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“Gizakiak garapen iraunkorragaz zerikusia daukien 
kezken erdi-erdian dagoz. Natureagaz bat datorren bizit za 

osasungarri eta emonkorrerako eskubidea daukie”
 (Rion Ingurumenari eta Garapenari buruz egindako 

Adierazpenaren lehenengo print zipioa)

“Garapen iraunkorra” terminoak Nazino Batuek 1992. ur-
tean Ingurumenari eta Garapenari buruz Rion egindako Bat zarrean 
onartutako Adierazpenaz geroztik dauka garrantzi politikoa. Adieraz-
pen hori estrategia orokorrerako oinarrizko agiria da, eta, lehenengo 
biderrez, ingurumenaren zein garapenaren arloko politikea zehazten 
dau, planetako gaur eguneko biztanleak eta etorkizuneko belaunaldiak 
kontuan hartuta.

Europako Batasunak garapen iraunkorrerako urrats irmeak 
emon dauz, konzeptu hori inspirazino-helburua izan dalako Europar Ba-
tasuneko Itunean eta Europako Konstituzinoan (gaur egun, berresteko 
fasean dago) politika ekonomikoak eta sozialak zehazteko orduan. Ho-
rretarako, 2001eko bagilean Europako Konseiluak Gotenburgon onartu 
eban Europako Batasuneko Garapen Iraunkorrerako Estrategia.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan, legegintza-ikuspegi-
tik konzeptu hori lehenengo biderrez kontuan hartu zan Ingurumena 
Babesteko Lege Orokorrean (zezeilaren 27ko 3/1998 Legean). Ostean, 
2002-2020ko Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategiaren 
bitartez bideratu zan. Bertan, hain zuzen be, uritarrentzako helburu 
eta jarduketa-urrats bateratuak, agente emonkorrak eta aldez aurretik 
ezarritako bost ingurumen-helburuen gaineko administrazinoa zehaztu 
ziran:

- Aire, ur eta lurzoru garbi baizen osasungarriak bermatzea. 
- Baliabide naturalak eta hondakinak zentzunez kudeatzea.
- Naturea eta biodibersidadea babestea.
- Lurralde-orekea eta mobikortasuna lortzea: ikuspegi bateratua.
- Eguraldiaren aldaketaren eragina mugatzea.

Alde horretatik, Bizkaiak iraunkortasunaren alde hartutako 
konpromiso irmeari erantzuteko asmotan, Bizkaiko Foru Aldundiak 
Bi zkaia 21 Egitasmoa (Foru Agenda 21) egin eban. Azken batean, foru-
erakundearen estrategia da, eta, barruko kudeaketari zein Bizkaiko 
biztanle guztien kudeaketari begira, garapen iraunkorra sustatzea 

dauka helburu. Bizkaia 21 Egitasmoa iraunkor-
tasuna erdiesteko etenbako hobekuntzarako eta 
baterakunt zarako prozesua da, eta, Rioko Batza-
rretik aurrera garatutako eta gure errealidadera 
egokitutako helburu orokorretan eta konpromisoe-
tan oinarrituta, zenbait lan-lerro estrategiko eta 
lerrook garatzeko moduko jarduerak zehazten dauz. 
Bertan, gainera, foru-erakundeko sail guztiek parte 
hartu behar dabe euren eskumenen eremuan. 

Zer�da�garapen�iraunkorra?�

Konzeptu hau 1987. urtean agertu zan 
lehenengo biderrez, Brundtland1 Txostenean, hain 
zuzen be. Bertan, argi eta garbi azaldu zan “etor-
kizuneko belaunaldiek euren preminei aurre egite-
ko daukien gaitasunari kalterik egin barik, gaur 
eguneko preminei aurre egiten deutsen garapena” 
zala. Horren osogarri, Naturea Babesteko Munduko 
Batasunaren2 ekarpena aitatu behar dogu, “gara-
pen iraunkorraren bidez bizi-kalidadea hobetzen 
da ekosistemetako mugen barruan” dinoalako.

2001eko urtarrilaren 22an Bilbon onar-
tutako Euskal Herriko Iraunkortasunaren aldeko 
Konpromisoan adierazoten dan lez, “garapen-ere-
du barria ondorio guztiak kontuan hartuta onartu 
ezkero, gaur eguneko eredua aldatu beharra dago, 
ondoizate ekonomikoan, justizia sozialean eta 
ingurumen garbi baizen osasungarrian oinarritu 
daiten. Zutabeok, hirurok, bultzatu beharreko ga-
rapen-ereduaren ezinbesteko oinarriak dira”. 

Formulazino integral hori benetako 
erronkearen abiapuntua da: helburu bakarra ez da 
garapen iraunkorraren alderdi guztietarako poli-
tikak eta egitasmoak zehaztea, hiru dimensinoak 
buztartu egin behar diralako. Holan, bada, ez dira 
ingurumenean daukiezan ondorioak kontuan har-

1- Ingurumenerako eta Garapenerako Munduko Batzordea, 1987, 43. or. “Gure etorkizun bateratua” agiria Norvegiako Brundtland lehen ministroak egin eban, Nazino Batuek eskatuta. 

2- Nazino Batuen Ingurumen Egitasmoa eta Naturearen Munduko Fondoa, 1991.



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa�

Hori dala eta, Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako 
Ekintza Egitasmo (IHEE) hau Bizkaiko garapen iraunkorrerako egitasmo 
estrategikoen betearazle nagusia da. IHEEk zehaztu egingo dau zelan 
lortu behar diran ahalik eta modu onenean garapen iraunkorrerako in-
formazinoaren eta sensibilizazinoaren arloko helburuak. Horretarako, 
proiektuak, egitasmoak, jarduerak eta ekimen estrategikoak aukeratu 
beharko dauz, kalidadea hobetzeko eta garatu beharreko urratsen era-
gina sendotzeko, beti be gaur arte egindako beharra eta eskuragarri 
dagozan giza eta finantza baliabideak kontuan hartuta.

Ekintza Egitasmo honetan garatu beharreko estrategiak eta jarduke-
tak zehaztu baino lehen, ostera, “garapen iraunkorrerako hezkunt za” 
terminoan jasotako konzeptu barria azaldu beharra dago lehenengo eta 
behin, aurrerakuntza handia izan dalako larogeiko hamarkadako ingu-
rumen-hezkuntzari jagokonez. Ostean, gaur egun egitasmo honen jar-
duketa-esparruan, Bizkaiko Lurralde Historikoan, garatzen dan lanaren 
azalpen laburra egingo dogu. Holan, bada, abian dagozan jarduketak 
eta ekimenak eta euren arduradunak diran sustatzaileak eta agenteak 
zelakoak diran jakingo dogu. 

Bizkaian abian dagozan jarduketen diagnostikoagaz eta inbenta-
rioagaz batera, Ekintza Egitasmo hau zehazteko orduan, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eginkizunak eta eskumenak hartuko doguz kontuan. Holan, 
bada, errazagoa izango da egitasmo errealistearen lehentasunak, es-
trategiak eta neurriak zehaztea. Horrezaz gainera, egitasmo hori GIHko 
helburuetara, egindako diagnostikoan azaldutako errealidadera eta al-
dundiak berak onartutako3 Bizkaia 21 Egitasmora egokitu beharko da.

tzen ez dabezan politika ekonomiko eta sozialak 
ezarriko, eta ez dira garapen ekonomikoa nahiz on-
doizate soziala bermatzen ez dabezan ingurumen-
-egitasmoak abian iminiko. 

Iraunkortasuneranzko prozesua konzien-
tea da, eta partaidetzan oinarrituta dago. Bertan, 
gainera, garapen iraunkorrerako hezkuntza (GIH) 
konzeptu dinamikoa da, eta biztanleen konzienzia-
ren, hezkuntzaren eta prestakuntzaren alderdi guz-
tiak balioesten dauz, garapen iraunkorragaz zeriku-
sia daukien arazoen arteko loturak jakitera emoteko 
edo hobeto ulertzeko eta ezagutzetan, gaitasunetan, 
pentsakeretan, jarduketetan eta balioetan aurrera 
egiteko. Holan, bada, nork bere baliabideak eukiko 
dauz, etorkizun bideragarria eta ustiagarria sortu 
ahal izateko.

Proposamen barri horretan, Bizkaiko 
Foru Aldundiak zeregin erabagigarria baizen bult za-
tzailea dauka, Bizkaiko Lurralde Historiko osoaren 
sensibilizazinoaren eta ekintza iraunkorraren susta-
penerako jarduketa-urratsak zehazteko orduan. Era 
berean, lehendik daukazan egitasmoak berrikusi 
behar dauz, garapen-eredu horren sustapenerako 
beharrezkoak diran aldaketak kontuan hartzeko. 
Bere jarduketaren bitartez, ondorio orokorrak dau-
kiezan toki-planen ezarpena bultzatu behar dau, eta 
gure gaur eguneko zein etorkizuneko garapenaren 
jarduera iraunkorretan ezarteko moduko kalidade- 
-arauak garatu behar dauz.

Hona�hemen�garapen�iraunkorraren���ideia�nagusi:
1.   Garapenak ekonomiaren, gizartearen eta 

ingurumenaren arloko dimensinoa dauka, eta, 
iraunkorra izateko, bizi-kalidadean eragina 
daukien alderdien arteko orekea lortu beharko da.

2.  Iraunkorragoak diran ohituretarantz aurrera 
egiteko, iraunkortasun bera prozesua dala 
hartu behar da kontuan.

3.   Iraunkortasuneranzko aurrerapena aldaketa 
positiboa da, eta, horri esker, beharraren zein 
ondoizatearen arloko aukera gehiago daukiez 
uritarrek.

4.   Garapen iraunkorra epe luzerako aukera 
estrategiko argia da, epe laburrera 
egokitzapen-kostu batzuk euki ahal badauz be.

5.   Erakundeen konpromisoa eta adostasun 
soziala giltzarriak dira iraunkortasunerantz 
hurreratzeko prozesuan.

3- 2005eko zemendiaren 22ko Gobernu Konseiluan.




