
Agenda 21en 28. kapitulua. Tokiko Erakundeen Programa 
21en aldeko ekimenak. 1992 

Ekiteko oinarriak 

28.1.  Programa 21i dagozkion hainbat arazo eta irtenbide tokiko jarduerekin lotuta daudenez, tokiko 
erakundeen parte-hartzea eta lankidetza erabakigarriak dira Programaren helburuak lortzeari dagokionez.  
Tokiko erakundeek azpiegitura ekonomikoak, sozialak eta ekologikoak sortzen, martxan edukitzen eta 
mantentzen dituzte, plangintza-prozesuak gainbegiratzen dituzte, tokiko politika eta araudi ekologikoak 
ezartzen dituzte eta herrialdeetan nahiz azpiherrialdeetan ingurumen-politikak gauzatzen laguntzen dute.  
Herritarrengandik hurbilen dagoen agintaritza direnez, oso funtzio garrantzitsua dute publikoa garapen 
iraunkorraren alde prestatzeko eta mobilizatzeko. 

Helburuak 

28.2.  Helburu hauek proposatzen dira programa-arlo honentzat: 

    a) 1996rako, herrialde bakoitzeko tokiko agintari gehienek kontsulta-prozesu bat eginda eduki behar 
lukete beren herriekin, eta "Tokiko Programa 21i" buruz akordio batera iritsita egon behar lukete beren 
komunitaterako. 

    b)  1993rako, nazioarteko komunitateak kontsulta-prozesu bat martxan jarrita izan behar luke, tokiko 
erakundeen arteko lankidetza areagotzeko. 

c) 1994rako, udal-erakundeetako eta tokiko beste erakundeetako ordezkariek lankidetza- eta 
koordinazio-maila handitua izan beharko lukete, eta tokiko erakundeen artean informazio eta 
esperientzia gehiago trukatzeko asmoa izan behar lukete. 

d) Emakumezkoek eta gazteek erabakiak hartzeko, plangintzak egiteko eta gauzatzeko prozesu 
guztietan ordezkariak izan ditzaten programak gauzatzea eta gainbegiratzea lortu behar lukete 
herrialde bakoitzeko tokiko erakunde guztietan. 

Jarduerak 

28.3.  Tokiko agintaritza bakoitzak herritarrekin, tokiko erakundeekin eta enpresa pribatuekin elkarrizketatu 
beharko luke, eta "Tokiko Programa 21" onartu beharko luke. Kontsultak eginez eta adostasuna bilatuz, 
tokiko agintariek herritarren eta tokiko hiri-, enpresa- eta industria-erakundeen ekarpenak jaso behar dituzte, 
eta estrategia onenak formulatzeko behar adina informazio lortu behar dute.  Kontsulta-prozesuarekin 
handitu egingo litzateke garapen iraunkorrari buruzko hainbat gairen inguruko kontzientzia.  Programa 21en 



helburuak lortzeko tokiko erakundeen programak, politikak, legeak eta arauak ebaluatu eta aldatu egin 
beharko lirateke, Programa 21en esparruan onartutako tokiko programen arabera.  Halaber, tokiko, 
herrialdeko, eskualdeko eta nazioarteko finantziazioa lortzeko hainbat proposamen bultzatzeko estrategiak 
erabili ahal izango dira. 

28.4.  Hainbat erakunde eta organo egokiren arteko elkarteak bultza daitezke, hala nola GNBP, Giza 
Kokaguneetarako Nazio Batuen Zentroak (Habitat), NBIP, Munduko Bankua, eskualdeko bankuak, Tokiko 
Administrazioen Nazioarteko Biltzarra, Metropoli Handien Munduko Elkartea, Munduko Hiri Handien Goi-
bilera, Hiri Batuetako Erakundea eta nazioarteko beste hainbat erakunde egoki. Horrela, nazioarteko 
finantziazio handiagoa izango da tokiko erakundeen programetarako. Helburu garrantzitsua izango litzateke 
tokiko erakundeen ahalmena eta tokiko ingurumen-antolamendua areagotzeko, erakundeei –lehendik 
daudenei– laguntzea eta horiek zabaltzea eta hobetzea.  Horretarako: 

    a) Habitati eta Nazio Batuetako sistemari dagozkion bestelako organo eta erakundeei eskatu behar zaie 
zerbitzuak indartzeko, tokiko erakundeen estrategiei buruzko informazioa biltzeko; batez ere, nazioarteko 
finantziazioa behar dutenei buruzkoa. 

    b) Nazioarteko eta garatzen ari diren herrialdeetako elkartuekin aldizka kontsultak egin daitezke, 
estrategiak aztertzeko eta nazioarteko laguntza mugitzeko modurik onena bilatzeko.  Sektoreko kontsulta 
horrekin, herrialdeetan egiten diren baterako kontsultak –hala nola kontsulta-taldeak eta mahai-inguruak– 
osatzen dira. 

28.5.  Tokiko erakunde agintarien ordezkariak animatu behar dira tokiko erakundeen artean informazio, 
esperientzia eta laguntza tekniko gehiago trukatzeko prozesuak ezar ditzaten. 

Gauzatzeko bitartekoak 

a) Kostuen finantziazioa eta ebaluazioa 

28.6.  Alde guztiek arlo horretan dituzten finantziazio-beharrak berriz ebaluatzea gomendatzen da. 
Biltzarraren idazkariak zenbatetsi du kapitulu honetako jarduerak gauzatzeko nazioarteko idazkaritza-
zerbitzuak indartzeko urteko batez besteko kostu osoa (1993-2000) milioi bat dolar inguru dela, dohaintza 
edo laguntza gisa. Zenbatespen horiek adierazgarriak eta batezbestekoak dira, eta ez dituzte gobernuek 
aztertu. 

b) Giza baliabideak garatzea eta ahalmena handitzea 

28.7.  Programa 21en beste kapituluetan azaltzen diren ahalmena eta trebakuntza areagotzeko jarduerak 
gauzatzen lagundu beharko luke programa honek. 
 


