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Bakearen Kultura Fundazioa Madrilen sortu zen, 2000ko martxoan, eta 
bakearen, giza eskubideen, indarkeriarik ezaren, tolerantziaren eta 
zibilizazioen arteko elkarrizketaren kultura sustatzea du helburu. Federico 
Mayor Zaragoza da lehendakaria, eta hainbat pertsona gailenek (tartean, 
Bakearen Nobelaz saritutako zenbaitek) hartzen dute parte Fundazioaren 
lanean, hala nola Óscar Arias, Mikhail S. Gorbatxov, Rigoberta Menchú, 
Adolfo Pérez Esquivel, Shimon Peres eta Desmond Tutuk. 
 
Bakearen kultura eratzen eta finkatzen lagundu nahi du Fundazioak eta, 
horretarako, hausnarketa, ikerketa, hezkuntza eta berehalako ekintza 
erabiltzen ditu. Bereziki, bakearen kulturaren balioekiko konpromisoa 
adierazi duten erakundeen, elkarteen eta banakoen sareak sortzen eta 
mobilizatzen jartzen du arreta. 
 
Zehatz-mehatz, informazioaren eta hezkuntzaren alorrean lan egiten du 
Fundazioak nagusiki. Komunikabideak ere funtsezkoak dira bakearen kultura 
hedatzeko, eta, hori dela eta, lantegi bereziak sustatzen ditu Fundazioak, 
kazetariek bakearen kultura lantzeko eta hari buruz hausnartzeko. 2000ko 
abenduan Madrilgo Adierazpena onartu zuenetik, hainbat ekimen antolatu 
ditu Fundazioak bakearen kulturaren eta mundu osoko kulturarteko 
elkarrizketaren balioak sustatzeko. Orduan, bakearen kulturari buruzko 
liburuak, artikuluak eta materiala argitaratu zituen. 
 
Bakearen Kultura Fundazioak mundu-mailako proiektu bat koordinatzen du, 
eta haren helburua da Nazio Batuen funts gazte bat sortzea, bakearen 
kultura sustatzeko. Halaber, UBUNTU Gizarte Zibileko Sareen Munduko Foroa 
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sustatu du Fundazioak, eta modu aktiboan hartzen du parte haren lanean: 
ahaleginak batzea eta federatzea da foro horren helburu nagusia, baita 
elkarrizketarako eta komunikaziorako zubiak eratzea ere funtsean bakearen, 
demokraziaren, garapen endogenoaren, duintasunaren eta giza eskubideen 
alde lan egiteko kezka duten herrialdeetako eta nazioarteko erakundeen 
artean. 
 
Fundazioak eta Fundazioko lehendakariak parte hartu dute AoC Nazio Batuen 
Zibilizazioen Aliantzan. 2005ean sortu zen Aliantza, Espainiako eta Turkiako 
gobernuen ekimenez, eta lehendakarietako bat Federico Mayor Zaragoza da. 
Elkartutako gobernuen mundu-mailako sareen bitartez, gatazka politikoak 
murrizten ahalegintzen da Aliantza, askotariko talde kulturalen arteko 
harremanak hobetzeko politikak eta ekimenak sustatuz. 
 
2010ean, Giza Eskubideen Kultura Sustatzeko UNESCO/BILBAO 
sariaren ohorezko aipamen bat eman diote Bakearen Kultura 
Fundazioari, bakearen kultura eratzeko eta finkatzeko egin duen ahalegin 
nabarmena aitortzeko. Sari horren bidez, Fundazioak Bakearen Kulturari 
buruzko Adierazpena eta Ekintza Programa gauzatzeko eta Munduko Haurrak 
Bakearen eta Indarkeriarik Ezaren Kulturan Bizitzeko Nazioarteko Hamarkada 
ospatzeko egin duen lan handia aitortu eta sustatu dute —Nazio Batuen 
Batzar Orokorrak onartu zuen Bakearen Kulturari buruzko Adierazpena eta 
Ekintza Programa, 1999an—. Hain zuzen ere, hausnarketa, ikerketa, 
hezkuntza eta giza eskubideen eta, bereziki, bakerako eskubidearen 
errespetuan oinarritutako bakearen kulturaren balioekiko konpromisoa 
adierazi duten erakundeen, elkarteen eta banakoen sareen mobilizazioa 
erabili ditu Fundazioak horretarako. 
 
www.fund-culturadepaz.org  
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