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II. Kapitulua .  IRAUNKORTASUNERAKO 
HEZKUNTZA

Gure gizartea garatu egin danez, estandarrak orokortu ahal 
izan doguz gure biztanleen bizi-kalidadearen mailetan. Hori dala eta, 
aurrerakuntzak gertatu dira gizartean, preminei aurre egiteko orduan; 
esate baterako, eskubide eta betebehar indibidual eta kolektiboen sis-
tema demokratikoa daukagu. Era berean, osasuna, hezkuntza, kulturea, 
oinarrizko elikadura bermatua, etxebizitza duina, ingurumen orekatua, 
personen arteko bardintasun-maila handiagoak… eskuratzeko aukerea 
be badaukagu.

Edozelan be, lorpen horreek eta, batez be, ezarritako ohiko 
garapen-sistemearen ondorioz hasitako bideak ez dabe bardintasunezko 
aurrerakuntzarik sortu planetako biztanle guztiotan eta ez dira eskualde 
guztien mesederakoak izan neurri berean.

Hori dala eta, oso-oso kontuan hartu behar dogu garapena-
ren eta ondoizatearen arloan planetako eskualdeen artean alde handiak 
erakusten dauzan errealidadea, eragileen eta ondorioen arteko loturea 
estu-estua dalako. Izan be, askotan, batzuen gabezietatik eta zailta-
sunetatik dator beste batzuen ondoizatea. Horrezaz gainera, gizarte au-
rreratuenek erdietsitako onura gehienak beti doakoak izan ez dirala esan 
daikegu, ekonomia eta diru arloko aldagaietan oinarritutako garapenak 
ez dauzalako beti funtsezko sistema naturalak eta biztanleen oinarrizko 
giza eskubideak errespetau aurrera egiteko orduan.

Badago beste era bateko mundua sortzerik, gura izan ezkero.  
Mundua hobetu daikegu,  

zoriontsuak izan gaitekez eta gainerakoak egin daikeguz zoriontsu.
(Bizkaiko Ekintza Egitasmoa Iraunkortasunean 

oinarritutako Hezkuntzarako)

Halanda ze, oso garrantzitsua da “garapen iraunkorraren” 
eredu barriaren oinarri diran giltzarriak onartzea eta abian imintea. Izan 
be, ezarten diranean, gizarte-errealidade barriak eratu ahal izango dira, 
planetea gehiago errespetetan daben formula orekatuagoetan oinarri-
tuta. Holan, bada, bertako biztanleek bardintasunean eskuratu ahal 
izango dabez behar dan moduko ondoizatea eta bizi-kalidadea. 

Dana dala, jakin badakigu iraunkortasunaren konzeptuaren 
inguruko eztabaida ugari sortzen dirana, edozertarako eta edozein tes-
tuingurutan erabilten dalako. Halanda be, behar dan moduko zentzuna 
hartzen dau gai zehatzetan erabilten danean; esate baterako, baliabi-
deen kudeaketan, lurraldearen antolamenduan, urigintzaren ereduan, 
zerbitzuetan, konsumoan… Modu berean, baieztu egin daikegu bape 
argi ez dagoana zelan imini behar diran abian garapen iraunkorraren 
asmo handiko esakune teorikoak. Gaur egun, herrialde eta garapen-ere-
du bakar bat be ez da oso-osorik iraunkortzat hartzen, arlo batzuetan 
bide onetik badoaz be.

Zehaztapen politikoek eta lurralde-mai-
lako jarduketek “oro har pentsau eta tokian-tokian 
jardun” printzipioa hartu behar dabe kontuan, 
ekintza-arlo guztietara iritsi behar dira (gizartea, 
ekonomia, ingurumena…) eta iraunkortasunaren 
erispidea zeharkakotasunez agertu behar da jar-
duketa-arlo guztiak diseinau, abian imini eta eba-
luetako funtsezko oinarrietan.

Ezelako zalantza barik, iraunkortasuna 
etorkizunerako aukerea da, baina preminea be bai. 
Bere garrantzia ez datza izenean, bere helburuetan, 
konzeptualizazino teorikoan eta, batez be, geure eran-
tzukizunetik emoten deutsagun erabileran baino.

Hezkuntza,�etorkizun�iraunkorrerantz�
aurrera�egiteko�tresnea

Garapenerako eredu barrian, biztanleen 
prestakuntza, sensibilizazinoa eta partaidetza lehen 
mailako tresnak dira, gizartea iraunkortasunerantz 
eroateko orduan.

“Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren” 
konzeptuaren esangurea eta inplikazinoa azaltzeko, 
Rioko Batzarretik aurrera idatzitakoa hartuko dogu 
kontuan, baina batez be, Nazino Batuen Hezkunt za, 
Zientzia eta Kulturarako Erakundeak (UNESCOk) 
egindako testuetan gai horri buruz agertzen diran 
hausnarketak eta horreen ondorioz garatutako beste 
iturri bibliografiko batzuk.

Holan, bada, garapen iraunkorrerako 
hezkuntzaren (GIHren) bidez, biztanleek behar 
besteko trebetasunak eta ezagutzak lortuko dabez 
bizit za osorako ikaskuntzari begira, eta oso la-
gungarriak izango dira ingurumenean, ekonomian 
eta gizartean daukiezan arazoak konpondu behar 
dabezanean: GIH tresnea da. Naturarako Munduko 
Batasuneko (UICNko) Hezkuntza eta Komunikazino 
Batzordearen esanetan, ostera: “Garapen iraunko-
rrerako hezkuntzak gizakiak eta gizarte-taldeak 
bultzatu, prestatu eta engaiatu egiten dauz gure 
bizimoduari buruzko hausnarketan, informazinoan 
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oinarritutako erabagiak hartzeko prozesuan eta 
iraunkorragoa dan mundurantz aurrera egiteko bi-
deen ezarpenean. GIH aldaketarako ikaskuntza da, 
helduentzat zein gazteentzat”.

Hezkuntza bera beharrezko baldintzea 
da, iraunkortasuneranzko eraldaketan eta eraketan. 
Hain zuzen be, holantxe adierazo dabe berariaz na-
zinoarteko txosten batean baino gehiagotan.

Izan be, GIHren gaur eguneko konzeptua 
nazinoarteko zenbait hitzarmenen ondorioa da, eta 
garapen iraunkorraren alde bete-betean behar egi-
teko dei orokorrari erantzutea dauka helburu nagusi. 
Hasiera batean, iraunkortasunari buruzko hezkuntza 
bazan be, gaur egun ezagutzen zabalkunde hutsetik 
harantzago doa Agenda 21en eta Garapen Iraunko-
rrari buruzko Munduko Goi Bilerearen4 eraginez. 

Hezkuntza hiru helburu garrantzit su 
daukaz: konzienziazinoa, balioen ezarpena eta 
jarduteko konbita. UICNk berak azaltzen dauenez, 
“hezkuntzak personen autorrealizazinoa bultzatu 
behar dau, eurak izan daitezan eta parte hartzen 
ausartu daitezan. Izan be, garapen iraunkorra ku-
deaketa egokitzailerako prozesua bada be eta sor-
mena, malgutasuna eta hausnarketa kritikoa behar 
dabezan pentsaera-sistemen prozesua izan arren, 
GIHk partaidetzan oinarritutako ikaskuntza sustatu 
gura dau etenbako alkarreraginaren bitartez (horra 
hor informazinoa, prestakuntza, alkarrizketa eta 
partaidetza). Holan, bada, era guztietako aukerak 
eta etorkizunean eukiko dabezan ondorioak kontuan 
hartu eta balioetsi egingo dira. Azken batean, gara-
pen iraunkorrerako hezkuntzaren oinarrizko faktorea 
da informazinoa lortzeko eta jenteak erabagietan 
parte hartzeko sistema eraginkorrak eskeintzea”.

Iraultza isila da: 
jende txiki askok gauza txikiak 
eginten dauz leku txikietan, 
MUNDUA ALDATZEN DABIL.
(Mundu Hoberako Proiektu eta Utopien 
Ezohiko II. Biltzarra)

GIHren bitartez, itaun garrantzitsu honi 
erantzun ahal izango deutsagu: “nik zer egin daike-
dan esatea, zer egin daitekean esan beharrean. 
Guztiok badaukagu zer eginik, eta hori geuk baino 
ez dogu egiterik geure eguneroko bizimoduan, in-

gurukoakaz hartu-emonetan iminteko moduan, konsumiduteko eran, 
astialdia erabilteko moduan, ezagutzen aurrean iminteko orduan, behar 
egiteko orduan... Horrezaz gainera, konpromisoa eta gizarte-partaidetza 
be hartu behar doguz kontuan.” (Lurraren Gutuna).

Egia esan, 2002ko Munduko Goi Bileran giza garapenari be-
gira aitatutako lau printzipioak Delors Txostenean5 zehaztutako hezkun-
tzaren lau zutabeakaz alderatu daitekez. 

Halanda ze, hezkuntza, sensibilizazinoa eta partaidetza era-
bagigarriak dira garapen iraunkorra jadesteko orduan, personen gaita-
sunak hobetzen dabezalako eta gizartearen inguruan daukiezan asmoak 
errealidade bihurtzen dabezalako. Garapen iraunkorrerako hezkuntza 
ikaskuntza-prozesuan bertan datza, eta erabagi egokiak hartzen lagun-
tzen deusku, erkidego guztietako ekonomiaren, ekologiaren eta bardin-
tasunaren etorkizuna epe luzera babesteko moduko erabagiak hartzeko 
orduan. Izan be, gaitasunak sortzen dauz, etorkizunari begira dagoan 
hausnarketa egin daiten.

Nazino�Batuetako�Garapen�Iraunkorrerako�
Hezkuntzaren�Hamarkadea�200�-2014

1987. urtean, Nazino Batuetako Batzar Nagusian “gara-
pen iraunkorra” lehen biderrez onartu ebenetik, garapen iraunkorra 
sustatzeko hezkuntzaren konzeptua arakatzen eta aztertzen be hasi 
ziran aldi berean. 

Hezkuntza-mobimentu gehienetan jazoten zanaren al-
dean, GIH hezkuntza-erkidegotik kanpo hasi eta sustatu zan, bere 
esparru konzeptualagaz bat egin gurean, beharbada. Izan be, nazi-
noarteko foro politiko eta ekonomikoak izan ziran GIH gehien bult zatu 
ebenetakoak (horra hor Nazino Batuak, Lankidetza eta Garapen Eko-
nomikorako Erakundea, Estadu Amerikarren Erakundea). Garapen 
iraunkorraren konzeptua eztabaidatu eta zehaztu egiten zan neurrian, 
are garrantzitsuagoa izan zan biztanleak horren inguruan heztea, sen-
sibilizetea eta bertan parte hartzea, harik eta GIH iraunkortasunerako 
gakoa zala ebatzi arte.

Garapen�iraunkorra�arrakastatsua�
izan�daiten:

Hezkuntzak�gaitasunak��
emoten�dauz:

Erronkea onartu behar da Ezagutzen ikasteko

Talde-erantzukizuna eta erkidego 
aktibo baizen konstruktiboa euki 
behar dira

Alkarregaz bizitzen ikasteko

Zentzunezko ekintza garatu behar da Egiten ikasteko

Ezelako salbuespen barik, gizaki 
guztien duintasunean sinistu behar da

Izaten ikasteko

4- Johannesburg, Hego Afrika, 2002.

5- L’éducation : un trésor est caché dedans. XXI. menderako Hezkuntzari buruzko Nazinoarteko Batzordearen Txostena, UNESCO, 1996.
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sustat zailearen (Bizkaiko Foru Aldundiaren) kasura 
egokitutako garapen konzeptuala eukitea eta, gara-
tzeko orduan, Nazino Batuek onartutako esparrua-
gaz bat datorren epealdia zehaztea: 2005-2014. Ho-
lan, bada, lehenengo urtean, Bizkaia 21 Egitasmoa 
egin eta onartu egin da. Horrezaz gainera, ekintza- 
egitasmo hau prestatu da, 2015. urtera arte faseka 
garatzeko asmotan.

Iraunkortasunerako�hezkuntza:�
konzeptu�bizia

Hamarkadearen eta Ekintzarako Foru 
Planaren irismena hobeto ulertzeko, garapen 
iraunkorrerako hezkuntzaren konzeptua aztertu 
beharra dago, bere azalpenari buruzko adostasun 
orokorrik ez badago be.

Azalpena

GIHHren esparruan xedatutakoa kontuan 
hartu ezkero, “euren lanbidea eta gizarte-mailea 
edozelakoak dirala be, persona guztiak planetearen 
iraunkortasunaren gaineko mehatxuen plangintza 
egiteko, mehatxuoi aurre egiteko eta konpontzeko 
prestatzen dauzan” hezkuntza da garapen iraunko-
rrerako hezkuntza6. Horrezaz gainera, abian iminteko 
planean aurrerago azaltzen danez, “GIH iraunkorta-
sunaren ideal eta printzipioetan oinarrituta dago. 

Holan, bada, 1987tik 1992ra, garapen iraunkorraren kon-
zeptua heldu zan, batzordeek eztabaidatu, negoziau eta Egitasmoa 
21eko 40 kapituluak idazten ebezan neurrian. GIHri buruzko lehenengo 
ideiak Egitasmoa 21eko 36. kapituluan zehaztu ziran (“hezkuntza, jen-
tearen konzienzia eta gaitasuna sustatzea”). Era berean, Rion 1992an 
egindako Goi Bileran, herrialde guztiei eskatu eutseen 2002. urterako 
Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza Estrategia bultzatzeko, garatzeko eta 
abian iminteko. Hori holan izanda be, eguna iritsi zanean, bakar batzuek 
baino ez eben esparru estrategiko hori diseinau, nazino-mailan prozesu 
horretan aurrera egin ahal izateko.

Horra helduta, 2002. urtean Johannesburgen Garapen 
Iraunkorrari buruz egindako Munduko Goi Bileran, berariaz adierazo zan 
Iraunkortasunerako Hezkuntzaren Hamarkadea sustatu beharra egoala. 
Aldi berean, herrialdeei eskatu eutseen horren guztiaren garapenerako 
beharrezkoak ziran baliabideak bermatzeko.

“Nazino Batuetako Batzar Nagusiari 2005. urtetik aurrera 
Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkadea 

aldarrikatzeko aukerea aztertzeko gomendatzea”.
(Garapen Iraunkorrari buruzko Munduko Goi Bilerako Txostena. 

Johannesburg, Hego Afrika, 2002)

Gomendio hori konpromiso bihurtu zan, Nazino Batuetako 
Batzar Nagusiak maila orokorrean “Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza-
ren Hamarkadeari (GIHHri)” hasierea emon behar jakola ebatzi ebanean. 
Gainera, UNESCO izendatu eban, sustapenaren erakunde gidaria izateko.

Batzar Nagusiak 
2005eko urtarrilaren 1ean hasiko dan hamar urteko 

epealdia Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren 
Hamarkadea izango dala erabagi dau. 

Gobernuei eskatu gura deutse 2005. urterako 
hamarkadea euren ekintza-planetan eta hezkuntza-

arloko estrategietan ezarteko moduko neurriak 
hartzeko, Nazino Batuen Hezkuntza, Zientzia eta 

Kulturarako Erakundeak (UNESCOk) prestatu behar 
dauen nazinoarteko ezarpen-plana kontuan hartuta”.
(Nazino Batuetako Batzar Nagusiak 2002ko abenduaren 22an 

onartutako 57/254 Ebazpena)

GIHHk hezkuntzaren eta giza jokabidearen arlo guztietan ga-
rapen iraunkorraren printzipioak, balioak eta jarduerak kontuan hart zea 
dauka helburu nagusi. Holan, bada, behar besteko jokabide-aldaketak 
jazoko dira, persona guztientzat iraunkorragoa eta bidezkoagoa dan gi-
zartea lortzeko orduan.

Bere adierazpenak aukera aparta eskeintzen dau, hezkun-
tzan, sensibilizazinoan eta partaidetzan indarrean dagozan prozesuak 
berrikusi eta barritzeko eta herrialde guztietan iraunkortasunerako 
estrategia eta politika publikoak bultzatzeko. Horren ondorioz, agiri 
honen helburua nazino-mailako iraunkortasunerako hezkuntza-estra-
tegia orokorra ezartea ez bada be, egokia izan leiteke egitasmo honek 

6- GIHH Abian Iminteko Plana (UNESCO, 2006).

Iraunkortasunerako�Hezkuntza.�2.�Kapitulua
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Horra hor belaunaldien arteko orekea, sexuen arteko 
bardintasuna, gizarte-tolerantzia, txirotasunaren 
murrizketa, ingurumenaren susperraldia, baliabide 
naturalen artapena eta bidezko gizarte paketsuak”. 

Konzeptualizazino hori Egitasmoa 21eko 
36. kapituluan  “hezkuntzaren, trebakuntzaren eta 
konzienziazinoaren sustapenari” buruz adierazotako 
guztian oinarrituta dago. Bertan, hain zuzen be, hiru 
jarduketa-arlo nabarmentzen dira, eta oso-oso ga-
rrantzitsuak dira, garapen iraunkorra sustatzeko eta 
biztanleek ingurumenaren zein garapenaren arloko 
gaietarako daukien gaitasuna handitzeko:

�Hezkuntza�garapen�iraunkorrerantz�
bideratu�beharra

Bertan argudiatutakoaren arabera, 
hezkuntza akademikoa eta ez-akademikoa ezinbes-
tekoak dira personen jarrerak aldatzeko eta ga-
rapen iraunkorraren arazoen ebaluazinoari eta 
konponbideari aurre egin ahal izateko. Ostean 
baiezten dauenez, hezkuntza bera be ezinbestekoa 
da, garapen iraunkorragaz bat datozan konzienzia, 
balioak, jarrerak, teknikak eta jokabide ekologiko 
zein etikoak eskuratzeko eta erabagietan jentearen 
partaidetza eraginkorra bultzatzeko. Eraginkorra 
izateko, ingurumenaren eta garapenaren arloko 
hezkuntza ingurune fisiko, biologiko eta sozioeko-
nomikoaren dinamikaz eta giza garapenaz ardu-
ratu behar da (garapen izpiritualaz be bai, agian). 
Horrezaz gainera, diziplina guztietan hartu behar 
da kontuan, eta metodo akademikoak eta ez-aka-
demikoak eta komunikazino-bide eraginkorrak era-
bili behar dira.

Jentearen�konzienziazino�handiagoa

Informazino gitxi edo zehaztasun bako 
informazinoa egoteagaitik, giza jarduera guztien 
eta ingurumenaren artean dagoan loturearen in-
guruko konzienzia eskasa dana egiaztau ostean, 
jentea sensibilizau beharra dago ingurumenaren 
eta garapenaren arazoen inguruan. Izan be, jenteak 
arazoon konponbidean parte hartu behar dau, ingu-
rumenaren gaineko erantzukizun personala susta-
tu behar dau eta bere motibazinoa zein arduraldia 
handiagoak izan behar dira garapen iraunkorrari 
jagokonez.

Trebakuntzaren�sustapena

Trebakuntza, hain zuzen be, tresna 
garrantzitsuenetakoa da, giza baliabideak garat-
zeko eta mundu iraunkorragorantz aurrera egiteko 

orduan. Trebakuntzaren bidez, beharra lortzen eta ingurumeneko zein 
garapeneko jardueretan parte hartzen laguntzeko ezagutzak eskeini 
be harko litzatekez. Aldi berean, trebakuntza-egitasmoek konzienzia 
handiagoa bultzatu beharko leukie ingurumenagaz eta garapenagaz ze-
rikusia daukien gaien inguruan, ikaskuntza dualerako prozesua da-eta.

Hainbat eta hainbat abiapuntu dagoz GIHko prozesuak has-
teko orduan. Era berean, antzekotasun eta lotura ugari dagoz jakintzako 
esparru desbardinakaz. Dana dala, ingurumen-hezkuntzaren arloan 
garatutako prozesuak abiapuntu onak eta erreferente garrantzitsuak 
dira. Hain zuzen be, iraunkortasunerako hezkuntzaranzko bilakaereak 
ingurumen-hezkuntzaren mugak gainditzea dauka helburu, azken ha-
markadan konzeptuari eta praktikeari begira muga asko gainditu ba-
dauz be, naturara eta ikasleetara bakarrik ez mugatukeran, ingurume-
naren tratamentuak eskatutako ikuspegi ekosistemiko eta integrauan 
aurrera eginkeran, ezagutzak finkatukeran eta ekintza zein praktika 
bihurtukeran (oso sintomatikoak dira honako arlo honeetan jadetsitako 
aurrerapenak: hondakinen tratamentua, edadekoen inplikazinoa sensi-
bilizazinoan, lurzorua kudeatzeko eta babesteko dinamikak…), histo-
riaren azterketatik eta errealidadearen zergaititik abiatukeran ora ina 
balio esteko eta etorkizunaren proiektua egiteko… Ezelako zalantza 
barik, ingurumen-hezkuntzak garatutako eraldaketa teoriko eta praktiko 
hori erabagigarria da gaur egun edukiz betetea eta garapen iraunko-
rrerako hezkuntzaren esparru barrian aurrera egitea zergaitik dan hain 
garrantzitsua ulertzeko.

Hori guztiori dala eta, ekintza-plan honek Bizkaiko lurral-
de-eremuan arlo horretan garatutako ekimenak aztertuko dauz hasiera 
batean. Gero, euren garapenerako printzipio estrategikoak, jarduketa-
lerroak eta jarduerak zehaztuko dauz.

Helburuak

Eskola-arloa gainditzen dauen ikuspegi zabalagoaz, honako 
honeexek dira GIHren helburuak, S. Sterlingen eretxiz (1992): 

-  Planetako bizimodu guztien arteko loturea eta giza ekint zek 
zein erabagiek gaur eguneko eta etorkizuneko erkidego 
orokorren eta tokikoen baliabideetan eragiten dabezan on-
dorioak ulertzen laguntzea. 

-  Ekonomiaren, politikearen, kulturearen, gizartearen, tekno-
logiaren eta ingurumenaren artean dagoan eragin estua-
ren inguruko eta garapen iraunkorrean daukien zeresana-
ren inguruko konzienzia hartzea. 

-  Gaitasunak, trebetasunak, jarrerak eta balio egokiak ga-
ratzea, tokian-tokian, nazino-mailan, eskualdean edo na-
zinoartean garapen iraunkorrean bete-betean inpliketako, 
etorkizunean bardintasun eta iraunkortasun handiagoa 
eukiteko eta uritarrek ingurumenagaz eta ekonomiagaz 
zerikusia daukien erabagietan parte hartzeko. 

-  Ingurumen-hezkuntza eta GIH bultzatzen dabezan pro-
posamen guztiak kontuan hartzea eta zeharkako gaietan 
zein curriculumeko ohiko arloetan iraunkortasunaren 
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kon zeptu desbardinak aintzat joten dabezan ereduak 
sakon aztert zea. 

Hain zuzen be, errealidade barri horren ondorioz, bitarteko 
konzeptuak eta adierazleak topetan doguz eten barik, iraunkortasunaren 
ikuspegia erabagiak hartzeko prozesuetara hurreratu ahal izateko. Izan 
be, ekonomia, gizarte-bardintasuna eta ingurumenaren babesa kontuan 
hartuta egituratu ezkero, giza jarduerek ez dabez planetako bizitzaren 
oinarria diran prozesuak hondatuko, eta, aldi berean, bizitza duina bai-
zen paketsua eukiteko aukerea eskeiniko deutsee bertako biztanleei. 
Hori dala eta, ingurumen-hezkuntza, kultura arteko hezkuntza, pake-
rako hezkuntza, giza eskubideen aldeko hezkuntza, txirotasunari aurre 
egiteko hezkuntza, osasunerako hezkuntza eta genero-bardintasune-
rako hezkuntza, besteak beste, garapen iraunkorrerako hezkuntzaren 
funt sezko osogaiak dira bizitza osoan zehar. 

Halanda ze, maila eta mueta guztietako hezkuntza-proze-
suek bizimodu osasungarria, iraunkorra, lortu behar dabe. Helburu ho-
rretan, GIH ingurumenean oinarritutako hezkuntza-modalidadea baino 
askoz gehiago da, honako gai honeei guztiei buruz ikasi behar dalako: 
giza eskubideak, gatazken konponbidea, gobernagarritasuna, ekono-
mia, artea eta kulturea. GIHk diziplina ugariko ikuspegi bizia dakar, eta 
personei bizitzako etapa guztietan eta ikaskuntza-testuinguru guztie-
tan7 (formaletan, ez-formaletan eta informaletan) eskeintzen deutse 
garapen iraunkorra sortzeko beharrezkoak izango diran bizi-estiloei eta 
balioei buruz ikasteko aukerea.

Integratzailea�eta�partaidetzazkoa

Konzeptu bizia da, ekintzarako tresna barria, alegia. Apur-
ka-apurka, zehaztu egingo da, eta, bere garapenean, honako alderdi 
honeek bateratzen ahaleginduko da: pentsaera sortzailea eta kritikoa, 
ahozko eta idatzizko komunikazinoa, laguntza eta alkarlana, gatazken 
kudeaketa, erabagiak hartzeko prozesua, informazinoaren eta komu-
nikazinoaren teknologiek (IKTek) lagundutako proiektuen ezarpena eta, 
azkenik, eguneroko uritartasuna.

Ekintza-egitasmo honetan, estrategia garatu eta zehaztu 
egingo da, garapen iraunkorrerako hezkuntza Bizkaiko Foru Aldundia-
ren eskumen-esparruan sustatzeko, bizkaitar guztiak kontuan hartuta. 
Lehen adierazo dogun lez, estrategia hori foru-erakundeko “Bizkaia 21 
Egitasmoa” Agenda 21en barruan dago. Gainera, iraunkortasunerako 
hezkuntzaren konzeptuagaz jazoten dan moduan, tresna bizia da, eta 
foru-sail guztiek parte hartu beharko dabe bertan, gure lurraldean arlo 
horretan jardun eta eragina daukien gainerako erakundeakaz batera.

Izan be, egitasmo eta partaidetza barriak hastea baizen ga-
rrantzitsua edo are garrantzitsuagoa da lehendik dagozanen bitartez lan-
kidetza-sistemak eratzea eta tresnen baterakuntzari lehentasuna emotea.

Ezelako zalantza barik, ekintza-plana eta, 
oro har, hamarkadako helburuen garapenerako abian 
imini daitekean beste edozein ekimen arrakastatsua 
izan daiten, itunak ezarri beharko dauz, ahaleginak 
koordinau beharko dauz abian dagozan proiektu eta 
ekimenetan eta konfiantzea sortu beharko dau abian 
imingo diran egitasmo barrietan.

Gutierrez Jren eta beste batzuen esane-
tan (2005)8, “GIHko proiektu sendoa daukien ikas-
tetxeak, enpresak, erakunde publikoak eta gizarte-
erakundeak inpliketako aukerea; proiektu berean 
erkidego osoa edo sektore profesional desbardinak 
inpliketako aukerea, energiaren, uraren erabilerea-
ren, mobikortasunaren, garraioaren eta hondakinen 
tratamentuaren arloko partaidetzazko metodologien 
eta konpromiso ikugarrien bidez; arlo personalean 
eta profesionalean proiektuok hobekuntzarantz eta 
ekintza zuzenerantz bideratzeko aukerea; erakun-
dearen beraren eta instituzinoaren perimetroa gain-
ditzeko aukerea, lurraldean ahaleginak gainjarri 
gurean; sektore profesionaletan eta enpresetako 
prestakuntza-planetan ingurumen-jarduera egokiak 
eta ingurumena errespetetan daben ohiturak ezarte-
ko aukerea; sarean behar egiteko aukerea; etenbako 
barrikuntzara zabalik dagozan egitasmo malgu bai-
zen dinamikoak; eta administrazinoen eta erakun-
deen erabateko inplikazinoa eta alkarlana epe luze 
eta ertainerako sektore arteko proiektu bateratuetan. 
Horra hor gizarteak zentzunez eta adimen iraunko-
rraz erronka barrien lorpenerantz doazana eta mar-
ketinetik, publizidade-propagandatik, modatik eta 
merkantilismotik harantzago doazana egiaztetan 
daben testigantzak”. 

Ezelako zalantza barik, UNESCOren Ha-
markadeak norabide horretan aurrera egiteko erea 
eskeintzen dau, eta Ekintzarako Foru Plan honek be 
bide horretatik jo gura dau.

Garapen�iraunkorraren�historiako�
jazoera�gogoangarriak

Kapitulua amaitzeko, labur-labur aita-
tuko dogu zeintzuk diran erreferentziako pasarteak9 
garapen iraunkorraren eta, batez be, iraunkorta sune-
rako hezkuntzaren historiaren bilakaeran: 

7- Hezkuntza�formala: ikastetxeetan eta prestakuntza-zentroetan garatzen da, eta onetsitako titulu eta gaitasun ofizialak lortzen dira bertan. Hezkuntza�ez-formala: hezkuntza eta prestakuntza 
sistema nagusien parean garatzen da, ikastetxeetan jasotakoaren osogarria izan daiteke eta beharlekuan edo gizarte zibileko erakunde eta taldeetako jardueren bidez eskuratu daiteke (horra hor gazteen-
tzako alkarteak, sindikatuak edo alderdi politikoak). Hezkuntza�informala: beharragaz, familiagaz edo eguneroko jarduerearen berezko osogarria dan aisialdiagaz zerikusia daukien eguneroko bizimoduko 
jarduketen bidez lortzen da, ez da ezinbestean guratakoa izan behar eta ez dau ezelako egiturarik eta ziurtapenik behar.

8- “Educación para el desarrollo sostenible: evaluación de retos y oportunidades del Decenio 2005-2014” (Revista Iberoamericana de Educación. 40. zk.).

9- Zerrenda osoagoa eta zehatzagoa euki gura izan ezkero, interneteko helbide honetara joan: http://sdgateway.net/introsd/timeline.htm
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-  1��2.� Nazino� Batuen� Bilerea� Giza�
Ingurumenari� buruz. Stockholmen egin 
zan, eta, bertan, Nazino Batuetako Ingu-
rumenerako Egitasmoa (UNEP) sortu zan.

-  1���.� Gure� Etorkizun� Bateratua. 
Brundtland Batzordearen txostena da, 
eta “garapen iraunkorra” terminoa 
zabaldu eban.

-  1��2. Agenda�21. Rio de Janeiron Lu-
rrari buruz egindako Goi Bileran onartu 
zan, eta garapen iraunkorreranzko au-
rrerapena neurtzeko oinarria da.

-  1���.� Iraunkortasun� Orokorraren�
Indizea. Erakundeen jardueren gaine-
ko kontrola eroatea zan helburua.

-  2000.� Milurteko�Adierazpena. Nazi-
no Batuetako Batzar Nagusiak onartu 

eban. Bertan adierazotakoaren arabera, “natureagazko er-
rrespetua” funtsezko balioa da, eta “garapen iraunkorra-
ren printzipioak politika nazionaletan kontuan eukiteko” 
konpromisoa hartzen dau.

-  2002.� Garapen� Iraunkorrari� buruzko� Munduko� Goi�
Bilerea. Johannesburgen (Hego Afrikan) egin zan, eta in-
gurumenaren babesa zein garapen sozial eta ekonomikoa 
sustatzen dauz, alkarren artean lotuta dagozan printzipio 
sendogarri moduan.

-  200�.� Nazino� Batuetako� Garapen� Iraunkorrerako�
Hezkuntzaren�Hamarkadea (GIHH). Bizitza osorako ikas-
kuntza eta gizarte-eraldaketa iraunkorra lortzeko trebeta-
sunak eta balioak sustatzen dauz.

”Buruak alkartu daiguzan 
 eta seme-alabei zelako bizimodua 
eskeiniko deutsegun ikusi daigun”.
(Sioux tribuko burua zan Takanta Lotankaren, 
edo Zezen Jesarriaren aitamena).




