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Giza eskubideak

Giza eskubideak

«Giza eskubideak gizakion eskubideak dira. Har 

itzazue.Defenda itzazue. Bultza itzazue. Uler eta 

nabarmen itzazue. Elika eta aberats itzazue. Gure 

onena dira. Eman iezaiezue bizia».
Kofi Annan 

Nazio Batuen Idazkari Nagusia (1997-2006)

Zer dira giza eskubideak?

Pertsona guztiok, gizaki garen hei-
nean, berez ditugun atributu batzuk 
dira. Oinarria berezko duintasunaren 
errespetua eta gizakion berdintasuna 
da; sexua, adina, nazionalitatea, jato-
rria, erlijioa, hizkuntza, sexu joera, po-
sizio ekonomikoa edo bestelako bal-
dintzak edozein direla ere.

Giza eskubideak nazioarteko, lurralde eta nazio mailako lege eta arauen bidez jasota daude. Lege 
eta arau horiek pertsonak babesteko berme juridiko unibertsalak dira, beste pertsona edo botere 
publiko batzuek burututako arau-hausteen aurrean.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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Giza eskubideak

Giza 
Eskubideak

UNIBERTSALAK
dira, pertsona guztiei 

aplikatzen zaizkie, 
salbuespenik gabe.

BANAEZINAK
dira. Guztiek daukate 

garrantzia maila 
berdina, ez dago 
hierarkiarik horien 

artean.

ELKARREN ARTEKO 
DEPENDENTZIA

dute. Edozein eskubidez 
gozatzeko aukera besteen 

betetze mailaren 
araberakoa da.

BESTERENEZINAK
dira. Inori ezin zaizkio 

bere eskubideak 
ukatu, eta inork 

ezin die uko egin.

ELKARREN ARTEKO 
LOTURA

dute. Ezin da eskubidea 
bat egikaritu besteak 
kontuan hartu gabe.

Egin behar dituzte. 
Hirugarrenek 

eskubide horiez 
gozatzea 

oztopatzen ez 
dutela bermatu 

behar dute.
 
 
 

Behar dituzte. Eskubideak 
egikaritu ahal izateko neurriak hartu 

behar dituzte (arauak, politikak, 
programak eta abar onartu, 

eskubideak sustatzeko).

Egin behar dituzte. 
Ezin dute giza 
eskubideez 
gozatzea 

oztopatu. Botere 
Publikoek:

BURUTU

BABESTU
ER

RE
SP

ET
ATU

Abenduaren 10a
Giza Eskubideen  
nazioarteko eguna
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Giza eskubideak

Berdintasuna egoteak ez du esan nahi berdin-berdinak izan behar du-
gunik eta edozein elementu bereizle ezabatu behar dugunik. Kontrara; 
berdintasunak, edo beranduago ikusiko dugun moduan, ekitateak, 
aniztasuna aitortzen du gizakion familiaren ezaugarri moduan, pertso-
na guztion baliokidetasunean oinarritzen baita.

Ezin duguna egin zera da: gure arteko diferentziak desberdintasun 
bihurtu, eskubideak baldintzatuz.

Berdintasuna eta diskriminazio eza: Berdinak desberdintasunean

«Gizaki guztiak dira askeak eta berdinak duintasun eta eskubideei dagokie-
nez» (Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren Adierazpena).

Diskriminaziorik ez!
Ezin dugu jatorrian, sexuan, arrazan, adinean eta abar oinarritutako bazterke-
ria edo bereizketarik egin, modu horretara berdintasunean egikaritu beharre-
ko giza eskubideak oztopatzen badira.

Berdintasuna eta ekitatea 
ez dira sinonimoak!

Ekitatea berdintasunaren osaga-
rria da. Benetako berdintasuna 
lortzen laguntzen du, desberdin-
tasunetatik abiatuta sortutako bi-
degabekeriak zuzenduz.

Ekitateak esan nahi du 
egoera babesgabean 

daudenei tratu berezia eman 
behar zaiela, beren beharrizanak 
bidezko modu batean kontuan 
hartuz eta beren interesen alde 

eginez, eskubideak benetan 
egikaritu ahal izateko aukera 

berdintasuna eskainiz.
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Giza eskubideak

Giza eskubideen sailkapena
Ez dago hierarkiarik es-

kubideen artean, guztiak 

dira beharrezkoak giza 

duintasuna lortzeko.

Askatasun
eskubideak

Berdintasun
eskubideak

Elkartasun
eskubideak

Bizia
Osotasun fisikoa

Berdintasuna legearen aurrean

Askatasuna

Bizitza pribatua errespetatzea

Adierazpen askatasuna
Informaziorako sarbidea

Nazionalitatea

Zirkulazio askea

Biltzeko edo elkartzeko askatasuna
Edozein jarduera burutzea

Familian indarkeriarik gabe bizitzea

Zintzotasun administratiboa
Hautatu eta hautatua izatea

LanaJabetza

Bidezko soldataLan baldintza onak
Laneko askatasuna

Askatasun eta antolakuntza sindikala

Osasuna eta arreta medikoa izatea

Heziketa jasotzea

Jantziak eta elikadura

Etxebizitza duinaOporraldieta aisialdi osasungarriak
Kultura propioa

Erlijio propioa
Hizkuntza propioa

Zientziaren eta teknikaren aurrerapenen onurak
Bertako sorkuntza artistikoaz gozatzea

Garapena

Ingurumen osasungarria
Herrialdeen burujabetza

Bakea
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Giza eskubideak

Ingurumen osasungarria izateko eskubidea

Ingurumen osasungarriaren eskubideak bermatzen du gizakion bizitza 
modu duinean garatzeko ingurumen baldintza egokiak egongo direla, bai 
gaur egun, baita etorkizunean ere.

Ez dago jasota nazioarteko tresna espezifiko batean ere, baina errekonozimendua dauka bai nazioarte 
mailan, baita nazio mailan ere. Espainiako Konstituzioak, esaterako, jasota dauka.Aitorpena lortzeko 
urrats bat 1999an onartutako Ingurumen arloko Eskubideari buruzko Bizkaiko Adierazpena izan zen.

Pertsona guztiek, etorkizuneko belaunaldiek barne, dau-
kate eskubidea ingurumen osasungarri eta orekatuaz go-
zatzeko.

Indarkeria fisikoa agerikoagoa da eta antzemateko errazagoa, baina beste indarkeria adierazpen batzuk ere 
antzeman behar ditugu. Agian ez dira hain agerikoak izango, baina oso kaltegarriak izan daitezke giza duin-
tasunerako;esaterako, indarkeria psikologikoa, ekonomikoa edo kulturala.

Indarkeria zuzenean egikaritu daiteke per-
tsonengan, baina egiturazkoa edo zehar-
kakoa ere izan daiteke, hau da, egiturek 
eragindakoa, desberdintasun edo bide-
gabekeria sozialen ondoriozkoa.Indar-

keria kulturalak indarkeria zuzena eta 
egiturazkoa legitimatzen ditu so-

zialki, arau eta jarreren bidez.

Indarkeria eta giza eskubideen urraketa

Edozein indarkeria mota botere abusu bat eta giza eskubideen 
urraketa bat da.
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http://www.bizkaia21.eus/biblioteca_virtual/detalle_documento.asp?idDoc=29&volver=1&idPagina=120&orden=1&tipoOrden=0&idioma=eu
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Giza eskubideak

Bakearen eta indarkeria ezaren kultura

Bakea ez da soilik indarkeria eza, bestelako gai batzuk ere barne hartzen ditu; hala nola justizia, garapen 
sozioekonomikoa, giza eskubideak eta ingurumen gaiak, baita armagabetzea eta gatazken konponketa 
ere.Hau da, Bake positiboa da helburua.

Bakea eta giza eskubideak elkar lotuta daude.Bakea berrezarri gabe ezinezkoa da giza eskubideen urra-
ketak amaitzea; era berean, bake iraunkorra lortzea ezinezkoa da urraketa horiek bere horretan jarraitzen 
badute.

Bakean bizitzeko eskubidea aitortu da hirugarren belaunaldiko giza eskubideetako baten gisa, nahiz eta 
nazioarteko dokumentu espezifiko bakar batean jasota egon.

Bakearen inguruan kultura gisa hausnartu eta kultura bakerako oinarritzat hartzea bereziki landu egin da 
nazioarte eta nazio mailako konpromiso batzuetan.1998an Munduko haurrentzako bakearen eta indarke-
riarik gabeko kulturaren Nazioarteko Hamarkada aldarrikatu zen (2001-2010). Horretaz gain, Nazio Ba-
tuen Batzar Nagusiak Bake Kulturari buruzko Ekintza Programa eta Adierazpena onartu zuen 1999an.

Bakearen 
kultura

Harreman sozialak askatasun, 
justizia, demokrazia, tolerantzia eta 
elkartasun printzipioen gainean 
eraikitzea.

Gatazkei erantzuna emateko oinarri 
moduan indarkeria ez erabiltzea.

Elkarrizketa eta negoziazioaren alde 
egitea.

Pertsona guztiek giza eskubideak 
egikaritu ahal izatea izan behar da 
helburua.

Irailaren 21a

nazioarteko eguna
Bakearen

http://www.unesco.org/cpp/uk/projects/sun-cofp.pdf
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Giza eskubideak

Botere publikoa giza eskubideen nagusitasunaren mende dago (salbuespen egoerak:Ezbeharrak, hondamen 
publikoak eta abar; kasu horietan eskubide batzuk etenda gera daitezke, dagozkien bermeekin).Horrela izan 
dadin bermatzeko, babes-sistema batzuk garatu dira, bai nazio mailan, baita nazioarte mailan ere, zainketa 
eta kontrol prozedura batzuk ezarri dituzten organismoek osatuta.

Estatu mailan, barne jurisdikzioak erantzuna ematen die giza eskubideen urraketei, bai mekanismo judizialen 
bidez epaitegien aurrean, baita judizioz kanpoko mekanismoen bidez, hala nola Herriaren Defendatzailea 
(Arartekoa). Giza eskubideen nazioarteko babesak Estatuen barne eskubideak ematen duena osatzen du.

Arartekoak arreta ematen die herritarrei Administrazioarekiko gatazketan. Botere publikoaren desoreka eta 
akatsen aurrean pertsonek dituzten arazoei irtenbidea eman eta defentsa egiteko erakundea da.

Giza eskubideen babesa

Espainiako 
estatuaren 

sistema

Auzitegi Arruntak 
(lehentasunezko prozedura 
eta sumarioa)

Auzitegi Konstituzionala 
(babes eskeko errekurtsoa)

Herriaren defendatzailea, 
estatu mailan eta Euskadin: 
Arartekoa

Europar 
Sistema

Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia (Estrasburgoko 
Auzitegia)

Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegia (Luxemburgeko 
Auzitegia)

Europako Batzordea

Europar Herriaren 
Defendatzailea

Sistema 
Unibertsala

NBEren Giza Eskubideen 
Kontseilua:
Aldizkako Azterketa Unibertsala (EPU) 
Giza eskubideen urraketen inguruko 
salaketa edo jakinarazpenak 
aurkezteko prozedura

NBEren prozedura bereziak:
Kontalari bereziak 
Lan Taldeak

Itunen Organoak 
(NBEko Batzordeak)

  Nazioarteko 
Zigor Auzitegia

GIZA ESKUBIDEEN BABESA

http://www.ararteko.net/home.jsp?codResi=1&language=eu
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Giza eskubideak

Gizaldeko Laguntza
Nazioarteko komunitateak berehala erantzun eta ekin behar 
du giza larrialdien aurrean, giza eskubideen urraketa masibo 
eta sistematikoen ondorio (genozidioak, elikagaiak ukatzea, 
exodo behartuak eta abar) eta betiere giza eskubideen es-
kala handiko urraketa baten mehatxua dagoenean.Herrita-
rrak gizaldeko ekintzetan inplikatzea ere garrantzitsua da.

Pertsona guztiok gure eskubideez goza dezagun lortzea erronka bat eta betebehar bat da, ez soilik bote-
re publikoentzat, gutako bakoitzarentzat ere.

Gure eguneroko unibertsoak hainbat aukera eskaintzen ditu 
gizakion familiarekin daukagun erantzukizuna betetzeko eta 
gizaki guztiekiko errespetuan eta bakean oinarritutako kul-
tura bat eraikitzeko.

Eta zer egin dezaket nik?

«Zure eskubideak nire betebeharrak dira, zure bete-
beharrak nire eskubideak dira». PierreCassin, Giza Es-
kubideen Nazioarteko Adierazpenaren egileetako bat.

“Giza eskubideak denonak dira, salbuespenik gabe.
Baina ezagutu eta errespeta daitezen eskatu ezean 
eta gure eskubideak –denonak-defendatu ezean, 
ez dira duela urte asko idatzitako dokumentu bate-
ko hitzak besterik izango” BanKi-Moon, NBEko 
Idazkari Nagusia. 
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Giza eskubideak
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Gure inguruan…

Mundu osoan…

  Gogora

  Arartekoa

  Gernika Gogoratuz

  Fundación Cultura de Paz

  Fundación Acción Pro Derechos Humanos

  Amnistía Internacional

  Manual digital sobre Derechos Humanos

  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Gehiago jakitekoi

…Pertsona batzuk beste batzuen azpitik edo gainetik egoteari buruzko usteetan oinarritutako aurreiri-
tziak, ohiturak eta jokabideak desagerraraziz.
…Pertsonen duintasuna defendatuz.
…Bake, justizia eta elkartasunerako balioetan heziz.
…Indarkeria ezaren alde aktiboki lan eginez
…Gatazkei erantzuna emateko entzun eta elkarrizketaren aldeko apustua eginez.
…Adierazpen askatasuna eta kultur aniztasuna defendatuz.
…Giza eskubide, demokrazia eta bakearen kulturaren inguruko ezagutzan sakonduz.

…Giza eskubideak urratzen ari zaizkien pertsona eta taldeak defendatzeko kanpainak babestuz.
…Gure kontsumo-jarduera produktuen elaborazioan lan egin duten pertsonen giza eskubideak babestera
bideratuz (Bidezko merkataritza eta etikoki arduratsua).
…Arlo guztietan gure jarrera adieraziz, sare sozialak barne, giza eskubideen urraketen aurka daukagun
konpromisoa ikusaraziz.

http://www.gogora.euskadi.eus/aa82-home/eu/
http://www.ararteko.net/home.jsp?language=eu&codResi=1
http://www.gernikagogoratuz.org/eu
http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.derechoshumanos.net/
https://www.es.amnesty.org/
http://www.ohchr.org/SP/pages/home.aspx
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