
 

 

 

Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna, 2018 

Gasteizko Udaren adierazpena 

 

Gasteizko Udaleko Eledunen Batzarrak, Udalbatza osatzen duten 27 

ordezkarien izenean, Nazio Batuek azaroaren 30a "Hiri Hezitzaileen 

Nazioarteko Eguna" izendatzeko eskaeraren alde agertu nahi du, AICE-Hiri 

Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteak —mundu osoko ia 500 hirik osatua— 

egindako proposamenaren ildotik. 

Gure ustez, ospakizun hori instituzionalizatzea lagungarria izango da 

hezkuntzak hirian duen garrantziaz kontzientziatzeko, eta tokiko gobernuek 

hezkuntza bizitza osoan zehar ematearekin duten konpromisoa ikusarazteko, 

agente hezitzaileak diren aldetik. Era berean, Garapen Jasangarrirako 2030 

Agenda tokiko testuinguruan zehaztu dadin sustatu nahi da ospakizun global 

horren bidez. 

Gaur ez dago zalantzarik: garapen iraunkorreko helburuak eta guztientzako 

bizitza osoko hezkuntza inklusibo eta kalitatekoa lortuko badira, garapen 

pertsonal eta kolektiboaren eta hiri eraldaketaren motor gisa, pertsona orok 

benetako berdintasuna duten hirietan baino ez da lortuko, desberdintasunen 

errespetua oinarri  delarik elkarren artean hitz egiteko eta elkarrekin bizitzeko 

aukera ematen duten hirietan.  Alegia, hiri hezitzaileetan. 

 

Huts egiteko beldurrik gabe esan dezakegu hezkuntzak eskolen hormak 

zeharkatu eta hiri osora zabaltzen dela, auzoak, espazio publikoak eta 

erakundeak zipriztinduz. Hala ere, hirietan oraindik bada fenomeno eta 

faktore mehatxatzaile ugari. 

Mehatxu horiei erantzuteko, gure hiriak erronka hauek ditu, besteak beste: 

justizia soziala, ekitatea, aukera-berdintasuna, inklusibitatea, dibertsitatea, 

indarkeriarik gabeko hiria, demokrazia parte-hartzailea, kulturen arteko 

bizikidetza, belaunaldien arteko elkarrizketa... Aipatutako erronkei aurre 

egiteko, pertsonak gure lehentasunen erdigunean jartzen dituen hiri-eredu 

politikoa proposatu behar dugu, hezkuntza abiapuntutzat hartuta, gure 

jardunari koherentzia, dinamismoa eta zentzua emango diona, gizarte 

eraldaketarako, kohesiorako eta elkarrekiko begirunerako tresna gisa. 

 

Hori guztia dela eta, azaroaren 30a Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna 

izendatzea aldezten du udal honek, eta hezkuntza tokiko politika guztiak 



 

 

zeharkatzen dituen ardatza bihurtzeko konpromisoa berresten, horren 

kontzientzia hartuz eta arlo ezberdinetan garatu daitezkeen jardueren 

ahalmen hezitzailea indartuz, eta bi ekintza sinboloko hauen bidez egingo du, 

2018ko azaroaren 30eko ekitaldiarekin batera: 

Lehenengo, 2018ko Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguneko adierazpena 

onetsiz.  

Bigarren, 27 zinegotziek NBEk azaroaren 30a Hiri Hezitzaileen Nazioarteko 

Eguna izendatzeko eskaerari atxikitzeko gutuna sinatuz.  


