
TOKIKO AGENDA 21 
 

  
 “Agenda 21” edo “Programa 21” kontzeptua 1992an Brasilgo Río de Janeiro 
hirian Nazio Batuen Erakundeak antolatu zuen “Ingurumena eta Garapena” izeneko goi 
bileran (“Lurraren Gailurra” izenez ere ezaguna) sortu zen. Konferentzia honetan 
Agenda 21 delakoa onartu zen, garapen jasangarria lortzeko bidean lan egiteko mundu 
mailako ekintza plan baten funtzioa betetzeko sortua. Beraz, garapen jasangarriaren alde 
lan egiteko tresna bat da, zeina Lurra planetan bizi diren pertsonen bizi kalitatea 
hobetzera zuzentzen den, bizi garen ingurune fisikoa errespetatuz eta babestuz, eta 
gizarte eta ekonomia garapen arteko oreka bilatuz.  
 
 “Agenda 21”en inguruan Río de Janeiroko goi bileran lortu zen akordiotik 
abiatuz, mundu mailako tokiko hainbat erakunde udalerri mailan ere tresna horiek 
erabiltzen hasi ziren, Tokiko Agenda 21ak, alegia. Era honetan, munduko zenbait herri 
eta hirietako agintariek udalerri mailatik garapen iraunkorraren alde lan egiteko 
konpromisoa hartu zuten, horretarako “Aalborg-eko Gutuna” deritzona sinatuz. Gutun 
hori 1994 urtean Danimarkako Aalborg izeneko hirian garapen iraunkorraren alde lan 
egiteko konpromisoa hartu zuten herri eta hirietako agintariek sinaturiko gutuna da.  
 
 Lehen aipatu bezala, Tokiko Agenda 21 deritzonak udalerri mailan garapen 
jasangarriaren bidean urratsak emateko tresnak dira, iraunkortasunaren bidean lan 
egiteko aurrera eramaten diren tokian tokiko ekintzek mundu mailan eragina dutelako, 
Río de Janeiroko goi-bileran aipatu zen bezala. Beraz, Agenda 21ek eskaintzen duen 
metodologia erabiliz, gure udalerriko bizi kalitatea hobetzen lagun dezakegu eta aldi 
berean, halako ekintzek ere mundu mailan eragin zuzena izango dute, Lurra planeta 
osasuntsuago bat eta ekonomia eta gizarte mailan orekatuago bat eraikiz.  
 

Eusko Autonomia Erkidegoko udalerrietan Tokiko Agenda 21ak ezartzeko 
garaian eman beharreko pausoak honakoak dira: 

 
1)Aalborg-eko Gutunaren sinatzea edo/eta Euskal Herriko Jasangarritasunerako 
Konpromisoaren sinadura: Udaleko agintariek dokumentu horiek sinatuz, beren 
udalerrian iraunkortasunaren aldeko pausoak eman daitezen lan egingo dutela 
azaltzen diete biztanleei.  
 
2)Udaletxeko ordezkari politikoen zein teknikarien prestakuntza eta motibazioa 
udalerrian Agenda 21-a ezarri ahal izateko.  

 
3)Udalerriaren ingurune fisikoaren errealitatea eta gizarte zein egoera 
ekonomikoaren egoera islatzen dituen diagnosi baten eraketa. Azterketa horrek 
bitartez, gure udalerria garapen iraunkorraren alde lan egiteko bidea zein 
puntutan aurkitzen den deskribatzen du. 
 
4)Agenda 21en ezarpenaren prozesu osoan zehar herritarren parte hartzea 
sustatzeko bideak erraztu eta martxan jartzea, horretarako, lehenik herritarrak 
beren Udalak iraunkortasunaren alde emango dituen pausoen berri emanez.  
 



5) Udalerriko iraunkortasunaren alde lan egin ahal izateko beharrezkoak diren 
helburuen finkatzea. Horretarako, udalerriko Ekintza Plana eratzea beharrezkoa 
izango da, aurretik finkatu diren helburuak lortzeko ekintzak jasoko dituena.  

 
6) Ekintza Planaren betetze mailaren jarraipena egiten lagunduko duten 
iraunkortasunaren adierazleen aukeraketa. Adierazle horiek, era berean, gure 
udalerria iraunkortasunaren bidean norabide egokian doazen islatzeko ere balio 
izango dute.  

  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
 

       
Hondarribiko Herritarren Foroaren aurkezpen bilera 

 
 
 
 


