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LEHENDAKARIAREN
HITZA
2017ko urtarrilaren lehenean sortu zen Euskal Elkargoa. Bilakaera
nagusia izan da, lurraldean bizitzen ari garen gizarte, ekonomia eta
ekologiazko aldaketen antzera. Azterketa, zenbaki, lekukotasun eta
elkarrizketen bitartez, Begi aldizkariak, bere lehen zenbaki honetan,
bilakaera horien gaineko gogoeta partekatu baten molde berri
batera gonbidatzen gaitu. Gure segurtamenen gainean galdetzeko
aukera dugu ere, edota etorkizunaren gaiaz gogoetatzeko, hala
nola egiten baitute Claude Labat historialariak, Jean-Louis Iratzoki
diseinatzaileak, Maryse Cachenaut laborariak, Philippe Estèbe
geografialariak, Mohamed Amara unibertsitariak, Benoit Caussade
bizitegi lagunduen espezialistak... guztiak gonbidatu baititugu
egungo Euskal Herriaz duten ikuspuntu berezia ekar diezaguten.
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BEGI: EUSKAL HERRIAREN POTRETA ZENBAIT GALDERATAN
Euskal Elkargoak berrikuntza zerbait ekarri nahi ukan dio
«Petit Atlas du Pays Basque» zenari, hau da, 2015ean,
herriarteko maparen bilakaeraz ekarpen bat egin zezan,
Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAPAtlantikoko eta Pirinioetako Hirigintza Agentzia) delakoari
eskatu zitzaion orduko atlas hari.
Molde berrian, atlas txikia Begi bilakatu da eta lurraldean
ematen ari diren gizarte, ekonomia, ekologia eta kultura
aldaketak aipatu nahi ditu. Argi berria ekarri nahi
die herritar guztiei, hobeki konpreni ditzaten Euskal
Elkargoaren politika publikoek altxatu beharko dituen
erronkak. Atlantikoko eta Pirinioetako Hirigintza Agentziak
bildu datuetatik abiatuz, Euskal Herriaren irakurketa
berria proposatzen da, bizilekuei, mugikortasunei,
ekonomia garapenari edota uraren kudeaketari edo
bioaniztasunaren babesari loturiko arazoak aipatzean
erabili ohi diren betiko leloetatik urrun. Guztia lurralde
hau maite duten, bertan bizi eta lan egiten duten emazte
eta gizonen kontakizunetan ageri zaigu. Narrazioaren
diseinuak eraginik, Begi mook moldean ageri da, non
elkarrizketak, analisia, kartografia, infografia eta abar
nahastekatzen baitira. Euskal Elkargoaren lurraldeak
altxatu beharko dituen erronkak aipatzeko molde berezia.
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SO GURUTZATUAK

TXINATAR
POTRETA
VICTORIEN VANOOSTEN, EUSKAL
HERRIKO ORKESTRA SINFONIKOAREN ORKESTRABURUAK EGINIK

Euskal Herria balitz...
Kolore bat
Berdea litzateke,
ingurunea bezala

proiektuz

beterik

duen

Materia bat
Zuhaitz azala litzateke, maiz latz dena, baina
baliabidez beterik
Usain bat
Lanbroa litzateke, euri eta itsaso artekoa
Urtaro bat
Larrazkena litzateke, argi ederreneko urtaroa
Zuhaitz bat
Gernikako haritza litzateke, noble, sendo eta
antzinako handientzakoa
Abere bat
Hartza litzateke, murrukutuna, arraroa, baliosa

Gauza bat
Makila litzateke, denborak eta gizakiek apaindua
Liburu bat
«Linguae Vasconum Primitiae» Bernat Etxepare
idazlearena litzateke, jatorri baten zeinua
Obra bat
«Une barque sur l’Océan» (Txalupa itsas gainean)
obra, Maurice Ravel-ena
Abesti bat
«Txoria Txori» litzateke, herrialdearekin ukan
nuen lehen topaketaren oroitzapena
Akats bat
Harrokeria litzateke, beti bere buruaz harro
Kalitate bat
Eskuzabaltasuna litzateke
Erronka bat
Euskal Herria litzateke
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JEAN DUVERDIER
Baionan sortua, Jean Duverdier eskuartean arkatzari eusten jakin zuenetik ari da marrazten!
Karikaturagilea, Baionako besten Leon errege maskota ezagunaren sortzailea, prentsa disenatzailea
Sud Ouest egunkarirako eta Quotidien du Tourisme egunkarirako, biltzarretako animatzailea, Jean
Duverdier maleziaz eta umorez promenatzen du bere luma mundu osoko berrien gainean eta euskal
berrien gainean. Penninghen eskolan ikasia, artista honek bere beste jaidura bizi batean ere jartzen
du bere talentua, hau da, jazz-ean ere bai.
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SO GURUTZATUAK

EUSKARA PLAZER

GABRIELLE DUPLANTIER

ITXARO BORDA

E

z da erakargarria, ikerketa soziolinguistikoek agonia urria neurtzen dioten
hizkuntza batean idaztea. Halaber, euskalgintzako bozeramaileek batzuetan
hizkuntzaren azkena iragartzen dute, adibidez ikastolaren aldeko negoziaketa
bat edo beste gaizki pasatzen denean. Euskararen sinonimoa apokalipsia dea?
Dagoeneko, galdera honakoa da: posible al da mintzairaren gaia plazaratzea honen
etorkizun mehatxatua azpimarratu gabe? Sortzea, idaztea, bizitzea norberarengan
euskara sotila balitz bezala,
Kasandra amilduen hauenetatik
urrun? Egoeraren paradoxa
ezberdin argitzen digute
eskakizun soil horiek.

POSIBLE AL DA EUSKAL
MINTZAIRAREN GAIA PLAZARATZEA
HONEN ETORKIZUN MEHATXATUA
AZPIMARRATU GABE?

Bistan dena gure solasaren
funtsa ez da hizkuntzaren
osagarri latzaren ukatzea, baizik eta euskararen erabilpena beste modu batez
kontsideratzea, hain zuzen ere plazerraren prismatik. Ez da erraza alabaina, negar
egiteko mendeetako ohitura dugulako: frantses edo espainol estatuen erruz joan
gara aberastasun linguistiko hori galtzen, etsai izendatuak hor genituen, gure
berezko mintzairen erabilpenarekiko abandonuaren ardura ahantziz. Auzoko
elediak baliatzeak, gutxienez sinbolikoki, zurubi sozialean gora hupatzen lagundu
gaituzte. Ez genuen Historiako petzero gisa ikusiak izan nahi. Arras ulergarria dena.
Euskararen indartze politika publikoak martxan jartzeko mugimenduetan saldoan
parte hartzearekin batera euskaldun bakoitzak bere hizkuntzarekiko konfiantza
berreskuratzea eder liteke, ahozko eta idatzizko kultura ekintzak bereganatuz eta
ohartuz kontsumo aniztun eta berezi horrek gaituela mundu orokorreko partaide
oso egiten. Hizkuntza galtzeko beldur milenarioa ere bazter uztea egoki liteke,
ez baitu, hizkuntza batetik bestera,
nahieran eta baikor pasatzeak
hizkuntzarik “ahulena” lanjerrean ematen,
baizik eta, bata ala bestea, edo biak,
edo gehiago afinitaterik balitz, ez hitz
egiteak, euskararentzat, askatasun eta
atseginez bete etorkizuna irudikatuz.

EZ BAITU HIZKUNTZA
BATETIK BESTERA, NAHIERAN
ETA BAIKOR PASATZEAK
HIZKUNTZARIK “AHULENA”
LANJERREAN EMATEN

Originaire d’Orègue en Basse-Navarre, née à Bayonne, Itxaro Borda est une figure de la littérature basque contemporaine. Ecrivaine et poétesse, elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages en
langue basque et collabore régulièrement à des revues. A la fois tendres et engagés, ses textes font
vivre une langue à laquelle elle est profondément attachée. Itxaro Borda a reçu, entre autres, le prix
Euskadi de littérature en 2002 pour son roman 100 % basque traduit en français et en espagnol, et
le prix Rosalia de Castro en 2010 remis par le Pen Club de Galice à Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Argazki hau Bidarraiko goietan egina da; 2002an
hasi genuen segida batekoa da. Euskal Herrian
zehar ibiltzen hasi nintzen, lurralde aberats horretaz
interesatzen, haren naturaz, hala ipar nola hegoan,
bai eta hango herri bestetaz ere, ihauterietaz, erlijio
beiletaz... Euskal Herria han-hemen korritu dut,
ezagutu eta ezagutu nahiz, kultura hau biziarazten
duten indarrek liluraturik. Argazki esplorazio gogopizgarria izan da, non neure burua ere zertxobait
ezagutzeko aukera ukan baitut. Egun, segida hau
dut maiteenetako bat.
Gabrielle Duplantier-ek Arte Plastikoen Bordeleko
fakultatean ikasi zuen. Haren lanak margolarien
eragina du eta unibertso intimista bat hedatzen
du, usaiakoan dagoen fantasia erakusten duena,
zuri-beltza ilunki tratatuz. Haren argazkiak leku
anitzetan argitaratuak eta erakutsiak dira, hala
Frantzian nola atzerrian ere.

© Gabrielle Duplantier
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1
310 000etik gora
pertsona bizi dira
Euskal Hirigune
Elkargoaren
lurraldean. Sexua,
adina, lanbidea,
bizilekua... hona
hemen, larri-larrian
azaldurik, betebetean aldatzen ari
den lurralde bateko
biztanleen potreta

NORTZUK
DIRA IPAR
EUSKAL
HERRIKO
BIZTANLEAK?

1

NORTZUK DIRA IPAR
EUSKAL HERRIKO BIZTANLEAK?

Haurrik
gabeko bikoteak

%27

activités

%23
ezkongabeak

%5

%7

%13

ARTISAUAK
ARDURADUNAK
ETA ENPRESABURUAK

ERDI MAILAKO
LANBIDEAK

%42

BIZILEKUA

%58

LABORARIAK

APARTAMENTUA

%52 %48

ETXEAK

ELEBIDUN
HARTZAILEAK

25-59 urte

%44

%17

%11

%32

%13

ENPLEGATUAK

LANGILEAK

ERRETRETADUNAK

BESTELAKOAK
%25

Iturria: INSEE 2014

%9,3

ADINA
0 - 25 urte

10

%10

Senitarteen
banaketa %40
Haurra DUTEN
bikoteak

%2

Guraso
bakarreko senitarteak

%13

%18

75 + urte

ELEBIDUNAK

%20,5

euskara
60-75 urte

10 LURRALDE EREMU

MAPA ETA LURRALDEA
Ipar Euskal Herria XXL neurriko hirigune elkargo
batek gorpuzten du, Ipar Euskal Herriko 158 herriak
eta 10 herriarteko elkargoak bateratzetik sortua

EUSKAL
KOSTALDEAATURRI

ERROBI
ATURRI

ERROBI

EUSKAL
KOSTALDEA
ATURRI
5 herri
130 600 biztanle
Herritarren % 42

BIDAXUNEKO
LURRALDEA

HAZPARNEKO
LURRALDEA
AMIKUZE

HEGO
LAPURDI

ERROBI ATURRI
6 herri
20 000 biztanle
herritarren % 6
BIDAXUNEKO

LURRALDEA
7 herri
6 100 biztanle
herritarren % 2

IHOLDIOZTIBARRE
GARAZIBAIGORRI

HEGO LAPURDI
12 herri
69 000 biztanle
herritarren % 22

XIBEROA

310 000
biztanle

de population
de Nouvelle-aquitaine

Nvelleaquitaine
84 000 km2
6 000 000 bizt.
BIZTANLERIA HANDIENA

DUEN HERRIAREN

ETA TXIKIENA

DUENAREN ARTEKO
DEMOGRAFIA ALDEA

COMMUNAUTé
pays basque
3 000 km2
310 000 bizt.

IHOLDI-OZTIBARRE
13 herri
3 800 biztanle
herritarren % 1
HAZPARNEKO

LURRALDEA
11 herri
15 500 biztanle
herritarren % 5
AMIKUZE
27 herri
10 000 biztanle
herritarren % 3

GARAZI-BAIGORRI
30 herri
13 200 biztanle
herritarren % 4

2e bassin

ERROBI
11 herri
30 400 biztanle
herritarren % 10

XIBEROA
36 herri
13 500 biztanle
herritarren % 4

Euroeskualdea
102 000 km2
8 700 000 bizt.
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LURRALDE DINAMIKO BATEN POTRETA
20 urtetan, Ipar Euskal Herria nabarmen hazi da demografian
eta ekonomian. Dinamika hori nazio mailako nola nazioarte
mailan diren joerei jarraitzen zaizkio, hau da, biztanleria
hirietan eta itsas bazterretan biltzeko joerari.

1. BIZTANLERIA

2. BIZITEGIAK

balantza naturala

bizitegi nagusien partea

migrazio balantza

bigarren bizitegien partea

3. DIRU SARTZEAK
erdibideko diru sartzea
pobrezia tasa

bizitegi hutsen partea
etxejabe diren familien partea

+

-0,1

+1,1

DUNKERQUE

BAYONNE

0
-

*

+1,4

DEFINIZIOA
Hiri-eremu bat eremu oso eta lotua, enklaberik
gabe, osatzen duen herri multzo bat da, 10 000
lanpostu baino gehiago duen hiri gune batek
gehi zenbait hiri unitatek osatzen dutena eta non
lana duten bertako biztanleen %40 gutxienik
hiri gune horretan edo gune horrek erakartzen
dituen herrietako batean ari den lanean (def.
INSEE)

12

%56,8

%58,2

17 800€ %21,5

PERPIGNAN

TOURS

BAYONNE

20 700€ %11,2

20 800€ %10,1

%44,5

NÎMES

Hazkuntza finkoa
Ipar Euskal Herriko biztanleria urtean
%1etik gora emendatzen ari da batezbeste.
Bilakaera hori nagusiki migrazio balantza
positiboak dakar; Baionako hiri-eremua da
balantza natural negatiboa duen alde bakarra.
Guztiarekin ere, Euskal Elkargoa Akitania
Berriko Eskualdeko 2. hiri-eremua da.

*
*

REIMS

Ia 10etik 6 euskaldun etxejabe dira
Familien % 58,2 etxejabe direlarik, Ipar
Euskal Herria bete-betean da nazio mailako
batezbestekoan (%58), eta neurri berdineko
beste zenbait hiri eremu, hala nola Reims
(% 44,5), Dunkerque (% 55,8) edo Tours (%
56,8), baino egoera nabarmenki hobea du. Ez
da ustekaberik, bigarren bizitegien kopurua
handia da. Halakoa da 5 bizitegietatik bat
Baionan, Baiona delarik bigarren bizitegi
gehien duen hiri-eremua (zehazki %20,9).
Ipar Euskal Herriaren erakargarritasunaren
beste seinale bat bizitegi hutsen maila da, %
5,3koa baita, hau da, hiri-eremu ertainetako
mailarik apalena. Maila horrek erakusten digu
ere higiezinen merkatuaren tentsio maila.

BAYONNE

BREST

Nazio mailako batezbestekoan
Baionako hiri-eremuaren erdibideko diru
sartzea (biztanleriaren erdiak gutxiago eta
beste erdiak gehiago irabazten duteneko diru
sartzea) 20 689 eurokoa da, alegia, neurri
ertaineko hiri-eremuetako gorenetako bat.
Nazio mailako batezbestearen mailan edo da.
Pobrezia maila, hau da, erdibideko bizi mailaren
%60tik behera dutenen kopurua, biztanleriaren
% 11,6 da. Nazio mailakoarena (% 13,9) baino
apalagoa da, bai eta neurri ertaineko beste
hiri-eremu zenbaitetakoa (Perpignan: % 21,5)
baino apalagoa, baina goregia da, halarik ere.

Geografia berri bat agerian
Itsas bazterraren dinamika barnealdera ere hedatzen da eta eragiten du
Kanboraino, Hazparneraino edo Bidaxuneraino, bai eta Donapaleuraino
ere, Aturri/A64 ardatzari jarraituz. Euskal barnealdea hiru hiri nagusiren
inguruan egituratzen da: Donibane Garazi, Donapaleu eta Maule hirien
inguruan. Hiri horietako lehen biek dinamika positiboa dute baina Maule,
berriz, biztanleak galtzen ari da. Euskal mendialdeko lau aran edo
lurralde nabarmentzen dira argiki biztanleriaren galerari dagokionean;
Xiberoa, Aldudeak, Hergaraiko arana eta Oztibarreko herriak.

baIONA
HENDAIA

DONAPALEU

DONIBANE
GARAZI

4. ENPLEGUA & LANGABEZIA
soldatapeko enpleguaren partea
enpleguaren bilakaera

5. EKONOMIA

jardun tasa
langabezia tasa

Commerce,
transports et services

%82,4
%74,2
%12,5

-%0,5

REIMS

+%0,8

BAYONNE

*

%15

Dont commerce
%3,5

% des établissements
de plus de 10 salariés
Agriculture
Industrie
Construction
Administration
publique, enseignement

*

-%0,5

%65,1

DUNKERQUE

Ipar Euskal Herriaren osasun ederra
Berri ona! Baionako hiri-eremua lanpostu
sortzaile da, % 0,8ko bilakaera positiboarekin.
Langabezia tasa, bestalde, apalxea du
(% 12,5), eta 15-64 urte artekoen jardun tasa
gorenetako bat da (% 74,6). Horrenbestean,
eremu dinamikoa ageri zaigu, non soldatapeko
enplegua ez da jardunean direnen % 82
besterik (nazio mailan % 88,5 delarik).

maulE

%16

REIMS

%15

%5

BAYONNE

%19

DUNKERQUE

Haize kontra!
Erraz irudika dezakegu Euskal Baserrialdea.
Eta halere, laborantzaren partea neurri
bereko hiri-eremuetan den txikiena da,
lurraldeko ekonomiaren % 3,5 besterik
ez baita. Beste datu bat, merkataritzaren
partea txikitxoa da, alegia, % 15. Ipar Euskal
Herriak berezitasun bat adierazten du bere
enpresen egituran: % 95 enpresa ttipi-ttipiak
dira, 10 langile baino gutxiagokoak, hau da,
maila ertaineko hiri-eremuetan ematen den
maila gorena du. Berezitasun horrek erronka
anitz dakarkigu enpresen laguntzarako.

50 urte

dira euskal biztanleriak
2032. urterako erdietsiko
duen erdibideko adina.
Hemendik 15 urtera, biztanleriaren erdia
50 urtetik gorakoa izanen da eta 85 urtetik
gorakoak, berriz, % 8 baino gehiago izanen
dira. 65 urtetik gorako 2 pertsona izanen
dira 20 urtez peko pertsona bakoitzeko.
Adierazle horiek fenomeno jadanik oso
ezagunaren adierazle dira, biztanleriaren
zahartzearen, alegia, eta horrek jokagai
berriak dakarzkigu.

* Baionako hiri-eremua Frantziako
erreferentziako hamar bat hiri-eremu ertainekin
erkatuz egin azterketa da: Dunkerque,
Nîmes, Tours, Reims, Perpignan...)
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GAZTEEK EUSKAL
HERRITIK ALDE
EGITEN DUTE

EGIA eta GEZURRA.

EUSKALDUN BERRIAK: EGIAK ETA GEZURRAK
PARISTARRAK DIRA

GEZURRA!
Etorri berrien artean gailentzen
den taldea Landetako jendeak dira!
Baditugu Akitania Berriko beste
auzo anitz ere Euskal Herriraturik.
Eta beste norabidean ere ematen da
truke hori, hau da, bada Landetara
edo Girondara doan euskaldun
anitz ere.
Orotara, biztanle berrien erditik gora
Hego Mendebal Handitik datozkigu.
Ile-de-France-tik datozenak etorri
berrien % 13 dira, atzerritik datozenen kopuru berdina, alegia.

GUZTIAK
ERRETRETADUNAK DIRA

GUZTIAK KOSTALDEAN
KOKATZEN DIRA

GEZURRA!

BAI, baina…

Erretreta Euskal Herriko klima
eztian ematea bat baino gehiagoren ametsa izanik ere, adinekoak
ez dira etorri berrien gehiengoa.
Ipar Euskal Herriaren indarra profil
guztiak, adin guztiak eta gizarte
kategoria
guztiak
erakartzetik
datorkigu. Gehien ematen den
adin tartea, bestalde, 25-39 urteen
artekoa da, gero 40-64 urteen
artekoa eta 15-24 urteen artekoa.
Azken finean, 65 urtetik gorakoen
adin tartea gutxien ematen dena da
etortzen direnen artean.

Bistakoa da, euskal kostaldea oso
erakargarria da eta biztanle berri
gehienak itsas bazterreko hirietan
kokatu ohi dira. Bestalde, etorri
berrien
gehiengoa
apartamentuetan bizi dira eta ez etxeetan.
Halarik
ere,
badira
dinamika
demografiko hori bizi duten beste
lurraldeak ere. Adibide baterako,
Donibane Garaziko eta Baigorriko
aldeak etorri berriekin handitu dira,
batez ere lanean diren gazteekin.

EUSKALDUN BERRIAREN
ROBOT POTRETA

Alde txikia dago etortzen direnen
eta alde egiten dutenen kopuruen
artean 15etik 25 urtekoetan. Hori
gerta daiteke gazteak ikastera
joaten direlako. 25 urtetik gorakoetan, anitzez jende gehiago
etortzen da joaten direnak baino.

EUSKAL EKONOMIA EZ
DA ERAKARGARRIA

GEZURRA.
Etortzen diren gehienak lanean
diren jendeak dira, batez ere erdi
mailako profesionalak eta enplegatuak. Etorri berri anitz bakarrik
dator edo haurrik ez duten bikoteak dira, gehienak karrera hasten
ari direnak; horrek erakusten digu
Euskal Herria lanbide aldetik erakargarria dela.

AKITANIA
BERRIA
LANDAK

25-39 URTE ARTEKOA DA (% 33)
LANEAN ARI DA (% 52,
KATEGORIA GUZTIETAKOAK)
APARTAMENTUAN BIZI DA (% 68)
AKITANIA BERRIKO DEPARTAMENDU
BATETIK DATOR (% 32)

PIRINIO
ATLANTIKOAK

JOANAK
ETORRIAK

14

3261
5483

ATZERRIA

FRANTZIA

LEKUKOTASUNA

HAUTU HAU EZ DA, INOLAZ ERE, AUSAZKOA
Musika tresnen egilea da Simon Michot eta 2017ko urrian
ireki zuen bere lantegia, Bastidan. Bere bikotekidearekin
eta hiru urteko alabarekin Donamartirin kokatu da.

65+
40-64

Jatorria Aveyron-en dut eta orain dela zenbait urte joan ginen handik Vaucluse-ra, non
ene lanbideko maisu bat atzemana bainuen eta non ene bikotekideak bere ikasketak
egiten ari zen. Nire maisuak lan kontratu finkoa egin zidan, baina ene kontura hasi
nahi nuen. Aveyron-era itzul nintekeen, baina ene arrebengandik hurbilago kokatzea
hautatu dut, bat Tolosan ari delarik ikasten eta bestea xuberotar batekin ezkondu
baita eta Urdinarben bizi den. Eta Euskal Herria, aveyrondar batentzat lur adiskidea da.
Baserri giroa, natura ederra, hori guztia gustukoa dut. Gainera, musikari eskualdea da,
txaranga eta musika taldez betea, eta hori on zaio nire lanbideari. Hautua ez da, inolaz
ere, ausazkoa.

25-39
15-24
0-15
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ARDURADUNAK, ERDI MAILAKO
ETA GOI LANBIDEAK

Nire proiektuan Aldatu mintegiak lagundu nau, lurraldean kokatzeko laguntza eskaini
didalarik ere. Bastidan, arte lanbideetarako lokal bat hartzeko aukera ukan dut. Lekua
praktikoa da, kostaldetik oren erdira. Haize musika tresnen zaintza, konponketa,
alokairua eta bigarren eskuko salmenta eskaintzen dut. Orain, guztia egiteke dut, ahotik
ahora hedatu ohi den lanbide honetan. Txoko merkatu batean ari naiz, turismoari loturik
ez den jardun batean. Baina jaidura biziko lanbidea da ere.

ERDI MAILAKO
LANBIDEAK
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LANGILEAK
ERRETRETADUNAK
LANEAN EZ DIREN
BESTELAKOAK + IKASLEAK
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Répartition de la population en place (2014)
et des nouveaux arrivants par classes d’âge
(2013/2014) – INSEE
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Euskal Herriak dituen 3000 km2 bizi
ingurune ederra eskaintzeagatik
jendeek
bilatzen
duten
lurraldearen
hamaika
aurpegi
ageri dira. Erakargarritasun horrek,
hainbat erronka piztu ditzake,
bioaniztasunaren babesetik hiri
antolamenduaraino.

NOLA
ANTOLA,
ETA ZAINDU IPAR
EUSKAL
HERRIA?

2

NOLA ANTOLA, NOLA PRESTA
IPAR EUSKAL HERRIA?

NATURA ONDARE
BIKAINA
Itsasoaren eta mendiaren artean, paisaia mota anitz eta anitz
izatea da Euskal Herriaren aberastasun handienetako bat eta
bertako bizi ingurunearen faktore erabakigarrienetako bat.
Natura arriskuen pean (uholdeak, itsasoa) eta demografian
duen erakargarritasunak dakarren presioaren pean delarik,
bioaniztasuna atxikitzea dugu erronka, betiere, aldi berean
biztanleen beharrei erantzunez.
Bizkaiko Golkoa eta Pirinioetako mendilerroa batzen diren
lekuan da Euskal Herria eta, halatan, bereziki aberatsa da
paisaietan: ibai-errekak, bailarak, hondartzak, senaiak eta
ezpondak, belardiak, laborantza ordokiak, mendiak... paisaia
mota horiek guztiak zaindu behar ditugu: lurraldearen %60,
hau da, oihanalde guztiak, ibai-erreka guztiak eta itsas hegia,
babesturik ditugu Natura 2000 europar sarearen barnean.

% 54,8

eta erdi

natural diren

guneak dira

29 gune

Natura 2000

24
natura leku

kaltetu

errazak
18

Oihanak

% 57

ABERE
ETA LANDARE
NATURAGUNE
EKOLOGIKO
izendaturik da

ITSASOTIK...

.. MENDIRA

35 kilometro ditu hondar eta harrizko kostaldeak, Aturriren bokaletik
Bidasoareneraino... euskal kostaldeak aurpegi anitz ditu, non hiri aldeak eta
naturagune bikainak aldizkatzen baitira. Lur zerrenda llabur honek aberedi
eta landaredi habitat oso bariatuak ditu... baina baita giza biztanleria handia
ere. Demografiazko presio horrez gain, higadura fenomeno etengabea
gertatzen da ere, itsas lerroa gibelarazten duena, hondar kostaldeetan
urtean 0,5etik metro bateraino gibelaraztera eraman dezakeena eta urtean
0.2 metroraino harrizko kostaldean. Egun, Euskal Kostalde osoa itsas
arriskuen kudeaketa estrategia berberaren pean da, Euskal Elkargoak gidaturik. Helburuak? Natura sektoreak atxikitzea, hiri hedapena kontrolatzea,
jardun eztiak bultzatzea (hondarra ekartzea, landareak landatzea,...),
hiri alde trinkoenak babestu eta ondasunen eta pertsonen segurtasuna
bermatzea...

Euskal Herria menditsua da. Lurraldearen % 78 (2331 km2) mendia da eta
80 000tik gora biztanle bizi dira han (111 herri). Mendialdeko ekonomia
laborantzan oinarriturik da nagusiki. Euskal etxaldeen ekoizpenaren erditik
gorak kalitate labelak ditu; halatan, bada, etxaldeak egunean-egunean
arduratzen dira mendialdeko paisaia zaintzen. Habitat eta espezie arrunt
anitz dago bertan, baldintza biogeografikoen eta laborantza eta artzaintza
jokamoldeen ondorioz. Natura ondare bikaina, zerrendatze, zaintze eta
balioa emateko urraspideen babespean, euskal mendialde osoaren % 62
baita horien babespean.

LURRALDEAREN

% 78
MENDIA DA
(2331 KM2)
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EUSKAL HERRIAREN ANTOLAKUNTZA
ZENBAIT GALDERATAN
EUSKAL KOSTALDEA
ASEBETERIK OTE DA?
Bai... eta ez! Kostaldean dira ekonomia jardunak eta enplegua.
Adibide baterako, Euskal Kostaldea-Aturri eremuak Ipar
Euskal Herriko biztanleriaren % 42 du eta lanpostuen % 52.
Horrez gain, bestelako hiri jardun zenbait eta turismo jarduna
ere, neurri handi batean, itsas bazterrean ematen dira. Euskal
kostaldearen erakargarritasunaren ondorioz sortu den erabilera multzo hori alde murritzean biltzeak dakar asebetetze
efektu hori.
Demografiari besterik ez badiogu so egiten, euskaldunen
%58 itsas bazterreko herrietako batean bizi da. Herri horietan
ematen den batezbesteko dentsitatea 500 biztanle/km2
da, hau da, metropolietako batezbestekoa baino apalagoa,
haietan 1000 biztanle/km2 baino handiagoa baita.

HALATAN, BADA,
UTZIKO DUGU
AUTOA BIHAR?

%82
LANEAN DIRENEK
EGUNERO ERABILI
OHI DUTE AUTOA
LANTOKIRA
JOATEKO

Ez oraino! Bistakoa da banakako mugikortasunak direla
Ipar Euskal Herriko funtsezko joera. Lanean direnen %82k
baliatzen dute egunero autoa lantokira joateko. Baina gero
eta bestelako aukera gehiago ari dira plantan ematen: oinez
edo bizikletaz gero eta jende gehiago dabil. Haien bultzatzeko
ekintzak ari dira, han-hemen, plantan ematen, hala nola argindarrez lagunduriko bizikleten alokairua Chronoplus sareak
zerbitzatzen dituen herrietako biztanleentzat. Batez ere,
talde garraioak dira garatzekoak. 2019ko ekainean BABera
helduko den Tranbusak mugikortasunaren bestelako ikuspuntuaren lehen urratsa dateke, lurralde osoa hartuko duena,
molde egokituen bidez (elkarrekin bidaiatzea, joan-jinkariak,
bizikleta...), jadanik egiten direnen bidetik, hala nola Kintoa
Mugi joan-jinkaria Aldudeetan.

ETA BARREIATZEA
BALITZ ARAZOA?

Euskal Elkargoak garraio eskaintza moderno eta eraginkorra
eraikitzeko asmoa du, “betiko autoa” ordezkatzeko.

A64
autobidearen
sarbidetik
Baionako
Saint-Léon
biribilgunera, Aritxague hiribidetik Angeluko BABkora,
blokatzen ohi da oren gorietan! Badira horretarako zenbait
faktore eta lehena etxetik lanerako ibilaldien eragina da,
BABren erdian dauden lanpostuen heren luzea hirigunetik at
bizi direnek betetzen baitituzte. Orain dela 20 urtetik hona,
itsas bazterra zabaldu da eta garapen ardatz berriak sortu
dira Aturriren luzeran, A64 autobidearen luzeran eta Errobiren
ibarrean; aldi berean, baserrialde zenbait murrizten ari dira.
Itsas bazterraren betetzearen konponbide gisa ikusia izan
delarik ere, hiri inguruetan barreiatze horrek areagotu egiten
du, paradoxikoki, haren eragina. Errepideetako metaketa
dugu horren adibide nabarmenena.

Biztanleria dentsitatea

20

metropoliak

Euskal
Kostaldeko
herriak

>1000 bizt./km2

500 bizt./km2

Kintoa Mugi sistemak
baserrialdea eta
mugikortasuna biltzen ditu
Aldudeetako bailarak eguneroko joan-jinkari sistema
bat du. Ekimen hori autoaz besteko lekualdatze
moduak bultzatzeko asmo partekatu batetik dator.
Autoa ez dugu (ibilketarekin batera!),jadanik, Aldudeak
zeharkatzeko bide bakarra. 2017ko otsailaz geroztik, ibarreko
biztanleek eta han lan egiten dutenek egunero dabiltzan lau
joan-jinkarietako bat har dezakete Urepel, Banka eta Aldudeen
artean ibiltzeko. Ekimen berritzailea da, gauzak mugiarazteko
ideia eta energia faltarik ez duen ibar honen gisan.

Elkarrekin konektaturik den lurraldearen potreta
Etxearen eta lantokiaren arteko mugikortasuna

Guztia sektoreko enpresek -artean Bankako akuikulturako
haztegiak, Aldudeetako gasnategiak eta Pierre Oteiza
Etxeak- egin duten ezagutze pragmatiko batetik abiatu da.
«Gure langileen beharrak aztertzetik abiatu gara eta asmoa
garraiobide aldi berean merke eta eraginkorrak proposatzea
genuen, distantziaren eta kostuaren gaia konpontzeko»,
azaldu du Catherine Oteizak.
Lurraldeen arteko Berdintasunerako Komisariotza Nagusiak
2015ean mendialdean mugikortasun ekintzak plantan
emateko egin proiektu deialdiak aukera eman zuen AIBA
elkarteak (Aldudeko Ibarra Beti Aintzina) gidatu eta
Priscilla Ludovico-k animatu proiektu baten gainean lan
egiteko. «Hainbat ekintza eman genuen plantan: informazio
lekuak ezagutzea, mugikortasunari buruzko egunkari bat
sortzea, enpresekin eta langileekin koordinatzea, elkarrekin
bidaiatzeko sistema garatzea Téakoté plataformaren bitartez,
ekitaldietan argindarrez lagunduriko bizikletak uztea...
mugikortasun iraunkor guztiak sustatzeko asmoz» zehaztu du
egun Euskal Elkargoaren Mugikortasun misioaren arduradun
denak. Estrategiak arrakasta ona ukan du. Joan-jinkaria
ibarraren egunerokoan txertaturik da eta hainbat jende motak
baliatzen du, bereziki gazteek. «Esperientzia honek erakutsi
digu funtziona dezakeela. Eta hobe genezakeen oraindik
ere, joan-jinkaria Baiona-Donibane Garaziko trenarekin lotuz
gero», gaineratu du Catherine Oteizak. Horren gainean ari da
Euskal Elkargoa.

>200 lekualdaketa /egunean
100-200 lekualdaketa /egunean
<100 lekualdaketa /egunean

baiona

angelu
Biarritz

BIDAXUNE

DONIBANE LOHIZUNE
HAZPARNE

UZTARITZE

HENDAIA

SENPERE
SARA

KANBO
DONAPALEU

itxassou
ossès

MAULE
LEXTARRE

baigorri
donibane
garazi

Iturria: Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018
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ELKARRIZKETA

CLAUDE LABAT
Erretretan den irakaslea, historialaria, Lauburu
elkartearen kide sortzaileetarik bat, Claude Labat - ek
zalantzan jartzen digu lurraldeko arkitektura eta
hirigintzan ondarearekin dugun harremana.

communaute-paysbasque.fr

«Etxearen mitoa» deitzen duzuna xeheki
aztertzera loturik zara. Zergatik?

Dentsitateak bizi ingurunea kaltetzen duenaren ustea
oso hedaturik da Euskal Herrian. Nola azaldu hori?

Etxearen eredua ez da euskal etxe mota bakar bati besterik loturik, nagusi
etxeari, alegia. Alta, euskaldun orok etxea bazuen ere, gutxi ziren nagusi
etxe baten jabe. Erreferentzia gisa gutxiengo baten eredua hartu zen, botere
politikoa zuten nagusiena, alegia. Hortik, gure gogoetan, Etxearen irudia
kokatu zaigu gaindiezinezko zerumuga gisa. Jendeek uste dute herri honen
nortasuna atxikitzeko zurbeso ageriko etxeak eraiki behar direla. Baina herri
baten nortasuna atxikitzea ote da nortasun hori geraraztea? Eta zergatik
hautatu dugu etxe eredu hori eta ez historiaitzinekoa, adibidez? Kanpotik
egin behako baten biktima gara, XIX. mendeko bidaiariek egin eta egungo
turistek espero dutenaren biktima.

Galdera beste era batera egin behar da. Bizi ingurunearen gaia dentsitatearekin lotzea hutsegite bat da. Hiria, hango anonimotasuna, norberaren
nortasunaren eraikitzeko funtsezko lekua da. Gure anbiguotasunak ere
hartu behar ditugu gogoan: ezin ditugu laborantza lurrak eraikuntzarako erabili eta, aldi berean, tokiko produktuak nahi. Hirietako bizimodua
onartzeko zailtasunak ditugu, baserriaren irudia dugulako gogoan. Baina
hiri politikak, garraio arazoak, zerbitzuak eskuratzeko arazoak, saltegietara
joateko arazoak ere ageri zaizkigu baserri aldeetan.

KANPOTIK EGIN BEHAKO BATEN BIKTIMA GARA,
XIX. MENDEKO BIDAIARIEK EGIN ETA EGUNGO
TURISTEK ESPERO DUTENAREN BIKTIMA

Baina eredu hori ez ote da ere euskal
herrixkaren ideia jakin bati loturik?
Euskal herrixka posta-txartel bat da. Historian, oraintsu-oraintsuko nozioa
dugu, Etxetik at eraiki dena. Euskal gizarte tradizionala auzoen gizartea
zen, ez herrixkena. Oinorde ez ziren guztiek Etxetik alde egin behar zuten
eta parrokia baten inguruan sortu bazter herrixketan biltzen ziren. Baina
kudeaketa politikoa etxejabeek eta herrixkako zinpekoek egiten zuten.
Etxea luzaz izan da gizartearen antolakuntzaren ardatza eta herrixkaren
parte izatearen ideia gero luze baten ondoren sortu zen. Azkarra izan da,
halere, pilota partidetan, maskaradetan eta erronketan adierazten ziren
herrien arteko lehiekin. Beste datu bat: garai orotan izan dira etorkinak,
ongi edo gaizki hartuak, eta besteekin batera egin dute gizartea. Herriaren
nozioa bilakarazi dute ere.
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Nola gaindi muga horiek?
Euskal Herriaren arazoa da arkitekturarekiko lotura hirigintzaren kaltetan
izan dela. Ezin dugu eraikitzen jarraitu han nola biziko garen galdetu gabe.
Haurrei galdetuz gero bizi nahiko luketen etxea marraz dezaten, gutxietan
marrazten dute zurbeso ageriko etxe bat, baina beti dago igerilekua! Horrek
erakusten digu haurrentzat garrantzitsuagoa dela erabilera kanpoko
itxura baino! Etxea desmitifikatzea da erakustea garrantzitsuena ez dela
bizilekuaren itxura, ezpada biztanleei atsegin izanen zaien eta paisaia zainduko duen bizi ingurunea emateko egiten den erabilera. Horren egiteko,
funtsezko zaigu bizilekuak ez gerarazi eta aitzin joatea.

EZIN DUGU ERAIKITZEN
JARRAITU HAN NOLA BIZIKO
GAREN GALDETU GABE

FOKUA

Maillâge elkarteak
belaunaldiak elkarrekin
bizitzen jartzen ditu
Bi belaunaldi teilatu beraren pean biltzea
da Maillâge elkartean Euskal Herrian
abiatu duen formula irabazlea.
Maillâge elkartea 2013an sortu zen, bi nahiren
topatzetik, alde batetik, komunikabide modernoak
gorabehera, gero eta isolatuagoak diren adineko
jendeen nahia, eta bestetik, bizilekua eskuratzea
gero eta zailago duten gazteen nahia. «Logela bat
libre duten adineko pertsonen eta non bizi xerkatzen

duten gazteen arteko bikoteak egiten ditugu,
bi asmo nagusiri jarraikiz: lehenen isolamenduari
kontra egitea eta besteei ostatua bilatzen laguntzea»
dio Pierre de Nodrest, elkartaren sortzaileak. «Giza
abentura da nagusiki, bi pertsonen arteko partekatzean
eta «feeling» delakoan oin harturik”. Egun, hogei bat
bikote sortu ditu Euskal Herrian eta haien jarraipena
egiten du, guztia ongi joan dadin. Eta beharrak gero
eta handiagoak direnez, hala bizitegiaren xerka
dabiltzanen aldetik nola bakarrik sentitzen diren
adinekoen aldetik, elkartea ekimen gehiagori ekin dio,
hala nola Equipâges urraspideari, adineko pertsona
bat aisialdi jardun batera laguntzeko aukera ematen
duena. Elkarrekin bizitzeko proiektuak bestelako
jendeei ere eskaini die elkarteak, bereziki gazteago
diren adinekoei, diru sartzeen apaltze bat bizi badute.
Belaunaldien arteko bestelako harreman mota bat,
funtsezko dena ere.
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Lurraldearen erakargarritasuna,
demografia hazkundea,
ekonomiaren garapena...
Ipar Euskal Herria eremu
garrantzitsua da eskualdean.
Metropoliz mintza ote gaitezke,
halarik ere, hiri aldeak, hiri
inguruneak, baserrialdeak eta
mendialdea dituen 300 000
biztanleko lurralde batez?
Erantzuteko zenbait elementu

IPAR
EUSKAL
HERRIA
METROPOLIZATZE
BIDEAN?
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IPAR EUSKAL HERRIA
METROPOLIZATZE BIDEAN?

definizioak

Metropolia
Ama-hiri da grekeraz, metropoliak bere ekonomia
eta kultura jardueretan lurralde batean hedatzen den
hiri eremua adierazten du. Demografiagatik baino,
ekonomia jardueren kontzentrazioagatik definitzen
da, lanpostu kalifikatuengatik, berrikuntza eta osasun
zentroengatik, mugikortasunagatik eta komunikazio
sareak eskura izateagatik, kanpoko biztanleengan
duen erakargarritasunagatik, unibertsitate eta ikerketa
guneen hedapenarengatik, kulturaren bizitasunarengatik... Frantzian, termino horrek balio juridikoa du ere.
2014an abiatu lurraldeen erreformak (MAPTAM legea)
metropoli bilakarazi baititu 400 000 biztanle dituzten
eta 650 000 biztanleko hiri eremu batean kokaturik
diren Herriarteko Lankidetzarako Erakunde Publikoak.
Horren xedea lurraldearen hazkundea eta erakargarritasuna bultzatuko dituzten motoreak sortzea da.
Frantziak, halatan, eskumen areagotuak dituzten 21
metropoli ditu: Paris, Aix-Marseilla, Lyon, Bordele, etab...

Metropolizatzea

Metropoli hitzetik eratorria, metropolizazioa ekonomiaren
mundializazioaren eraginaren pean diren eta bizimoduen
aldaketa bizi duten hiri nola baserri aldeak aldatzeko
prozesu bat da. Ondorioak onak izan daitezke (ekoizpenaren eta enpresa sortzaileen dinamika, berrikuntza,
zerbitzuak eskura jartzea, ondasun material nola inmaterialen sorkuntza eta zirkulazioa...) eta txarrak (zirkulazio
bide nagusien betetzea, higiezinen merkatua asebetetzea, ingurumenaren gaineko eraginak, desparekotasunak areagotzea...).
Lehen-lehenik hirialde handiak ukitzen baditu ere, Ipar Euskal
Herria ez da fenomeno horretatik kanpo geratzen, jendeen
kostalderako joerak areagoturik
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PHILIPPE ESTÈBE
Philippe Estèbe geografialariak Ipar Euskal Herriaren metropolizazioaren
egoeraren eta fenomeno horrek dakartzan erronken azterketa egiten du.

ELKARRIZKETA
Ipar Euskal Herrian metropolizazioa
ematen dela erran behar dugu?
Ipar Euskal Herrian ez da zehatz-mehatz metropolirik, baina bai prozesu anitzez lausoago bat,
metropolizazioarena, hau da, metropoli baten
eraikitze hastapen bat, terminoa funtzionalitatearen aldetik konprenituz. Horrek hiru fenomeno
ditu: bata mugikortasunen eskemen orokortze
bat, elkarrekin loturik diren lurraldeekin eta gero
eta gehiago mugitzen diren biztanleekin; bestea,
jardunak eta lanpostuak kostaldean, Aturri/
A64 autobidearen ardatzean eta barnealdeko
zenbait hiri txikietan biltzea eta polarizatzea, eta
hirugarrena, Ipar Euskal Herria gero eta erakargarriagoa izatea lanean diren gazteentzat,
zeintzuk kostaldean, bai eta barnealdean ere,
kokatzen diren; horrek oldar berri bat dakarkio
barnealdearen zati bateko ekonomiari. Laburki,
metropolizazioa hiru faktoreetan oinarritzen da:
mugikortasunean, elkarren mendekotasunean
eta erakargarritasunean .

Zeintzuk dira fenomeno horrek
dakartzan jokagai nagusiak?
Metropolizazioa ez da ez on ez txar. Ez du erran
nahi guztiok hiritar bilakatuko garenik ere. Baina
zenbait erronka botatzen digu: kalitate eskaseko
lanpostuen eta lanpostu kalifikatuen arteko
haustura baten arriskua, biztanleriaren parte
batek ezin baditu lanpostu kalifikatuak eskuratu; lurraldeen barnean eta lurraldeen arteko
desparekotasunen arazoa; ingurumenaren jokagaia, natura lekuen erabileragatik, baliabideen
gaineko presioarengatik eta kutsadurarengatik.

Nola erantzun?
Egungo eztabaidagaia da ea prozesu hori
lagun daitekeen ala eredu horri aurka egin
behar ote zaion. Nire ustez, prozesu hori
apaltzeko eta arazo diren joerak zuzentzeko
bideak bilatu behar ditugu. Bide horretatik ari
da Euskal Elkargoa ere, ekintzarako printzipio
nagusi hauen inguruan: bata, norbanakoen eta
lurraldeen segurtatzea; bestea, areago jotzea,
energia trantsizioa kudeatzeko baina baita lurraldeari funtsezko funtzioak emateko, hala nola
goi mailako irakaskuntza eta kultura; beste bat
loturen partekatzea litzateke, lurralde osoan
eskaini ahal izateko zerbitzu guztiak; oraindik ere
beste bat, ezin saihestuko fenomenoei aitzina
hartzea: biztanleen zahartzea, klima aldaketa,
bai eta biharko lanbideak eta formakuntzak...

METROPOLIZAZIOAK HIRU FAKTORE
DITU: MUGIKORTASUNA, ELKARREN
MENPEKOTASUNA, ERAKARGARRITASUNA
IPAR EUSKAL HERRIAK,
ZORIONEZ, BERE ALDE
DITU HALA NORTASUN
AZKARRA NOLA GISA
ANITZEKOA DEN BIZI
EREMU HORREN MAILAN
DEN ELKARGOA

Gai horiek lurralde orotan ageri dira, baina
Ipar Euskal Herriak, zorionez, bere alde ditu
hala nortasun azkarra nola gisa anitzekoa
den bizi eremu horren mailan den erakundea.
Horrenbestean,
bitariko
aurkakotasunetik
atera gaitezke eta metropolizatze prozesua
Euskal Elkargoaren ekite ahalen arabera kudea
dezakegu.
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METROPOLIZATZE BIDEAN?

IKUSPUNTUA

UNIBERTSITATEAREN
EZINBESTEKO GAIA...
Akitania Berriko bigarren hiri eremua izanik ere, Euskal
Elkargoak ez dauka eskualdeko beste unibertsitate guneek
duten guztia. Arroxelako, Poitiers-eko eta Limoges-eko
guneek 96etik 200 ikasle bitarte dituztelarik 1000 biztanleko, Ipar Euskal Herrian 20 eskas ditugu. Desberdintasun hori
ez dator bat lurraldeak duen dinamika ekonomikoarekin eta
berrikuntza ahalarekin.
Euskal Elkargoak 8000 ikasleko «Euskal Campusa» eraiki nahi
du 2020rako, erakargarritasunaren eta tokian bertan direnen
beharren logika bikoitzari jarraikiz. Akitania Berriko ingeniari
formakuntzarako bigarren gunea izan nahi du.

(1 000 BIZTANLEKO)

200

96
20

LA ROCHELLE

Iturria: CAPB 2018
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POITIERS

LIMOGES

Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatearen (UPPA)
lehendakaria Ipar Euskal Herrian unibertsitate eskaintza
joria eskaintzeko beharraz mintzo zaigu.
XXI. mendeko lurralde bat, ez bada goi mailako unibertsitate osagarrietan
oin harturik, leher daiteke. Mundu osoan zehar, arrakasta duten lurraldeek
unibertsitate indar handia dute. Ipar Euskal Herriak ez badu atal hori landua,
duen kokapen geografikoagatik ere, turismorako duen erakargarritasunagatik
ere, posta-txartel bat besterik ez izatera hel daiteke. Alta, lurralde dinamikoa
da, egiazko ahalak dituena. Ez da normala ikasleen kopurua horren txikia izatea,
kontuan izanik batxilergoko emaitzak akademia osoan diren onenetakoak
direla. Batxilergoa lortzen duten euskal ikasleetarik anitz kanpora doa ikasketak
jarraitzera edo ez du ikasten jarraitzen. Alta, ezagutza eta gaitasunak lurralde
batentzat ezinbestekoak izanen diren etorkizunean hil ala bizikoa izanen da
gazteria heziturik izatea.

GAZTERIA HEZITURIK IZATEA HIL
ALA BIZIKOA DA ETORKIZUNERAKO

IKASLE KOPURUA

100

MOHAMED
AMARA

BAYONNE

Euskal Elkargoak goi irakaskuntza garatzeko politika sendoa darama, hala
alor publikoan nola pribatuan, eskoletan nola unibertsitatean, ikuspuntu
orokor batetik. UPPA unibertsitateak egiteko horretan parte hartzen du,
Baionako eta Angeluko campusetan ikasle gehiago hartu ahal izateko
hutsuneak ziren alorretan: giza- eta gizarte- zientziak, teknologiak eta
zientziak, hala lizentzietan, lurraldeko ahal beste gazte hartzeko, nola masterdoktoradutzan, Europa mailan ikusgarri diren espezialitate zatietan. Euskal
Herriko ekonomiaren garapenaren eta kulturaren alorretan ikerketa jardunak
garatuko ditugu ere: energia, ingurumena, logistika, kirola, silver ekonomia...
Aurten, STAPS eta informatika alorretako formakuntza berriak ireki ditugu.
2019tik goiti, LEA adar bat aurreikusia dugu ere, turismoaren kudeaketaren
espezialitatean, Historia lizentziako adar bat, eta jadanik baditugun
matematika eta informatikako formakuntzak indartu nahi ditugu ere. Hiru
lanpostu berri sortu ditugu aurten eta espero dut heldu den urtean lanpostu
anitz gehiago ukanen dugula formakuntza horiek guztiak irekitzeko. Hiru
urtetan, 1000 ikasle postu berri gehiago sortzeko asmoa dugu. Horretarako,
ministeritzak bat egin behar luke, halere, gure asmo horiekin.

MUGAZGAINDIKOAREN
TENOREA?
Llabur geratzen naiz erranik Ipar Euskal Herriaren
kokaleku geografikoa estrategikoa dela. Aukera eder hori
baliatu behar da mugazgaindiko lankidetzak garatuz,
oraindik eskas baitira promesei so eginez gero.
Euroeskualde dinamiko baten eta garapen betean den Atlantikoar Arkuaren
erdi-erdian, Ipar Euskal Herriak kokapen estrategikoa du Europaren iparhego harremanetan. Hegoaldean, Europako eskualde berritzaileenetako
bat den Euskal Autonomia Erkidegoaren indarraren eta Iruñak, unibertsitate
azkar batez eta puntako industriekin, berriz ere lortu duen oldarraren
artean, Hego Euskal Herriak aukera ederrak irekitzen ditu etorkizunearako.
Alta, bada, Akitania Berriaren, Euskadiren eta Nafarroaren arteko
mugazgaindiko enplegu eremua ez da ia ezer: 3863 pertsona besterik ez
dira egunero mugaren alde batetik bestera joaten lanerako, eta gehienak
(% 87) Frantzian bizi diren espainiar euskaldunak dira.*

Iparraldean, Hego-Mendebalde
handiko hiriak handitzen ari
Lurraldeak ez du soilik euskal probintzien aukera. Mont
de Marsan, Akize, Paue, Tarbe, Hego-Mendebalde
Handiko hiriak ere garatze betean dira. Euskal dinamikaren ildotik, Landetako hegoaldea bi zifratako
hazkunde demografikoa bizitzen ari da, Frantzian diren
handienetako bat. Egoera horrek lurralde antolamendu,
mugikortasun eta garapen jokagai nagusiak partekatzera garamatza.

AUKERA BERRIAK
Bada, halere, truke tradizio handia Euskadi eta Nafarroaren artean. Euskal
Elkargoak mugimendu horretan parte hartzeko asmoa du, mugazgaindiko
lankidetza indartuko duten mugazgaindiko proiektuen bitartez:

BORDELE

• mugazgaindiko mugikortasun iraunkorrak garatzea (Poctefa SmartMob
eta E-Mobask proiektuak),
• bikaintasun adarrak sortzea eta berrikuntza sustatzea mugazgaindiko
lurraldean (Poctefa Connect Innovation Bai proiektua),

MT-DEMARSAN
AKIZE

• itsas hegia, arroak eta ura gidatu eta kudeatzeko mugazgaindiko tresnak
elkarrekin plantan ematea, (Poctefa Marea eta H2O Gurea proiektuak).

BILBO

DONOSTIA

EUSKAL
ELKARGOA

PAUE

GASTEIZ

IRUÑA

* Empleo proiektua, Euroeskualdeak 2017an egina eta Poctefa barnean sostengatua
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Turismoa,
saltegiak
eta zerbitzuak Ipar
Euskal Herriko jardun
eta
enpleguaren
bultzatzaile nagusiak
badira ere, ekimen
berriak garatzen ari
dira ere etorkizuneko
ekonomia eta industria
adarrak azkartzeko, eta
horrenbestez lurraldea
berrikuntzarako
eta
enpresak sortzeko leku
egokia bilakatzen ari
dira

Si le tourisme, les commerces et services
restent le principal moteur de l’activité et
de l’emploi au Pays Basque, des initiatives
se développent pour booster les filières
économiques et industrielles d’avenir,
faisant du territoire un lieu favorable à
l’innovation et la création d’entreprise.

ALDATZEN
ARI DEN
EUSKAL
EKONOMIA?

4

ALDATZEN ARI DEN
EUSKAL EKONOMIA?

46
973
ENPRESA
145
806
ENPLEGU

Ipar
Euskal
Herria,
jendeen
gogoetan, oraindik oso-oso loturik
da duen bizi inguruneari eta turismoari... eta ez da gezurra! Euskal
ekonomia neurri handi batean da
bertako biztanleen gastuen eta
turismorako edo lanerako pasaian
datozenen gastuen gainean eraikia.
Egoitzen ekonomia edo presentzia
ekonomia
deiturikoa
da
hori
(lurraldeko lanpostuen % 70a).
Horrek baditu abantailak, batez ere
erakargarria den lurraldea izanik.
Euskal
ekonomiak
lanpostuak
sortzen dituen hazkundea bizi du
(urtean + % 0,7 batezbeste 2009
eta 2014 artean) eta nazio mailan
den batezbesteko langabezia tasa
baino apalagoa du. Enpleguaren
egitura ere bilakaeran da, etengabe
handitzen ari delarik arduradunen
eta kalifikazio handiagoa eskatzen
duten lanpostuen partea.

definizioa

Enpresen sorkuntza gora eta
gora doa, urterik urte dinamika onean goraka beti (+ % 4,4
2017an, Industria eta Merkataritza
Ganbararen
barometroaren
arabera). Digitalean ari diren eragile
berriek enpresak garatzeko eta
berrikuntzarako ekosistema egokia
atzematen dute Ipar Euskal Herrian.
Ez da bizi ingurunea bakarrik,
baina baita kooperatiben eta laborantza mundutik datorren zerbait,
non ekiteko gogoak tradizioaren
eta modernitatearen artean bizirik
darrai.
Halarik ere, ez da guztia akatsik
gabea:
egituraketa
ekonomiko
horren ondorioz, euskal ehundura 10
langile baino gutxiagoko enpresez
egina da nagusiki eta lansariak
apalagoak
dira
(batezbestean,
2165 euroko lansari gordina hilean
Ipar Euskal Herrian, 2221 eurokoa
eskualdean eta 2534 eurokoa nazio
mailan).

2002

ENPRESA BERRI
SORTU DIRA
2016AN ETA 1010
DESAGERTU

%28

% 96
50 langile baino
gehiagoko enpresetako
lanpostuak

10 langile baino
gutxiagoko
enpresak

langabezia tasa

Egoitza ekonomia
Egoitza ekonomia lurralde batean etengabe edo
aldi batez bizi direnen beharrak asetzeko ekonomia
jarduerek osatzen dute: norbanakoentzako zerbitzuak,
eraikuntza, osasuna, gizarte ekintza, txikikako merkataritza, garraioa... Ekoizpen ekonomiaren kontrakoa
da, bigarren hori tokiko eremuaz haratago baitoa,
hala nola den industria, energia, enpresentzako zerbitzuak, salgaien garraioa, handizkako merkataritza eta
laborantza.

EE
8,7%
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Akitania
Berria
9,3%

Frantzia
9,7%

BIKAINTASUN
EKIMENAK
Baiona-Euskal Herriko Industria eta Merkataritza
Ganbarak orain dela 20 urte sortu zuen ESTIA
Bidarteko ingeniari eskolaren ildotik, berrikuntza
ekosistema oso bat eman da plantan bikaintasun
adarren sortzearekin batera, Euskal Elkargoaren
gidaritzapean, berak baitu orain ekonomiaren
garapenaren eskumena bere gain: Euskal teknopoloa, honako teknoguneekin: Izarbel, Bidarten,
digital alorrerako, Arkinova, Angelun, eraikin
iraunkorren alorrerako, Technocité, Baionan,
materialen gehikuntzazko fabrikaziorako eta
material konposatuetarako, Olatu Leku, Angelun,
kirolerako eta diseinurako, Ocean Living Lab, lerra
kiroletarako eta ur kiroletarako... Inkubagailutik
mintegiraino, bakoitzak bere parte hartzea egiten
du proiektu berritzaileak eramaten eta enpresak
sor daitezen, gara daitezen eta lanpostuak sor
ditzaten Euskal Herrian. Guztia metropoliko
goi mailako lanpostuen tasak gora egin dezan,
oraindik % 6ko mugan baitugu hemen, Grenoble
edo Lyon bezalako hirietan % 15era heltzen
delarik.

IKUSPUNTUA

EMERIC
D’ARCIMOLES

ESTIA Enpresen Fundazioaren lehendakaria *
Euskaldunek aitzin joateko eta arrakasta ona izateko asmo berean dira. Abantaila handia
da hori. Eta ez da abantaila bakarra. Enpresen gidaritzara heltzen diren belaunaldi berriek
lana eta lanaren ingurumena batera eramateko bidea atzeman nahi baitute; hori Euskal
Herrian egin daiteke. Nolanahi ere den, ekonomia zona handiak lehiakide bilakatzeko, ez
ditugu ahantzi behar funtsezko direnak eta, lehenik eta behin, heziketa eta formakuntza
behar ditugu kontuan hartu.

EUSKALDUNEN BALIO
HANDIENETAKO BAT DA BEREHALA
KONTURATU DIRELA ETORKIZUNA
ESKUARTEAN ZUTELA.

Euskaldunen
balio
handienetako
bat
da berehala konturatu direla etorkizuna
eskuartean zutela. Hala gertatu zen orain dela
30 urte, ESTIArekin, tokiko eragileek gidatu
eta diruztatu ekimen pribatu horrekin. Azkarki
aritu dira oso maila oneko eskola bilaka zedin.
Engaiamendu hori gabe ez zituzten lankide prestatuak atzemanen Euskal Herrian
garatu diren hegazkintzako enpresa guzti horiek eta, beharbada, hemendik alde eginen
zuketen. ESTIA teknologia berritzaileen lehen lekuan kokatu eta lanpostua atzemateko
eta atxikitzeko asmoaren erakusle da.
Arrakasta ederra, Silicon Valley delakoa bezala, guztiok xede bati buruz elkarrekin
ahalegintzearen emaitza da. Horretarako bizitegi politika behar da ere, merkatari
abegitsuak... Herrialde baten arrakasta alor anitzetan elkarrekin aritzea da eta ez da,
inolaz ere, egoitza ekonomia bazter utzi behar. Ekonomia sendoa da nor bakoitzaren
ekimena talde xede batekin bateraturik badoa.
* Emeric d’Arcimoles Turbomeca enpresaren zuzendari nagusia izan da eta Safran enpresaren nazioarteko
atalaren zuzendari nagusiordea. Egun, BeAM enpresaren lehendakaria da.
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HEGAZKINTZAREN
DINAMIKA EDERRA
Hazkurri industriarekin eta lerra kirolaren
industriarekin batera, hegazkigintza Ipar Euskal
Herriko industria adar nagusietako bat da.
Hegazkigintzaren sektoreak 120 enpresa eta 10 000tik gora lanpostu
dituelarik, osasun betean dugu. Mundu mailako enpresen inguruan -nola
diren Safran Helicopter Engines (lehengo Turbomeca) edo Dassaultazpikontrata bidezko enpresen sare bat osatu da. Garrantzitsuenen artean
ditugu Lauak taldea, Aiherran kokatua; hegazkintzarako pieza metalikoak
egiteko Frantzian diren azpikontrata enpresa nagusietako bat da. Beste
batzuk, hala nola Akira Technologies, etekin gorako material konposatuen
alorrean espezialdu dira. Garatzen ari den adarra da, lanpostuen
sortzaile kalifikazio maila orotan, eta aldatze betean da ere hegazkintza,
teknologia berrien eta ekoizte metodo iraunkorragoen xerka. Hortik dator
hegazkintza sektoreaz soilik ari den Baionako Technocité teknologia
gunearen garrantzia, non bi berrikuntza plataforma diren, Compositadour
material konposatuetarako eta Addimadour material gehikuntzazko 3D
fabrikaziorako. Tresna horiek ikerketa, formakuntza eta industria bateratzen
dituzte, berrikuntza eta ekonomia garapena laguntzeko.

Lauak, le géant basque
Aiherran kokatu taldea Frantzian egun, hegazkintza
industrian diren azpikontrata enpresa nagusietako bat da.
Nolako epopeia! Lau hamarkadotan, 1975ean Jean-Marc Charritton-ek
Dassault enpresa hornitzeko sortu perzkintza enpresa egiazko erreferentzia bilakatu da hegazkintza industriarentzako piezak eta azpimultzo
metalikoak ekoiztearen alorrean. Euskal taldeak, urterik urtera garatzen
jakin du, aldian-aldian gaitasun berriak hartuz metalen lantzearen alorrean bai eta material konposatuen alorrean. Lauak Europa mailako
enpresa dugu egun; 2017an 146 milioi euroko negozio kopurua egin du
eta 1450 langile ditu Gers eta Indre departamenduetan, Euskal Herrian
eta Portugalen. Euskal industriaren lore ederrenetariko bat dugu, hegazkintzaren enpresa handienak hornitzen dituena (Airbus, Dassault,
Latécoère, Embraer, Eurocopter, Sogerma...) eta bere dinamika ederrarekin jarraitzeko asmoa du, etorkizuneko industriaren bidea hartuz.
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DASSAULT AVIATION,
ERREFERENTZIA
120

HEGAZKINTZA
ENPRESAK

10 000
LANPOSTU

Historia luze batek lotzen ditu Dassault
eta Euskal Herria. Guztia 1930eko urteen
hondarrean hasi zen, hegazkintzaren bi
aitzindarirekin, Pierre-Georges Latécoère eta
Louis Breguet, zeintzuk aldizka izan baitira
(1937an lehenengoa eta 1940an bigarrena),
Biarritzeko fabrika baten sorkuntza eta
garapenaren lehendakari. 1971an, Biarritzeko
enpresa Dassault Aviation-era sartu zen,
Dassault eta Breguet sozietateak batuz.
Fabrika
industrializazioan
eta
Mirage,
Rafale eta Falcon hegazkinetarako material
konposatuzko piezak egiten espezialdu zen.
Egun, Biarritzeko ekoizte lekua (Angelun da)
material konposatuzko elementuak ekoizten
ditu eta Falcon hegazkinen kuskuak muntatzen
eta lotzen. 950 langile dituelarik, Ipar Euskal
Herriko enplegatzaile handienetako bat da
eta horri gaineratu behar zaio bikaintasunaren
zentro horrekin azpikontrata bidez elkarlanean
ari diren tokiko enpresen kopuru handia.

ELKAR, XUBEROAN EGIN HEGAZKINTZA
Enpresa ingenierian, ekoizpen mekanikoan eta
industria metrologian espezialdua da eta hogeita
hamar bat langile ditu, batez ere Maulen.
2005an sortu zuten Beñat Elkegaray eta Jean-Jacques Carriquiriborde
partzuerrek; Xuberoko lizeoko eserlekuetan ezagutu zuten elkar eta beren
enpresa, “Elkar” Xuberoko ekonomia garapen arrakastatsuetako bat da.
Hastapenean, tresneriaren azterketa bulegoa zen, baina metrologiara
eta tresnen ekoizpenera zabaldu zuen bere zeregina, eta gero robotikara
ere. Donostian eta Baionako Technocité gunean kokalekuak baditu ere,
Elkar enpresak batez ere Maulen kokaturik darrai, non oraintsu 800 m2
dituen lokal berria eraiki berri du. Bi partzuerrentzat argi zen Xuberoan
geratzea, bizi kalitateaz gain, hegazkintzaren tokiko bi gune nagusietatik (BAB eta Paue) hurbil izateko abantaila ere baitu lekuak. Horrez
gain, bazuten ibarra biziarazteko eta lanpostuak eskaintzen jarraitzeko
engaiamendua ere.
Hegazkintzako giltza-zenbakien iturria: Baiona-Euskal
Herriko Industria eta Merkataritza Ganbara

SOLIKEND: ELKARTASUNEZKO
GAUALDITARAKO PLATAFORMA
Garatze bidean den enpresa berri hau
Izarbel gunean da kokatua eta hoteletan
gaualdiak erreserbatzeko plataforma baten
sortzailea da; batez ere sasoiz kanpo egin
erreserbetarako plataforma da eta elkarteen
alde da erreserbatzen diren gaualdi horien
dirua. Horra turismoa gizartearen aldeko
elkartasunezko ekonomian nola ari daitekeen.
Kalitatezko hoteletan gaualdiak erreserbatzea tokiko
elkarteen irabazirako, horixe da Solikend («solidaire» eta
«week-end” hitzen lotura) enpresa berriaren asmoa. Ideia
Yoann Magnin fundatzaileak ukan zuen Ipar Euskal Herrian
kokatu zenean. «Ahoa bete hortz geratu nintzen hemengo
sasoi ondorengoaren ederra ikusirik. Alta, hotelen urritik
maiatza arteko aldiaren betetze maila % 35etik % 55era
artean da. Hotelen aldi geldi hori biziarazteko proiektu bat
landu dut, elkartasunezko urraspide bati jarraikiz. Hotelen
jabe independenteak herritar, gizatiar ikuspuntu batetik
azaldu nahi ditut eta gogora ekarri baloreak dituzten
enpresariak direla eta lurraldea bizirik atxikitzeko lanean
ari direla.» dio ingeniaritza ikasi duen eragile horrek.
Zehazki, urraspidean engaiatu hotelari bakoitzak zenbait
gaualdi ematen ditu nahi duen aldian eta saltzen badira,
haien diru guztia Solikend plataformak hautatu elkarteetako batentzat izanen da. «Erakunde handiak, Surfider
Foundation eta Gurutze Gorria bezala, hautatzeaz gain,
elkarte txikiak ere hartu ditugu, hala nola Life Is Rose edo
Du Flocon à la Vague. Nolanahi ere den, dirua jasoko duen
elkartea erosleak berak hautatzen du. Hotelariak ez du
gastu handia, irudian duen onura baino apalagoa segur»
dio Yoann Magnin-ek.
“Test bertsioa” 7 hotel eta 5 elkarterekin abiarazi zuen
eta 2018ko irailan beterik zuen plataforma berrogeita
hamar bat hotelekin eta Akitania Berriko hogei bat elkarterekin. Kontzeptua atsegin gertatu zaien eskualdeko
enpresa handi zenbaiten enpresa batzordeekin ere lotu
ditu partzuergoak.
Kimu berri hori, batez ere, elkartasunezko eragile berri gisa
kokatu nahi da linean hotela erreserbatzeko unibertso oso
lehiakorraren barnean. Hotelariek oso gogoko duten zuzeneko erreserbarako bitartekari proiektu bat bidean du jadanik.

TURISMOA ARAZO ETA
AUKEREN ARTEAN
Turismoa sektore garrantzitsua dugu Ipar
Euskal Herriaren ekonomian. Enplegua
bultzatzeko ekimenak abian ditugu.
Urte osoan zehar klima eztia, geografia oso-oso aberatsa,
itsasoaren eta mendialdearen artean, arkitektura eta kultura
ondare bakana... Ipar Euskal Herriak aukera ederrak ditu
turismo helmuga seinalatua izateko. Ipar Euskal Heriaren
irudia ezagun eta ongi baloratua da bai nazio mailan bai eta
nazioarte mailan ere, Biarritz hiriaren ospeagatik. Ipar Euskal
Herrira datozen turisten kopurua oso handia da; 2015ean 27
bat milioi gauladi, hau da, egunean 75 000etik gora turista
izan dira urte osoan. Ekonomiaren sektore garrantzitsua da,
beraz, 700 milioiko negozio kopuruarekin, 2036 enpresekin
(hau da Ipar Euskal Herriko enpresen % 7,7%) eta 9000 inguru
lanpostu zuzenekin (hau da Ipar Euskal Herriko enpleguaren
% 10).
Itsasokoa, mendialdekoa, kulturakoa, kirolekoa, profesionala,
osasunekoa... turismoa mota anitzekoa izan daiteke Ipar
Euskal Herrian; uda dugu, noski, jardunaren une gorena.
Profesionalek egun dituzten erronketako bat “sasoin hegalak”
deiturikoa hedatzea da, turismo ohituretan gertatzen diren
aldaketak kontuan hartuz eta lanari lotu turismoari kasu
eginez. Beste arazo bat sasoiko lanpostuak beteko dituzten
langileak kontratatzearena da, kostaldean oso-oso gaitz
baita, uda garaian, bizitegia eskuratzea. Hori konpontzeko
ekimenak sortzen ari dira ere, hala nola GOazen klusterra
eta Groupement d’Employeurs 64 izenekoa, gaia bestela
lantzeko; adibidez, lanpostuak udan turismoaren eta sasoiz
kanpo hazkurri industriaren artean banatuz. Aztertu den beste
bidea: enpresa zenbaiten artean parteka ditzatela lanpostu
kalifikatuak (komunikazio arduraduna, community manager,
kalitate begiralea...). Turismoa lanpostu kalifikatuak eta
berrikuntzako lanpostuak sor baititzake ere; horren adierazle
ditugu sektore horrekiko harremana lotzen eta berrasmatzen
ari diren enpresa sorberri biziek.

2ENPRESA
000
TURISMOAN

9LANPOSTU
000
DE L’EMPLOI

10%
1,2
MILIOI
BIDAIARI IBILI

DIRA BIARRITZEUSKAL HERRIKO
AIREPORTUAN
2017AN*

Turismoari buruzko
giltza-zenbakien
iturria: AADT Béarn
Pays Basque
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Hala gastronomia eta kultura
nortasuna nola paisaiak
moldatzen dituenez, laborantza
elementu erabakiorra da Ipar
Euskal Herrian. Lurraldearen
izen ona zabaltzen nabarmenki
parte hartzen duelarik ere, itsas
hegian bizi den lurren gaineko
presiopean dugu ere eta horrek
hainbat galdera sortzen digu.

ZERTAN DA
EUSKAL
LABORANTZA?
37
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ZERTAN DA EUSKAL
LABORANTZA?

LURRALDEAREN
ADIERAZLE BAT

LABORANTZA

LURRAK

64 BIZTANLEKO

ETXALDE 1

LurrALDEAREN

%60

BI ALDIZ NAZIO MAILAKO

BATEZBESTEKOA

Esne artaldeetatik Irulegiko mahastietara, eta biper alorrak, edo gari edo
artokoak, laborantzak egunean-egunean moldatzen ditu euskal paisaiak. Ez
da harritzeko, zeren laborantza lurrak lurraldearen % 60 baitira, laborantza
lur etengabe erabilien eta auzo lurren artean (udako alhategiak.. .)

SEKTORE AZKARRA
Laborantzak 8600 jende ditu lanean, hau da, orotara lanean direnen % 6,7.
Laborantza lanpostu gehienak ustiapenaren buru direnek dituzte betetzen
(%61) eta haien senideek; senitartetik kanpoko soldatapeko finkoen kopurua
ez da % 3 baino handiagoa.

GIZA IZARIKO USTIALEKUAK
Ipar Euskal Herriak 4500 etxalde ditu, gehienak baserrialdeetan eta
mendialdeetan. Horrek erran nahi du badela etxalde bat 64 biztanleko, hau
da, bi aldiz nazio mailako batezbestekoa. Etxalde bakoitzak 28 hektarea lan
lur erabilgarri ohi ditu, batezbestean. Zentzuzko izaria da, eta hortik uler
daiteke ere ustiapenen % 79 norbanakoenak izatea.
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8 600

JENDE LANEAN

%6,7

LANEAN DIREN
GUZTIEN

4ETXALDE
500

% 2,8
LABORANTZA
LURREN AZALERA
OSOAREN
LABORANTZA
BIOLOGIKOAN
LANDUAK DIRA

LURRALDERAKO
ELIKAGAI PROIEKTU
BATERANTZ?
Ipar Euskal Herriak aukera oso onak ditu bere izarira
antolatzeko ekoizpen eta kontsumo arduratsuko ekosistema
bat: baserrialdeen eta hiri aldeen artean, ekoizle eta
konsumitzaileen artean, banaketa bide laburren logika batez.
«Elikagai proiektu” bat garatzea kalitate handiko elikagaiak
tokian bertan eskura jartzea da, biztanleen eta ekoizleen
osasunaren alde. Horren egiteko ekoizpen mota anitz gara
daitezen lagundu behar da, bai eta kalitatearen aldeko
urraspideak ere, eta laborantzarako lurrei lehentasun osoa
eman behar zaie, hala baserrialdeetan nola hirietan eta hiri
inguruetan ere. Sinergia berriak bilatzen ditu laborantzaren
naturaren, kulturaren eta turismoaren artean.

FOKUA

BANAKETABIDE LABURREK BIDEA IBILIA DUTE!
Ekimen gero eta gehiago ditugu Euskal Herrian laborariak eta
kontsumitzaileak elkarrengana hurbil daitezen. Banaketabide laburren
logikak laborantza mota osasuntsua, kalitatezkoa eta hurbila du
lehentasuna.
Gain soakoa.
Lehenak izan dira laborantza txiki eta hurbilaren alde egiten, orain dela 25 urte
baino gehiago. Hasieran, Idoki Laborantza Sindikatua proiektu berritzaile baten
eragilea izan da: etxaldeen gutun bakar bat kalitate eta gardentasun maila bereko
produktuak merkaturatzeko eta zuzeneko salmentari lehentasuna emanez. Gutun
hura erreferente zaigu orain eta ehun bat laborari ditugu egun produktuen errespetuan, tokiko arraza eta barietateen errespetuan eta gizakien errespetuan ari den
laborantzaren adierazle horren pean.
Handik hona, beste zenbait ekimen abiatu dira lurraldean, kontsumitzaileen kontzientzia gero eta handiagoari erantzunez. Proiektu partekatuak, Farmily and Co
etxalde supermerkatua bezala, 6 laborarik eta arrantzale batek Baionako Forum
lekuan emanik, edo azken sortu berria, Hurbil, hamaika laborarik Senpereko
Lizaldia eremuan ireki berri duten saltegi kolektiboa. Beste batzuk e-merkataritzan ari dira, beren etxaldeko produktuen salmenta eta banaketa elkarrekin
partekatzeko, Xixtroak plataforma abian eman duten Hazparneko lurraldeko sei
laborariak bezala. Azken urteotan barazki banagailu automatikoak ageri zaizkigu
ere; hala egiten dute Urruñako Baratze Alde etxaldeak eta Baionako Darricau
etxaldeak. Ekoizleak kontsumitzaileari zuzenean saltzeko molde berriak erakusten
dizkiguten proiektuak dira guztiak. Printzipiotzat gardentasuna atxikiz, bai eta
engaiamendua, kalitatea eta laborarien lana behar bezala ordaintzea.
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ELKARRIZKETA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARYSE
CACHENAUT

Laboraria da Itsasun, Xapata elkartearen lehendakaria
(Itsasuko gerezi ekoizleak), EHLG elkarteko, ELB
sindikatuko eta LURZAINDIA elkarteko kidea, Maryse
Cachenaut laborariak lurraldearentzako egiazko laborantza
proiektua garatu beharraz ohartarazten gaitu.

NOLA DEFINITUKO ZENUKE EUSKAL LABORANTZA?
Euskal laborantza, neurri handi batean, mendi laborantza da. Horrek abantailak dakartza irudiaren aldetik baina baita arazo natural bat ere: otea eta
iratzea pusatzen duten patarretan zaila da baratzegintza edo zerealak egitea.
Erliebeak eta klimak moldatu dute euskal laborantzaren historia eta artzantzara lotu. Ipar Euskal Herrian beste inon baino ustialeku gehiago dugu, baina
50-60 urte arteko baserritar anitz ondorengorik gabe dira egun. 2000 eta
2010 artean, ustiatzaileen % 25a galdu dugu eta etxalde gero eta gutxiago
izateko arriskuan gara.

KALITATEZKO LABORANTZA
HURBILA MANTENDUKO BADA,
LUR HAZKURRI EMAILEA
ATXIKI BEHAR DUGU!

EUSKAL LABORANTZAREN BEREZITASUN BAT DA KALITATEZKO
EKIMENAK ETA URRASPIDEAK EGITEA. ZERGATIK GERTATZEN DA
HALA?
Hemen, gure arazoen xantza dugu: etxalde txikiak izanik, lurrari, etxeari
oso loturik izanik, ateratzeko asmo partekatua sortzen zaigu. Egiazki uste
dut ELB sindikatua ez dela hortik urrun, orain dela 30 urtetik hona zaharkiturik zirela erraten zitzaien jendeei duintasuna eman baitie berriz ere.
Laborantzaren munduaren inguruan hainbat eta hainbat urraspide sortu
da: AFOG, Idoki, EHLG, BLE, laborantza biologikorako, LURRA laborantza
lurren taldea, gero LURZAINDIA bilakatu dena... Beste lekuetan baino
hobeki moldatzen ari gara laborantza txiki honetan engaiatu garelako eta
kalitate labelei loturik ari garelako.
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GURE ARAZOEN XANTZA DUGU:
ETXALDE TXIKIAK IZANIK,
LURRARI, ETXEARI OSO LOTURIK
IZANIK, ATERATZEKO ASMO
PARTEKATUA SORTZEN ZAIGU

NOLA ATXIKI ETA GARATU EUSKAL LABORANTZA?
Nahi dugun laborantza ereduaz gogoetatu behar dugu. Uste dut etorkizuna kalitatezko talde urraspideetan dugula. Txokoko ekoizpen txikiek
diru sartze gehigarri bat ekartzen diete ustialekuei eta egoera ekonomiko bideragarrian jartzen dituzte. Eredu horri behar diogu heldu. Baina
hurbileko eta kalitatezko laborantza mantenduko badugu, hazkurri emaile
zaion lurra behar dugu atxiki! Espero dut Hirigune Elkargoak jakinen duela
egiazko laborantza proiektua gidatzen eta elikagai beharrekin lotuko duela.
Elikadura gaiaren gaineko ikusmira osoa behar da. Laborantza ekonomiaren
parte da, lanpostuak sortzen ditu, paisaiak zaintzen ditu eta horrenbestean,
lurraldearen erakargarritasuna egiten du ere.

TOPAKETA

EUSKAL HERRIAK IRUDI
POSITIBOA DU
Sauveur Urrutiaguer, laboraria eta behi hazlea
da Domintxaine-Berroetan, Lur Berri laborantza
kooperatibaren lehendakaria da ere; euskal
laborantzaren abantailak azpimarratzen dizkigu.

NOLA IKUSTEN DUZU EUSKAL LABORANTZA egun?
Kalitatearen bidea hartzen jakin dugu eta horrek gainbalioa
ekarri die ekoizten ditugunei, label eta sorburu markekin.
Euskal Herriak berezko duen bizitzeko eta lan egiteko
molde horrek Frantziako beste lekuetan baino laborari
anitz gehiago atxikitzeko aukera eman digu, gutxitzen
badoaz ere. Jendeak laborantzara lotzearen aldeko dinamika batean gara, tokikoaren aldeko nahi handia baitabil
orain eta hori on zaio Euskal Herriari. Banaketabide laburren
logika darabilgu ere, kooperatibaren bitartekariarekin.
Koopreratibaren ekoizpen gehienak, hala nola Akitaniako
blonda, eskualdean geratzen dira. Alta, ez dugu ahantzi
behar Ipar Euskal Herririk at ere saldu behar dutela laborariek, tokian den eskaria baino gehiago ekoizten baitute.

Nola bultza jendea laborantzara
lot dadin Ipar Euskal Herrian?
Etorkizunerako bideak irekiz. Laborariak erraz egokitzen
dira etorkizun diren aldaketetara. Egun, epe ertain eta
luzera zer gerta daitekeen ikustea dute falta. Ahatekiaren
adibidea har dezadan, bi krisi nagusi bizi dditugu bata
bestearen gibelean. Kooperatibak eraikin kontzeptu berri
bati ekin dio, aberen ongizatea eta hazlearentzako malgutasuna bateratzeko. Horrek eta Labeyrie gure adarraren
bidez bermaturiko presioek erakarri dituzte laborari gazte
berriak. Horrek erakusten digu gizakientzako eta abereentzako hobekuntzak ekartzeak sortzen diela gazteei
abiatzeko gogoa. Laborantzak badu tira Ipar Euskal
Herrian, irudi ona du eta hori xantza ona da. Guri da orain
kalitatearekin erantzutea.

Lur Berri AURKEZ DEZAKEZU?
Ipar Euskal Herrian kokatu laborantza kooperatiba da, Ipar
Euskal Herriko laborantza sektore guztiak hartzen saiatzen
dena: behi, ardi, zerri, ahate hazkuntza, zerealen hornitze
eta biltzea, haziak, barazkiak eta abereen hazkurria. Lur
Berri kooperatibak 460 langile ditu eta 20 laborariz osatu
Administrazio Kontseilua du. 5000 kide ditu Ipar Euskal
Herrian, Bearnon, Landetan, Pirinio Garaietan eta Garona
Garaian. Gure egitekoa gure kideak laguntzea da eta
haientzat kontratu ahalik eta interesgarrienak eta hobeki
ordainduenak atzematea, betiere kontsumitzaileen behar
eta eta eskariak betez. Baditugu adarrak, hala nola Arcadie
Sud Ouest, zeinaren akziodun nagusia baikara, haragiaren
banaketarako, edo Labeyrie ahatekia eta zerealak balioan
emateko. Sarexkatik sardera ari gara lanean, hau da,
ekoizpena kontsumitzaileen nahietara egokituz.
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ABIADURA HAINBAT DITUEN
IPAR EUSKAL HERRIA?
Lurraren gaineko presio handia bizi duen lurralde honetan, bizitegia
eskuratzearen arazoak gizartean diren desberdintasunak agerrarazten
ditu; desberdintasun horiek, nazio nola eskualde mailetan direnak
baino apalagoak izanik ere, garrantzitsuak dira halere.

Eskualde nola nazio mailan baino langabezia tasa apalagoa du
Ipar Euskal Herriak eta Akitania Berriko bigarren kontratazio
arroa da, Bordeleren hirigunearen ondoren; ekonomia bizi-bizirik du. Halarik ere, joera orokor horrek ez dizkigu ezkutatu
behar zenbait familiek bizi dituzten diru arazoak: 35 800 pertsona —hau da, biztanleen % 12,2— pobrezia atalasaren azpitik
bizi dira Ipar Euskal Herrian. Nagusiki bi biztanleria mota ditu
pobreziak jotzen: gazteak (30 urtez peko %19) eta guraso
bakarreko familiak (% 27).
Euskal lurraldeen aldaketa sakonak aukerak sortzen baditu
ere –ikusi dugu demografia dinamiken eta ekonomiaren
garapenaren kasuetan- arrisku berriak dakartza ere, aldi
berean. Erakargarritasunaren medailaren ifrentzua da hori!
Bizitegien prezioen goratzeak eta lurren gaineko presioak
tokiko bizi kalitatearen beheratzea ekar dezakete. Horrez gain,
gero eta biztanle gehiagok bizi dituzte gizarte arazo sakonak.
Bizitegia eskuratzearen arazoa da bereziki gaitza lurraldean
eta gazteenak eta ahulenak bazter uzteko arriskua dakar.

BATEZBESTEKO LANSARI
GORDINA HILEAN
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2165 €

2221 €

2534 €

EUSKAL
HERRIA

AKITANIA
BERRIA

FRANTZIA

BIZTANLERIAREN

%12,2
POBREZIAREN
ATALASAREN
AZPITIK BIZI DA

ELKARRIZKETA

BENOIT
CAUSSADE
Benoit Caussade Soliha (Solidaires pour l’Habitat) Euskal Herri
elkartearen zuzendaria da eta hiri ete herri barneetako bizitegiak
berritzearen alde eta bizitegi txarren aurka ari da gogor.

ZEIN EGOERATAN DA BIZILEKU
TXARRA IPAR EUSKAL HERRIAN?

Zer egiten du Soliha
elkarteak alor horietan?

Egoera zaila da beti, batez ere alokairu eskuragarrien bizitegien kasuan. Hala gertatzen da
bereziki itsas bazter gogorrean, baina baita
euskal barnealdean ere. Ahaleginak egin dira,
noski, bizitegien arautze alorrean, bai eta bizitegi
lagunduen alokatzaileen ekoizpena handituz.
Baina baditugu beti 6000-7000 pertsona
bizitegi lagundu baten zain Ipar Euskal Herrian.

Lanerako hainbat ardatz ditugu: bizitegien energia
berriztapena, duintasun gabeko bizilekuen
aurka aritzea, zailtasunak bizi dituztenei beren
etxean geratzen laguntzea. Batez ere jadanik
eraikia denaren gainean ari gara. Adibide baterako, higiezinen gizarte agentzia bat sortu dugu,
bizitegi pribatuen alorrean dauden bizitegi
lagunduen kopurua emendatzeko; horretarako
alokatzen duten jabe pribatuekin ari gara, baina
baita udalen bizilekuekin. Azpialokatzea garatu
dugu, arazoak dituztenei bizitegia eskuratzen
laguntzeko.

BIZTEGI EGOKIA GUZTIOK UKAN
BEHAR DUGUN HELBURUA DA
Horrez gain, badugu hiri berriztapenaren arazoa
ere. Laborantza lurren arazoa hiri inguru berdeak
atxikitzeko funtsezkoa den lurraldean, Soliha
elkartea, hiri barneak edota herri egituratzaileetako herri barneak berriztatzearen alde ari da.
Egia da berriztapena % 20-40 garestiagoa dela,
baina ez ditu lurrak xahutzen eta bizitzeko modu
berriak bultza ditzake.
Azkenik, bizitegien arazoa energia berriztapenarena da ere. Etxearen jabe diren
biztanleek laguntzak ukan baditzakete ere,
alokairuan direnek gaizki isolaturiko bizitegien
arazoa bizi baitute.

Birgaitzea gure borrokagaia dugu ere: birgaituriko bizitegiak alokairu lagunduan proposatzeko,
herriei 50 urteko alokairuak proposatzen dizkiegu,
lekuak gure esku jar ditzaten eta geure kontu
hartzen ditugu lanak. Baionako hiribarne zaharrean, 10 bizitegi hitzartu moderatuen birgaitzea
bururatu berri dugu, Hiriarekin lankidetzan.
Beste zortzi egiten ari gara orain Biarritzeko
hiribarnean.

Utopia ote da orori bizitegi
egokia ematea?
Ez, guztiok beharko genukeen helburua da.
Aitzinamenduak egin dira, baina bada oraino
zer egin. Bereziki bizitegi eskasia duen lurralde
honetan, non jendeen beharretaz profitatzen
direnak gara daitezke jende ahulenen bizkar.
Hirigunearen eremuan, hiribarneetan berriztapenak egiteko dinamika azkarra bultzatu behar
da. Eredua ematea ere garrantzitsua iruditzen
zait. Hiribarneetan arituz energia berria sor
daiteke eta, hartara. beste jabeei ere berdin
egitera bultzatu. Leku zenbait hiltzear dira eta
lehenbailehen ekin behar zaio.

BIZITEGIEN
ARAZOA ENERGIA
BERRIZTAPENARENA
DA ERE

45

7
46

IPAR
EUSKAL
HERRIA
ENERGIA ETA
INGURUMEN
TRANTSIZIO
BATERANTZ?
47

7

EUSKAL HERRIA ENERGIA ETA
INGURUMEN TRANTSIZIORANTZ?
Berotegi efektuko igorpenak
Ipar Euskal Herrian
errepide
garraioak
%39

1,7
milioi tona
karbono baliokide

Karbono baliokide tonak,
biztanle eta urteko

Laborantza
%28

7t

5,35 t
IPAR EUSKAL HERRIA

Energia beharren
betetzea

%41

BESTELAKOAK

NAZIO MAILAKO BATEZBESTEKOA

% 59

Source : INSEE – 2010
Iturria: ORECCA – 2010

Energia fosilak

Ipar Euskal Herriak badu energia
berriztagarrien hainbat iturri
eguzki energia

(gasa eta petrolioa)

545 GWh

energia berriztagarri
tokian ekoitzia 2015ean

hau da, lurraldeak dituen energia
beharren % 10 baino gutxiago

energia hidraulikoa

(Iturria: Explicit, ORECCA (2015)

haize energia
biomasa
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les énergies marines

haietan %65
biomasa solidotik
eginik (egur energia)
horren ondoren,
hidroelektrizitatearen
ekoizpena. Eguzki
energia fotovoltaikoa
eta metanizazioa, ez
da harritzeko, oso
gutxi ematen dira

ESKUAK
LIBRO

MARTINE BISAUTA
Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariordea, Garapen Iraunkorraren
eta Energia eta Ekologia Trantsizioaren arduradun auzapezordea.

Eztabaidagaia, eta egun zalantzan jarria duguna,
mendebaldeko gizarteetan dugun garapen eredua
da. Baliabide gehiegi xahutzen baitu, kutsadura hainbaten iturri baita, klimaren berotzea areagotzen baitu...
Gizarte mailen arazoa eta demokrazia ere ukitzen ditu...

ZER IZANEN DA GURE LURRALDEA
HEMENDIK 20 URTERA? GUK
EGUN ERABAKIKO DUGUNA!
Sistema bere azkenetan da eta tentsio itzel-itzelak
bizi ditugu; gizateriak bere iraupena, epe batean edo
bestean, du egun jokoan... planeta osoko ekosistema
guztien nahasmenduak ekarri ditu jadanik giza espezieak ere behar dituen oreken aldatzea.
Behar-beharrezkoa zaigu egoera hori kontuan hartzea
eta, lurralde maila orotan, estrategia orotan sartzea.
Aitzinetik aritu behar dugu, ezinbestekoa jasan ez
dezagun!

Itsas hegiko eta mendialdeko klimengatik eta duen latitudeagatik beste lekuek baino arrisku gutxiago baditu
ere, Euskal Herria ez da, klima iragarpenek erakusten
dutenagatik, tenperatura goratzetik at geratuko.
Baditu zenbait puntu ahul (itsas hegia eta biztanleak
itsas hegietara joatea, mendiko lekuak, biztanleriaren
zahartzea...).
Klima aldaketak jardun sektore anitz ukituko ditu
(laborantza, turismoa, eraikinak eta azpiegiturak, ur
baliabidearen arazoa). Ekosistemetan ere nabarmen
eraginen du: itsas eta lurretako bioaniztasuna.
Ipar Euskal Herrian badugu abantaila bat, alegia,
Hirigune Elkargo berri-berri bat, bere lehen orria
idazten hasia dena eta erronka horiek lehentasunez eta
asmo betez bere egin beharko dituena.
Zer izanen da gure lurraldea hemendik 20 urtera? Guk
egun erabakiko duguna! Eta horrek gure eguneroko
arrunt-arruntena ukitzen du: lan egitea, mugitzea, ostatatzea, jatea, ikastea, libertitzea...

IPAR EUSKAL HERRIAN BADUGU ABANTAILA BAT,
ALEGIA, HIRIGUNE ELKARGO BERRI-BERRI BAT,
BERE LEHEN ORRIA IDAZTEN HASIA DENA
ETA ERRONKA HORIEK LEHENTASUNEZ
ETA ASMO BETEZ BERE EGIN BEHARKO DITUENA.
Eta egoera batetik bestera igarotzen ari gara, isilka
baina etengabe. Egunerokoan ikus dezakegu hori: bioaniztasunaren galera, klima arazoak behin ete berriz
errepikatzea, baliabideen agorpena adierazten duen
urteko eguna gero ete lehenago pasatzea, batezbesteko
tenperaturen goratzea.
Alta, ukapenean bizi gara eta milioika ostruka ditugu
burua hondarrean goxoki gorderik!

Zeregin horien guztiak ukituko ditu etorriko zaigun
ingurumen berriak eta horretara egokitzeko aitzinetik
prestatzeko ukanen dugun edo ukanen EZ dugun
ahalak. Bestela erranik, Elkargoarentzat, ezertan ere
amore eman gabe gogoetatzea eta, plagintzarako dokumentu guztien bidez, arazoaren mailaren araberako
neurri zehatzak hartzera engaiatzea. Kolektibitateak
gizarteari adi izaten ere jakin behar du, gizartea maiz
aitzinetik ibili ohi baita eta bestelako politikak, egoerari
egokituak, plantan eman daitezen eskatzen baitu.
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IRATZOKI
Oiartzuneko Ander Lisazo bere partzuerrarekin batera, JeanLouis Iratzoki gainbehera datozen enpresak biziberritzen ditu eta
estrategikoki birkokatzen, diseinua garapen eta modernizazio
tresna gisa baliatuz. Diseinatzaile engaiatu batekin mintzo.

Zer ekar diezaioke diseinuak Ipar Euskal Herriari?
Eskualde maila oso maila ona da industriaren mundua diseinuaren bitartez konprenitzeko.
Jardunak manera koherentez egin daitezke hor.
Egun badakigu industria diseinua baliabide garrantzitsua dela beti, eta batzuetan
erabakior ere izatera heltzen dela, ekonomiaren garapenerako, proiektu orokor baten
barnean kokatuz gero. Produkturako soilik baliatzen den diseinu hutsa ez da aski enpresa
bat garatzeko. Istorio bat eskaini behar da. Horregatik, guk enpresaren baloreen inguruan
egiten dugu lan eta enpresaren estrategiaren inguruan, ekintzak abian eman aitzin.
Behin lanerako bi zutabe horiek argi ditugunean, alde orotan ari gaitezke, diseinutik
komunikazioraino, manera koherente eta koordinatuaz.

INDUSTRIA DISEINUA DIFERENTZIA
EKARTZEKO BIDE BAT DA,
BETIERE NORTASUN
KLIXEETAN ERORI GABE
Ipar Euskal Herriaz mintzatzean, arazoetako bat da beti turismoari loturik agertzen
dugula sistematikoki. Alde batetik abantaila bat da, ikusgarritasuna eta erakargarritasuna
direlako hor, baina luzera begira kaltegarri gertatzen zaio: hala-holako lanpostuak,
buru pentsalarien alde egitea, herrialdea klixeei loturik agertzea... Ipar Euskal Herrian,
turismorako besterik ez ekoizteko arriskua dugu. Gainera Euskal Herria besteen soak
eraikitzen du eta hori arazo bat da.
Industria diseinua diferentzia ekartzeko bide bat da, betiere nortasun klixeetan erori
gabe. Hala Milanon nola Chicagon aurkezteko gisan izan behar dugu eta kontatzeko
zerbait ukan. Horretan, aipagarria da Alkiren adibidea. Enpresa hori gainbehera zihoan
merkatu tradizionalean zen, egurrezko altzarien merkatuan, alegia, eta orain nazioarte
mailan ageri den gaur egungo altzarien marka da.
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Euskal diseinuak badu
berezitasunik?

Nola sendotu Ipar Euskal
Herriaren garapen ekonomikoa?

Enpresekin batera ari gara, orokorrean lanean,
elkarrekin partekatzen dituzten baloreen inguruan bildurik direlarik. Mintza gaitezke, halatan,
euskal markaz? Ez, ez da euskal diseinurik edo
frantses edo alemaniarrik. Industria eremuak
daude, trinkoago batzuk besteak baino, eta
hemen baditugu, aldi berean, elkarrekin lan
egiteko aukera eta beharra.

Gure ikuspuntu politikoaz at, errealitate
ekonomikoa Ipar Euskal Herriari buruzkoa da
osotasunean. Uste dut Euskal Herriaren ipar eta
hegoaren arteko lankidetza erabakiorra dela
ekonomiaren eta kulturaren etorkizunerako.
Ipar Euskal Herria bakarrik ia ez da ezer,
batez ere turismoaren presioarekin. Enpresek
lagundu beharko lukete. Xantza bat da elkarren
osagarri diren horrenbeste trebetasun izatea
120 kilometroko eremu batean.

Gure bulegoak bilakaera horretan parte hartzen
du. Badugu geure marka, marrazki oso landua,
itxuraz sinple izanagatik, eta badugu baliabide
gero eta gutxiago xahutzeko eta ekoasmakuntzako etengabeko xerkatze bat.
Laguntzen ditugun enpresa gehien-gehienak
altzarien unibertsokoak dira eta horrek halako
“ideien laborategi” efektu zerbait sor dezake.
Diseinua
enpresen
estrategia
birpentsatzen eta esportaziora irekitzen laguntzen du.
Esperientziak erakutsi digu nazio mailako merkatutik haratago joan eta esportaziora jo behar
genuela nahitaez. Gaur egun, Alki enpresak bere
negozio kopuruaren % 50 esportazioan egiten
du, Treku enpresak % 60 eta Retegui enpresak
% 80.

Zoritxarrez, Euskal Herria Europako muga
iragazgaitzenetako bat da. Horregatik, uste
dut mugazgaindiko lankidetza lehentasunezko
zeregina izan behar lukeela. Ez da normala
ekonomian, industrian edo ikaskuntzan horren
truke gutxi izatea. Gogoeta orokor bat egin
behar da, hala irakaskuntzari edo garraioei buruz
nola hizkuntzari buruz ere. Euskal Elkargoa
lurraldetik hurbil den tresna dugu. Aukera
ederra litzateke, mugazgaindiko lanaren eta
hizkuntzaren garrantzia kontuan hartuz gero.
Euskara aberastasun bat da. Errotze horrek
diferentzia ekar lezake.

INDUSTRIA LANKIDETZA ARRAKASTATSUAK
EGIN DAITEZKE HEMEN, LANPOSTU
KALIFIKATUAK SORTZEN LAGUN DAITEKE,
EZAGUTZAK, TREBETASUNAK ETA
ABERASTASUNA SORTZEN LAGUN DAITEKE.

Hortik emulazioa sor daiteke, mugimendu bat,
nahiak. Transmisioan baino, ekinean gara. Alki,
Treku edo Sokoa enpresen adibideek erakusten
digute industria lankidetza arrakastatsuak lor
ditzakegula, lanpostu kalifikatuak sortzen lagun
dezakegula, ezagutzak, trebetasunak eta aberastasun ekonomikoa sortzen lagun dezakegula.

MUGAZGAINDIKO
LANAREN ETA
HIZKUNTZAREN
GARRANTZIAZ
OHARTU BEHAR GARA
© Iratzoki
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