
Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren 
Eragile Anitzeko Foroaren

Lehendakaritzaren Hirugarren Adierazpena

Joan den irailaren 13an, Nazio Batuek berretsi zuten Euskadiren hautagaitzaren onarpena 
Local2030 Koalizioaren Idazkaritzaren egoitza iraunkor eta global gisa. Egoitza Bilbon ko-
katuko da, Euskadiko Artxibo Historikoaren eraikineko seigarren solairuan.

Urriaren 31n egingo da egoitza honen irekiera sinbolikoaren ekitaldia, Amina Mohammed 
Nazio Batuen Erakundeko idazkariorde nagusia bertan dela. Local2030 Idazkaritzaren mi-
sioa planetako tokiko eta eskualdeko gobernuetan Garapen Jasangarrirako Helburuen ga-
rapena bultzatzea da. Hau da, bere lokalizazioa.

2019an, Nazio Batuek Ekintzaren Hamarkadarako egindako deia egiaztapen bikoitz batetik 
sortu zen: Estatuko gobernuek 2030 Agendaren garapena ez da nahikoa izaten ari, eta Ga-
rapen Jasangarrirako Helburuei buruzko eskumen gehienak estatupeko gobernuetan daude.

Horrela, 2030 Agendaren lokalizazioak gero eta garrantzi handiagoa hartzen du Nazio Ba-
tuentzat, eta Euskadiko Local2030 Idazkaritzaren egoitzak orainaren eta etorkizunaren zen-
tzu osoa du. Estatupeko gobernuek zeregin garrantzitsua izan behar dute Agendaren gober-
nantza globalean, haien konpromisoa estrategikoa baita GJHen balantzea hobetzeko.

Krisi, ziurgabetasun eta eraldaketa sistemikoen garaian gaude. Gizateriaren erronka han-
dien inguruan adostasunak lortzeko eta mantentzeko zailtasunak areagotzen ari dira. 2030 
Agenda premia eta aukera da, proiekzio globaleko eta tokiko aplikazioko tresna, giza gara-
pen iraunkorra eta inklusiboa sustatzeko.

Pobreziaren, genero-berdintasunaren, hezkuntzaren, klima-aldaketaren, planetaren zain-
tzaren, hazkunde ekonomiko inklusiboaren, hiri eta komunitate jasangarrien, justiziaren 
edo bakearen aurkako borroka erronka globalak eta tokikoak dira. Pandemiaren eta Ukrai-
naren inbasioaren ondorioek premiazkoagoak egin dituzten erronka horiei batera egin 
behar diegu aurre.

Eusko Jaurlaritzaren helburua egoitza hori bultzatzeko Nazio Batuekin elkarlanean aritzea 
izan da, Local2030 Idazkaritzak bere helburuak ahalik eta hobekien bete ditzan. Eta horre-
kin batera, 2030 Agendak ordezkatzen dituen eraldaketa sozial, ekologiko eta ekonomikoei 
dagokienez, Euskadiren nazioarteko posizioa indartzea.

Euskadiko Local2030 Idazkaritzaren egoitzak 
berretsi egiten du euskal erakundeek 

Garapen Iraunkorrerako Helburuen 
lokalizazioarekin duten konpromisoa



Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroan ordezkatuta dauden eus-
kal erakundeek eta entitateek ongietorria ematen diogu Local2030 Koalizioaren Idazkari-
tzari, eta eskerrak ematen dizkiegu Nazio Batuei erabaki horrengatik.

Local2030 Idazkaritzaren egoitza Euskadin 2030 Agendaren arloan egindako ibilbidearen 
aitorpena da; baina, funtsean, etorkizunerako konpromisoa da. Local2030 Idazkaritzari 
ongi etorria emateko modurik onena Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuekin dugun kon-
promisoa berrestea da.

Bere lokalizazioarekin eta maila anitzeko eta eragile anitzeko gobernantzarekin konpro-
metitzen gara. Zehaztasunaren metodologiaren aldeko konpromisoa hartzen dugu. 2030 
Agendak hitzetatik ekintzetara igaro behar du.

Ongi etorria ematen diogu Local2030 Idazkaritzari, GJHekin bat egiteko edo trakzio-proiek-
tuak bultzatzeko gure konpromisoak berretsiz. Adierazle partekatuekin eta konparagarrie-
kin jarraipen- eta ebaluazio-metodologiarekin eta GJH ikuspegia kontuan hartzen duten 
aurrekontuekin konpromisoak. 2030 Agendak ordezkatzen dituen balioen premia eta au-
kera zabaltzeko konpromisoak.

Autokritikoak izan behar dugu. Mundua ez da behar bezain azkar aurrera egiten ari. Pande-
miak eta Ukrainaren inbasioak arazoak larriagotu dituzte, eta konponbideen premia area-
gotu dute, giza garapen iraunkorrari dagokionez. Proaktibitate handiagoa behar dugu arlo 
zehatzean eta eraldatzailean.

Giza garapen solidarioa, iraunkorra, bidezkoa, demokratikoa eta erantzunkidea lortu nahi 
dugu eta horretarako lan egiten dugu. Hain zuzen ere, horregatik eta horretarako, 2030 
Agendak dakarren interpelazio eraldatzaileari erantzun behar diogu. Hau da gure ongieto-
rria eta hau da gure konpromisoa.
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