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Sailburuok, herri agintariok, etorritako alkate, zinegotzi, herri ordezkariok, baina 
batez ere, ikasle eta irakasleok, egun on eta eskerrik asko eta zorionak egin 
duzuen lanagatik.  
 
Ekitaldi honetan elkartu garen guztiontzat gaurkoa egun berezia da, 
ospakizunetarako eguna.  
 
Alde batetik, aste honetan Nazioarteko Ingurumen Eguna ospatzen dugu. 
Bestetik, zuen lan eraginkor eta luzeari esker, kalitatezko urrats berriak eman 
dituzue jasangarritasunaren alde. Azkenik, batzuk Eskola Jasangarriaren 
sarekideak izatea lortu duzue lehenengo aldiz. 
 
Denoi, zorionak eta eskerrik asko! 
Askotan pentsatzen dugu egiten duguna xumeegia dela ondorio nabariak 
izateko Lur planetaren babesean. Baina, gehienetan, lorpen handienak ekintza 
xume eta txiki askoren eskutik iristen dira. Indar txikien baturak mugimendu 
itzela sustatzen du.  
 
Esta idea es importante. Los grandes logros sociales se alcanzan partiendo de 
pequeños movimientos. Este es el caso: queremos avanzar hacia un planeta 
más sostenible y vuestro movimiento, el paso que habéis dado en esta 
dirección, es una gran contribución.  
 
Una contribución que será mayor si logramos extender vuestro ejemplo a 
nuevos Centros y nuevas iniciativas. Este es el reto, esta es ahora nuestra 
tarea: dar continuidad a este paso y a este compromiso a favor de nuestro 
Planeta, nuestro hogar. 
 
Zuek egin duzuen lan bikainak badu fruitua. Aitortu behar da denon etxea den 
planeta honen iraunkortasuna areagotzen eta hedatzen ari zaretela.  
 
Eskola Jasangarria ziurtagiria lortzea ez da pertsona bakar batzuen ondorioa. 
Eskola-komunitateko partaide guztiok auzolanean ari zarete.  
 
Auzolanak besterekin elkar ulertzea, ideiak trukatzea eta elkarrekin adostea 
dakartza desberdintasunak gaindituz. Azken batean, giza aniztasuna onartzea 
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ez ezik, aniztasuna GURE bihurtzea eta horretan oinarritzea aurrera 
joateko.  
 
Aste honetan Nazioarteko Ingurumenaren Eguna ospatzen da mundu osoan. 
Zorionez denontzako, gazteok ez duzue galtzen arreta, eta ingurumenarekiko 
ardurak onartu ez ezik, bizitzarako planeta egokiaren eskubidea aldarrikatzen 
ari zarete.  
 
“Fridays For Future” ekimenak gizarte osoa laguntzen du begirada gune 
garrantzitsuetan kokatzen, eta ahalegin horiek denon kontzientziak astintzen 
dituzte.  
 
Ekimenaren sortzailea neska gazte bat izan da, Greta Thunberg.  
 
Egungo egoeran, iraunkortasunak bi gizarte-ardatz nagusi ditu: gazteak eta 
emakumeak, zeinei gizarte osoak bidea eman behar dien.  
 
Este movimiento comenzó también como un pequeño gesto, pero está 
demostrando la capacidad de concienciación y movilización cuando hablamos 
de un “bien común” como es nuestro Planeta, nuestro hogar. 
 
Hoy quiero remarcar la importancia de la formación y el compromiso de la 
comunidad educativa en su conjunto: profesorado, alumnado y familias. La 
unión hace la fuerza para seguir compartiendo y extendiendo este 
compromiso social que no tiene fronteras. 
 
Bide honetan, Eusko Jaurlaritzak 2030erako “Jasangarritasunerako Hezkuntza 
Estrategia” argitaratu zuen prozesu parte hartzaile zabal eta aberats baten 
ondorioz. Era berean, genero begiradak planetaren, eta gure gizartearen, 
jasangarritasuna ziurtatzeko ezinbestekoa da. Genero berdintasuna eskubidea 
da. Nazio Batuen “Emakumezkoen Taldeak” ozenki adierazten duen bezala. 
 
Bukatzeko. Zorionak, berriro, zuen lorpenarengatik eta gero eta jasangarriak 
izateagatik zuen eguneroko jardueran.  
 
Jarrai ezazue lanean helburu horretan, bera baita gure helburua ere. Halaber, 
eskerrik asko zuen lanaren eta lorpenen bitartez euskal gizarte osoa 
laguntzen ari zaretelako etorkizun iraunkorraren bidetik aurrera egiten. 
 
Zorionak eta eskerrik asko! 


