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1. SARRERA:  

 

Ondoko testuek Euskal Herriko Lurralde Antolaketan eragiten duten hainbat esparru sozial eta 

ekonomikoren argazki bat eskaintzen digute eta hein berean eredu sozio-ekonomikoa aldatzeko 

lorratzak erakusten dizkigute.  Beraien irakurketa eztabaidaren abiapunturako interesgarria izango 

delakoan gaude eta baita administrazioak eskaini digun “EUSKAL HIRIA” bertsioaren alternatibaren 

eraikitzerako, izan ere, beronek ez du kontuan hartzen ez gure lurraldean eta ezta planeta osoan 

dauden baliabide naturalak mugatuak direnekoa  eta ezta gaur egungo eredu ekonomiko eta soziala 

bidegabekoa denik ere. 

 

Otsailaren 26an, Bilboko “La Bolsa” eraikinean, Lurralde Antolamentua elkarrekin eraikiz  

jardunaldia antolatu du DESHAZKUNDEA taldeko lurralde antolaketako batzordeak. Bertan emango 

dena eztabaidaren abiapuntua izatea espero dugu.  

 

Ezer baino lehen eta testuetara pasatu aurretik eskerrak eman nahi dizkiegu testuak luzatu dituzuen 

adituen zerrendari, batzuk espreski honetarako sortuak eta besteak zeuok idatzi dituzuen txosten 

etabetatik hartuak. Azkartasunagatik eta denbora larregirik ez uzteagatik barkamena eskatzen dizuegu 

eta baita itzulpenetan egon daitezkeen akatsengatik. Irakurleei guzti hori kontuan hartzea eskatzen 

diegu.  
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2. LURRALDE ANTOLAKETAKO ARTEZPIDEEN LEGE ESPARRUA: 

LURRALDE ANTOLAMENDURAKO ARTEZTARAUEN LEGE ESPARRUA . LURRALDE 
ANTOLAMENDUARI BURUZKO 4/1990 LEGEAREN OINARRIAK ET A ZEHAZTAPEN 
ESTRATEGIKOAK 
 
EEA-ko Lurralde Antolamendurako Arteztarauak, Euskadiko Lurralde Antolamenduari buruzko 4/1990 
Legetik jaiotako lurralde planifikaziorako tresna bat dira. 
 
Lege honek, bere hitzaurrean Euskadiko den lurralde antolamendu politika gidatu behar dituzten 
izaera eta helburuei buruzko adierazpen instituzional batzuk azaltzen ditu. Horrela, hasteko, 
herrialdearen errealitateari buruzko diagnostikoa egiten du: EEA-k, batez ere mende honen bigarren 
erdian, jasan duen hiri eta industri hazkunde kontrolgabeak ekarri dituen eraginei aurre egiteko, izan 
ere lurralde horretan kokatutako biztanlegoaren bizitza mailaren degradazio garratzitsua eragin baitu. 
Abiapuntu honetatik helburu nagusitzat ezartzen du: “lurzoru eta bere baliabideen erabilpenik 
arrazionalena lortzea da”, eta jarraian ideia orokor hau garatu egiten du esanez: Lurralde 
Antolamendurako politikaren azken helburuak aurrez zehaztutako ihardunek horietara jo beharko 
baitute, ez dira honako hauek baino, hots, eskualdeen garapen sozioekonomiko orekatua eta bizitza 
kalitatearen hobekuntza, biztanle sail ezberdinen artean dauden alde handiak horrela deuseztatuz”. 
 
Definizio hau, bara garai berean europar testuinguruan zegoenarekin osatu daiteke, modu 
esanguratsuan Lurralde Antolamenduari buruzko Europar Gutunean, non kontzeptu hau hurrengo 
honekin kidetzen dan: “ gizarte baten politika ekonomiko, sozial, kultural eta ekologikoek espazioan 
duten adierazpena”  
 
Helburu hauek lortzeko, Legeak tresna nagusi bat ezartzen du, Koordinazioa, bi norabide 
beharrezkoetan: “ espazio fisikoan eragina duten arlokako politiken ikuspuntutik, zein lurralde izaera 
duten Erakunde desberdinen eskumenak aintzat hartzetik ere”. 
 
Legearen xedapenen zatian, bere1 artikuluan, onarpenak bilatzen dituen helbruak argi azaltzen dira: 

 
- lurralde antolamenduaren tresnak definitu eta arautu, eta haien artean, Lurralde 
Antolamendura Arteztarauak nabarmentzen dira. 
 
- lurraldean eragina izango dituzten herri Administrazio desberdinen egintzen koordinazioa 
bermatu 

 
Hortaz, LAA-k (4 art) beste lurralde antolamendurako tresna (ZLP) zein arlokako (ALP) planentzako  
etab aita hirigintza plangintzarako “erreferentzia esparru nagusia” izateko helburuarekin landu behar 
dira, eta orokorrean lurraldea eragina dituzten bestelako plan, agintza,…atebarrentzako, eta guztien 
gainean izaera loteslea onartzen zaie (edozelan ere egokitu egin beharko dira). LAA-n Izaera lotesle 
hau, gainera, herri Administrazio eta norbanakoei ere eragiten dizkie (8.1 art). 
 
LAA-n zehaztepenen loturak, lau adierazpen modu izan ditzazke (8.4 art): 

- Espazioaren antolamendu eta erabilpen irizpideak ezarriz. 
- bateraezinezkotzat hartzen diren irizpideak agerian baztertuz 
- Onargarrieak diren hainbat irizpideren artean alternatibak definituz 
- Gomendio huts bezala 

 
LAA-k jaso behar dituzten zehaztepenei buruz, Legearen 6 artikuluak hiru norabide nagusi ezartzen 
ditu: 

 
a) lurralde diagnostikoari buruzko zehaztapenak: 
 
Euskadiko lurraldearen azterketa zehatza, bertan diren arazoen definizio argia eta izan 
ditzaketen konponbideen aukerei buruzko balorazioa (1 zehazt) + etxebizitza beharren 
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kuantifikazioa (7 zehazt) + ekipamendu gabezien ebaluazioa lurralde eremuka sailkatuta (8 
zehazt) + mugiezin eta historiko-artistiko izaradun jabegoak dituen birgaitze beharrizanen 
balioespen orokorra (9 zehazt). 
 
b) Lurraldetasun ikuspegitik kokagune egokia direnen zehaztapena 
 
Natura babesteko eremu bereziak (3 zehazt) + Nekazal interesadun Eremuak (4 zehazt) + 
azpiegitura handien eta ekipamenduen Ereamuak (6 zehazt) + etxebizitzek kokatzeko 
eremuak ( 7 zehazt).  
 
 
c) erakundeen arteko koordinazioari buruzko zehaztapenak 
 
Agertu diren arazoei aurre egiteko egintzen arteko koordinazioa (2 zehazt) + herri 
Administrazio desberdinen arteko politiken eta egintzen koherentzia bermatuko dituzten 
elkarrenganako informazio sistemak (10 zehazt) 

 
1997.ko LAA-K ETA EUSKAL HIRIA.NET –en “ALDAKETA EZ  FUNTSEZKOA”  
 
Otsailaren 11.ko 28/1997 Dekretuaren bitartez, Eusko Jaurlaritzak Lurralde Antolamendurako 
Arteztarauen behin betiko onarpena gauzatu zuen. Onarpen Dekretu honetan, eta 4/1990 Legeak 
ezarriz ituen oinarri eta zehaztapenekin aurrez aurre jarrita, zera nabarmendu daiteke: 

 
- Legean aurreikusita ez zegoen helburu bat agertzen da LAA-n diskurtsoa monopolizatzen 
azkenean: “lurralde lehiakorra”. Eremu Atlantiarra deritzonaren integrazio prozesuetan 
giltzadura izatearen bokazioari lotzen du Euskadi, nahi zeta Eremu horrek ez duen inolako 
egiturarik Europa mailan. 
 
- “hiriburuen gune anitzeko sistema” deitzen duena antolatzen du, helmuga lehiakorrerako 
lidergo papera ematen die hiri hiriburuei. Polarizatutako bilgune hau orekatzeko, erdi mailak 
ohiri sare bat sortzea proposatzen du. Baina, ez zaizkie Eremu Funtzionalei helburu hori 
lortzeko beharrezkoak liratekeen egitura organiko ezta erakunderik ematen. 
 
- Landa eremuek, balore estrategikoa jasotzen dute, modu nominalean, baina kontraesan 
nabarmenean, bere etorkizuna zerbitzu tertzioarioetara (turismoa,…) lotuta edo aldiritako 
bizigune-egoitza modura izan ditzateken abagunea azpimarratzen da. 
 
- Mugikortasun azpiegiturei dagokienez, bide azkarrek hartzen dute protagonismoa, bai 
errepideak (autobideak), zein trenbideak (AHT) edota aireportuak, hau da, kanpora begirako 
loturak lehenesten dira, barnekoan kaltetan, eta guzti hori aurretik mugikortasun eusgarriaren 
inguruan egin beharreko hausnarketarik gabe. 
 
- Ekipamenduen sistema, hautatutako eredu tripolarizatzaile honek eramanda, hiru hiriburuen 
zerbitzura geratzen dira. 
 
- Arlokako planen eta hirigintza planeamenduaren gainean, Legearen aginduz (8art), LAA-k 
izan beharko luketen izaera loteslea indartu beharrean, lurralde koherentziaren maila jaitsi 
egiten da eta ondorioz, LAA-k tresna “erreferentzial eta malgua” bezala geratzen dira. 
Horrenbestez, Zatikako Lurralde Planak (ZLP) (Bizkaian, Foru Aldundiak bereganatu du 
ekimen osoa) eta ALP-ak, Legeak maila horretan diseinatu ez zuen protagonismoa eta batez 
ere hautatzeko malgutasunarekin agertzen dira. 
 
Azkenean, LAA-k zuzenean gauzatzeko lau zehaztapen loteslerekin bakarrik geratzen da 
(haietako bi behin behinekoak), eta gainera udal hirigintza planeamendura zuzenduta bakarrik. 
Ez da inolako zehaztapenik ezartzen arlokako planentzako (errepideak, energia, 
telekomunikazioak…) 
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Testuan agertzen diren bestelako zehaztapenak, LAA beraien garapen plangintzarako (ZLP 
eta ALP) “erreferentziak” baino ez dira izan. 
 
- Legearen 6 artikuluko aginduari huts eginez, LAA-k ez dute erakunde arteko koordinaziora 
zuzendutako inolako zehaztapenik, lurraldean eragina duten politiken koherentzia indartzeko 
xedearekin. Ondorioz, Lurralde Antolamendurako Batzordea (Legeak 28 artikuluan sortua) 
geratzen da beste gabe, baina hau ere aholkurako eskumen mugatuekin, lurralde 
planeamendua onartzeko prozeduretan txostenak emateko ahalmenarekin. 

 
LAA-n onarpen Dekretuak, Eusko jaurlaritzak urte birik behin, jarraipenerako tresna modura, “Lurralde 
Antolamendurako Arteztarauen Egoera” deritzon Txostena argitaratu behar zuela aurreikusten zuen. 
Txosten honek, Lurralde Antolamendurako Arteztarauen betetze maila eta lurralde eta udal 
planeamenduan izan duen eragina neurtu eta aurkitutako desegokipenak saihesteko hartu beharreko 
ekintzak aztertu beharko zituen. 
 
LAA-ak indarrean daramaten 14 urteetan zehar, ez da ezagutzen, edo behintzat ez da inoiz publikoan 
ezagutarazi, zentzu honetako inolako txostenik.  
 
LAA-n aldaketa “ez funtsezkoa” 
2010.ko Abenduaren 3an EHAA-n argitaratu zenetik, Gobernu Kontseiluak hartutako Akordioak LAA-n 
aldaketarako prozedurari hasiera eman dio. Aipatzekoena da, aldaketa hori “ez funtsezkoa” dela 
adierazten duela. Aldiz, ez dela berrikuspen bat arrazoitzeko ezagutzara ematen den zergatia 
kontraesan osoa da: funtsezkoa ez izatearen oinarrian dagoena da plangintza-eredua ez dela 
aldatzen; erabat indarrean dagoela uste da, eta alderdi zehatz edo osagarri batzuk bakarrik aldatu 
behar direla” eta “gure lurraldeko osagaiak eta oinarrizko egitura ez direlako aldatu”. Baina 
akordioaren zioen adierazpenenean eta LAA-k 1997 urtetik indarrean egon diren epeari buruz ari 
denean, aipamen zuzenak aurkitzen ditugu hiri-eraldatze handia eta ekonomia hirugarren sektorera 
bihurtzen ari dela esanez. Gainera, aldaketa ez funtsezko honen bidez hurrengo erronka haiei 
erantzun nahi zaiela ere aitortzen da: mugikortasun eusgarria, paisaia, lurraldea birziklatzea eta 
ekonomia sortzailerako guneak garatzea, hain zuzen. 
 
“Aldaketa ez funtsezko” modura sailkatzeak duen ondoriorik garrantzitsuena, plan eta egitarauek 
Ingurumenaren gaineko Ebaluazio Estrategikora lotuta daude. Ebaluazio hau EB mailan 2001/42/CEE 
Arteztaruak arautzen du, Estatu mailan 9/2006 Legeak eta EEA-n Ingurumena Babesteko  3/1998 
Lege Orokorra eta garapen zehatza 2003/183 Dekretuaren arabera. Arautegi honen aginduz, LAA-k 
eta haren berrikuspenak Ingurumenaren Gaineko Ebaluaziora lotuta daude. 1997 urtean, gaur egun 
indarrean dagoen bertsioa onartuz enean, arautegi hau ez zegoen onartuta oraindik, eta ondorioz ezin 
izan zen proposatutako lurralde ereduaren eusgarritasuna eztabaidatu. Ba oraingo honetan ere, 
sakoneko eztabaida saihestuko da, eta dena “ez funtsezko” sailkatze horrek sartzen duen ñabardura 
txiki horregatik. 183/2003 Dekretuak, plangintzaren lehen onarpena eta gerora egingo diren 
berrikuspenak baino ez ditu lotzen, aldaketak ez, ordea.  Bere aldetik, estatuko oinarrizko legediak, 
9/2006 Legeak, lehen onarpenak eta aldaketak ere hartzen ditu, baina “ez funtsezko” izenlagun 
horrek, LAA-n bertsio gaurkotu hau ebaluaziotik salbuestea bilatzen du. 
 
LAA-n bertsio berri honen sailkapenak beste zuzeneko eragin bat du, onarpen prozedurari lotutakoa, 
eta modu berezian alegazioak aurkezteko epeari dagokionez, erdira mozten baitira, eta modu 
deigarriago baten, partehartze publikoaren arloan, saio bakar batean geratzen delako. 
 
Ondorio bezala, egitateek argi uzten dute Eusko Jaurlaritzak, Euskal Hiria.Net deritzon plangintzan 

aurkezten duen lurralde ereduaren gaineko  eztabaida arduratsu eta sakona saihestu nahi duela, eta 

helburu horretarako bitarteko guztiak jarri dituela. 
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3. EKONOMIA ETA LURRALDEA:  

 

LANBIDEA ETA INDUSTRIA 

Uste dugu auzi honetan, toki bakoitzeko komunitateen ondasun eta zerbitzuen ekoizpena izan 

behar duela hausnarketarako gaia. Hau da, zelan ekoiztu egiten ditugun geure biziraupenerako 

(lehen sektoretik lortutakoak izan ezik), ongizaterako eta gizartearen garapenerako beharrezko 

ditugun gauzak. Gai honen inguruko gogoetatik aparte geratu beharko lirateke, gure ustez, 

quantum-en nondik norakoak; hau da, zein produktu eta zerbitzuak diren benetan beharrezko, eta 

zeintzuk sistema kapitalistak sortutako beharrak, ereduaren iraute ekonomikoan soilik pentsatuz. 

 

Era berean, pentsatzen dugu kanpoan gelditu behar dela Honako eztabaida: ekoizpenaren 

esparruak berezko dituen produktu eta zerbitzuak zeintzuk ote diren eta zeintzuk egarapenaren 

esparrukoak. Hau da, zein lanbide kokatzen diren finantza-ekonomiaren esparruaren barne eta 

zeintzuk familiarteko esparruan, pertsonen artekoan, komunitatekoan estatukoan...  

 

INDUSTRIA EREDUA 

Aniztasuna: 

Gure lurraldean garatu beharreko industria ereduaren iraunkortasun ekonomkoari erreparatuz, 

ideia garrantzitsuenetako bat abian jarriko diren sektoreen aniztasuna izan behar du. Batetik, 

nahikotasunean aurrera egin behar da, produktu mota zabala ekoizteko gai izanez, eta bestetik, 

sektore zehatzei jo lekiekeen krisi posibleak modurik onenetan saihesten lortzea. Gainditu beharko 

liratekeen ereduen artean, Nafarroan kokaturik dagoen monolaborantza eratako autogintza edo eta 

Estatu espainiarrean oro har eraikuntza eta hirigintzaren sektoreak hartutako itzelezko garrantzia 

edukiko genituzke. 

Polaritate-aniztasuna:  

Puntu honetako helburu premiazkoena industria garapenak eskualde jakin batzuetan kokatu 

daitezen eragoztea da, beste batzuen kalterako izango bait litzateke hori. Era honetan garapen 

ekonomiko orekatua sustatuko litzateke lurraldean, hau bere osotasunean hartuta. Honez gain, 

ekoizpenak sortzen dituen kargak era bidezkoan banatuko lirateke. 

 

Ziklo luzeko produktuen aldeko apustua: 

Geroz eta balio-bizitza laburragoa duten produktuen alde egiten duen eredua, kontsumitzaileagatik 

laster berriztuak izatea espero diren hoien alde hain zuzen, ingurunerako kalte jasanezinak sortzen 

ditu. 

Behar duguna, garraio eta ekoizpen moduek eragindako ingurune-hondatzea apalduko duen 

industria eredua da, produktuen aztarna ekologikoa murriztuz. 

 

Produktuen diseinuari buruz, hauen balio-bizitza osoa kontutan hartu behar da. Honek esan nahi 
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du bai prezioen kalkulua bai ekoizpen prozesuaren diseinua egiterakoan, baliabideen lorpenak 

eragindako gastuez aparte, garraioak eta berrerabilpen edo eta hondakinen ezabaketak 

eragindakoak ere kontutan izan behar direla.  

 

ENPLEGUA 

Puntu honetako ideiarik garrantzizkoenak honako bi hauek dira: 

Lehena: enplegua eta errentaren arteko parekotasunarekin bukatzea. Ekoizpenaren esparruaren 

barruko (moneta-ekonomia) lan ordaindua duintasunez bizitzeko errenta maila nahikoa izateko 

era bakarra den artean, ezingo dugu produktibotasunaren gurpil zoroa hautsi. Gakoa zera da: 

lanbidea hiritargoak bere eskubideak eskuratzeko (bai langilearenak eta baita bere gain 

daudenenak ere) bidea delako ideia baztertzea, hala nola lanaren etika baztertzea ere, gizarteari 

ekarpenak egiteko modu bakarra ekoizpenaren esparruan parte hartzea dela ulertzen duena. 

Norabide honetan  ibiltzen hasteko modu bat Hiritargoaren Oinarrizko Errenta izango litzateke. 

Adin nagusiko pertsona guztiei estatuak ordainduko liekeen dirulaguntza litzateke hau, 

hiritartasun eskubide gisara, oinarrizko beharrizanei aurre egiteko behar adinako zenbatekokoa. 

 

Beste ideia bat lanaren banaketa eta lanaldiaren ordu kopurua gutxitzea izango litzateke. Garai luze 

batez (90. hamarkadaren bukaera aldera Greba Orokorra egin izan zen auzi honen harira) auzi 

honen aldeko aldarrikapen nagusiena ordu estrekin bukatu eta lan jardunaldia 35 ordura gutxitzea 

izan da. Azken urteotan, lan-errenta eta kapital-errentaren arteko lehia mailan, desoreka itzela 

pairatu izan dugu. Honen inguruan, BPG-era (PIB, gaztelaniaz) batak eta besteak egiten duten 

ekarpena dela eta, agian ikuspuntuan aurrera egiteko ordua da. Badira 20 orduko lan-asteaz 

aritzen direnak, ez dakigu planteamendua hori ala besteren bat izn beharko duen, baina gauza bat 

argi dago: ondasunaren banaketan aurrerapausoak eman nahi badira, modu bakarra lanean 

emandako denbora tarte bakoitza ahalik eta gehien balioztatzea da. 
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4. ENERGIA 

 

Klima aldaketa katastrofikoa saihesteko, funtsezkoa da erregai fosilen kontsumoa sakonki 

murriztea XXI. Mendean zehar. 

Isurketa murrizketen eszenarioa Euskal Herrian ondokoa da: 

2000. urtea EAE NAFARROA Ipar EH 

CO2  isurketak 21,13 4,19 1,69 

Populazioa 2,13 0,6 0,27 

Per capita CO2 

isurketak 

9,90 6,97 6,21 

 

2050erako proiekzioa EAE NAFARROA Ipar EH 

CO2 isurketak 0,93 0,26 0,12 

Populazioa 2,13 0,6 0,27 

Per capita CO2 

isurketak 

0,43 0,43 0,43 

Murrizketa, guztira % 95,6 % 93,8 % 93 

Murrizketaren urteko 

erritmoa 

% 6,1 % 5,4 % 5,2 

 

Mendekotasun energetikoa larria da Euskal Herrian.  

Buruaskitasuna oso apala da Euskal Herrian. % 5,4 EAEn, % 14,9 Nafarroan, % 2 ipar Euskal 

Herrian. 
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Apustuak 

Gas naturalaren apustu oso arriskutsua: 

� Energia egoerari larriari aurre egiteko, administrazioek gas naturalaren aldeko apustu 

sutsua egin dute. 

� Fosilen artean gas naturala garbiagoa da, eta elektrizitatea sortzen duten ziklo konbinatuak 

efizienteagoak dira. 

� Nafarroako Foru Erkidegoan ziklo konbinatuen potentzia jada eolikoa baino handiagoa da, 

eta are gehiago handitu nahi dute 

� Baina horrela ez dira arazoak konpontzen; OECD barruan halakorik ez dago. 

 

Berriztagarrien aldeko apustua itxurazkoa da zentzu askotan: 

� Hondakinen kudeaketan eta biomasaren erabileran (paperaren ekoizpena) 

� Sorkuntza elektriko berriztagarria osagarria eta bigarren mailakoa da, erregai fosilek 

menderatzen duten sare elektriko zentralizatu batean. 

� Irizpide nagusia diseinuetan eta kudeaketan: etekin ekonomikoa handitzea. 

 

Mendekotasun energetikoa kudeaketan erabatekoa da. 

Energi berriztagarrien alde positibo eta negatiboak 

Energia-emari berriztagarri anitz daude 

eskuragarri, mota askotako ustiapenak 

ahalbideratzen dituztenak 

Emari berriztagarrien ustiapenak ere inpaktuak 

dakartza 

Emari berriztagarrien energia-kateak motz-

motzak dira, orokorrean 

Energia-emariak agortezinak dira, baina 

mugatuak edozein unetan; eta nekez metatzen 

dira. 

Fluxu berriztagarriak ustiaten dituzten 

teknologia asko oso efizienteak dira 

Natura ezin dugu kontrolatu 

Energia-emari berriztagarriak (eguzkia, 

haizea...) doakoak dira 

Energia berriztagarriak ustiatzen dituzten 

teknologiak ez dira doakoak eta askotan nahiko 

garestiak dira (ekonomikoki, baita energetikoki 

ere) 

 

Ase daiteke iraunkorki zibilizazioaren energia beharra 2050.urtean, 9.150.000 pertsonako planeta 

batean?? Bai, baina... 

 

� 40 urtetan energia-sektorea goitik behera eraldatu beharko da 

� batez besteko kontsumoak gaur egungoaren antzekoa izan beharko luke 
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� Europan kontsumo-maila erdira jaitsi beharko da 

� Gutxien eta gehien kontsumitzen dutenen arteko aldea gutxitu behar da; batez besteko 

kontsumoak benetako erreferentzia izan daitezela 

� Hazkunde jarraitu eta amaiezina ezinezkoa da!!!! 

 

Euskal Herriko egoera aztertuz gero, ñabardura garrantzitsuak agertzen zaizkigu: 

� Berriztagarrien potentzialtasuna, per capita terminoetan, baxuagoa da (%30 gutxiago) 

� Nahaste energetikoa desberdina izango da 

 

Trantsizio energetikorako elementu batzuk 

Erregai fosilek funtsezkoak izaten jarraituko dute, baina iraunkorra izan behar duen era batean 

kontsumitu behar ditugu: 

� Planetaren mugak errespetatu alde batetik (klima aldaketa) 

� Erregai fosilak aukera berriztagarriak martxan jartzeko erabili behar ditugu 

 

Emari berriztagarrien ustiapen zabal eta intentsibo batek eskala itzeleko erronka asko dakartza: 

sare elektrikoaren kudeaketa; elektrizitatearen metaketa eskala handian; inpaktuak garraio 

sektorean (mugikortasuna sakonki murriztu); inpaktuak nekazaritzan (dietak aldatu, lekuko 

ekoizpena nagusi); inpaktuen eta iraunkortasunaren balioespen egokia. 

 

Irtenbide berriztagarrien inpaktuak ere sostenezinak dira kontsumo ereduak aldatu 

ezean (sakonki urritu ezean) 

 

Teknologiak lagundu ahal digu, baina aldaketa sozialik gabe ez dago irtenbiderik 
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5. MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA 

Diagnosia 

Orain arteko garraio politikak mugikortasuna eta azkartasuna berez ontzat hartzen zituzten eta 

azpiegitura berriak eskaini ditu, mugikortasun beharrak gero eta gehiago asetzeko. EAEan 

garraioak azken urteetan izandako hazkundean eragin duten faktoreetatik garrantzitsuenak bi dira: 

hazkunde ekonomikoa eta mugikortasun eskaeraren hazkundea. Gure lurraldean, salgaien errepide 

bidezko garraioaren tasa askoz gehiago hazi da ekonomiarena baino; 1990etik 2004 urteen artean, 

ekonomia % 50 handitu da; garraiatzen diren salgaien bolumena, berriz, % 314. Ondorioz, EAE da 

garraio intentsitate handiena duten Europako eskualdeetako bat.  

 

Garraio eskaera, berez, gizarte, kultur, lurralde eta ekonomia ereduen ondorioa da. Gurean, 

hazkunde horrek izan dituen arrazoietako batzuk ondokoak dira: motorizazio indizeen handitzea 

(1990 eta 2003 urteen artean, ibilgailuen parkea % 50 handitu da); automobila edukitzearen kostu 

erlatiboa merketu da; ibilgailua duten familia kopurua handitu da (1989 eta 1999ra auto bat baino 

gehiago duten familien kopurua % 8tik %12ra igo da eta ibilgailuen okupazio tasa jaitsi egin da) eta 

eguneroko joan etorrien kopurua eta distantzia handitu dira hirigintzaren hazkunde kontrol-

gabeagatik. Izan ere, intentsitate txikiko hirigintza ereduak eta merkataritza guneen ugaritzeak 

ibilgailu pribatuaren erabilera asko areagotu du. 1991 eta 2001 urteen artean EAEan familia 

bakarreko 9.720 etxebizitza eraiki zituzten. Beraz, % 16 hazi zen etxebizitza mota honen kopurua. 

Merkatal guneei dagokienez, EAEan 28 merkataritza gune daude; dentsitateari dagokionez 

espainiar estatuan gune gehien dituzten erkidegoetatik bigarrena da. Bizkaian bertan 12 eraiki 

dituzte 1986tik 2003ra bitartean. Guztira ia 18.000 aparkaleku dituzte eta egunero ibilgailu 

pribatu bidez 67.000 joan etorri eragin dituzte. Gure lurraldean errepide bidezko garraioa areagotu 

izanaren azken faktorea inbertsio publikoa da. 1990Etik garraioaren azpiegituretan 4.500 miloi 

eurotik gora inbertitu dituzte. Zati handiena, % 70a, errepide sarea eraikitzeko edo mantentzeko 

erabili dute. 

 

EAE eremu txikia denez eta dentsitate handia duenez, zirkulatzeko eta ibilgailuak aparkatzeko 

lurzoruaren zati handi bat artifizializatu dute. Beraz, garraiorako azpiegiturek betetzen duten 

lurzoruaren indizea Europako batez bestekoaren bikoitza da. Garraioak, beraz, natur baliabidepeak 

suntsitzen ditu baina ez bakarrik lurzorua, energia kopuru izugarria ere iristen baitu, 1990etik 

2004ra bitartean, garraio sektoreak gure lurraldean energia finduaren kontsumo osoaren %22 

behar izatetik % 31ra pasatu da, eta errepide bidezko garraioari dagokio kontsumo osoaren % 95a. 

Era berean, garraioa beste ondorio askoren eragilea da, esaterako: habitatak zatitzeak bioaniztasun 

galera eta paisaia hondatzea dakar; atmosferako isuriei dagokienez, garraioaren ondorioz Kyoto 

protokoloa betetzetik oso azkar urruntzen ari gara, berotegi efektuko gas isurien kopurua % 85 
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handiarazi baitu 1990etik; hildakoak eta zaurituak eragin ditu, bai zuzenaz, zein zeharkakoak (isuri 

kutsagarrien eraginpean luzaroan egoteagatik sortutako heriotza kopurua zirkulazio istripuak 

eragindakoaren bikoitza da). 

 

Garraioa, gizarte ongizate handiagoa lortzeko bitarteko izateak eragiten du ekonomia 

aurreratuetan garrantzitsukotzat jotzea, ez BPGean egiten duen ekarpenagatik, gainerako 

jarduerak bideratzeko duen eraginkortasunagatik baino. Ildo horretan, argi ikusten da garraio 

sistemaren hipertrofiaren muga batetik aurrera, ekonomia osoan ondorio kaltegarriak dituela. 

Badirudi EAEak muga hori gainditu duela, garraioaren kanpo kostua (BPGaren % 86) sektore 

horrek produktu nazionalean egiten duen ekarpena (BPGaren % 4,7) baino askoz handiagoa baita. 

 

Alternatibak 

Garraioak ikuspegi sistemikoa behar du egungo mugikortasun pautetatik eratorritako arazo 

sozioekonomiko eta ingurumenekoei aurre egiteko. Mugikortasun beharra ase daiteke ez bakarrik 

azpiegituren eskaintza handituz, baita eskaera eta eskaintza hobeto doituz edo mugikortasun 

eskaera presioa murriztuz ere. Horixe da arazoaren iturburura jotzea, garraioaren ordez 

irisgarritasuna erraztuz; mugikortasun iraunkorraren politiken funtsezko ardatza gertutasuna 

sortzea izan behar da, hau da, beharrak gertutasuna handituz asetzen ahalegindu behar gara, ez 

lekualdaketen kopurua eta distantzia. Irisgarritasun eskaera sozialak ingurumen mugak ez 

gainditzea bermatzeko, politika publikoak aldatu behar dira, hiru helburu izanik: garraio beharra 

murriztea; banaketa modala orekatzea, ingurumenean kalte txikiena egiten duten garraiobideen 

alde eginez (tren tradizionala, itsasontziak, bizikletak eta oinez ibiltzea) eta lekualdaketen 

ekoeragingarritasuna hobetzea. Lekualdatzeko beharra murrizteko tresnak ondokoak izan 

daitezke: 

  

� Lurralde antolamenduaren bidez, ibilgailu pribatuen mugikortasuna mugatzea (hirigintza 

sakabanatua saihestu, merkataritza guneen eta industrialdeen ugalketa geldiarazi...) 

�  Hirigintza plangintzan, lurzoruaren erabilera ahalik eta gehien murriztea helburutzat 

hartzea (hirigintza trinkorako ereduak, zirkulazioa arintzeko neurriak, kaleak oinezkoentzat 

bakarrik izatea, jarduerak eta zerbitzuak erabilera mistoen arabera kokatzea... 

� Garrio publikoa sustatzea (zerbitzu, bide berezi eta abar gehiago eskaintzeko...) 

� Gaur egungo ekoizpen, banaketa eta kontsumo ereduak berriz aztertzea 

� Herritarrak beste modu batean bizitzeko heztea 

� Ibilgailu pribatuen jabetza murriztea. Hori lortzeko ibilgailu alokairua susta daiteke, edo 

car-sharing-etxez, etxeko banaketa sistemak etab. 

Beraz, arestian aipatu bezala, garraio arazoak elkarri lotutako hainbat 

arazoetan datzate eta arazo horiek erantzun integratua eskatzen dute 
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6. URA: 

 

Uraren gainean gaur dugun ikuspegia lar murritza izaten da, txorrota eta ibaia hartzen baitugu 

erreferente nagusi. Baina uraren zentzuzko kultura berritu batetik ura egoki kudeatzea hodi eta 

azpiegitura-sarea kudeatzea baino askoz gehiago da, ibai-arroa ibaia bera baino askoz gehiago den 

moduan. Hortaz, garapen-ereduaren gaineko gogoetara erakartzeko indar-ideiak dira hauek: 

- Ura kudeatzeak urarekin zerikusirik duten lurralde-jardunbide guztiak modu integratuan 

kudeatu beharra dakar, ezinbestean; hirigintza-politika izan, era guztietako azpiegituren 

politika izan, baso-politika izan, nekazaritza-politika izan … azken batean sektore-politika 

horiek guztiak politika nagusi batera bildu behar ditugulako, Lurralde Antolamenduaren 

politikara.  

- Beraz, eta berez, uraren kudeaketa ezin zentzuzkoa izan lurraren kudeaketatik aparte, eta 

alderantziz ere; hortaz, ura eta lurraldea txanpon bereko aldeak dira, ezin bata bestearen 

gabe ulertu. Honetan zentratu beharko genuke geure erabakien “interes orokorra”. 

- Ez bakarrik ura ibai-arroaren eskalan kudeatu behar, baizik eta ura eta arroa bera biak 

batera kudeatu behar dira. 

Ur eta Lurralde kultura berritu baten ikuspegitik ibai-bazterrak, eta ibaiak berak, ditugu geure 

apustuaren erakusleihoa, horietan ageri delako argien eskualdeen garapena, eta iraunkortasuna 

bera ere, ulertzeko diren modu oso desberdinen arteko talka. Hortaz, garapen sozio-ekonomikoa 

ulertzeko lurralde-ikuskera berritu batetik aparteko garrantzia hartzen dute ibaiek eta beren 

bazterrek. Sutan jartzean probatzen bada zelakoa den eltzea, ibaien bazterrak planoetan jartzean 

probatzen da plangintzaren zentzuzkotasuna. 

 

� Ibaien eta erreken bazterrak bere horretan errespetatu behar dira, eta eurei modu 

planifikatuan bueltatu ere kenduak izan zaizkien kasuetan, iraganeko hirigintzak hori 

ezinezko egiten duenean salbuespen hartuta, baina argi izanda salbuespena zer den eta 

arauak zer behar duen. Bestelako Lurralde Antolamendu batean ibaiei eta errekei beren 

askatasun-eremuak, uholde-lautada deritzona, ezagutu eta bermatzea funtsezkoa da, are 

gehiago bihar-etziko uholdeak hain kaltegarriak izan ez daitezen nahi badugu, behitzat. 

Arauz ibaiak zementuz ubideratzen tematzea, pio-ingeniaritza erabilita bada ere, ez da 

bakarrik garapen-eredu iraunezinaren seinalea, iruzurra eta iraina ere bada, indarrean den 

ingurumen-legediak berak ere argi uzten baitu ibaiak ez direla ur-bide soilak ekosistema 

biziak baizik, eta ibai-ekosistemok mantendu, artatu eta, kasuan, lehengoratzea funtsezko 

betebeharra dela, gure biharko ingurumena osasuntsua nahi badugu behintzat, bizi-

kalitatearen beraren ikuskera berritu batetik. Garapena eta garapen-eredua bera bestelako 

modu batean ulertzeko ekinbidean funtsezko betebeharra da.  
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7. LURRA ETA ELIKADURA: 

 

NEKAZARITZA ETA ABELTZANTZAREN EGOERA EUSKAL HERRIAN 

 

Euskal Herriko baserritarren kopurua ez da biztanleria aktiboaren % 3-ra heltzen, baina herrialde 

bakoitzean egoera desberdina da. Nafarroa beherea eta Zuberoan, lehen sektorean, aktiboen % 20-

a enplegatzen diren bitartean, Bizkaia eta Gipuzkoan % 1-a baino ez. Gaur egun EAE-n 25.000 

nekazaritza-ustiategi aktibo inguru dago, 1999an 39.956 zirelarik, beraz nekazal arloko lanbide-

tasaren jaitsiera izugarria da eta handituz doa urtez urte. 

Gero eta nekazari gutxiago geratzen dira, hortaz, gero eta gutxiago ekoizten da; hau da, nekazal 

produktu gehienen ekoizpen maila jaitsi egiten ari da, Euskal Herrian kontsumitzen ditugun 

nekazal produktuen % 20a ere ez delarik berton ekoizten. Guzti horrek Nazioarteko Diru Funtsa 

(F.M.I.), Munduko Bankua edo eta Merkataritzaren Mundu Erakundea (O.M.C.) bezalako 

elkarteek prestatutako politikaren logikari jarraitzen dio. Hauek, berriz, haien politikak  ezartzeko 

orduan, nazioarteko enpresa hala nola potentzia handien interesei erantzuna ematen diete. 

Europar nekazaritza eredua, eta ondorioz euskal eredua, eusko jaurlaritzak beti onartu izan bait 

ditu EBtik ezarritako arauak, arrazoibide ideologiko jakin batean oinarritzen da, Merkataritzaren 

Mundu Erakundeak (O.M.C.) preseski sortua, ekonomi irizpideetan baino oinarritzen ez den 

errealitatearen eraikuntza egiten duena. Konpetitibitatearen pizgarriak eraginda, ekoizpenaren 

handitze etengabea bultzatu arazten duena, ekoizpen ereduen arteko lehia sortu izan da, ustiategi 

handiago eta intentsiboagoen alde, "merkatal kutsuko ardurak" ez direnak bigarren maila batera 

baztertuz. Benetako jokaera ekoizpen-kostuak merkeagotzean datza, lan baldintzen prekarietatea 

hala nola gizarte zein hiritartasun eskubideen urraketaren bidez;  gai ezberdinen erabilpen 

iraunkorra dela medio: ongarritzeko gai eta plagizida kimiko, antibiotiko eta hormonak 

abereentzako elikagaietan, zein hazi eta elikagai transgenikoak kutsadura handiagoko 

testuinguruan. Ekoizpen eredu honek, areagotze prozesu batean oinarriturik, arazo anitzak 

sortarazi izan ditu, hala nola ingurugiroaren hondatzea, nekazal ustiategi askoren desagerpena, 

baserri eremuen ahultasuna edo eta  elikadura arriskuak. Hori guztia nekazal elikagaien 

sektorearen kontzentrazioa eta bertikaltasunarekin batera etorri da, bioteknologiaren ikerkuntzatik 

hasita merkatalguneen distribuzio ereduekin bukatzeko. 

ALDAKETARAKO PROPOSAMEN ETA TRESNAK 

Konponbidea elikadura-subiranotasunetik etorriko da, hau da, auto-hornikuntzarako ahalmena,  

familiarenetik hasita lehenik, herriarenetik jarraituz eta herrialde osoarenetik bukatuz. 

Horretarako ekoizpen prozesuaren kontrola eraman beharra dago, era autonomoan. Honen bidez 

elikagai garbi eta osasuntsuak fisikoki zein ekonomikoki eskuragarri izatea bermatzen da. Modu 

honetan, herri nahiz nazio mailan biztanleriaren elikatze beharrizanak asetuak izatea lortuko da, 

ekoizpen eta kultur dibertsitatea errespetatuz. 
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Lurraldearen artezketa izanik gizarte osoaren arlo ekonomiko, sozial, kultural eta ekologikoen 

politikaren adierazte esparrua, , administratiboki parte hartzeko era zuzena dela uste dugu, 

lurzoruaren erabilpen plangintza eta arauketaren bidez. Era honetan lortu nahi dena da nekazal 

ustiaketa baldintzapean ez egotea, izan erreala zein potentziala erabilera hau. Gaur egun, Euskal 

Herrian nekazal sektoreak kudeatutako gainazala 1.010.876 ha-takoa da; horietatik EAE-ari 

225.523 Ha dagozkio. Esan beharra dago murrizketa kezkagarria eman dela azken hamarkadan; 

hirigintza, industria zein azpiegitura erabilerek haranetako hondoak eta nekazal jarduera garatzeko 

lurrik egokienak hartuz joan dira, azken hau mendi aldeetara baztertu araziz. Hau dela eta nekazal 

lurzoruak babes beharra dauka, eremu kultural, legal eta geografiko bakoitzaren araberako 

baliabideen diseinu eta erabileraren bidez. Honen bidez lortu nahi dena "nekazal eitea" duten 

lurrak, eite hori ez izatera bihur daitezen galaraztea da. Hortaz, administraritzari  nekazal lurzoru 

erreserba bat eratu dezan eskatu ahalko genioke, elikadura-subiranotasuna ahalbidetuko zukeena. 

Egindako ikerketen arabera, hauek lirateke ehun pertsonentzako beharrezko lur hektareak: 

a) 1,5 ha baratz ekoizpenerako 

b) 4,77 ha labore ekoizpenerako 

d) 4,62 ha arrautza ekoizpenerako 

e) 48,65 ha behi, txahal, txerri eta oilo haragi ekoizpenerako 

f) 0, 4312 ha fruta ekoizpenerako 

g) 3,2 ha esne eta esnekien ekoizpenerako. 

Beraz, ehun pertsona elikatzeko 63,17 ha beharko lirateke. EAE-n 2.133.681 pertsona bizi gara eta 

gaur egun baserritar biztanleria  %1a da, hau izanik kontsumitzen denaren % 5a ekoizten duena. 

Lortu nahi duguna, alde batetik, elikadura nahikotasunaren ehunekoa handitzea bada eta bestetik, 

lan aukerak sortzea lehen sektorean, %5a inguruko portzentajea lortzeraino,  horretarako behar 

den lur azalera nahikoa babestu beharra dugu, gure kalkuluen arabera 336.974 ha-takoa dena. 

Basoaren ustiapenaren sektoreari dagokionean, esan beharra dago horri buruz eginiko plangintza 

eta kudeaketak okerrak izan direla, baso ustiapenerako lur azalera osoaren %53an pinua eta 

eukaliptoa landatu izan bait da, bien artean 208.000 ha betetzen dutelarik, batez ere Bizkaia eta 

Gipuzkoa artean banatuta. Espezie bi hauen ustiaketa era intentsiboan egiten da, interes 

ekonomiko soilak eraginda. Gure ustez, etorkizuneko Lurralde Antolakuntzarako Artezpideek gai 

honen inguruan hartu beharko luketen joera, bertoko espezieen ustiaketaren aldekoa litzateke, 

kalitate oneko edo eta zur nobleko ere deituak. Horrez gain espezieen aniztasunera eta landaketa 

mixturara jo beharko lukete, balio handiko zura lortzera bideratuak, hala nola lur azaleraren 

erabilpen integralera. Administraritzak eredu izan beharko luke, politika hauek ezarriz, horrela 

ekimen pribatua ere horretara sustatuz. Era honetan, biodibertsitatearentzako mesedegarri den 

basozaintza iraunkorragoa lortuko litzateke, eta arrisku biotiko zein abiotikoei muga jarriko lieke 

gainera, uraren zikloaren kudeaketa zuzena ere uztartuz. 
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8. HIRIGINTZA LURRALDE ANTOLAMENTUAN TXERTATZEA 

 

Harremanak izatea eta komunitatean bizitzea garrantzitsua dela 

nabarmentzea. Horretarako eremu publiko egokiak sortzea. 

Gaur egun, pertsonak ia ez dira elkarrekin harremanetan jartzen. Presaren, estresaren, ordutegien 

eta amaierako daten kulturan sartuta gaude. Hori dela eta, guztiz aldatu dira elkarren artean 

harremanetan jartzeko moduak. Gainera, gizarte birtualean sartuta gaude erabat. Pertsonak 

ordenagailuaren bidez jartzen dira harremanetan, eta masa-gizarte bat sortzen dute, gero eta 

desegituratuago, atomizatuago eta pasiboago dagoen gizartea. 

Herriak eta hiriak gizatasuna galtzen ari dira, herriko bizitza bertan behera geratzen ari baita. Toki 

publikoak pribatizatzen ari dira. Saltoki handiak ugaritzen ari dira, eta haiek bihurtu dira gure 

herri eta hirietako plaza nagusi. Betiko herriko plazetan, jendea naturaltasun osoz biltzen da eta 

komunitateko gainerako kideekin eztabaidatzen du. Saltoki handiak, berriz, erosteko gogoa 

sortzeko prestatuta daude goitik behera. Gainera, merkataritza-galeria bat ez da komunitate bat, 

komunitatearen adiera tradizionalenari erreparatuta. Pertsonak bereizten ditu, erosteko ahalmena 

kontuan hartuta, eta herritarrak elkarren artean harremanetan jartzeko bideak eman ordez, 

anonimatu zabarra bultzatzen du. Bien bitartean, alde batetik bestera azkar-azkar doan jendea 

baino ez da ikusten kalean. Hori dela eta, oso komenigarria da arauen bidez doako eremu 

publikoak sustatzea, toki horietan era guztietako jendea biltzeko, jendea “makineria” baten pieza ez 

izateko eta diren bezalakoak izateko, askatasun osoz. 

 

LURRALDE ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEAK: ETXEBIZITZA 

Etengabeko hirigintza zabalgunea eta lurraldearen kolapsoa 

LAA-n bertsio berriak, finkamendurako sistemari buruzko kapitulu bat du, eta horren barruan 

kokatzen dira etxebizitza politikari buruzko arteztarauak. 

Kapitulu hau gidatzen duten oinarrien artean, eta Euskal Hiria.Net dokumentu osoan gertatzen 

den bezala, bere artean eta lurralde ereduarekin erabat kontrajarriak diren helburuak eta 

ekintzabideak nahasten dira. Horrela, alde batetik, hiru hiriburuetako gune metropolitarren aldeko 

lurralde desoreka badela onartzen du, orain arte orekatutzat hartzen zen herrialdean ere, 

Gipuzkoan alegia, eta hiru polo urbanoetan funtzioen biltze prozesua azkartzen ari dela islatzen du. 

 

Baina oreka berrezartzerako orduan, guztiz bateraezinak diren akintzak aurreiksuten ditu, bigarren 

erabilerarako egoitzak eta dentsitate baxuko habitat alternatiboak adibidez, honelako udalerrietan: 

Gordexola, Galdames, Sopuerta, Meñaka, Dima, Areatza, Zeanuri, Artea, Markina-Xemein-

Etxebarria, Hondarribia, Oiartzun, Gabiria, Ezkio-Itsaso, Ataun, Iruña Oka, Zuia, Zigoitia, 

Legutiano, Arrazua-Ubarrundia eta Asparrena. Literalki hurrengo aitormena egiten da: “Euskal 

ekonomiaren eta lurraldearen etorkizunari begira, LAAek protagonismo handia ematen diete 
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garapen turistikoaren eta bigarren bizilekuaren garapen fenomenoei. Bigarren bizilekuaren 

garapena modu sakabanatuan proposatzen da, eta guztira, 96 udalerriren gainean, gehienak 

landa-izaera dutenak”. Guzti hau, jakinda, dokumentu berean jasotako datuen arabera 

finkamendu eredu mota honek, hainbat Eremu Funtzionaletan distortsio garrantzitsuak eragin 

dituela, dagoeneko, bertako biztanleriaren bazterketa eta etxebizitza eskuragarritasunean 

zailtasunak areagotuz : Laguardia (39,47% etxebizitza kopuru osoaren arabera), Mungia (24,72%), 

Gernika- Markina y Zarautz-Azpeitia (13,7%). EEA-n bigarren erabilerarako egoitza maila %6-koa 

da. 

Bigarren erabilererako egoitza eta dentsitate baxuaren aldeko erabateko apustua, lurralde eredu 

honek aurrean duen arazorik larrienarekin bateraezina gertatzen da, hau da, lurzoru 

erabilgarriaren aurrean. Hain zuzen ere, arazo larri honi buruzko datu argigarriak erakusten ditu 

Euskal Hiria dokumentuak berak. Udalerri batzuetan, lurzoruaren betetze maila kolapsotik oso 

gertu geratzen da: Sestao (%94,07 udalerriko lurzoru azalera), Getxo (%91,44), Portugalete 

(%89,26), Basauri y Hondarribia (%80,83) eta Bilbao, Etxebarri, Leioa eta Santurtzi lurzoruaren 

%50tik gora. Gainera beste alderdi batzuk ere kontutan izan behar dira, adibidez, indarrean dagoen 

planeamenduaren bitartez lotutako hazkunde berrietarako lurzoruak eta gutxieneko ingurumen 

zuhurtasunak ezarritako mugak (uholde arriskua duten eremuak, malda aldapatsuak, balio 

ekologiko handiko guneak,…). Orduan, ikuspegi ezkor hau beste Eremu batzuetara ere zabaltzen 

da: Durangoko Eremuaren azalera osoaren % 73,1 eta Zarautz-Azpeitiakoaren % 71,07. 

 

Lurraldearen neurriz gaineko okupazio maila honek (Euskal Hiria baino Euskal Urbea ematen du), 

etxebizitzaren arloan beste desoreka mota batera eramaten gaitu. Horrela Europar Batasuneko 

batez bestea 105 etxebizitza 1.000 biztanleko baldin bada, EEA-n zenbateko hau lau bider 

handiagoa da, eta 423 etxe/1.000 bizt -raino heltzen da. Hala ere, eraikitako etxe kopuru izugarri 

honek ez du euskal gizartearen beharrizanen neurria asebete. Gaur egun Etxebide-ren erroldan 

babes publikodun etxebizitza eskabideak 98.000-raino (2010.ko ekaina) heltzen dira (onartutako 

eskabideak, hau da, legez araututako parametro ekonomikoen barruan dauden pertsonak). 

 

Egungo etxebizitza politikaren ebaluazioa: eraikitze berriko sustapenak estrategia bakar eta ustela 

EEA-ko etxebizitza parke kopuru globala 981.045 etxetakoa da. 2001-06 urte bitarteko hazkunde 

erritmoa 20.486 etxe/urte izan zen. Udalplan-en (Eusko Jaurlaritza) datuen arabera, EEA-an 

indarrean dauden hirigintza planetan aurreikusitako eraikin berrien kopurua 165.914 

etxebizitzakoa da, eta horien artetik %65-a prezio librekoak izango dira eta babes publikokoak %35 

besterik ez. Portzentaje honek, 1997 urteko LAA-n eta 1994 urtetik hasitako euskal hirigintza 

legediaren akats nabarmena uzten du agerian, araututako BPE-ra zuzendutako lurzoru erreserba 

(17/1994 Legea: lurzoru urbanoa %20 / urbanizagarria % 65), 7000 biztanletik gorako 

udalerrietarako bakarrik ezartzen zen eta gainera, erabakigarria gertatu dena, bere izaera loteslea 

ez zen berehalakoa, denboran geroratua baizik, udal planeamendua berrikusten zen unerarte 
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(ohikoena da planeamendua 8-10 urte igaro arte ez berrikustea) 

 

LAA-n indarreko epe barruan, ez da Etxebizitzari buruzko Arlokako Plana onartu, horrela 

aurreikusita bazegoen ere. Nahiz eta, Eusko Legebiltzarrak horretarako premiazko eskea egin 

Jaurlaritzari, 1996.ko ekainaren 26.ko ebazpenaren bitartez, non Egoitzarako Lurzoru Publikoaren 

Arlokako Lurralde Plana landu eta onartzeko agintzen zitzaion. Aurrerapena fasea hasi zen, eta 

bertan geratu zen ainguratuta 2005 urtean (Eusko jaurlaritzaren web-gunearen azken 

eguneratzea). Igaro diren gobernu desberdinek izan duten etxebizitzari buruzko lurralde 

politikaren ebaluaziorako neurgailu bakar bezala, 2006-09 urte bitarteko Etxebizitzarako Plan 

Zuzentzaileari buruzko balantzea argitaratu da. Datuak ezin etsigarriagoak dira: BOE-n sustapen 

helburuak %34-an bete dira bakarrik, etxebizitza sozialetan %65-ra heldu dira, hasitako 

sustapenen %22 bakarrik izan da babestutako alokairurako bideratutakoa (ekimen pribaturik ez 

dago eredu honetan), Bizigune-k erabilpenik gabeko etxebizitzen artean 4.557 etxe baino ez ditu 

mobilizatu. 

Plan Zuzentzaile berria, 2010-13 urte bitarterakoa, aurreko ildo beretik abiatzen da. Propaganda 

modura, alokairurako etxebizitzei lehentasuna emango zaiela zabaldu dute, baina ostera, 

ekintzabide zehatzak aztertu ezkero alderantzizkoa azaleratzen da: salmentarako  izango dira babes 

publikoko etxebizitzen %60, eta alokairurako geratzen den %40 baino ez da izango. Zuritze aldera, 

sustapenen oreka finantzarioa zaindu behar dela azpimarratzen da, alokairurako etxeen gain-

kostua, salmentarako bideratuen artean eusten delako (beste modu batera esanda, Eusko 

Jaurlaritzak “oreka” mantendu egiten du BOE-n finantziazioaren pisua esleipendunak gertatzen 

diren hiritarrei eskualdatzen dielako, sustatzaileen kredituetan subrogatzen diren heinean; eta 

ostera, alokairuaren kasuan etxe horiek “gutxi-gutxika” ordainduko dira) 

 

Planaren helburua 40.000 babes publikodun etxe berri eraikitzea da, hori da lerro-burua. 

Dokumentua zehazki irakurri ezkero, hasteko, Eusko Jaurlaritzak berak onartzen du, egun bere 

jabegoan eskuragarri duen lurzoru azalerak 15.533 etxe eraikitzeko baino ez duela ematen. Gainera, 

burbuila inmobiliarioaren despuztearen ondorioz, izaera mistodun (publiko-pribatu) sustapenak 

kinka larrian geratu dira, eta horrenbestez, erdi isilpean, helburu errealista bat jarri ezkero 9.700 

etxe berri (salmenta + alokairua) eraikitzea mailari eustea izango litzateke. Oso urruti beraz, 

Etxebide-n izena emanda dauden 98.000 pertsonei etxebizitza duin baterako duten eskubidea 

bermatzetik. 

 

Euskadin etxebizitza duin baterako eskubidea bermatzeko behar den 

estrategia 

EEA-k, eta 2.100.000 biztanle kopuru inguru izanda (2006.ko errolda), ia 900.000 etxez osatutako 

parke bat du. Hau da, EB-rekin laderatuta, ia laukoiztu egiten du. Ondorioz, arazoa ez da 

etxebizitza kopuru urritasuna, etxebizitzarako eskubidea eskatzen duten pertsonei merkatuak eta 
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politika sozial arduratsu baten hutsuneak jartzen dizkieten eskuratzen baldintzak baizik. 

Konponbidearen gakoa, bai etxebizitza lortzeko arazoaren eta baita lurraldearen urbanizatze 

eutsiezinaren aurrean, erabilpenik gabeko etxeen mugiaraziz eta eraikin eta auzo osoak 

birgaitzearen aldeko bultzada irmoan daude. 

 

Alokairua 

Eusko Jaurlaritzak berak, Etxebizitza Legearen Aurregitasmoa aurkeztearekin batera jakinarazi 

duen bezala, Euskadin inolako erabilpenik gabe dauden 31.100 etxe zerrendatu dira. Zenbateko 

hau hazi egin beharko zen, “salmenta” egoeran dauden beste 13.778 etxe eta bigarren egoitza bezala 

sailkatuta dauden 29.511 etxeetatik zati nabarmen bat ere multzo berean sartuko balira. 

Alokairuak ibilbide oso luzea du oraindik egiteko Euskadin, biztanleriaren %7 baino ez delako 

araubide mota horretan bizi, gaur egun. Estatuan %13-koa maila, eta urruti gaude EB-ko 

batezbestekotik (%25) eta zer esan “aurreratuak” diren beste herrialdeekin konparatuta, Alemania 

(%57) edota Dinamarkaren (%46) adibideak hartu ezkero.  

 

2006-09 Plan Zuzentzaileak, Bizigune egitasmoa jarri zuen abian, etxe hutsen parkea alokairurantz 

mugiarazteko asmoarekin. Hirurteko horretan, 4.557 etxetan baino ez da helburu hori lortu. 2010-

13 Plan berria oso asmo apalekin dator, beste 5.000 etxe lortzera baino ez baita konprometitzen. 

Horrez gain, politika fiskala ere erosketaren aldekoa izaten jarraitzen du, PFEZ-an etxearen 

erosketak 2.100 €/urteko kenketa halabidetzen du, eta aldiz alokairuak 1.600 €/urteko muga 

jarrita du. Merkatu libreko alokairuek, oraindik ere, neurriz gaindiko prezioak dituzte 

(eskaintzaren urritasungatik), eta batez beste 875 €/hilekoa da (Plan Zuzentzailearen arabera), eta 

horrela izanik Etxebideren zerrendan onartutakoen gehiengoak (%78) 25.000 €/urteko diru 

sarrerak dituela aitortu ezkero, etxearen alokairua ordaintzeko bere soldataren %42-a beharko 

luke. 

 

Etxebizitza Legearen Aurregitasmoak, etxebizitza hutsik izatea jabegoaren erabilera antisoziala 

dela ezartzen du, eta zigor gisa kanona aurreikusten du. Udalak izango dira, dagokien espedientea 

ireki beharko dutenak, eta 10€/m2 erabilgarri kanonarekin zigortuko dutenak, etxea urte bi 

jarraian hutsik mantentzen duten jabeei (hainbat salbuespen tartean direlarik: lanpostuaren leku-

aldatzea, gaixotasuna,…). Arautik kanpo geratzen dira “salmenta” egoeran daudenak eta baita 

bigarren egoitzarako gordetakoak, eta horrek iruzurrari atez abalak irekitzen dizkio. Beste urte bat 

igarota alokairurako jarri ezean, derrigorrezko alokairu agindu daiteke. 

Ondorioz, ez dakigu zein ibilbide izango duen Aurregitasmo honek Legebiltzarrean izango duen 

izapidetzan (zelan zehaztuko den “hutsik” sailkapen hori azkenean, gaineratu daitezken 

salbuespenak,…), eta dena dela, denbora larregi itxaron beharko da benetako eragina nabaritzeko 

alokairuaren eskaintzan. 
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Birgaitzea eta auzoen Biziberritzea 

Aurreko pasarteetan argi erakutsi da, EEA-k hirigintza erabilpenen lurzoruaren gaineztatuko 

betetze arazoa duela, eta larritu egiten dela hirigintza planeamendu denek hausnartuta duten 

zabalgunerako joerarekin. Aldi berean, eraikitzako etxe parkea zahartzen joan da, eta egun etxe 

kopuruaren % 40,42-ek 50 urte baino gehiago dituzte. Euskadiko etxebizitzen %16a berehalako 

birgaitze lanen beharrean dagoela onartzen da ofizialki. Aldi berean kontutan hartzeko da, 

zahartzaro luzeago bateratz egingo duen gizarte batetan, hiru solairu baino gehiago dituzten 

eraikinetako %65ak ez duela igogailurik. 

2006-09 Plan Zuzentzaileak, hirurteko horetan, 66 milioi € bideratu zituen eraikin eta etxebizitzen 

birgaitzerako dirulaguntzetara. 2010-13 Plan berriak, helburu berdinerako 85 miloi € aurreikusten 

ditu, eta birgaitze jardunen emaitza bezala 2.800 etxe berri agertzea itxaroten du. Zenbateko hau 

lotsagarri geratzen da beste “birgaitze” operazio batekin alderatzen badugu, “San Mames Barria”-

rena alegia, 211 milioi €-ko aurrekontuarekin abiarazi baita. 

Eraikin eta auzoen birgaitzea, Euskadin, premiazko etxebizitza politikarekin batera, oso 

beharrezkoa da katalogatuta dauden 69 alde zaharrentzako, urte hauetako hirigintza planen 

zabalgunerako jardunen inertziak eragindako utzikeri adela eta. Hirigintza araudian aspaldidanik 

aurreikusita dauden bitartekoak erabili behar dira, premiaz: eraiki gabeko orubeen errolda, 

birgaitzerako betebeharrak uzteagatik desjabetze-zigortzaileak,…eta antzinako auzo hauetan 

gizarte biziberritzerako inbertsioak abian jarri (eta ez horrenbeste monumentukeri). Gauza da 

birgaitzerako aurreikusitako inbertsio urriak (86 milioi € dirulaguntzetan + 55 milioi € auzo 

biziberritzerako) konpentsatu egin behar direla logela-auzoetan eraiki beharreko etxe berrietarako 

gordetako dirutzarekin (nahiz eta BPE izan), 1.500 milioi € hain zuzen. 

 

(*) txosten honetan erakusten diren datuak, estatistikak, zenbatekoak…. hurrengo dokumentu ofizialetan aurkitu daitezke: 

1.- Euskal Hiria.Net / Gaikako Monografiak/ Finkamendu Sistemak 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

565/eu/contenidos/informacion/dots_reestudio/eu_1165/adjuntos/2008/finkamendu.pdf 

2.- Etxebizitza Plan Zuzentzailea 2010-2013 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-

2208/eu/contenidos/informacion/pdv_2010_2013/eu_pdv/pdv.html 
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9. OSASUNA, HEZKUNTZA ETA ZAINTZA LURRALDE IKUSPEGITIK 

Ezinbestekoa da herri guneetan eta biztanle-entitateetan beharrezko zerbitzuak, azpiegiturak eta 

oinarrizko ekipamendu kolektiboak ezartzea, eta, horrela, biztanleei zerbitzu jakin batzuk jasotzeko 

aukera ematea. Halaber, ildo estrategiko bat jorratu beharko litzateke nekazaritza-eremuetako eta 

eremu erdi hiritarretako biztanleen ongizatea, garapena eta bizi-kalitatea hobetzeko. Horretarako, 

lurralde- eta sektore-alderdiak konbinatu beharko lirateke. 

 

Giza bizitza zaintzea ardura sozial eta politikoa da. 

Emakumeak “doikuntza-aldagai” gisa jokatu du, Adam Smithena baino “esku ikusezin” 

boteretsuagoa izan du, eguneroko bizitza zuzendu baitu eta sistemari funtzionatzen jarraitzeko 

aukera eman baitio. Ez da nahikoa “bateratzea”, baizik eta ezinbestekoa da familiako eta etxeko 

lanari garrantzia ematea, aintzat hartzea, berrantolatzea, eta lan-merkatua pertsonen beharretara 

egokitzea, ez alderantziz. Berdintasuna ez da emakumea gizonen pareko bihurtzea enpleguan eta 

denbora erabiltzeko moduan. 

 

Gero eta emakume gehiagok egiten dute lan etxetik kanpo, baina ez zaizkie murriztu etxeko lanak 

egiteko eta etxekoak zaintzeko ardurak. Egia da gero eta berdintasun handiagoa dagoela gizonek 

eta emakumeek etxetik kanpo egiten dituzten lanetan, baina oraindik urrun dago benetako 

berdintasun eraginkorra. Emakumeok ezegonkortasun handiagoa dugu, soldata txikiagoak jasotzen 

ditugu, lanpostuak kalitate okerragokoak dira... 

 

Etxeko lanei eta familia zaintzeari dagokionez, berriz, emakumeek dute oraindik gauza horien 

ardura: garbitzea, janaria prestatzea, sendatzea, seme-alabak eta gurasoak zaintzea... Horregatik, 

emakume askok erabaki hau hartu behar izaten dute: lanean aurrera jarraitu edo lana utzi 

ondorengoak izateko, familia osatzeko, gurasoak zaintzeko... Oro har, gizonek ez dute erabaki hori 

hartu behar izaten, biak bateragarriak baitira eurentzat. 

 

Gauzak aldatzeko garaia da, eta, horretarako, familiako eta etxeko lana aintzat hartu eta 

berrantolatu egin behar da lehen-lehenik. Enplegua edo lan ordaindua gizonen ikuspegitik 

antolatuta dago, eta ez du lana eta bizitza pertsonala bateratzeko aukerarik ematen. Gizonen eta 

emakumeen arteko berdintasun eraginkorra lortzeko, behar-beharrezkoa izango litzateke lan-

merkatua berrantolatzea eta birbanatzea, bai eta etxeko lanek eta zainketek ekonomia nazionalari 

egiten dioten ekarpena kontabilizatzea ere, ondoren dena berrantolatzeko. Orain arte aipatu dugun 

bezala, ez dugu lan-merkatua soilik egokitu behar, gizonak etxeko lanak egiten hastea ere 

ezinbestekoa da: etxekoak zaintzea, etxea garbitzea... Horrez gain, gizonek alde batera utzi behar 
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dute gizon-rola, eta integratzen eta sentsibilizatzen hasi behar dute. 

Osasuna 

Osasun sistemak senatzean jartzen du arreta, osasunaren sustapenari eta gaizotasunen 

prebentzioari erreparatu beharrean. Gaur egun ditugun gaixotasunetatik asko daramagun 

bizimoduaren ondorio dira: elikadura desegokia, urduritasuna, eskuartean gauza askorekin 

ibiltzea, higimenduaren galera, estresa...Euretariko asko osasunaren sustapenak ekidin ditzake. 

Osasunaren sustapena bizi-baldintza osasungarriak eta ongizatearen .lorpenarekin lotuta dago; 

gizabanakoaren, familiaren eta gizartearen beraren aspektuak ukitzen ditu osasunean eragiten 

duten faktoreak aldarazteko. Faktore horiek ondokoak dira: 

 a) Elikadura 

 b) Higienea eta ingurumenarena 

c) Gorputz Heziketa 

d) Sexu eta ugalketa osasuna 

e) Bizitzarekiko trebetasun eta gaitasunak 

f) Bide segurtasuna 

g) Osasun mentala. Pentsamentu baikorra. 

Hirigintzak goian aipaturiko faktoreetan eragiten du, eta horregatik da garrantzitsua, besteak 

beste, ingurumenaren zainketa bermatzea (parke eta larreak, kutsaduraren murrizketa, 

oinezkoentzat toki gehiago egokitzea; dantzatzeko, oinez zein bizikletaz ibiltzeko zein kirola egiteko 

guneak egokitzea) eta pertsonen deskantsua bermatzea; azken horretarako etxebizitza duinak zein 

espazio komun (kulturetxe, zentro sozial...) seguru eta egokiak beharrezkoak dira. 

Ugalketa osasunari dagokionez, eta bereziki erditzeari, ohizko praktika asko onuragarriak baino 

kaltegarriak direlakoan gaude (nahiz eta haurdunaldi arriskutsuetan edota zailtasunak daudenetan 

baliogarriak izan): anestesia epidurala, oxitozina artifiziala, enemak, episiotomia, umekiaren 

etengabeko monitorizazioa, forzepsak, bentosak, zesareak... Arestian aipaturikoagatik 

nahitaezkotzat jotzen dugu emakumeak informazio osoa izan dezala eta ondorioz berak aukeratzea 

libreki non, norekin eta nola erditu. 

 

Hezkuntza 

Lurralde Antolamenduaren garapenak nahi dugun gizarte ereduarekin eta bere hezkuntza 

ereduarekin bat egin behar du. 

Gizarte jasangarria, justua, elkarkidea, ekitatezkoa, leiala, lankidea… badugu eredutzat, hezkuntzak 

balio horien bila joan beharko du.  
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Horretarako, Hezkuntzak ezaugarri batzuk izan behar ditu: 

8. Demokratikoa, lankidea/kooperatiboa eta parte-hartzailea. 

9. Ikaslea protagonista, beste agente guztien partaidetzarekin. 

10. Guztien eskubideak aldarrikatzen duena, aniztasuna baloretzat duena. 

11. Ikerkuntza-ekimenean oinarritua. 

12. Kritikoki pentsatzera bultzatzen duena. 

13. Dialogikoki aldaketa soziala bultzatzen duena, eredu neoliberaletik kanpo. 

14. Tokiko kulturarekin bat egiten duena eta mundura zabalik, beste gizarteekin 

harremanduta. 

15. … 

 

Eta horretarako baldintza batzuk bete behar dira: 

1.- Eskolak testuinguru hezitzaile intentzional baten kokatuta egon behar dira: 

16. Inguruneak eraikitzeko edota antolatzeko orduan, kontuan hartu behar da 

hezkuntzarako leku bat direla (eskolako inguruak testuinguru hezitzaileak direlako 

berez): kaleen diseinuak, edukiontzien kokapena eta kudeaketa, trafikoaren kudeaketa, 

hiri ekipamenduak… esanahia dute hezkuntzarako. 

17. Auzoak eta auzokideak inplikatu behar dira eskolaren bizitzan: ikasleen ibilbideak, 

jolasteko guneak, auzokideen jarduera sozialak edota komunak (auzolana)… 

2.- Parte hartzea:  

18. Kudeaketa demokratikoa: agente guztien parte-hartzearekin (irakasleak, zein 

ikasleak…)  

19. Tokiko agenteekin harremanetan (okina, dendaria, aiton-amonak…). 

20. Eskolak ere tokian parte hartu behar du (Udaletxean, batzordeetan…) herriko bizitzan 

agente bat izanez. Ikasleek ere aukera izan behar dute beraiekin zerikusia duten 

erabakietan parte hartzeko. 

21. … 

3.- Curriculuma: 

22. Demokratikoa eta parte-hartzailea. 

23. Tokiko kulturarekin harreman estua duena. 

24. Testui 

25. Ingurunea ardatz duena. 

26. Nahi dugun gizartea bultzatzen duena. 

27. … 

4.- Lurralde Antolamendua eta Mapa eskolarra: 

a) Mapa eskolarra Lurralde Antolamenduarekin koherentea izan behar da eta alderantziz 

(eskualdeak, herriak, auzoak… kontuan hartuz). 
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b) Eskola txikiak desagertzen ari dira eta horrek ondorio beltzak dakartza: 

28. Herrientzat: 

o Identitatea galera: bertoko umeak beste herri batera doaz. 

o Zerbitzu murrizketa. Ekipamendu gutxiago. 

o Herria hustu eta hiriak gero eta handiagoak. 

o Lanpostu gutxiago. 

o Herria ez da ikasketetarako ingurunea, balore hori galtzen du. 

o Herri txiki horietako baloreak ez dira sartzen eskolako hezkuntzan. 

29. Ikasleentzat: 

o Joan etorrietan autobusean denbora luzeak ematea. Istripu arriskuak barne. 

o Ikasteko, bere etxe inguruko edo ohiko testuingurua, galdu. Norbere 

erreferentziak galdu. 

o Eskolan bertan, herri txikiko baloreak lantzeko aukerak galtzen dira. 

o Garapen soziala: Herri bereko ikasleak herri edo hiri handiagoetako eskoletan 

sakabanatzen dira eta herriko adin berekoekin elkartzeko, lagunak izateko, 

taldea eratzeko… zailtasun gehiago.  

o Ikas taldeak murritzagoak dira herrietako eskoletan, beraz arreta eskaintza 

egokiagoa izan daiteke norbanakoari bere lekua eskainiz.  

o … 

30. Ingurumenarentzat: 

o Garraioaren beharrak dakartzan kalteak: errepideen infraestruktura, trafikoa, 

energia eta errekurtsoen kontsumoa, kutsadura… 

c) Hiri barruko edota herri ertainetako eskolak: 

31. Kokapena eta infraestrukturak: 

o Hiriak, herriak, auzoak ez daude eratuta ikasleek eskolara oinez eta beraien 

kabuz joateko moduan. 

o Jolaslekuak berdegunerik gabe, porlanez edo asfaltoz estaliak eta hesituak. 

Estruktura mentalean ere eragin zuzena du espazio antolaketa horrek eta 

psikomotrizitateak duen esanahi guztia gutxietsita gelditzen da eredu horrekin. 

o … 

32. Hezkuntza eredua: 

o Inguruneari gutxiago edo ezer ez lotua. 

o Eskola eremura mugatua. 

d) Hirietatik kanpoko eskolak: 

o Inongo hiri, herri edo auzoko identitate gabekoak lekuaren kokapena beragatik 

o Eskola txikiek inguruetako herrietara joateak dakartzan ondorio berberak ere 

errepikatzen dira eredu honetan, bai ikasleei bai ingurumenari begira 
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o Eta hezkuntza eredua, berriz, hiri barruko edo herri ertainetako eskolena  

o Gehienetan hauek ikastetxe pribatuak dira (Publiko pribatuaren eztabaida ere 

hausnartzekoa). 

e) Hezkuntza etxean: badira etxean eta ez eskoletan seme alabek heztearen apustua egiten 

dutenak ere 

o Beste herrialdeetan dagoen moduan, berton ere, etxean hesitzea araututa egon 

beharko litzateke 

o "Flexi-school"-en sistemaren aukera ere kontutan hartu beharko litzateke. Eredu 

hau etxeko hezkuntza eta eskolakoaren artekoa da. Eskolaratze arruntak duen 

ordutegi hertsia apurtzea suposatzen du: gurasoek beraiek, eskolarekin batera, 

adostuz haien seme-alabak noiz eta zenbat denboraz eraman eskolara. 

5.- Eraikuntzak 

a) Eraikuntza bioklimatikoen apustua errealitate egin beharko da, behingoz. 

b)… 

6.- Hiri  edo herriarekin harremanak izan eta zaindu behar dira. 

33. Baliabideen kudeaketan (energia, ura, hondakinak…) partaide izateko 

34. Giza eragileekiko harremanak (txiroak, baztertuak, kanpotarrak…) ziurtatzeko 

35. … 
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10.- PARTAIDETZA ETA LURRALDE ANTOLAKETA 

 

HERRIAK NOLA DEINITU ERABAKITZEKO ORDUAN ETA DEFINIZIO 

HORREN GAUZATZERAKOAN PARTE HARTZEAK DUEN ROLAZ 

 

Titulu luze samarregiak erakutsi nahi digu zer den gaur egun parte hartzearekin gertatzen ari dena 

eta zer den gertatu beharrekoa. Alde batetik, diskurtsoaren zabalkunde izugarria aipatu behar 

dugu. Ez dago politikari bakar bat ere parte hartzearen ontasunez hitz egiten ez digunik; erabakiak, 

herritarrek parte hartzeko dituzten esparruetan emandako iritziak kontuan hartuaz ematen direla 

diotenak. Salbuespenak salbuespen, diskurtso horien gehiengoak ez dituzte herritar eta politikarien 

arteko botere elkarganatuko guneak buruan ezta kontzientzia kolektiboaren funtsezko eraldaketak 

ere (manupeko edo agindupekotik gizaki errepublikanora) ;  legitimazio gehiago lortzean besterik 

ez dute pentsatzen. 

Diskurtso horien eta diseinaturiko parte hartze sistemaren eskakizunek menez lortzen diren 

herritarren parte hartze ereduak kaskarrak dira eta parte hartzearen helburu eraldatzaile sakonak 

ez dira gauzatzen. Batzuetan, parte hartzea zabala denean, parte hartzera luzatzen diren edukiak 

hutsalak izaten dira (erabaki dezagun guztion artean herriko farolak ze kolorekoak nahi ditugun!) 

eta besteetan, herri ereduari dagokionetan, parte hartzerako aukeraturiko auzotarrak  gutxi izaten 

dira eta erabakiak ia hartuta daudenarekin aurkitzen dira; prozesu horietan deliberazioa eskasa 

izaten da eta azken erabaki formalean ez dute deus eragiten edota gutxi eragiten dute. 

 

Gertatu beharko litzatekeena, aldiz, oso gutxitan gertatzen den zerbait da eta beronek esfortzu 

handia eskatzen du. Lehenengo ahalegina hauxe da: politikarien pentsamolde aldaketa. Eta 

politikari askok adimen aldagaitza daukate, zementuak edo porlanak bezala... 

Eztabaida publikorik eman gabe partaidetza handia dagoenean, normalean, estalita gelditzen dira 

berdin pentsatzen edo ikusten ez dutenen posturak, eta gutxiengoa zein gizarte sektore ahulenak 

errespetatzen ez dituzten politikei abala emateko erabiltzen da partaidetza mota hau. Hori dela eta 

partaidetza bidez herritargo arduratsuagoa bilatu beharko litzateke, kultura aniztasuna eta guztion 

giza eskubideak kontuan hartuko dituena. 

 

Beraz, partaidetza bultzatzeaz gain, deliberazio kolektiborantz egin behar dugu eta eztabaidan 

postura aunitz sartu, ahalik eta gehien, modu horretan ideiak elkar-banatu, besteak konbentzitu, 

erabaki, besteak entzun, besteei azaldu, hitz egin etab...modu horretan kolektiboki pentsatzea 

lortuko dugu eta erabakiak geure sentituko ditugu, egiazko erantzukizuna sentitzeko. Goian 

aipaturikoagatik, deliberazioa eta partaidetza prozesuan diskurtso ezberdinak egotea nahitaezko 

baldintzak dira erantzukizun demokratikoaren hobetzearen ikuspuntutik, herritargoan kultura 

politikoaren begi bistako eraldaketaren ematerako. 
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Ideia horrekin jarraituaz, herri partaidetzak bertan egotea, parte izatea, zerbait esatea edota 

tartean sartzeko kontaun hartua izatea...eskatzen du. Parte hartzea eragile eta erantzule izatea da. 

Parte hartzeak subjektuak eta taldeak biltzen ditu; zerbaitetan norbaitek parte hartzean norbait 

hori parte diren gainerakoekin harremanetan jartzen da. Partaide izateak erkide, lankide 

boluntario, eginkide eta erantzunkide izatea dakar. Parte hartzea mekanismo edota prozesuetan 

sartzea da kolektiboki eta kontzienteki, elkarbizitza kolektiboaren bilakaeraren subjektu eta eragile 

aktiboen rola hartzeko. Baina horrez gain, dialogo anitzekiko formazio eta ikasketa prozesu bat ere 

bada eta interes orokorrari erantzungo dioten politiken definizioan adostasunak bilatzea dakar 

berarekin. 

 

Horregatik da garrantzitsua problematika edota auzi konkretuetan diskurtso guztiak presente 

egotearen beharraren jabe izatea, eztabaidan sartzeko ateak guztientzat zabalik utziaz. Horrek 

beraien proposamenak plazaratzeko aukera ematen die, gero aintzat hartuak izan daitezen. 

Erakunde publikoek hiru mailatan lerrokaturiko neurriak bultzatu behar dituzte: 

− Diskurtso guztien plazaratzea mesedetu. Behin diskurtso bat mahai gainean jarrita, pertsona 

edota eragile orok dauka eragiteko ahalmena, bai beregainduaz eta bai bere baliotasuna 

ukatuaz edota ekarpenak eginez. Ikusgai egiteko herri administrazioek ekimen ezberdinak 

bultza ditzakete bi neurrien inguruan. Bestetik, herri mugimenduei eta elkarteei baliabide 

ekonomikoak, sozialak eta formakuntza eskaintzea nahitaezkoa da-beraien barnean indartze 

aldera demokratizazioa eta demokrazia partizipatiboa bultzatuaz eta horrela gizarte esparruan 

eragile garrantzitsu eta erakunde publikoen mintzaide zuzen bihurtuaz. Bestalde,  erakunde 

publikoek euren foro eta espazioetan parte hartu nahi duen pertsona fisiko orori horretarako 

aukera luzatu beharko liekete. 

− Informazioaren joan etorria mesedetuko duten interlokuzio espazioak bultzatzea, hau da, 

erabakitzeko esparruetara pertsona ororen sartzea erraztea. Hori egiteko modu ezberdinak 

egon daitezke. Parte hartzeko mekanismo ezberdinen sortzea erabakiak hartzen diren 

lekuetarako sarbide giltza dira, bertan informazioa zehatzagoa egoten baita eta botere 

administratibo-politikoarekiko interlokuzio zuzena ezartzen da. Erakunde publikoek 

baztertuen ahotsa eztabaidetan izatea bermatu behar dute, bai herri politiketan eta orohar 

politika publiko ororen lantzean. Administrazioa lurraldean dauden diskurtso oro presente 

egoteaz arduratu behar da. 

− Politika publikoetan eragiteko gaitasuna bermatzea. Parte hartze esparruak ez dira 

informatzaile hutsak izan behar, herritarrari erabakietan benetako eragina izateko ahalmena 

eman behar diote. Edonola ere, esleitzen zaion funtzioa edozein delarik ere, erakundeek parte 

hartze prozesuetan ateratzen diren ondorioei begiratu behar die eta irekita agertu behar dute 

bertatik ateratakoa begiesteko. 


