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Lehenengo kapitulu bietan azaldu dogun lez, erronka gatxa 
da, bai eta gaur egunekoa be, eta gatxa da, irismen handikoa dalako. 
Izan be, iraunkortasunerako hezkuntzak arlo guztietan dauka eragina 
(horra hor biodibersidadea, mobikortasuna, urbanizazinoa, kultura 
arteko ulermena, landa-eraldaketa, turismoa, sustapena eta gizarte- 
-bardintasuna…), bai eta erkidegoko ikaskuntza-prozesu guztietan 
be (arlo formalean, ez-formalean eta informalean). Halanda ze, erki-
degoko persona eta eragile guztietan be badauka eraginik (horra hor 
administrazinoa, enpresak, hezkuntza-erkidegoa, uritarrak oro har eta 
komunikabideak).

Zentzun horretan, zailtasun horri aurre egiteko, honako gi-
dalerro honeek hartuko doguz kontuan Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkor-
tasunean oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoan:

-  Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren aldeko jarduna ber-
matzeko, iraunkortasunerako hezkuntzaren printzipioak 
kontuan hartu eta ezarri egin behar dira, IHEEko estrategia 
guztiak (arlo informalean, ez-formalean eta formalean), 
zehaztutako arlo tematikoa eta inplikautako eragileak 
edozelakoak dirala be. 

-  IHEEko egitasmoek eta jarduketek iraunkortasunerako 
hezkuntzaren printzipioak kontuan hartu eta ezarri egiten 
dauzan neurrian, benetako ekarpena egingo da Bi zkai-
rako eta Bizkaitik etorkizun iraunkorragoa lort zeko hel-
burura. Lehen adierazo dogun lez, honako honeexek dira 
printzipioak: ekintzarako eta aldaketarako hezkunt za; 
hausnarketa kritikoa; ikuspegi integraua eta ikuspegi 
ekosistemikoa; balioetan oinarritutako hezkuntza; etor-
kizunerako ikuspegia, etenbako ikaskuntza eta etenbako 
aurkikuntza; esperientzietan eta ekintzan oinarritutako 
ezagutza, lehendik dagoan aberastasunaren balioespena 
eta errealidadeagaz euki beharreko loturea; eta, azkenik, 
partaidetza.

IHEEk sustatutako jarduera guztietan, iraunkortasunerako 
hezkuntzaren printzipioak benetan kontuan hartu, zehaztu eta ezarri 
egiten badira, iraunkortasunaren aldeko konpromisoa edo estrategia 
bera sendotu ahal izango da Bizkaian, Bizkaia 21 Egitasmoan eta to-
kian-tokian zein autonomia-erkidegoan garatutako beste hainbeste es-
trategiatan adierazoten dan lez.

Aurrera egiteko, ekintza-egitasmoko erreferentzia-esparru 
estrategikoa ezarri eta zehaztu egingo dogu. Bizkaiko Foru Aldundiak 
emon gura deutsan bultzadearen bitartez, iraunkortasunerako hezkun-

tza abian iminteko konzeptu nagusien eta ekintza-
tresnen laburpena da, hain zuzen be.

Lehenengo eta behin, ekintza-egitasmo 
honen garapenaren mugaeguna zehaztuko dogu, 
eta, II. kapituluan aurreratu dogun lez, Nazino 
Batuetako 200�-2014ko Garapen Iraunkorrerako 
Hezkuntzaren Hamarkadearen araberakoa izango 
da. Edozelan be, 2010.�urtean�berrikusi�eta�egune-
ratu�egingo�da, Bizkaia 21 egitasmoa berrikusten 
danean, alegia. Hori dala eta, IHEEren eta bertako 
jarduketa guztien ezarpenaren jarraipena eta eba-
luazinoa egin beharko dira, eta iraunkortasunak 
Bizkaian daukan errealidadea zelakoa dan balioetsi 
beharko da, unadea iristen danean beharrezko al-
daketak egin ahal izateko.

Bigarrenez, iraunkortasunari begira 
ze haztu beharreko ekintza-egitasmoan oinarrizkoak 
izango diran giltzarriak, printzipioak eta hasierako 
baldintzatzaileak nabarmendu beharko dira. Halan-
da ze, hasiera-hasieratik onartu egin behar da ga-
rapen iraunkorra helburu�orokorra izan behar dala 
epe�luzerako�ikuspegi�zabalagotik. Bertan, gaine-
ra, onetsi egin behar da hazkuntza ekonomikoa, gi-
zarte-kohesinoa eta ingurumenaren babesa eskutik 
joan behar dirala, behin eta barriro adierazo dogun 
lez. Ikuspegia positiboa izan behar da, ingurumen 
garbiago, seguruago eta osasungarriagoagaz 
konpromisoa daukan bidezko gizarte oparoagoaren 
etorkizunari begira.

Era berean, garapen iraunkorrerako 
hezkuntza arduradun�politikoentzako�eta�eretxi�pu-
blikoarentzako�bultzatzailea�da, erakundeak eral-
datzeko eta enpresen zein konsumitzaileen jokabide 
arduratsua aldatzeko orduan. Horrezaz gainera, era-
gileak�izateko eta iraunkortasunaren asmo handiko 
ikuspegia zehazteko, arazo-kopuru�mugatua�baino�
ez�dau�jorratu�beharko,�agian: ondoizate orokorrari 
begira mehatxu larrienak edo itzulezinak diranak. 

Alde horretatik, Europako Batasuneko 
Garapen Iraunkorrerako Estrategian zehaztutakoak ai-
tat zearren, honako honeexek dira mehatxu nagusiak:

V. Kapitulua.  IHEEREN PRINTZIPIO 
ESTRATEGIKOAK
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-  Beroketa orokorra. Giza jarduerearen 
ondorioz sortutako negutegi-efektuko 
gasen igorpenagaz lotuta dago.

-  Biodibersidadearen galerea, azken ha-
markadotan ikaragarri areagotu da-
lako; hondakin-kopuruaren etenbako 
gehikuntza, BPGren gainetik dagoa-
lako; gero eta handiagoa dan higadu-
rea; eta landa-inguruneko oinarrizko 
jarduerearen eta emonkortasunaren 
beheraldia.

-  Mobikortasun ugaria eta garraioa, ika-
ragarri areagotu diralako eta, askotan, 
ia-ia jarduera guztia geldiarazoten 
dabelako.

-  Mehatxupean dagoan elikadurearen 
segurtasuna. Izan be, gaixotasun 
batzuetan antibiotikoei aurre egiten 
deutseen zepa barriak agertu dira, 
eta gaur egun erabilten diran milaka 
produktu kimikok ondorioak eragin 
daikiez epe luzera.

-  Txirotasuna eta gizarte-bazterketa. 
Joera horrek personen arteko aldeak 
nabarmentzen dauz euren edadeagai-
tik, mailagaitik eta sexuagaitik, eta 
familia batean zenbait belaunalditan 
irauten dauen joerea da, gainera.

-  Biztanleen zahartzapena. Horren on-
dorioz, hazkuntza ekonomikoaren 
erritmoa eta gizarte-prestazinoen zein 
osasun publikoaren kalidadea eta 
iraungarritasuna dagoz mehatxupean.

Era berean, beste gai interesgarri 
bat zuk edo lehentasunezko beste gai batzuk be 
badagoz; esate baterako, lehenengo sektoreak 
Bi zkaian daukan garrantzia (mehatxupean dago 
erabat, balio estrategiko handia dauka eta konser-
bazionistea da) eta arlo horreetako eragile nagu-
sien prestakuntza eta euren jardunaren zabalkun-
dea zein duintasuna. Bestetik, balioen eraketan 
zeresan handia daukienez, komunikabideen eta 
publizidadeko mezuen eragina, euren interpretazi-
noa eta irakurketa-kodea be hartu beharko geunkez 
kontuan, konsumitzaileen jarrera kritikoa ulerme-
naren bitartez sustatu ahal izateko.

Arriskuak eta/edo iraunkorrak ez diran 
joerak zeintzuk diran azalduta, garapen iraunko-
rrerako hezkuntzaren ahalmen guztiak imini behar 

dira abian. Gainera, preminaz�jardun eta egin egin behar dogu Bi zkaiko 
Foru Aldundiaren eskumenen esparruan, baina irme, plangintzapean 
eta seriotasunez jokatu behar dogu, estrategiak, ekimenak, baliabide 
ekonomikoak zein teknikoak eta giza baliabideak abian jartzeko orduan. 
Bestetik, aitzindaritza� politikoa� eta� erantzukizun� publikoa� hartu�
be har�doguz�geure�gain, jarduketa-esparru argia eskeintzeko orduan. 
Edozelan be, jakin badakigu uritarrek eta gizarte-erakundeek behar 
besteko jarrera-aldaketak eta aldaketa teknologikoak egin be harko da-
bezana, garapen iraunkorra lortu ahal izateko: jarduketa�guztiena�izan�
behar�da,�eta�maila�guztietan�garatu�behar�da.

Bizkaiko Foru Aldundiak onartu egin behar dau mundu�
globaleko�bazkide�erantzulea dala. Horrezaz gainera, Bizkaian lide-
rra izateko, “etxean�jardutea”, liderra izatea oso�garrantzitsua�dala 
ulertu behar dau, garapen iraunkorreranzko bidean aurrera egin ahal 
izateko. Holan, bada, gainerakoei erakutsi eta eskatu ahal izango 
deut se euren erantzukizunak beteteko: jarduketa�politikoaren�kohe-
renzia�hobetzea. Izan be, garapen iraunkorrerako ekarpena ona izan 
daiten, konpromisoduna eta eraginkorra izan behar da kudeaketa. 
Administrazinoa� erreferentea� izan� behar� da� eguneroko� ekintzan 
(erakutsi egin behar dau), eta erispideak zein arauak zehaztu eta 
ezarri egin behar dauz. Hain zuzen be, garrantzitsua izan arren, ez 
da nahikoa hezkuntzaren zein sensibilizazinoaren alderdiak bakarrik 
lantzea, eta, gizarte-baldintzatzaileak dagozala onartu ostean, ulertu 
egin behar da arautegiak�ezarri�behar�dirala eta, batzuetan, jarduke-
tak debekatu behar dirala, eremu publikoetan tabakoagaz egin barri 
daben lez. Modu berean, azaldutakoagaz bat datorren ezarpenaren 
arabera, baieztu egin daiteke kasu honetan be arauak eta debekuak 
ezarri behar dirana, eta, aldi berean, ahalegin� handia� egin� behar�
dana,� arauak�azaltzeko,� parte�hartzeko�eta�adostasuna� lortzeko. 
Horretarako, proposatutako neurrien… bitartez lortu beharreko hel-
buruak eta errazoiak zeintzuk diran azaldu beharko da.

Horrezaz gainera, hementxe garatzen dogun jarduketak gure 
mugez bestaldeko iraunkortasun-aurreikuspenetan eragina daukanez, 
jakinarazo eta bermatu egin behar da berton garapen iraunkorragoa 
lortzeko hartu doguzan neurriek helburu bera euki beharko dabela pla-
netearen gaineratikoan. Taldean zein banan-banan egindako politikek 
eta jarduketek�bete-betean�babestu�behar�dabez�gainerako�herrial-
deek�(batez be, garapen-bidean dagozan herrialdeek) iraunkortasuna�
erdie�steko�egindako�ahaleginak.

Erantzukizun politikotik, arriskuak eraginkortasunez ku-
deatu eta aurrezaindu egin behar dira, baina horrezaz gainera, jen-
teari�argi�eta�garbi�azaldu�behar�jako�zelakoa dan eta noraino iristen 
dan, eta iraunkorra� ez� dan� joera� hori� aldatzeko� jarrerak� sustatu�
behar�dira. Horretarako, komunikazinoa hobetu behar da, eta era guz-
tietako gizarte-erakundeak zein uritarrak mobidu behar dira. Politikak 
argiago azaldu ezkero, jarduketak hobera egingo dau, eta partaidetza 
sustatuko da. Izan be, prozesu politikoa edegia bada, uritarrengandik 
hur egongo da, ustezko mesfidantzak desagertu egingo dira eta argi 
eta garbi zehaztuko da zeintzuk diran beharrezko urtenbideak. Hain zu-
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zen be, biztanleek garapen iraunkorraren helburuan bete-betean parte 
hartzeko, gardentasun�osoz�jokatu�behar�da�politikak�zehaz�tukeran, 
eta personei jakinarazo behar jake euren jarduketak benetako aldake-
ta eragin daikeala. Zentzun horretan, jarrera iraunkorren ondorioz ja-
detsitako onurak�ikusi�(eta�ikutu)�egin�behar�dira, hau da, egindako 
ahalegin personalaren helmugari buruzko informazinoa jaso behar 
dabe ordainetan. Holan, bada, jenteak hobeto ulertu eta balioetsi ahal 
izango dau bere jarrerearen bitartez lortutakoa (berziklapenaren aha-
legina nora doan, zenbat irabazten dan, diru horren bidez zer egiten 
dan… jakinarazo behar da).

Helburu horretan, iraunkortasunaren xedea ulertzeko orduan, 
ezinbestekoa izan daiteke Agenda 21 egitasmoen garapena eta hezkun-
tza-arlorako jarduketak sustatzea. Horrezaz gainera, banan-banako eta 
taldekako erantzukizuna bultzatu daiteke, garapen iraunkorraren konpro-
misoak errespetetan dabezan jokabideak ezarri ahal izateko.

Jarduketa publikoak be zeresan handia dauka, taldearen�
gizarte-erantzukizun�handiagoa�sortzeko eta esparru egokia ezarteko 
orduan. Hain zuzen be, ingurumenaren zein gizartearen arloko alderdiak 
ez eze, enpresek ikuspegi proaktiboa be hartu behar dabe kontuan euren 
jardueretan. Holan, bada, garapen iraunkorraren arloko ekimenak ba-
besten dabezanean, erakundeen gizarte-erantzukizunaren printzipioak 
hartuko dabez kontuan, eta administrazino publikoakaz batera be behar 
egingo dabe.

Era berean, lehentasunezkoa da tokian tokiko eta autono-
mia-erkidegoko beste administrazino eta erakunde batzuekaz alkarlan�
eraginkorra garatzea eta estaduko, Europako eta nazinoarteko erakun-
deetako erreferentzia estrategikoak zein jarduketa-politikak kontuan 

hartzea, beti be garapen iraunkorrean euki daben 
ekarpenagaitik erreferenteak badira.

Aukeratutako norabidean bide zuzena 
egiteko, nork�bere� lan-metodoak�berrikusi�behar 
dauz. Holan, bada, garapenerako hezkuntzaren 
sustapena hobeto koordinauko da eta are eraginko-
rragoa izango da. Bizkaia 21 Egitasmoari eta ekin-
tza-egitasmo honi buruz hausnartukeran eta onar-
tukeran, horixe bera imini da agirian. Edozelan be, 
emoitzak�aldian-aldian berrikusi eta ebaluau egin 
behar dira, adierazotako helburuetara egokitzeko 
eta beharrezkoak diran estrategia eta jarduketa ba-
rriak zehazteko. Alderdi interesdunek zeregin horre-
tan parte hartzen badabe, sinisgarriagoa eta balio 
handiagokoa izango da. 

Amaitzeko, argi eta garbi euki behar 
dogu garapen iraunkorra lortzeko ahaleginak prin-
tzipioen� jaubetza� bateratuaren eraginpean da-
gozana azken batean eta jaubetza hori uritarrena, 
enpresena, gizarte zibilarena, tokian tokiko aginta-
riena eta udalaz gaineko agintariena dana. Garapen 
iraunkorrerako edozein egitasmotan zehaztutako 
estrategia onartzeko aurreikuspenak are handia-
goak izango dira, etenbako� alkarrizketa� arinean 
eta biztanleen erabateko partaidetza, informazinoa 
eta inplikazinoa bultzatzen dabezan jarduketetan 
oinarrituta badagoz.

IHEEren�printzipio�estrategikoak.��.�Kapitulua

Ekintza-egitasmo hau idatzikeran onartutako�garapen�iraunkorraren�printzipioak�eta�baldintzatzaileak:
•  Epe luzerako ikuspegi zabalagotik, helburu orokortzat hartu behar da. 
•  Arduradun politikoentzako eta eretxi publikoarentzako bultzatzailetzat hartu behar da. 
•  Arazo larrienei emon behar jake lehentasuna.
•  Preminaz jardun beharra dago: aitzindaritza politikoa eta erantzukizun publikoa. 
•  Guztien jarduketa izan behar da, eta maila guztietan emon behar da.
•  Mundu globaleko bazkide erantzulea gara, eta “etxean bertan jardun” behar dogu: jarduketa politikoaren koherenzia hobetu behar dogu.
•  Administrazinoa erreferentea izan behar da iraunkortasunaren alde egunero garatzen dauen ekintzan (erakutsi egin behar dau).
•  Garrantzitsua izan arren, ez da nahikoa hezkuntzaren zein sensibilizazinoaren alderdiak bakarrik lantzea, eta, gizarte-baldintzatzaileak 

dagozala onartu ostean, ulertu egin behar da arauak ezarri behar dirala. Modu berean, ahalegin handia egin behar da, arauok azaltzeko, 
parte hartzeko eta adostasuna lortzeko.

•  Bete-betean babestu behar dira gainerako herrialdeek (batez be, garapen-bidean dagozan herrialdeek) iraunkortasuna erdiesteko 
egindako ahaleginak.

•  Jenteari informazino argia emon behar jako, eta jarrera proaktiboak sustatu behar dira.
•  Politikak gardentasunez zehaztu behar dira: jarduera iraunkorren ondorioz lortutako onurak ikusi (eta ikutu) egin behar dira.
•  Taldearen gizarte-erantzukizun handiagoa sortu behar da, eta enpresen ikuspegi proaktiboa bultzatu behar da.
•  Alkarlan eraginkorra garatu behar da tokian tokiko, autonomia-erkidegoko, estaduko eta nazinoarteko beste administrazino eta erakunde 

batzuekaz.
•  Nork bere lan-metodoak berrikusi behar dauz: emoitzak aldian-aldian berrikusi eta ebaluau egin behar dira.
•  Garapen iraunkorraren printzipioak uritarrakaz partekatu behar dira, biztanleen erabateko partaidetza, informazinoa eta inplikazinoa 

bultzatzen dabezan jarduketetan eta etenbako alkarrizketa arinean oinarrituta.






