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ergatik think gaur euskadi 2020?
Hausnarketa prozesua: Euskadi mundura irekitzeko erronka

Zein izan da gure
bilakaera?
Nola gaude gainerako
herrialdeekin
alderatuta?
Nolakoak izan/nola egin
nahi dugu 2020an?

Ze balore behar dugu
helburu hori erdiesteko?

Zer lortu behar dugu
gure helburura iristeko?
Nola gaude orain
erronka bakoitzarekiko?

Zein jarduera lerrori ekin
behar diogu?
Zein nazioarteko
esperientzik erakutsiko
digu bidea?
Zeintzuk dira euskal
gizarteari eskainiko
dizkiogun proposamen
zehatzak?

EUSKADI
2020rako DUGUN
AURREIKUSPENA

BALIOAK

ERRONKAK

JARDUERA LERROAK
ETA HELBURUAK

2008ko EUSKADIREN
EGOERA
Norako bidean dago
mundua?
Nola eragiten diete
Euskadiri joera hauek?

NAZIOARTEKO
MAKRO-JOERAK

T

hink gaur
eaj-pnvren gizarte hitzarmen berria

EAJ-PNVk 2008an hasitako Think Gaur prozesuak
Euskadiren eboluzioa aztertu izan du, inguruko
herrien eboluzioarekin alderatuta. Helburua izan
da egoeraren gainerako diagnosia egitea eta
2020 urteari begira, erronka eta helburu nagusiak
zehaztea.
Gure helburua, Euskadirentzako ahalik eta
ongizate eta garapen mailarik handiena erdiestea
da eszenatoki globalean. Eta proposamen hori
planteatzen dugu EAJ-PNVk euskal gizartearekin
duen gizarte kontratu berri gisa.
Euskadiren gaurko egoera alderatuta baikorra da
BPG, Inbertsio eta produktibitatean. Hobetzeko
bidean egongo litzateke I + G ekarpenetan,
Internet amaraunean sarbidean eta hezkuntza
arloan. Gaur egungo krisialdi ekonomikoa, maila
globalekoa delarik, euskal ekonomiaren joera
baikorra murriztuko du. Ondorioz, jarduera eta
enplegua sortzea, eta modu berean gizarte
babesa, lehentasun bilakatuko dira epe labur eta
ertainera.

E

uskadiren gaurko
egoera
Adierazle ekonomikoak benetan baikorrak dira, per capita BPG altua da eta
egoera berea daude enplegu-sortzea eta enpresako inbertsio maila: Dena
dela, hazkunde horrek bere horretan jarrai dezan, argi eta garbi egin behar
dugu I+G+b kontzeptuan.
Gure buruak prestatu beharko ditugu garai zailei aurre egiteko. Enplegua gure
gizarte kohesiorako funtsezko tresna, gure lehentasuna izango da, datozen
urteotan garai txarrak igaroko dituelakoan.
Gizarte babesa, azken hiru hamarkadetan modu esanguratsuan hazi den
arren, oraindik ez da iritsi erreferentziazko herrialdeen estandarretara.
Heziketa, etorkizunerako gure garapenerako zutabe nagusia izan beharko
litzatekeena, tarteko egoeran dago ELGA elkarteko herrialdeekin alderatuta.
Ingelesaren ezagutza eskasa oztopoa izan daiteke gure garapenerako.
Euskadik nazioarte mailan irudi propioa sortzea lortu izan du. Irudi propio honek
gure enpresei laguntzen die munduan kokapen sendoa izan ditzaten.
Hau guztia, ETAk eragindako kaltea larria hartu behar da kontuan; bere
bortxakeriaren bidez demokrazia erasotzen du, gure gaitasunen garapena
oztopatzen du eta nazioarte mailako gure kokapena ahultzen du .

N

azioarteko makro-joerak
Think Gaur egitasmoak Euskadiren garapenari eragingo dioten makro-joera globalak aukeratu ditu,
hauen artean daude munduaren egoera geo-ekonomikoa, gero eta indartsuagoa den klima babesteko
joera, osasunaren rol berria eta parte hartze demokratikoaren zabaltzea

Globalizazioa

Hirien
kontzentrazioa

Geo-ekonomia
berria

Parte hartze
demokratikoa

Merkantilizazioa
Indibidualizazioa

Desmaterializazioa

euskadi

Demografiaren
aldaketa

Teknifikazioa

Polarizazioa
Ezagutzaren
gizartea
Klima
babestea

Nork bere
denbora baloratzea

Osasunaren
rol berria

G

ure irudipena:
2020ko Euskadi

Ondo
prestatutako
eta konpromisoa
onartu duten
pertsonak

Mundu globalizatuan
gizarte lehiakorra
osatzen dutenak

Bere nortasuna
mantentzen eta
garatzen duen
Euskadi

Euskal gizarte
elkartua eta gizarte
babeserako sistema
aurrerakoian
oinarritua

Autogobernu zabala
duen gizartea eta
bere etorkizuna
erabakitzeko
eskubidea
duena

Bere garapen
ekonomikorako
ereduak oinarria du
jasangarritasunean.

Bakean bizi den
euskal gizartea

E

rronkak eta baloreak Euskadi 2020

ERRONKAK
BERRIKUNTZA

Mundu globalizatuan
gizarte eta ekonomia
lehiakorra eratzea

LERRO ESTRATEGIKOAK
Norbanakoaren garapena ahalbidetzen duen enplegua
eta enpresa lehiakorrak.
Etengabeko formakuntza sistema.
Aukera ekonomikotarako gune berriak
Euskadi, desing and digital area.

VALORES

Ekimena

Gaitasuna eta esfortzua baloratzea

GIZARTE POLITIKAK

Gizarte kohesio eta ongizatea,
ekonomikoki bideragarria den
babes sozialerako ereduaren
bidez hobetzea.

JASANGARRITASUNA

Ekonomia, gizarte eta
ingurumen arloko garapen
orekatua bermatzea

KULTURA

Norbanakoaren
garapena eta talde garapena
mundu globalizatuan

Familia eta adinekoak, gizarte kohesioa.
Gutxienekoen bermea gizarteratzerako.
Gazteen emantzipazioa.
Bizikidetzarako heziketa .

Aldaketara egokitzea

Kanpora zabaltzea

Puntako azpiegiturak garapenerako.
Buruaskitasun energetikoa eta energia berriztagarriak.
Lehen sektorearen kalitatea.
Oinarrizko zerbitzu aurrerakoien kudeatzea.

Kultura, garapen ekonomiko eta sozialerako,
norbanakoaren garapenerako.
Talde ondarea eta nortasuna.
Euskara lurraldea.
Aisialdirako gune berriak.

Networking

Solidariotasuna

Kide zarelako sentimendua

Baloreetan heztea

Askatasuna

EUSKADI-EUROPA

Gure autogobernua
bere osotasunean garatu
eta bakea erdiestea

Partekaturiko instituzionalizatzea.
Bakerako normalizazio politikoa eta soziala.
Gobernatze eta parte hartze berria.
Nazioarte mailako elkarrizketa.

Norbanakoaren ardura

N

azioarteko erreferentziak

Think Gaur egitasmoak nazioarteko erreferentziarik esanguratsuenak aztertu
ditu Euskadi 2020rako proposamenik onenak aukeratzeko.
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Alemania eta Singapur
Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua
Alemania, Japon, AEB, Kanada, Frantzia, Italia,Erresuma Batua eta Hego Europa
Alemania eta Quebec
Australia eta EE.UU
Kanada - Quebec
Hego Korea
Dinamarka
AEB, Alemania eta Erresuma Batua
Finlandia
Finlandia eta Kolombia
Frantzia, Italia, Erresuma Batua, Norvegia
Frantzia
India
Irlanda eta Hego Afrika
London eta Hamburgo
Malaysia eta Dublin
Ipar Aldeko Herrialdeen Eredua
New York
Ginea Berria, Guatemala, Eritrea, Catalunya eta Hungaria
Herri Nordikoak
Herri Nordikoak
Singapur
Suitza
Suedia

Konpromiso jasangarria
Emantzipazioa
Internazionalizazioa
Nazioarteko elkarrizketa
Aisialdirako guneak
Partekaturiko instituzionalizazioa
Oinarrizko zerbitzu aurreratuen kudeatzea
Enplegua
Burunahikotasun energetikoa
Etengabeko formazioa
Bizikidetzarako hezkuntza
Ondare eta nortasuna
Lehen sektorearen kalitatea
Berrikuntza
Normalizazio politikoa eta soziala
Aukera ekonomikorako guneak
Euskadi design and digital area
Gutxienekoak bermatzea
Garapenerako kultura
Euskera lurraldea
Berdintasuna
Gizarte sareak. Kontzertazioa eta Lankidetza
Garapenerako azpiegiturak
Gobernatzeko modu berria eta gizartearen parte hartzea
Hezkuntza eta berrikuntza

E

uskadi 2020ren
helburuak

E

uskadi 2020ren helburuak

2020ko Euskadi hau erdiesteko, Think Gaur egitasmoak 5 erronka planteatzen
ditu, 20 jarduera lerro estrategikoak eta 5 ardatz transbertsal. Planteamendu
honek Euskadirentzako proposamenak sortzen laguntzen duten nazioarte
mailako garapen ekonomiko eta sozialeko esperientzia nagusienak bildu
ditu. Proposatutako ehun helburuen artean, honakoak azpimarratuko ditugu:
.. Euskadi osoan garraio txartel bakarra
.. energia garbien %25 produzitzea
.. abiadura handiko sarea
.. 18–kultura txekea
.. euskera lurraldea
.. top 100 unibertsitatea
.. eleaniztasuna
.. Euskadi wifi
.. sorkuntza barrutiak
.. turismoa bultzatzea
.. hiri barruko merkataritzaren eraberritzea
.. haurtzaindegiak %100
.. familia–lana uztartzeko ordutegiak
.. urte beteko amatasuna
.. alokatzeko etxebizitza malgua
.. langabeziagatiko %80ko babesa
.. 3 urteko formazio kontratua
.. Euskal estatu indartsuagoa
.. Euskal selekzioak
.. nazioarteko erakundeetan parte hartzea

Honako agiri honek biltzen du EAJ/PNVk euskal gizartearekin duen
gizarte hitzarmen berria 2020 Euskadira begira. Proposamen honetan
Kontzertu Ekonomikoak Estatuarekiko harremanetarako alde, benetako
alde bikotasunaren bermea ematen da, Euskadiren izaera errespetatuz
eta Euskal gizarteak modu aske eta demokratikoan hartuko dituen
erabakiak ere errespetatuak izan daitezen.
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uskadi 2020ren helburuak
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KONTZERTU
POLITIKOA
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E

aj-pnvren Ardura Korporatiboa

“Think Gaur Euskadi 2020” agiria onartzeak berarekin ekarri du Gizarte Ardura Korporatiboa EAJ-PNVren kudeatze
ereduan sartzea. GAK honek suposatzen du erakunde eredu dinamiko, gardena eta parte hartzailea bereganatzea.
Prozesu honek suposatzen du hurrengo lau arloak sartzea barne kudeaketarako prozeduretan: ingurumen arloa,
ekonomikoa, soziala eta etikoa.
Gizarte ardura eta eaj-pnvren gobernu ona
		
Esparru etikoa eta gobernu ona
		
		
		

Ingurumen arloa
Ekonomia esparrua
Gizarte esparrua

Oinarri etikoak eta gobernu ona
		
Irekitasuna
		
		
		
		

Koherentzia
Parte hartzea
Ardura
Eraginkortasuna

Eaj-pnvren herri kargudunek partekatutako baloreak
		
Zerbitzu publikoa emateko bokazioa
		
		
		
		

Doitasuna eta berdintasunezko tratua pertsona guztiekiko
Prestutasuna
Besteekiko konpromisoa
Hirugarrenenganako errespetuzko jarrera

Interes banaketagatiko gatazkak konpontzeko neurriak
		
Bateraezintasunak
		
		
		
		

Zuzentasuna
Gardentasuna
Begirunea eta alderdikeriarik gabeko tratua
Zerbitzu Publikorako bokazioa

A zken agiriak
think gaur euskadi
2020
www.eaj-pnv.eu
www.thinkgaureuskadi2020.com

