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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta eta zurekin batera zaudeten, herri agintari 

eta ordezkariok, Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxako presidenteok eta arduradun 

eta kideok, baita Unibertsitateetako errektore eta ordezkariok, jaun andreok, bai 

streaming bitartez ere jarraitzen duzuenok, baina bereziki gertoratutako guztioi, 

arratsalde on. 

 

Eskerrik asko antolatzaileei zuen gonbidapenagatik; eta, batez ere, Sari honen 

ekarpena urtez urte egiteagatik.  

 

Zorionak beraz, gaurko honetan, Joana Otxoa de Alaiza eta Alex Gurrutxaga, gaztea 

sarearengatik. 

 

Xabier Leteren izena eta izana ekarri duzue gogora eta hemen hainbat hitzaldietan 

benetan errepikatu egin den zentzua kontutan hartzen du.  

 

Dibulgazioa eta artea uztartzen egin duzue lana. Uztarteka egokia poeta, pentsalari, 

idazle, musikari eta kultur eragilea izan zen artista paregabea gogoratzeko. 

 

Lan sakona egin duzue, bere artxiboa aztertzen eta bere ekarpena gaurkotzen, 

ikertu eta sortu egin duzue, belaunaldi berriei Xabier Lete ezagutzeko aukera berri 

bat eskainiz. Zuen ekarpen horrekin bat egiten duten Lete-ren hitzak datozki gogora, 

aipatu egin dira: 

 

“Gizonen lana jakintza dugu; 

Ezagutuz aldatzea, 

Naturarekin bat izan eta 

Harremanetan sartzea”. 

 

Zorionak beraz Joana eta Alex, jarraitu ezazue jakintza eta ezagutza zabaltzen, gure 

gizartea aldatzeko eta hobetzeko. Hori baita Sari honen xedea nire ustez.  

 

Zorionak ere Mikel Mancisidor, aspaldiko ezaguna eta laguna ere uste dut esan 

dezakela. Zure bizitza ere ezagutzari eta, bereziki, giza eskubideei lotuta dago. 

Euskadi mailan zein nazioartean; maila akademikoan, ikerketan zein dibulgazioan. 
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Izaera anitza eta osoa da zurea, baina erdigunean kokatutako ardatz sendo batekin: 

giza eskubideen defentsa sutsua.  

 

La defensa de los derechos de humanos ha sido un motor en la vida de Mikel 

Mancisidor. En la acción social con tu trabajo sobre el terreno en ONGs de 

cooperación y ayuda humanitaria. En el compromiso con la paz con Gernika 

Gogoratuz o la labor pedagógica en Unesco Etxea. Has contribuido a la evolución 

del Derecho Internacional; a extender la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos a los nuevos ámbitos del agua o la ciencia, tomando el testigo de otro 

vasco ilustre como René Cassin. Cabe destacar tu propuesta al Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para la elaboración de un 

Comentario General sobre el Derecho a la Ciencia en 2014.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que toda persona tiene 

derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

 

Nuestro reto es la fundamentación en la evidencia científica de políticas orientadas 

a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

 

Este Premio reconoce tu aportación en el mundo académico, en la iniciativa social, 

en el ámbito político-institucional internacional y tiene su derivada práctica en la 

defensa y protección de los derechos que nos asisten a todas y todos. Tu labor 

Mikel, contribuye a avanzar en el desarrollo humano sostenible. 

 

Aipatutako Komentario Orokorrean ondo laburbiltzen da zure ibilbidea.  

 

Bertan aipatzen baita gizarteko kide orok dugun zientziarako eskubidea, 

partehartzeko eta ezagutzeko eskubide moduan; genero berdintasunaren, 

justiziaren eta oreka sozialaren aldeko eskubide moduan. 

 

Mikel Mancisidor, Sari hau merezimendu osoz jasotzen duzun egun honetan: 

Zorionak eta eutsi giza eskubideen aldeko nazioarteko ibilbide oparoari. 

 

Eskerrik asko antolatzaileei, Ana Urkiza Eusko Ikaskuntzaren eta Txomin Garcia 

Euskadiko Kutxaren izenean; eta Zorionak Joana, Alex eta Mikel. 

 

Bukatzeko:  

“Zaindu denok, denok zaintzeko!” 

 

Eskerrik asko! 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

