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Euskadi Basque-Country 2020 Nazioartekotzeko Estrategiaren eguneratzea, egoera global berrira egokitzeko 

LEHENDAKARIAK DEIA EGIN DIO GIZARTE OSOARI EUSKADI BASQUE COUNTRY-REN 

PROIEKZIOA MUNDUAN SENDOTZEKO 

 EBC Estrategia izango da nazioartekotzearen arloko politikaren ardatza, eta 5 plan 

sektorialetan gauzatuko da: Kanpo Harremanak, Enpresen Nazioartekotzea, Turismoa, 

Kultura eta Garapenerako Lankidetza.  

 Euskadi nazioartekotzeko 1.900 ekintza daude aurreikusita, eta 270 milioi euroko 

aurrekontua izango dute 2020. urtera arte. 

 EBC 2020 Nazioartekotzeko Estrategia gaur arratsaldean, asteazkena, aurkeztu da 

Euskalduna Jauregian, eta 300 pertsona baino gehiago bildu dira ekitaldian. 

 Euskadiren interesetarako lehentasunezkoak diren lurraldeak zehaztu dira 18 

herrialdetan eta 12 eskualdetan. 

 EBC Estrategiaren barruan, Euskadik eragile global gisa duen tokia eta etorkizuneko 

nazioartekotze-maila neurtzeko ebaluazio-adierazleen sistema bat dago aurreikusita. 

Iñigo Urkullu lehendakariak 2020. urterako Euskadi Basque Country Nazioartekotzeko Estrategia 

(EBC) egoera global berrira egokitzeko egindako eguneratzea aurkeztu du gaur arratsaldean. 

Lehendakariak adierazi duenez, nazioartekotzea “herrialde-erronka” da, eta “elkarrekin” lan eginez 

egin behar zaio aurre. Ildo horretan, dei egin dio gizarteari “borondateak batzeko, eta mundu 

globalean aktiboagoa eta erakargarriagoa izango den Euskadi Basque Country baten proiekzioa 

sendotzen lagundu nahi duen belaunaldiaren itxaropenei erantzuteko”. Estrategiaren barruan, 

Euskadi nazioartekotzeko 1.900 ekintza daude aurreikusita, eta 270 milioi euroko aurrekontua 

izango dute 2020. urtera arte. 

Jaurlaritzaren XI. Legegintzaldirako Programan jasotako 15 plan estrategikoetako bat da, eta 

Jaurlaritzaren nazioartekotze-politika bideratuko du datozen urteotan. Aurkezpena gaur 

arratsaldean egin da, Euskalduna Jauregian, eta erakundeen, gizartearen, enpresen, turismoaren, 

kulturaren eta kirolaren eremuko 300 pertsona baino gehiago bildu dira ekitaldian. Ekitaldia 

18:00etan hasi da, eta “Aukeran” dantza-konpainiak emanaldi bat eskaini du bertan. Gainera, 

nazioartekotzeari lotutako hainbat pertsonak gaiaren inguruan duten esperientzia eta ikuspegia 

azaldu dute.  

Lehendakariak gogorarazi duenez, Euskadi herri txikia da, eta “mundura irekitzeko bokazioa eta 

asmoa" dauka. Nazioartean herrialde-irudi bat sortu duten erakundeek, euskal diasporak, entitateek 

eta enpresek hartutako konpromiso guztiak batuta sortutako herrialdea da.  

EBC Estrategiaren 5 gakoak 

Lehendakariak Estrategiaren oinarri diren 5 ideia azpimarratu ditu: 

1. Gero eta globalagoa den mundu honetan Euskadiren nortasuna, kultura eta balioak 

proiektatzea, eta gizarte-kohesioan eta giza garapenaren maila handian oinarritutako 

bizikidetza-eredu bat helaraztea.  

2. Marka: Euskadiren berezitasunean oinarritutako irudi erakargarri bat proposatu da. “Nation 

branding” kontzeptua, ezaugarri bereizgarri eta lehia-abantaila gisa. 

3. Jasangarria: Nazio Batuek Giza Garapen Jasangarrirako 17 Helburuak lortzeko erronkarekin 

konprometitutako estrategia da. Euskadik bat egingo du Garapen Jasangarrirako 

Helburuekin, Euskadi Basque Country 2030 Agendaren bitartez. 

4. Auzolana: ”herrialde bat indarrak batuta hazten da”, eta agente publiko eta pribatuekiko 

lankidetzaren alde egingo da, Euskadin eta mundu osoan zehar.  
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5. Europa: Euskadik Europako erakundeetan betetzen duen zeregin aktiboa sendotzeko 

ahaleginak egingo dira. Euskadik EBren etorkizunari buruzko gogoetaren eta eztabaidaren 

esparruan parte hartuko du, eta bere ikuspegiaren ekarpena egingo du. 

EBC Estrategiaren edukia 

EBC estrategia izango da nazioartekotzearen arloko politikaren ardatza, eta 5 plan sektorialetan 

gauzatuko da: Kanpo Harremanak (ikus edukia behean), Enpresen Nazioartekotzea, Turismoa, 

Kultura eta Garapenerako Lankidetza. 

Eusko Jaurlaritzaren nazioarteko jardueran, jardun-eremuen kopurua 27ra igoko da. Eremu horien 

artean, kirola, bizikidetza eta giza eskubideak, gobernantza publikoa, berdintasuna, berrikuntza, 

lanbide-heziketa eta gizarte-politikak aipa daitezke, besteak beste.  

Euskadi nazioartekotzeko 1.900 ekintza daude aurreikusita, eta 270 milioi euroko aurrekontua 

izango dute 2020. urtera arte: 

JARDUERA MOTA 
JARDUERA KOPURUA  

 (2018-2020 aldia) 

Lankidetza eta parte-hartzea nazioarteko proiektu eta sareetan 400 

Parte-hartze aktiboa nazioarteko ekitaldi, argitalpen eta 
foroetan 

350 

Asistentzia prospektiboa ekitaldi eta hitzaldietara, eta/edo 
parte-hartzea alde anitzeko bileretan 

450 

Atzerrirako bidaien antolaketa 200 

Atzerriko ordezkaritzen topaketak eta/edo harrerak Euskadin 250 

Nazioartekotzearen esparruko finantzaketa eta babes 
ekonomikorako programak bultzatzea 

250 

 

Euskadiren interesetarako lehentasunezkoak diren lurraldeak zehaztu dira 18 herrialdetan eta 12 

eskualdetan. Besteak beste, Erresuma Batua, Alemania eta Finlandia Europan, Ameriketako Estatu 

Batuak, Mexiko eta Txile Amerikan, Txina eta Japonia Asian, eta Hegoafrika Afrikan. Gainera, 

Akitaniak, Jiangsuk, Flandriak, Querétarok, Bavariak, Cundinamarcak eta Quebecek osatzen duten 

Bazkide Estrategikoen Sarea sendotuko da. 

EBC Estrategiaren eguneratzearen beste berritasun bat Estrategiaren betetze-maila, Euskadik 

eragile global gisa duen tokia eta etorkizuneko nazioartekotze-maila neurtzeko ebaluazio-

adierazleen sistema da.  

Euskadi Basque Countryren nazioartekotzeari buruzko intereseko datuak 

 Bilerak 57 herrialdeko 80 enbaxadorerekin, hiru urtean.  

 7 topaketa EBko, Latinoamerikako, ASEANeko, Visegrad taldeko eta Arabiar Ligako 

ordezkari diplomatikoekin. 

 Kontsulatu kopurua Euskadin: 43 

 Lehendakariaren erakunde-bidaiak: 22 bidaia 5 urtean. 

 Eusko Jaurlaritzaren nazioarteko akordioak: 453 akordio 10 urtean.  

 Eusko Jaurlaritzaren parte-hartzea nazioarteko 75 saretan (Europako 55 saretan eta 20 

sare globaletan). 

 Turismoa: 3,5 milioi bisitari 2017. urtean (Euskadiko BPGaren % 6). 

 Basque Team: 29 euskal kirolari Rio de Janeiroko Olinpiadetan.  

 Esportazioen indizea: 21.994 milioi eurora iritsi ziren 2017ko lehen 11 hilabeteetan (hau 

da, 2016ko aldi berean baino %10,8 gehiago izan ziren).  
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Ekitaldian, honako pertsona hauek izan dira eta/edo parte hartu dute: 

 Peter Loge: The George Washington University School of Media and Public Affairs. 

 Hasier Larrea: Ori enpresaren sortzailea eta CEOa. Massachusetts Institute of Technology. 

 Marti Buckley: kazetaria eta sukaldaria. “Blanck Palate” bloga. 

 Leonardo Curzio: Mexikoko komunikatzaile, ikertzaile eta analista politiko ospetsua. 

 Jon Kortajarena: nazioartean ibilbide arrakastatsua izan duen modelo eta aktore bilbotarra. 

 Muir Kara: rugbyko entrenatzailea, Zeelanda Berrikoa jatorriz. 

 Rebeca Grynspan: ekonomialaria, Costa Ricako presidente ohia eta Iberoamerikako idazkari 

nagusia.  

 June Yamaguchi: kazetari japoniarra, Euskadiko turismo gastronomikoaren bultzatzailea.  

 Paul Carrasco: Azuayko (Ekuador) prefektua. 

 Arantzazu Goyoaga: egilea, estilista gastronomikoa eta argazkilaria.  

 Pia Marit Saikkone: Getxoko Embarcadero hoteleko harreraburua. 

 Benjamin Rozzi: Basqueland brewing Company-ko salmenta eta banaketako zuzendaria. 

2018-2020KO KANPO HARREMANETAKO PLANA 

2014ko apirilaren 8an, Gobernu Kontseiluak “Nazioartekotzeko Esparru Estrategia 2020: Euskadi 

Basque Country Estrategia” onartu zuen, eta eguneratu egin da Estrategia ezarri zen lehen urteetan 

(2014-2017) nazioartean izandako gertaeren ondorioz. 

Kanpo Harremanetako Plana EBC 2020 Estrategia zehazteko tresna da, kanpoko erakunde-

harremanen esparruan. Beraz, Euskadiko erakunde-nazioartekotzea bideratu, bultzatu eta 

monitorizatzen duen, Euskadiko balioak eta ekimenak nazioartean sustatzen dituen eta Eusko 

Jaurlaritzari eta sektore publikoari nazioartekotzea bideratzen laguntzeko plataforma gisa diharduen 

tresna da. 

Ikuspegi horretatik, EBC 2020 Estrategiaren 2018-2020 aldirako eguneratzeari lotutako 

berritasunekin eta, beraz, Eusko Jaurlaritzaren XI. Legegintzaldirako programarekin bat datorren 

Kanpo Harremanetako Plan berri bat aurkeztu da. 

2018-2020ko Kanpo Harremanetako Planak hiru helburu estrategiko ditu: Euskadi eragile global 

gisa kokatzea, Euskadik Europar Batasunean eremu natural eta lehentasunezko gisa duen 

presentzia sendotzea eta euskal interesak mundu osoan sustatzea. 

Adierazitako helburuak lortzeko, Euskadi Basque Country markak nazioartean duen tokia hobetzen, 

Euskadi –politika publikoei dagokienez NBEren Garapen Jasangarrirako Helburuak txertatzeko 

prozesuan erreferentziatzat har dadin lortzen, nazioartekotzearen arloan lehia-adimena sustatzen, 

Euskadik eta bertako agenteek Europako erakunde eta ekimenetan duten presentzia areagotzen, 

mugaz gaindiko alde biko eta alde anitzeko harremanak sustatzen, aliantza estrategikoak sendotu 

eta garatzen eta euskal komunitate global bat eraikitzen laguntzeko hainbat jardun egitea aurreikusi 

da. 

Premisa horiekin, “Euskadi Basque Country” markari protagonismo handiagoa eman behar zaio 

maila estrategikoan zein markarako edukien zuzkidurari, markaren hedapenari eta markarekiko 

atxikimenduen sustapenari dagokienez, eta borondateak batu behar dira herrialde-markaren 

inguruan, Euskadi munduan proiektatzeko bereizgarri nagusia baita. Beste ekimen klasikoago 

batzuen artean eta ekitaldien antolaketaren eremuan, urtean behin Euskadi Basque Country Eguna 

ospatzea, Euskadi Basque Country Laguna erakunde-errekonozimendua sortzea eta Euskadin edo 

kanpoan proiektuak bultzatzeko sailen arteko funts bat sortzea aipa daitezke. 
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Bestalde, euskal gizarteak Nazio Batuen Agenda 2030ean planteatutako Garapen 

Jasangarrirako Helburuekin hartu duen konpromisoak Euskadi munduan sustatzeko ahalmen 

handiko tresna bat eskaintzen die kanpo-harremanei. Izan ere, tresna horrek nazioartean lan 

egiteko eremu berri bat ireki du, Euskadi helburu horien inguruko sentsibilizazioan, helburu horien 

hedapenean eta helburu horiek politika publikoetan txertatzeko prozesuan erreferentziazko 

herrialde gisa kokatzeko. Lehen mugarri gisa, aurki onartuko den Euskadi Basque Country 2030 

Agendak agerian utziko du politika sektorialek Garapen Jasangarrirako 17 Helburuekin bat egiten 

eta helburu horiek betetzen lortutako maila. Gainera, Agenda 2030aren aldeko aliantza baten 

sorkuntza bultzatuko da, eta sentsibilizazio, prestakuntza eta zabalkundeko jarduera ugari 

antolatuko dira. 

Bereziki azpimarratuko den beste eremu bat nazioarteko harremanen eta erakundeen eta 

gizartearen barruko nazioartekotzearen arloan lehia-adimena sustatzea izango da. Ildo horretan, 

Gobernuaren teknikarientzako Nazioarteko Mugikortasun Programa bat diseinatu nahi da atzerriko 

organismo eta gobernuetan, Think-Tankekiko harremanak sustatuko dira, eta Euskadin 

Nazioarteko Harremanen arloko Jakintza Sare bat sortzeko aukera aztertuko da. 

Europan, Erkidegoko esparrua lehentasunezko eta funtsezko gunea da, orain arte bezala, 

Euskadiko kanpo-harremanetarako. Horregatik, Euskadik Europako proiektuan parte hartzeko 

aukera sustatu nahi da, etorkizun hurbilean erronka handiak dakartzan testuinguru batean. Erronka 

horien artean, Erresuma Batua Europar Batasunetik irteteko prozesua eta Europaren etorkizunari 

buruzko Liburu Zuriak ireki duen gogoeta-prozesua azpimarra daitezke. Eusko Jaurlaritzak gai horri 

buruz duen ikuspegia aurkeztuko du aurki, eta Euskadik Erkidegoko erakundeetan parte-hartze 

proaktiboa izateko aukera bultzatzen jarraituko du. 

Nazioarteko alde biko eta alde anitzeko erakunde-harremanak funtsezkoak dira Euskadik dituen 

interes sektorialak nazioartean babesteko (eta, bereziki, EBC 2020 Estrategian Euskadi 

nazioartekotzeko eremu geografiko estrategikotzat hartutako herrialde eta eskualdeetan). 

Funtsezkoa da, beraz, erakunde-harremanak ikuspegi orokor batean oinarrituta areagotzen 

jarraitzea, harreman horiek aliantza estrategiko batzuetan (hau da, nazioarteko lehentasunezko 

organismo, herrialde eta eskualdeekiko lotura egonkor eta sendoetan eta sare sektorial 

garrantzitsuetan) gauzatu ahal izan daitezen. Gainera, diplomazia publikoko ekintzak bultzatuko 

dira, arlo jakin batzuetako (hala nola kulturaren edo zientziaren arloko) lankidetzen bitartez eragin 

handiagoa izateko. 

Bestalde, kanpoko euskal komunitatearekiko lotura Euskadiren kanpo-harremanak eraikitzeko 

aktibo nagusietako bat da oraindik ere. Ildo horretan, norabide biko harremanen kontzeptua 

azpimarratuko da, euskal kolektibitateak dauden herrialdeetan babestearen bidez ez ezik, Euskadin 

euskal diasporari balioa ematearen eta hari buruzko ezagutza sustatzearen bidez ere bai. 

Bilbo, 2018ko urtarrilaren 24a 


