaitutako eraikinak 

erabiltzen dira GJHekin lotutako jarduera guztia egiteko (esperientzien trukea, bilerak, 

ekitaldiak etab.). Dagoeneko martxan dauden jardunbideak bi dira: BBKren KUNA 

eraikina; eta KIT Amsterdam, KIT Royal Tropical Institute-rena.  

• Tresna berritzaileak sortzea: tresna berritzaileak garatzea GJHak sustatzeko: (i) 

Fondazione Compagnia di San Paolo-ren finantza-plataforma, finantza-tresnen sorta bat 

biltzen duena; eta (ii) Fondazione di Comunità di Messina-ren ekimena, ekonomia sozial 

eta solidarioaren sustapenerako bide berritzailea proposatzen duena, funtsezko 

sektoreetan enpresak sortzean oinarrituta, ikerketa teknologikoko erakunde eta 

zentroekin lankidetzan.  

Lau arlo horiek aztertuta (fundazioak nola lerrokatzen diren 2030 Agendarekin eta GJHekin; 

GJHetan laguntzeko fundazioek nolako lankidetza-estrategia duten; nolako gobernantza-

sistema eta erabakiak hartzeko sistema dituzten; eta beren aktiboak nola erabiltzen dituzten), 

Benchmarking ariketak aurkitu dituen jardunbide berritzaile eta bereizgarriak baliagarriak izan 

daitezke GJHekin lotutako lana hobetu nahi duten fundazioen gogoeta bultzatzeko. 

 

 

  



 

 

 

 


