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FTDA France terre d’asile (Frantzia Babes Lur) 
gobernuz kanpoko erakundea Parisen sortu zen, 
1971n. Erakunde humanitarioa da, eta Frantzian eta 
Europan bizi diren etorkinen babes-eskubidea eta 
giza eskubideak sustatzea du helburu. Horretarako, 
zuzenbidearen alorrean lan egiten du, eragile 

publikoak eta pribatuak informatzeko, sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko 
konpromisoa betetzen du eta, aldi berean, lan humanitarioa egiten du. ECRE 
Iheslariei eta Erbesteratuei buruzko Europako Kontseiluko Kontseilu 
Exekutiboko eta FRA Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentziako 
kide da FTDA. 
 
Banakoen eskubideak babesten espezializatutako erakunde nagusietako bat 
da FTDA Frantziako gizarte zibilaren barnean, eta nazioarteko betebeharrak 
(hala nola Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako 
Hitzarmena eta iheslarien estatutuari buruzko Genevako 1951ko hitzarmena) 
errespetatzearen alde borrokatzen da etengabe. 
 
FTDAk eragin handia du Frantzian, eta egunean ia 4.000 lagunez arduratzen 
da. Justizia sozialaren eta berdintasun errepublikanoaren printzipioetan 
oinarrituz borrokatzen da, eta logika solidarioaren aplikazioan oinarritzen da 
haren lana karitatearen aplikazioan baino gehiago. 
 
FTDA lanean izan den 30 urteetan, hamaika gatazkak jo dute mundua, eta, 
haien ondorioz, milioika pertsonak jaioterritik ihes egin behar izan dute. Asia 
hegoaldean, Latinoamerikan, Afrikan, Balkanetan, Afganistanen… ehunka 

 1 



mila pertsona laguntzen aritu da FTDA. Lagundu duen horietako bat izan zen 
UNESCOko borondate oneko enbaxadore eta Musika Esperantza (Musique 
Espérance) Nazioarteko Federazioaren fundatzaile Miguel Ángel Estrella. 
 
 
 

 
 
 
 

FIME Fédération Internacional Musique Espérance (Musika 
Esperantza Nazioarteko Federazioa) gobernuz kanpoko erakundearen 
helburua da giza eskubideak eta kultura arteko elkarrizketa sustatzea, 
musikaren bitartez. Miguel Ángel Estrella argentinar pianistak fundatu zuen, 
1982an, eta Parisen (Frantzian) du egoitza nagusia. Nagusiki, musika-
lantegiak antolatzen ditu babesgabe dauden lekuetan (hala nola espetxeetan, 
gizarte-zentroetan eta larrialdietako auzoetan), mundu osoan. Arreta berezia 
jartzen du haurrengan eta gazteengan eta, musikaren bidez, giza balioak, 
besteen eta besteen kulturaren eta erlijioaren errespetua, justizia-, 
zuzentasun-, bake- eta elkarrizketa-printzipioak eta indarkeriarik ezaren 
printzipioa irakasten dizkie. 
 
FTDAk eta FIMEk elkar harturik lan egiten dute hainbat esparrutan, eta, 
bereziki, “Musika, hemendik harako zubia” izeneko jardueran. Frantziara 
lagunik gabe heldu eta FTDAk hartu dituen etorkin adingabeentzako musika-
lantegien antolaketan oinarritzen da proiektua, eta Frantzian bizi diren 
etorkinak gizarteratzea du helburu, haien kulturak babestuz, gizarte-loturak 
sortuz eta partekatzea bultzatuz. 
 
Gobernuz kanpoko bi erakunde horiek harreman ofiziala dute UNESCOrekin.  
 
2010ean, UNESCO/BILBAO sariaren ohorezko aipamen bat eman diete 
FTDAri eta FIMEri batera, herrialde guztiek nazioartean onartutako 
betebeharrak errespetatzearen eta, hartara, etorkin guztien eta haien 
senideek giza eskubide guztiak izatea ziurtatzearen aldeko borroka aitortzeko. 
Batera lan egiten dute bi erakunde horiek eta, bereziki, “Musika, hemendik 
harako zubia” proiektuan dihardute. Giza eskubideen kultura sustatzen du 
proiektu horrek, etorkinen eta egoera ahulean dauden beste banako eta talde 
batzuen eskubideak babestuz eta elkartasuna, giza duintasunaren errespetua 
eta kultura-aniztasuna sustatuz. 
 
 
www.france-terre-asile.org 
 
http://ngo-db.unesco.org/r/or/en/1100041484  
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