
 

 
                                             “Afrik a nazioartean: 

                                                      Erronka ekonomikoak eta politikoak” 

                                                       Bilbo, ekainaren 8a. Eusko Jaurlaritza. Gran Vía 85 . 10:00 

Aurkezpena 

Nazio Batuetarako Espainiako Elkartea (ANUE) 1962. urtean sortu zen, egoitza nagusia Bartzelonan du, Espainia guztirako proiekzioa du eta  hauek dira 
dituen helburuak: Nazio Batuetako asmo eta printzipioak sustatzea, giza eskubideak sustatzea eta Nazio Batuen filosofiaren ostean dauden bake, justizia eta 
garapenerako helburu unibertsalak betetzea. 

ANUEk erakunde gutxik duten bereizgarria du: gure lanean 48 urtetik gora  daramagu, eta urte horiek gure ibilbide nazionala eta naziortekoaren bermea dira. 

Gauzak horrela, ANUEk Nazio Batuen Informazio Publikoko Sailaren errekonozimendua jaso zuen 2003an, Erakunde hori eta Espainiako gizarte zibilaren 
arteko lotura nagusi modura. Bestalde, ez da ahaztu behar ANUEk jokatzen duela Nazio Batuen Erakundeko Informaziorako Eskualde Zentroaren puntu fokal 
modura Bruselan. 

 

Afrika bizirik ekimena   

Nazio Batuen esparruan, Afrikako garapena eta seguritatea dira Nazio Batuen agendaren gai garrantzitsuenetako bat. Mekanismo egokiak jarri behar dira eta 
erakundeei berariazko erantzun bat eskaini behar zaie, kontinentean garapena urratzen duten eta egonkortasun politikoa eta seguritatezkoa urratsen 
jarraitzen duten erronka betegabei erantzuteko. Horren ondorioz, Nazio Batuek nazioarteko komunitateari erantzun hori emateko egunero lanean dihardute. 

Nazio Batuen iritziz, Afrikak aurre egin behar dion errealitatea ezagutarazten jarraitu behar da, agintariak zein gizarte zibila kontzientziatzeko horrela. Hori 
dela eta, eta Euskadin “Afrika bizirik” ekimena burutuko denez —ekimen hori Afrikako gaiei buruzko aste bat da Casa Afrika eta Eusko Jaurlaritzak 
antolatutakoa—, Nazio Batuen elkarteak sentsibilizazio eguna antolatzea proposatu du Afrikak aurre egin behar dion bake, seguritate eta garapen alorreko 
erronka eta aurrerapenei buruz. Gure ustez, honela  ekimen honekin lagundu ahal dugu Euskal Autonomia Erkidegoa Afrikako kontinentera hurbiltzen. 

 

 

 



Informazioa eta inskripzioak accionexterioryue@ej-gv.es  –en eta 945-018059 telefonoan (Eusko Jaurlaritzako  Kanpo Harremanetarako Idazkaritza 
Nagusia) 

“Afrika nazioartean: Erronka ekonomiko eta politiko ak”   
Ekainaren 8a, asteartea. Areto Nagusia, Eusko Jaurlaritzaren egoitza, Gran Vía 85, Bilbo. 10:00. 

 

Behin-behineko egitaraua  
 
 
Hasiera 

• Irune Aguirrezabal, Europar Batasunerako eta Kanpo Harremanak Koordinatzeko zuzendaria, Eusko Jaurlaritzako Kanpo 
Harremanetarako Idazkaritza Nagusia 

 
• Xavier Pons, Nazio Batuen Espainiako Elkartearen presidenteordea. 

Txostenak  
• “Eskualdeen integrazio ekonomikoa eta Garapenaren e rronkak” 

 Eduardo Bidaurratzaga, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia Aplikatuko doktorea. Afrikako gaietan aditua. 
 

• “Afrika nazioarte sisteman: Errealitatearen eta hor ren irudien artean”  
  Noé Cornago, Nazioarteko Harremanetarako irakasle titularra (UPV-EHU) 

 
• “Afrika: Helburuak eta erronkak” 

  Ana Mafalda Tello, Europarako Nazio Batuen Informaziorako Eskualde Zentruaren arduraduna Portugalerako. Afrikako gaietan aditua 
Eztabaida 
 
Amaiera 

• Jorge Pérez Artiles, Casa Afrikako Ekonomia eta Giza Garapenerako Arloaren burua. 
 
 
 

 

 

                            

 

 

 


