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AURKEZPENA

Txosten honetan, Eurohiriaren Gazte Foroaren garapena eta emaitzak aurkezten ditugu.
Eusko Ikaskuntzak sustatutako proiektu honetan, Hego eta Ipar Euskal Herriko gazte batzuk
parte hartu dute, etorkizuneko Euskal Eurohiriaren inguruan hausnartu eta proposamenak
egiteko helburuarekin. Gazteen artean mugaz gaindiko harremanak sustatu beharrak eta
Euskal Eurohiriaren errealitatea gerturatu eta ezagutarazi beharrak eragin dute Foro honen
sorrera. 

Hurrengo orrietan proiektuaren helburua aurkeztuko dugu, baita gazteen profila,
metodologia, lan-saioen antolakuntza eta, azkenik, “gazteen ahotsa”, horiek Euskal
Eurohiriaren inguruan egindako diagnostikoa eta jorratutako gaiak: enpresen arteko
lankidetza eta mugaz gaindiko enplegua, eleaniztasuna eta komunikabideak, kultura-
lankidetza eta lurraldearen kudeaketa. Azkenik, gazteek “busti” egin nahi izan dute, eta
Eurohiriko agenteek nahiz beraiek gauzatzeko moduko proiektu zehatzak proposatu dituzte.
Eusko Ikaskuntzatik Foro horren “bozeramaile” izan nahi dugu, eta bertan egindako
hausnarketek eta proposamenek gertuko etorkizunean jarraitutasuna eta eragina izatea
espero dugu.

Azkenik, proiektuan parte hartu duten gazteei eskerrak eman nahi dizkiegu. Guztiek
izugarrizko konpromisoa erakutsi dute planteatutako dinamiketan parte hartu eta horien
inguruko iritzia emateko orduan. Horiek dira, hain zuzen, lan honen protagonistak eta,
horregatik, gure errespetu eta mirespen osoa merezi dute. Horrela, bada, zorionak egindako
lanagatik.

Eusko Ikaskuntza





EUROHIRIAREN GAZTE FOROA

Helburuak

• Eurohiriko gazteen mugaz gaindiko foro bat sortzea,
mugak sortzen dituen aukeren eta zailtasunen inguruan
hausnartu eta proposamenak egiteko, eta irudikatzen eta
nahi duten metropolia eraikitzeko proposamenak egiteko,
euren ikuspegian oinarrituz. 

• Mugaren alde bateko zein besteko gazteen arteko
harremanetan sakontzea, esperientziak ezagutzea eta
horiek sustatzea eta, azken finean, Eurohiriko gazteei
ahotsa ematea.

Lan taldea

Batzorde Zientifikoa
Joxe Ramón Bengoetxea, EHU, EHUgune-ko koordinatzailea

Olga Irastorza, BIHARTEAN Mugaz Gaindiko Merkataritza
Ganbararen zuzendaria

Xabier Itçaina, Sciences Po Bordeaux, CNRS-eko ikerlaria

Kepa Korta, Donostiako Bulego Estrategikoko zuzendaria

Batzorde Antolatzailea
Arrate Arin, Eusko Ikaskuntza

Argitxu Camus, dinamizatzailea

Josune Etxaniz, Eusko Ikaskuntza

Batiste Ezeiza, dinamizatzailea

Jean-Marie Izquierdo, Xaretu Elkartea

Adituak
Daniel Arbulu, Gipuzkoako Foru Aldundiko kanpo

harremanetako zerbitzuburua eta Mugaz Gaindiko
Agentziaren kidea

Jean-Michel Berra, Sokoako kanpo harremanetako arduraduna

Ana Calzado, CadWorks S.L. gerentea

Franck Dolosor, EiTB-ko kazetaria

Pauline Meret, Aglomeration Côte Basque Adour-eko Europar
Proiektuetako teknikaria eta Mugaz Gaindiko Agentziaren
kidea

Xabier Kerexeta, Kultur kudeatzailea

Rafa Zulaika, Baionako Euskal Museoaren zuzendaria
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Gazte parte-hartzaileak

• Andoni Altuna
Adina: 24
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Ingeniari industriala
Egungo jarduera: Lanean

• Joana Asurmendi
Adina: 28
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Zinema eskola
Egungo jarduera: Enpresaria

• Iñaki Bastida
Adina: 23
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Kimikaria
Egungo jarduera: Doktoretza ikaslea eta
lanean

• Xenki Berho
Adina: 24
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Eraikuntza Injenieroa
Egungo jarduera: Lanean

• Jokin Berra
Adina: 25
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Fisioterapia
Egungo jarduera: Lanean

• Maddi Castro
Adina: 26
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Kazetaritza eta Antropologia
Egungo jarduera: Lanean

• Argitxu Etchandy
Adina: 24
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Zuzenbide Publikoa
Egungo jarduera: Doktoretza ikaslea eta
langilea

• Xenia Gili
Adina: 33
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Zuzenbidea Publikoa eta
Europarra
Egungo jarduera: Lanean

• Imanol Goenaga
Adina: 28
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Arkitektura eta Ingeniaritza
Egungo jarduera: Lanean

• Iñaki Goikoetxea
Adina: 29
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Giza Zientziak eta Komunikazioa
Egungo jarduera: Lanean

• Hélène Hiribarren
Adina: 25
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Enpresa Administrazio eta
Zuzendaritza
Egungo jarduera: Lanean

• Jerôme Ibarzo
Adina: 33
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Goi Ingeniaria
Egungo jarduera: Lanean
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• Jon Insausti
Adina: 26
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Kudeaketa eta Enpresa
Zuzendaritza
Egungo jarduera: Doktoretza ikaslea 
eta langilea

• Iban Larrandaburu
Adina: 23
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Euskal Ikasketak eta
Zuzenbidea
Egungo jarduera: Master ikaslea

• Ixiar Leunda
Adina: 27
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Matematikak
Egungo jarduera: Lanean

• Laura Maioz
Adina: 28
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Arkitektura
Egungo jarduera: Lanean eta master
ikaslea

• Antton Maya
Adina: 24
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Zientzia Politikoak 
Egungo jarduera: Master ikaslea

• Iban Mediavilla
Adina: 22
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Zientzia Politikoak
Egungo jarduera: Ikaslea

• Ortzi Murua 
Adina: 19
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Zuzenbidea
Egungo jarduera: Ikaslea

• Alejandro Pulido
Adina: 25
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Historia
Egungo jarduera: Lanean

• Chloé Segura
Adina: 25
Lurraldea: Ipar Euskal Herria
Ikasketak: Zuzenbidea
Egungo jarduera: Lanean

• Markel Txasko
Adina: 18
Lurraldea: Hego Euskal Herria
Ikasketak: Ingenieritza
Egungo jarduera: Ikaslea





Saio paraleloak Hego Euskal Herriko taldea Ipar Euskal Herriko taldea
1. saioa Euskal Eurohiria: Nola ikusten dute gazteek Eurohiria?

Lekua eta data CRAJ! (Donostia) - 2014.09.13 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 2014.09.20

Gonbidatuak Daniel Arbulu Pauline Merret

2. saioa Enpresen arteko Lankidetza eta Mugaz Gaindiko Enplegua

Lekua eta data CRAJ! (Donostia) - 2014.10.18 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 2014.10.25

Gonbidatuak Ana Calzado eta Jean Michel Berra

3. saioa Eleaniztasuna eta Komunikabideak

Lekua eta data CRAJ! (Donostia) - 2014.11.15 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 2014.11.22

Gonbidatua Franck Dolosor

4. saioa Lurraldearen Kudeaketa eta Kultura-lankidetza

Lekua eta data CRAJ! (Donostia) - 2014.12.13 Eusko Ikaskuntza (Baiona) - 2014.12.20

Gonbidatuak Xabier Kerexeta Rafa Zulaika

Saio amankomunak
1. saioa Etorkizuneko Euskal Eurohiria eraikitzen (I)

Lekua eta data Baionako Euskal Museoan bilduta - 2015.01.17

Gonbidatuak Olga Irastorza eta Kepa Korta

2. saioa Etorkizuneko Euskal Eurohiria eraikitzen (II)

Lekua eta data CRAJ! (Donostia) - 2015.02.21

Lan saioa Laburpen txostenaren onespena eta proposamenen lanketa

METODOLOGIA

Lan saioen antolaketa
• Saio paraleloak

Lurralde bakoitzean 4 saio
Helburuak: errealitatea ezagutu eta batzen eta desberdintzen
gaituzten alderdiak identifikatu

• Saio amankomunak
2 saio amankomun 
Helburuak: egindako lana partekatu eta etorkizuneko
proposamenak elkarrekin landu

Saioen lan eskema
• Gai bakoitzaren inguruan ezagutza egiaztatzeko eta

partekatzeko banakako eta talde dinamikak 

• Mahai-inguruak: aditu gonbidatuak beraien eskarmentu
profesionala eta pertsonala gazteekin partekatuz

• Bateratze-lana: ideien eztabaida eta bateratze-lana 

• Proposamen lanketa: etorkizuneko ikuspegia
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GAZTEEN AHOTSA

Ipar Euskal Herria
Nola ikusten dituzte Hego Euskal Herrikoek? Nola ikusten dute beren burua? 

Hego Euskal Herria
Nola ikusten dituzte Ipar Euskal Herrikoek? Nola ikusten dute beren burua? 

• Folklorikoak. Ohiturak gordetzen dituzte.

• Abeslari onak.

• Finak, diplomatikoak.

• Frantsesagoak.

• Itxiak, isilagoak, lotsatiagoak.

• Kostaldekoak: irekiagoak. Barnealdekoak: itxiagoak, baina
barrura irekiagoak.

• Toki exotikoa.

• Emakumeak oso xarmagarriak dira, erakargarriak.

• Inplikatuak, aktiboak.

• Zuhurragoak, beren karreran interesatuak.

• Hobeto ezagutzen dute hegoaldea, eurak iparraldea baino.

• Itxiak.

• Euskaldun baino frantses gisa gehiago ikusten zaiela uste
dute.

• Euskaldun eta euskaltzaleen, eta mundu horrekiko inolako
interesik sentitzen ez dutenen arteko aldea.

• Irekiagoak, baina hutsalagoak.

• Ozen hitz egiten dute, festazaleak dira, bizitza gehiago
egiten dute kalean.

• Euskaldunak.

• Frantses hizkuntzarekiko itxiak.

• Dinamikoak: bidaiatu egiten dute, dinamismo ekonomikoa,
soziala, kirolariak.

• Adierazkorrak, zaratatsuak, oldarkorragoak, irekiagoak,
harroputzagoak.

• Abertzaleak.

• Globalizatuak.

• Industrializatuak. Hiri handietan bizi dira.

• Bizitza kalean egiten dute. Harreman handiagoa dute elkarren
artean.

• Inkomunikazioa berekiko: koadrilen fenomenoa.

• Neurririk gabekoak, politikoagoak, exotikoagoak,
ezezagunagoak... bezala ikusten direla uste dute.

Euskal Eurohiriaren diagnosia

Topikoak1

1. Proiektuan zehar, gazteek elkar ezagutu dugu eta topiko batzuk hautsi dira. Nolanahi ere, eta topikoak diren heinean, hor daude eta mantendu egiten ditugu.
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Euskal Eurohiriari buruzko hausnarketa

Nola ikusten dute gazteek Eurohiria?
• Bi aldeetako erakundeetan oinarritutako proiektua (nahiko

burokratikoa, pixka bat artifiziala).

• 20 urteko historia honetan, dezente lan egin da eta horrela
jarraitzeko borondate politikoa hautematen da, baina oztopo
asko daude eta egindako lana ez da gizartera iristen, ez da
ezagutzen.

• Mugaz gaindiko metropolia garatzeko ikuspegian oinarritua.
Etorkizunerantz bideratua.

• Aktore desberdinen arteko lankidetza eta lurralde osoaren
garapena sustatzea du helburu.

• Nortasun eta hizkuntza propioa partekatzen dituen Eurohiria
da.

• Alderdi instituzionaletik harantzago joan behar du, lurraldean
benetako ekintzak gauzatuz.
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Indarguneak Ahulguneak

• Nortasun amankomuna.

• Etorkizuneko ikuspegia.

• Erakundeen borondatea.

• Oreka, erabakitzeko ahalmenari eta alde bakoitzaren
ordezkagarritasunari (50/50) dagokionez.

• Euskara eta euskal kultura.

• 20 urteko ibilbidea: zuzenean inplikatuta dauden aktoreek
elkar ezagutzea lortu da.

• Gizartearekiko loturarik eza.

• Agenda bateraezinak (hauteskundeak eta abar).
Administrazio asimetrikoak eta konplexutasun instituzionala.

• Mugaz gaindiko beste erakunde bat dago: Euroeskualdea.
Konplexutasuna.

• Eskumen eza.

• Estatuen mendekotasuna.

• Hizkuntzen aldetik zailtasuna. Euskararen ahultasuna Ipar
Euskal Herrian.

• Azterlanak eta txostenak egiten dira, baina emaitza zehatz
gutxi daude.

• Elkarri ulertzeko zailtasuna (eskema mental desberdinak)
eta eztabaiden konplexutasun teknikoa.

• Eurohiriarekiko eta euskaldunaren kontzeptuarekiko ikuspegi
desberdinak. Elkartzen gaituzten alderdietan oinarritu
beharrean, bereizten gaituzten gauzetan oinarritzen gara.

Aukerak Mehatxuak

• 2014-2020 Estrategia Europarra.

• Europan egon daitezkeen finantzaketa aukerak.

• Belaunaldi politiko berria Ipar Euskal Herrian. Mugaz
gaindikoarekiko interes eta sentikortasun handiagoa.

• Aniztasun kulturalaren kudeaketa.

• Hizkuntza eta kultura euskalduna sustatzea.

• Krisi-garaia = Aldaketa-garaia.

• Gako estrategikoak identifikatuta. Eurohiriaren plan
estrategiko berria zehazten ari da.

• Lurraldearekiko ikuspegi integralaren garapena.

• Elkarrekin lan egiteko benetako borondatea hautematen
da.

• Garapen ekonomikorako aukerak.

• Proiektu instituzional huts batean geratzeko arriskua.

• Ez sozializatzeko eta sozietate zibilarekin ez konektatzeko
arriskua.

• Proiektuak aurrera eramateko baliabide ekonomikorik eza.

• Botere politikoen zentralizazioa. Erabakiak hartzeko botererik
eta eskumenik eza.

• Estatuek Eurohiriaren garapena ez sustatzea edo hura
galaraztea.

• Eszeptizismoa.

AMIA Diagnosia
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Enpresen arteko Lankidetza eta Mugaz gaindiko Enplegua

Diagnosia

• Enpresen arteko mugaz gaindiko lankidetza, merkatu
globalean lehiatzeko abantaila gisa.

• Gaitasun osagarriak ditugu. Adibidez: merkatu espainiarrera
zein frankofonora aldi iristeko aukera.

• Administrazio oztopoak: legeria, zerga-sistema, administrazio-
izapide, lan-baldintza eta abar desberdinak.

• Benetako oztoporik ez dagoenean ezjakintasuna eta beldurra
izaten dira. Oztopo mentalen inpaktua.

• Hezkuntza-sistema desberdinak direla-eta, titulu eta profil
profesionalak ere desberdinak dira. Hori oztopo bat izan
daiteke mugaz gaindiko enplegurako, baina beste kasu
batzuetan, giza kapital eta profil profesional desberdinek balio
erantsia eskain dezake.

• Tresna gutxi daude mugaz gaindiko enplegua eta enpresen
arteko lankidetza sustatzeko. Duela gutxi Bihartean ganbera
sortu zen. Bestalde, InnovMugabe eta Bidasoa Bizirik gisako
proiektuak daude, baina ez dira nahikoak.

• Ez dago enplegu-politika bateraturik, ezta enplegu-eskaintzak
eskuratzeko lekurik ere. Batetik, Lanbide dugu, eta bestetik,
Pole d’Emploi. 

• Oso positiboa da enpresa-praktika egokiak ezagutzea
(CadWorks, Sokoa…) eta esperientzia horiek partekatzea.

Arlokako diagnosia eta proposamenak

Proposamenak

Zeharkako ardatza: Kontzientziazioa

• Hautsi muga psikologikoak.

• Herrialdearen ikuspegi integratua jorratu behar da, proiektu
amankomun bat, alegia. Teknologia, garapena, ezagutza...
hemen geratu dadila lortu eta lurraldearen beraren nahiz
gizartearen garapena lortu behar dira ikuspegi integral baten
bitartez.

• Errealitatea aldatzeko, lehenik eta behin errealitate hori
ezagutu behar da. 

• Kontzientzia kolektiboa garatu. Sozietate zibilak gauzak
aldarazi, administrazioa aldarazi eta politikan eragin dezake.

• Ez itxaron erakundeei egiteko. Aldaketa ekimen pribatuaren
bitartez sustatu. 

• Eredu sozio-ekonomiko propioa garatu, gauzak egiteko modu
bat. MARKA PROPIOA. Label bereizgarri bat non
Kontsumitzailea Eurohiriaren aktore bihurtuko den
kontsumoaren bitartez.
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Egon daitezkeen administrazio-oztopoak ezabatu behar dira

• Zerga-sisteman

– Zerga-sistema harmonizatu. 

– Mugaz gaindiko esparruan jarduten duten enpresentzat
pizgarri fiskalak erabili.

• Hezkuntzan

– Hezkuntza-esparruko oztopoak ezabatu: tituluak
homologatu, eta ikasle eta doktoregaien mugikortasuna
erraztu (ERASMUS programa erabili beharrik izan gabe).

• Esparru ekonomiko garrantzitsua garatzeko ezinbestekoa da 4
hizkuntza hauen ezagutza sustatzea: euskara, gaztelania,
frantsesa eta ingelesa, enpresen harremanetarako funtsezko
hizkuntza den heinean.

Mugaz gaindiko harremanak sustatzea

• Aprobetxatu ekitaldi garrantzitsuak (Jazzaldia, Zinemaldia,
Behobia-Donostia) mugaz gaindiko enpresen arteko
harremanak sustatzeko.

• Mugaz gaindiko enpresen azoka bat antolatu enpresen arteko
harremanak eta enplegua sustatzeko.

• Eurohiriaren sare sozial bat sortu (pertsona eta enpresena).
LinkedIn bat, adibidez (dagoeneko horrelakoren bat izanez
gero, aktibatu).
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Komunikabideak

Proposamenak

• Euskal Eurohiriaren proiektua hedatzeko baliabidea,
elkarrekiko ezagutza sustatuz eta Ipar eta Hego Euskal
Herriaren artean elkar ulertzeko ilusioa sortuz.

• Homogeneizazioa saihestea, eta programa freskoak, gazteak
eta desberdinak sortzea. Erreferente berriak sortzea.

• Eurohiriari, proiektuei eta abarrei ikusgarritasun gehiago
ematea, herritarrei proiektuak gauzatzeko aukera eskaintzeko.

• Presio mediatikoa sortu: informazio eta publizitate gehiago
izatea, eta presio hori politikariei helaraztea.

• Komunikabideak federatzea: Eurohiriko lurraldearen
informazioa jasotzeko bitarteko bat bilatzea (komunikabide
berri bat sortu beharrean). 

• Erakundeen eta gizartearen arteko komunikazioa: euskararen
erabilerari esker (frantsesarekin eta gaztelaniarekin)
informazioa jakinarazteko eta mugaz gaindiko lurraldearen
sentimendua garatzeko komunikabide bat (internet eta
papera) sustatu.

• Beste komunikabide eredu batzuek aztertzea (Ara —
Kataluniako komunikabidea—, Goiena...).

• Funtsezko informazioa hedatzeko pertsona erreferenteen
zerrenda osatu eta garatzen diren proiektuen berri eman.

Eleaniztasuna eta Komunikabideak

Diagnosia

• Hizkuntzek hezkuntzan duten indarra (ordena honetan): Ipar
Euskal Herrian: frantsesa/gaztelania/ingelesa/euskara
(ahulena); Hego Euskal Herrian: gaztelania/euskara/ingelesa. 

• Ofizialtasuna: Ipar Euskal Herrian: frantsesa; Hego Euskal
Herrian: euskara eta gaztelania.

• Komunikabideak eta kontsumoa: Ipar Euskal Herrian:
frantsesa; Hego Euskal Herrian: gaztelania.

• Ez dugu elkarrekin komunikatzeko hizkuntza komunik. 

• Ez dago orekarik hizkuntzen ezagutzari, erabilerari eta
ofizialtasunari dagokienez.

• Partekatzen dugun hizkuntza oso ahula da; oso ahul dago Ipar
Euskal Herrian. Horrenbestez, zein hizkuntzatan komunikatuko
gara? Euskaraz? Gaztelaniaz? Ingelesez? 

• Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko errealitateak
desberdinak dira. Ipar Euskal Herrian, jende gehiagok daki
gaztelaniaz hitz egiten euskaraz baino.

• Hizkuntza-oztopoak direla-eta, Ipar eta Hego Euskal Herriko
gazteak ingelesez komunikatzen dira elkarren artean.
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Frantsesa

• Hego Euskal Herrian ingelesari ematen zaio lehentasuna.
Frantsesa maila berean jartzea, hezkuntzan eskakizun-maila
bera eskatuz.

• Hizkuntzarekin trebatzea: hizkuntzara gerturatzea.

• Frantsesez hitz egiteko tandema.

• Udalek eskainitako eskolak bultzatu, hizkuntza arloan Eusko
Jaurlaritzak baitu eskumena.

• Haurtzaindegi eleaniztuna.

• Frantsesa txikitatik sustatzea (abestiak, jolasak...). Gero,
irakurketaren bitartez.

• Ikasten ez bada ere, gutxienez oinarrizko komunikazioetan
erabiltzeko beldurra galtzea (erosketak, aisia...).

• Aisialdiko jarduerak: kafe-elkarrizketak, udako kanpamenduak,
filmak...

• Eurohiriaren hizkuntza-ziurtagiria (3 hizkuntzak).

• Enpresen prestakuntza-planetan frantsesa sustatzea.

• Pelikula eta serie gehiago jatorrizko bertsioan. Azpitituluen
erabilera telebistan, telesailak frantsesez...

• Frantsesa ikasteko orduan Ipar Euskal Herrikoen laguntza
izatea.

Gaztelania

• Tokiko telebista-programak eskura izatea.

• Kirola: Trukeak gaztelaniaz (adbz. Bidart eta Gernika arteko
errugbi-kluben arteko trukaketak).

• Familia arteko trukeak.

• Gaztelaniazko ostatua izango duen aisialdi-zentroa.

Eleaniztasuna

Proposamen orokorrak

• Eleaniztasuna sustatzea, haurtzaindegi eleaniztunen bitartez.

• Telebista eta zinema jatorrizko hizkuntzan kontsumitu dadila
sustatzea.

• Tokiko hedabideen erabilpena tokiko albisteak emateko,
euskara sustatuz.

Hizkuntzak sustatzeko proposamenak

Euskara

• Eurohiriaren oinarria izan behar du. Horrek bereizten gaitu
Eurohiri gisa eta, beraz, gure nortasunaren marka gisa erabili
behar dugu. Euskara txertatzeko erakunde-mailako neurriak:
ofizialtasuna, eta lortzen ez bada, hari ikusgarritasuna
ematea.

• Erabilera sustatzea: 

– Hezkuntzan: Ipar Euskal Herrian; 

– Enpresen arteko harremanetan; 

– eta, gizartean euskara ikas dadila sustatzea. AEK eta
abarren bitartez.

• Euskara sustatzeko kanpainak: 

– Komunikazio publikoko kanpaina; 

– Ekoizpen kulturala euskaraz: kultura euskaraz kontsumitu
dadila (liburuak, diskoak, kontzertuak...).

• Gure lurraldeko berezko hizkuntza: Eurohiriaren
legitimotasunari esker Euskal Herri osoan euskara sustatzen
duten erakundeen ekintzei laguntza eta babesa.

• Institutuak eta ikastetxeak: dagozkion senidetze-politikak.

• Enpresa eta beste eremuetan euskararen irakaskuntza
erraztea. Beken eskeintza.

• Euskara erabilgarria dela erakutsi eta hura sustatzea.

• Euskararen erabilera saritzea.

• Euskara hezkuntza-maila guztietan sustatzea. Euskara ikasten
dutenei oztoporik ez jartzea (azterketak...).
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Proposamenak

Lurraldearen Kudeaketa

• Lurraldean nolabaiteko antolakuntza-koherentzia sortzea,
mugaz gaindiko lurraldea barne.

• Eremu geografikoa optimizatu baterako (jarduera
ekonomikoari, kulturalari edo sozialari dagokienez) politika
multzo egokiak garatu.

• Eremuaren dinamismoa erraztu. Mugaren bi aldeetako
pertsonak eta lurralde honetako indar aktiboak modu
eraginkorrean elkartzeko egiturak sortu.

Garraioa eta Mugikortasuna

• Lehendik dauden baliabideak sustatzea, horiek garraio-txartel
bakar batez sustatuz.

• Auto partekatuaren erabilera sustatzea, APPen bitartez (Bla
Bla Car modukoak)

• Bidesari-sistema lehiakor bat sustatzea (ViaT bateratua,
beherapenak dituena...) 

• Garraio publikoaren erabilera sustatzea, ingurumenaren
mesedetan.

Kultura-lankidetza

• Kultura eta euskara sustatuko dituen proiektu bat, betiere
aniztasun kulturala errespetatuz eta ahalbidetuz.

• Pertsonen arteko lotura iraunkorrak eta elkarrekiko ezagutza
eta ulermena sustatuko duten aisia, turismo eta kultura
arloetako jarduerak garatzea.

• Erakundeen zain ez geratzea: Egitea-Ekitea.

• Sare sozialetan oinarritzea.

• Mugaz gaindiko azterlanak sustatzea eta bigarren hezkuntzan
irakasle eta ikastetxeen arteko trukea sustatzea.

Lurraldearen Kudeaketa eta Kultura-lankidetza

Diagnosia

• Mugaren fenomenoa dela eta (Frantziaren eta Espainiaren
arteko bereizketa), mugaren bi aldeetan ezagutzen ez diren
indar dinamikoak elkartzeko eta artikulatzeko zailtasuna. 

• Administrazio-errealitate desberdinak daude, eta horrek are
gehiago zailtzen du mota guztietako erabakiak hartzea:
proiektu handietan nahiz txikietan.

• Lurralde-antolamendu desberdina:

– Ipar Euskal Herria: hiri-garapen sakabanatua eta gune berde
ugari dituena. Horiek desagertzen ari dira, pixkanaka,
nekazaritza-sektorearen kalterako.

– Hego Euskal Herria: kontzentratuago eta hiritartuago dago,
eta industria-kulturaren inguruan garatua.

• Lokalismo nabarmena mugaren alde batean zein bestean. 

• Mugikortasun-azpiegiturak garatzeko lidergorik eta ahalmenik
eza.

• Garraioa: arazoak azpiegituretan, zerbitzu komun urriak,
eskaerara egokitu gabeko ordutegiak, prezio altuak eta abar.

• Administrazioaren konplexutasunak eta lan egiteko moduen
ezagutzarik ezak are gehiago zailtzen du proiektu handiak
egiteko aukera.
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EUROHIRIA BIZI

Elkarte bat sortzea, ondoko helburuak izango dituena:
• Gizarteari eta Hiritarrei, proiektua bere egiteko espazio bat eskaintzea.
• Lurraldeko eragile ezberdinen arteko elkarlana sustatzea eta aktibatzea.
• Proiektuaren gizarteratzea eta Eurohiriari ikusgarritasuna ematea (ez soilik instituzioen bidez, baizik eragileen

bidez).
• Proiektua munduratzea, harrenetan jartzea eta proiektuak nazioartean ere ikusgarritasuna lortzea.
• Elkartea PARTEHARTZAILEA izan behar du, gizarteak berezko proiektu bat dela sentitzeko; hiritarrak, edo

enpresak, erakundeak, elkarteak, etab. parte hartu al izango dute.

Talde sustatzaile bat sortuko litzateke, instituzioetatik haratago doana. Eurohiriaren sustengua izan dezake, baino
proiektu honetan protagonistak gizarteko eragileak izango dira.
Talde honek bultzatu behar ditu Instituzioak Eurohiria benetan errealitate bat izan dadin.
Laneko filosofía izango da independentzia, autonomia eta lan egiteko dinamika horizontalak.

Aliatu orokorra (talde sustatzaile hori osatuko dutenak), orain arte mugaz gaindiko lanean aritu direnak eta
esperientzia hori dutenak. Elkarlanean arituko dira, iraunkorki. (Adibidez: Eusko Ikaskuntza, Udalbiltza,
UEMA, etab.).
Arlokako aliatuak. Proiektu ezberdinen inguruan eremu konkretu bat lantzen duten eragileak bilduko dira
(adibidez, garraioari lotuta lan egiten dutenak; edo ekonomia arloan ganbarak, Bihartean eta Garapen Agentziak,
etab.).
Nazioarteko aliatuak. Maila bereko esperientzien arteko trukea, Europa edo haratago mugaz gaindiko lanean
diharduten nazioarteko eragileak. 

Elkarteko bazkideen kuotak.
Zerbitzu prestazioen dirusarrerak. Adibidez: ekitaldi antolaketak, elkartruke batzuek antolatzea, etab.
Eurohiriak, intereseko proiektu bezala, aportazio egonkor bat (urtekakoa) egingo lioke proiektuari.
Enpresa pribatua: Babeslego formulen bidez.
Bestelako aportazio puntualak. Adibidez, proiektu bat garatzeko, erakunde publikoen dirulaguntzak.

Eurohiria oraindik ongi ezagutzen ez denez, egonkortzeko zailtasuna izatea:
• Instituzioen borondate falta.
• Kideen inplikazioaren ziurgabetasuna.
• Eragile ezberdinen interes falta.
• Adostasunak lortzeko arazoak izatea.

Euskal Eurohiria: Proiektu proposamenak

Helburuak

Lidergoa

Aliatuak

Finantziazioa

Arriskuak
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HIRITRUKE.EUS Plataforma

• Kultur, aisia eta kirol arloan elkar-trukaketak sustatuko duen webgunea; esperientziak eta jarduera onak
partekatzeko. 

• Sektore berdineko aktoreen artean (eskolak, elkarteak, klubak, etab.) topaketak eta trukaketak erraztu;
beraien artean lankidetza sustatuz eta proiektu propio eta amankomunak garatzeko aukera eskeiniz. 

• Arrakasta izan duten esperientziak eragin, praktika onak. Sozializatu (Adbz., bideo baten bitartez).

• Egitasmo propioak sustatu.

• Mugaz Gaindiko Agentzia.

• Mugaz Gaindiko Agentziako kideak.

• Hezkuntza mundutik: Seaska, Unibertsitateak (EHU, UPPA, etab.).

• Elkarteak: federazioak, Eusko Ikaskuntza eta EKE bezalako erakundeak, etab.

• Bi profil beharko dira (kontratu behar diren edo Eurohiriak badituen ez dakigu):

– Webgunea egunean eramango duen pertsona bat.

– Dinamizatzaile bat, elkar-trukaketak sustatzeko eta pertsonak eta erakundeak dinamizatzeko.

• Urteko kostua 60.000 euro (gutxi gorabehera)

Finantziazioa

• Mugaz Gaindiko Agentzia.

• Autofinantziazioa: federazioak, elkarteak, etab. ordainduko duten kuotak. Bestelako ekitaldietan (sarrerak)
bilduko den dirua. 

• Beste erakunde batzuen ekarpenak.

• Finantziazio gabezia. 

• Proiektua erdibidean geratzea. Proiektua martxan jartzeko ahalegina egin gero ezerezean geratzeko, eta urte
batzuen ostean ixtea. 

• Hori ekiditeko komunikazioan esfortzu handia egin behar da.

Helburuak

Lidergoa

Aliatuak

Finantziazioa

Arriskuak
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TRANSHIRIA

Helburuak

Lidergoa

Aliatuak

Finantziazioa

Arriskuak

Ipar-Hego Euskal Herrian mugikortasuna sustatu; KOORDINATUTAKO SARE INTERMODAL baten bitartez, trena,
autobusa, tranbia, parkina, etab. 
• MUGI, LURRALDEBUS sistemak Ipar Euskal Herrian zabaldu. 
• Donostia-Baiona autobus zerbitzu zuzen bat (50 minutuko iraupena).
• Herrien arteko garraiobidea sortu (Irun, Hendaia, Donibane Lohitzune, etab.).
• Airoportuekin lotura hobetu. 
• Frantzia eta Espainiako trenak elkar-komunikatu hirugarren tren sarearen bitartez.
• Tokiko komunikazioak hobetu, hala nola Europarekin.
Garraio pribatua: egunero mugaz gaindi ibiltzen diren gidarientzat tarifa amankomun (edo onura) baten eskaera
egin Bidegi eta ASF-i. Gaur egun eta epe ertainera, autobidea da gure lurraldeko komunikabide erabili eta
praktikoena.

Erakundeak: 
• Estatuak
• Probintzialak. 
• Euskadi-Akitania Euroeskualdea.
Garraio enpresa pribatuak (PESA, Gipuzkoana, etab.).
Mugaz Gaindiko Agentzia.

Europa (mugikortasun eta iraunkortasunarekin zerikusia duten zuzendaritzak): horrelako ekintzak aurrera
eramateko dauden programak.
Garraio enpresa pribatuak.
Hiritarrak. Garraiobideak hobetzeko inkestak luzatu eskaerak ezagutzeko. Gainera, proiektua hiritarrena dela
adieraztea garrantzitsua da. 
Estatu gobernuak, duten eskumenagatik.
Tokiko erakundeak. 

Publikoa: Aldundiak, Gobernuak, etab. 
Europa: mugikortasunarekin zerikusia dituzten programak. 
Garraio enpresa pribatuak. 
Hiritarrak, garraio txartelen bitartez.

Ez erabiltzea. 
Desiratzen den zerbitzua ez eskaintzea. Lehiakorra ez izatea.
• Ibilbidea luzea delako. 
• Garestia delako.
Gizarte presioak oztopatzea.
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EUSKAL HERRIKO LABEL-A

LABEL

Lurralde batuko marka amankomuna garatzea:

• Kontsumitzaileak aktore bilakatu, kontsumo arduratsua sustatu.

• Zirkuitu laburrak sustatu.

• Iraunkortasuna: soziala eta ingurumena.

• Tokian lana garatu: Gazteen geroa.

Label honen sustapenerako EUSKOA-ren erabili

• Tokiko balorea promozionatzea, balioan jartzea

• EUSKOA ahal den guztia erabilarazi eta tokiko kontsumoa bultzatzea.

• Iparraldean garatzen jarraitzeari garrantzia ematen zaio, eta behin hori lortuta hegoalden zabaltzen hastea.

LABEL

• Lidergoa ekoizleak hartu beharko lukete.

• Elkarte pribatu amankomun bat (Iparraldean EHLG dagoen bezala).

• Kooperatiba parte hartzaile bat eratu beharko litzateke: COOP. SCIC.

EUSKOA bultzatzeko:

• Euskoa sustatu duen elkartea: EUSKAL MONETA.

• Garrantzitsua da politika ez sartzea Euskoan. Ez utzi politikoen eskuetan. Ez da lotu behar ideología batekin
baizik tokiko garapenerako tresna moduan.

LABEL

• Udalak.

• Enpresa haundi bat, adibidez, EROSKI.

• Partikularrak/pertsona interesatuak.

• Administrazio publikoak: Kontratazio publikoan irizpideak ezarriaz (irizpide sozialak eta ekologia kontutan izanik).

EUSKOA

• HEMEN elkartea.

• HERRIKOA (Iparraldeko elkarte bat da).

• Crédir Agricole / Bankoa (Tokiko garapenaz arduratzen diren erakunde finantzieroak).

Helburuak

Lidergoa

Aliatuak
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EUSKAL HERRIKO LABEL-A

LABEL

• Enpresarenlkartearen bazkideak (SCOOP / SCIC): elkarteak, partikularrak, tokiko garapenarekin arduratutako
enpresa txiki eta handiak.

• Laguntza instituzionalak (HAZI, EHLG, etab.).

• Udalak.

• Europar funtsak (Leader, Euromontana).

EUSKOA

• Bazkidetza

• Diru laguntzak

LABEL

• Bi aldeko modelo ezberdinak: EUSKO LABEL-ekoek nahi ez izatea, konpetentzia bezala ikustea.

• Laborarien artean ados ez jartzea oraingoz bakoitzak bere labela baitu. 

EUSKOA

• Politikaz kutsatzea.

• Arazo adminsitratiboak.

Finantziazioa

Arriskuak
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Eurohiriaren Gazte Foroa sekulako aukera izan da gazte horiek partekatzen duten lurraldearen
etorkizunari buruz pentsatu, hausnartu, eztabaidatu eta hitz egiteko. Unibertsitarioak, langileak,
ekintzaileak, gurasoak, ezkongabeak, ezkonduak... dira eta, beren egunerokotasunean,
etxebizitzarekin, garraioarekin, lanarekin, haurtzaindegiarekin eta abarrekin lotutako zailtasunei aurre
egin behar diete.

Batzorde Zientifikoaren laguntzari eta eztabaidatutako arazoen inguruko lekukoen, aktoreen edo
profesionalen partaidetzari esker, horiek norbere iritzi pertsonala eta kolektiboa eraiki ahal izan dute.
Saioen erritmoari, iraupenari eta gazteen eta antolakuntzaren arteko komunikazioari esker, mugaz
gaindiko hainbat iradokizun kolektibo jaso dira. Gazte horiek lortu nahi duten etorkizunaren zirriborroa
egin dute, ohiko bitartekariak (alderdi politikoak, sindikatuak, adituak edo iritzi-liderrak) alde batera
utzita. 

Ekimen honen alderdirik bereziena haren mugaz gaindiko izaera da. Elkarrekiko ezagutzarik ezak eta
muga mentalek are gehiago zailtzen dute erabakiak hartu eta proiektu zehatzak gauzatu ahal izatea.
“Errealitatea ezin da aldatu hura ezagutzen ez badugu”, zioten. Partaidetza-prozesu honekin, gazteek
badakite mugaz “bestaldekoen” inguruan zituzten topikoak apurtu dituztela. Ezjakintasun erlatiboak
komunikazioari eman dio bide. Dena den, badakite gizartean oraindik ere topiko horiek jarraitzen
dutela. Proposatutako ekimen zehatzek ezjakintasun horri aurre egitea, mugak apurtzea eta
Eurohiriaren lurraldea integratzea dute helburu, horretarako, komunikabideetan eleaniztasuna sustatuz
(euskara batez ere), truke kulturalak baloratuz, lurralderako kalitatezko labela sustatuz, garraio
intermodalen sarea sortuz eta abar. Proposamen horiei esker, etorkizuneko eskakizunei erantzungo
dien gizarte orekatua eta modernoa eraikitzeko elkar ezagutzea ezinbestekoa dela erakutsi dute.

Zuzeneko parte-hartzaileek oso modu positiboan baloratu dute proiektua, saioen formatuari,
dinamikei eta landutako gaiei dagokienez. Gainera, bereziki aberasgarria izan da jorratutako gaietan
adituak diren pertsonen parte hartzea eta horiekin harreman zuzena izatea. Ia saio guztiak motz geratu
ziren, eta hausnarketak proposatutako gaietatik harantzago iritsi ziren. Bukaeran, elkarrekin saio
gehiago egitea izan zen guztien nahia, emaitza aberatsago bat lortzeko. Nolanahi ere, oso kontentu
daude esperientzia honetan parte hartu izanagatik. 

Beste berritasun bat hizkuntzen erabilera izan da. Euskara izan da gehien erabili den hizkuntza, eta
eleaniztasuna modu naturalean sustatu da. Aldibereko itzulpenak saihestu nahi izan dira eta behar
zuenari unean uneko laguntza eskaini zaio. Hizkuntzen arazoari oso modu positiboan egin zaio aurre,
inor baztertu gabe.

Mugaz gaindiko gazte horien ekarpenak lagungarria izan behar dute erakundeek beren lurraldearen
inguruko politika publikoak eta erabakiak bideratu ditzaten. Horrela ulertu zuten proiektuaren
babesleek, Akitania-Euskadi Euroeskualdeak, Euskal Eurohiriak eta Eusko Jaurlaritzak, ekimena
sustatzerakoan. Eskerrik asko horiei ere. 

Aurrera jarraitzeko, demokrazia batean hitz egiten dutenek erabakitzen dutela dioen ideia defendatu
behar da. Kontua ez da ekimena instituzionalizatzea, hitz egin dezaketenei eta hitz egin nahi dutenei
horretarako aukera ematea baizik, horrek gizartearen oinarri gisa balio baitu. Zentzu horretan, proiektu
parte-hartzaileak antolatu behar dira eta herritarren adierazpen horren berri eman, baita horiek
gauzatzeko erakundeak aurkitu ere. Erakunde horietako bat Eusko Ikaskuntza da.

ONDORIOAK




