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Aurrekariak

• 2017-2020 Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana

• Txostenak:
o “Giza Eskubideen erronkak mundu mailan hurrengo 20 urteetarako” (Pedro

Arrupe Giza Eskubideen Institutua - Deustuko Unibertsitatea)

o "Euskadiko gizartearen egungo lehentasunak giza eskubideen arloan”
(Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria – IECAH)

o “Laburpen-txostena. Kontsulta Batzordaren gomendioak"

o “2017-2020 Eusko Jaurlaritzako Bizikidetza eta Giza Eskubideen Planaren
balorazioa, XI. legealdiaren amaieran” (IECAH)



Testuingurua

• A) Egonezina

1. Giza eskubideetarako arriskuko testuingurua

2. Ekonomia-krisiaren inpaktu iraunkorra

3. COVID-19aren pandemiaren eraginak

4. Nazioarteko ordena disfuntzionala eta erantzuteko gaitasunik gabea

• B) Itxaropena

5. Indarkeriaren zikloaren amaiera

6. Nazioarteko agendaren feminizazioa

7. Nabarmentzeko moduko nazioarteko adostasunak: 2030 Agenda eta
Garapen Jasangarrirako Helburuak



Printzipioak

• Elkarbizitza: Planaren iparra eta etorkizuna

• Giza eskubideak: babesa, aitorpen eraginkorra eta sendotzea

• Aniztasuna: berdintasuna, bazterketarik eza, elkarreragin soziala



Helburuak

Bizikidetza hobea eta aberasgarriagoa izaten laguntzea, pertsona
guztiek giza eskubideak erabat baliatuz

Helburu operatiboak:

•Giza eskubideetan oinarritutako ikuspegia Euskadiko politika publikoetan

•Gardentasuna eta kontuak ematea

• Parte-hartzea



Eremuak

1) Bizikidetzarako Euskadiko Agenda

2) Giza Eskubideen Agenda Globala

3) Aniztasunerako Euskadiko Agenda

Planaren kudeaketa, koordinazioa, segimendua eta ebaluazioa.
Gardentasuna eta kontuak ematea.



1. Bizikidetzarako Euskadiko Agenda

Indarkeriaren zikloaren amaierak testuinguru eta erronka berria
dakarzkigu: bizikidetza desberdinen artean eraikitzea

Komunitatea eta gizarte-proiektu komun batekiko pertenentzia
partekatua eraikitzea



1.1. Biktimen erakunde- eta gizarte-aitorpena

Biktima guztiak, parekatzerik gabe, konpentsaziorik gabe, bazterketarik gabe

Egia, memoria, aitorpena, erreparazioa eta justizia

1. JI Terrorismoaren biktimen aitorpenerako eta erreparaziorako
politiketan aurrera egin eta horiek finkatzea

• Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua

• Memoria eta Aitorpen Koadernoak

• Laguntza - dirulaguntza izendunen deialdia



2. JI Motibazio politikoko indarkeriaren biktimen lege-, erakunde- eta 
gizarte-aitorpena sustatzea 12/2016 Legearen garapen-esparruan

• 61/2011 legez besteko proposamena + 107/2012 Dekretua (210 lekukotza,
239 irizpen, 187 biktima aitortu)

• 12/2016 Legea + 2018.06.12ko Ebazpena + 5/2019 Legea + 20/2020
Dekretua

• Balorazio Batzordea → irizpenak → ebazpenak



1.2. Iraganari buruzko hausnarketa autokritikoa

Etorkizuneko Euskadik memoria duen Euskadi izan behar du

Memoria, zertarako? Memoria, bizikidetzarako

3. JI Euskadiko Memoria Historikoari eta Demokratikoari buruzko
Legearen onarpena sustatzea eta haren ezarpenaren buru izatea

• Memoriaren politika publikoetarako araudi-esparrua



4. JI Memoria irekia, inklusiboa, kritikoa eta etikoa sustatzeko ekimen,
programa eta proiektuak garatzea

• 2021-2024 Gogoraren Jarduera Plana

ohausnarketa eta eztabaida: memoria partekaturako oinarrien dokumentua

o ikerketa eta transferentzia

oprestakuntza eta sentsibilizazioa: curriculumeko hezkuntza-eremua +
memoriaren pedagogiaren programa irekiak

omemoriarako espazioak



1.3. Espetxe-politikaren normalizazioa

Bakea finkatzeko faktorea

5. JI Euskadiko espetxe-eredua garatzea, berrintegrazioko eta 
birgizarteratzeko printzipioetan oinarritua



1.4. Etorkizun partekatua: topaketarako espazioa

• aitorpena, errespetua, elkarrizketa, enpatia

• eskubide- eta aukera-berdintasuna, inklusioa, bazterketarik eza

• harremanak, elkarreraginak eta askotariko loturak –ideia-sentimendu eta ideiak
gorabehera–

• komunitate ireki eta inklusiboaren parte sentitzea

6. JI Bizikidetzaren kulturarako bide ematen duten ekimenak eta
topaketarako espazioak sustatzea

• aniztasunean oinarritzen den bizikidetzaren kultura

• espazio publikoa → bizikidetzarako espazioa



2. Giza Eskubideen Agenda Globala

• ahultasunaren, mehatxuaren eta urraketaren egoera globala

• Euskadi = aukera: babesa, sendotzea eta berme eraginkorra

• bizikidetza hobea eta aberasgarriagoa eraikitzeko oinarria

• espazio zibikoa – herritarren eraikuntza

• Euskadiko gizartearen ardurak, erronkak eta lehentasunak eskala
globaleko ardura, erronka eta lehentasunekin konektatzea



• 7. JI Herrialdeko politikei giza eskubideen ikuspegia ematea

• Euskadiko giza eskubideen egoerari buruzko bi urtean behingo txostena
→ politikak giza eskubideei dagokienez erradiografiatzea eta ebaluatzea

• Erakunde- eta gizarte-arkitektura



8. JI Herritarrak prestatzea, sentsibilizatzea eta ahalduntzea, giza 
eskubideekin duten konpromisoa aktibatzeko

8.1. Ikerketa / Txostenak

Unibertsitateak

8.2. Prestakuntza, hezkuntza, ahalduntzea: gazteria kontzientea, parte-
hartzailea eta eraldatzailea eraikitzea

• Adi-adian, Herenegun, Uztartu, Etikasi

• Eskura, giza eskubideetan oinarritutako eta bakearen aldeko
hezkuntzaren inguruko elkarteen foroa



8.3. Sentsibilizazioa: herritar kritikoak eraikitzea

sentsibilizatzea = konpromisoa + ekintza

• Elkarrekin bonuak

• Zinexit

• EITB

• Laguntzen deialdiak

• René Cassin saria

• Abenduaren 10a: Giza Eskubideen Eguna (2023: 75. urteurrena)



9. JI Ekonomia-, gizarte- eta kultura-eskubideen Agendan aurrera 
egitea

• Aldiroko jarraipen txostenak

• Enpresako eta Giza Eskubideetako Euskadiko Plana
o aukera eta abantaila lehiakorreko faktorea

o konpromiso etikoa eta soziala



10. JI Nazioarteko izaerako eta proiekzioko giza eskubideei buruzko 
politika eta programa bereziekin jarraitzea eta sustatzea

• Bi urtean behingo nazioarteko biltzarra

• Giza eskubideen defendatzaileentzako aldi baterako babeserako Euskadiko
programa (2021. urtea – hamargarren urteurrena)

• “Learnings from basque peace”: gatazkak prebenitzeko, eraldatzeko eta ebazteko
nazioarteko egoerari laguntzea.

• Kolonbiako erakunde eta organizazioekin elkarlanean jardutea, bake-akordioen
inguruan. Egia argitzeko Batzordea.

• Giza eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioarekin eta Europako
Kontseiluarekin elkarlanean jardutea



3. Aniztasunerako Euskadiko Agenda

• Gizarte anitzak, gizarte oparoagoak.

• 2030 Agenda – “Inor atzean utzi GABE”

• Jarduketa integrala – intersekzionalitatea.

• Gizarte kohesionatua eraikitzea honako alderdi hauetatik abiatuta:
• Aniztasunaren kudeaketa positiboa.

• Tratu-berdintasuna eta bazterketarik eza 



• 11. JI Tratu-berdintasuna areagotzea eta bazterketaren aurka 
borrokatzea Euskadin

• Aniztasunaren Euskal Behatokia

• Eraberean Sarea

• Biltzen, Kultura arteko Integrazioaren eta Bizikidetzaren Euskal Zerbitzua

• Tratu-berdintasunaren eta bazterketarik ezaren Euskadiko lege integrala 



• 12. JI Sexu- eta genero-orientazioaren araberako aniztasuna modu 
positiboan kudeatzea eta LGTBI kolektiboaren bazterketaren aurka 
borrokatzea

• Berdindu + Berdindu Eskola

• Zinegoak

• Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien
eskubideak aitortzeari buruzko 4/2012 Legearen aldaketa sustatzea.



• 13. JI Kulturaren, arrazaren eta etnia-jatorriaren araberako 
aniztasuna modu positiboan kudeatzea eta arrazagatiko 
bazterketaren aurka borrokatzea

13.1 Ijitoen herriaren sustapen integrala eta parte-hartzea.
• 2021-2023 Ijitoen Herriarekiko Euskal Estrategia

• Ijitoen herriaren sustapen integralerako eta parte-hartzerako Kontseilua

• Emakume ijitoen parte-hartzea

13.2 Migratzaileen sustapen integrala eta parte-hartzea.



• 14. JI Erlijio-aniztasuna modu positiboan kudeatzea eta erlijio-
motiboengatiko bazterketaren aurka borrokatzea
• Informazioa: Euskadiko gizarte- eta erlijio-mapa

• Parte-hartzea: 

• Erlijioen arteko Euskadiko Kontseilua  

• ADOS Aholku Batzordea, Euskadiko Erkidego Islamikoekin 
lankidetzan jarduteko

• Gurtza Zentroei eta Erlijio Aniztasunari buruzko Euskadiko Legea

• 15 . JI Adinekoen giza eskubideak sustatzea

• 16 . JI Aniztasun funtzionalari erantzutea



Mila esker!


