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A

ntolakundeak inoiz bizi izan ez duen
une bati egin behar dio aurre plan
estrategiko honek. Antolakunde honek izan duen hazkunde azkar eta
handiak, “errefuxiatuen” gaiak komunikabideetan hartu duen garrantziak eta Estatuek hartzen dituzten erabakien eta bizi duten
gero eta presio handiagoaren arabera ireki daitezkeen agertokien kopuru handiak eragin dute,
une honetan, CEAR-Euskadik eragiteko aukera
errealak izatea.
Oso kontuan izan da CEAR-Euskadik eta CEARek
Euskadin lurraldea eta estrategia partekatzen
ditugula, eta bi antolakunde ahizpa garela eginkizun amankomun batekin, nahiz eta bakoitzak
bere nortasun juridikoa izan.
Planaren prestaketa praktikotasuna eta malgutasuna lehenesten zituen metodologiari egokitu
zaio, parte-hartzea alde batera utzi gabe. Hori
guztia lantalde eragile baten gidaritzapean egin
da. Lantalde horretan, erakundearen prozesu
ugari, Zuzendaritza Batzordea, langile kontratudunak eta boluntarioak egon dira ordezkatuta.
2019ko bigarren seihilekoan eta 2020ko hasieran garatu diren faseetan, honako gai hauek landu dira: nor garen, nola egiten ditugun gauzak
eta datozen lau urteetan zer egin nahi dugun.
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Nor garen definitzeko orduan, eginkizuna bere
horretan mantendu da, ikuspegia moldatu egin
da eta bederatzi balioen aurretiko zerrenda hirura murriztu da. CEAR-Euskadiko pertsonei
galdeketa egin eta gero egin da murrizketa hori.
Galdeketarekin, aztertu da erakundea zein baliorekin identifikatzen duten gehien, eta balio horietako bakoitzak zein islada duen haien lan-eremuan eta pertsonak eta finantzak kudeatzeko
orduan. Horren ondorioz, ikusi da bazirela lanaren funtsari zegozkion balio batzuk, eta lan egiteko moduaren inguruko beste batzuk.

gin hori urteroko planen eta prozesu bakoitzeko
plan espezifikoen esku utzi da.
Ekintza estrategikoak gaur egungo egoerara
egokitzen direla bermatzeko, testuinguruaren inguruko lau gai eta barne-mailako beste lau identifikatu dira. Horiek aztertzean, ekintza zehatzen
bidez landu beharreko errealitateak azaldu dira.
Ekintzak lehenesteko, kontuan hartu da ekintza
estrategiko bakoitzaren bidez zein errealitateri
erantzuten zaion, eta zein aukera dagoen aurreikusten dena gauzatzeko. Identifikatutako gainerako ekintza estrategikoak, lehenetsi ez direnak,
jasotan geratzen dira horien bilakaera ikusteko.

Bestalde, gauzak egiteko dugun moduari dagokionez, ikuspuntuen (gure lan guztian eragin behar duten begirada edo ikusmoldeak) definizioa
finkatu da planean, eta antolakundean bat egiten
duten interes-taldeena ere.

Aurreratutakoa taldeekin alderatu eta plana
onartu aurretik, azken ariketa izan da ekintza
horietako bakoitza hiru helburuetako batekin
edo batzuekin lotzea. Modu horretara, antolakundearen prozesu bakoitzak osotasunaren
ikuspegia du eta, era berean, bere esparruko
eguneroko lanari lotuago dagoen helburu estrategikoa du. Hortik abiatuta, prozesu bakoitzak
urteko plan operatibo zehatza egin ahal izango
du, aurrekontu eta adierazleekin, ekintza estrategikoak lurreratu ahal izateko •

Azkenik, datozen lau urteetan egin nahi dugunari dagokionez, aurreko planeko sei helburu estrategikoen zerrenda hiru helburutara murriztu
da. Helburu horiek antolakunde osoari eragiten
diote, nahiz eta horietako bakoitzaren gidaritza
CEAR-Euskadiren jardueraren hiru prozesuetako bati lotuago egon.
Aurreko planen nomenklatura errespetatuz, helburu estrategiko bakoitza ekintza estrategikoetan banatu da. Ez da gehiago zehaztu, eta zere-
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Posizionatze
estrategikoa
Eginkizuna
Ikuspegia

Nazioarteko babesa behar duten edota bazterketa-arriskuan
dauden errefuxiatuen, lekualdatuen, aberrigabeen eta
migratzaileen Giza Eskubideak eta garapen osoa defendatu eta
sustatzea.

CEAR-Euskadi aldaketa- eta eraldaketa-eragile gisa finkatuko
da, eta justizian, diskriminaziorik ezan, aukera-berdintasunean
eta gizabanakoaren eta taldearen identitatea errespetatzean
eragingo du. Horretarako, gizarteratze sozial, kultural, laboral
eta politikoa burutzeko prozesuak kudeatuko ditu sarean, eta
bertan hainbat interes-taldek elkarrekin parte hartuko dute
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Balioak
Justizia

Justizia da CEAR-Euskadiren funtsezko balioa. Errefuxiatu, migratzaile
eta aberrigabeen eskubideen defentsa da, feminismo, ekologismo eta
birbanaketatik planetaren eta bizien jarrangarritasuna bilatzen duena,
indarkeria eta miseriarik gabe. Zuzentasuna duen Justizia aldarrikatzen
dugu, gizabanako eta kolektiboen aniztasuna errespetatzen eta balioesten
duena, aske erabakitzeko aukeratik abiatuta eta bereizkeriarik gabe.

Kompromiso
aktiboa

Gure Eginkizunarekin dugun konpromisoa Justiziarekiko inplikazio aktiboa
da, tokian toki eta maila orokorrean, beste pertsona, kolektibo eta eragile
batzuekin batera. Horretarako, antolakundeko kideen eta gure inguruko
pertsona eta eragileen aktibismoa eta parte-hartze soziala sustatzen ditugu.

Kudeaketa
arduratsua

Gure lanean kudeaketa arduratsua egiteko konpromisoa dugu. Besteak beste,
honako hauek barnebiltzen dira: pertsonen kudeaketa zuzena egitea (CEAREuskadi osatzen dugunon eta gurekin harremana dutenen erantzukidetasun,
leialtsun, konfiantza eta zaintzan oinarritua), eta baliabideen kudeaketa
independente, jasangarri, garden eta eraginkorra egitea.
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Ikuspegiak
Feminista
Emakume eta gizonen arteko botere-harremanak eta LGTBI pertsonen diskriminazioa eragiten
dituzten faktoreak identifikatzen laguntzen duen ikuspegi batetik egitea gure lana. Gure estrategia
eta ekintzak horiek desagerraraztera bideratzen lagunduko duen ikuspegi batetik egitea.

Intersekzionala
Desberdinkeria ekartzen duten faktoreen arteko elkarreraginak identifikatzen laguntzen duen
ikuspegiarekin lan egitea. Faktore horiek pribilegio edo zapalkuntza egoeretan kokatzen dituzte
pertsonak klase sozial, genero, sexualitate, aniztasun funtzional, etnia, jatorri geografiko eta
adinaren arabera.
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Giza Eskubideak
Gure lana Giza Eskubideak defendatu eta sustatzeko ikuspegiarekin egitea, migratzaile,
errefuxiatu, aberrigabe eta Giza Eskubideen defendatzaileen eskubideei arreta berezia eskainiz.
horretan benetan jardun ahal izateko erantzukizunak eskatzean ere arreta jarriko dugu.

Psikosoziala
Pertsonek eta taldeek beren testuinguruetan bizi duten errealitateari erreparatzeko
ikuspegiarekin egitea gure lana, eta ahulezia-faktoreetan ez ezik gaitasunetan ere jartzea
enfasia, pertsonen eta haien inguruneen ahalduntzea lortzeko.

Kulturartekoa
Kulturalki heterogeneoak diren pertsonen arteko berdintasuna, desberdintasuna eta
elkarreragin positiboa bultzatzeko ikuspegiarekin lan egitea.
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Interes-taldeak
Erabiltzaileak
Migratzaileak
Errefuxiatuak
Aberrigabeak
Giza Eskubideen defendatzaileak

Eragile sozialak
Hirugarren sektorea: esku-hartze
sozial eta psikologikoa, migrazioak,
berdintasuna, lankidetza, giza
eskubideak.
Gizarte-mugimenduak
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Administrazio publikoak eta
nazioarteko erakundeak
Migrazioak
Giza Eskubideen nazioarteko babesa
Gizarte zerbitzuak
Lankidetza
Berdintasuna
Finantzatzaileak

CEAR-Euskadiren
lantaldea
Boluntarioak
Langileak
Praktiketan daudenak
Zuzendaritza Batzordea
Bazkideak
Laguntzaileak

Beste eragile batzuk
Enpresak eta enpresaburuen elkarteak
Komunikabideak
Unibertsitateak eta hezkuntza-erakundeak
Profesionalen elkargoak
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Helburu
estrategikoak
1
2
3

Migratzaile, errefuxiatu eta aberrigabeen garapen osoa
burutzea
Migratzaile, errefuxiatu, aberrigabe eta Giza Eskubideen
defendatzaileen Giza Eskubideak babestea; nazioarteko
babesa defendatzea eta kulturarteko bizikidetza
sustatzea
Antolakunde finkatua, bidezkoa eta jasangarria izatea

10

Ekintza estrategikoak
1

Migratzaile, errefuxiatu eta aberrigabeen garapen osoa
burutzea
1.1 EE- Pertsonen garapen osoa lagunduko duen harrera- eta integrazio-eredua sustatzea, EBk ezartzen dituen baldintzen aldaketen aurrean malgua izango dena.
1.2 EE- Nazioarteko babesa eta eskubide zibilak bermatzea eta bereizkeriarik ez izatea
erraztea.
1.3 EE- Gizarteratzea sustatzea, oinarrizko eskubide ekonomiko, sozial eta kulturaletarako sarbidea bultzatuz.
1.4 EE- Ghettorik gabeko gizartea eraikitzen lagunduko duten kulturarteko bizikidetzaprozesuak bultzatzea.
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Ekintza estrategikoak
2

Migratzaile, errefuxiatu, aberrigabe eta Giza Eskubideen
defendatzaileen Giza Eskubideak babestea; nazioarteko
babesa defendatzea eta kulturarteko bizikidetza sustatzea

2.1 EE- Derrigorrezko lekualdatzeen arrazoiei, horien testuinguruei eta Giza Eskubideen urratzean eta bizikidetzan (jatorrian, bidean eta helmugan) dituzten ondorioei buruzko ikerketako erreferente gisa finkatzea CEAR-Euskadi. Horretarako, honako hauek egingo dira:
• Ikerketa estrategikoak.
• Barne- eta kanpo-mailako informazioa biltzeko beharrezko diren prozesu operatiboak sistematizatu.

2.2 EE- Giza Eskubideen defendatzaileak nazioarteko babes-mekanismoetara irits daitezen
sustatzea:
• Defendatzaileak Aldi Baterako Babesteko Euskal Programa mantentzea.
• CEAR-Euskadik babes-sare estrategikoetan duen parte-hartzea sakontzea.
2.3 EE- CEAR-Euskadiren barne- eta kanpo-mailako komunikazio-estrategia sendotzea.
2.4 EE- Hezteko, sentsibilizatzeko eta parte hartzeko ekintzak sustatzea.
2.5 EE- Politikoki eragitea administrazio publikoekin kontuak emateko sistemak hobetzeko,
zama burokratikoa arindu eta eragina hobeto neurtzeko.
2.6 EE- Beste prozesuekin koordinatuta dauden interes-taldeak, sareak eta plataformak berrikusi eta eguneratzea.
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3

Antolakunde finkatua, bidezkoa eta jasangarria izatea

3.1 EE- Diru-laguntzen bidezko diru-sarreren iturriak dibertsifikatzea, Eginkizunarekin bat
eginez, nahi dugun finantza-egitura lortzeko. Horretarako, honako hauek egingo dira:
• Diru-laguntzen iturriak dibertsifikatu.
• Zerbitzuak saltzearen diru-sarrerak handitu.
• Enpresekin elkarlanean aritu.

3.2 EE- Erabilera libreko funtsak gehitzea. Horretarako:
• Erabilera libreko funtsak lortzeko estrategia bultzatuko da.
• Bazkideak erakarri eta kudeatzea nabarmenduko da.

3.3 EE- Prozesuak eta lurralde historikoak integratzen dituen antolakuntza-kultura izatea:
• Baliabideen erabilera eta kudeaketa eraginkorra egin (bai gizarteari, bai ingurumenari dagokienez).
• CEAR-Euskadiren balioei jarraitzea sustatu.
• Lanean kalitatea eta berotasuna sustatu.

			
3.4 EE- Generoaren aldetik bidezko funtzionamendua bultzatzen duten mekanismoetan
sakontzea.
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Rola prozesu bakoitzean
1 HE: Migratzaile, errefuxiatu eta
ESKU-HARTZEA
aberrigabeen garapen osoa burutzea
GIDATZEN DU
1.1 EE- Pertsonen garapen osoa lagunduko
duen harrera- eta integrazio-eredua
sustatzea, EBk ezartzen dituen
baldintzen aldaketen aurrean malgua
izango dena
GIDATZEN DU
1.2 EE- Nazioarteko babesa eta eskubide
zibilak bermatzea eta bereizkeriarik
ez izatea erraztea

ERAGINA

KUDEATZEA

PARTE
HARTZEN DU

BABESA
EMATEN DU

PARTE
HARTZEN DU

BABESA
EMATEN DU

1.3 EE- Gizarteratzea sustatzea, oinarrizko
eskubide ekonomiko, sozial eta
kulturaletarako sarbidea bultzatuz
1.4 EE- Ghettorik gabeko gizartea eraikitzen
lagunduko duten kulturarteko
bizikidetza-prozesuak bultzatzea

GIDATZEN DU

BABESA
EMATEN DU

BABESA
EMATEN DU

GIDATZEN DU

GIDARITZA
PARTEKATZEN DU

BABESA
EMATEN DU
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2 HE: Migratzaile, errefuxiatu, aberrigabe eta
ESKU-HARTZEA
Giza Eskubideen defendatzaileen Giza
Eskubideak babestea; nazioarteko babesa
defendatzea eta kulturarteko bizikidetza
sustatzea
PARTE
2.1 EE- Derrigorrezko lekualdatzeen arrazoiei,
HARTZEN DU
horien testuinguruei eta Giza
Eskubideen urratzean eta bizikidetzan
(jatorrian, bidean eta helmugan) horrek
dituen ondorioei buruzko ikerketako
erreferente gisa finkatzea CEAR-Euskadi.
Horretarako, honako hauek egingo dira:
• Ikerketa estrategikoak.
• Barne- eta kanpo-mailako informazioa

ERAGINA

KUDEATZEA

GIDATZEN DU BABESA
EMATEN DU

biltzeko beharrezko diren prozesu operatiboak
sistematizatu.

2.2 EE- Giza Eskubideen defendatzaileak
nazioarteko babes-mekanismoetara irits
daitezen sustatzea:
• Defendatzaileak Aldi Baterako Babesteko Euskal

BABESA
EMATEN DU

GIDATZEN DU BABESA
EMATEN DU

PARTE
HARTZEN DU

GIDATZEN DU PARTE
HARTZEN DU

PARTE
HARTZEN DU

GIDATZEN DU BABESA
EMATEN DU

Programa mantentzea.

• CEAR-Euskadik babes-sare estrategikoetan duen
parte-hartzea sakontzea.

2.3 EE- CEAR-Euskadiren barne- eta kanpomailako komunikazio-estrategia
sendotzea
2.4 EE- Hezteko, sentsibilizatzeko eta parte
hartzeko ekintzak sustatzea
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2 HE: Migratzaile, errefuxiatu, aberrigabe
eta Giza Eskubideen defendatzaileen
Giza Eskubideak babestea;
nazioarteko babesa defendatzea eta
kulturarteko bizikidetza sustatzea
AE2.5- Incidir políticamente para mejorar
los sistemas de rendición de cuentas
con las administraciones públicas,
de forma que se aligere la carga
burocrática al tiempo que se avance
en la medición de impacto.
AE2.6- Revisar y actualizar los grupos de
interés, redes y plataformas incluidas
en coordinación con los otros
procesos.
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ESKU-HARTZEA

ERAGINA

KUDEATZEA

PARTE
HARTZEN DU

PARTE
HARTZEN DU

GIDATZEN DU

PARTE
HARTZEN DU

GIDATZEN DU

BABESA
EMATEN DU

3 HE: Antolakunde finkatua, bidezkoa eta
jasangarria izatea
3.1 EE- Diru-laguntzen bidezko dirusarreren iturriak dibertsifikatzea,
Eginkizunarekin bat eginez, nahi dugun
finantza-egitura lortzeko. Horretarako,
honako hauek egingo dira:
• Diru-laguntzen iturriak dibertsifikatu.

ESKU-HARTZEA ERAGINA

KUDEATZEA

PARTE
HARTZEN DU

GIDATZEN DU BABESA
EMATEN DU

BABESA
EMATEN DU

PARTE
BABESA
HARTZEN DU EMATEN DU

• Zerbitzuak saltzearen diru-sarrerak handitu.
• Enpresekin elkarlanean aritu.

3.2 EE- Erabilera libreko funtsak gehitzea.
Horretarako:
• Erabilera libreko funtsak lortzeko estrategia
bultzatuko da.
• Bazkideak erakarri eta kudeatzea
nabarmenduko da.

PARTE
3.3 EE- Prozesuak eta lurralde historikoak
integratzen dituen antolakuntza-kultura HARTZEN DU
izatea:
• Baliabideen erabilera eta kudeaketa

GIDATZEN DU PARTE
HARTZEN DU

eraginkorra egin (bai gizarteari, bai
ingurumenari dagokienez).

• CEAR-Euskadiren balioei jarraitzea sustatu.
• Lanean kalitatea eta berotasuna sustatu.
3.4 EE- Generoaren aldetik bidezko
funtzionamendua bultzatzen duten
mekanismoetan sakontzea

PARTE
HARTZEN DU
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GIDATZEN DU BABESA
EMATEN DU

Bilbo
Baiona 1-3
48012 - Bilbo
Cristo 9 B, 5.
48007 - Bilbo
Tel: 94 424 88 44
Vitoria-Gasteiz
Aldabe 7
01012 - Vitoria - Gasteiz
Tel: 945 266 805
Oñati
Larraña Etxea Zentroa
Tel: 943 00 90 49
Tolosa
Zuloaga Txiki Zentroa
Tel: 688 64 25 38

www.cear-euskadi.org

