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Eusko Jaurlaritzaren ekintza-ildo estrategikoak 
 
Eusko Jaurlaritzaren legegintzaldi honetako kanpo-ekintzaren ildo estrategikoek 
honako bost helburu hauek izango dituzte ardatz: 
 

• Lehen helburua: Euskadiren garapen etengabe eta jasangarria 
garatzen laguntzea eta, horretarako, gure sektore-interesak 
kanpoan sustatzea. 

 
Helburu hori oinarri hartuta, Euskadiren interesak babestu behar diren tokian 
babestea da Eusko Jaurlaritzaren Kanpo Ekintzaren eginkizuna. Besteak beste, 
euskal ekoizte-bilbea eta hari lotutako enpleguak babestea, proiektu kulturalak 
sustatzea eta garraioaren arloko azpiegitura-proiektuak bultzatzea. 
 
Unibertsitate-munduak, ikerkuntzak eta berrikuntzak osatzen duten jakintzaren 
hirutasunak jasoko du nagusiki arreta, eta talentua Euskadira erakartzeko eta 
proiektu interesgarriak garatzeko behar diren ekintzak gauzatuko dira. 
 

• Bigarren helburua: Europaren eraikuntzaren partaide eta 
erantzunkide izatea. 

 
Bere eraikuntzaren oinarrian herritarrak ipintzen dituen Europa integratuago 
baten esparruan, subsidiariotasun-printzipioaren pean, ez da zalantzarik guri 
aplikatzen zaigun arauak, oso neurri handi batean, Europar Batasunetik 
datozkigula. 
 
Hori horrela, erabaki honen helburua da Euskadiren ahotsa bere eskumeneko 
gaiei buruzko erabakiak nahiz autogobernuari eragiten diotenak hartzen diren 
mintzaleku guztietara eramatea. 
 

• Hirugarren helburua: Atzerriko euskal komunitatearekiko loturetan 
sakontzea. 

 
Garai batean egoera ekonomiko eta politiko latzetatik ihesi eta etorkizun 
hobeago baten bila Euskaditik alde egin zutenen ondorengoek osatzen dute 
euskal komunitatea. Bai eta enpresak nazioartekotzeko prozesuaren, 
garapenerako lankidetzarako politiken edo akademia- eta ikerketa-munduaren 
irekieraren beraren ondorioz, beste herrialde batzuetan berriki instalatu direnek 
ere. 
 
Azken urteetan, gero eta euskal profesional gazte gehiago ari dira kanpora 
irteten. Asko dira, eta beren bizitokietatik Euskadiren irudia hobetzen lagundu 
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nahi dute. Hori, bada, aktibo bat da, eta gure idazkaritzak balioesten jakin behar 
du. 
 
Labur, euskal diaspora osatzen duten lagunekiko lotura atxikitzea eta indartzea 
eta lotura horri ahalik eta etekinik handiena ateratzea da kontua, Euskadi 
nazioartekotzeko. 
 

• Laugarren helburua: Euskadi munduan ezagutaraztea. 
 
Euskadiren irudia kanpoan izaera propio eta bereiz batez proiektatzearren, gure 
mintzaira eta kultura, industria-, energia- eta ingurumen-politikak, autogobernua 
eta Ekonomia Ituna ezagutarazi behar dira. 
 

• Bosgarren helburua: Mundu justu eta orekatuago bat eraikitzen 
laguntzea. 

 
Giza garapen jasangarriaren eredua ezin da tokiko eskalan eraiki. Munduko 
biztanleriaren sektore handiek bizi duten pobrezia-egoera aintzat hartu behar 
du. Hortaz, Eusko Jaurlaritzaren kanpo-ekintzak euskal gizarteak 
elkartasunarekiko duen konpromisoa bideratzea du helburu; hartara, mundu 
justu eta orekatuago bat eraikitzen lagunduko du. 
 
Gure asmoa da aurten bertan onestea Euskadi Nazioartekotzeko 2014-2016 
Plan Estrategikoa. Plan horrek gizarteko, ekonomiako eta erakundeetako 
eragile nagusiek egingo duten hausnarketa-prozesu bat izango du oinarri. 
 
Ideiak helaraztera eta iruzkinak egitera animatzen zaituztegu. 
 


