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Abokatua eta Pakistango Auzitegi Goreneko kidea da 
Asma Jahangir; Pakistango Giza Eskubideen 
Batzordearen fundatzaileetako bat izan zen, erakunde 
horretako idazkari nagusi eta, ondoren, lehendakari 
izan da. 
 
Giza eskubideen alde egiten eta konstituzio-
zuzenbidea errespetarazi eta babesten eman du 
bizitza osoa, eta Pakistanen zein atzerrian lan egiten 
du, gutxiengo erlijiosoen eta emakumeen jazarpenari 
eta haurren esplotazioari aurrea hartzeko. 
 
 

 
 
 
 
Asma Jilani Jahangir abokatua da ofizioz, eta giza eskubideen aldeko 
ekintzaile nabarmena ere bada. 1952an jaio zen, Lahoren (Pakistanen). 
Lahoren bertan egin zituen unibertsitate-mailako ikasketak, Kinnaird College 
unibertsitatean, eta Punjabeko Unibertsitatean lortu zuen zuzenbide-lizentzia. 
Orobat, honoris causa doktore izendatu dute Suitzako Saint Gallen, 
Kanadako Queen’s eta Ameriketako Estatu Batuetako Amherst College 
unibertsitateetan. 
 
Ikuspegi historikotik, Asma Jahangirrek eragina izan du Pakistango gai sozial 
eta politiko nagusietan. 1980an, zuzenbide-lizentzia eskuratu eta pixka bat 
geroago, emakumezko abokatu eta ekintzaile urri batzuei batu zitzaizkien 
bera eta bere ahizpa Hina Jilani, eta emakumeek zuzendutako Pakistango 
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lehen abokatu-langela eratu zuten. AGHS Legal Aid taldeak ordezkatu zuen 
langela hori. Doako lege-laguntzarako herrialdeko lehen zentroa izan zen 
AGHS Legal Aid (AGHS Lege Laguntza), eta emakumeentzako aterpe bat ere 
badute Lahoren duen egoitzan, Dastak izenekoa. 1980an, WAF Emakumeen 
Ekintza Foroa sortzen ere lagundu zuten Asma Jahangirrek eta haren lagun 
ekintzaileek. 
 
Asma Jahangirrek genero-berdintasunaren alde egin du. 1978 eta 1988 
artean, biraoei, adulterioari eta hudoodari buruzko ordenantzak sartu 
zituzten Pakistango Konstituzioaren barnean, eta hamaika demanda eragin 
zuen horrek. Asma Jahangirrek demanda horietan parte hartu zuen, lege 
horien kritiko sutsua izan baita. Bereziki, Ebidentzia Legearen proiektuaren 
aurka egin du, emakumeen deklarazioek lekukotasun gisa duten balioa 
gizonenek dutenaren erdira ekarri baitzuen, baita hudood Ordenantzen aurka 
ere, bortxaketen biktimak beren errugabetasuna frogatzera behartzen 
baitzituen haiek ere ez zigortzeko. Bere konpromisoaren ondorioz, etxean 
preso izan zuten, eta zenbait heriotza-mehatxu egin zizkieten berari eta 
senideei. 1983ko otsailaren 12an, Punjabeko Emakumezko Abokatuen 
Elkarteak jendaurreko protesta bat antolatu zuen Lahoren Ebidentzia 
Legearen proiektuaren aurka, eta buruetako bat Asma Jahangir izan zen. 
Protesta horretan, poliziak Asma Jahangir bera eta WAFeko beste kide batzuk 
atxilotu zituen. Asma Jahangirren ahaleginei esker, emakumeen kontrako 
bidegabekeria-kasu asko argitu dituzte, eta jazarritako pertsona askoren 
bizitza hobetzen lagundu du Asma Jahangirrek, hala nola Safia Bibi, 
Mukhataran Bibi, Jehan Mina eta Shahida Parveen-ena. Asma Jahangirren 
kasurik polemikoenetako bat Safia Bibiren defentsa izan da: 13 urteko 
neskato itsu bat zen Safia Bibi, eta haren enplegatuek bortxatu eta haurdun 
utzi zuten; horren ondorioz, adulterioa (zina) egotzita, kartzelara kondenatu 
zuten. 1983an, WAFeko 25 eta 50 kide artean kalera atera ziren lehen aldiz 
Asma Jahangirren kasu horren aurka protestatzera, eta, lagun ekintzaileekin 
batera, Safia Bibiri jarritako zigorra (heriotza) baliogabetzea lortu zuen Asma 
Jahangirrek. 
 
1995ean, heriotza-mehatxu ugari egin zizkioten Asma Jahangirri, Salamat 
Maiz defendatzeagatik: 14 urteko mutiko kristau bat zen Salamat Maiz, eta 
heriotza-zigorra jarri zioten, ustez islamaren kontrako biraoak idatzi zituelako 
meskita baten horman. 1999an, heriotza-mehatxuak egin zizkieten berriz 
Asma Jahangirri eta haren ahizpa Hina Jilani abokatu eta ekintzaileari, Samia 
Sawar ordezkatzeagatik: indarkeria erabiltzen zuela-eta, senarrarengandik 
dibortziatu nahi zuen 32 urteko emakume bat zen Samia Sawar, eta 
familiarengana jo zuen dibortzioa lortzeko laguntza eske; baina familiak 
laguntzeari uko egin zion eta, Samia Sawarrek dibortziatzen ahalegintzen 
jarraitzen zuela ikusirik, hil egin zuen, egun-argitan, Asma Jahangirren eta 
Hina Jilaniren bulegoetan bertan; itxuraz, familiak uste zuen familia bera 
desohoratzen zuela Samia egiten ari zenak. 
 
Genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko, gizarte 
zibilarekiko elkarrekintza proposatu du Asma Jahangirrek. Hain zuzen ere, 
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truke sozialak proposatu ditu, emakumeen estatusa hobetzeko eta, aldi 
berean, finantza-egonkortasuna lortzeko, pakistandar pobreentzat negozio- 
eta lan-aukeren bitartez. 
 
Pakistango Auzitegi Goreneko kide eta Lahoreko Quaid-e-Azam Law Collage 
unibertsitateko zuzenbide-irakasle izateaz gain, Pakistango Giza Eskubideen 
Batzordeko Kontseiluko lehendakari eta ohorezko kide ere izan zen Asma 
Jahangir. 
 
Asma Jahangir buru izanik, Pakistango Giza Eskubideen Batzordeak aurrera 
egin du 1987tik aurrera eta, gaur egun, herrialde osoan dihardu giza 
eskubideen aldeko erakunde horrek, hainbat esparrutan. Pakistan barnean, 
Pakistango Giza Eskubideen Batzordea nagusi da giza eskubideen eta 
Pakistanen garapen demokratikoaren aldeko borrokan oso ikuspegi landu eta 
independentea ematen; eta nazioartean gero eta gehiago aitortzen dute 
eginkizun hori. Gobernuz kanpoko eta irabazi-asmorik gabeko erakunde 
independente eta apolitikoa da Pakistango Giza Eskubideen Batzordea, 
boluntarioek osatutakoa, eta Sozietateen Erregistroari buruzko Legearekin 
bat erregistratuta dago (1860ko XXI); Lahoren du Idazkaritza. Besteak beste, 
hau du eginkizuntzat: 
 

• Pakistanek Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala eta nazioartean 
onartutako beste gutun, hitzarmen, protokolo, ebazpen, gomendio eta 
arau batzuk berresteko eta ezartzeko lan egitea. 

 
• Giza eskubideen alorreko azterketa sustatu eta iritzi publikoa 

onartutako arauen alde mobilizatzea, nolanahiko foroen, 
komunikabideen eta abarren bitartez; eta lan-arlo bakoitza jorratzea, 
kausa urrunago helarazteko. 

 
• Pakistanen eta nazioartean giza eskubideak sustatzearekiko 

konpromisoa duten taldeekin, erakundeekin eta banakoekin 
elkarlanean aritu eta haiei laguntzea, eta giza eskubideei buruzko 
bileretan eta biltzarretan parte hartzea Pakistanen eta Pakistandik 
kanpo. 

 
• Giza eskubideak urratzeari aurrea hartzeko neurri egokiak hartzea eta 

urratzeen biktimei eta giza eskubideak babesteko borrokatzen diren 
banakoei eta taldeei lege-laguntza eta nolanahiko laguntza ematea. 

 
2010eko urriaren 27an, Pakistango Auzitegi Nagusiko Abokatuen Elkarteko 
lehendakari aukeratu zuten Asma Jahangir. Hain zuzen ere, Pakistango 
zuzenbide-munduko elkarterik entzutetsuenaren lehenengo emakumezko 
burua da. 
 
Asma Jahangirrek modu aktiboan parte hartu du nazioartean giza eskubideen 
alde egindako lanean. 
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South Asians for Human Rights elkarteko lehendakari izan zen beste kide 
batzuekin batera. 
 
Giza Eskubideen Nazioarteko Federazioko lehendakariorde da. 
 
1998ko abuztutik 2004ko uztailera bitartean, Nazio Batuen errelatore berezia 
izan zen judizioz kanpoko hilketen edo hilketa sumarioen edo arbitrarioen 
alorrean; Afganistanen, Erdialdeko Amerikan eta Kolonbian jardun zuen 
lanean. 
 
2004ko abuztuaren eta 2010eko uztailaren artean, Nazio Batuen Giza 
Eskubideen Batzordeko errelatore berezia izan zen erlijio- eta sinesmen-
askatasunaren alorrean, eta, bere ahaleginei esker, erlijioen arteko 
harremanak hobera egin du, gatazka eta indarkeria nagusi diren honetan. 
Funtzionario lanetan, herrialdeen arteko kultura arteko elkarrizketa hasi eta 
sustatu du, eta eginkizun garrantzitsua izan du erlijioa kulturaren parte dela 
eta erlijio guztiek elkar errespetatzeko behar adina balio eta estandar komun 
dutela uste izateko. 
 
Asma Jahangirrek sari ugari irabazi ditu Pakistanen, eta, tartean, Sitara-i-
Imtiaz saria irabazi zuen 1995ean. Giza eskubideen esparruan egindako 
zerbitzuak aitortzeko, Amerikako Abokatuen Elkarteak giza eskubideen 
nazioarteko abokatu izendatu zuen 1992an; eta giza eskubideen 
defendatzaileentzat Martin Ennals saria eta zerbitzu publikoa saritzeko 
Ramon Magsaysay saria eman zizkioten 1995ean. Orobat, Abokatuen 
Nazioarteko Elkarteak Bernard Simona saria eman zion 2000n, eta, Hina 
Jilanirekin batera, Millenium Peace saria bereganatu zuen 2001ean. 
 
Bestalde, bi liburu idatzi ditu Asma Jahangirrek: Divine Sanction? The 
Hudood Ordinance (1988) eta Children of a Lesse God: Chile Prisoners of 
Pakistan (1992). 
 
Bi alaba eta seme bat ditu. 
 
 
2010ean, Asma Jahangir andreari eman diote Giza Eskubideen 
Kultura Sustatzeko UNESCO/BILBAO saria, giza eskubideen kultura 
unibertsala eratzeko egin duen ekarpen aparta eta ausarta aitortzeko. 
 
Sari horren bidez, Asma Jahangirrek Pakistanen, eskualdeetan eta 
nazioartean egin duen etengabeko lana aitortu dute, bereziki, Asma Jahangir 
giza eskubideen aldeko defendatzaile sutsua, abokatua eta gizarte zibilaren 
giza eskubideen aldeko ekintzaile nekaezina den aldetik. Asma Jahangir 
andreak ekarpen garrantzitsua egin du alor hauetan:  
 

• Gutxiengo erlijiosoen, emakumeen eta haurren giza eskubideen aldeko 
lanean. 
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• Elkarrekiko eta, bereziki, erlijioen arteko harremana hobetzen, gatazka 
eta indarkeria nagusi diren honetan. 

 
•  Giza eskubideak, balio demokratikoak eta zuzenbide-estatua 

errespetatzea sustatzen, batez ere botere judizialaren, Poliziaren eta 
beste funtzionario publiko batzuen artean. 

 
• Giza eskubideen urratzeak eta zerbitzu publikoen eta Poliziaren 

zaintza-zerbitzuen ustelkeria salatzen, giza eskubideak urratzen 
dituztenen zigorgabetasuna amaiarazteko, Asma Jahangirren beraren 
argitalpen eta jendaurreko adierazpen ugariek adierazten dutenez. 

 
• Giza eskubideen aldeko kausa arreta handiz zaindu du, bere eta 

senideen kontrako etengabeko mehatxuen artean. Azken 15 urteetan, 
indarkeriaren eta erasoen biktima izan dira Asma Jahangir eta haren 
senideak, etengabe defendatzeagatik bortxaketen biktimak, indarkeria 
erabiltzen duten senarrengandik dibortziatu nahi duten emakumeak 
eta biraoez akusatutakoak. 

 
• Haurren esplotazioaren eta haurrek lan egitearen aurkako borrokan. 

 
• Heriotza-zigorraren aurkako borrokan. 

 
• Gizartea eta jokaerak aldatzea bultzatzen, emakumeek gizartean 

duten estatusa hobetzeko eta genero-zuzentasuna, eskubideen eta 
aukeren arteko berdintasuna, eta emakumeen giza duintasunaren eta 
ahalduntzearen errespetua bermatzeko. Ildo horretan, emakumeei 
hitza ematea eta erabakiak onartzeko prozesuetan eta herrialdeen 
garapenean parte hartzeko aukera ematea bultzatu du. 

 
Asma Jahangirren bizitza, ibilbide profesionala eta konpromiso pertsonala 
ausardia pertsonalaren eta giza eskubideen aldeko kausaren debozioaren 
sinbolo bilakatu dira eta, aldi berean, eredugarriak dira emakumeek eta 
gizonek eskubide berak izan behar dituztela eta emakumeak gizonak 
nagusitu izan diren esparruetan nabarmendu daitezkeela uste dutenentzat. 
 
UNESCOko zuzendari nagusiak prentsa-oharrean azpimarratu zuenez, 
“azaroaren 16an (Tolerantziaren Nazioarteko Egunean) Asma Jahangir 
saritzeak aitortzen du haren konpromisoa eta erlijio eta kultura arteko 
elkarrizketa, tolerantzia, elkarrekiko harreman ona eta bakerako lankidetza 
sustatzeko egin duen ekarpen esanguratsua. Intolerantziaren eta 
diskriminazioaren sakoneko arrazoiak desagerrarazteko, hezkuntza 
erabiltzearen aldeko defendatzaile sutsua da Asma Jahangir”. 


