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Non gaude?  
Esparru estrategikoa definituz

3.1. 
Iraunkortasunerako Hezkuntzan
eragiten duten planak eta estrategiak

Dokumentu hau biltzen duen esparru estrategikoaren 
nondik norakoa zehazteko, jatorri desberdinetako 
Planak eta Estrategiak aztertu dira:Europakoak, es-
tatu mailakoak, autonomia erkidegokoak eta Lurralde 
Historikokoak bertakoak.Haietatik zertuz joan da zer-
tan gauzatuko den Bizkaiko Iraunkortasunerako 
Hezkuntzako Ekintza Egitasmoa 2020 (IHE 2020), 
zer helburu izango dituen eta xede horiek zer ekimen 
berritzaileren bitartez mamituko diren. 

Europako Batzordeari bagagozkio, zehaztu du doku-
mentu batean (“Batzordearen ondorioak hezkun-
tzari eta prestakuntzari 2020 Estrategia aplikatzeko 
orduan dagokien zereginari buruz”) zein izango di-
ren aurrerantzean lehentasunak Iraunkortasunerako 
Hezkuntzaren inguruko politikak garatzerakoan. Azpi-
marratzen da dokumentu horretan hazkunde adiment-
sua deritzona, ezagutzan eta berrikuntzan oinarritu-
tako ekonomiaren bitartez gauzatzen den eredu bat. 
Hazkunde mota horretan ageri zaigu, hain zuzen ere, 
IHarekiko lotura zuzena, ezagutza eta berrikuntza be-
rresten baititu etorkizuneko hazkundearen eragiletzat. 
Zehatzago azterturik, hizpide dugun estrategiak berriz 
jotzen du beharrezkotzat ikaskuntza ez-formalaren eta 
informalaren rola aitortzea, ezagutzaren kooperazioa 
bultzatzea eta hezkuntzaren, enpresaren, ikerketaren 
eta berrikuntzaren arteko lokarriak sendotzea. Le-
hentasunezko egitekotzat dauzka, halaber, herritarrek 
ikasteko behar diren oinarrizko trebetasunetara irispi-
dea eta motibazioa izatea, zehar-gaitasunen garapena 
sustatzea —haien artean gaurko teknologia digitalak 
erabiltzeko gaitasunak—, garapen iraunkorra eta he-
rritarren ekimena bultzatzea eta sormenaren, berrikun-
tzaren eta enpresa-senaren alde jokatzea.

Gurera etorrita, Euskadiko IV. Ingurumen Espa
rru Programaren helburu estrategikoak dira kapital 
naturala babestea, lehengoratzea eta kontserbatzea, 
Euskadin ekonomia lehiakorra, berritzailea, karbonoan 
urria eta baliabideen erabileran eraginkorra lortzea, 

herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea eta ba-
bestea, udalerrien iraunkortasuna bultzatzea, politiken 
koherentzia eta sektore publikoaren eta pribatuaren 
erantzunkidetasuna ziurtatzea eta gure herrian inguru-
menarekiko ardura erakusten duten jokaerak Euskadi-
ren irudi internazionalaren alde baliatzea. Ekintzarako 
plan orokor horretatik IHa hartuko dugu ildo nagusi-
tzat, Euskadiko Ingurumen Estrategian mahaigainerat-
zen diren erronka berriak aztertuz, era horretan jakin 
ahalko baitugu garapen iraunkorraren alorreko zer de-
safiori egin nahi dien aurre estrategiak. 

Lurralde Historikoan Bizkaiko Iraunkortasunerako 
Hezkuntzako Ekintza Egitasmoa 2020 izenekoak 
zeharkakotasun-tresna bat izan nahi du foru-erakun-
deak berak eta beste toki-administrazioek eta -era-
gileek proposatzen dituzten programa, estrategia eta 
planetan, horien guztien elementu lotzaile gisa joka-
tzeko.

PLANAK ETA
ESTRATEGIAK

EUROPAN

• Europa 2020 Estrategia

EUSKADIN

•   Ingurumeneko Esparru Programa 2020

•   Euskadiko Energia Estrategia 2020

•   Euskadiko Mugikortasun Iraunkorraren Plan
Zuzentzailea 2020

• Geodibertsitatearen Estrategia 2020

•   Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 2012-2022

•   Gizarteratze Aktiboko III. Euskal Plana 2012-2016

•   Euskadiko Osasun Plana 2013-2020

•   Garapen Iraunkorraren arloko Interpretazio, Ikerketa,
Gaikuntza eta Hezkuntza Plana Urdaibaiko Biosfera
Erreserban 2015-2025
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LURRALDE HISTORIKOAN

•   Bizkaia 21 Egitasmoa 2011-2016

•   Bizkairako Energia Iraunkorreko Estrategia 2020

•   Bizkaiko Biodibertsitatea Babestu, Hobetu eta
Kudeatzeko Estrategia

•   Soinu Kalitatea Hobetzeko Bizkaiko Estrategia 2013-2017

•   Bizikleta Plan Nagusia. Bizkaia Bizikletaz 2003-2016

• Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako
Plana 2010-2016

•   Bizkaiko Foru Aldundian Euskararen Erabilera
Normalizatzeko Plana

•   Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
IV. Foru Plana 2012-2015

• Gaztedi Bizkaia proiektua

•   Bizkaian Zahartze Aktiboa Sustatzeko Ekintza Plana

•   Ekonomia Sustatzeko Ardatz Estrategikoak 2012-2015

•   Bizkaiko Lankidetzaren Plan Zuzentzailea 2013-2015

3.2.  
Bizkaia 21 Egitasmoa: 
bilakaera eta ondorioak 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2005ean 
onartuta, Bizkaia 21 Egitasmoa garapen iraunkorrerako 
foru-estrategia bat zen, 2010era arte luzatuko zena, 
eta haren bidez lortu beharreko helburua, arlokako po-
litikak hobeto elkarlotzea eta koordinatzea, Aldundiak 
iraunkortasunaren alorrean egiten zuen gobernan tza-
lanari eta zeramatzan zeharkako gaiei bestelakoak ere 
gehitzen baitzitzaizkion ingurumenaren, kulturaren, 
ekonomiaren zein gizartearen esparruetatik. 2005-
2010 Programa erreferentzia izan da aurrerago azter-
tuko dugun beste hau garatzeko: Iraunkortasunerako 
Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoa 2007-2014.

Garapen iraunkorrerako bidea prozesu bat den alde-
tik, beharrezkoa izan zen Bizkaia 21 Egitasmoa egoe-
raren aldaketetara moldatzea, era horretan bat etor 
zedin garai berriekin eta orduan Europatik zetozen 
politika berrienekin. Egokitze-lan horretatik sortu zen, 
hain justu, 2011-2016 aldirako Bizkaia 21 Programa, 
2011ko maiatzean Gobernu Kontseiluak onartua eta 
lehen dokumentuaren printzipioak bere egin zituena, 
erreferentziazko elementu iritzi zitzaielako, eta balia-
garriak handik aurrerakoan ere bai: 

1. PRINTZIPIOA –  Ingurumenaren, kulturaren, ekonomiaren
eta gizartearen esparruekin zerikusia duten 
gaiei ere erreparatzea erabakiak hartze-
rakoan. 

2. PRINTZIPIOA –  Ekitatea belaunaldien artean.

3. PRINTZIPIOA –  Oinarrizko premiei erantzutea, pobreziaren
aurka borrokatzea eta belaunaldien arteko 
ekitatearen alde egitea.

4. PRINTZIPIOA –  Bidezko gobernantza eta parte-hartzea.

5. PRINTZIPIOA –  Kultur nortasuna sustatzea.

6. PRINTZIPIOA –  Zeharkakotasuna erabakiak hartzeko or-
duan.

Sei printzipioetatik, Aalborg+10 Gutuneko 10 konpro-
misoen ildotik ondorioztatuak eurak, 34 lerro estrate-
giko eta horietan oinarritutako 93 helburu zehatz sortu 
ziren, batzuk Bizkaiko herritarren heziketari, sentsibili-
zazioari eta kontzientziazioari zuzenduak, Foru Aldun-
diko sail eta egitura guztiak inplikatzeaz gain.  

Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkuntzako Ekin
tza Egitasmoa 2020 delakoaren garapenean aurrera 
egiteko asmoz, 2011-2016rako Bizkaia 21 Egitasmoan 
proposatutako lerroak, helburuak eta ekintzak azter-
tu ziren, baina hezkuntzaren alderdietara mugatuta, 
hezkuntza hizpide dugun gaia izateagatik (ikus azpiko 
taula). Azterketatik ondorioztatutakoaren arabera, Egi-
tasmoa artean indarrean zegoelarik aurreikusitako ekin-
tza guztietatik batzuk baino ez zeuden hasi gabe –buru-
tzapen mailak kontsultagai daude www.bizkaia21.eus  
webean–. Baloratu zen, hortaz, ekin gabeko ekintzok 
Ekintza Egitasmo honen barruan sartzeko aukera. 

Koadro honetan ikusten da nola dauden erlazionaturik 
Bizkaia 21 Egitasmoaren konpromisoak, lerro estrate-
gikoak eta helburuak iraunkortasunerako hezkuntza-
ren zenbait alderdirekin:

http://www.bizkaia21.eus
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Gobernantza moduak INSTITUZIOEN ARTEKO LANKIDETZA ETA 
KOORDINAZIOA BULTZATZEA HAINBAT MAILATAN

Zeharkakotasuna antolakuntzarako elementu gisa erabiltzea 
foru-politiken muina eta koherentzia hobetzeko.

ZERBITZU PUBLIKOEN SISTEMA IRAUNKOR BAT 
FINKATZEA

Herritarrentzako arreta hobetzeko, desberdintasunak eragotziko 
dituen prestazio- eta zerbitzu-sistema bat ezartzea, eraginkorra, 
eskuragarria, ulergarria eta edonola ere erabiltzaileei zuzendua. 
Ekitatea eta iraunkortasuna.

Iraunkortasuneranzko 
kudeaketa

IRAUNKORTASUNA OINARRI DUEN AURRERAKUNTZA 
EREDU BAT GARATZEA

Ingurumenean eta gizartean albo-kosturik eragiten ez duen 
hazkunde ekonomikoa.

IRAUNKORTASUNA BIZKAIKO LURRALDE 
HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOETARA IRITSARAZTEA

Iraunkortasunaren adierazleak erabiltzea iraunkortasuneranzko 
ibilbidea aztertzeko eta ebaluatzeko.

Administrazioek Europako Hiri eta Herri Iraunkorren Kanpainan parte 
har dezaten bultzatzea.

IRAUNKORTASUNA BIZKAIKO HEZKUNTZA 
SEKTORERA HELARAZTEA

Eskoletako 21 Agenda bultzatzea.

Iraunkortasunaren alorrean dauden esperientzien trukea bultzatzea 
hezkuntza-sektorean.

Bizkaiko Foru Aldundiaren PAES Programa (Iraunkortasunerako 
Hezkuntzarako Ekintza Programa) eguneratu, zabaldu eta aplika 
dadin lan egitea.

GIZARTE OSOAK IRAUNKORTASUNAREN BEHARRA 
BARNERATU DEZAN LORTZEA 

Herritarrak garapen iraunkorraren alde esku hartzearen garrantziaz 
ohartaraztea.

Iraunkortasun-prozesuei buruzko informazioa eskuragarri jartzea eta 
era proaktiboan zabaltzea: Egikaritutako planen emaitzak, iraunkorta-
sunaren adierazleak eta abar.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO MESEDEGARRI DEN 
ZERGA EREDU BAT SUSTATZEA 

Ingurumen-fiskalitatearen onuren jakitun egitea alderdi interesdunak. 

Natur ondasun 
komunak

BIZKAIKO INGURUNE NATURALAREN AHALMENAK 
ZAINTZEA ETA AHALIK ETA GEHIEN HANDITZEA

Bizkaiko biodibertsitatea, geodibertsitatea, paisaiak eta, oro har, 
herrialdeko ekosistemak ezagutuagoak eta balioetsiagoak izan 
daitezen lortzea. 

URAREN KUDEAKETA EGOKIA BULTZATZEA BIZKAIAN Uraren erabilera iraunkorra sustatzea alor guztietan: industrian, 
nekazaritzan, merkataritzan, etxean eta abar.

Kontsumo eta bizimodu 
arduratsuak

EROSKETA ETA KONTRATAZIO PUBLIKO 
IRAUNKORRAREN IRIZPIDEAK EZAGUTARAZTEA ETA 
EZARTZEA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN, HAREN 
MENDEKO ERAKUNDE PUBLIKOETAN ETA BIZKAIKO 
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUETAN 

Erosketa eta kontratazio publikoetarako politika iraunkor bat 
garatzea.

MERKATUAN OBRA, ONDASUN ETA ZERBITZU 
IRAUNKORRAK UGARIAGO IZAN DAITEZEN BULTZATZEA

Kontsumo iraunkorrean eta haren onuretan heztea, gaur egungo 
kontsumo-ohituren aldaketa sustatuz.

HONDAKINAK MURRIZTEA ETA HAIEN KUDEAKETA 
HOBETZEA

Materia organikoa konposta egiteko erabil dadin bultzatzea.

Mugikortasun hobea eta 
trafikoa urriagoa

MUGIKORTASUN IRAUNKORRA SUSTATZEA BIZKAIAN Lehentasunezko bideak darabiltzaten garraiobide publiko eta 
eraginkorren erabilera bultzatzea. 

Osasunerako tokiko 
ekintza

OSASUNA SUSTATZEA BIZKAIAN Politika guztiek osasuna aintzat har dezaten sustatzea.

Hezkuntza abiapuntu hartuta, osasuna biztanleriaren adin-tarte 
guztietan sustatzea.

Kontsumo osasungarriaren alde sentsibilizatzea eta horretarako joera 
erraztea.

UDALERRI OSASUNGARRIEN GARAPENA SUSTATZEA Hirigintza-planei udalerri osasungarrien kontzeptua eranstea.

ZAHARTZE AKTIBOA BULTZATZEA BIZKAIAN Bizi artean eta adin guztietan parte-hartze aktiboa sustatzea, 
norberaren zein herritar guztien zahartzea hobetzeko.

Etengabeko ikaskuntza sustatzea.

ADINEKOEN BIZI KALITATEA HOBETZEA, 
NORBERAREN BEREGAINTASUN NAHIZ 
MENDEKOTASUN MAILA GORABEHERA

Belaunaldien arteko harremanak hobetzea.
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Tokiko ekonomia bizi eta 
iraunkorra

EKONOMIA IRAUNKORRERAKO OINARRIAK 
EZARTZEA ETA ENPRESA KUDEAKETA 
ARDURATSUA SUSTATZEA

Ekintzailetzarako heziketa bultzatzea, ekimenerako kultura 
iraunkorra sustatuz.

Iraunkortasun Sistemen ezarpena sustatzea Bizkaiko enpresetan: 
Berdintasun Planak, Kultur Aniztasuna, Enpresa Erantzukizuna, 
ingurumen Kudeaketarako Sistemak eta abar. 

Ondasun eta zerbitzu iraunkorren ekoizpena bultzatzea, energiaren, 
baliabide naturalen eta substantzia arriskutsuen erabilerak inguru-
menari dakarzkion kalteak eragozteko.

TURISMO IRAUNKORRA SUSTATZEA BIZKAIAN Turismo iraunkorra eta kalitatekoa sustatzea Bizkaian, 
egonaldi ertain-luzeak erakarriz. 

BERRIKUNTZA ETA IKERKETAREN KULTURA 
SUSTATZEA BIZKAIAREN GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

Berrikuntza eta ikerketaren kontzeptua txertatzea hezkuntzan. 

Ikerketa zientifikoa bultzatzea.

Ekoizpen-sektorearen eta unibertsitate eta lanbide-heziketaren arte-
ko lotura eta koordinazioa sendotzea eta ezagutzan, berrikuntzan eta 
iraunkortasunean oinarritutako ekonomia baten alde egitea, enplegua 
gizartearen eta lurraldearen kohesiorako tresna bihurtzeko.  

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta unibertsitatearen arteko harremanak 
indartzea, batez ere Programa honen Lerro Estrategikoetako edozein 
sakontzeko balio duten proiektuei begira.

Berdintasuna eta 
gizarte-justizia

BIZKAIAN GENEROEN ARTEKO BERDINTASUNA 
LORTZEA

Lanean jarraitzea gizon eta emakumeen arteko berdintasuna 
benetakoa izan dadin arlo guztietan.

Ahaleginak batzea emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko.

BERTAKO NORTASUNA ETA KULTURA SUSTATZEA Euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzea.

Euskal kultura eta bertako kultur adierazpenak bultzatzea.

ANIZTASUNA ELKARBIZITZAREN ALDEKO 
ELEMENTU GISA KUDEATZEA

Aniztasunari irekitako gizarte bat lortzeko printzipio eta balioetan 
heztea. 

Integrazioaren eta elkar ulertzearen alde lan egitea, kulturartekota-
suna ez dadin ikusi bertako kultura galtzearen baliokidetzat. 

Desberdintasun sexualarekiko tolerantzia eta errespetua lantzea.

GIZARTE EREDU BIDEZKO ETA OREKATU BAT 
ERATZEA BIZKAIARENTZAT

Etengabe aztertzea zein den gizartearen errealitatea, zer behar eta 
eskatzen duten herritarrek eta zer emaitza lortzen diren 
administrazioek alor horietan duten esku-hartzearekin. 

Tokian tokikotik maila 
globalera

GARAPENERAKO NAZIOARTEKO LANKIDETZA 
SUSTATZEA

Politikak iraunkortasunaren aldekoak eta koherenteak izan daitezen 
bultzatzea gurean garapenerako lankidetzaren alde egiten diren 
jarduketa guztietan. 

KLIMA ALDAKETAREN ONDORIOAK ARINTZEA Europak berotegi-efektuko gasen isurpena murrizteko duen 
helburuaren aldeko ekintzak bultzatzea, eraginkortasun-neurriak 
aplikatzea energia gutxiago kontsumitzeko, eta energia 
berriztagarrien ekarpena handitzea. 

INGURUMEN JUSTIZIA SUSTATZEA Bizkaiaren Aztarna Ekologikoa gutxitzea.
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3.3.
Iraunkortasunean Oinarritutako 
Hezkuntzarako EkintzaEgitasmoa 
(20072014): Iraunkortasunean 
Oinarritutako Hezkuntzarako
Estrategia Orokorra 

Garapen iraunkorraren alde zeukan konpromisoa  
I. Bizkaia 21 Egitasmoan (B21E) gauzatu zuen beza-
la, geroago Bizkaiko Foru Aldundiak Iraunkortasunean 
Oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoa ere 
(IHEE) onartu zuen.

Hezkuntzarako Egitasmoa eta bere eskuduntzak 
baliatuz, Aldundiak bizkaitarrak gaiaz informatzeko, 
sentsibilizatzeko eta hezteko lana gidatu, garatu eta 
sustatu nahi du, azken helburu izanik Lurralde Histo-
rikoaren garapen iraunkorra. Dokumentuan, Iraunkor-
tasunerako Hezkuntzaren kontzeptu nagusiekin ba-
tera, lanari ekiteko eta ekimena Bizkaian aplikatzeko 
tresnak laburbildu dira, epe-muga gisa harturik 21 
Foru Agendaren (B21E) indarraldia eta Nazio Batuek 
aldarrikatutako Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza 
Hamarraldiaren iraupena.  

Bizkaia 21 Egitasmoarekin egin zen bezala, hau ere 
2010ean berrikustea erabaki zen, berez hainbat aldiz 
egokitu eta eguneratu izan den arren, etengabeko 
hausnarketaren fruitu, baina baita hala aurreikusi ze-
lako ere egitasmoa eta haren balorazio-sistema disei-
natu zirenean.

IHEE 2007-2014ren xede-ekintzak garatzeko, 48 eki-
men planteatu ziren, bederatzi lerro estrategiko hauen 
inguruan ardazturik: 

 �  Gizartearekiko komunikazio- eta informazio-bi-
deak hobetzea.

 � IHrako ekipamenduen sarea sendotzea.
 �  Foru Erakundean bertan IHrako parte-hartzea eta 
prestakuntza sustatzea.

 � Jorratu beharreko gaien zerrenda handitzea. 
 �  IHa zuzentzen zaien sektore zein norbanakoen 
multzoa ugaritzea. 

 �  Komunikaziorako eta parte-hartzerako tresna be-
rriak bilatzea alderdi metodologikoak hobetzeko.

 �  IHrako jardueretako parte-hartzea eskuragarri 
jartzea eta sustatzea.

 �  Bizkaian antolatzen diren IHrako prestakun tza-
ekintzak bultzatzea eta osotzea. 

 �  IHaren alorreko ikerketa sustatzea.

Programaren gauzapen mailari erreparaturik, ondo-
rioztatzen da bete egin direla lerro estrategikoetan 
proposatutako ia ekintza guztiak; datu xeheagoetan, 
36 ekintza finkaturik daude, %75eko ezarpenera iritsi-
ta, beraz. Egia da, dena den, batzuk ez direla oraindik 
martxan jarri hainbat arrazoi direla medio, batez ere 
erabilitako metodoek baliagarritasuna galdu dutelako 
eta egoera ekonomikoak gastu publikoa kontrolatzeko 
neurriak harrarazi dituelako.B21Erekin kasuan jokatu 
den bezala, garatu gabe geratu diren ekintzak aztertu 
egingo dira, hala badagokio horiek Ekintza Egitasmo 
berrian txertatzeko.

Aurreko IHEEren indarraldia bukaturik, haren prin-
tzipioak gauzatzeko asmoarekin jarraitu behar dugu, 
baina gaur egungo gizartearen arazoei erantzunez, lu-
rralde osoko politika guztiak koordinatuz eta Bizkaiko 
Foru Aldundia noranzko berean garatzen ari den eki-
menak bateratuz. 

Azaldutakoaren haritik, unea da Bizkaiko Iraunkorta-
sunerako Hezkuntzaren estrategia berritzeko, esparru 
formalek, informalek zein ez-formalek parte hartzeko 
moduan, iraunkortasunaren alde diharduten eragi-
le guztiak barnean hartuta eta IHEErekin lotutako gai 
guztiei helduta, adibidez: norberaren garapena, in-
gurumen-hezkuntza, kulturak garapen iraunkorraren 
alde egin ditzakeen ekarpenak, lan-trebakuntza; eta, 
humanitateen beste ikuspuntutik, bakea errespeta-
tu beharra, indarkeriarik eza, kultur aniztasuna, toki-
ko ezagutzak eta antzinako jakintza eta usadioak eta 
printzipio unibertsaltzat jotzen ditugun giza eskubi-
deak, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, de-
mokrazia edo justizia soziala.


