
1 
 

 
 

BATZORDE ERAGILEAREN ADIERAZPENA, EUDELEN 40. URTEURRENA DELA ETA 

 
 
 
 

 
 

EUDEL, 40 urte euskal udalgintzan. 
Tokiko ekintza eta maila anitzeko lankidetza 

 
Gure demokrazia eta gure autogobernua berreskuratu ondoren, 1982an eratu zen EUDEL, 
euskal udalen erreferente gisa. Eremu emankorra sinergiak sortzeko, euskal udalak 
lankidetzazko gobernantza onaren protagonista bilakatzea ahalbidetu dutenak. Lankidetza, 
Udalen eta erakundeen artekoa, Euskadin eta Europan. Lankidetza eta gizartearekiko lotura. 
Lankidetza, giza garapen jasangarria lortzeko, bi helburu osagarrirekin: geure udalei balioa 
ematea eta bertan bizi direnentzat ongizatea ekartzea. 
 
Hemen gaude. Gaur atzo bezala, guztion batura. 
 
Lau hamarkadako ibilbideak EUDELen misioa sendotu du, Euskadiko Udalen Elkarte gisa. 
Hiru elementu nagusiz osatutako misioa, eta definitzen gaituzten hiru aktiboak: pertsonak, 
ahotsa eta aliantzak. 
 
 
1.- PERTSONAK 
 
Pertsonak dira udal-politikaren erdigunea eta helburua. 
 
Gizartea “egiten” duten pertsonen batura dira udalak, herritarrentzako eguneroko zerbitzutik 
abiatuta.  
 
Toki-erakundeak gidatzen dituzten pertsonak, bai zerbitzuak, bai arretarik gertukoena 
eskaintzeko lanean, herritarren beharrizanei erantzuna emateko. 
 
Euren udalen alde buru-belarri diharduten pertsonak, helburu komunak lortzeko lanean eta 
partekatutako ikuspegiaren baitan.   
 
Udalen funtsezko zereginean laguntzen duten pertsonak, printzipio demokratikoak garatze 
aldera, maila anitzeko gobernantza bikain baten bidez. 
 
Pertsona konprometituak, eta jarrera irmoa dutenak gizarte-politiketan eta giza eskubideetan 
aurrerapausoak egiten jarraitzeko; berdintasuna, gizarteratzea, aniztasuna...,ongizaterako eta 
gizartearen kohesiorako ezinbestekoak. 
 
Pertsona eredugarriak dira, eta nabarmentzekoak dira haien erantzukizuna, konpromisoa, 
ahalegina eta komunitatearen aldeko jarrera. Beti laguntzeko eta babesteko prest. 
 
Bereziki aipatu behar dira emakumezko euskal alkate eta zinegotzi adoretsu guztiak, 
udaletatik berdintasunaren bidea zabaldu dutenak, herrietako bizitzan eta gizartean. 
 
Era berean, aitortza eman nahi diogu udal-langileen ezinbesteko lanari. Gure erakundeak 
funtzionarazten duen sistemaren muina dira.  
 
Horregatik guztiagatik, 40. urteurren honetan euskal udalgintzaren aitzindarien lana aitortu eta 
jarraitu nahi dugu. EUDEL sortu zuten pertsonak, eta haien lekukoa jaso dugunok, denok 
eman dugu geure alea euskal udalerrietan oinarrizko eskubide eta askatasunak geure egiteko. 
Egunero eta egunero herritarren alde udaletan lanean ari diren pertsona guztien lana aitortu 
nahi dugu. 
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2.- AHOTSA 
 
EUDEL Euskadiko udalerrien ahotsa da, eta batez ere txikienena. 
 
EUDEL elkarrizketa da, eta desberdinen arteko akordioa. Gure elkartea ahaleginen batura da, 
efikazagoak eta eraginkorragoak izateko. Partekatutako konpromisoetatik abiatuta lan egiten 
dugu, helburu bikoitzarekin: pertsonak zaintzea eta udalerria zaintzea, hau da, giza 
harremanak ehuntzen diren espazioa, bizi-kalitatea sentitzen eta gozatzen den gunea. 
 
Udal-politika errealitatearen politika da.  
 
Elkarte anitza gara eta tokiko 251 errealitatek hartzen dugu parte. Sentsibilitate desberdinak, 
ahots bakarrean bilduta, mezu “ozen eta argia” helarazteko erakundeei eta euskal gizarte 
osoari. 
 
Joan-etorriko ahotsa gara: 
 
Udalerriek partekatzeko –eta ez bata bestearen aurka lehiatzeko– ahotsa, ezagutza eta 
arrakastadun esperientziak elkarrekin trukatuz. Euskadin, Europan, eta harago. 
 
Udalen ekintza koordinatzeko ahotsa, gainerako erakundeekin lankidetzan eta gure herrialdea 
egituratzen. 
 
Tokiko autonomiaren alde lan egiteko ahotsa, nortasuna errespetatuz. Geure eskumenak eta 
horiek gauzatzeko finantza-askitasuna oinarri hartuta, udalak babestuz. Erantzukizun-
printzipioari jarraituz, herritarrei kalitate goreneko zerbitzu publikoak eskaintzeko. 
 
Europaren abangoardian egoteko ahots bat, alor guztietan berrikuntza jorratzen, baina batik 
bat gizarte-politiketan eta ongizatean. 2030 Agendaren eta Nazio Batuen giza garapen 
jasangarriko ereduaren ildoan. 
 
Udalerri osasungarriak izatea da gure nahia; bai pertsonentzat, bai planetarentzat. Udalerri 
jasangarri eta lehiakorrak, ezagutza eratu eta talentua erakartzen dutenak.  
 
Udalerri irekiak eta partaidetzazkoak, zeinetan herritarrek gero eta rol aktiboagoa izango 
duten. Eta, bereziki, gazteak lotzea eta erakartzea zeregin horretara, haiek izan behar baitute, 
nahi eta ez, gizartearen erronkei erantzuteko funtsezko eragileetako bat. 
 
Demokrazia, elkartasuna eta justizia soziala babesten duten udalerriak. Gure ondare komuna 
eraiki eta aurrerabide sozial eta ekonomikoa errazten duten printzipioak. 
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3.- ALIANTZAK  
 
EUDEL aliantza hirukoitza da, udalerrien, erakundeen eta gizartearen artekoa. 
 
Elkarrekin aritzea da geure buruari ezarritako helburu handiak lortzeko modu bakarra, 
jasangarritasun sozialaren, ekonomikoaren eta ingurumenari dagokionaren ikuspuntutik. 
 
Gaur, inoiz baino gehiago, aliantza hirukoitz horren aldeko apustua egin behar dugu. 
 
Udalerrien arteko lankidetza, ezagutza partekatzeko eta sinergia-aukera guztiak baliatzeko, 
eremu guztietako eragile guztien artean. 
 
Euskadiko gainerako erakundeekiko lankidetza. Udalak sistema interdependente batean 
gaude, eta haren barruko gobernu-maila guztiak dira beharrezkoak herrialde honen erronka 
handiei erantzuteko. Aprobetxa dezagun, gure kasuan, hurbiltasunaren balio bereizgarria, 
gizarteari aktiboki entzunez eta harekin etengabe hitz eginez, herritarrei eta eragileei 
lankidetzarako eskua luzatuz. 
 
Europako udalerrien arteko lankidetza. Tokiko gobernuek gure kontinentearen historia 
eraikitzen dugu, eta gure egitekoa erabakigarria da guztion proiektu komunaren 
etorkizunerako. Orain, inoiz baino gehiago, Europa kohesionatu behar dugu, hura osatzen 
duten pertsonen eskutik, gure balio komunak babestuz, gure herrien nortasunak batuz. 
 
Garapen Jasangarriko Helburuen ildoan dagoen aliantza hirukoitz honek ilustratzen du ere 
EUDELek 2030eko agertokian izan nahi duena, 2030eko agertokian, eta are harago, 2050eko 
eszenatokian. 
 
Trantsizio handien agertoki globala: sozial-demografikoa, energetiko-klimatikoa, eta 
teknologiko-digitala. Baina aukera handien agertokia ere bada, udalerri barneratzaileagoak, 
solidarioagoak eta bidezkoagoak osatzen jarraitzeko.  
 
Horregatik, EUDELen eta haren udalerrien aliantza euskal gizarte osoarekiko aliantza bat da, 
batez ere.  
 
Jakina, erdigunean jarrita, betiere: gure udalerrietako pertsonak, bizilagunak. Beren udalerria 
elkarrekin eraikitzeko eguneroko konpromisoa duten emakume eta gizonak. 40. urtemuga 
honetan, halaber, euskal gizarteak, maila indibidual zein kolektiboan, euskal udalgintzaren 
balioak zabaltzeko izan duen inplikazioari aitortza eman nahi diogu.  
 
Denon artean egiten ditugu geure udalerriak. 
 
Hemen gaude. Gaur atzo bezala, guztion batura. 
 
 
 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 6a. 
 
 


