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Arkitekturaren Nazioarteko Eguna 2022 

 “Osasunerako diseinua” 
 

CSCAE batzordearen aitorpena 

 

Osasunaren Mundu Erakundearen testu konstituzionalaren hitzaurreak honela dio:  

“Osasuna erabateko ongizate fisiko, mental eta sozialeko egoera da, eta ez bakarrik gaitzik edo 
gaixotasunik ez izatea”. 

Osasunean eragiten duten gizarte-determinatzaileen % 80a osasun-sistematik kanpo daude. Beste 
faktore batzuen menpe daude, besteak beste, gure etxeetako ezaugarrien menpe eta gure herriak eta 
hiriak antolatzeko eta eratzeko moduaren menpe. 

Arkitekturaren Nazioarteko Egunean, arkitektoek arkitektura-diseinuak eta hiri-plangintzak pertsonen 
ongizatea bermatzeko eta haien banakako zein taldeko bizi-kalitatea hobetzeko duten balioa 
nabarmendu nahi dugu, gizartearen errealitateak aldatzen dituztelako eta desparekotasuna murrizten 
dutelako. Arkitektura onak ingurumenaren, gizakion eta animalien osasuna babesten, garatzen eta 
leheneratzen du gaixotasunak agertzearen aurrean, eta eraikitako ingurunearen eta natura-
ingurunearen arteko lotura sendotzen du”1. 

Covid-19 gaixotasunak eragindako pandemiak erakutsi zigun guztioi gure osasun fisiko eta mentalerako 
zein garrantzitsu diren bizi garen lekuak. Barrualdeen isolamendua, irisgarritasuna, etxebizitzaren 
neurriak, leihoak, terrazarik edukitzea ala ez, zarata, guneen malgutasuna eta funtzionaltasuna... Horrek 
guztiak eragina du etxebizitzaren osasunean eta, hedaduraz, pertsonen osasunean; dena den, gure 
hurbileko inguruak ere badu eragina. Izan ere, kaleen eta hiribideen diseinua, irisgarritasuna eta hiri-
altzariak, berdeguneak eta kirol- eta kultura-ekipamenduak egotea ala ez, baita hiriko mugikortasun 
iraunkorra ere, gure hiriko inguruneen egiturarekin lotutako alderdiak dira eta gure osasunean eragina 
daukate; batzuetan, baldintzatzen dute hori ere bai.  

Hori dela eta, Arkitekturaren Nazioarteko Egunean azpimarratu nahi dugu beharrezkoa dela 
etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzea eta auzoak onera ekartzea Next Generation Europako 
funtsak erabiliz, gogo handiarekin eta ikuspegi integral eta zabal batetik, laguntzek gure eraikinek 
behar duten eraldaketa sakona bultzatzen lagun dezaten eta ahalik eta jende gehienarentzat 
onuragarri izan daitezen.  

 
1 Arkitektoen Nazioarteko Batasunaren adierazpenaren laburpena 
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Klima-aldaketaren eta Errusiak Ukrainaren aurka hasitako gerrak Europan eragin duen energia-
krisialdiaren ondorio ukaezinak direla eta, funtsezkoa da gure eraikinek sortzen dituzten isuri 
kutsatzaileak murriztea, berotegi-efektuko gasen % 36a eragiten baitute, baita energia-mendekotasuna 
murriztea ere. Hala ere, energiaren eskaria eta kontsumoa murriztearekin batera, ez dugu ahaztu behar 
gure eraikinen eta auzoen irisgarritasuna hobetu egin behar dela, pertsonen ongizatearen eta 
osasunaren alde egingo duten eta planetaren etorkizuna eta gure herri eta eraikinen berezitasunak 
zainduko dituzten esku-hartzeekin. Izan ere, haien idiosinkrasia gure taldeko nortasunaren zati 
bereizezina dira. 

Erronkak izugarriak eta konplexuak dira, eta profesionalen, administrazio publikoen eta ekimen 
pribatuaren laguntza eskatzen dute guztiok nahi dugun etorkizun on hori planifikatzeko eta eraikitzeko. 
Arkitektoek aktiboki lagundu nahi diogu horri, gure ezagutza tekniko eta humanistiko osoa erabiliz, 
gizarte osasungarriago, bidezkoago eta jasangarriago baterantz aurrera egiteko baina, aldi berean, 
edertasunari uko egin gabe, Davos Aitorpenak, Europako Bauhaus Berriak eta Arkitekturaren 
Kalitatearen Legeak esaten duten bezala.  

 


