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Eusko Jaurlaritza LAA-k eguneratzen dabil, hurrengo izenburua duen “berrrikuspena” 
deiturikoa: “LAA-en berrikuspena- Euskal Hiria.NET”. Prozesu hau esklusibista 
eta partaidetza urriko baten bitartez bestelako ingurumen, ekonomia, energia, 
mugikortasuna, etxebitza, etab…arloetako politika guztiak baldintzatuko dituen 
lurralde eredua ezarri nahi du. LAA hauek Udalerri guztiek beraien plan orokorretan 
barneratu beharko duten lurralde eta hirigintza ereduak lotuko ditu (kasu askotan 
lurzorua kontsumitzera behartuz) 
 
1997 urtean onartu zirenetik DOT-Euskal Hiriak merkatuan oinarritutako 
antolaketa ekonomiko bateri eman dio bere estalkia, eta ez ditu lurraldeko ekosistemen 
mugak aintzat hartu (lurraldea bizi dugun ekosistema konplexu modura ulertuta). 1997 
urteko LAA-k hiru hiriburuetan polarizatutako pilatzea porposatzen zuen, eskualdeak 
eta herriak igarobide izaera hutsalera menderatuz, eta lurralde ia osoa urbanizatzeko 
eta azpiegituren bitartez zanpatzeko lurzoru bihurtuz. 
 
Euskal Hiria eredu honek, lurraldearen benetako kolapsoa eragin du, urtean 700 
futbol zelai adinako maila duen okupazio abiadurarekin. Horren ondorioz, egokiago 
gertatzen da “Euskal Urbeaz” hitz egitea. 
 
Eskala globalerako aurreikusita dagoen “Euskal Urbe” honen proposamenaren 
aurrean, behean sinatzen dugunok zera adierazten dugu: 
 
1.- DOT-Euskal Hiria-ren 14 urtetako ibilbidearen ostean, izan duen garapenaren 
balantzea eta lurraldea/ekosistemaren egoeraren azterketa lantzea beharrezkoa da. 
 
2.-Euskal Hiria.NET lurralde ereduarekin gure desadostasuna adierazten dugu, eredu 
horretan, lurraldea garapen urbanoak eta azpiegiturak eusteko “baltzean irudikatutako” 
euskarri hutsean bihurtzen delako. 
 
3.- Gure egonezina agertzen dugu ingurumen eta ekonomiaren egungo krisiaren 
aurrean, Euskal Hiria berriak, krisi horretara eraman gaituzten garapenkeri paradigma 
berdinetan tematzen delako, karbono isurketen, lurraren kontsumoan edo 
ordezkaezinak diren baliabideen agortze maila murriztu beharrean, kontrako 
norabidean doalako. 
 
Horregatik guztiagatik, Euskadirako lurralde ereduaren inguruan, eztabaida 
eta prozesu hausnartu, publiko eta garden bat irekitzea eskatzen diogu 
Jaurlaritzari, hiru ardatz hauetan oinarrituta: 
 
1.- 1997 urteko LAA-en garapenaren ebaluazioa (lurraldearen diagnostikoa) 
2.- gaur eguneko ekonomia, gizarte, ingurumen eta cultura arloko erronken 
zehaztapena, prozesu hausnartu eta lotesle baten bitartez (LAA-en helburu gaurkotuak) 
3.- Helburuok, garapenerako tresnen bidez gauzatzeko izaera lotesledun Artezpideak 
ezartzea. (adostutako artezpide lotesleak) 
 
Gaineratu behar dugu DOT-Euskal Hiria.NET planteamendu eutsiezin eta desorekatu 
honena urean, sinatzeileok Lurralde Kohesiorako Artezpide batzuen beharra 



azpimarratzen dugula, Birbanatzaile, Funtzioanitz, Solidario eta Eusgarri aizan behar 
den lurralde erdu baten alde egiten dugu. 
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Kontzeptuen Eranskina 
 
a) Birbanatzailea 
 
1997. urteko LAAak indarrean egon diren garaian EAE-ko hiru hiriburuen 
zentralidadea areagotu egin da. Egoera hau, Euskal Hiriak sustatzen duen “hirien 
sistema”-k eragindako jarduera, zerbitzu eta aukeren polarizazioan isladatzen da, eta 
haren atzealdean, lurralde mailako bereizketa eta periferien sorreran. 
 
Berlekutzea-deskonzentrazioa eta subsidiariotasuna (gertuko gaietarako, lekutik 
hobeto) dira orekatutako lurralde baterako tresna-gakoak. Eskualdeak izan behar dira 
lurralde estrategia berri honen eragile nagusiak. Lurralde balantza orekatzeko, 
eskualdeak hiriburuarekiko duten harremanetik ematen zaien menpeko izaera lausotua 
alde batera utzi behar da. Horretarako, gure ustetan, esku hartzeko eta barne 
antolaketarako ahalmen handiagoa izan behar dute, baita nortasun instituzionala ere.  
 
 
b) Funtzioanitzekoa 
 
Bada ordua, estandarrak bihurtu diren diskurtsoetan hain goratua den aniztasuna, 
lurraldean eragina duten politiken erreferente eta helburu bihurtzeko.  
 
Monolaborantza, gai guztietan (nekazal-abeltzain-baso, industria, logistika, energia, 
hirigintza, turismo,….arloetan) aniztasunari baliabideak kentzen dizkio. 
 
Gaur eguneko krisia, hein handi baten lurraldeen jarduera, sektore, 
ekonomia,…batenganako espezializaziotik etorri da. Gainera, krisi energetikoak, gizarte 
baten funtzionamendu egoki baterako beharrezko diren produktu eta zerbitzuak, 
gertutasunaren gakotik burutzea aholkatzen du, gero ta gehiago, eta horrek 
dibertsifikatzea eskatzen du. 
 
Azkenik, baina ez azkanengo, lurraldea bera habitat modura hartu behar dugu, 
bizitzeko leku bat, bere konplexutasun eta aniztasunean onartuta. Albo batera utzita 
ekoizpenkeri erradikaletik datozen ikuspegiak, monetaristak direlako, hau da epe 
laburrekoak. 
 
c) Solidarioa 
 
Zerbitzuak eta jarduerak garapen/errentagarritasun eta erabilgarritasun mailan 
bakarrik antolatzen badira, lurraldearen polarizazioa eta bereizketa ekartzen ditu, eta 
garrantzi handiagoa duena, bertako jendearena. 
 
Hiriburuetan egindako kontzentrazioak eta ustetan eskala globalean ematen dion 
abantailak, azkenean lehen eta bigarren mailako eskualdeak (pertsonak, habitatak) 
eratzea justifikatzen du, aukera berdintasuna bermatzeko oinarrizko zerbitzuen 
eskuragarritasunean neurtuta: hezkuntza, osasuna, lana,…. Maila kritikoenean, eredu 
honek, hiriburuetan nahi ez diren disfuntzionalitateak kanpoan kokatzea justifikatzen 
du (errauskailuak, zaborbiltegiak, energia ekoizteko zentralak, mugikortasunerako 
egiturak,…) 
 
Lurralde solidario batek, hiritik herrienganako elkarrekikotasuna, kooperazioa eta 
lankidetzaren oinarriak bereganatu behar ditu  
 
d) Eusgarria 



 
Bagaude , jada, “petrolio ekoizpenaren gailurra” jota, hazkundearen muga ekologikoak 
gaindituta eta aztarna ekologikoaren ataria igarota. Hau dena ukaezineko egitatea 
izanda, lurzoru, energia, mugikortasuna, materialak,…etabarren kontsumoaren 
mugaketa eta desazkundearen estrategia dira, elikadura subiranotasuna, aniztasun 
ekologikoa, jarduerak eta zerbitzuak gertutasunean birkokatzea, energia ekoizpenaren 
deszentralizazioa, oinarrizko baliabideen (ura, lurra, lehengaiak,…) berrerabiltzea eta 
birziklapena, ….etabarreranzko igarobidean  modu antolatu baten gidatu behar 
gaituztenak. 
 
Hau da, planeta mailako ekosistema baten bizitzearen aurrean, ematen dugun erantzun 
arduratsua, gure espezie eta historiaren alde. 
 


