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Europako Batzordearen Europa2020 Estrategia ize-
nekoan hazkunderako hiru lehentasun jasotzen dira, 
hirurak elkarren indargarriak. Hazkunde adimentsua 
ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako ekonomia-
ren gauzapena da. Hazkunde iraunkorrerako bidea, 
bestetik, baliabideak eraginkorrago baliatzen dituen 
ekonomia bat da, ekonomia berde eta lehiakorrago 
bat, eta hazkunde integratzaileak, azkenik, enplegu 
maila handiari esker arlo ekonomikoan, gizartean eta 
lurraldean kohesio finkoagoa lortzen duen ekonomia 
bat bilatzen du.

Hazkunde adimentsuan ageri zaigu, hain zuzen ere, 
IHarekiko lotura zuzena, ezagutzaren eta berrikuntza-
ren sendotzea berresten baitu etorkizuneko hazkun-
dearen eragiletzat. Lehentasun hori betetzeko, hainbat 
helburu planteatzen dira; adibidez, hezkuntzaren kalita-

tea jasotzea, ikerketaren emaitzak finkatzea, berri kuntza 
eta ezagutzaren transferentzia bultzatzea Europar Ba-
tasun osoan zehar eta IKTetatik ahalik eta atarramentu 
handiena ateratzea.

Zehatzago azterturik, hizpide dugun estrategiak berriz 
jotzen du beharrezkotzat ikaskuntza ez-formalaren eta 
informalaren rola aitortzea, ezagutzaren kooperatibak 
bultzatzea eta hezkuntzaren, enpresaren, ikerketaren 
eta berrikuntzaren arteko lokarriak sendotzea. Lehen-
tasunezko egitekotzat dauzka, halaber, herritarrek 
ikasteko behar diren oinarrizko trebetasunetara irispi-
dea eta motibazioa izatea, zehar-gaitasunen garapena 
sustatzea —horien artean gaurko teknologia digitalak 
erabiltzeko gaitasunak—, garapen iraunkorra eta he-
rritarren ekimena bultzatzea eta sormenaren, berrikun-
tzaren eta enpresa-senaren alde jokatzea.

EUSKADIN

Ingurumeneko Esparru Programa ingurumen-politika-
ra gauzatzeko tresna da, hala jasotzen baita otsaila-
ren 27ko 3/1998 Legean, Euskal Herriko Ingurugiroa 
Babesteko Lege Orokorrean, Programaren jatorria be-
rau.  I. Ingurumeneko Esparru Programak 2002-2006 
aldia iraun zuen; II. Programa 2007tik 2010erako bitar-
tean aplikatzeko zen, eta III.a, 2011n onartua, 2014an 
amaitu da. 

2014ko abenduan IV. EAEko Ingurumeneko Es
parru Programa (IEP 2020) aurkeztu zen. Programa 
parte-hartzeari irekita egon da, esku hartu baitute hura 
diseinatzeko prozesuan hainbat talde interesdunek, 
eragile ekonomiko zein sozialek, beste sail eta admi-
nistrazio publiko batzuek eta herritarrek eurek ere, eta 
helburu estrategikotzat ditu kapital naturala zaintzea, 
lehengoratzea eta kontserbatzea, Euskadiko ekonomia 
lehiakor, berritzaile, karbono gutxiko eta baliabideen 
erabileraren aldetik eraginkor bilakatzea, herritarren 
osasuna eta ongizatea sustatzea eta babestea, uda-
lerrien iraunkortasuna sendotzea, politika koherenteak 
eta erantzunkidetasun publiko-pribatua ziurtatzea eta, 
ingurumen arloko jokamolde egokiei esker, Euskadiren 
irudi ikusgarriago bat lortzea nazioartean.

Zehazki, IEP 2020an Eusko Jaurlaritzak jarraian ze-
rrendatzen diren arloak jotzen ditu interes bereziko-
tzat, haien inguruan hezurmamituko baita Euskadiko 
ingurumen-politika 2020. urtera bitarteko aldian: 

 �  Erantzunkidetasun publiko-pribatua: parte har-
tzen duten era guztietako eragileak ados ageri 
dira erantzunkidetasunerako moldeak aurkitu 
behar direlakoan, horien bidez jardule publikoek 
zein pribatuek jokamolde iraunkorragoetarantz 
jo dezaten (administrazio eredugarria sustatzea, 
kontsumo arduratsua sustatzen herritarrengan 
eta enpresengan...). 

 �  Eraginkortasun energetikoa: euskal gizarteak le-
hentasunezkoak deritze energiaren kontsumoa 
esparru guztietan (etxeak, enpresak, aisia-zen-
troak, erakunde publikoak eta pribatuak) gutxi-
tzeko eta optimizatzeko neurriei. 

 � Bodibertsitatea-ekosistemen zerbitzuak: aurre-
koei bezala, euskal gizartea lehentasuna ematen 
die Euskadiko animalia- zein landare-espezieak ba-
besteari. Herritarrek biodibertsitatearen urritzearen 
eta ekosistemen zapuztearen aurka borrokatzea 
proposatzen dute, eta horretarako, kapital naturala 
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(ekosistemen zerbitzuak) balioa agerian jartzen du-
ten tresna berriak erabiltzea. 
 �  Lurralde osasungarria: beharrezkotzat jotzen da 
ingurumen-arazoek giza osasunari dakarzkioten 
arriskuak gehiago kontrolatzea, batez ere airea-
ren kalitatea, kontsumorako uraren kalitatea, ku-
tsadura akustikoa eta ingurumen-kutsaduraren 
beste adierazpide batzuk, adibidez erradiazio 
elektromagnetikoak eta produktu kimikoak. 

 �  Hezkuntza: funtsezkotzat hartzen da inguru-
men-iraunkortasunaren gaia hezkuntza/pres-
takuntzaren etapa guztietan ager dadin. 

 �  Eraginkortasuna baliabideen kudeaketan: na-
barmentzekoa da ekonomia eta ingurumena 
elkarrekin erlazionatu beharra zikloak itxiz, horrek 
lehiakortasunari mesede egingo liokeela ere azpi-
marratuta.

Horiek horrela, IV. Ingurumeneko Esparru Programari 
sei helburu estrategiko esleitu zaizkio, batzuk (lehenen-
go laurak) ingurumen-garapen iraunkorra bultzatzeko 
gaiekin lotuta eta beste batzuk (azken biak) gobernan-
tza-sistemaren ingurukoak. 

Helburu bakoitzeko, ekintzen zerrenda luze bat zehaz-
ten da ingurumen-politikaren planifikazioari noranzkoa, 
koherentzia eta koordinazioa emateko; zehazki, 75 
ekintza dira, horietako sei giltzarritzat jo litezkeenak, in-
gurumen-politikaren aldaketarako motorrak izateagatik: 

 �  Administrazioaren eredugarritasuna ingurumena-
ren alorrean. Energiaren kontsumoa murriztea eta 
energia berriztagarrien ekarpen-tasa handitzea.

 �  Lurralde osasungarria. Lurralde-politikan osasun-
a  ren eta ingurumenaren aldagaia aintzat hartzea. 

 �  Fiskalitate ekologikoa. Herritarrak, enpresak zein 
instituzioak ingurumenarekiko jokaera ardura-
tsuetara bultzatuko lituzkeen zerga-sistema ba-
terantz jotzea. 

 �  Fabrikazio berdea. Euskal enpresek baliabideen 
kontsumoa eta ingurumen-inpaktua beheratzea 
eta hondakinak aprobetxatzea. 

 �  Elikadura zirkularra. Elikagaien balioaren zikloa 
osorik aprobetxatzea. 

 �  Azpiegitura berdeak. Azpiegitura berriak giza-
kien eta ingurune naturalaren arteko elkarreragin 
zuzena errazteko naturagune babestuetan, toki 
erdi naturaletan, andeatuetan, artifizialduetan... 

Deskribatu den ekintzarako esparru orokorraren ba-
rruan, ardatz hartuko dugu IHa, Euskadiko Ingurumen 
Estrategiak planteatzen dituen zereginak aztertuz hi-
zpide dugun alorreko hurrengo erronkak ezagutzeko 
eta programa berriaren bidez horiei heldu ahal izate-

ko. Ildo horretatik, IEP 2020 azterturik honako ekintza 
hauek aurkitzen ditugu, helburu estrategikoen arabe-
rakoak eta IHarekin zuzen erlazionatuak: 

 �  1. Helburu Estrategikoa. Bertako kapital na-
turala zaindu, kontserbatu eta lehengoratzea eta 
ekosistemek ematen dizkiguten zerbitzuak ba-
bestea. 

•  Ingurumenaren aldeko informazioa, kon-
tzientzia eta heziketa handitzea herritarren-
gan, Natura biztanleengana eta etxeetara
hurbilduz.

•  Habitatak berreskuratzeko jokamolde ego-
kien eskuliburuak prestatzea.

 �  2. Helburu Estrategikoa. Ekonomia lehiakor, 
berritzaile, karbonoan urri eta baliabideen erabi-
leraren aldetik eraginkor baterantz jotzea.

•  Ekintzailetza sustatzea, ekintzaileei inguru-
menaren alorrean aurki ditzaketen enpre-
sa-aukerei buruzko informazioa eta pres-
takuntza emanez.

 �  3. Helburu Estrategikoa. Herritarren osasuna 
eta ongizatea sustatzea eta zaintzea.

•  Ingurumen-arazoek osasunarentzat ekar
ditzaketen kalteen erregistroa eta preben-
tzioa zorroztea, ingurumenaren informa-
zio-sistemak hobetuz.

 �  4. Helburu Estrategikoa. Lurraldea iraunkorra-
goa egitea.

•  Kontsumitzaileentzako informazio-sistemak
garatzea.

•  Herritarron aztarna ekologikoari buruzko
heziketa bultzatzea eta hura murrizteko
sentsibilizazio- eta informazio-kanpainak
antolatzea.

•  Eskoletako Agenda 21 eta Tokiko Agenda
21 estuago koordinatzea.

•  Herritarren parte-hartze prozesuak indar-
tzea udalerrietan.

 �  5. Helburu Estrategikoa. Politika koherentea-
goak lortzea, ingurumenaren alorreko ekimenen 
integrazioaren alde.

•  Parte-hartzerako sistema dinamiko eta
malguak sortzea eta, era horretan, Informa-
zioaren eta Komunikazioaren Teknologiak
(IKTak) eta sare sozialak baliatuz, erabakiak
hartzeko orduan baliagarri den informa-
zio-jario eraginkorra lortzeko.

•  Ingurumenaren informazio-sistema parteka-
tu bat bultzatzea datuen bilketa, kudeaketa
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eta bateratzea arrazionalizatzeko eta mo-
dernizatzeko eta beste gai batzuei ere hel-
tzeko aukerak izateko. 

•  Iraunkortasunaren aldeko ingurumen-hezi-
ketarako Estrategia prestatzea.

•  Agenda 21 Lanbide Heziketako ikastetxee-
tan bultzatzea, Eskoletako Agenda 21ekin
koordinatuta.

•  Euskadiko gizarteak ingurumenaz duen
ezagutza mailaren diagnostikoa osatzeko
lan egitea eta, bereziki, iraunkortasunaren
aldeko ikuspegia unibertsitate-ikasketetara
eramaten ahalegintzea.

•  IKTak eta sareko lana ahalik eta ondoen
baliatzea ingurumen-heziketarako sistema
berritzaileak bultzatzeko.

•  Ingurumen-heziketa antzeko interes eta be-
harrak dituzten herritarren multzoei egoki-
tzeko jardutea, pertsonen bizitzan zeharre-
ko prestakuntzari erreparatuz.

•  Ingurumenaren alorreko heziketa-gaita-
sunak garatzea.

 �  6. Helburu Estrategikoa. Euskadiren nazioarte-
ko irudiaren eta arduraren alde laguntzea. 

•  Euskal gazteek iraunkortasuna bultzatzeko
eta gaiaz hezteko programetan parte har
dezaten sustatzea.

Badira, IHrako helburu eta ekintzen artean, Euskadi
ko Mugikortasun Iraunkorraren Plan Zuzentzailea 

2020rekin erlazioa dutenak ere. Planaren bidez mugi-
kortasun-baliabide iraunkorrenak bultzatu eta norbera-
ren autoaren erabilera murritzarazi nahi da, horretarako 
mugikortasun iraunkorraren gaia txertatuz eskola-cu-
rriculumean eta mugikortasun-kudeatzaileen eta -tek-
nikarien prestakuntza aberastuz. Ibilgailu pribatuaren 
erabilera egokia eta energia-iturri iraunkorrenen auke-
ra bultzatzeko, heziketa eta Internet planteatzen dira 
esperientzia berriak martxan jartzeko plataforma gisa, 
mugikortasun-sistemarekin zerikusia duten I+G+b jar-
duerak (ITS) ahaztu gabe. 

Erkidego mailan jarraituz, Geodibertsitatearen Es
trategia 2020 dokumentuan geodibertsitatea eta 
ondare geologikoa interpretatzeko eta balioesteko eki-
pamenduak zehaztea eta egokitzea proposatzen da, 
Geodibertsitatearen gaia ingurumen-hezkuntzarako 
politika eta estrategietan sar dadin defendatzeaz gain. 
Ildo beretik, ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egi-
ten da, Euskadiko geodibertsitatearen ezagutza za-
baltzeko tresna gisa. 

Dokumentu interesgarria da, halaber, Garapen Iraun
korraren arloko Interpretazio, Ikerketa, Gaikun
tza eta Hezkuntza Plana Urdaibaiko Biosfera 
Erreserban (PICEIGHP) 20152025.

PICE-IGPHren Ekintza Planak, berez tresna multzo ba-
tek, erantzuna eman nahi dio, Garapen Iraunkorrerako 
Hezkuntzaren alorrari aplikatuta, Urdaibaiko Biosfera 
Erreserban (UBE) lehenago egindako diagnostikoak 
agerian jarritako egoerari.
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Euskara Sustatzeko 20122022 aldirako Ekintza 
Planean hezkuntza-alorreko zenbait ekintza aurreikus-
ten dira familia bidezko transmisioaren alde etengabe 
sentsibilizatzeko eta motibatzeko. 

Euskalduntze eta alfabetatzeari dagokionez, euskara-
ren erabilera eta trebakuntza uztartu nahi dira ikasge-
latik kanpoko ekintzen bidez, euskara etorkinengana 
hurreratzeko programak garatzeaz gain.

Administrazio publikoetako pertsonalaren kasuan, beha-
rrezkoak diren prestakuntza eta laguntzak aurreikusten 

dira euskara lantokiko hizkuntza ere izan dadin eta ge-
hiago erabil dadin, halaber, kanpoarekiko harremanetan.

Biztanle gehienak elebidunak diren eremu geografi-
koetan euskara hizkuntza funtzional nagusia izatea 
ahalbidetu nahi da. Helburu horietarako neurrien ar-
tean ekintza zehatzak deskribatzen dira; adibidez, haur 
zein gazteentzat antolatzen diren eskolaz kanpoko jar-
duerak euskarazkoak izatea, eskaintza benetan zabala 
lortzea eta hezkuntza-komunitateak ez ezik (hezitzai-
leak, aita-amak, ikasleak) administrazio publikoek ere 
parte hartzea.

Planaren helburuak eta ekintzak balio hauek ardatz 
harturik zehaztuz joan dira, baliook Planaren beraren 
muina izateagatik, hain zuzen ere:

 �  Gaiarekin zerikusia duten eragile guztien par-
te-hartzea.

 �  Dagoeneko lanean diharduten eragileen elkarla-
na, haien koordinazioa eta arlo guztietako lanki-
detza-sareena sustatuz.

 �  Praktikotasuna, gauzapen zuzeneko ekintza ze-
hatzen bitartez. 

 �  Koherentzia UNESCOk planteatutako estrategia-
rekin.

Aurrekoaren fruitu, Plana 6 programaren inguruan egi-
turatuta dago, eta programa horietan definitutako hel-
buru nagusiak ekintza guztien iturria dira:

GARAPEN IRAUNKORRAREN ARLOKO INTERPRETAZIO, IKERKETA, GAIKUNTZA ETA HEZKUNTZA PLANA 
URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN (PICE-IGHP) 2015-2025

Programa Helburu nagusia

Koordinazio eta Lankidetzarako Programa
Garapen iraunkorrerako interpretazioan, ikerketan, gaikuntzan zein hezkuntzan 
diharduten eragileen koordinazioa eta lankidetza lortzea, arloka eta arlo guztien 
artean, elkarrekin UBEren garapen iraunkorrerantz aurrera egin dezaten.

Informazio eta Komunikaziorako Programa
Informazio-jario eraginkorra lortzea tokiko biztanleengana zein bisitariengana, 
bai UBEri buruz bai bertako jarduerei dagokienez (garapen iraunkorrerako inter-
pretazioa, ikerketa, gaikuntza eta hezkuntza eta turismoa).

Dibulgazio eta Interpretaziorako Programa
UBEko balioen eta aukeren ezagutza zabaltzea herritar guztiengana eta, batez 
ere, bertako biztanleengana. 

Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza Programa: 
hezkuntza formala eta ez-formala

Erreserba erreferentziazko ikaskuntza, berrikuntza eta esperimentaziorako toki 
bilakatzea garapen iraunkorrerako hezkuntzaren alorrean, komunitate osoaren 
parte-hartze eta inplikazioarekin 

Iraunkortasunerako Prestakuntza-Gaikuntza,  
Parte-hartze eta Ekintza Programa

Eskuragarri jartzea, UBEko komunitateari, arlo guztietan (ingurumena, ekono-
mia, kultura, gizartea) inguruaren garapen iraunkorrerantz jotzeko beharrezkoak 
diren prestakuntza eta gaikuntza. 

Ikerketa Zientifikorako Programa
Ikerketa-jarduera koordinatzea eta UEBren kudeaketa eta garapen iraunkorra-
rekin bateragarri egitea.
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Enpresa-alorrera jota, arreta-zentro bat proposatzen 
da, informazioarekin batera hizkuntza-politikarako 
ekimenen eta euskararen aldeko planen berri ema-
teko, enpresetan proiektua abian jartzerakoan ager 
daitezkeen zalantzetan eta beharretan laguntzeko 
eta etorkizunean suerta daitezkeen aukerei eta beha-
rrei erantzuteko. Era berean, euskara-planei buruzko 
ikastaroak planteatzen dira langileentzat eta enpresen 
arduradunentzat, eta erraztasunak enpresetako langi-
leek euskara ikas dezaten. 

Aisiari eta kirolari dagokienez, planak adinekoei zuzen-
dutako aisia- eta prestakuntza-jarduerak antolatzearen 
ideia darabil. Kiroleko profesionalen kasuan (federa-
zioak, entrenatzaileak, monitoreak, irakasleak, pres-
tatzaileak, arbitroak eta zuzendariak), asmoa haien 
prestakuntza etengabe berrikustea eta hobetzea da. 
Beste lan-ildo bat etorkinei egokitutako aisia-progra-
mak antolatzea da, kolektiboaren gizarteratzea ahalik 
eta handiena eta aberasgarria izan dadin. 

Hizkuntza erabiltzearen garrantziaz ohartarazteko 
kanpainak egitea ikastetxeetan, erakunde ofizialetan, 
hedabideetan... eta material didaktikoak eta jokoak 
sortzea helburu berarekin. 

Gizarte-politikan, 20122016 aldirako Gizarteratze 
Aktiboko III. Euskal Planaren helburu behinene-
tako bat da gizarte-heziketako zerbitzu eta laguntza 
sendoagoak eskaintzea gizarte-bazterketa jasaten 
duten edo jasateko arriskuan dauden pertsonei. Ze-
hazki, enplegua baliatu nahi du gizarteratzerako bide 
gisa, egoera estuenean daudenei informazioa eta 
prestakuntza-ekintzak eskainiz bazterketa eta aniz-
tasunaren gaietan. Planean beharrezkoa ikusten da, 
bestalde, lanbide-heziketarako informazio-, aholkula-
ritza- eta orientabide-sistema integratu bat, eta oro-
bat, pobrezia eta bazterketari buruzko informazio- eta 
aholkularitza-ekintzak enpresetako hautapen-zerbi-
tzuen arduradunentzat. 

Bultzatu nahi da, bestetik, bizi bitarteko hezkuntza, gi-
zarteratzea errazteko eta eskola-uztea murrizteko tres-
na gisa. Helburuetako bat da, halaber, babes-sistema 
guztietako gizarteratze-alorrean diharduten profesio-
nalen sentsibilizazioa eta prestakuntza hobetzea eta 
jarduteko estrategia berriei egokitzeko gaitzea. 

Azpimarratzen da, azkenik, lankidetzan jardun beha-
rra euskal gizarteak beste era batez hauteman ditzan 
bazterketa-egoeran nahiz horren arriskuan daudenek 
dituzten beharrak eta aukerak eta egiten duten ekar-
pena ere, soziala zein lanaren bidezkoa. Horretarako, 
bazterketa-egoeran nahiz horren arriskuan dauden 
pertsonen asoziazionismoa bultzatu nahi da, eta za-

balkunde-, informazio-, sentsibilizazio- eta aholku-
laritza-ekintzak antolatu familientzat hainbat gairen 
inguruan, hala nola gizarteratze aktiboa eta bizimodu 
independentea, generoa, erantzunkidetza eta fami-
lia-ereduak, mendekotasun-egoeran daudenen zain-
tza eta baliabide erabilgarriak.

20132020 aldirako Euskadiko Osasun Planarekin 
prebentzio- eta sentsibilizazio-planak garatu nahi dira 
herritar guztientzat, eta azpimarratu, gazteen eta fami-
lien kasuan, ohitura osasungarriak, aisia aktiboa, nutri-
zio-hezkuntza, mendekotasunen prebentzio orokorra, 
genero-berdintasunean eta desberdintasun sexuala-
ren onarpenean oinarritutako hezkuntza afektibo-se-
xuala, eta indarkeriaren aurkako hezkuntza, bereziki 
generoko eta berdinkideen indarkeriaren kontra.

Gaixotasun, mendekotasun edo desgaitasunen bat 
dutenei dagokienez, prestakuntza, kontsultetarako 
irispidea eta bestelako estrategiak eta mekanismoak 
garatu nahi dira pertsona horien artapenak zaintzaile 
informalengan duen inpaktua ahalik eta gehien arin-
tzeko, zaintzaileen, familiarren zein pazienteen pres-
takuntza eta informazioa bultzatzeaz gain bizimodu 
osasungarriaren inguruan, adinekoek maizenik jasaten 
dituzten gaixotasunez eta istripuez eta desgaitasunen 
aurrean jokatzeko moduez.

Bestalde, pertsona arteko eta belaunaldi arteko ha-
rremanak sustatu nahi dira, batik bat adinekoei be-
gira: asoziazionismoa, bizi bitarteko ikaskuntza eta 
ahalduntzea; norbanakoen zaletasunak eta interesak 
bul tzatzea; boluntariotza eta komunitatearentzako 
zerbi tzuetan aritzeko aukerak. Bide beretik, “Hiri La-
gunkoiak Adineko Pertsonekin” programa garatzearen 
aldeko apustua egiten da.

Planaren beste helburu bat da ingurumenari buruzko 
informazioaren kalitatea hobetzea, herritarrek informa-
zio hori eskuragarria izatea, eta ohitura osasungarriak 
(jarduera fisikoa, elikadura osasungarria, mendekota-
sunen prebentzioa) sustatzea lanlekuan. 

Akuilu bat da ikerketa eta berrikuntzaren aldeko me-
kanismoak garatu eta finkatzeko osasunaren alorrean: 
prestakuntza, berrikuntza eta sorkuntzarako guneak, 
ezagutza-sareak eta abar. 

Osasun-langileen prestakuntzari dagokionez, bete be-
harreko eginkizuntzat jotzen dira generoaren ikuspegia 
prestakuntza-programa guztietan txertatzea, lanerako 
trebetasunak gaikuntza profesionalaren bidez eta rol 
berriak garatuz hobetzea, segurtasunaren kultura sus-
tatzeko, elikadura-osasuneko ezagutzak handitzeko 
eta jarduera fisikoa bultzatzeko.
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LURRALDE HISTORIKOAN

Ingurumenaren ikuspegitik, Bizkairako Energia Iraun
korreko Estrategia 2020 izenekoan lehen ardatz es-
trategikotzat aurkezten da bizkaitarrak ohartu daitezen 
zer ondorio dituen energiaren kontsumoak tokiko zein 
maila globaleko ingurumenean, prest ager daitezen 
energia-kontsumoko ohitura arduratsuetara aldatzeko 
eta horrela inpaktua gutxiagotzeko, eta ohitua berrien 
arabera jokatzeko aukera izan dezaten. Horretarako, 
Estrategian heziketa-ekintzak eta -ekimenak (energia 
eta ingurumenerako hezkuntza) zuzentzen zaizkie gi-
zarteko talde guztiei, eta bereziki gazteei, epe ertain 
eta luzera duten aldaketa-ahalmenagatik. Ekintza ho-
rietako bat energia IHE 2015-2020 honetako gai ar-
datzetako bat izatea da, eta Berraktibatu + proiektua 
ekimen berritzaileetako bat. 

Beste lerro estrategiko bat foru-administrazioak ere-
dugarri jokatzea da, barneko energia-kontsumoaren 
irizpide arduratsuak ezarriz eta behar diren tresnak 
martxan jarriz bai industria-sektoreak baita zerbitzue-
nak (udalak eta Lurraldeko beste erakunde publiko 
batzuk barne), bizitegi-zerbitzuak eta lehen sektoreak 
ere energia gutxiago kontsumi dezaten, jokaerak alda 
ditzaten eta, ahal den neurrian, iturri berriztagarrietako 
energia erabil dezaten.

Azkenik, Bizkaia lurralde adimentsu bihur dadin lortu 
nahi da; horrelako lurralde batek bere nortasunaren 
erakusgarri du energia baliatzeko era, eta bertako in-
dustria-sektorea, oro har, eta energia berriztagarrien 
eta eraginkortasun energetikoarena bereziki, lehiako-
rragoak dira energia zentzuz erabiliz eta martxan da-
goen iraultza energetikoari helduz negozio berriak aza-
lerarazteko eta merkatu gehiagotara zabaltzeko. 

Aurrekoak bezala, Bizkaiko Biodibertsitatea Babes
tu, Hobetu eta Kudeatzeko Estrategiak ere hainbat 
neurri aurreikusten ditu IHa garatzen laguntzeko. Eki-
pamendu eta gune didaktikoen artean sailkatzen ditu 
Basa Fauna Sendatzeko Bizkaiko Zentroa, Urdaibaiko 
Biosfera Erreserba eta Ramsar hezeguneak, eta ohar-
tarazten du, bestetik, arrano arrantzalearen eta beste 
espezie biologikoen ikerketa garrantzitsua gerta daite-
keela ingurumen-heziketarako eta naturaren babesa-
rekin lotutako turismoa erakartzeko. 

Programan azpimarratzen den beste puntu bat gizartea 
sentsibilizatu eta inplikatu beharra da, eta proposatzen 
da, horretarako, biodibertsitatearen balio ekonomiko 
eta soziala jendarteratzea eta ekologia ere —ekosiste-
men zerbitzuak, esaterako— bizi-kalitatearen adierazle 

bilakatzea. Hala izan dadin, herritarrei biodibertsitatea 
ulertarazten eta kontzientzia harrarazten dieten pro-
gramak garatu behar dira, gune babestuen gaia abia-
puntu hartuta. 

IHaren aldetik bete beharreko helburu nagusietako bat 
da herritarrak biodibertsitatearen jakitun jarriko dituz-
ten dibulgazio- eta sentsibilizazio- kanpainei ekitea, 
ondare hori babesteko pausu bat. Biodibertsitatearen 
egoera hobetzeko beste ardatz batean planifikazioa, 
ezagutzaren kudeaketa eta BFAko sail eskudunaren 
gaikuntza daude. Beste lan-ildoetako bat da espezie 
exotiko inbaditzaileak aurretiaz hauteman, kontrolatu 
eta desagerraraztea, eta proposamena, horretan di-
harduten eragileekin batera ezaupide eta irizpide tekni-
koak eta lan-programak sortzea. 

Soinu Kalitatea Hobetzeko Bizkaiko Estrategia 
20132017k IHarekin erlazionatutako ekintzen mul-
tzo bat biltzen du Bizkaiko instituzioen koordinazioa 
bultzatzeko kutsadura akustikoaren aurrean, Lurralde 
Historikoko kalitate akustikoaren segimendua egiteko, 
Bizkaiko ardura maila desberdinetatik kutsadura akus-
tikoa kudeatzeko osatzen diren prozesuen koherentzia 
ziurtatzeko eta herritarrak ere kutsadura akustikoaren 
kudeaketa-programetako partaide egiteko. 

Bizkaia Bizikletaz 20032016 Bizikleta Plan Nagu
siaren kasuan, IHaren aldeko neurriak kudeaketa-tres-
nen eta tresna teknikoen multzo bat dira, komunikazio 
eta zabalkunderako programa batekin batera (susta-
pen- eta heziketa-kanpainak, argitalpenak, Bizkaiko 
Bizikleta Bulegoa, Bizikletaren Aholku Batzordea, bi-
zikletaren erabilera sustatzeko Ikasgela Pedagogikoa, 
ekitaldietan parte hartzea eta beste).Plan Nagusiak 
helburu ditu, besteak beste, bizikletariek lurralde osoa 
ibiltzeko erabilgarri dituzten azpiegiturak eta ekipa-
menduak ezagutzea, baliabide horien erabilera sus-
tatzea, herritarrei bideak konpartitzeko jokamoldeen 
beharraz ohartaraztea eta erabilera komunaren irizpide 
hori tokiko garapen-programetan jaso dadin erraztea. 

20102016 aldirako Bizkaiko Uri Hondakinen Au
rrezaintzarako Planak prestakuntza eta heziketarako 
tresnak aurreikusten ditu bere lerro estrategikoak gau-
zatzeko, lehentasuna emanez herritarren bizimoduan 
aldaketak lortzea helburu duten lerroen kasuan, eta 
horretarako, kontsumo immateriala bultzatzeaz gain, 
produktuen ordez zerbitzuak aukeratzea eta kontsu-
mo arduratsurako heziketa proposatzen dira. Ardatz 
ditu, halaber, produktuen erabilera zentzuzkoagoaren 
alde heztea, kontsumo-ohiturak aldatzeko bide gisa 
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planteatuz konponketa, berrerabilpena eta alokairua 
sustatzea edo txorrotako ura eta erosketa-poltsa be-
rrerabilgarriak erabiltzea. Ildo beretik, etxeko hondakin 
organikoak etxean bertan konpostatzearen alde egi-
ten du. Beste administrazio batzuentzat adibide iza-
teko asmoz, Planean planteatzen da Hiri Hondakinen 
prebentziorako nazioarteko ekimenetan parte hartzea, 
hiri-hondakinen prebentzioari buruzko informazio- eta 
komunikazio-kanpainak antolatzea toki mailan, eta 
udal-erakundeek beren kanpainetan erabiltzeko mo-
duko material “tipoak” sortzea. Aurreko guztiaz gain, 
Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea bultzatzeko 
irizpideak ezarri nahi dira.

Gizarte-gaietan, 20122015 aldirako Bizkaiko Ema
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Foru 
Plana lau esparrutan lotzen zaio IHari: gobernantza, 
emakumeen ahalduntzea eta balioen aldaketa, eran-
tzunkidetasunezko gizarte-antolaera eta emakumeen 
aurkako indarkeria). Hala, bada, sentsibilizazioa, infor-
mazioa eta zabalkundea baliatzen dira berdintasuna 
foru-politiken zeharreko gai bat izan dadin. Planaren 
beste elementu azpimarragarri bat BFAko pertsona-
laren prestakuntza da, tresna bat berau generoaren 
ikuspegia jarduera-eremu guztietan aintzat har dadin, 
eta horrekin bat, gizartearen balioetan aldaketa akui-
latu nahian, sexuaren araberako rolak eta estereoti-
poak ezabatzeko ekimenak planteatzen ditu kolektibo 
jakinentzat, esaterako kazetari, aita-ama eta aisia-jar-
dueretako zuzendari eta monitoreentzat. Prestakuntza 
eta heziketarako ekintzak jasotzen dira, era berean, 
emakumeei irispide errazagoa eskaintzeko erabaki- 
eta ahalmen-guneetara, erantzunkidetasunezko kon-
tziliazioaren kulturara aldatzeko eta indarkeriarik gabe-
ko jokaerak bultzatzeko. 

Bukatzeko, 20132015 aldirako Bizkaiko Lankide
tzaren Plan Zuzentzailearen arabera komenigarria 
da Garapenerako Hezkuntza zeharreko osagaia iza-
tea garapenerako foru-jardueretan, kontuan harturik 
foru-erakundeak tokiko giza garapenerako konpro-

misoa duela alorrean egiten duen lanerako oinarri 
eta onartzen duela genero-berdintasuna bere politika 
guztietan bermatu beharra. Garapenerako Hezkun-
tzak, bada, erreferentea izan behar du gizarte-sen-
tsibilizaziorako eta, bereziki, gizartearen aldaketarako. 
Ikuspegia hori izanik, funtsezkoak diren bost elementu 
ditugu: kulturartekotasuna, parte-hartzea, erabakitze-
ko ahalduntzea, sareen eta hitzarmenen rola balioes-
tea eta prestakuntzak norbanakoak zein profesionalak 
Garapenerako Hezkuntzan gaitzeko duen garrantzia. 

Bestalde, eta Planean adierazten denez, azaldutako 
proposamenak egokiak izango badira Planak berak 
lankidetzat hartzen dituen taldeentzat, lehentasunezko 
ekintza-lerroak hiru hezkuntza-arloen arabera egitura-
tu beharko dira. Hala, hezkuntza formalaren kasuan 
beharrezko zereginak dira curriculumaren eztabaida, 
irakasleak gaitzea, ikerketak, azterketak eta analisiak 
egitea, sarea eratzea eta irakaskuntza-materiala eta 
baliabide pedagogikoak sortzea. Hezkuntza ez-for-
malean Garapenerako Hezkuntza aisiaren eta astiaren 
alorrean planteatzen da; beharrezkotzat jotzen da des-
berdintasunaz sentsibilizatzea, nazioarteko merkata-
ritzak arazoarekin duen zerikusiaz ohartaraziz eta, aldi 
berean, kontsumo arduratsuaren eta bidezko merkata-
ritzaren aldeko proposamenen berri emanez; Planaren 
arabera, harremanak landu behar dira tokiko eragilee-
kin (auzo-etxeak, auzo-elkarteak, gazteentzako zerbi-
tzuak eta abar), maila desberdinetan bada ere denek 
izan daitezkeelako Garapen Hezkuntzarako proiektu 
eta programen laguntzaile.

Hezkuntza informalari dagokionez, hauexek dira ekin-
tzen helburuak: politiketan eta instituzioetan eragitea 
(salaketa, erabakien segimendua, gizartearen sentsibi-
lizaziorako eta mobilizaziorako kanpainak); erreferente 
kritiko gisa ikusiak diren sareak edo hitzarmenak lor-
tzea; eta norbanakoen eta kolektiboen ikus-entzu-
nezko alfabetizazio kritikoaren alde jardutea, ohiko hi-
zkuntzak (irakurria eta idatzia) zein teknologia berrien 
fruitu direnak baliatzeko gai izan daitezen.


