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Aurkezpena
Bizkaia Goazen 2030 Bizkaiko lehentasunekin
eta lortzeko egunero lan egiten dugun
etorkizun hobe horrekin dugun kontratua da.
Legealdi honetarako ekintza-estrategia bat
da, 120 ekintza zehatzekin, data eta inbertsio
zehatzekin eta hartzaile zehatzekin. Gure
lurraldea datozen 15 urteetarako prestatzeko
diseinatuta, bere xedea etorkizun hobea
izango duen Bizkaia da.
Lau ardatz estrategikotan egituratuta, Lurralde
Historikoa kanpoan erreferente eta erakargarri
bilakatu nahi dugu, munduan kokatzeko
eta gure ikuspegiari babesa eta proiekzioa
emateko modu bat. Kanpo harremanetarako
gure estrategia da, modu koordinatuan
garatu behar dena eta hainbat ikuspegitatik
planteatzen dena:
•

Alde batetik, Europar Batasunean eta
erreferentziazko europar erakundeetan
presentzia izatea; bestalde, Europako beste
eskualdeetako erakundeetan eta, azkenik,
enpresa, erakunde eta pertsonak.

•

Bizkaiko Lurralde Historikoa nazioarteko
testuinguruan modu zuzenean kokatzea
“lurralde aurreratu eta erakargarri” bezala,
lurralde-erreferentea Estatuan zein
Europan.

•

Proiektatu nahi ditugun “ezaugarri
nagusiak” definitzea eta sustatzea, hots,
Bizkaia marka.

Gaur egun, hiriek, lurraldeek, Europan zein
Europatik kanpo elkar eragiteko gaitasuna
dute, inbertsioak, berrikuntza eta hazkundea
sustatzen lagun dezaketen baliabideak
erakarriz. Horretarako, zalantzarik gabe,
esfortzua, planifikazioa eta ikuskera behar da,
baina baita kanpoan aritzen diren bestelako
eragileekin sinergiak sortzea zabalik diren
kanalen bidez eta aliantza publiko-pribatuak
erraz ditzaketen partekatutako baliabideen
bidez.

Asko dira kanpo proiekzioa aukera eta
garapenerako agertoki bilaka daitekeela
azaltzen duten adibideak, non ikuskera
estrategikoa ezinbestekoa den. Horregatik,
Bizkaiko Foru Aldunditik gure tokiko
erakundeen kanpo harremanak babesten
ditugu, hiriek eta lurraldeek europar zein
nazioarte mailan abian jarri dituzten landinamikak aztertzen ditugu eta horiek ezarri
dituzten estrategietan sakontzen dugu.
Sareko lana informazioa partekatzeko modu
eraginkorra da, beste administrazioen
esperientziatik ikasteko. Gida hau tokiko
munduaren interesguneen arabera egituratu
da, bere indarguneak eta garapen helburuak
aintzat hartuz eta beste europar tokiko
erakundeek garatzen duten hori ezagutzeko
aukera emanez.
Globalizazioa ukaezina da; hala ere, arazoek
eta beharrek tokiko zigilua izaten jarraitzen
dute. Sareko lana informazioa eta baliabideak
partekatzeko modu eraginkorra da eta
Europako udalerriekin harremanak estutzea
ahalbidetzen du. Antzeko arazoen ebazpena
erraz dezaketen ekimenak proposatzeko
topagune izan daiteke, esfortzuak eta
gaitasunak batzeko aukera emanez. Europar
sare baten kide izatea tokiko munduaren
horizontea zabaltzeko aukera ematen du,
gure berezitasuna ahaztu gabe, aukera eta
ikusgaitasunean esponentzialki haziz.
Gure helburua Bizkaiko Lurralde Historikoa
europar zein nazioarteko agertokian kokatzea
da, Bizkaia lurralde integratua; aurreratua;
baliabideak, talentua eta inbertsioak
erakartzeko gaitasuna eta indarra duenaren
irudia indartuz eta Europa zein nazioarte
mailan aliantzak eta lankidetza sustatuz; eta
gure Lurralde Historikoaren etorkizuneko
hazkundea finkatuz eta sustatuz.
Bizkaia kanpora begira proiektatzen, Europa
eta mundu osora. Goazen, Bizkaia!

Unai Rementeria Maiz
Bizkaiko Ahaldun nagusia
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sarrera
Duela oso gutxi arte, nazioarteko harremanen
esparrua estatu-mailako gobernuen monopolio
esklusiboa zen. Tokiko eta eskualdeko
gobernuek biztanleriari zuzendutako eta hirieta lurralde-kudeaketako oinarrizko zerbitzuak
kudeatzen zituzten, horiek hertsiki tokiko
gaitzat hartzen baitziren, nazioarteko dinamiken
eraginetik kanpo. XX. mendearen amaieran,
berriz, globalizazioa eta Estatu-nazioaren krisia
bezalako fenomenoek egoera aldaketa bat
ekarri zuten eta hiri eta eskualdeen indartze bat
emango da nazioarteko harremanetan eragile
bilakatuko direlarik.
Deszentralizazio eta tokiko zein eskualdeko
botereen indartze prozesu desberdinak
herrialdeen gobernagarritasuna indartzeko,
lidergo politiko berriak sortzeko, hiritarrei
eskaintzen zaizkien zerbitzuen kantitatea eta
kalitatea handitzeko eta hiritarrei politika
publikoetan parte hartzeko aukera emateko
tresna garrantzitsuak izan dira.
Gau egun, hiriek eta eskualdeek nazioarteko
testuinguruan parte hartzeko eskubidea eta
beharra dute etorkizun hobe bat bilatzeko
eta aurkitzeko. Horretarako, komunak diren
arazoetarako irtenbide komunak ezar daitezke,
beti ere, hiritarren interesak betetzen direla
ardatz izanda.
Jakinaren gainean gaude; Europako eta
nazioarteko egoerek modu zuzenean
eragiten dute tokiko eta eskualdeko garapen
sozioekonomikoan, besteak beste, adibidez,
ekoizpen jardueren deslokalizazioarengatik,
migrazio-fluxu masiboengatik... Gainera,
tokiko eta eskualdeko garapenaren berariazko
ezaugarriek tokiko eta eskualdeko gobernuak
behartzen dituzten kanpo ikuspegia jasotzen
duten politikak garatzera.
Hori guztia dela eta, gero eta beharrezkoagoa
da gure udalerri eta hirien europar eta
nazioarteko proiekzio eta posizionamendua,
tokiko eta eskualdeko garapenaren
protagonista diren heinean, proiekzio horrek
aukera agertokiak sor ditzakeen erronka batean
bilakatzen baita. Gure udalerriek Europako eta
nazioarteko errealitate horretan hartzen dute
parte eta horren barruan garatu behar dute,
lurraldeen tokiko garapena hiru ikuspegitatik
lagunduko dutelarik: ekonomikoa, soziala eta
kulturala.

bizkaiko foru aldundia

Eskualde eta Hirien Kanpo
Harremanak, ¿zertan bereizten da
ohiko kanpo politikatik?
Kanpo Harremanak estatu-azpiko esparrutik
(eskualdekoa eta munizipala) aztertzerakoan,
jarduera esparrua zehazten duten oinarrizko
kontzeptuak hartu behar dira kontuan:
Lankidetza Deszentralizatua, Paradiplomazia
eta/edo Diplomazia Munizipala.
Horiek guztiek tokiko eta eskualdeko horren
dimentsio transnazionala/internazionala
jorratzen dute: udalerrien, lurraldeen
edo eskualdeen gaitasuna eta baita beste
agente sozioekonomikoena ere (enpresak,
unibertsitateak...) mundu beste agenteekin
zuzenean hitz egiteko. Hori, egun Estatuak
tokiko arazoak konpontzeko duen gaitasun
faltari ematen zaion erantzuna litzateke.
Estatu azpiko erakunde bakoitza hainbat
modutan proiektatzen da, eskalako diplomazia
eginez, diren Estatuaren kanpo politika eragotzi
gabe.

Paradiplomazia:
“Bi herrialde edo gehiagoko
tokiko eta eskualdeko
erakundeen artean izan
daitezkeen harreman eredu
posible guztiak, elkarrekiko
interesa duten gaietan
elkarlanean arituz

Paradiplomazia izena jarri zaio, oraindik estatugobernuen eskumena izaten jarraitzen duen
ohiko kanpo politikatik bereizteko. Estatu
bateko erakunde ez-zentralen nazioarteko
jarduerak hartzen ditu bere gain: udalerriak,
lurraldeak, eskualdeak...
Laburbilduz, ohiko Diplomazia high politics-etaz
arduratzen dela eta Paradiplomazia low politicsetaz arduratzen dela esan genezake; edo, beste
modu batera esanda, Estatua ikuspegiz globalaz
arduratzen da eta paradiplomazia tokiko eta
eskualdeko beharrez arduratzen da.
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1.1. Tokiko eta eskualdeko
kanpo proiekzioa
testuinguru globalean
Duela zenbait urte utopikoa zirudien hori
errealitate egiaztatua da gaur egun: tokiko eta
eskualdeko gobernuak protagonista bilakatu
dira europar zein nazioarteko agertokian. Egia
da, historikoki, fenomeno berri baten inguruan
hitz egiten ari garela, denbora tarte oso labur
batean eman dena eta, itxuraz, naturaltasunez
eta egitura gutxirekin sortu dena mundu
global batean, etengabe eraldatzen ari dena
eta gero eta deszentralizatuago dagoena,
hainbat mailekin eta sarean.
Globalizazioaren ondorioz, eta behin estatuek
nazioarteko harremanen gainean zuten
monopolioa desagertuta (de facto baina
ez de iure) -eta nahiz eta hori eragile askok
onartzen ez duten arren, adibidez, Estatuek
berak-, nazioarteko agertokian egun diren
eragileen ugalketa aldaketarako faktore
indartsuenetako eta ezustekoenetako bat
izan da. Lagapen hori bi noranzkotan eman
da: gorantz, Europar Batasuna bezalako
estatuz gaindiko erakundeen mesederako
eta, beherantz, estatuen menpe diren tokiko
eta eskualdeko gobernuen mesederako.

bizkaiko foru aldundia

Globalizazioarekin, beraz, eragileen ugalketa
ematen da hainbat mailatan eta Estatu
nazioan biltzen zen subiranotasuna birbanatu
egiten da. Horrela, gaur egun, zentralizatutako
harreman hierarkiko eta kontzentratuetatik
banatutako eta deszentralizatutako harreman
horizontaletara pasatu garela baiezta daiteke.
Horrek guztiak, derrigorrez, erakunde guztiek
betetzen duten funtzioen berdefinizio bat
ekarri du, Bizkaiko Foru Aldundiarena barne.
Informatuta eta sentsibilizatuta dauden
hiritarrek modu zuzenean edo zeharka
eragiten dieten nazioarteko dinamika eta
jardueretan inplikatuta egotea eskatzen diete
bere erakundeei baita gertuen dituzten horiei
ere.
Oinarrizko definio gisa “ondo gobernatzea”
une egokietan erabaki zuzenak hartzen
jakitea ulertzen da, gertaerei aurre hartuz eta
noranzko zuzenean bideratuz. Ildo horretan,
tokiko eta eskualdeko gobernuek ez dituzte
eskura izan kanpo harremanak modu egokian
gauzatu ahal izateko beharrekoak zituzten
tresnak.
Gobernu jarduera batean non baliabideek
gero eta hobeto kudeatuta egon behar
duten, beharrezkoa da tokiko eta eskualdeko
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gobernuak bere kanpo harremanetarako
politikak modu egokiagoan diseinatzeko eta
koordinatzeko gai izatea, aspalditik, europar
eta nazioarteko agertokian gero eta modu
esanguratsuagoan parte hartzen duten
eragileak direla jakinik.
Administrazio publikoek, arduraz jokatu
nahi badute, lidergo-jardute bat egin
behar dute. Lehenik eta behin, informazioa
partekatu eta sinergiak, ekonomia-eskala eta
itundutako jarduerak bilatu bilatu beharko
dituzte, beti ere, erabiltzen diren baliabideen
eraginkortasuna ahalik eta handiena
izateko eta kanpo harremanetan egiten
diren jarduerek ahalik eta benetako inpaktu
handiena izateko.
Horrek guztiak, lehenik eta behin, koherenteki
jardutera behartzen du eta tokiko zein
eskualdeko aginteek maila horietan eragiten
dituzten gaietan modu koherentean,
informatuan eta, ahal den neurrian, bertan
eragiten duten eragile guztiekin, edozein delarik
euren maila, modu antolatuan eta itunduan
jardun beharko dutela onartu behar da.

12

Modu horretan, Estatu nazioek zuten kanpo
harremanetarako monopolioaren galeraren
garapenaren ondorio moduan, globalizazio
ekonomikoaren azkartzea eta lurraldeek
bereganatu duten garrantzi berria, tokiko
esparruak nazioarteko esparruan duen
proiekzioa edo, beste modu batera esanda,
tokiko dimentsioaren internazionalizazioa
pil-pilean dago. Gainera, eskualdeetako
integrazio prozesuen aurrerapenaren -hainbat
kasutan errazak izan ez direnak- ondorioz
hiri- eta eskualde-politiken kudeaketa ezin
da soilik tokiko edo eskualdeko esparruetara
mugatu.
Biztanleriaren erdia baino gehiago hirietan
bizi den mundu batean, tokiko eta eskualdeko
erakundeak funtsezkoak dira gure gizarteak
etengabe aurre egin behar dien erronkei
erantzuna emateko:
•

Demokratikoak, tokiko esparruan
hiritarren sentimenduak indartu eta,
globalizazioaren aurrean, nortasunak
eraikitzen baitira.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean
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TOKIKO AUTONOMIAREN EUROPAKO KARTA
Tokiko Autonomiaren Europako Kartak, funtsean, honako printzipioak jorratzen ditu:

•

•

Tokiko gobernuek eta organo hautetsiek kudeatzen duten gai publikoen zati garrantzitsu bat
eta hiritarren parte-hartzea.

•

Tokiko gobernuen ekimen librea legeak beste aginte bati esleitzen ez dion gai guztietan.

•

Langileriaren estatutua kontratazioa merituen eta gaitasunaren arabera egiten direla
bermatzeko.

•

Tokiko aginte-hautetsien lana libreki gauzatzeko bermeak.

•

Baliabide finantzarioak gauzatu behar diren eskuduntzen arabera eta baliabide propio
nahikoak tokiko gobernuen xedapen librerako.

•

Jardueren kontrola legalitatera mugatuta, Estatuak eskuordetu dituen eskuduntzen kasuan izan
ezik.

•

Tokiko gobernuen elkartzeko eskubidea.

•

Tokiko autonomiaren babes legala.

Ingurumenekoak, gure planetaren
kontserbazioa eta klima-aldaketaren
aurkako borroka, hein handi batean, egun
indarrean diren ekoizpen eta kontsumo
ereduak eraldatuko dituzten erantzun
jasangarrien baitan dago, bereziki,
hiriguneetan.

•

Ekonomikoak, hirietan aberastasun
handiak eta aukerak metatzen direlako,
eta hori guztia desparekotasun handiekin
batera ematen da, bai hirien barruan eta
baita horien eragin esparruetan ere.

•

Sozialak, tokiko esparruan gizarteratzea
sortu, aniztasun kulturala kudeatu eta giza
segurtasuna bermatu behar baitira.

Horrekin bat eginez, ONU-Habitateko
Administrazio Batzordeko estatu kideek
tokiko erakundeen deszentralizazioaren eta
sendotzearen inguruko Ildo Nagusiak onartu
zituzten. Hori “tokiko gobernantzaren eta
deszentralizazioaren oinarri demokratiko,
konstituzional, juridiko eta administratiboen
zimenduak osatzen dituzten printzipioak
adierazten dituen” mundu-mailako lehen
erreferentzia-testua da. (ONU-Habitat, 21.
Administrazio Batzordea, Erabakiak eta
Ebazpenak, Nairobi, 2007. urteko apirilak 1620: 21/3 Ebazpena).
Ildo horiek aitortzen dutenez, garapen
iraunkorra posible da “arduraren,
kudeaketaren, politiken, erabaki boterearen
eta baliabideen -kantitate nahiko bateandeszentralizazio eraginkor bati esker, ..., tokiko

bizkaiko foru aldundia

gobernuen mesederako, administratzen diren
pertsonengandik gertuen daudenak direlako
eta horiek hobekien ordezkatzen dituztenak
direlako”.
Tokiko Autonomiaren Europako Kartan
oinarritzen dira, Europako Kontseiluak
1985ean onartu zuena eta, gaur egun, 46
herrialdek berretsi dutena. Tokiko gobernuen
estatus eta eskubideen inguruan irismen
internazionala duen balio juridikoa duen lehen
dokumentua da.
Tokiko Autonomiaren Europako Kartak
tokiko erakundeak sistema demokratikoaren
zutabe bat bezala definitzen ditu eta “tokiko
autonomiatzat tokiko erakundeek gai
publikoen zati garrantzitsu bat ordenatzeko
eta kudeatzeko duten benetako eskubide eta
gaitasuna ulertzen da, Legearen esparruaren
barruan, bere ardurapean eta biztanleen
onurarako” (3.1 Art).
Modu horretan, eskuduntza sorta bat azaltzen
da, kasu gehienetan, tokiko erakundeen
esku daudenak eta kanpo dimentsio
garbia dutenak. Adibidez, hor dugu tokiko
garapen sozioekonomikorako, ingurumenkudeaketarako edota garraio jasangarrirako
jarduerak. Euskadiren kasuan, gainera,
autogobernu maila garrantzitsuak kudeatzen
dira hezkuntza, osasuna, obra publikoa edo
industria-politika bezalako gaietan.
Hiri-inguruneak, giza harremanetarako,
ondasun eta zerbitzuen ekoizpenerako eta
informazioaren hartu-emanerako nukleo

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean
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KANPO HARREMANETAN TOKI/ESKUALDE MAILAK DITUEN 8 ALDE INDARTSUAK
1. Dibertsifikazioa

Kanpo harremanaren helburuak eta tresnak dibertsifikatzeko
gaitasuna.

2.	 Nortasuna

Nortasun eta berezitasun propioa proiektu handi orokorretan.
Berariazko ikusmiren eraketa.

3.	 Malgutasuna

Gaietara egokitzeko gaitasuna eta une bakoitzean diren
errealitateekin harreman zuzena.

4.	 Osagarritasuna

Eusko Jaurlaritza eta gobernu zentralaren tresnen arteko
osagarritasuna eta baita tokiko erakundeen artean.

5.	 Parte-hartzea

Hiritarren parte-hartzea errazagoa eta zuzenagoa da tokiko
egitasmoetan.

6.	 Gertutasuna

Solaskideekin izaten den harreman zuzenak konfiantza eta
konplizitatea sortzen du: politika eta lankidetza pertsonalizatuago
bat.

7.	 Sareko lana

Sareko lana ohiko praktika bat da tokiko eragileen artean.

8.	 Jarduera politiko
kapilarizatua

Ekimen global bat lurraldearen txoko guztietara heltzeko aukera
ematen du.

garrantzitsuenak diren heinean, gaur egun,
ekonomia globalizatuak gauzatu eta garatzen
diren guneak dira. Horrela, paradoxa berezia
ematen da, internazionalizazioa lokalki
adierazten den fenomeno globala baita.
Eskualdeek, metropoli-aldeek eta hiriek
tradizionalki ezarri den horizontea gainditu
dute jada eta bere garapenaren kudeatzaile
bilakatu dira. Landa guneak ere erritmo
azkarrean barneratzen ari dira globalizazioan,
bere gobernu egitura propioekin. Edozein
mailatan, estatu azpiko eremua garapenaren
nahitaezko eragile bilakatzen da.

1.2. Tokiko eta eskualdeko
gobernuen balio
erantsia nazioarteko
eragile gisa
Aurreko guztia ezagututa, eta analisi objektibo
eta errealitatearekin bat egiten duena
egin nahian, zein da tokiko eta eskualdeko
gobernuen balio erantsia nazioarteko eragile
gisa? Galdera hori erantzuteko, errealitatean
zuzenean eragiteko duten gaitasuna
hartu behar da kontuan. Izan ere, tokiko
edo eskualdeko gobernuak, horretarako
beharrezkoak diren baliabideak eta gaitasunak
baditu, bere konpromisoak administrazioaren
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maila goreneko erakundeek baino azkarrago
eta errazago bete ditzake. Zalantzan ez
den legitimitate demokratikoa, zuzena eta
gaindiezina metatzen du.
Horrela, Eskualdeko Garapen Agentzia
batek edo Udal batek egoera errealen eta
eguneroko gatazken ezagutza zuzena du eta,
hainbat kasutan, esku hartzeko gertutasuna,
gaitasuna eta malgutasuna ere badu, beti ere,
finantzaketaren kontua konponduta badu.
Tokiko gobernuek beste aginte batzuek
baino hobeto jaso ditzake hiritarren kezkak
eta, gertutasunari esker, mezuak modu
eraginkorragoan ere bidal ditzake. Hori guztia,
jada aipatu diren legitimitate demokratikora
eta Administrazioaren beste maila batzuek
testuingurura egokitutako erantzunak
emateko duen gaitasun handiagora batu behar
zaio.
Dudarik gabeko garrantzia duen beste balio
erantsi bat da, Udalen kasuan, mundu osoan
erakunde baliokideak dituela egiaztatzea.
Izan ere, ia edozein lekutan homologo bat
aurkituko du kezkak partekatzeko eta udal
politika eta praktikak egiaztatzeko. Hala
ere, hori ez da beti eskualdeen edo Europar
Batasunaren kasua, horiek eskuduntza maila
berbera duten solaskideak identifikatzeko
zailtasunak izaten baitituzte. Zentzu horretan,
bakarrik Estatuak tokiko gobernuak bezain
unibertsalak direla baiezta genezake.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean

bizkaiko foru aldundia

testuingurua

Aurrekontu-gaia
Kasu gehienetan, tokiko/eskualdeko
gobernuak ez ditu baliabide
nahikorik nazioarteko jarduerak
gauzatzeko eta itzulkina –irabazia,
etekina– motela izaten da. Gainera,
tokiko/eskualdeko gobernu askok ez
dute bere burua paradiplomaziaren
eragile edo protagonistatzat hartzen.

Gai Estrategikoa
Tokiko/eskualdeko gobernuen
orientazio estrategia falta
nazioarteko lankidetza gaiak
koordinatzen eta artikulatzen
dituzten esparruak egituratzeko.

Ezin dugu ahaztu, europar eraikitze prozesuan,
Maastricht-eko Tratatura arte (1992) ez
dela subsidiaritatearen logika agertzen eta
Eskualdeetako Lantaldea ezartzen. Hori,
kontsultarako izaera duen erakundea da
eta bere barnean, lehen momentutik, tokiko
botereak aurkitzen dira. Hala ere, Lisboako
Tratatua (2007) idatzi ez zen arte ez da tokiko
autogobernuaren printzipioa eta kontsulta
efektiboaren aurreikuspena tokiko eta
eskualdeko mailetara igotzea aintzatetsiko,
bereziki, tokiko zerbitzuen inguruan legeak
egiteko orduan.

bizkaiko foru aldundia

Gai Politikoa
Sarritan, gizarteko zenbait sektorek
mesfidantzaz eta aurrejuzguz
ikusten dute nazioarteko harreman
politika baten garapena eta,
ondorioz, ez daude politika horiek
garatzeko suspergarririk, batez ere,
epe motzean etekinik emango ez
dutela uste delako.

Gai Administratiboa
Gehien errepikatzen diren arazoak
dira: nazioarteko lankidetzarako
jarduerak gauzatzeko berariazko sail
baten falta, arazo burokratikoak eta
nazioarteko harremanetarako sailek
administrazioaren goi-mailekin
harremanetan jartzeko dituzten
arazoak.

1.3.	 Euskadiko eta Bizkaiko
Lurralde historikoko
kanpo proiekzioa
kokatuz
Ikusi dugun moduan, mundu globalizatuak
izan duen eragin handienetako bat nazioarteko
agertokian azaldu diren hainbat eragileen
agerpena izan da. Hori dela eta, bete beharreko
eginkizun berriak ere azaldu dira. Estatuek
egin duten subiranotasunaren lagapen
mailakatuaren eta mundu-mailan diren hainbat
errokatan tokiko eta eskualdeko gobernuen gero
eta inplikazio handiagoaren (ingurumena eta
garapen jasangarria, immigrazioa...) ondorioz,
kanpo-jardueretarako bide berriak zabaldu dira.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean
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Agertoki horri, gainera, handitzen ari den
urbanizatze prozesua eta tokiko gobernuek
aurre egin behar dieten behar eta gizaeskaera berrien multzoa gehitu behar zaio.
Nazio Batuen datuen arabera, 2008. urtean,
3.300 milioi pertsona inguru, hots, egungo
biztanleriaren erdia inguru, hirialdetan bizi
zen eta, 2030. urterako kopuru hori 5.000
milioitara iritsiko dela aurreikusten da, hots,
biztanleria osoaren % 60 inguru.
Datu horiek erreferentziatzat hartuta,
kontuan hartu behar dugu Euskadi, nagusiki,
hiri-gune bat dela. Euskal biztanleriaren %
81 10.000 biztanle baino gehiago dituen 40
udalerrietako batean bizi da. Euskadiko hirisistema polinuklearra da eta hiru Lurralde
Historikoetako hiriburuetan oinarritzen da.
Horien artean bakarrik biztanleria osoaren % 40
inguru pilatzen dute. Bilbao da biztanle gehien
dituen hiriburua eta jarraian Vitoria-Gasteiz eta
Donostia-San Sebastián aurkitzen dira. Hiru
horiek, Barakaldo, Getxo, Irun, Portugalete eta
Santurtzirekin batera, euskal biztanleriaren
erdia baino gehiago pilatzen dute.

Egoera horretatik abiatuta, jakinaren
gainean egon behar dugu, historikoki,
Udalek gobernatzerakoan aurkitu izan
dituzten arazoak konpontzeko politikak
garatu behar izan dituztela. Une bakoitzean
erabakiak hartzera behartuta egon dira,
eskuduntzak araututa eta baliabide teknikoak
eta finantzarioak esleituta izan baino askoz
lehenago hainbat kasutan.
Udalak politika publikoaren jardueraren lehen
lerroa dira. Kudeaketaren eta aldaketaren
eragileak dira hiritarrei eragiten dieten
egoeren aurrean baina, sarritan, goi-mailako
administrazioen jardueretatik at geratzen
direnak. Lokalki ematen diren erronka
globalen aurrean erantzunak eraikitzeko
ardura izan dute eta horrek, nolabait,
kanpo-agertokian ardura maila bat hartzea
suposatzen du.
Alde batetik, eta gero eta gehiago, hainbat
udalerritako biztanleria nazioartekotu da
immigrazioa, ikasketak edo turismoa direla
eta, udal-erroldan etengabe egoiliar berriak

Deszentralizatutako lankidetzaren eboluzioa: aurrerapenak eta horizonte berriak
Eskola, kultura eta hizkuntzen irakaskuntzarako hartu emanak

1950.ko
hamarkada

Mugaz haraindiko elkarlana ondoko udalerrien artean
Adiskidetze senidetzea “Mendebalde-Ekialdea” II. Mundu Gerraren ostean
Afrikako deskolonizazioa eta gero “Iparra-Hegoa” garapenerako senidetzeak
Lankidetzarako eta laguntza teknikoen proiektuetarako senidetzeak
Nazioarteko udal-elkartegintzaren indartzea
Senidetze triangeluarrak (hirugarren bat laguntzen duten bi)
Nazioarteko sare tematikoak (sektorekako lan horizontala)
Alde biko lankidetzaren (Estatuak) programekin lotura
Nazioarteko Agentzien (NBE) programekin lotura

XXI.
mendearen
hasiera

Programa politikoetan eragiteko itundutako presio ekintzak
Kanpo politikan eta suspertzen ari den laguntzan aktibismo koordinatua
Nazioarteko agendan eragiteko eta munizipalismoa sustatzeko elkarlana

16

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean

bizkaiko foru aldundia

testuingurua
sartzen ari direlarik. Ondorioz, tokiko
gobernuen ardura politiko berri bat azaldu
da, hiritar horiei guztiei erantzun bat ematera
behartuta, anitzagoa, eskaera berriekin eta
konplexutasun maila handiagoarekin.
Bestalde, gaur egun ere, tokiko gobernuen
nazioarteko politika berritasun erlatiboa
da. Normaltasun izaera hartzen ari da
ingurunearen eskaerak eta zabalagoa den
komunitate baten parte izatearen kontzientzia
agerikoak egiten ari diren heinean eta,
ondorioz elkarlan edo elkartasun loturak ezarri
behar dira.
Nazioarteko ekintzak, beraz, tokiko
politiken muinean bere tokia aurkitu behar
du. “Inkontzienteki” jada egiten ari diren
lanak askoz hobeto antolatu behar dira,
tokiko eta eskualdeko gobernuek egun
duten erronka, ardura politikoarekin eta
kaudimen teknikoarekin planteatzen diren
gai berriei erantzuteko gai izango den kanpo
harremanetarako politika berri bat definitzea
izango dela onartuz.
tresnekin artikulatuko den definitzen
hastea. Lehen ekintza bat Web Atari
bat zabaltzea izan daiteke, etengabe
eguneratuko dena, egun diren jarduera
aukeren eta abian diren ekimenen berri
emango duena.

Zehazki, Administrazio publikoaren esparruan
zabaltzen diren hainbat neurri eta aukera
identifika ditzakegu:
1.	 Kanpoan eragin hobea eta
eraginkortasun gehiago lortzeko erronka
onartu. Horretarako, ezinbestekoa da
eragileen arteko koordinazio handiago
bat izatea. Beharrezkoa da plangintza
estrategiko bat eta informazioaren hartu
eman handiagoa.
•

Eragile guztien mapa bat egitea oso
baliagarria litzateke (administrazio maila
desberdinetatik hasita eta bestelako
eragileekin jarraituz -fundazioak, GKEak,
enpresak...-) ezagutzan eta “Nork
egiten du zer” galderari erantzuten
dioten sinergiak bilatzeko politika
koherente baten antolaketa gaitasunean
sakontzeko.

•

Aldi berean, komenigarria eta oso
baliagarria litzateke mapa horrek egun
izan daitekeen kanpo-elkarlanaren
inguruan den baina baztertuta edo
gutxiegi erabilita den informazioa
barneratzea.

•

Beharrezkoa litzateke, gutxienez,
informazioaren hartu emanetan
oinarrituz izango den mapa horrek
zein nolako itxura izango duen eta zein

bizkaiko foru aldundia

2.	 Interesekoak diren nazioarteko sareak
ezagutzea eta horietan parte hartzea.
Eragile guztiek partekatuko duten gune
bat definitu behar da Bizkaiak sare
horietan, orotarikoak zein tematikoak,
izango duen presentziak nolakoa izan
behar duen eztabaidatzeko eta komunean
erabakitzeko.
•

Tokiko eremuarentzat, sareak
(orotarikoak zein tematikoak)
kanpo harremanetarako eta
deszentralizatutako lankidetzarako
ezinbesteko tresna dira, eta horrela
izaten jarraitu behar dute. Baina
horretarako, baliabide ekonomikoak eta
giza baliabideak bideratu behar direla
onartu behar da, behintzat, sareetan
parte-hartzea tresna eraginkorra eta
errentagarri izan dadin.

•

Eusko Jaurlaritzak dituen ordezkaritzak
zein modutan erabil daitezkeen aztertu
behar da, bai Europar batasunerako
Bruselan dagoena zein munduko beste
hainbat lekutan.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean
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3.	 Senidetzeak tokiko esparruaren arteko
alde biko harremanen lehen esperientziak
izan ziren baina, harreman horiek
ere garatu dira. Alde batetik, Europa
barruko senidetzeak daude, europar
proiektuetarako kide potentzialen sare bat
finkatzea ahalbidetu duena.
Bestalde, senidetze solidarioak daude,
hasiera batean zuzeneko lankidetzarako
bide zirenak baina, sarritan, benetako
esperientzien hartu emanerako sare
batean ematen diren harremanetara garatu
direnak. Garapen horrek aldaketa ildo
garrantzitsu bat suposatu du sistematikoki
eta modu antolatuan egin behar den
senidetzeen berrikustean.
4. Azkenik, antolaketaren gaia mahaigaineratzen da, hemendik aurrera, Udalen
kanpo politika berri honena berekiko
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren kanpo harremanekiko,
jarduera koherente, bateratu eta
koordinatu bat ezarri ahal izateko. Noski,
tokiko munduaren berariazkotasuna aintzat
hartu behar da eta hitza eman behar zaio.
Tokiko administrazioek jarduera bateratu
horren definizioan parte hartzeko aukera
izan behar dute.

1.4.	 Zeintzuk dira tokiko
gobernuen kanpo
harremanetarako
elementu nagusienak?
Tokiko erakundeen kanpo harremanetarako
jarduera izaera globaleko jatorri eta ondorioak
dituzten problematikak lokalki konpontzeko
testuinguru, kezka eta jarrera berrien
onarpenaren ondorioz sortzen da.
Tokiko esparruaren internazionalizaziorako
esfortzua, nagusiki, esparru ekonomikoan,
sozialean, kulturalean eta politikoan
oinarritzen da:
•
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Eremu ekonomikotik, tokiko edo
eskualdeko gobernuek bere tokiko
enpresak dinamizatu nahi dituzte atzerrian
jarduera produktiboak sustatuz, atzerriko
inbertsio zuzenak erakarriz edo udalerria
helmuga turistiko moduan jakitera
emanez.

•

Esparru sozialean, udalerriek nazioarteko
ikuspegi batetik egiten dute lan, migrazio
mugimenduek sortutako aukera edo
erronkei aurre eginez edo egoera
okerragoan diren herrialde edo eskualdeen
garapen sozialean ekonomikoki laguntzen.

•

Eremu kulturalean, norberaren
nortasunaren babesa eta/edo
zabalkundearen alde egiten dute lan eta
bizikidetza baketsuaren eta bere lurraldean
bizi diren kulturen aniztasunak eskaintzen
dituen onurak aprobetxatzearen aldeko
apustua egiten dute.

•

Ikuspegi politikotik, tokiko gobernuek
bere ordezkari hautetsi izaera erabiltzen
dute eragin politikoa duten jarduerak
garatzeko, nazioarte mailan ematen diren
egoeren inguruan bere adostasuna edo
desadostasuna azalduz.

Udalek garatzen duten kanpo
harremanetarako ekintzak aipatu esparru
horietan guztietan lan egiten du hainbat
tresnen bidez, baina horietako batzuk beste
batzuk baino gehiago erabiltzen dira:
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problematiken baitan tokiko gizataldeen
arteko lanerako gune komunak sortzen
dira. Gaur egun, esparru horretan den
erakunderik esanguratsuena Tokiko Hiri eta
Gobernuen Sare Bateratua (CGLU) da.

•

•

Udal ordezkarien bidaiak eta bisitak

•

Nazioarteko izaera hitzarmenak

•

Diasporaren arreta eta defentsa

•

Merkataritza bulegoak, sustapen
ekonomikorako agentziak edo
atzerrian diren ordezkaritzak

Tokiko garapenerako Nazioarteko
Lankidetza

Tokiko gobernuen kanpo harremanetarako
tresna nagusiena da eta izan da. Biztanleen
eskaera dela eta sortzen den tresna dela
azpimarratu behar da. Hiritarrek azaldu
duten gero eta elkartasun adibide horiek
guztiak tokiko esparruan gertuen duten
ordezkaritza erakundearen jardueretara
estrapolatu dira: udal-korporazioa.
Udalerrien nazioarteko lankidetzaeredu
zaharrena eta errazena herrialde
desberdinetako bi udalerrien arteko
senidetzea da. Horiei esker, aliantzak sortu
eta garapen jarduera bateratuak ezarri dira.

•

Mugaz haraindiko lankidetza

•

Sareetan edo izaera inter-munizipala
duten elkarteetan parte-hartzea

Eskualde mugakideen arteko kanpo
harremanetako ohiko jarduera guztiak
biltzen ditu. Helburua problematikei
aurre egitea edota eragin-eremuan diren
lurraldeei modu berean eragiten dieten
aukera aprobetxatzea da.

Pertsona hautetsiak eta langile publikoek
beste udal gobernuek kudeatzen duten
errealitateetara hurbiltzeko aukera dute,
modu horretan, harremanak sustatuz
eta izan daitezkeen jarduera bateratuei
bide emanez, bai esparru ekonomikoan,
politikoan, kulturalean edo sozialean.
Lankidetza teknikoko jarduerak egin
ditzakete garapen bidean diren herrialdeko
erakunde eta pertsona homologoekin,
administraziotik jada finantzatuta dauden
jardueren jarraipena edo lan-esparru
berriak identifikatu.
Bateragarritasun politikoko laginak ixteko
balio dute, hala nola, giza eskubideen
urraketak salatzeko eta atzerriko
enpresekin akordioak ezartzeko.
Tokiko erakundeek bere mugetatik
kanpo jorratzen duten lan ildo bat da.
Sarritan, lan hori eskualdeko etxeen edo
beste herrialdetan norberaren kultura
sustatzeko egiten diren jardueren aldi
bereko finantzaketan islatzen da eta,
normalean, Autonomia Erkidegoen eskutik
ematen da, nahiz eta, tokiko gobernuek ere
ekonomikoki jarduera horietan parte hartu.

Horrela, tokiko gobernuen kanpo
harremanak tradizionalki udalek izan
dituzten eskuduntza eta funtzioetara
gehitzen dira, tokiko kolektibitatearen
nazioarteko proiekzioaren gune
estrategikoa bilakatuz.

Orain arte gehien erabili den bideetako
bat da. Sare edo elkarte horien bidez,
partekatutako ezaugarri, interes edo
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2. Lurraldearen europar
harremanak
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2.1. Europa gertutasunetik
eraikitzen
Europar Batasunarekin dugun harremana
aztertzen dugunean, komunitateerakundeekin, kontuan hartu behar dugu
Europar Batasuna gobernu maila bat gehiago
dela, bere espazioa betetzen duena, berezia
Kanpo Harremanen esparruaren barruan.
EB gobernu maila bat gehiago dela onartzea
ardura maila bat gehiago onartzea da. Europar
politiken % 70ek tokiko eragina dutenaren
egiaztapena dela eta, modu argiagoan bereiz
daiteke zer den “tokiko agenda” eta zer den
“kanpoko agenda”.
Bere hastapenetatik, Europako integrazio
prozesuak aldaketa instituzional dinamika bat
sortu du. Paradigma, printzipio, arau, baliabide
eta ekiteko modu berriak dira, eta horien
guztien eragina estatu-sistema desberdinetan
barneratu da eskuduntzen arteko banaketa,
gobernu maila desberdinen arteko
harremanak eta barruko eragileen estrategia
politikoak aldatuz.
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Aldi berean, Europako integrazio prozesuak
itxaropenak sortu; sustagarriak eskaini; aukera
berriak sortu; eta, estatukoekin osagarri diren
jarduera eta elkarrekintza esparru berriak
zabaltzen ditu... Maila anitzeko gobernantzak
Europar Batasunaren sistema politikoaren
originaltasuna azaltzen du, gero eta
barneratuagoa eta interdependenteagoa dena
eta, hala ere, baita heterogeneoa ere.
Gaur egun, Europar Batasuna dimentsio
hirukoitz baten bidez ulertzen da: Estatuena,
hiritarrena eta eskualde eta udalerriena.
Lisboako Tratatuaren sinadurarekin,
tokiko autonomiaren aintzatespena,
subsidiariotasun-printzipioaren sendotzea,
Eskualdeko Lantaldeak zituen eskuduntzen
zabalkuntza, kultura-aniztasuna eta lurraldekohesioaren kontzeptuaren sarrera bezalako
elementuak barneratu ziren. Horiek guztiek
aukera eta erronka berriak zabaldu zizkieten
tokiko zein eskualdeko gobernuei.
Bere lurralde eta Europar Batasun osoaren
garapenari egiten dioten ekarpenek
lankidetza eredu berriak eskatzen dituzte.
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Horregatik, gobernu maila desberdinen arteko
lankidetza sustatu behar da, Maila Anitzeko
Gobernantzaren kontzeptuan sakonduz.
Erreferentzia argi moduan, erkidegozuzenbidearen ezarpenak, hainbat kasutan,
tokiko mailan den legedia aldatzea eskatzen
du. Adibidez, Zerbitzuen Zuzentarauaren
ezarpenak, Bolkstein Zuzentarau izenarekin
ezagunagoa dena, lehenik, Eusko Jaurlaritzan
eragiten duela ikus dezakegu, ondoren
Bizkaiko Foru Aldundian eta, azkenik,
Udaletan.
Behin Lisboako Tratatuak aukera horiek
guztiak zabaldu ondoren, horiek ulertu
eta egoerak eskaintzen dituen aukerak
aprobetxatzen jakin behar da. Une honetan
planteatzen den galdera nagusia da: Zer egin
behar da eragina izateko? Nola lortu inpaktua
izatea?
Europar Batasunak tokiko erakundeen eragina
onartu duenez, gaur egun existitzen ez den
edo hasiberria den Europar Batasunaren
aurrean egiten den lobby gaitasuna garatu
behar da. Kontsulta publikoetan parte hartzen
ikasi beharko da eta, aldi berean, hiritarrek
kontzientzia handiagoa izan dezaten lan egin
behar da, Europar Batasunak euren eguneroko
bizitzan duen garrantzia aintzat hartzen jakin
behar duelako.
Kontuan hartu behar da Europako Batzordeak
Estatuetatik haratago elkarrizketarako
eta lanerako guneak bilatzen ari dela
eta hori aprobetxatu beharra dago.
Gobernagarritasuna edo klima-aldaketa
bezalako gaietan ematen ari den elkarrizketa
zuzenerako bilaketa prozesu horretan,
Europako Batzordeko Zuzendaritza Orokorrak
prest daude eskualdeekin lan egitera eta,
bereziki, udalerriekin.
Bruselan nahikoa egituratuta dauden
mekanismoekin aurkezten ikasi behar dugu
eta Europako Batzordean hasiberria den
pertzepzioa finkatu behar da, halaber, tokiko
gobernuak europar politikaren garapenerako
potentzialki oso garrantzitsuak izan
daitezkeela, Estatuen aurretik, horiek, bere
status quo eta botere-kuota mantentzeagatik,
sarritan, aurretik Europar Batasunari
emandako subiranotasun zatiak berreskuratu
nahian, Batasuna “berrorekatzen” saiatzen
direlako.
Gauzak horrela, ezinbestekoa da zehaztasunez
tokiko erakundeen kanpo harremanetarako
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estrategia antolatzea eta definitzea; bere
lehentasunak eta helburuak. Ondo ardaztu
behar da eta baita indarrak metatu ere; izan
ere, komenigarria da jakitea non gauden nora
iritsi nahi dugun jakiteko eta bidea indarrez eta
eraginkortasunez egin ahal izateko.
Euskal udalerri gehienen tamaina txikiarekin
batera, sarritan, baliabide material eta
giza baliabideen egiturazko gabeziak aurki
ditzakegu. “Udal-minifundismo” hori ikus
daiteke adibidez 5.000 biztanletik gora duten
euskal udalerrien kopuruan. Kopuru hori
gainditzen duten udalerrien portzentajea
% 27koa da, hots, Euskadin diren 248
udalerrietatik 188 ez dira aipatu kopuru
horretara iristen. Dena den, fenomeno horrek
ez du zertan muga bat izan behar kanpora
begira proiektatzen garenean.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean
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2.2. Zentzuz aurrera egiten
Bizkaiko Lurralde Historikoko tokiko
erakundeen kanpo harremanak egituratzea
eta sustatzea proposatzen denean
horretarako zutabe nagusiak argiak eta
arrazoizkoak direnaren uste osoarekin egiten
da:

Atal honekin amaitzeko, honen inguruan
jarrera estrategiko bat hartzeko kontuan hartu
beharreko bi galdera garrantzitsu azaltzen dira:
•

alde batetik, udalerri batek “europar”
politika eraginkor bat garatu ahal izateko bi
baldintza eman behar direnaren egiaztapena:
hautetsien aldetik borondate politiko argi bat
eta udaletan ardura duten pertsona adituen
aldetik nahiko gaitasun teknikoa.

•

bestalde, garbi dago, sareetan partehartzea bezalako gaietan, diskurtsoan
koordinazio bat faltan botatzen
dela. Horrek eragin negatiboa du
interesen defentsaren inpaktuaren
eraginkortasunean; komunak izanik, ez
baitira bilatzen den helburua lortzeko
multzokatzen edo bateratzen.

bizkaiko foru aldundia

•

Lurralde-garapenaren erronka berriak
EU-2020 Estrategia berrira berrartu eta
egokitu, Udal-Diplomaziaren esparru
barruan eskuduntza sorta oso bat gehituz
eta lankidetzarako europar sareetan egiten
den lana indartuz.

•

Subsidiariotasun-printzipioa kanpo
harremanetan ezarri; dena ez dadila
Estatuaren, edo gure kasuan, Eusko
Jaurlaritzaren jardueraren menpe egon.

•

Barne eta kanpo zeharkako jarduera,
Lurralde Historikoko Udal guztiak tartean
sartuz, ondorengo faseetan Lurraldean
diren bestelako eragile sozioekonomikoen
parte-hartzea (hezkuntza zentroak,
enpresak, unibertsitateak, teknologia
parkeak...) izango duten ekimen baten
traktore gisa.

Europar zein nazioarteko kanpo
harremanetarako lurralde-estrategien
garapen prozesuak arrakasta izan dezan,
Lurralde Historikoko udalerriek bere ekintzak
arrazionalizatu behar dituzte. Horiek guztiek
programa estrategiko baten araberako logika
bat izan behar dute. “Proiektuen kultura” eta,
tradizionalki, proiektu edo ekintza isolatuen
aldizkako kudeaketa gainditu behar da,
ikuspegi integralago bat landuz “epe luzerako
estrategia” baten artikulazioaren bidez.

Proposatutako helburuak
Hasierako motibazioa politikoa, ekonomikoa
edo kulturala edo horien guztien laburpen
bat izan daitekeela alde batera utzita,
oinarrizko helburu orokorren multzo bat ezar
daiteke gure udalerri edo eskualdeen kanpo
harremanetarako ekintzak zehazteko.

•

Posizionamendua

– Europar eta/edo nazioarteko eremuan
leku eta eginkizun bat ezarri , berdinen
arteko harremanen esparruan.
– Lobby: Interes eta/edo presio taldeak.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean
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Elkarteak
Hiritarrak

Lehen
Sektorea

Industria

Udala

Lurraldearen
Kudeatzailea

Hezkuntza
zentroak

•

•

Sinergien sorkuntza

– Balio erantsia emango diguten
eta nahi dugun posizionamendua
lortzen lagunduko diguten sareak/
erakundeak sortzea ahalbidetuko
diguten Interesekoak izan daitezkeen
erakundeekin harremanak ezarri.

Esperientzien hartu emana

– “Onenetik” ikasi, berritzaileak diren eta
ikaskuntza eraginkor bat eskaintzen
diguten ekimenak antzemanez.

Berariazko helburuen zehaztapen eta
ezarpenari dagokionez, oinarrizko
planteamendu gisa honakoa esan daiteke:
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•

Nazioarteko Posizionamenduan eta Kanpo
Harremanetan aitzindari izan, unea eta
aukera aprobetxatuz.

•

Diasporak egiten duen lobby funtzioa
aprobetxatu, lan proposamen integralak
proposatuz (politikoak, sozioekonomikoak,
kulturalak...)

Zerbitzuak

•

Etorkizunera begira lan egin mota
guztietako hartu emanak ezartzeko, sarean
egiten den lana sortuz eta sareak sustatuz.

•

Gure egoera eta Bizkaiko Lurralde
Historikoaren errealitatea ezagutzera
eman.

•

Sareak/hartu emanak/ sinergiak... sortu.

•

Harremanen “ereite” lana garatu
etorkizunera begira.

Abiapuntu pragmatikoa
Maila lokalean da non gobernantza prozesuek
eraginkortasun eta efikazia handiagoa lortzen
duten zentzu kolektiboaren garapenean. Hori,
eragileen arteko gertutasunari eta konfiantza
maila handiagoari esker lortzen da.
Bizkaiko Lurralde Historikoak Behargintza eta
Garapen Agentzien sare zabala du eta sare
horrek gertutasun agertokien inguruan gizarte
zibila mobilizatzeko gaitasun handia du.
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Sareak /
Elkartea

Diplomazia
Munizipala
Senidetzeak

Sare horren xedea, esparru horretan lan
egiten duten bestelako eragile publiko
eta pribatuekin lankidetzan, eskualde
eta udalerrien garapen sozioekonomikoa
sustatzea da.
Agentziak, bere mandatua lortzeko, pertsonen
enplegagarritasunaren hobekuntza, enpresen
sorkuntzaren sustapena, lehiakortasunaren
hobekuntza eta ingurunerako proiektu
estrategikoen sustapena bezalako
esparruetan aritzen dira.
Jada burutzen ari diren jarduera zehatz
batzuetatik abiatuta, abiapuntu interesgarria
litzateke positiboak izan diren esperientziak
aztertzea, norberarenak zein hirugarrenenak,
honako esparruetan ekintza zehatzak berriz
sustatzeko:

2.3. Zailtasunetik libre ez
dagoen bidea
Hasten den edozein prozesutan bezala,
noski, hau ez da zailtasun eta oztopoetatik
libre dagoen bidea. Garbi dago tokiko edo
eskualdeko edozein erakunderen kanpo
proiekzioak esfortzu aktiboak eta gehigarriak
eskatzen dituela bere politikak egokitzeko eta
besteen eskaerak asetzeko. Izan ere, ez da
nahikoa interes komunak kontuan hartzea;
elkar onuragarri diren helburuak zehazteko
aukera egon behar da.

•

Senidetzeak

Errealitate horretan, tokiko/eskualdeko
erakundeak bi maila dituen agertoki batean
egin behar du lan, estatu-politika eta kanpopolitikaren arteko interrelaziorengatik eratua,
eta maila bietan, batera, negoziazio dinamika
eta adostasun bilaketa sortzen delarik:

•

Lankidetzarako esparru estrategikoak

•

•

Europar eta nazioarteko izaera duten
(orotarikoak eta berezituak) Sare/
Elkarteetan Presentzia/Partaidetza.
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Tokiko/eskualdeko mailan ia ematen ez den
kanpo harremanetarako sailen garapena,
baliabideen falta, langileriaren gaikuntza
falta (orain arte tokiko erakundeek
ez zituzten kanpo harremanekin
zerikusia zuten jarduerak gauzatzen) eta
udalaren funtzio berrien artean kanpo
harremanek duten garrantziaren inguruko
kontzientzia falta dira gainditu behar diren
zailtasunetako batzuk.
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•

Era berean, estatu-mailan, oraindik ere,
bada egitura zaharren aldetik, sortutako
dinamika berriei bide emateko mesfidantza.
Horrela, egitura horiek ez dute, bere behar
bereizgarriak asetzeko bere jarduera
esparrua eta erabakitzeko gaitasuna
optimizatu nahi duten hiriei eta udalerriei
zuzendutako eremu berri baten sorrera
aintzat hartzen.

•

Azkenik, nazioarte mailan, hirien
erakundeek zailtasunak aurkituko dituzte
aintzat hartuak izateko eta Nazioarteko
Zuzenbide Publikoko subjektutzat onartuak
izateko.

Estatuaren Kanpo Ekintza eta
Zerbitzuaren 2/2014 Legea,
martxoaren 25ekoa (LASEE)
1978ko Konstituzioak lurralde antolaketaren
eredu autonomikoa oinarritzen du. Tokiko
gobernuak (udalerriak) eta eskualdekoak
(Foru Aldundiak eta Autonomia Erkidegoak)
eskuduntza berriak izatera (zenbait kasutan
eskuduntzak berreskuratu zituzten) eta
autonomia gehiago izatera pasatu ziren.
Une horretan, tokiko eta eskualdeko
boterearen indartzea ezinbestekoa zen Estatu
demokratikoaren berreraikitzean, udalerriak
eta eskualdeak politika publikoen zati
garrantzitsu baten definizioan eta gauzatzean
ardurak izatera pasa zirelako.
Ordutik hona, nazioarteko harremanak izan
dira, eta dira, Estatuaren eskumen esklusiboa,
nahiz eta, estatu azpiko erakundeek euren
kanpo harremanetarako jarduera burutzeko
aukera izan duten paradiplomazia edo udaldiplomazia bezala ezagutzen den aren bidez.
Jada azaldu den moduan, paradiplomazia da
udalerrien eta eskualdeen kanpo proiekzioak
hartzen duen izena. Maila anitzeko jarduera
hori eraginkortzat hartzen zen udal/eskualde
jarduerak Estatuaren interesekin talka egiten ez
zuen bitartean edo Estatuaren eskumenak bere
gain hartzen ez zituen bitartean. Kasu horietan,
beti, estatuaren jardueran gailentzen zen.
35 urtez, zenbait gobernuen proposamenzirriborro ezberdinak izan diren arren,
ez da, lehenik, Estatuaren eta Autonomia
Erkidegoen arteko eta, ondoren, Estatu eta
tokiko erakundeen arteko, kanpo harremanak
arautzeko berariazko esparru legegilerik izan.
Baina, 2014. urtean, hiru hamarkadetako
zehaztugabetasun legal operatiboaren
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ondoren, Gobernu zentralak Estatuaren Kanpo
Ekintza eta Zerbitzuaren 2/2014 Legea (LASEE)
onartu zuen. Lege horren xedea Estatuaren
kanpo-politika eraberritzea eta koordinatzea
da, ekintza batasunerako printzipioa bermatuz.
Noski, horrek Autonomia Erkidegoak eztabaida
politikoaren muinean kokatu ditu eta legea
bere izaera birzentralizatzailearengatik
kritikatua izan da.
Hasiera batean, LASEE legea Estatuaren
kanpo ekintza arautzeko asmoa du,
horretarako printzipio gidariak zerrendatzen
dituelarik, bere subjektuak eta esparruak
identifikatuz eta, Estatuaren Kanpo
Zerbitzuaren plangintzarako, jarraipenerako
eta koordinaziorako tresnak ezarriz. Modu
horretan, garatzen diren ekintza guztien
koherentzia eta horiek kanpo politikaren
ildo, helburu eta xedeekin bat egiten dutela
bermatu nahi omen da (1. Art.).
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Gobernuak, kanpo harremanak zuzentzeko
duen eskumena gauzatuz, ezartzen dituen
ildoetara, xedeetara eta helburuetara
egokituz” (art. 1. 2. b). Izan ere, kanpo
harremanak politika horren gauzatzearen
ezinbesteko elementutzat itxuratzen dira (art.
3.1).
Kurioski, Estatuaren Kanpo Harremanen eta
hori gauzatzeko tresnen definizioan (art.
1.2.b, 34, 35 y 38 LASEE) ez da Autonomia
Erkidegoen kanpo ekintza proiektatu behar
den eskumenaren izaeraren (materiala ala
funtzionala) araberako inolako bereizketarik
egiten. Hau da, Legeak alde batera utzi
behar ez den zerbaiten inguruan abstrakzioa
egiten du: Estatuaren kanpo ekintza ezin da
Konstituzioan eta Autonomia Estatutuetan
ezarritako eskumenen banaketa sistematik
kanpo ulertu, hots, kanpo ekintza, baina
ez beti, eskumen bakoitzari dagokion
gauzatzearen manifestazio bat da, baita
autonomikoa ere, titulartasuna duen
Administrazio publikoaren aldetik. Hori
horrela izanda, gaitasun hori gutxietsia
bada Estatuaren kanpo ekintzaren ikuskera
unibertsalista baten bidez, emaitza eskumen
horren gauzatze efektiboaren ezeztapena
bera da, hori, jarduerarako ahalmen juridikoa,
legegilea, arauzkoa eta exekutiboa bezala
ulertuta, jorratzen den bizitza sozial eta
ekonomikoaren sektorearen gainean.

Hemendik abiatuta, Legeak zazpi Estatuaren
Kanpo Ekintzarako zazpi printzipio gidari
ezartzen ditu:
•
•
•
•
•
•
•

ekintza batasuna kanpoan
erakundeen arteko leialtasuna eta
koordinazioa
plangintza
eraginkortasuna
efikazia eta espezializazioa
gardentasuna
interes orokorrerako zerbitzua

Kanpo Harremanak “norberaren eskumenen
barruan organo konstituzionalek,
administrazio publikoek eta erakundeek eta
menpeko instituzioek kanpoan gauzatzen
dituzten ekintzen multzo ordenatu bezala”
definitzen dira eta, gainera, ekintza horiek
“lege horretan ezarritako printzipioen arabera
gauzatu beharko dira betetzearekin eta
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Zentzu horretan, Auzitegi Konstituzionalak
Autonomia Erkidegoen kanpo ekintzarako
gaitasunari heldu zion duela zenbait urte
Euskadik Bruselan zabaldu zuen bulegoa
dela emandako 165/1994 epaian. Aipatu epai
horretan, Auzitegiak azaldu zuenez, kanpo
harremanetan Estatuak duen eskumen
esklusiboa (Espainiar Konstituzioaren
149.1.3 artikulua) nazioarteko zuzenbideak
arautzen duen nazioarteko subjektuen
arteko harremanei heltzen die eta, ondorioz,
Autonomia Erkidegoek, autonomia politikoa
duten lurralde-erakunde moduan ulertuta,
ez lirateke nazioarteko subjektuak eta, beraz,
ezingo lukete azken horiek bezala aritu.
Hala ere, Auzitegiak Autonomia Erkidegoek
kanpoaldearekin lotura zuten jarduerak
gauzatu ahal izango lituzketela adierazi zuen,
beti ere, haien eskumenen gauzatzerako
ezinbestekoak edo komenigarriak baziren eta
estatuaren kanpo ekintzan eragina ez bazuten.
LASEE-k ez du Auzitegi Konstituzionalak
hurrengo epaietan eta nor bere Autonomia
Estatutuetan aintzat hartutako eskumenak
ezabatzen edo mugatzen. Bistakoa denez,
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horiek maila legal handiagoa dute eta bere
xedapenak ezin dira prozedura horren
bidez aldatu. Legeak Konstituzioak ematen
dizkion eta Jurisprudentzia Konstituzionalak
aintzat hartu dituen eskumenak berrestera
mugatzen da. Baina Autonomia Erkidegoen
kanpo ekintzara ematen dion tratamendua
inposatzailea eta ikuskatzailea izateagatik
bereizten da, gobernu zentralaren aldetik
gobernu autonomoekiko mesfidantza
instituzional sakona azalduz.
Legeak Autonomia Erkidegoek berezkoak
dituzten hainbat eskumenak duten kanpo
proiekzioa aitortzen du eta Estatuak jarduera
horiek estatuaren kanpo ekintzarekin
koordinatzeko mekanismoak arautzeko
gaitasuna berresten du, modu horretan,
horien koherentzia lortzeko. Helburu horrekin,
Autonomia Erkidegoen jarduera Estatuaren
kanpo ekintzaren printzipio gidariekiko lotura
ezartzen du eta, bereziki, kanpoan egiten den
ekintza batasunaren printzipioari.

informatzeko beharra ere (5.2 art.). Era berean,
Gobernu zentralari kanpo sustapenerako
zabaltzen diren bulegoen (12. artikulua) edo
Gobernuak Autonomia Erkidegoen kanpo
jarduerak arautu eta koordinatzen dituzten
neurri eta ildoen ezarpenaren berri eman
beharko zaio (11.2 artikulua).
Laburbilduz, nahiz eta LASEEk formalki
eskumen autonomikoak onartzen dituen,
horiek estatuaren jarduera arautzailearen eta
honek gauzatze jarduera autonomikoaren
gainean egiten duen kontrolaren menpe
egotera pasatzen dira. Beste era batera
esanda, koordinazio eskumen batetik,
oinarriak ezartzeko eskumenerako, arauzko
erregulaziorako eta kanpoan garatzen den
edozein jardueraren plangintza, koordinazio
eta kontrolerako Estatuaren aldeko ex
lege eskuduntza batera pasatu da. Horrek
zuzenean talka egiten du Autonomia
Erkidegoen kanpo ekintzaren edozein
nozioarekin.

Zehazki, Autonomia Erkidegoen kanpo ekintza
“Gobernuak ezarritako Kanpo Politikarako
ildo, xede eta helburuetara” egokituko dela
ezartzen du, eta baita Europar Batasunetik
kanpo (...) egingo diren bidaia, bisita, hartu
eman eta jarduera proposamen guztien
gainean Kanpo Arazoetako Ministerioari
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Auzitegi Konstituzionalak xedatu du, zenbait
epaien bidez, nazioarteko harremanen
esparruan ezin dela Konstituzioak Estatuari
esleitzen dion eskumen esklusiboa identifikatu
kanpoan irismena edo proiekzioa duen
bestelako edozein jarduerarekin. Era berean,
gai baten kanpo dimentsioak ez du kanpoan
nolabaiteko eragina duen edozein neurri
estatuaren eskumenean subsumituko duen
149.1.3 artikuluaren “interpretazio hedagarria”
egiteko balio.
165/1994 epaian argi eta garbi ezarri
zen zeintzuk diren Estatuaren eskumen
esklusiboak:
“149.1.3 C.E artikuluan den neurrizko
erreserbaren objektu diren Nazioarteko
harremanak Nazioarteko Zuzenbideak
arautzen duen nazioarteko bi subjekturen
arteko harremanak dira. Eta horrek,
derrigorrez, kanpoan uzten ditu autonomia
politikoa duten lurralde erakunde guztiak,
nazioarteko subjektuak ez direlako.
Ondorioz, lurralde erakunde horiek ezin
dute Estatu subiranoekin edota nazioarteko
gobernu-erakundeekin tratatuak itundu.
Eta, hemen benetan garrantzia duenari
dagokionez, aipatu erakundeek ezin izango
dute aipatu subjektu horien aurrean
estatutu internazionala duten ordezkaritza
organo iraunkorrak ezarri. Izan ere,
horrek Estatu hartzailearekin edo bere
funtzioak betetzen dituen nazioarteko
erakundearekin aldez aurretiko akordio bat
eskatzen du”.

LASEEk Autonomia Erkidegoen kanpo
harremanei muga batzuk ezartzen
dizkie. Horiek, Konstituzioan eta Auzitegi
Konstituzionalaren jurisprudentzian
ezarritakoa jasotzen dute:
11.3 Art. : “Kanpo Harremanak gauzatzeko
burutzen diren ekintzek ezin izango dute,
edozein kasutan, Estatuaren kanpoordezkaritza bere gain hartu, beste
estatu edo nazioarteko erakundeekin
tratatu internazionalak itundu, Estatuari
internazionalki eskatu ahal izango zaizkion
edonolako beharrak sortu edo Gobernuak
zuzentzen duen Kanpo Harremanak
eragotzi. Gobernuaren ardura izango da,
edozein kasutan, Autonomia Erkidegoen
eta Tokiko Administrazioa osatzen duten
erakundeen kanpo harremanetarako
ekintzak arautuko eta koordinatuko
dituzten neurriak eta ildoak zehaztea, beti
ere, Lege honetan zehaztutakoa betetzen
dela bermatzeko”.

Irizpide horren aplikazioari esker Auzitegi
Konstituzionalak Autonomia Erkidegoen kanpo
harremanetarako mugak ezarri ahal izan ditu.
Horiek Auzitegi Konstituzionalaren 31/2010 eta
80/2012 epaien bidez ezartzen dira, autonomia
duten lurralde-erakundeek, Estatu subirano
bakar baten barruan daudenez, ez baitira
Nazioarteko Zuzenbidearen subjektu:
“Autonomia Erkidegoek kanpo proiekzioa
duten ekintzak garatzeko duten aukera
mugatuta dago bere eskumenen
gauzatzerako beharrezkoak diren heinean,
edo, gutxienez, onuragarriak, baldin eta ius
contrahendi bat sortzen ez bada, atzerriko
botereen aurrean berehalako betebeharrak
sortzen ez badira, Estatuaren kanpo
harremanetan eragina ez bada eta Estatuari
inolako ardura sortzen ez bazaio atzerriko
Estatu edo inter edo nazioz haraindiko
erakundeen aurrean”.
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3. Kanpo Harremanetarako
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3.1.	 Zer da Kanpo
Harremanetarako
Tokiko Estrategia bat
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategia bat
tokiko gobernu baten kanpo jarduera gidatzen
duen tresna operatiboa da. Horretarako,
kontuan hartzen dira lurraldearen eta bertan
diren eragileen ezaugarri eta beharrak,
kanpo proiekzio horrek eragin positiboa
eta jasangarria izan dezan bere tokiko
lehentasunetan, bai ekonomikoki, zein sozialki
eta kulturalki.
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategia
bat hori landu aurretik zehaztutako udalerri,
hiri edo lurralde eredu batean oinarritzen
da. Estrategiak lurraldearen gaitasunak
azpimarratzen ditu kanpo-mailan - maila
turistikoan, enpresarialean, kulturalean,
sozialean, teknologikoan, etab-, eta, aldi
berean, antzeman diren ahuleziak hobetzeko
aukerak bihurtzen laguntzen du.
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategia
udalerriaren proiektu bat da, ez bakarrik
Udalarena. Beraz, tokiko gobernuak lan egin
behar du bertan tokiko enpresa-, elkarte-, eta
hezkuntza-eragileen ikuspegia barneratzeko,
sarritan, jada kanpo-esperientzia dutenak
eta, horrela izanda, prozesuaren ezinbesteko
kide bilaka daitezkeenak. Aipatu eragile
horien parte-hartzea Estrategiaren lanketan
horren legitimitatea indartzen du eta bertan
aurreikusten diren ekintzen ezarpen efektiboa
gauzatzen laguntzen du.
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Era berean, kontuan hartu behar da
estrategia epe ertain eta luzerako ikuspegi
batekin diseinatzen dela, legealdi bat baino
gehiagorako, helburuak lortzen direla eta
denboran jasangarri direla bermatu ahal
izateko. Eta, aldi berean, Estrategia epe
motzean egin beharreko ekintzak jasotzen
ditu. Horiek gauzatzea ezinbestekoa da epe
luzerako planteatutako helburuak lortzeko.
Kontuan izan behar da Kanpo
Harremanetarako Tokiko Estrategia kanpo
harremanen ikuskera integral baten zati
bat dela eta, ondorioz, tokiko gobernuak
sustatzen dituen ekintza guztiak, bai europar
lankidetzaren esparruan bai garapenerako
lankidetzan, besteak beste, eta tradizionalki
koordinatu gabe planifikatu izan direnak,
helburu komun batzuen menpe planifikatuta
egotera pasatzen direla. Gainera, Estrategian
jasotzen diren jardueren ezarpen-esparruak
udalen arteko lankidetza susper ditzake,
eskualde zein lurralde mailan, ahaleginak
batzeko eta baliabideak partekatzeko, eta baita
kanpo agertokian presentzia eta masa kritiko
handiagoa izateko.

Kanpo Harremanetarako Tokiko
Estrategia baterako arrazoiak
Izan badira, nazioz haraindiko proiektu
batekin, diru-laguntza deialdi zehatz batean,
europar programa batean parte hartzeko
partzuergo baterako kideen bilaketa errazten
duten hainbat tresna eta eredu. Baina gida
hau ez da ideia edo proiektu zehatz baterako
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kanpo harremanetarako tokiko estrategia
kideen aldizkako bilaketan oinarritzen;
haratago joan nahi da: proiektuen kultura
gainditu nahi da, isolatutako egitasmo edo
ekintzen kudeaketa puntualean oinarritutako
ikuspegiak gainditu, epe ertain eta luzera
begira kanpo ekintzarako estrategia baten
antolaketa modu burutsuan planteatuz.
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategia
baten definizioaz eta horren ezarpenaz hitz
egiten denean, prozesu horrek ikuspegi
bikoitza izan behar du: Ardaztu eta Ekin.
•

Plangintza operatibo bat garatu eta
gauzatu, barruan diren eragile nagusiekin
egiaztatu ondoren.

•

Beste eskualde eta/edo hiriekin lankidetza
akordio edo sare egonkorrak eratu
eta, horien baitan, dagokien harreman
instituzionalak planteatu.

Helburu orokorrak
•

Erakundearen kanpo ezagutza eta
proiekzio instituzionala sustatu bere
‘erakargarritasuna’ eta erakundearen
dinamizazio ekonomikoa handitzeko.

•

Erakundearen elkarlan estrategikoa
bultzatu eta kanpoan sare egonkorrak
ezarri.

•

Eragile sozioekonomikoen helburu eta
jarduerak ekintza programa komun batean
bildu, ahaleginak berariazko eremuetan
elkartzea eta ardaztea ahalbidetuko duena
partekatutako interesak garatzeko edo
garatu ahal izateko.

•

Harremanetarako sare egonkor bat sortu.

Berariazko helburuak
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•

Sinergiak sortu: intereseko harremanak
ezarri, balio erantsia ekar dezaketen sareak
eta elkarteak sortu ahal izateko eta nahi
den posizionamendua indartzeko.

•

Esperientzien hartu emana:
hobekuntzetatik ikasi, berritzaileak diren
eta ikaskuntza eraginkor bat eskaintzen
duten ekintzak antzemanez.

•

Marka/erakundearen posizionamendua.

•

Euskal diasporaren lobby lana aprobetxatu:
lan proposamen integralak aurkeztu
(politika sozioekonomikoak, kulturalak...)

•

Etorkizunera begira lan egin hartu emanak
ezartzeko, sareko lana eta izan daitezkeen
sareak sortuz.

3.2.	 Kanpo
Harremanetarako
Tokiko Estrategia bat
ezartzeko oinarrizko
betebeharrak
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategia
baten lanketa prozesua abian jartzeko
sine qua non baldintza bat ezarri behar
bada hori borondate politiko garbia izango
litzateke. Borondate hori tokiko gobernuaren
gorengo mailak adierazi beharko du, hots,
udalerriaren eta bere alderdien kanpo
proiekzioa sustatzeko eta planifikatzeko nahia
adierazi behar da. Borondate horrek ahalik
eta adostasun handiena izan behar du beste
udal-talde politikoen artean, epe ertain eta
luzean Estrategia berean mantenduko dela
bermatzeko, hauteskundeak direla eta, Udalan
izan daitezkeen aldaketen menpe ez dela
egongo ziurtatuz.
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategiak
udalerriaren proiektu bat izan behar du, nahiz
eta, tokiko gobernua izango den, politiko zein
teknikoki, prozesu osoaren lidergoa bere gain
hartu beharko duena. Horrela, plangintzaren
diseinuan, gauzatzean eta jarraipenean buru
belarri sartu beharko du, beharrezkoak dituen
giza baliabideak eta baliabide materialak
bideratuz. Gainera, Estrategiak kanpo
ekintzak gauzatzen dituzten udal sailen arteko
zeharkakotasun eta koordinazio maila altua
eskatzen du.
Azkenik, Estrategia lurraldeko enpresa-,
elkarte-, eta hezkuntza eragileen nazioarteko
esperientziarekin aberasteko aukera izan
dezan eta horien guztien beharretara erantzun
ahal izateko, tokiko gobernuak parte-hartzerako
guneen sorrera eta dinamizazioa aurreikusi
beharko du plangintzaren lanketa prozesuan.
Parte-hartzen eta hitzarmen ereduak udalerri
bakoitzak ezarriko ditu kasuz kasu.
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kanpo harremanetarako tokiko estrategia
KANPO HARREMANETARAKO TOKIKO ESTRATEGIA BAT DEFINITZEKO JARRAIBIDE NAGUSIAK
1.	 Kanpo testuingurua
aztertu

Hiriak dituen kanpo harremanen historia eta egungo egoera ahalik
eta modurik zehatzenean ezagutu (gobernuarena eta gizarte
zibilarena).

2.	 Barne testuingurua
aztertu

Eremu legala, nazioarte mailan diren mugimendu aukerak eta
gobernua osatzen duten sail eta arlo desberdinak aztertu jakiteko
horietako zeintzuk izan duten nazioarteko loturaren bat edota
zeintzuk duten horiek lortzeko gaitasun edo behar gehiago.

3.	 Tokiko lehentasunak
identifikatu

Lehentasunak identifikatu nazioarteko ekintzak gobernuaren
plangintzan ezarritako helburuak lortzen laguntzeko.

4.

Etorkizun-sena definitu Nazioarteko Estrategiaren bidez lortu nahi dena zehaztu.

5.	 Ekintzen legaltasuna
bermatu

gauzatu nahi diren nazioarteko ekintzak legearen barruan daudela
egiaztatu (tokiko gobernuaren legedia propioa eta lankidetzan ari
nahi den beste tokiko gobernu horrena eta estatu zein nazioarteko
legediak).

6.	 Erakundea eta
prozesuak egokitu

Agintea maila hierarkiko desberdinen artean banatu, parte hartuko
duten sail desberdinen barneraketa aurreikusi, etab., Estrategiaren
garapen zuzena lortzen laguntzeko.

7.	 Baliabideak esleitu

Estrategiaren ezarpenerako beharrezkoak diren baliabide nahikoak
aurreikusi, baina beharrezkoak ez diren gasturik gabe hiritarren
kontribuzioak kanpoan gastatzen ari direlako.

8.	 Jarraipena gauzatu eta
bermatu

Estrategiaren jasangarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren
neurriak ezarri.

9.	 Biztanleriari
komunikatu

Hiritarren interesa piztu lankidetza Estrategiarekiko eta kontsulta
eta parte-hartzerako guneak zabaldu.

10.	 Estrategia ebaluatu eta Estrategiaren barruan ondo eta gaizki egin diren gauzak aztertu
hobetu
beharrezkoak diren doiketak egin ahal izateko.

3.3.	 Kanpo Harremanetarako
Tokiko Estrategia
batek egin ahal dituen
ekarpenak
Lurraldearen sustapen
ekonomikoaren, sozialaren
eta ekonomikoaren inguruko
inpaktua
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategiak
lurraldearentzat interesekoak izan daitezkeen
europar finantzaketa-lerroetarako sarbidea
ez ezik, udalerriarentzat bere interes eta
ezaugarrien baitan interesgarri izan daitezkeen
nazioz haraindiko kideen (udalerriak,
enpresak, ikerketa zentroak...) identifikazioa
ere errazten du.
Plangintzak, udalerriak dituen aktiboetatik
abiatuta, inbertsioak, nazioarteko talentua,
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turistak eta enpresa eta erakundeen egoitzak
erakartzen ez ezik udalerrian bertan ekoiztu
diren ondasun materialak eta immaterialak
esportatzen ere lagun dezaketen nazioarteko
gune eta plataformak identifikatzen ditu.

Tokiko erakundearen sendotzean
duen inpaktua
Estrategiak tokiko gobernu batek gauzatzen
dituen kanpo ekintzen koherentzia eta
inpaktua handitzen du, bai bere kanpo
posizionamendua bai tokiko mailan proiekzio
horrek izan ditzakeen onurak hobetuz.
Estrategiaren bidez, udalerria marka-hiria
diskurtso batekin proiektatzen da kanpoan
bere indarguneen garrantzia azpimarratuz.
Planteamendu horrek nazioz haraindiko
balizko kideen bilaketa laguntzen du eta
esperientzien hartu emana ere errazten
du. Hori guztiak, tokiko politika publikoetan
onurak ekar ditzake.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean

33

kanpo harremanetarako tokiko estrategia
Tokiko eta eskualdeko
gobernantzan duen inpaktua
Prozesu honek, komunak diren interesen
identifikazioaren eta elkarrekin garatuko diren
ekintza zehazten diseinuaren bidez, tokiko
eragileekin topagune bat eraikitzeko aukera
ematen dio tokiko gobernuari.
Modu horretan, Estrategiak tokiko
gobernuaren lidergoa sendotzen du eta
udalerrian edo eskualdean diren eragile
sozioekonomikoak funtsezkoak izan
daitezkeen proiektuetan murgiltzeko
aurrerapauso garrantzitsua izan daiteke. Aldi
berean, gizarte zibileko ordezkariak kanpo
proiekzioa duten ekintzen ezarpen bateratuan
barneratzeko aritzea izan daiteke. Zentzu
horretan, Estrategia tokiko gobernantza
sendotzen lagun dezakeen tresna da.
Modu berean, sinergia sorkuntza hori eskualde
zehatz bateko udalerrien artean eman
daiteke, sareko lana eta tokiko lankidetza
sustatuz kanpo-mailan modu lehiakorragoan
posizionatzeko.

Nazioarteko dimentsiora lurralde
irekitzean den inpaktua
Estrategiak lurraldeak kanpora begira egiten
duen irekitzea lagundu eta sendotzen
du, horren lanketa prozesuak berak
lurraldearentzat eta bertan diren eragileentzat
kanpo ekintzak zein nolako garrantzia duen
azpimarratzea laguntzen duelako. Estrategiak
gaitasunen errefortzu lerroak diseinatzen ere
laguntzen du, tokiko eragileei eta hiritarrei
zuzentzen direnak, bai kanpoan harremanak
izateko bai gero eta konplexuagoa den
lurraldeen errealitatea hobeto ulertzeko.
Gaikuntza horrek europar integrazio
prozesuaren ulerkuntza eta horrek sortzen
dituen aukeren sarbidea hobetzen lagun
dezake, bai eragile sozioekonomikoen aldetik
bai hiritarren aldetik.
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ezinbesteko faktorea da hiritartasunaren
eraikuntzarako eta gizarte kohesioaren
sorkuntzarako.

Era berean, baliabide gutxien dituzten
herrialdeen errealitatea ezagutzen lagun
dezake. Hainbat kasutan, herrialde horiek
gure artean diren zenbait etorkinen jatorrizko
herrialdeak izango dira.

Tokiko gobernuaren nazioarteko
ekintzaren jasangarritasunean
eta komunikazioan den inpaktua

Azkenik, kontuan hartu beharko da
proiektatzea izatea dela, mapan kokatzea
eta, lurralde bat existitzen den heinean, bere
nortasun kolektiboa baieztatzen da. Hori

Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategia
baten lanketak udalerriaren kanpo jardueran
jarraipen adierazle eta mekanismoak
barneratzeko aukera ematen du. Tresna horiek
proposatutako ekintzen inpaktua neurtzeko
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3.4.	 Kanpo
Harremanetarako
Tokiko Estrategiaren
egitura eta edukiak
Kanpo Harremanetarako Tokiko Estrategia
baten lanketa prozesu bat da. Horren
iraupena erakundearen araberakoa izango
da baina hainbat etapatan burutu beharreko
hausnarketa eta konfigurazio prozesu bat
dakar. Azken prozesu hori 6-2 hilabetez luza
daiteke.
Edozein kasutan, Kanpo Harremanetarako
Tokiko Estrategia baten edukietan, gutxienez,
honako elementu hauek azaldu beharko
lukete:
a. Udalerriaren ezaugarri orokorrak eta
espezifikoak.
b. Proiektatu nahi den udalerriaren irudia eta
sustatu nahi diren lurralde-aktiboak.
c. Kanpo-estrategia, udalerriaren
proiekziorako lehentasunezko ardatzetan,
ardatz horietako bakoitzean lortu
beharreko helburuetan, gauzatu behar
diren jarduera zehatzak dituen ekintzaplan, erakunde arduradun, baliabide eta
egutegi batean esplizitatzen dena.
d. Inplementazio modalitate orokorrak, sail
desberdinen zeharkako lana errazten
duten neurriak eta lurraldeko eragile
sozioekonomikoen antolaketa efektiborako
mekanismoak barne.
e. Aztertu beharreko kanpo eragile eta
guneak: nazioz haraindiko erakunde
kideen hautaketa, elkarteen identifikazioa,
nazioarteko sare eta feriak, europar
finantzaketa lerroak hautematea...
aukera ematen dute eta, emaitzaren baitan,
horiek berraztertzeko eta berrorientatzeko
Estrategiaren jasangarritasuna bermatzeko.
Plangintzaren gauzatzearen jarraipenak
informazio garrantzitsua emango dio tokiko
gobernuari eta emaitzak aurkezterakoan
erabilia izan daiteke. Era berean,
informazio hori garrantzitsua izango da
kanpo ekintzaren hiritar eta eskualdeko
eragile sozioekonomikoekiko komunikazio
estrategiaren barruan.
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f. Jarraipenerako tresnak eta ebaluazio
modalitateak.
g. Finantzaketa baliabideak eta iturriak.
h. Tokiko gobernuak sustatutako kanpo
ekintzaren komunikazio eta zabalkunde
estrategia.
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4. Lankidetza transnazionala

36

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean

bizkaiko foru aldundia

4.1. Trans-nazionalitatea
Trans-nazionalitatea Estatu edo nazio baten
esparrua gainditzen duen guztia definitzen
duen terminoa da. Horren barruan, estatumugen barruan zein horietatik kanpo egiten
diren ekintzak biltzen dira.
Arrunki, kontzeptuak Europar Batasunaren
ekintza eta arauei egiten die erreferentzia,
“internazionala” (estatu-gobernuen artean
eta horiek kontrolatuta) eta “nazioz gaindiko”
(gobernuena baino gorengoa den maila bati
delegatutako botereak) terminoen arteko
bereizketan.
Subsidiariotasun-printzipioaren arabera,
edozein gairen konponketa arazotik gertuen
den aginteak konpondu beharko du. Europar
Batasunaren oinarrian den printzipioetako
bat da eta hala jaso zen 1992. urtean Europar
Batasunaren Tratatuan, Maastrichteko
Tratatua bezala ezagutzen den hori, hain zuzen
ere.

gainditzen dituzten lankidetza eta akordioak
ezartzea da helburua, modu horretan,
proiektuen berrikuntza suspertuz eta lortutako
emaitzak optimizatuz.
Proiektu transnazionalak hainbat herrialdez
osatuta daude, eta hori Europar Batasunean
oso ondo baloratua dagoen zerbait da,
erakunde kide transnazionalen arteko
lankidetza horrek europar nortasun komun
baten sorkuntza eta Europa oinarritik
eraikitzearen ideia sustatzen duelako.
Lankidetza transnazionalak hainbat onura
sortzen ditu, zuzenak zein zeharkakoak.
Adibidez:
•

Berrikuntza suspertu eta laguntzen du
zuzenean.

•

Ideia eta esperientzien hartu emana
sendotzen du.

•

Hainbat sektoreen arteko komunikazioa
hobetzen du.

Ekintza-printzipioa

•

Trans-nazionalitatea europar programek
duten ezaugarri komuna da, eta Europar
Batasunaren eraikuntzaren isla da. Mugak

Tartean diren erakundeen gaitasuna
handitzen du.

•

Kulturarteko eztabaidaren bidez Europaren
eraikuntzan laguntzen du.

bizkaiko foru aldundia
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lankidetza transnazionala

4.2. Lankidetza ereduak
Udal-lankidetzari ikuspegi bikoitz batetik ekin
ahal zaio: eragile bateratu bezala (tokiko/
eskualdeko administrazio publikoa) edo
hainbat eragileen arteko interakzioa ematen
den espazioa bezala (gizarte-mugimenduak,
enpresak, unibertsitateak, etab.):

a. Lankidetza zuzena
Kasu honetan udalerria zuzenean inplikatzen
da lankidetzaren objektuan. Lankidetza
zuzenaren objektua eta konpromiso gradua
era askotakoa izan daiteke, denboran zehar
hirien arteko lankidetza eredu desberdinek
aditzera ematen duten bezala.

b. Zeharkako lankidetza
Udalerriak lankidetzan hartzen du parte
gobernuz kanpoko erakunde desberdinek
kudeatzen dituzten proiektuen aldi bereko
finantzaketarako dirua jarriz. Kasu honetan,
udalerriaren eragina lankidetza planen
lehentasunen definizioan eta proiektu batzuen
edo besteen hautaketan ematen da.
Lankidetza politikak ezartzeko, tokiko
erakundeek hainbat antolaketa ereduen
artean aukera dezakete (edo horietako batzuk
bat aldi berean):
•

Eredu instituzionala: Bi hirien arteko
harremana antolatzen da berdintasun
egoera batean.

•

Eredu mistoa: Eredu honetan,
lankidetza politikak batera definitzen
dira tokiko erakundearen eta gizarte
zibileko erakundeen artean.

•

Eredu soziala: Beste aukera bat egitura
bat konfiguratzea da non, udalerrian
diren gizarte zibileko erakundeek,
plataforma batean egituratuta,
lankidetzaren parte bat kudeatzen
duten.

Orokorrean, politika eraginkorrenak denboran
mantentzen diren horiek direla uste da
eta, ondorioz, tokiko gobernuaren barruan
instituzionalki integratuta daudenak.
Ekintzei jarraipen eta sendotasun handiagoa
emateko, Kanpo Harremanetarako Tokiko
Estrategia formalki baliozkotua izatea
gomendatzen da. Kanpo harremanen
gauzatzea, hala ere, ez du ez harremanen
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izaeran geldialdi bat ez kontrako alderdiei
ematen zaien baldintzarik gabeko babesa
suposatu behar, harremana aurrera doan ala
ez alde batera utzita.

Jarrera instituzionalak
Aurrekoa ikusita, erakundeek jarrera
desberdinak har ditzakete. Jarrera horiek hiru
multzo handitan bil daitezke:

Tradizionala

Senidetzeetan ardaztua, kasu gehienetan,
arrazoi kulturalak direla eta sortuak. Ekintza
puntualak izaten dira, tokiko politika
publikoetan aldaketa edo kontribuzio berezirik
sortzen ez dituztenak.

Protagonista

Udala/eskualdearen protagonismo handiagoa
eskatzen dute. Politika publikoen plataforma
baten inguruan antolatzea bilatzen duten
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ekimenak eta ekintzak dira, bai alde
biko akordioak bai lankidetza teknikofinantzariorako lankidetza hitzarmenak.
Helburua globalizazioak lurraldean sortzen
dituen efektuei erantzutea izaten da.

Pasiboa

Udala/eskualdeari agertoki internazionalaren
inguruko antolaketa politiko-ekonomikoa
egitea ez dagokiola hartzen du abiapuntutzat
eta, ondorioz, ez da espero ekintza horrek
tokiko/eskualde mailako politika publikoen
ezarpenerako onura handiegirik ekarriko
duenik.
Udal/eskualdetik kanpo sortzen diren
nazioarteko lankidetza eskaerak
administratzen saiatzen da, sareen edo beste
hiri/eskualdeen bidez sortzen diren lankidetza
ekimenen aurrean egiten den erantzuna,
baina tokiko/eskualdeko gobernuaren ekintza
estrategien muinean egon gabe.
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4.3. Lankidetzarako tresnak
Lurralde maila desberdinen arteko lankidetza
sistemak Europako integrazio prozesutik
eratorritako gaiei erantzuteko antolaketa
berezi bat du. Tratatuetan izan diren
erreforma desberdinek Europar batasunaren
eskumenen hazkunde bat ekarri dute.
Horrek eskumenen barne-sisteman eragina
du eta baita tokiko erakundeei onartutako
eskuduntza esparruan. Behar berri horri
erantzuteko, tokiko parte-hartze sistema bat
antolatu da erkidegoko jarduerek edo arauek
tokiko erakundeen eskumenetan ahokadura
duten edo interesetan eragiten duten
kasuetarako.
Deszentralizatutako lankidetza ekintza anitzak
sostengatzen duten tresna eta modalitateei
dagokionez, honako aukera hauek identifika
daitezke:
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Alde biko akordioak/Senidetzeak
Alde biko akordioak udalerrien arteko
akordioak dira, elkarrekiko onura duten
esparruetan.
Senidetzeak europar esparruan aritzeko
bere elkarketa aldarrikatu nahi duten bi
udalerrien arteko topaketa da. Helburua bere
arazoei aurre egitea eta haien artean gero eta
estuagoak diren adiskidetasun harremanak
garatzea da.
Europako integrazio prozesuaren lehen
etapetan senidetzeek funtsezko papera bete
zuten zabalik jarraitzen zuten zauriak ixteko.
Gaur egun, europarron kultur ohituretan
sustraituta, hiritarrei, eta bereziki gazteei,
aukera ematen die adiskidetasun harreman
iraunkorrak hasteko eta komunean dituzten
puntuak aurkitzeko. Europar Batasunetik
kanpo, senidetzeek elkarrekiko konfiantza eta
ulermenean oinarritutako harremanak sortzen
laguntzen dute.
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Senidetzeak tokiko zein eskualdeko
garapena sustatu ahal duten esparru guztiz
desberdinetan elkarrekiko esperientzien hartu
emanetarako eta aberasterako abiapuntua
izan daitezke. Modu horretan, senidetzeen
bitartez, europar udalerrien arteko hainbat
lankidetza eraiki dira. Lankidetza horiek,
adibidez, honako esparruetan garatu dira:
hondakinen tratamendua, uraren kudeaketa,
garapen ekonomikoa edo gizarte-zerbitzuak.

Lurralde Lankidetzarako Europar
Elkartzeak (LLEE)
Tokiko erakundeek Lurralde Lankidetzarako
Europar Elkartzeetan parte har dezakete
(hemendik aurrera LLEE).
Lurralde Lankidetzarako Europar Elkartzeak
(LLEE) mugaz haraindiko, eskualdeen arteko
eta transnazional- europar lankidetzarako
tresnak dira. Europar Batasunak aldi berean
finantzatutako egitasmoak eta tokiko
eta eskualdeko erakundeek sustatutako
(erkidegoko finantzaketarekin edo gabe)

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean

bizkaiko foru aldundia

lankidetza transnazionala
Madrilen sinatu zen 1981. urteko maiatzaren
21ean eta Espainiak 1990ean sinatu zuen
(EAO 1990 Urriak 16). Horrela, mugaz haraindi
mailako hitzarmen prozesu aktibo bat hasi
zen.
Europako Kontseiluak, aspalditik, mugaz
haraindiko lurralde-erakundeen arteko
lankidetza sustatu nahi izan du. Horren
helburua Europaren dinamikan lurraldekolektibitateen parte-hartze handiagoa;
mugaldeko eskualdeen garapena; eta,
eskualde-, hiri-, eta landa guneen garapena,
ingurumenaren babesa edo partekatutako
azpiegituren hobekuntza bezalako gaietan
lurralde-erakundeen arteko lankidetzaren
bilaketa sustatzea da.
Mugaz haraindiko lankidetzak Europar Esparru
Hitzarmenaren xedapenak garatuko eta
zehaztuko duten alde biko edo alde anitzeko
nazioarteko tratatuen aldez aurreko burutzea
eskatzen du. Ez du, berez, Estatu-kideen partehartzea uzten, horien tokiko eta eskualdeko
erakundeena baizik. Lankidetza, gainera,
mugaren alde bietako aldameneko edo alboko
erakundeetara mugatzen da.

Udal-sareak

ekintzak abian jartzeko sortu zen. Elkartzeak,
gutxienez, Europar Batasuneko bi Estatukidetako erakunde edo elkarterekin osatuta
daude eta bere xedea, lankidetza horren bidez,
kohesio ekonomiko eta sozialaren errefortzua
sustatzea da.
LLEE-en eskumenak kideen iniziatibaz sortzen
den derrigorrezko lankidetza-hitzarmen
batean ezartzen dira. Kideek erabakiko dute
LLEE-a entitate juridiko autonomoa izango
den ala atazak kide bateri emango zaizkion.
Bere funtzionamendua kideek onartuko duten
Estatutuan arautuko da, araudiaren arabera
ezarritako muga eta baldintzekin.

Mugaz haraindiko Lankidetza
Hitzarmenak

Udal-sareak udalerri eta bestelako erakundeen
arteko borondatezko elkartzeak dira. Sare
horien xede nagusia jarduera esparru zehatz
batean esperientzien hartu emana sustatzea
eta proiektuak eta ekintzak garatzea da.
Modu horretan, ahaleginak eta ezagutzak
meta daitezke eta presio talde moduan
aritzeko aukera dago, kideen posizionamendu
instituzionala sendotuz.
Sareen bidez udalerrien garapen ekonomikoa
sustatzen da, esperientzien eta jardunbide
egokien hartu emana egiten da eta Estatuaren,
Europar Batasunaren edo nazioarteko
erakundeen erabakietan eragina izatea
lortu nahi da udal-interesak kontuan
hartuak izan daitezen. Era berean, tokiko
politiken sustapena lortzen da eta ezagutzen
sustapenerako eta zabalkunderako ekintza
komunak egiten dira.

Tokiko erakundeek hainbat mugaz haraindiko
lankidetza formulatan har dezakete parte.
Mugaz haraindiko Lankidetzaren inguruko
Europar Hitzarmen-Esparrua, Madrilgo
Tratatua izenarekin ere ezagutzen dena,
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Senidetzeetako jardunbide egokien adibideak
Gazteria

Hiritargoa

Hezkuntza hartu emanak aktiboki
sustatu

Gazteriaren tokiko Kontseilu bat

Leeds-eko (Erresuma Batua) eta Brno-ko
(Txekiar Errepublika) eskolek, 2004ko urritik
hona, hezkuntza proiektu zabal bat garatu
dute. Proiektuaren jatorria banan-banako
hezkuntzaren inguruan egin zen kongresu
batean kokatzen da. Bertan izan ziren Brnoko
ordezkariek hezkuntza baliabide modernoen
eta teknologia berrien inguruko bikaintasun
zentro bat bisitatzeko aukera izan zuten
eta baita bertako zenbait ikastetxe. Aldi
berean, egonaldi horretan, Leedseko eskolek
nazioarteko hartu emanek bere lanean izan
zezaketen balio erantsiaz ohartu ziren.
Jarraian, eta lankidetza sendotu nahian,
Brnoko hiria izan zen antzeko kongresu bat
antolatu zuena. Proeiktu hori abian jarri
zenetik, bi hiri horietako eskolen arteko
harremana sendotu egin da eta hartu emanak
biderkatu egin dira. Gaur egun, 25 ikastetxe
daude inplikatuta. Gainera, aukera berriak
zabaltzen ari dira, hala nola, Brno-n lehen
ikastetxe elebiduna zabaltzearena. Proiektu
horretarako Leeds hiriak eskaera anitz jaso
ditu.
Proiektuaren aurrekontua: 20 000 euro
Argibide gehiagorako:
Jenny Hill
Nazioarteko Harremanak
Saileko buru exekutiboa
Leeds hiriko udala
jenny.hill@leeds.gov.uk
+44 (0)113 247 5325
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Senidetutako Alsómocsolád (Hungaria) eta
Marefalva (Errumania) hiriek bere lankidetza
sendotu nahi zuten. Duela zenbait urtetik
bazen Alsómocsoláden Gazteriaren tokiko
Kontseilu bat eta bere hungariar homologoak
ekimen hori bere egin nahi zuen tokiko
problematikak barneratuz. Aldi berean,
ekimen horrekin hungariar hiriak bere
biztanleria gaztearen artean tolerantzia
sentimendua sendotu nahi zuen. 2002. urtean,
Alsómocsoládeko zenbait gazte Marefalvara
joan ziren bere tokiko Kontseiluaren
funtzionamendua azaltzera. Astebetez, bi
hirietako zenbait gaztek errumaniar hirian
antzeko egitura bat abian jartzearen inguruan
hausnartu zuten. Lau lantalde tematiko
sortu ziren eta gai bakoitzarentzat jarduera
desberdin bat antolatu zen.
Esperientzia horri esker gazteek elkarren
artean hobeto ezagutzeko aukera izan zuten.
Helburu zehatzak lortzeko elkarrekin lan
egitean adiskidetasun iraunkorrak sortu
ziren. Denbora epe laburrean errumaniar
gazteek hungariar kideekin batera definitutako
egitasmoak abian jarri ahal izan zituzten.
Modu horretan, proiektuak kudeatzeko
zenbait teknika ikasi zituzten, adibidez, alderdi
finantzarioak. Gainera, lanaren fase horrek
udalerriarekin ardura hartzeko eta konfiantzan
oinarritutako harremanak eraikitzeko aukera
eman zien. Marefalvako gazteen tokiko
Kontseilua Errumanian sortu den antzeko
lehen erakundea izan da.
Proiektuaren aurrekontua: 4 000 euro
Argibide gehiagorako:
Balogh Anikó
balogh.aniko@telehaz.hu
+36-30/411-5394
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Gizarte-inklusioa

Biztanleentzako zerbitzuak

Langile immigranteak hobetu ezagutu

Lankidetza bizia zerbitzuak hobetzeko

Senidetutako Carrickmacross (Irlanda) eta
Carhaix-Plouguer (Frantzia) hiriek aldizka
kultur hartu emanak antolatzen dituzte
eta, 2005. urtean Estonia, Letonia eta
Lituaniako langileak gonbidatu zituzten bere
ospakizunetara. Ohiko ikuskizun zeltez gain,
hiru Estatu baltikoetan jatorria zuten erakunde
laguntzaileek bere herrialdeetako kantu eta
dantzak aurkeztu zituzten eta, ordezkari
frantziarrek Carrickmacrossera egindako
lau egunetako bisitan, liburu eta argazki
erakusketa txiki bat eskaini zitzaien. Azkenik,
zenbait bilera antolatu ziren eta horietan,
Ekialdeko Europako ordezkariek ordezkari
publikoei eta enplegatzaileei abegi-hirietan
duten bizitzaren inguruko sentimenduak
aurkezteko aukera izan zuten.

Viborg (Danimarka) eta Marijampole (Lituania)
hiriek, 1992. urtez geroztik senidetuak,
bakoitzak bere konderriak dituzte proiektuen
zati bat finantzatzeko. Lankidetzak esparru
sozialeko hainbat gai hartzen ditu bere barne,
hala nola, hezkuntza, kultura, osasuna edota
ingurumena. Hiru urtean behin, hiri biek
lankidetza hitzarmen bat sinatzen dute eta,
urtean bitan, Marijampoleko talde batek bere
daniar homologoekin biltzeko bidaiatzen du.

Herrialde baltikoko parte hartzaileek
gogoberotasun handia azaldu zuten:
erakusketetarako hainbat liburu, film, argazki
eta disko mailegatu zituzten eta, ilusio handiz
hartu zuten parte ospakizun zeltetan. Irlandar
eta frantziar ordezkariek pertsona horien
motibazioak ezagutzeko eta izaten dituzten
zailtasunekin sentsibilizatzeko aukera izan
zuten. Ordutik hona, adiskidetasun harreman
nabariak sortu dira eta baltikoko langileek
gizarteratuago daude. Zuzeneko ondorioen
artean ere honakoak aipa daitezke: baltikoan
jatorria duten pertsona gehiagok gida-baimena
ateratzea lortu zuen eta Senidetze-Batzordean
den kide batek eskainita doako ingeles eskolak
jasotzen ari dira horietako askok.

Urteek aurrera egin ahala lankidetza handitu
da eta, horrela, gaur egun, ospitaleak,
liburutegiak, museoak, elizak, ikastetxeak,
gizarte-langileak edo, tokiko Administrazioak
ere hartzen ditu bere gain. kasu guztietan,
esperientzien hartu emanak hiritarren bizitza
kalitatea hobetzea du helburu. Abian den
azken proiektuaren kasua da, non hezkuntza
zentroetan dokumentazio zentroak abian jarri
nahi diren.
Proiektuaren aurrekontua: Urtero, batez beste,
21 000 euro
Argibide gehiagorako:
Steen Andersen
steenand@post.tele.dk

Proiektuaren aurrekontua: 8 000 euro
Argibide gehiagorako:
Michael MacMahon
ctmcmahon@eircom.net
+353 42 9661097

bizkaiko foru aldundia

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean

43

5. Sareetan parte-hartzea

44

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean

bizkaiko foru aldundia

sareetan parte-hartzea

Zintzotasuna eta egonkortasuna

Sare
pertsonalak

Sareak EB-ren

Europar elkarteak

programetan

Erakunde kide

Harreman
indibidualen
sare informalak
Europako
beste pertsona
laguntzaileentzat
eta
antolatzaileentzat.

Aldi baterako

formalekin edo

finantzatutako

pertsonekin

elkarketak sare

legalki eratutako

iraunkorren egiturak

erakundeak.

ezartzea helburu

Adibidez:

duten lan-programa
baten baitan.

Europar sareetan izatea eta bertan egiten den
lana oinarrizkoa eta egituratzailea den ardatza
da tokiko erakundeentzat. Horiek, sareetan
presentzia izanez lan egin behar dute, bereziki
Europa mailan, eta horrek esperientzia hartu
emanez eta partekatutako proiektu berrien
garapenaz baliatzeko aukera emango die.
Europar sareak oso tresna erabilgarriak dira
udalerrien eta hirien garapenerako eta horrek,
zuzenean, onura ekartzen die hiritarrei. Sare
horietan diren zenbait kidek esperientzia
handia dute horrelako proiektuetan parte
hartzen edo proiektu horien lider izaten.
Jasotako erkidego-finantzaketarekin
eguneroko alderdietan hiritarren ongizatera
bideratutako onura anitz lortzen dira, besteak
beste, mugikortasun eta herri-lana, gizarte
ongizatea edo kultura esparruetan.

5.1.	 Sarearen kontzeptua
Europar Batasunean
Sarearen kontzeptua Europar Batasunean
anbiguoa da eta antolaketa egitura
desberdinetarako erabiltzen da. Formaltasun
motaren eta erakundearen egonkortasunaren
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EUCEN,EAEA, EAIE.

arabera kontzeptu hori nabarmen alda
daiteke.
Zentzu horretan, aipa daitezke:
•

Kontaktu pertsonaletatik sortutako
harreman pertsonalak, baina sare
formalak ez direnak.

•

Europar elkarteak, legalki eratuak.
Europan mota horretako 1.500 sare
inguru daude eta taldeen interesen baitan
aritzen dira. Kideak, estatutuak, urteroko
aurrekontua, langileak eta bulegoak
dituzten elkarte moduan aritzen dira.

•

Europar programen esparruan
denboraldi baterako eratutako europar
sareak (partzuergoak). Programazio
denboraldien zehar finantzaketa aldien
amaieran desagertzen ohi diren sareak
sortzen dira.

Europar sareek Europar Elkarteek baino
iraupen laburragoa izaten ohi dute, kasu
gehienetan, sareek ez dutelako erakunde legal
bat osatzen; aldizka, europar programa batean
eskaera bat aurkezteko erakunde kideen
arteko denboraldi baterako bateratzeak dira.

tokiko erakundeen proiekzioa europar batasunean
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sareetan parte-hartzea
Europar sareek dituzten
indarguneak eta ahuleziak
Sareek funtzio garrantzitsua betetzen dute
europar finantzaketa programen barruan.
Lankidetzarako eta erakunde desberdinak
harremanetan jartzeko tresna garrantzitsuak
dira eta, horiei esker, interesekoak diren gai
komunen inguruan sinergiak sortu eta europar
programen finantzaketa-lerroekin aldi berean
finantza daitezkeen proposamenak prestatu
ahal dira.
Sareen inguruan hitz egiten denean, europar
proiektuen aurkezpenaren inguruan sortutako
lankidetza transnazionaletik bereizi behar dira.
Biek hainbat puntu eta ezaugarri komunean
dituzten arren, bakoitzak erabiltzen dituen
estrategiei dagokionez, aldeak nabariak dira.

Europar sareak

Europar sareak

Indargune posibleak

Ahulezia posibleak

• Malgua, eremuaren
beharretara moldagarria
• Motibazio eta konpromiso
maila altua
• Merke samar
• Egitura horizontalak
• Erabakiak modu
partekatuan hartzen dira

• Ezin dira hirugarrenekin
kontratuak sinatu sare
moduan
• Langileak lanaldi osoarekin
kontratatzeko zailtasunak
• Hainbat kasutan, ekintza
profesionaletarako aukera
eta baliabide nahikorik
gabe
• Jasangarritasuna kritikoa da
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Sareek
dituzten
funtzio
nagusiak

Eztabaida funtzioa.

Plataforma komun bat,
foroa edo erreferentzia
puntua eskaintzea lan
esparruan funtsezkoak
diren gaien inguruan
eztabaidatzeko eta
hausnartzeko.

Zabalkunde
funtzioa. Europar

Laguntza funtzioa.
Sareetan
proiektuak sortzen
lagundu Sarearen
funtzionamendurako
finantzaketa
ahalbidetzeko.

Sustapen
funtzioa. Emaitza

proiektuetan edo
bestelako ekimenetan
sortutako berrikuntza
eta jardunbide
egokiak zabaldu.

berritzaile, ideia eta
jardunbide egokien
inplementazioa
sustatu egokiak diren
esparruetan.

Ikerketa funtzioa.

Aurreikuspen
funtzioa.

Esparru tematikoaren
ikuspegi orokorra
eskaini konparazioanalisien bidez eta Europa
mailan partekatutako
terminologia baten
garapenean lagundu.
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Egun diren eta
etorkizunean izan
daitezkeen beharrak
identifikatu eta
lankidetzarako izan
daitezkeen esparruak
azpimarratu.
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Sare baten eta lankidetza proiektu baten artean
dauden alde nagusienak
Europar sareak

Europar eskala
(>10 kide)

Eskala transnazionala
(>3 kide)

Ezagutza estrategikoak
partekatu

Berrikuntza zehatza sortu

Prozesuarekiko
orientazioa

Produktuarekiko
orientazioa

Eragin estrategiko
esparruan
Helburu anitzak eta
konplexuak

Autonomia maila altua
duten jarduera atal
bananduak

Era askotako
helburu-taldeak

Esparrua ordezkatzen duten
eragile nagusiak barneratzen
dituzten lankidetzak
Lankidetzak
ugaritzeko
estrategia
Egitura jasangarria edo
harremanetarako egitura
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Lankidetza
proiektuak
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Produktu eta zerbitzuen
egitea eta erabilera
Helburu laburtuak eta
zehatzak
Emaitza nagusietan
laguntzen duten elkarrekin
erlazionatutako atazen
multzoa
Argi identifikatutako
helburu-taldeak

Ezagutza osagarriak
dituzten profesionalekin
lankidetzak

Erakunde kide posibleekin
lankidetza itxiak
Aldi baterako
lankidetzarako egitura
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Zer dira
sareak?

Sarea
politikak eta
praktikak
garatzean
datza

Sarea ikastean
datza

Sarea sarean
lan egitean
datza

Europar Sareen helburuak
Sare horien helburu nagusienak honako hauek
dira:
•

Hainbat erakundeekin eta entitateekin sare
bat sortzea

•

Ikastea.

•

Esperientzia eta jardunbide egokiak
trukatzea.

Estrategia definitzeko esparruaren barruan,
funtsezkoa da ondo definitutako ideia bat
izatea eta, horretarako, ezinbestekotzat
hartzen da networking edo sareen mapaketa
bat egitea, interesekoak diren gaien inguruan
diren sareak, parte hartzen duten erakundeak,
etab, ikusiz.

Europar Sareen Ezaugarriak
Estrategia komun bat definitzea eta proiektuen
helburuak definitzerakoan erakunde guztien
konpromisoa lortzea funtsezkoa da. Kontuan
izan behar dira, besteak beste, garatu nahi
diren prozesu eta produktuak, sor daitezkeen
arazoak, lortu nahi diren abantailak eta
prozesuaren alderdi berritzaileak.

bizkaiko foru aldundia

Ondorioz, garrantzitsua da azpimarratzea,
definitutako estrategiaren esparruan, sareek
zein funtzio beteko duten. Sare horiek hiru
ezaugarri berritzaile dituzte:
1. Sareen ezaugarri nagusienetako bat euren
dimentsio tematikoa da. Sareak kide
guztiek interesa edo esperientzia-maila
handia duten esparru edo politika publiko
baten inguruan antolatzen dira. Sareek
ez dute funtzionatzen, orokorrean, modu
hierarkikoan, hots, erakunde kideen eragile
publiko izaeraren baitan baizik eta, interes
komuna duen politika baten inguruan
kideek duten espezializazio tekniko baten
inguruan. Hau da, argi eta garbi, alderdi
bat non sareek mekanismo formalen
aktibazio eraginkorrago bat ahalbidetzen
duten. Izan ere, tokiko erakundeentzat oso
garrantzitsuak diren gaietan lankidetzan
aritzeko eta eragina izaten saiatzeko
aukera ematen dute, adibidez, ikerkuntzan,
industrian edota nekazaritzan.
2. Bigarrenik, sareak lankidetza eta
eragina izateko modu bat dira, udalerri
eta eskualdeen elkarteek duten
instituzionalizazio maila txikiagoarekin,
txandakako presentzia eta langileria oso
txikia dutelako. Zentzu horretan, sareek
erabaki prozesuetan parte hartzen duten
beste erakundetara gerturatzeko aukera
ematen dute, proposamen eta politika
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sareetan parte-hartzea
zehatzen inguruan aliantzak ezartzeko
aukerak emanez.
3. Hirugarrenik, sareetan parte-hartzeak ez
du Gobernu zentralarekin koordinatzeko
beharra inposatzen eta berezko agenden
garapena ahalbidetzen du Estatu kide
desberdinen arteko lurralde-mailen artean,
horiekiko autonomiarekin.

5.2.	 Europar Sareen
tipologia
Hainbat motako eta kategoriako sareak daude
eta, ondorioz, modu desberdinetan sailka
daitezke. Adibidez:

•

Sare tematikoak

Horietako bakoitzak jorratzen duen gaiaren
araberakoak: soziala, gazteria, hirigintza...

•

Irizpide geografikoen
araberako sareak

Horietako zenbait sare berriagoak diren arren,
bi multzo handitan bana daitezke:
-

-

•

Mugakide diren eskualdeen arteko
lankidetzarako sareak. Funtsean,
horien xedea Estatuen arteko mugak
direla eta lankidetzarako ezarritako
oztopoak ezabatzea da. Sarritan, sare
horiek europar eskualde-politikarako
aurrekontuaren finantzaketa izan
dute, Interreg Programaren bidez edo
eskualde-lankidetza esparruen bidez.

•

Bere kokapen geografikoa dela eta
antzeko arazoak dituzten lurraldeen
interesak europar erakundeen aurrean
ordezkatu nahi dituzten sareak.

Bereziki, garraioarekin, jasangarritasunarekin
eta ikerketa eta berrikuntza politikarekin zer
ikusia dutenak.

Interes partekatuak dituzten
sareak

Horien artean, adibidez, lurralde industrialen
elkartzeak (industria kimikoak, automobilgintza
edo ehungintza, nekazale-industriak,
ardogintzaren eskualdeak, barazkiak eta
frutak).
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Politika zehatzen inguruko
lankidetza sareak

Beste sare motekin alderatuta, hauen
helburua, printzipioz, ez da interes mota baten
ordezkapena, politika zehatz baten inguruko
lankidetza estrategia bat baizik. Sare horiek
bereziki interesgarriak dira, ez bakarrik bere
kopuruarengatik edo kideen kopuruarengatik,
baizik eta, Europar Batasunaren politika
tematikoen inguruan egituratzen direlako,
lurralde-kohesio politikatik haratago
(ingurumen eta osasuna eta pertsona
kontsumitzaileen babesa politikak edota
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sareetan parte-hartzea

5.3.	 Tokiko erakundeek
Europar Sareetan
parte hartzeko izan
ditzaketen motibazioak
Interes partikularren defentsa
Presentzia formalak duen eragin eskar
samarraren aurrean, badirudi tokiko
erakundeak, beste erakundeekin lankidetzan,
aktibattzen direla bere interesekoak diren
gaietan eragin zuzena izateko. Sareak, modu
informalean baina eraginkorrean, tokiko
erakundeen interesen alde presioa egitea
posible egiten duten kanalak dira.
Europar plataformetan parte hartzea
erkidegoko erakundeak errealitatera eta
lurraldeen zein hiritarren interesetara eta
beharretara gerturatzeko erabiltzen da.

Tokiko interesa duten politiken
defentsa Europa-mailan
Bere lehentasunen sustapena politika
propioetan. Europar Batasunak gero eta eragin
handiagoa du horien gainean.

Motibazio ekonomikoa
Europar aldi bereko finantzaketa lortu
ahal duten proiektuen garapena. Izan ere,
horrelako proiektuak europar hainbat
herrialdetako erakunde talde batek bultzatu
behar ditu.
berrikuntza eta gizarte-gaiak esparruetan
garatzen diren lankidetza estrategiak).

•

Bikaintasun sareak

Ikerketa eta garapen teknologikoan oinarritzen
diren sareak dira eta europar ikerketaren
kalitatea sendotzeko helburuarekin sortzen
dira. Horretarako, lehen-mailako garrantzia
duten zenbait eremutan europar eskualde
desberdinetan egun diren ikerketa-gaitasunen
integrazio jasangarria egiten da, ikerketa
erakundeen elkartzeen bidez, jardueraprograma komunak gauzatzeko.
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Berrikuntza, ikerketa, ingurumena... sustatzen
duten erakundeetan tokiko erakundeak
izatea, hein handi batean, europar aldi
bereko finantzaketa jaso ahal duten europar
proiektu berritzaileak sustatzeko beste tokiko
eta eskualdeko erakundeekin hitzarmenak
ezartzeko beharra dela eta azal daiteke.
Zentzu horretan, zenbait sare ez dira europar
erakundeekin harremanak ezartzera mugatzen
eta europar beste udalerri eta eskualdeekin
lankidetza sustatzen dute.
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