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2020aren hasieratik 2022aren hasierara arte, 2030 Agendak ezin izan zion ihes egin pande-
miaren eraginari. Horren ondorioz, pertsonen eta herrialdeen arteko desberdintasunaren 
arrakalak handitu dira. Orduan aldarrikatu genuen Garapen Jasangarrirako Helburuekiko 
konpromisoa pandemiaren aurretik baino are beharrezkoagoa zela. Orain, eragin globale-
ko gertaera berri batek agenda honen berrirakurketa batera garamatza.

2015ean, Nazio Batuen Erakundeak 2030 Agendarekin gizateriarentzat garrantzi kritikoa 
duten bost eremu definitu zituen: pertsonak, planeta, oparotasuna, bakea eta aliantzak. 
Errusiar armadak Ukraina inbaditu izana, nazioarteko zuzenbidearen urraketa onartezina 
izateaz gain, lehentasun neuralgiko horietako bakoitzaren aurkako eraso zuzena da.

·Pertsonak. Gizakiek beren potentziala duintasunez eta berdintasunez egin dezaten zain-
tzea. Gerrak ahulenen sufrimendua eta zigorra areagotzen ditu. Giza duintasunaren kon-
trako guztia ordezkatzen du. 2030 Agendak batasuna eta konpromiso humanitarioa esan 
nahi du gaur egun Ukrainatik ateratako errefuxiatuen harreran. Euskadi helburu horretara 
bideratuta dago.

·Planeta. Gerra kolapsoaren aliatua da. Dena jasanezina egiten du. Mehatxu bat da ekosiste-
mentzat eta lurralde kaltetuenen etorkizunarentzat. Dena jartzen da arriskuan, energiatik 
edo garraiotik hasi eta elikagai- edo hornidura-baliabideetaraino. Garapen Jasangarrirako 
Helburuekiko batasuna eta konpromisoa energia- eta klima-eraldaketaren iparrari eusteko. 
Euskadin, Basque Geeen Deal.

·Oparotasuna. Gizakiek bizitza oparoaz eta aurrerapenaz gozatzeko aukera izan behar 
dute. 2030 Agendak inor atzean ez uzteko ibilbide-orria zehazten du. Pertsonei, familiei, 
enpresei eta sektore ahulenei eta zailtasun gehien dituztenei laguntzeko batasuna eta kon-
promisoa. Euskadik elkartasunez eta neurri zehatzekin erantzungo du berriro, susperraldi 
ekonomikoa eta enplegua defendatuz.

·Bakea. Beldurretik eta indarkeriatik aske dauden gizarte baketsuak, bidezkoak eta inklu-
siboak bultzatzea. Gerra bidegabekeria da, gaizkiaren, beldurraren eta kaosaren bidez 
abantaila lortzeko baliabidea. 2030 Agenda batasun- eta konpromiso-agenda da, eraso hori 
gaitzesteko, biktima guztiei elkartasuna adierazteko eta giza eskubideekiko errespetua za-
lantzarik gabe defendatzeko, gizarte zibilizatu baten muga gaindiezina baita.

2030 Agenda mundu-mailako 
batasun- eta konpromiso-esparrua 

da, basakeriaren eta izugarrikeriaren 
atzerakadaren aurrean



·Aliantzak. Onura sozial, ekologiko eta ekonomiko partekatua lortzen laguntzea. Herrial-
de batek beste bat militarki inbaditzea nazioarteko legeriarekiko mespretxu aldebakarre-
koaren adierazpenik basatiena da. 2030 Agenda elkartasunean, nazioarteko lankidetzan 
eta aldeaniztasunean oinarritutako Munduko Aliantza batekiko batasuna eta konpromisoa 
da. Batasuna eta konpromisoa, bai irmotasunean, bai diplomazian. Ildo horretan, aliantzen 
beharra Nazio Batuei, EBri eta gobernuei dagokie. Era berean, Eliza kristau ortodoxoen zein 
katolikoaren aliantza ekumenikoaren ekarpena espero eta babestu behar da, gerra bereha-
la eteteko.

Ukrainaren inbasioak 2030 Agendak proiektatzen eta sustatzen duenaren aurrez aurre 
kontrako norabidean jarduten du. Basakeriaren eta izugarrikeriaren atzerakadaren au-
rrean, Garapen Iraunkorrerako Helburuak mundu arduratsu, solidario eta zibilizatu ba-
terako batasunaren eta konpromisoaren ibilbide-orri soziala, politikoa, instituzionala eta 
nazioartekoa dira.

Ukrainaren inbasioari eman beharreko erantzunak ez gaitu eraman behar geure boron-
datez eta konbentzimenduz ezarri ditugun printzipioetatik eta helburuetatik urruntzera. 
Ukrainaren inbasioak, eskuratu ditugun printzipioetan eta helburuetan, nazioarteko bata-
suna eta konpromisoa areagotzera, indartzera eta sakontzera eraman behar gaitu. Erantzu-
na nazioarteko batasun eta konpromiso handiagoa da 2030 Agendak ordezkatzen duen eta 
esan nahi duen guztian.

Euskadik apaltasun osoz hartzen du bere gain bere erantzukizun-kuota eta batasun eta 
konpromiso horri egiten dion ekarpena, bai nazioarteko eta alde anitzeko ahaleginak ba-
bestuz, bai bere lurraldean eta bere esku dagoen guztian pertsonen, planetaren, oparota-
sunaren, bakearen eta aliantzen aldeko agenda honen garapena kokatuz.
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