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EKINTZA INSTITUZIONALERAKO LAU URTEKO PLANA (2020-2023) 
“SAREGINTZAN” 

 
 
SARRERA 
 
2019ko urriaren 2an, 3an eta 4an Kanpoko Euskal Gizataldeen VII. Mundu Batzarra egin 
zen, Euskal Autonomia Elkarteaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanetarako 
maiatzaren 8/1994 Legearen 13. artikuluak ezartzen duen moduan.  
 
Euskaldunak bizi eta antolatuta dauden 21 herrialdetako ordezkaritzak etorri ziren, guztiak 
ere Eusko Jaurlaritzaren Euskal Etxeen erregistro ofizialean sartutakoak.  
 
SAREGINTZAN izan zen zazpigarren batzarrerako aukeratutako lema, XXI. mendearen 
hirugarren hamarraldiaren hasiera honetan euskaldunen sarea munduan mantentzearen eta 
handitzearen garrantzia azpimarratzeko. Sare hori ehuntzeko beharrezkoa da harreman 
bide eta molde berriak arakatzea. 
 
Jardunaldiak askotariko lan mahaien bidez egin ziren, non bertaratutako ordezkaritzen 
intereseko gaiak landu baitziren. Jardunaldiaren amaieran, mahai guztien ideiak eta 
ondorioak denon artean partekatu, eta askotariko errealitateen arteko eztabaida eta 
gogoetak eman ziren. 
 
Mundu Batzarrean, ekitaldi instituzional bat egin zen Eusko Legebiltzarrean, 8/1994 Legea 
indarrean sartu zeneko 25. urteurrena ospatzeko. Lege horrek Eusko Legebiltzarraren 
adostasuna eta gehiengoaren babesa jaso zuen, eta horri esker batera lan egiteko aukera 
izan dugu denbora horretan, herrialde txiki baten diaspora handia sendotze aldera. 
 
Dokumentu honen xedea diaspora politika integral bat planteatzea da, herrialde gakoan; 
epe ertaineko politika bat, non erakunde publikoen eginkizuna aldatzen joango baita 
pixkanaka neurrien eta programen “inplementatzaile” izatetik “bideratzaile” izatera, 
nazioarteko adituek aholkatzen duten moduan. 
 
Kanpora joaten diren edo hainbat herrialdetan bizi diren euskaldunen beharrak eta 
errealitateak aldatzen joaten dira, eta 8/1994 Legearen babesean, hainbat programa eta 
ekintza garatzen joan dira, behar edo errealitate horiei erantzuteko. XXI. mendearen 
hirugarren hamarraldiaren hasiera honetan, Ekintza Instituzionalen Lau Urteko Plan honen 
bidez, gero eta aldakorragoa den errealitate batean agertzen diren erronkei erantzun nahi 
diegu. 
 
Errealitate berri horretan, bereizten jakin behar dugu nahitaez, alde batetik, elkarte baten 
inguruan (Euskal Etxea) finkatu, identifikatu eta egituratuta dagoen diaspora tradizional 
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bat, eta, bestetik, errealitate berri bat, euskaldunak joaten diren leku berriak ordezkatzen 
dituena; hots, elkartegintza tradizionaletik kanpoko harreman berriak.  
 
Euskal gizataldeen errealitate berria dela eta, programak egokitu eta harreman eta 
lankidetza bide berriak bilatu behar ditugu, baita Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako 
Zuzendaritza beraren jarduera eremua egokitu ere; hala, gehiago garatuko ez diren 
programak bertan behera utzi, eta lan ildo eta jarduera berriak sortu beharko dira. 
 
ENARA inkestak, 2019an egindakoak eta 3.000 pertsonak baino gehiagok erantzun zutenak, 
agerian utzi zituen migrazio fluxuen aniztasuna eta haien protagonisten jakin-minak, bai 
oraingoenak bai tradizionalenak.  
 
Ekintza Instituzionalen Lau Urteko Plan honek 2020ko Nazioarteko Esparru Estrategia / 
Euskadi-Basque Country Estregiaren bideari jarraitzen dio. 
 
Esandako guztia aintzat hartuta, Ekintza Instituzionalen Lau Urteko Plan (2020-2023) 
ondorengo hau proposatzen dugu. 
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EKINTZA INSTITUZIONALERAKO LAU URTEKO PLANERAKO (2020-2023) 
PROPOSAMENA 

 
 
1. Helburua. Paradigma berria: inplementatzetik bideratzera.  
 
1.1. Kanpoan diren euskal gizataldeei buruzko legedia eguneratzea.  
 
1.2. Euskal Etxeen erregistro ofiziala eguneratzea, haien jarduera mailaren arabera. 
Euskal Etxe berriak onartzeko eta erregistroan baja emateko baldintzak berrikustea. 
 
1.3. Migrazio mugimendu berrien definizioa eta diagnostikoa, zerbitzuak eta informazioa 
emanez. 
 
1.4. Euskaldunen sare bat sustatzea munduan, teknologia berrien bidez elkarrekintzan 
aritzeko eta informazioa trukatzeko aukera emango duena. 
 
 
2. Helburua. Diasporizatzea: euskal diasporaren errealitatearen ezagutza 
sustatzea 
 
2.1. Euskal Diasporaren Nazioarteko Eguna bultzatzea. 
 
2.2. Kanpoan diren euskal gizataldeen ondare immaterialaren babesa eta zaintza, eta 
ondare materialaren kontserbazio eta eraberritzea bultzatzea. 
 
2.3. Euskal Diasporaren Artxiboa finkatzea, Euskadiko Artxibo Historikoaren barruan. 
 
2.4. Euskal herritarren migrazio esperientziaren berri ematea hezkuntza sisteman. 
 
2.5. Emigrazioaren arloan lanean diharduten nazioarteko erakundeen saretan parte 
hartzea (AEMI 2021, Euskadin). 
 
2.6. Herritar guztientzako dibulgazio jarduerak bultzatzea, euskal diaspora hobeto 
ezagutzeko: erakusketak, liburu aurkezpenak, konferentziak, mintegiak… 
 
2.7. Migrazioei buruzko graduondoko ikasketak sortzeko proposamena. 
 
2.8. Euskal diasporaren arloko espezializazio bekak eskaintzea, Kanpo Ekintzako 
Zuzendaritza Nagusiaren barruan. 
 
2.9. Euskal migrazioen inguruko liburutegia sortzea.  
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3. Helburua. Kanpoan diren euskal gizataldeak indartzea, Euskal Etxeen 
sarearen bidez. 
 
3.1.  Euskal etxeei dirulaguntzak emateko programa garatzea, jarduera bultzatuz, 
prozesuak sinplifikatuz eta tramitazioa arinduz. Eskura dauden baliabide ekonomikoen 
arabera, azpiegituretarako zenbatekoa areagotzea proposatzen da. 
 
3.2.  “Gaztemundu” programa bultzatzea, prestakuntza diziplina hauetara bideratuta: 
euskal musika tradizionala, euskal dantzak, gastronomia eta kultura kudeaketa, azken hori 
azpimarratuz edonola ere. Parte hartzaileak aukeratzeko balorazio irizpideak berrikustea 
proposatzen da, batzarrean eztabaidatutakoaren harira. Eskura dauden baliabideen 
arabera, proposatzen da, halaber, programa areagotzea eta harreman handiagoa 
bultzatzea parte hartzaileen eta Euskadiko gazteen artean. 
 
3.3.  Batzarren arteko eskualdeko bilerak egitea, programen jarraipena egiteko eta 
jardunbide egokiak partekatzeko: 

• 2021, Erdialdeko Amerika eta Hego Amerika  
• 2022, Europa, Asia eta Ozeania 
• 2022, Iparramerika 

 
3.4.  “Euskara Munduan” programarekin jarraitzea, kanpoko irakasleek euren formakuntza 
Euskadidko barnategietan burutzea bultzatuz. 
 
3.5.  Prestakuntza programa berri bat sortzea, “Dantza Munduan”, Euskal Etxeetako 
dantza taldeentzat. 
 
3.6. Musa euskal kultur ondare inmaterial aitortzea. 
 
3.7.  Euskal genero politiken zabalkundea eta sustapena ahalbideratzea kanpoko euskal 
komunitatean. 
 
 
4. Helburua. Kanpoko euskal gizataldea osatzen duten pertsonei arreta 
eskaintzea. 
 
4.1. Laguntza soziosanitarioen programa eguneratzea, dekretua errealitate eta behar 
berrietara egokituta. 
 
4.2. Euskadira itzuli nahi diren euskal gizataldearen pertsonei aholkularitza eta arreta 
ematea. 
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5. Helburua. Mugikortasuna eta komunikazioa 
 
5.1. www.euskaletxeak.eus webgunea garatzea, kanpoan diren euskal gizataldeen 
errealitatearen berri emateko, informazio eguneratuaren bidez. 
 
5.2. Euskadiren eta kanpoan diren euskal gizataldeen arteko komunikazioak hobetzea. 
 
5.3. Euskal etxeen eginkizuna bultzatzea, mugikortasun programetan dauden euskal 
ikasleen harrerako plataforma gisa. 
 
5.4. Euskadi-Basque Country / Euskadi-País Vasco markaren erabilera bultzatzea kanpoan 
diren gizataldeen artean. 
 
 
 
 
  
 
 


