
  

 

 

Nafarroa osoko ikasle eta irakasleak, mundu 

iraunkorrago bat lortzeko tresna den 

hezkuntzaren eskubidearen alde mobilizatzen 

dira 
 

● Mundu osoan 264 milioi baino haur gehiago eskolatu gabe daude; horietako 75            
milioi krisi ezberdinek eragindako 35 herrialdetan bizi dira. 
 

● Mundu iraunkorrago bat lortzeko hezkuntzaren papera aldarrikatzen duen “Hezkuntza         
defendatzen dugu, Munduaren euskarri gara” goiburuaren bidez, Hezkuntzaren        
Aldeko Mundu-kanpainak (HAM) ordezkari politikoei Hezkuntza Agenda 2030ren        
betetzea eskatzen die. 

 
● Horretarako, apirilean, 100 herrialde baino gehiagotan, Hezkuntzaren Aldeko        

Munduko ekintza Astea (HAMA) ospatzen da, munduan zehar 27 milioi pertsona           
baino gehiago mobilizatzen dituena. Espainia mailan 17 Autonomia Erkidegotan eta          
Melillan jarduera eta ekitaldi aldarrikatzaileak burutuko dira. 40.000 pertsona baino          
gehiagoko parte hartzearekin. 

 
● Hezkuntzaren Aldeko Mundu-kanpainak (HAM) ingurumenaren degradazioarekiko eta       

iraunkorragoa den eredu sozial eta ingurumenekoa den garapenarekiko        

hezkuntzaren garrantzizko papera aldarrikatu nahi du, Hezkuntzaren Agenda        

2030ren betetzea ordezkari politikoei eskatuz. 

 
 
Hezkuntzaren Aldeko Mundu-kanpaina.- Iruñea, 2019ko apirilaren 2a.  
 
2018ko abuztuaren 1ean, gizakiok, 12 hilabetetan gure planetak birsortu ditzakeen baliabide           

natural guztiak kontsumitu genituen. Horrek esan nahi du gure esku 1,7 planeta bagenitu             

bezala bizi garela. Eta, Espainiako kontsumoari begiratuz gero, munduko biztanleria osoa gu            

bezala bizitzeko 2,4 planeta beharko liratekeela esan daiteke. 

 

Datu horrek eta beste askok argi erakusten dute zeinen larria den gaur egun ingurumenari              

lotuta bizi dugun egoera eta zenbateko eragina izan duten eta izaten ari diren gizakiaren              

ekintzak gure planetan, kasu batzuetan konponezinak diren ondorioak eragiten baitituzte.          

Gertakari horiek estu lotuta daude elkarrekin, eta modu konplexuan elkar eragiten dira. 

 



Energiaren erabilera eta ekoizpena, garraioa, nekazaritza eta abeltzaintza berotegi-efektuko         

gasen igorle nagusiak dira, eta era berean, gas horiek dira Lurraren tenperatura igotzearen             

kausa nagusia, hots, berotze globalarena. 1880 eta 2017 artean, gure planetako batez besteko             

tenperatura gradu bat igo da, eta neurri serioak martxan jartzen ez badira, oso posiblea da               

mende honen amaierarako Lurreko tenperatura 3,5 gradu igotzea, eta horrek ondorio larriak            

izango lituzke ingurumenean, ekonomian eta gizartean, gure biziraupena arriskuan jartzeraino.          

Adibidez, egoera aldatzen ez badugu, 2100erako koralezko uharriak erabat desagertzeko          

arriskua dago. 

 
Berotze globala, aldi berean, prozesu konplexuago baten eragile nagusia da, hots,           

klima-aldaketarena. Kontzeptu hori gure planetaren patroi meteorologikoen epe luzerako         

aldaketak izendatzeko erabiltzen da, eta gizakiak inoiz aurre egin behar izandako           

ingurumen-krisien artean handiena da. Klima-aldaketaren efektuak esparru ugaritan ikusten         

ari dira, eta oso giza kostu handia dakarte. Adibidez, kutsadura-maila handia izatea da             

hiriguneetako gaixotasunen eta hilkortasunaren kausa garrantzitsuetako bat, eta HIESAk eta          

malariak baino heriotza gehiago eragiten ditu. Nahiz eta heriotza gehienak garapen-bidean           

dauden herrialdeetan gertatu, Europako hiriek ere pairatzen dituzte arazo horren eraginak,           

kutsadurarengatik urtean 432.000 heriotza goiztiar gertatzen direla jotzen baita. Espainian,          

kausa horregatik urtean 38.000 heriotza goiztiar gertatzen direla kalkulatzen da. 

 
Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza Astea 2019: “Hezkuntza defendatzen dugu,         
munduaren euskarri gara!” 
 
Horregatik, apirilean Hezkuntzaren Aldeko Munduko ekintza Astea (HAMA) 2019 ospatuko          
da. Espainia mailan, 30 hiri baino gehiagotan egongo dira mobilizazio ekitaldiak 40.000            
pertsona baino gehiagoko parte hartzearekin, ikasle, irakasle eta ekintzaileen artean. 
 
Urte osoan zehar, ikastetxe eta hezkuntza ez formaleko erakundeak Hezkutza Agenda 2030            
inguruko eta Gobernuen erantzunaren eta hiritarren parte hartzearen garrantziaren         
inguruko unitate didaktikoak landu dituzte. Ikasleak eta irakasleak izango dira aldarrikapen           
ekitaldiak kaleetan burutuko dituztenak, “O” letra bezalako munduaren irudi baten bidez, giza            
Scrabble bat osatzeko, iraunkortasunarekin zerikusia duten kontzeptuen bidez, Agenda         
2030ren eta GIH 4a betetzea eskatzen duten pankartekin batera. 
 
HAMAn parte hartzeko modu anitzak daude. www.cme-espana.org/same web orrialdean         
proposamen ezberdinak zabalduko dira, kalitatezko hezkuntza baten alde egiten duen          
proiektua gero eta pertsona gehiagoren artean hedatzeko. Sare sozialetan, #SAME2019 eta           
#SOStenemosElMundo hashtag-en bidez ekintza ezberdinak bultzatuko dira.  
 
 
 
Nafarroan, HAMA Nafarroak deitutako 2 eragin politiko eta mobilizazio Ekitaldi Nagusi           
ospatuko dira. 
 
 

- Tutera, apirilak 3: 11:00tan Autobus geltoki zaharrean hasiko da eta 11:30 ekitaldia            
Plaza Berrian izango da. 

- Iruña, Apirilak 4: 10:00etan Ingurumen Hezkuntza museoan hasiko da martxa eta           
Caballoblancon 10:30etan ekitaldia ospatuko da, ordezkari politiko eta ikastetxeekin. 

http://www.cme-espana.org/same


 

Hezkuntza, hain beharrezkoa dugun pentsamolde eta jokabidearen aldaketa indibidual eta          
kolektiboa sustatzeko tresna ezinbestekoa. 

- Hezkuntza oso lagungarria izan daiteke, pertsonok ingurumen arazoak ulertzera         

iristeko, arazo horiei erantzuteko, eta moldatu eta arazo horiekiko ahultasuna          

murrizteko. Adibidez, hainbat ikerketek diotenez, hezkuntzaren garapena gelditzen        

bada, datorren hamarkadako hondamendi naturaletan biktimen kopurua %20        

handiagoa izan daiteke. Aitzitik, 2030erako bigarren hezkuntza unibertsala bihurtuko         

balitz, hurrengo hogei urteetan hondamendi naturalengatik 200.000 heriotz gutxiago         

izango lirateke. 

- Hezkuntza ezinbesteko tresna da klima-aldaketaren eta beste ingurumen-arazo        

batzuen kausei eta ondorioei buruz hezteko, bai eta pertsonak irtenbideak bilatzeko           

beharrezkoak diren ezagutzaz, konpetentziaz eta jarreraz hornitzeko ere, ikuspegi         

ekonomiko, sozial, teknologiko eta, batez ere, etikotik. Horrela, pertsonek         

konponbideak bilatzeko beharrezko ezagutza eta konpetentziak dituztenean, gaitasun        

handiagoa dute beren jokaerak aztertzeko eta kontsumitzaile eta herritar gisa beren           

boterea erabiltzeko, planetaren biziraupenaren eta pertsonen ongizatearen onerako. 

- Ingurumen-hezkuntzak, gainera, eskolako errendimendua hobetzen lagundu dezake,       

bai eta jendearen parte-hartze eta inplikazio aktiboa indartzen ere,         

ingurumen-arazoetarako konponbideak bilatzeko eta arduradun politikoei gure       

bizileku den planeta hau babesteko neurriak eskatzeko. 

 

Hala ere, hezkuntza, ingurumen-jasangarritasuna eta jasangarritasun soziala sustatzeko tresna         

gisa baliagarria izateko, benetan inklusiboa eta kalitatezkoa izan behar da. Horrek esan nahi             

du, beste gauza askoren artean, hezkuntza-sistemak beste modu batera diseinatu behar direla,            

helburua gazteak bizitza osoan xede ekonomikoekin kontsumitzeko eta lan egiteko soilik           

prestatzea ez dadin izan, horrek jasanezina den eredu ekonomiko bat behin eta berriz             

errepikatzen baitu. Burujabeak, arduratsuak, zentzu kritikoz hornituak, kontzienteak eta gai          

diren herritarrak hezi behar ditugu, jasangarritasun-arazo konplexuei aurre egiteko; adibidez,          

eskola jasangarri bat sortzeko gai izan daitezen. 

 

Nazioarteko konpromisoak 

Gai guzti hauek Garapen Iraunkorreko Helburuen Agenda 2030ako GIH 4, GIH 11, GIH 12,              
GIH13, GIH14 eta GIH15tan bildu dira,  2015ean 196 herrialde baino gehiago sinatutakoak. 

 
HAMA 2019aren eskaerak 

 
Hezkuntza, ingurumenaren iraunkortasuna eta iraunkortasun soziala bultzatzeko, beharrezkoa        
da benetan inklusiboa eta kalitatezkoa izatea. Horregatik, eta Agenda 2030an hartutako           
konpromisoak betetzeko, Espainiako Gobernuari, Autonomia Erkidegoei eta tokiko        
administrazioei hurrengo neurriak martxan jartzeko premiatzen ditugu: 
 
 

1. GARAPENAREN LAGUNTZA OFIZIALAREN (GLO) GEHITZEA. 
 



2. INGURUMENAREN IRAUNKORTASUNAREN HEZKUNTZA CURRICULUMEAN SARTZEA. 
 

3. HEZKUNTZAREN INGURUKO KOMUNITATEEN FORMAKUNTZA. 
 

4. ESKOLA BERDEAK. 
 

5. INGURUMENAREN IRAUNKORTASUNA , IRAUNKORTASUN SOZIALAREN ESKUTIK. 
 
 
Prentsarentzako materialak 

● Bideoa 
● Posizionamendu Dokumentua 
● Web orrialdea 

 
Hezkuntzaren Aldeko Mundu-kanpaina (HAM). HMUa 100 herrialde baino gehiagotan         
presente dagoen nazioarteko koalizio bat da, GKEak, hezkuntzako sindikatuak, ikastetxeak eta           
mugimendu sozial anitzak osatutakoa, munduko pertsona guztien kalitate hezkuntzarako         
eskubidea bermatzeko Estatuek sinatutako konpromiso internazionalen betetzea eskatzeko        
aste honetan mobilizatzen direnak. 
 

Informazio gehiago, elkarrizketak eta kontaktua behar badITuzue, jo hurrengo helbidetara: 

- samenavarra@gmail.com 

- lirurzun@madrecoraje.org 

- uzabaleta@madrecoraje.org (euskeraz) 

- Celia.pinedo@fundacionfabre.org 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pcIrEcdbS4
http://www.cme-espana.org/wp-content/uploads/2019/03/Posicionamiento_SAME19_Final_190319.pdf
http://www.cme-espana.org/hamea/?lang=eu
mailto:samenavarra2018@gmail.com
mailto:lirurzun@madrecoraje.org
mailto:aguruceaga@madrecoraje.org
mailto:Celia.pinedo@fundacionfabre.org

