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SARRERA 
Sortu zenetik, Baketa eta 
Elkartasuna fundazioak 
sentsibilizazioaren arloan lan 
egiten du, hainbat kanpaina eta 
jarduera eginez, informazioa, 
ulermena eta ekintza oinarritzat 
dituen lan-eskema batekin. Halakoek 
planetako desparekotasun-
egoerak ezagutarazten dituzte, 
egoera horien azpian dauden kausak 
ulertzeko elementuak erakusten 
dituzte, eta tresnak ematen dituzte 
ekintzari lotzeko eta eraldaketa 
sozial bat posible egiteko, mundu 
bidezkoago, solidarioago eta 
berdintasun handiagoko bat lortzeko 
helburuarekin.

Aipaturiko kanpainetan, Bakea 
eta Elkartasuna fundazioan 
toki-erakundeon inplikazioa 
balioesten dugu, funtsezko 
aktoreak baitzarete tokian tokiko 
herritarrei beste errealitate 
batzuk –aukera berdinak 
ez dituzten pertsona batzuek 
pairaturikoak– hurbiltzen dizkieten 

sentsibilizazio-jarduerak sustatzen eta 
sostengatzen.

Dena den, oraingo honetan, toki-
erakundeok gure ekintzetako 
aliatu gisa ez ezik, sentsibilizazioaren 
ekintzaren subjektu den 
populazio gisa ere hartzen zaituztegu 
“Tokiko gobernuak eta Agenda 2030” 
gida honetan.

Hurrengo orrialdeetan, gonbita 
egiten dizuegu ezagut 
ditzazuen, lehenik eta behin, 
Agenda 2030 eta haren Garapen 
Jasangarrirako Helburuak (GJH), 
azken horien artetik GJH 8 helburuan 
zentraturik, lan duina, garapen 
jasangarriaren eragingarri 
gisa; bigarrenik, toki-erakundeen 
rol aktiboa nabarmentzen dugu, 
Agenda 2030 betetzea lortuko bada; 
eta, hirugarrenik, proposamenak 
helarazten dizkizuegu, toki-
erakundeok Agenda 2030 
betetzea lortzen laguntzeko 
erari buruz, ikuspegi lokal-global 
batetik. 
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AGENDA 2030 ETA 
HAREN GARAPEN 
JASANGARRIRAKO 
HELBURUAK (GJH)
Garapen Jasangarrirako 
Agenda 2030ek nazioarte-mailako 
garapen-lehentasunak ezartzen ditu, 
Nazio Batuetan 193 herrialdek 
baino gehiagok 2015eko irailean 
hartutako erabakiaren ondoren. 
Agenda honek baditu 17 helburu, 
Garapen Jasangarrirako 
Helburuak deritzenak 
(aurrerantzean GJH). Agendak 
barne hartzen ditu, orobat, 169 
jomuga, eta zenbait adierazle 
haietako bakoitzerako, adierazleon 
bidez partekatutako helburu horien 
lorpenean egin den aurrerapena 
neurtzeko. 

Premiazko neurriak 
hartzea klima-
aldaketari eta haren 
ondorioei aurre egiteko

Ozeanoak, itsasoak eta 
itsas baliabideak era 
jasangarrian zaintzea 
eta erabiltzea garapen 
jasangarrirako

#13 #14

Pobrezia-mota guztiak 
desagerraraztea 
mundu guztian

Goserik ez izatea, 
elikadura-segurtasuna 
eta nutrizio hobea 
lortzea, eta nekazaritza 
jasangarria bultzatzea

#1 #2

Guztiontzat energia 
eskuragarria, segurua, 
jasangarria eta 
modernoa izateko 
aukera bermatzea

Guztiontzat hazkunde 
ekonomiko jarraitua, 
inklusiboa eta 
jasangarria, enplegu 
osoa eta produktiboa 
nahiz lan duina 
sustatzea

#7 #8
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Basoak era 
jasangarrian kudeatzea, 
desertifikazioari aurre 
egitea, lurzoruen 
degradazioa 
geldiarazi eta egoera 
lehengoratzea, eta 
aniztasun biologikoaren 
galera geldiaraztea

Gizarte bidezkoak, 
baketsuak eta 
inklusiboak bultzatzea

Garapen 
Jasangarrirako 
Munduko Ituna 
suspertzea

#15 #16 #17

Guztiontzat eta adin 
guztietan bizimodu 
osasungarria 
bermatzea eta 
ongizatea sustatzea

Guztiontzako hezkuntza 
inklusibo, ekitatibo 
eta kalitatedun bat 
bermatzea eta ikasteko 
aukerak bizialdi guztian 
zehar eta pertsona 
guztientzat sustatzea

Genero-berdintasuna 
lortzea eta emakume 
eta neska guztiak 
ahalduntzea

Guztiontzat uraren 
eskuragarritasuna, 
haren kudeaketa 
jasangarria eta 
saneamendua 
bermatzea

#3 #4 #5 #6

Azpiegitura 
sendoak eraikitzea, 
industrializazio 
inklusibo eta 
jasangarria bultzatzea, 
eta berrikuntza 
sustatzea

Herrialde bakoitzean 
eta herrialdeen artean 
desparekotasunak 
murriztea

Hiriak eta giza 
kokaguneak 
inklusiboak, 
seguruak, sendoak 
eta jasangarriak izan 
daitezen lortzea

Kontsumo- eta 
ekoizpen-modalitate 
jasangarriak 
bermatzea

#9 #10 #11 #12
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GJH 8.
Garapen jasangarrirako 8. helburuak  hazkunde 
ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria 
sustatzen du guztiontzat, bai eta enplegu osoa eta 
produktiboa eta lan duina ere.
Mundu-mailako hornidura-kateetan, 
multinazional handietan, oinarrituriko 
egungo eredu ekonomiko eta 
komertzialak eskubide-urraketak, 
lan-esplotazioa, desberdintasuna eta 
pobrezia areagotu egiten ditu mundu 
guztian.

Ekoizpen-katearen lehen kate-mailan 
lan-esplotazioa jasaten duten gizon, 
emakume, mutiko zein neskak 
aurkitzen ditugu, bizi-baldintza ez-
duinetan, herrialde pobretuetako 
biztanleak. 
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LAN DUINA
Pertsona gehiagok lan duina izateak hazkunde ekonomiko 
sendoago eta inklusiboago bat dakar berekin, eta hazkunde 
handiago batek baliabide gehiago eskuragarri egotea dakar, lan 
duinak sortzeko

Guy Ryder
LANEko zuzendari nagusia

	Elkarrizketa soziala
	Lan-eskubideen 

errespetua
	Lantokiko segurtasuna

	Babes soziala
	Garapen pertsonala
	Gizarteratzea

780 milioi
gizon-emakume landunek ez dute 

behar adina irabazten, 
haiek zein haien familiek pobrezia-

muga –2 dolar egunean– gainditzeko.

152 milioi
neska-mutiko dira haurren lanaren biktimak, 

eta ia erdiak 5 eta 11 urte artekoak dira

40 milioi  
pertsona dira munduan esklabotza 

modernoaren biktimak, 
eta % 71 emakumeak dira

2 pertsonatik 1 
bizi da oraindik, mundu guztian, eguneko 2 dolarren baliokidea den 

diru-kopuru batekin. Lan bat izateak ez du bermatzen pobreziatik ihes 
egiteko aukera.

DATU BATZUK: Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) arabera…



TOKI-ERAKUNDEAK | 9

GJH 8.  
LAN DUINA ETA HAZKUNDE  
EKONOMIKOA - JOMUGAK
8.1  Per capita hazkunde 
ekonomikoa herrialdearen 
zirkunstantzien arabera mantentzea, 
eta, bereziki, urtean % 7ko 
hazkunde bat barne-produktu 
gordinean, hain aurreratuta ez 
dauden herrialdeetan.

8.2  Produktibitate 
ekonomikoan maila 
handiagoak lortzea, 
dibertsifikazioaren, modernizazio 
teknologikoaren eta berrikuntzaren 
bidez, besteak beste balio erantsi 
handiko sektorean zentraturik, 
bai eta lan-indarraren erabilera 
intentsibo batean ere.

8.3  Garapenera bideratutako 
politikak sustatzea, haien bidez 
ekoizpen-jarduerak, lanpostu 
duinen sorrera, ekintzailetza, 
sorkuntza eta berrikuntza 
sostengatzeko, eta mikroenpresen zein 
enpresa txiki eta ertainen formalizazioa 
eta hazkundea sustatzea, finantza-
zerbitzuak eskuragarri jartzea barne.

8.4 Pixkanaka, hemendik 
2030era bitarte, munduko 
baliabideen ekoizpen eta 
kontsumo eraginkorrak 
hobetzea, eta hazkunde ekonomikoa 
ingurumenaren degradaziotik 
bereizten saiatzea, Kontsumo eta 
Ekoizpen Modalitate Jasangarriei 
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buruzko Programen Hamar Urterako 
Esparruaren arabera, herrialde 
garatuetatik hasita.

8.5  Hemendik 2030era bitarte, 
enplegu osoa eta produktiboa eta 
lan duina lortzea gizon-emakume 
guztientzat, gazteak eta desgaitasuna 
duten pertsonak barne, bai eta, balio 
bereko lanaren truke, ordainsari-
berdintasuna ere.

8.6  Hemendik 2020ra bitarte, 
nabarmen murriztea gazte 
langabeen proportzioa, eta 
ikasketarik egiten ez duten zein 
gaikuntzarik jasotzen ez dutenena.

8.7  Neurriak hartzea, 
berehalakoak eta eraginkorrak, 
bortxazko lana 
desagerrarazteko, gaur egungo 
esklabotza-erei eta pertsonen 
salerosketari amaiera emateko, 
eta haurren lan-era okerrenak 
debekatzen eta desagerrarazten 
direla segurtatzeko, haur soldaduak 
errekrutatzea eta erabiltzea barne; eta, 
hemendik 2025era bitarte, haurren 
lan-mota guztiak desagerraraztea.

8.8  Lan-eskubideak babestea 
eta lan-ingurune segurua eta arriskurik 
gabekoa sustatzea langile guztientzat, 
langile migratzaileak barne, bereziki 

emakume migratzaileak eta lan 
prekarioak dituzten pertsonak.

8.9  Hemendik 2030era, 
politikak prestatu eta abian 
jartzea turismo jasangarri bat 
bultzatzeko, lanpostuak sortzeko 
eta tokiko kultura eta produktuak 
sustatzeko modukoa.

8.10  Herrialdeen finantza-
erakundeen ahalmena 
sendotzea, guztientzat finantza-, 
aseguru- eta banku-zerbitzuak 
erabiltzeko aukera sustatu eta 
areagotzeko.

8.a  Garapen-bideko 
herrialdeetako 
merkataritzarako laguntza-
ekimenaren sostengua 
areagotzea, bereziki hain 
aurreratuta ez dauden 
herrialdeetan, baita Merkataritza 
Arloan Hain Aurreratuta ez dauden 
Herrialdeei Laguntza Teknikoa 
emateko Esparru Integratu 
Hobetuaren bidez ere.

8.b  Hemendik 2020ra bitarte, 
gazteen enplegurako mundu-
estrategia bat garatu eta abian 
jartzea, eta Lanaren Nazioarteko 
Erakundearen Enplegurako 
Mundu Ituna aplikatzea. 
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TOKI-ERAKUNDEAK:  
ALDAKETA-ERAGILEAK
Garapen jasangarrirako 
helburuak (GJH) ekintzarako dei bat 
dira, herrialde guztiei zuzendurikoa, 
toki-erakundeak barne, pobrezia 
desagerrarazteko eta planeta 
babesteko xedez, bai eta bakea 
eta oparotasuna bermatzeko 
ere.

GJH guztiek badituzte zuzen edo 
zeharka toki-erakundeen eguneroko 
lanarekin lotutako jomugak; ez 
lirateke hartu beharko Agendaren 
ezarle soiltzat. Toki-erakundeak 
daude ongienik kokaturik helburu 
globalak tokiko komunitateekin 
lotzeko, azken batean “aldaketaren 
eragileak” dira, haien eskuetan 
dagoelako, hain zuzen ere, 

herritarren sentsibilizazioa 
aktibatzeko gakoa, helburu horiek 
lortzeko ezinbesteko elementu bat.

  Toki-erakundeak 
“aldaketaren eragileak” 
dira, eta garapenaren ezinbesteko 
aktoreak.

  Herritarrekiko hurbiltasuna dela 
eta, toki-erakundea arazoetatik 
hurbilen dagoena bihurtzen 
da, eta, hortaz, beharrizanak 
atzemateko sentsore bat.

  Herritarrak sentsibilizatzeko 
eta mobilizatzeko ahalmena 
dute, parte-hartze solidarioko 
tresnen bidez. 
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EKINTZA-PROPOSAMENAK
Maila globalean gertatzen den 
eskubide-urraketako egoeraren 
aurrean, nola lagun dezakete toki-
erakundeek GJH 8 lortzen?

  8.3 jomuga. Garapenera 
bideratutako politikak sustatzea, 
haien bidez ekoizpen-jarduerak, 
lanpostu duinen sorrera, 
ekintzailetza, sorkuntza eta 
berrikuntza sostengatzeko, eta 
mikroenpresen zein enpresa txiki 
eta ertainen formalizazioa eta 
hazkundea sustatzea, finantza-
zerbitzuak eskuragarri jartzea barne.

Proposamena:

Toki-erakundeek hauek egin ditzakete:

•  Kontsumo arduratsu eta jasangarriko 
erak, elikadura-burujabetza eta diru 
soziala bultzatzen dituzten entitateei 

laguntza eta aholkularitza eman 
diezazkiekete.

•  Tokiko merkataritza eta enpresa bultza 
ditzakete, kontsumo arduratsuarekiko 
harremana sustatuz.

•  Ekonomia sozial eta solidarioa bultza 
dezakete, kontsumo arduratsuarekiko 
harremana sustatuz.

   8.4 jomuga. Hemendik 
2030era bitarte, munduko 
baliabideen ekoizpen eta 
kontsumo eraginkorrak hobetzea, 
eta hazkunde ekonomikoa 
ingurumenaren degradaziotik 
bereizten saiatzea.

Proposamena:  

Herrialde garatuetan, toki-mailan, egiten 
diren kontsumoak eta ekoizpenak badute 
eragina garapen-bideko herrialdeetan eta 
maila globalean.
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•  Toki erakundeek kontsumo arduratsu 
eta jasangarri bat indartzeko neurriak 
bultza ditzakete, helburu hori lortzeko 
sentsibilizazio-kanpainak eginez edo 
parte hartuz edo sostengatuz, eta toki-
mailan neurri zehatzak praktikan jarriz.

   8.5 jomuga. Hemendik 2030era 
bitarte, enplegu osoa eta 
produktiboa eta lan duina lortzea 
gizon-emakume guztientzat, gazteak 
eta desgaitasuna duten pertsonak 
barne, bai eta, balio bereko lanaren 
truke, ordainsari-berdintasuna ere.

Proposamena:  
Toki-erakundeek ikuspegi lokal-globaleko 
jomuga hori lortzen lagun dezakete, 
esperientzia-trukea sostengatuz eta 
eztabaida eta gogoetarako espazioak 
sustatuz, lan duina helburutzat duten 
udalerrietako eta beste herrialde 
pobretu batzuetako gizon- eta emakume-
antolakundeen artean.

  8.9 jomuga. Hemendik 2030era, 
politikak prestatu eta abian jartzea 
turismo jasangarri bat bultzatzeko, 
lanpostuak sortzeko eta tokiko 
kultura eta produktuak sustatzeko 
modukoa.

Proposamena:  

•  Turismo jasangarriren xedea da tokiko 
ingurumen eta kulturaren gaineko 
inpaktua minimizatzea, eta aldi berean 
tokiko biztanleentzat diru-sarrerak 
eta enplegua sortzen laguntzea. Toki-
erakundeek turismo jasangarriari 
buruzko kanpainak planifika ditzakete, 
edo haietan parte hartu edo sostengua 
eman uda aldean, eta ibilbide 
solidarioak, elkartasun-auzolandegiak 
eta abar antola ditzakete, edo halakoei 
sostengua eman. 
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Gida hau prestatzen parte hartu izana eskertzen diegu honako  
hiri eta herrietako udal eta mankomunitateetako langileei:

Ancín-Améscoa | Antzin-Ameskoa
Artajona-Artaxoa
Ayegui-Aiegi
Barañáin | Barañain
Cárcar
Castejón
Cintruénigo

Orkoien
Pamplona-Iruña
Ribaforada
San Adrián
Tafalla
Tudela-Tutera


