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Hitzaurrea
ABC: Giza eskubideen irakaskuntza. Lehen eta bigarren hezkuntzako ikaste-
txeentzako jarduera praktikoak dokumentua gizakioz mintzo da.
“Gizakiaren duintasun eta balioaren” garrantzia irakasteaz eta ikasteaz min-
tzo da, horiexetan oinarritzen baitira “munduko askatasuna, justizia eta
bakea” (Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, Hitzaurrea). Halaber, guz-
tioi dagozkigun eskubideez ere mintzo da.

Argitalpen honetako irakasgaiak ez dira ikasgeletarako bakarrik, bizitzarako
ere balio baitute; izan ere, zuzeneko harremana dute gure eguneroko bizi-
tzarekin eta bizipenekin. Ildo horretan, giza eskubideetan heztea ez da giza
eskubideak irakatsi eta ikastea soilik, giza eskubideen alde egitea ere bada,
eta, alde horretatik, giza eskubideetan hezteko arrazoi nagusia pertsonei
beren eskubideak eta gainerakoenak babesteko beharrezko bitartekoak
ematea da. Inbertsio handia da hori etorkizunera begira, guztion giza esku-
bideak balioetsi eta errespetatuko dituen gizarte bidezkoa lortzea baitu hel-
burutzat. 

Giza Eskubideetan Hezteko Nazio Batuen Hamarkadari (1995-2004) nire
Bulegoak egindako ekarpen praktikoa da argitalpen hau. Tarte honetan,
gobernuak, nazioarteko erakundeak, gobernuz kanpoko erakundeak, profe-
sional-elkarteak, gizarte zibileko sektore guztiak eta banakoak lankidetza-hi-
tzarmenetan adostera eta indarrak giza eskubideetan heztearen alde batzera
bultzatu nahi izan ditugu. Izan ere, elkarrekin lan egiteko munduan dugun
esparru komuna da Hamarkada. Azken batean, giza eskubideak izatea guz-
tion ardura da, eta haiek lortzeko, garrantzi handikoa da bakoitza zenbateko
ekarpena egiteko prest dagoen. Espero dut argitalpen hau eta argitalpen
honetan oinarritutako jarduerak baliagarriak izatea, mundu osoan irakas-
kuntzan eta hezkuntzan aritzen diren pertsona guztiak aldaketaren eragile
bilakatzeko. Eskerrak eman nahi dizkiet Bulegoari argitalpen hau prestatzen
lagundu dioten pertsonei eta erakundeei; batez ere, Ralph Pettman-i, Nancy
Flowers-i eta Margot Brown-i, Felisa Tibbitts-i eta Kalitateko Hezkuntza
Sustatzeko UNESCOko Sailari. Hain zuzen ere, Ralph Pettmanek lehenengo
argitaraldia prestatu zuen, 1989. urtean; Nancy Flowersek argitaraldi hura
zuzendu eta eguneratu zuen; eta Margot Brownek, Felisa Tibbittsek eta
Kalitateko Hezkuntza Sustatzeko UNESCOko Sailak argitalpena hobetzen
lagundu zuten, beren azalpenen eta iradokizunen bidez.

Sergio Vieira de Mello
Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioa
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Sarrera

Nola erabili ABC:
Giza eskubideen
irakaskuntza
ABC: Giza eskubideen irakaskuntza dokumentuaren xedea giza eskubideetan
hezteko bitarteko erabilerraza izatea da, baita oinarrizko giza eskubideak
lantzeko esparru aldeaniztuna ere. Argitalpen honen bitartez, gomendio
praktikoak eman dizkiegu lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleen artean
giza eskubideei buruzko ezagutza eta lana sustatu nahi duten irakasleei eta
beste hezitzaile batzuei, eta hainbat jarduera praktiko proposatu dugu. Alde
horretatik, argitalpen hau ez da ikasketa-programako irakasgai bateko testu-
liburua –seguru asko, irakasgai horiek gehiegizko karga izango dute honez-
kero–, baizik eta ikastetxeetan irakasten diren irakasgaien barnean giza esku-
bideak irakasteko laguntza.

Ikerketa ugari egin da jakiteko nola eratzen dituzten haurrek eta gazteek
beren irizpideak hazi ahala. Seguru asko, ikasgelako ikasle guztiek ez dituzte
giza eskubideen printzipio guztiak erabat ulertuko, baina ikasleak hasiera-
hasieratik haiek ulertzera behartzen baditugu, baliteke beren pentsamen-
duak eta sentimenduak benetan ez adieraztea, bai eta alor honetan aurrera
ez egitea ere. Argitalpen hau prestatzeko, abiapuntutzat hartu da gizaki guz-
tiek izatea giza eskubideetatik etekina ateratzeko aukera, eta kontuan hartu
da ikasleek, 10 urte inguru dituztenean, horretarako aukera ematen bazaie,
espero baino bizi eta sakonago hausnartzeko ahalmena erakusten dutela.
Alde horretatik, oso material osagarri urria behar da proposatu ditugun jar-
duerak egiteko, irakasleek oso baliabide baliagarria baitute: ikasleak eta
beren eguneroko bizipenak.

Lehenengo kapituluan giza eskubideen alorreko kontzeptu nagusiak eta
irakasgai hau ikasteko oinarriak adierazi ditugu. Orobat, oinarrizko edukiak
nahiz metodologiak eta parte hartzeko teknikak aztertu ditugu.

Bigarren kapitulua, berriz, lehen hezkuntzako irakasleentzat da, eta txikie-
nen artean norberaren eta besteren balioari buruzko sentimendua sustatze-
ko formak proposatu ditugu, giza eskubideak oinarri dituzten duintasun-
printzipioari eta berdintasun-printzipioari buruzko testuen bitartez.

Hirugarren kapituluan, azkenik, gaurko gaiei buruzko jarduerak eta jar-
duera aurreratuagoak proposatu ditugu, lehen hezkuntzako bigarren aldiko
eta bigarren hezkuntzako ikasleentzat.
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Bigarren eta hirugarren kapituluko jardueren helburua ikasleek giza
eskubideei buruzko gaiak sakonago ulertu eta sentitzea da, hala mundu
osoan nola beren ikastetxean eta komunitatean. Zehatz-mehatz, jardueren
xedea ikerkuntza eta pentsamendu askea sustatu eta ikasleak heztea da,
demokrazian herritar aktibo gisa har dezaten parte. Nolanahi ere, garran-
tzizkoa da ikasleek jarduerez gozatzea ere. Izan ere, hainbatetan, hobe da
jarduera bat bertan behera utzi edo etetea, ikasleei jarduera hori egiteko
presio egitea baino.

Jarduera bakoitzaren ondoan, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalera
(GEAU) eta Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenera (HEH) igortzen duen
ohar bat erantsi dugu; hain zuzen ere, bi adierazpen horiek (GEAU eta HEH)
lehenengo kapituluan aurkeztu ditugu, eta 1. eta 2. eranskinean txerta-
tuta ageri dira, hurrenez hurren. Oharren helburua jarduera bakoitzerako
oinarritzat hartu den xedapena nabarmentzea da, nahiz eta litekeena den
jarduerek barne ez hartzea aipatutako tresnetan ageri diren eskubide guz-
tiak, nazioarteko zuzenbidearen esparruan onartuak. 3. eranskinean, bes-
talde, nazioarteko adierazpenetan erabiltzen diren terminoei buruzko azal-
pen laburrak eman ditugu.

ABC: Giza eskubideen irakaskuntza argitalpena ikastetxeetan giza eskubide-
ak irakastea bultzatzeko mundu osoan eskura dauden baliabide ugarietako
bat da. Gai honi buruzko ikerketa eta azterketa sakonagoak egiteko abia-
puntua izan daiteke, hezkuntzako maila guztietan kultura bakoitzera mol-
datutako testuak egite aldera, eta tokiko erakundeek (gobernuko erakun-
deek, giza eskubideen alorreko erakunde nazionalek, gobernuz kanpoko
erakundeek eta gizarte zibileko beste erakunde batzuek) prestatutako beste
argitalpen batzuekin batera erabili edo osa daiteke, irakasleek eta, oro har,
erabiltzaileek horiei guztiei laguntza eska diezaieketenez gero.

5. eranskinean, azkenik, nazioarteko eta eskualdeetako beste baliabide
didaktiko batzuk aukeratu ditugu. Edonola ere, 4. eranskinean aipatzen
diren erakundeek eta haien tokiko bulegoek material didaktiko gehiago
eskain dezakete, baita testuan aipatzen diren dokumentu batzuk ere.
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1. kap.
9

Lehenengo kapitulua

Giza eskubideen
irakaskuntzaren

oinarrizko
printzipioak

Gaingiroki, giza eskubideak gure izaerak berez-
ko dituen eskubideak dira, giza eskubiderik
gabe ezin baikara gizaki gisa bizi. Oinarrizko

giza eskubideei eta askatasunei esker, geure burua
guztiz garatu eta geure giza dohainak, adimena,
gaitasunak eta kontzientzia erabil ditzakegu, baita
gure premia espiritualei erantzun ere, besteak
beste. Giza eskubideek gizadiaren baitan gero eta
hedatuago dagoen nahi bat dute oinarri: gizaki
bakoitzaren berezko duintasuna eta balioa errespe-
tatu eta babesten dituen bizitza bizitzeko nahia.
Eskubide horiek ez existitzea, banakoen tragedia
pertsonala izateaz gainera, ezegonkortasun soziala-
ren eta politikoaren iturburua ere bada, eta, hain
zuzen, ezegonkortasun horretan ernetzen dira giza-
kien zein nazioen arteko eta haien baitako indarke-
ria eta gatazkak.
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Giza eskubideen esparrua
sortzea
Giza eskubideen historia munduko gertaera nagusien eta
mundu osoan duintasuna, askatasuna eta berdintasuna lortze-
ko borrokaren fruitua da. Hala ere, giza eskubideak Nazio
Batuen Erakundea sortu zirenean onartu ziren lehenengo aldiz
ofizialki eta mundu osoan. Bigarren Mundu Gerrako inarrosal-
diaren zein basakeriaren eta kolonietako nazioen independen-
tziaren aldeko borroka hasiberriaren ondorioz, munduko
herrialdeek gune bat sortu zuten, gerraren ondorio batzuei
aurre egin eta, batik bat, jazotako gertaera lazgarriak berriro
gerta ez zitezen. Hain zuzen ere, gune hori Nazio Batuak ize-
neko nazioarteko erakundea da.

Sorreratik bertatik –1945. urtean–, Nazio Batuen Erakundeak
fede handia adierazi du erakundeko herrialde kide guztien giza
eskubideetan. Sorrerako aktan zioenez, erakundearen kezken
muina ziren, eta horixe izan dira harrezkero. 

Nazio Batu jaio berrien lorpenetako bat Giza Eskubideen Alda-
rrikapen Unibertsala (GEAU)1 izan zen. Nazio Batuen Batzar
Nagusiak 1948ko abenduaren 10ean onartu zuen, eta adieraz-
pen baliagarri horrek eragin nabarmena du oraindik ere mundu
osoko jendearengan. Historian lehenengo aldiz, nazioarteko
erakunde batek unibertsaltzat hartzekoa zen dokumentu bat
onartu zuen, eta, lehenengo aldiz, oinarrizko giza eskubideak
eta askatasunak xehetasunez adierazi zituen.

Onartu zenean, Aldarrikapenak nazioarteko babes handia izan
zuen, eta, garai hartan Nazio Batuen erakundea osatzen zuten
58 estatuetan ideologia, sistema politikoa, erlijio-ondarea zein
kultura-ondarea eta garapen sozio-ekonomikoa oso ezberdinak
ziren arren, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala nahi eta
helburu komunen isla izan zen, nazioarteak nahi zuen mun-
duaren isla.

Aldarrikapenak dioenez, “munduko askatasuna, justizia eta
bakea giza familiako kide guztien berezko duintasunean” oina-
rritzen dira, eta duintasun hori gizaki orok xede dituen oina-
rrizko giza eskubideak onartzearekin lotuta dago; hala nola:
pertsonen bizitzarako, askatasunerako eta segurtasunerako
eskubidea; bizi-maila egokia izateko eskubidea; jazarpenik iza-
nez gero, edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko esku-
bidea; jabe izateko eskubidea; iritzi-askatasunerako eta erlijio-

1. kap.
10

1 1. eranskinean Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren testu osoa eta bertsio sinplifikatua ageri dira.

 ABC MEP chap1 EUS V2_OK.qxp  19/6/07  17:38  Página 10

           



askatasunerako eskubidea; pentsamendu-askatasunerako,
kontzientzia-askatasunerako eta erlijio-askatasunerako eskubi-
dea; eta torturatua ez izateko nahiz tratu edo zigor txarrik,
ankerrik zein iraingarririk ez jasotzeko eskubidea. Eskubide
horiek guztiak munduko kide guztiek (emakumezkoek, gizo-
nezkoek, haurrek eta, ahulak izan ala ez, gizarteko talde guz-
tiek) berez izan behar dituzten eskubideak dira; ez, ordea, 
inoren nahikeriaz edo borondatez kendu, atxiki edo eman dai-
tezkeen “opariak”.

Eleanor Roosevelt Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Ba-
tzordeko buru izan zen lehenengo urteetan, eta hala eskubide
horien unibertsaltasuna nola eskubideok dakarten erantzukizu-
na nabarmendu zuen:

Azken batean, non hasten dira giza eskubide unibertsalak? Bada, toki txikie-
tan, gugandik hurbil; hain hurbilak eta txikiak dira toki horiek, mapetan ere
ez dira agertzen. Baina eremu horiek eratzen dute banakoen mundua: bana-
koek bizitoki dituzten auzoak; ikastoki dituzten eskolak edo unibertsitateak;
lantoki dituzten fabrikak, sailak edo bulegoak. Leku horietan izan nahi dute
gizonezkoek, emakumezkoek eta haurrek berdin legearen aurrean, aukere-
tan, diskriminaziorik gabeko duintasunean, eta eskubide horiek toki horietan
esanguratsuak ez badira, inon ere ez dira esanguratsuak. Herritarrek beren
inguruan eskubide horiek babesteari tinko ekiten ez badiote, munduko gai-
nerako tokietan ere ez da aurrera egingo2.

1998. urtean, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 
50. urteurrenean, Giza Eskubideen aldeko Goi Komisario Mary
Robinsonek esan zuenez, Aldarrikapena da “gizakien historiako
helburu gorenak islatu dituen dokumentu nagusietako bat”.
Alde horretatik, Aldarrikapena konstituzio nazional ugariren
eredua izan da, eta nazioarteko adierazpenik unibertsal eta
itzuliena bilakatu da3.

Aldarrikapena giza eskubideei buruzko adierazpen ugariren
oinarri izan da, ondoren. Adierazpen horiek guztiek giza esku-
bideen alorreko nazioarteko araudia eratzen dute4; besteak
beste, Eskubide Ekonomikoei, Sozialei eta Kulturalei buruzko
Nazioarteko Itunak (1966) eta Eskubide Zibilei eta Politikoei
buruzko Nazioarteko Itunak (1966). Hain zuzen, itun horiek

1. kap.
11

2 Eleanor Roosevelt, “In our hands” (1958. urtean emandako hitzaldia, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren
10. urteurrena zela-eta).
3 Aldarrikapen Unibertsalari eta 330 hizkuntzatara baino gehiagora egindako itzulpenei buruzko informazio gehia-
go nahi izanez gero, Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoan eska daiteke, edo
Bulegoaren webgunean (www.ohchr.org helbidean) lortu.
4 3. eranskinean giza eskubideen alorreko nazioarteko araudiari buruzko hastapen laburrak ageri dira, eta kapitu-
lu honetan erabili ditugun termino batzuen definizioa azaltzen da bertan; hala nola, “itun”, “hitzarmen”, “proto-
kolo” eta “berrespen” terminoena. Giza eskubideei buruzko nazioarteko adierazpenei buruzko informazio oroko-
rra nahi izanez gero, Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoan eska daiteke, edo
Bulegoaren webgunean (www.ohchr.org helbidean) lortu.
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lotesleak dira legez, haietako alde gisa ageri diren estatuentzat.
Era berean, Aldarrikapen Unibertsalak eta bi itunok oinarrizko
eskubideei buruzko nazioarteko gutuna osatzen dute.

Beste itun batzuek Aldarrikapenean eta bi itun horietan adiera-
zitako eskubideak landu dituzte; hala nola, Arrazagatiko Diskri-
minazio Oro Desagerrarazteari buruzko Nazioarteko Hitzarme-
nak (1965) eta Emakumezkoaren aurkako Diskriminazio Oro
Desagerrarazteari buruzko Hitzarmenak (1979). Hain zuzen ere,
lehenengoak dio arrazen arteko nagusitasunean eta gorrotoan
oinarritzen den ideia oro zabaltzea legez zigor daitekeela; eta
bigarrenak, berriz, bizitza politikoan eta publikoan, hezkun-
tzan, enpleguan, osasunean, ezkontideen artean eta familian
emakumezkoen aurkako diskriminazioa desagerrarazteko neu-
rriak xedatzen ditu. Alde horretatik, eskoletako lana dela-eta,
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenak aparteko garran-
tzia du5, adingabeen giza eskubideak bermatzen baititu. Batzar
Nagusiak 1989. urtean onartu zuen, eta hitzarmen hori herrial-
de ugarik berretsi du; ez dago giza eskubideei buruzko beste
itunik, horrenbeste berrespen izan duenik. Hitzarmenak, hau-
rrak kalteen eta tratu txarren kontra babesteaz eta haien bizi-
raupena zein ongizatea bermatzeaz gain –osasun- zein hez-
kuntza-arloko eta familiarteko arretaren bitartez, adibidez–,

1. kap.
12

OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala (1948)

Eskubide Zibilei eta Politikoei buruzko
Nazioarteko Ituna (1966)

Errefuxiatuen
Estatutuari

buruzko
Hitzarmena

(1951)

Arrazagatiko
Diskriminazio

Oro
Desagerraraz-
teari buruzko
Nazioarteko
Hitzarmena

(1965)

Emakumezko
aren aurkako
Diskriminazio

Oro
Desagerraraz-
teari buruzko
Hitzarmena

(1979)

Torturaren
eta Bestelako

Tratu eta
Zigor Txarren,
Ankerren eta
Iraingarrien

aurkako
Hitzarmena

(1984)

Haurraren
Eskubideei

buruzko
Hitzarmena

(1989)

Eskubide Ekonomikoei, Sozialei eta Kulturalei
buruzko Nazioarteko Ituna (1966)

5 2. eranskinean Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren testu osoa eta bertsio laburtua ageri dira.

Giza eskubideei buruzko Nazio Batuen 
baliabide nagusien taula
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gizartean eta dagozkien erabakietan parte hartzeko eskubidea
aitortzen die. Ildo horretan, Hitzarmenari buruzko bi protokolo
onartu berri dira: Haur Salmentari, Haur Prostituzioari eta Por-
nografian Haurrak Erabiltzeari buruzko Hautazko Protokoloa
eta Haurrek Gatazka Armatuetan Parte Hartzeari buruzko Hau-
tazko Protokoloa (2000).

Giza eskubideak
sustatzea
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu zenetik, giza
eskubideak Nazio Batuen eginkizun nagusia izan dira. Ildo
horretan, Aldarrikapenaren 50. urteurrenean, idazkari nagusi
Kofi Annanek giza eskubideen unibertsaltasuna berretsi zuen,
eta, jarraian, esan zuen ”herrialde guztiei” dagozkiela, “nazio
guztiek berezko” dituztela, eta “giza eskubiderik gabe, bake
eta oparotasun iraunkorrik ezin egon” daitekeela.

Nazio Batuen sistemaren barnean, giza eskubideak mekanismo
eta prozedura ugariren bitartez sustatzen dira: lan-taldeen eta
batzordeen bitartez; txostenen, azterketen eta adierazpenen
bitartez; hitzaldien, planen eta programen bitartez; neurriak
hartzeko hamarraldien bitartez; ikertuz eta gaituz; borondatez-
ko funtsen eta funts fiduziarioen bitartez; munduan, eskualde-
etan eta tokian-tokian modu askotara lagunduz; neurri zeha-
tzak hartuz; gertaerak ikertuz; eta giza eskubideak sustatzeko
eta babesteko bestelako jarduera ugariren bitartez.

Giza eskubideei buruzko kultura sortzeko neurriek Nazio
Batuen sistemako erakunde espezializatuen, programen eta
funtsen babesa ere badute; besteak beste: UNESCO Hezkuntza,
Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundearena, UNICEF
Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsarena, Errefuxia-
tuentzako Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoarena, Lana-
ren Nazioarteko Erakundearena, Osasunaren Munduko Erakun-
dearena eta Garapenerako Nazio Batuen Programarena; baita
Nazio Batuen Idazkaritzako hainbat sail eskudunena ere, hala
nola, Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren
Bulegoarena. Orobat, nazioarteko eta eskualdeetako beste zen-
bait erakunde eta beste zenbait erakunde nazional ere (bai
gobernukoak, bai gobernuz kanpokoak) giza eskubideak sus-
tatzen aritzen dira.

1993. urtean, Giza Eskubideei buruzko Munduko Biltzarra egin
zen Vienan (Austrian), eta, bertan, 171 herrialdek giza eskubi-

1. kap.
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deen unibertsaltasun eta zatiezintasuna zein giza eskubideen
arteko mendekotasuna berretsi zuten. Halaber, Giza Eskubi-
deen Aldarrikapen Unibertsalerako atxikimendua ere berretsi
zuten. Herrialdeek Vienako Adierazpena eta Ekintza Programa
onartu zuten, eta, hari jarraiki, “plangintza-, elkarrizketa- eta
lankidetza-esparru” berria ezarri zuten, giza eskubideak ikus-
puntu holistikotik sustatu eta, hartara, tokiko zein nazioarteko
eragileek eta eragile nazionalek parte har zezaten.

Giza Eskubideetan
Hezteko Nazio Batuen
Hamarkada (1995-2004)
Giza eskubideak sustatze aldera, ekintzarik esanguratsuenetako
bat giza eskubideetan heztea da. Aldarrikapen Unibertsala
onartu zuenetik, Batzar Nagusiak funtsezko agiri hori zabaldu
eta edukiaren azterketa bideratzeko eskatu die behin eta berri-
ro estatu kideei eta gizarteko sektore guztiei. Giza Eskubideei
buruzko 1993ko Munduko Biltzarrak ere hezkuntzaren, gai-
kuntzaren eta informazio publikoaren garrantzia berretsi zuen.

Munduko Biltzarraren deiari erantzutearren, Batzar Nagusiak
Giza Eskubideetan Hezteko Nazio Batuen Hamarkada izendatu
zuen 1995etik 2004ra bitarteko tartea, 1994. urtean. Batzarrak
adierazi zuenez, “giza eskubideetan hezteak ez du informazioa
ematera mugatu behar; aitzitik, bizitza osoan iraun beharreko
prozesua izan behar du, garapen-maila eta gizarte-maila guz-
tietako pertsonek ikas dezaten hurkoaren duintasuna errespe-
tatzen, bai eta errespetu hori gizarte guztietan jazo dadin
zaintzeko bideak eta mekanismoak zein diren ikas dezaten
ere”.

Hamarkadarako Ekintza Planak giza eskubideetan heztea zer
den definitzen du, nazioarteak hitzartutakoarekin bat; alegia,
giza eskubideei buruzko nazioarteko adierazpenetako xedape-
netan oinarritutako definizioarekin bat6. Xedapen horien ara-
bera, “giza eskubideen alorrean kultura unibertsala sortzeko
gaikuntza-jardueren, zabalkuntza-jardueren eta informazio-jar-

1. kap.
14

6 Besteak beste, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 26.2. artikulua, Eskubide Ekonomikoei, Sozialei eta
Kulturalei buruzko Nazioarteko Ituneko 13.1. artikulua, Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko 29.1. artiku-
lua eta Vienako Adierazpena eta Ekintza Programako D ataleko 78.-82. paragrafoak.
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dueren multzoa” da giza eskubideetan heztea, eta jarduera
horiek “ezagutzak transmitituz eta jarrerak moldatuz” egiten
dira, “honako xede hauek lortzearren:

a) oinarrizko giza eskubideen eta askatasunen errespetua sen-
dotzea;

b) giza nortasuna eta gizakien duintasunaren zentzua guztiz
garatzea;

c) ulermena, tolerantzia, sexuen arteko berdintasuna eta
nazio, herri indigena, arraza, herrialde, etnia, erlijio eta hiz-
kuntza guztien arteko adiskidetasuna sustatzea;

d) pertsona guztiek gizarte librean modu eraginkorrean parte
har dezaten bideratzea;

e) eta Nazio Batuek bakeari eusteko egiten duten lana area-
gotzea”7.

Hamarkadarako Ekintza Planaren bidez, beraz, giza eskubidee-
tan heztea bultzatu nahi da: premiak baloratuz eta estrategia
eraginkorrak gauzatuz; nazioarteko, eskualdeetako, herrialdeen
barneko eta tokian tokiko programak eta gaikuntza landu eta
areagotuz; material didaktikoa elkarlanean prestatuz; komunika-
bideen eginkizuna eta gaitasuna sendotuz; eta Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsala munduan barrena hedatuz.

Giza eskubideak
ikastetxeetan irakasteko
prozesua
Hainbat metodo dago, giza eskubideetan heztea hezkuntza-sis-
temen barnean sartu nahi duten estrategia nazionalak iraunko-
rrak (epe luzekoak), osoak eta eraginkorrak izan daitezen; hala
nola:

• giza eskubideei buruzko hezkuntza ikastetxeetako hezkun-
tza arautzen duen legedi nazionalaren barnean sartzea;

• ikasketa-programak eta testu-liburuak aldatzea;

• giza eskubideei buruzko gaikuntza eta hari dagozkion
metodologia didaktikoak irakasleak lanean hasi aurretiko
eta ondoko trebakuntzan sartzea;

1. kap.
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7 Ikus Nazio Batuen A/51/506/Add.1 dokumentuko eranskineko 2. paragrafoa. Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen
Goi Komisarioaren Bulegoan eska daiteke, edo Bulegoaren webgunean (www.ohchr.org helbidean) lortu.
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• curriculumaz kanpoko jarduerak antolatzea, hala ikastetxe-
etan nola familiartean eta komunitatearen baitan;

• material didaktikoa prestatzea;

• eta irakasleek eta beste profesional batzuek (esate batera-
ko, giza eskubideen alorrean aritzen diren taldeek, irakasle-
sindikatuek, gobernuz kanpoko erakundeek, profesional-
elkarteek eta abarrek) osatutako laguntza-sareak eratzea.

Prozesu hau herrialde bakoitzean aplikatzeko modua hezkun-
tza-sistemen araberakoa da, alde handia baitago haien artean,
irakasleek irakaskuntza-arloko helburuak ezarri eta lortzeko
askatasunari dagokionez. Hori dela-eta, irakasleak dira betiere
pertsona giltzarriak ekimen berriak abian jarri eta, horrenbes-
tez, giza eskubideei buruzko mezua zabaltzeko. Alde horreta-
tik, giza eskubideak ikasketa-programetako ohiko irakasgaien
barnean sar daitezke (historiaren, gizarte-hezkuntzaren, litera-
turaren, artearen, geografiaren, hizkuntzen eta zientzien bar-
nean), giza eskubideei buruzko irakasgaia sor daiteke, edo, 
bestela, esparru informalagoen barnean irakats daitezke, bai
ikastetxeetan, bai ikastetxeetatik kanpo (eskolaz kanpoko jar-
dueretan, klubetan eta gazte-elkarteetan).

Giza eskubideei buruzko kultura ikasketa-programa osoaren
barnean sartzea izango litzateke onena, baina, praktikan, biga-
rren hezkuntzan batez ere, gaia noizean behin soilik lantzen da,
gizarte- eta ekonomia-zientzietan eta giza zientzietan ezarrita-
ko programaren osagai gisa.

Ikasgelan, haurren garapen-aldiari eta testuinguru sozial nahiz
kulturalari behar bezainbeste erreparatuta hezi behar da giza
eskubideetan, giza eskubideen printzipioak zentzuzkoak gerta
dakizkien. Adibidez, haur gazteenak giza eskubideetan hezte-
an, autoestimuaren garapenean eta enpatian edo besteren ara-
zoak direla-eta sentsibilizatu beharrean jarri beharko litzateke
arreta, baita ikastetxeetan giza eskubideak errespetatu beha-
rrean ere. Era berean, haur gazteenek giza eskubideei buruzko
oinarrizko adierazpenetako printzipioak uler baditzakete ere,
dokumentu zailenak ikasle helduagoei uztea komeni da, ahal-
men handiagoa baitute kontzeptuak landu eta analitikoki arra-
zoitzeko.

16. orrialdeko taulan, giza eskubideei lotutako kontzeptuak
ikastetxeetan sartzeko plana ageri da, ikasleen adinaren arabe-
ra egokitua. Ez da plan zurruna, giza eskubideei buruzko hez-
kuntzan espezialista den hainbat adituk 1997. urtean Genevan
egindako bileran prestatu eta aztertutako proposamena baizik.
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Giza eskubideei buruzko
hezkuntzaren edukia
Giza eskubideen historian, hainbat ahaleginen historia biltzen
da: gizakiaren oinarrizko duintasuna nahiz balioa eta gizakia-
ren eskubiderik oinarrizkoenak zehazteko egindako ahalegi-
nena. Gaur egun ahalegin horiek bere horretan jarraitzen
dute, baina komeni da irakasleek historia hori azal dezaten,
giza eskubideen irakaskuntzaren funtsezko osagaitzat. Jakina,
azalpen horrek gero eta xeheagoa izan beharko luke, maile-
tan aurrera egin ahala. Alde horretatik, eskubide zibilen eta
politikoen aldeko borroka, esklabotza ezeztatzeko kanpainak,
justizia ekonomikoaren eta sozialaren aldeko borroka, Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak nahiz hurrengo bi itu-
nek ekarritako aurrerapena eta hurrengo hitzarmen eta adie-
razpen guztiak (batik bat, Haurraren Eskubideei buruzko
Hitzarmena) izan daitezke oinarrizko lege- eta arau-esparrua
ezartzeko elementuak.

Ikastetxeetako giza eskubideei buruzko hezkuntzaren oinarri
nagusiak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eta Haurraren
Eskubideei buruzko Hitzarmena dira. Lehenago argitu bezala,
dokumentu horiek mundu osoan onartu dira, eta esperientzia
ebaluatu eta giza eskubideak balioetsiko dituen kultura pedago-
gikoa sortzeko beharrezko printzipioak eta ideiak dituzte. Izan
ere, adierazpen horietan ezartzen diren eskubideak unibertsalak
dira, gizaki guztiek berdin-berdin izan behar dituztenez gero, bai
eta zatiezinak ere, inolako hierarkiarik ez dagoenez gero eskubi-
deen artean: eskubide bakar bat ere ezin da hartu “ez-funtsez-
kotzat” edo beste bat baino “garrantzi txikiagokotzat”. Azken
batean, giza eskubideak elkarren mendekoak dira, eta elementu
osagarriz eratutako esparrua osatzen dute. Ildo horretan, gober-
nuan parte hartzeko eskubidea adierazpen-askatasuna izateko,
elkartzeko eta hezkuntza jasotzeko eskubidearen mendekoa da
zuzenean, baita bizitzeko beharrezko bitartekoak lortzeko esku-
bidearen mendekoa ere. Finean, giza eskubide guztiak dira beha-
rrezkoak, eta gainerakoekin lotuta daude.

Nolanahi ere, hezkuntza-prozesua arreta eta trebezia handiz
zuzendu arren, dokumentuek eta historiak bakarrik ezin dute
lortu giza eskubideak ikasgeletan bizirik egotea. Hein berean,
Aldarrikapen Unibertsal osoa eta Haurraren Eskubideei buruzko
Hitzarmena aztertu eta artikulu bakoitzaren justifikazioa argitu
arren, ez dago zertan lortu artikulu horien esanahia pertsonen
bizitzan txertatzerik. Izan ere, zuzen aukeratuta ere, datuak eta
oinarrizko elementuak ez dira nahikoak giza eskubideei buruz-
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ko kultura sortzeko, eta, dokumentu horiek interes intelektual
hutsa baino gehiago izango badute, beharrezkoa da ikasleek
beren eguneroko esperientzia errealen ikuspuntutik eta justi-
ziari, askatasunari zein zuzentasunari buruz beraiek duten ikus-
puntutik hel diezaieten.

Giza eskubideak eta 
giza eskubideetarako
irakastea
Hainbat azterketak hauteman duenez, lehen hezkuntzako
bigarren aldiko eta bigarren hezkuntzako zenbait ikasleri kon-
fiantza falta zaie, eta horrek mugatu egiten die gainerakoekin
erlazionatzeko gaitasuna. Alde horretatik, zaila da besteren
eskubideez arduratzea, norberak eskubiderik izatea espero ez
badu, eta, egoera hori gertatzen denean, litekeena da hutse-
tik abiatu eta ikasleei konfiantza izaten eta tolerante izaten
irakatsi behar izatea giza eskubideak irakasteko, lan honetako
bigarren kapituluan proposatuko dugunez. Konfiantza han-
ditzeko hainbat jarduera agertzen dira bertan, talde ororekin
erabil daitezkeenak ikasgelan giro ona sortzeko, hori ezinbes-
tekoa baita giza eskubideak irakasteko. Jarduera horiek erre-
pikatu egin daitezke –behar adina aldatuta–, ikasleak taldea-
ren lankidetza behar duten jardueretan aritu daitezen.
Orobat, besteak ulertzeko gaitasuna indartzeko ere balio
dezakete; izan ere, gaitasun hori txikia eta iragankorra izan
arren, erreala ere bada, eta pertsona guzti-guztiok gizakiak
garela frogatzen du.

Esandako horren guztiaren oinarrian, dokumentu honetako
funtsezko ideia bat dago: ez da aski giza eskubideak irakastea;
ahal dela, irakasleek giza eskubideak erabiltzen irakatsiz hasi
behar dute –egia esan, jarraitu egin behar dute–. Horregatik,
testu honen zatirik handiena jarduerei buruzkoa da. Izan ere,
jarduera horiei esker, lehenik eta behin, ikasleek eta irakasle-
ek giza eskubideak osatzen dituzten oinarrizko elementuak
azter ditzakete –hala nola, bizitza, justizia, askatasuna, ber-
dintasuna eta gabetzearen, sufrimenduaren eta minaren era-
gin suntsitzailea–, eta ondoren, berriz, bizitza errealeko asko-
tariko gaiei buruzko iritziak eta sentimenduak sortzen ikas
dezakete.

Giza eskubideetan heztean, kanpoan jazotzen diren arazoak
eta gertaerak ez ezik, norberaren balioak, pentsamoldeak eta

1. kap.
19

 ABC MEP chap1 EUS V2_OK.qxp  19/6/07  17:38  Página 19

        



jarrerak ere landu behar dira. Jarreretan eragina izateko eta
giza eskubideekiko erantzukizunaren zentzua barneratze alde-
ra, giza eskubideei buruzko hezkuntzak parte hartzeko meto-
dologiak erabiltzen ditu, ikerkuntza askea, analisia eta pentsa-
mendu kritikoa nabarmentzen dutenak.

Eskubideak eta ardurak
Giza eskubideei buruzko oinarrizko printzipioei indarrean eus-
teko, ezinbestekoa da pertsonek eskubideak babestu beharra
ulertzea: “Eskubideak ditut. Kontua ez da bakarrik zer nahi
dudan edo zer premia ditudan. Eskubideak ditut, eta norbaitek
hartu behar du ardura hori bere gain”. Eskubideak, ordea, arra-
zoiek –arrazoi sendoek– osatzen dituztenean besterik ez dira
existitzen. Arrazoi horiek geure kabuz barneratzeko gai ez
bagara –eta non barneratuko ditugu ikastetxean baino hobe-
to?–, ez ditugu eskubide horiek aldarrikatuko, ematen ez dizki-
gutenean edo kendu egiten dizkigutenean; eta ez dugu senti-
tuko besteren eskubideak babesteko ardura dugunik. Azken
batean, guk geuk balioetsi behar dugu eskubideen garrantzia,
horrek era berean ardura sustatzen duelako.

Jakina, alderantziz ere joka daiteke, eta giza eskubideei ardu-
rak eta betebeharrak bailiran heldu. Halakoetan, baina, liteke-
ena da irakasleek ikasleei zer egin behar duten agintzera muga-
tu nahi ez izatea. Hortaz, ideia hauek gauzatzeko, komeni da
ikasleek gizarte-erantzukizun hauek zinez ulertu eta onartzeko
aukera izatea. Hartara, irakasleek eta ikasleek erantzukizunen,
betebeharren eta eskubideen artean ezinbestean jazotzen
diren gatazkak konpontzeko beharrezko printzipioak eta tekni-
kak bereganatuko dituzte.

Gai gatazkatsuak izatea interesgarria da, ideia baliagarriak
planteatzen eta giza eskubideak modu dinamiko eta interes-
garriagoan irakasten laguntzen duelako. Izan ere, gatazkek
kontrasteei adorez eta sormenez aurre egiteko aukera ema-
ten diete ikasleei, baita konponbideak beren kabuz bilatze-
koa ere. 
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Irakatsi edo doktrinatu:
ekintzek hitzek baino
gehiago balio dute
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eta Haurraren
Eskubideei buruzko Hitzarmena ia mundu osoan baliagarri eta
aplikagarri izatea oso esanguratsua da irakasleentzat; izan ere,
hartara, giza eskubideei buruzko arau unibertsalak sustatzen
dituzten irakasleak ziur daude ez direla ikasleak doktrinatzen ari.
Hala ere, badute beste arazorik: ikasgelan eta ikastetxean giza
eskubideak errespetatuz irakastea. Ikaskuntzak emaitza prakti-
koak emango baditu, ikasleek, giza eskubideak ikasteaz gain,
eskubideok errespetatzen diren ingurunean ikasi behar dute.

Giza eskubideak errespetatzen irakasteko, ezinbestekoa da
hipokrisia alde batera uztea. Hipokrisiaren formarik oinarrizko-
ena irakasten denaren edukia eta eduki hori irakasteko erabil-
tzen den modua bat ez etortzea da: “Gaur adierazpen-askata-
sunaz mintzatuko gara. Ez dut inor ere entzun nahi, hitz egiten
ari naizen bitartean!”. Halakoetan, ikasleek agintea errespeta-
tzen ikasten dute, giza eskubideak errespetatzen baino gehia-
go. Izan ere, ikasleek irakasleen jarrerari behatzen diote, eta
irakasleen iritziak nahiko ondo ulertzen dituzte; beraz, irakasle-
ek jokabide bidegabea edo laidogarria badute, oso eragin posi-
tibo eskasa dute ikasleengan. 

Beste batzuetan, berriz, ikasleek mekanikoki errepikatzen
dituzte irakasleen iritzi pertsonalak, beren kasa pentsatu gabe,
atsegin emate hutsagatik. Horrexegatik jotzen da egokitzat ira-
kasleek beren iritzirik ez adieraztea, hasieran bederen. 

Bestalde, hipokrisiaren adierazpiderik konplexuenaren ondo-
rioz, giza duintasuna babestu eta sustatu beharrari buruzko
eszeptizismoa nagusitzen da irakasleen eta ikasleen artean,
dela ikasgelan, dela ikastetxean, dela gizartean eskuarki.

“Giza eskubideen inguruko giroak” pertsona guztien arteko
errespetua izan behar du oinarri ikastetxean eta ikasgelan, eta,
hori dela-eta, honako faktore hauek lagungarri gerta daitezke
giro hori sortzeko: erabakiak hartzeko prozesuak nola zuzen-
tzen diren, gatazkak konpontzeko eta diziplina-neurriak ezar-
tzeko zer metodo erabiltzen diren, eta taldekide guztien artean
zer-nolako harremana sortzen den.

Azken finean, irakasleek moduak aztertu behar dituzte, ikasleek,
ikastetxeetako administrazioek, hezkuntza-erakundeetako agin-
tariek eta gurasoek ez ezik, komunitate osoak ere har dezan parte
giza eskubideei buruzko hezkuntzan. Hartara, giza eskubideei
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buruzko hezkuntza ikasgelatik aterako da, eta komunitate osoari
izango zaio baliagarri; interesa duten guztiek aztertu ahal izango
dituzte balio unibertsalak eta balio horiek errealitatearekin duten
lotura, eta ikastetxeek giza eskubideei buruzko oinarrizko arazo-
ak konpontzen lagun dezaketela ohartuko dira.

Lehenik eta behin, eraginkorra dela egiaztatu den metodo bat
erabil daiteke: ikasleek ikasgelako arauak elkarren artean nego-
ziatzea (ikus bigarren kapituluko Ikasgelako arauak ezartzea
jarduera). Izan ere, oinarrizko giza eskubideekin bateragarriak
diren jokabideak irakatsiz, eredu sendoa sortzen da, eta, ildo
horretan, kiroletako edo matematikako irakasleek ere irakats
ditzakete giza eskubideak.

Gai zailei heltzea
Hainbatetan, ikasleak giza eskubideak ikasten hasten direnean,
gai eztabaidatsu eta zailak azaleratzen dira. Horrenbestez, ira-
kasleek ikasleei deseroso edo gatazkatsu gerta dakizkiekeen
gaiei antzematen ahalegindu behar dute. Alde horretatik,
garrantzizkoa da ulertzea giza eskubideen alorrean nahitaez
egongo direla balioen arteko gatazkak, eta baliagarria izan dai-
tekeela ikasleak horiek ulertzen eta konpontzen saiatzea. 

Batzuetan, giza eskubideak irakasteari uko egiten diotenei
aurre egin behar diete irakasleek; izan ere, giza eskubideak ira-
kastearen aurkakoek diotenez, irakaskuntza horren bitartez
tokiko ohiturekin eta balioekin kontraesanean dauden –edo
horiek zalantzan jartzen dituzten– beste gizarte batzuetako
printzipioak ezartzen omen dira. Beraz, irakasleek uste badute
ikastetxeetako administratzaileek eta arduradunek halako
jarrera izan lezaketela, haiekin bildu behar dute, beren eskola-
saioetako helburuak eta egitasmoak azaltzeko eta Nazio
Batuek giza eskubideetarako ezarritako esparruaz nahiz horre-
kin lotutako beste hezkuntza-jarduera batzuez hitz egiteko
(esaterako, Giza Eskubideetan Hezteko Nazio Batuen Hamar-
kadaz). Orobat, ikasgelara joatera anima ditzakete, litekeena
baita haiek ere ezer baliagarririk ikastea giza eskubideen ira-
kaskuntzatik.
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Giza eskubideak irakasteko
teknika pedagogikoak
Orain proposatuko ditugun tekniken bidez eta teknika horiek
bigarren eta hirugarren kapituluko jarduerei aplikatuz, irakas-
leek ikasleen enpatia eta irudimena akuilatu ahal izango dute,
beren oinarrizko ideiak zalantzan jar ditzatela lortu, eta hain-
bat kontzeptu (hala nola, giza duintasuna eta berdintasuna)
besterekiko nahiz boterearekiko harremanetan txerta ditzatela,
bai eta betebeharrak nork bere gain hartzeko moduan 
kontzeptu horiek txerta ditzatela ere. Izan ere, frogatuta dago
teknika horiek oso egokiak direla giza eskubideak irakasteko,
sustatu egiten baitute pentsamendu kritikoa, ikaskuntza kogni-
tiboa zein afektiboa, bizipenen zein iritzien arteko desberdin-
tasuna eta guztiek ikaskuntza iraunkorrean parte-hartze akti-
boa izatea.

a) Ideien arteko truke librea
Teknika hau arazo teorikoak eta praktikoak konpontzeko erabil
daiteke, baina, horretarako, konpondu nahi den arazoa aztertu
behar da. Ideiak libreki trukatu edo proposatuz, parte-hartzea
handitzen da, eta parte-hartzaileek ahalik eta konponbide
gehien bilatzen dituzte.

Arazoa azaldu ondoren, sorrarazten dituen ideia guztiak arbe-
lean edo orri handi batean idatzi behar dira. Erantzun guztiak
idatzi behar dira, azalpenik eman beharrik gabe eta inongo ira-
dokizunik kritikatu edo arbuiatu gabe. Jarraian, irakasleak
erantzunak sailkatu eta aztertu egin behar ditu, eta horietako
zenbait konbinatu, moldatu edo arbuiatu. Azkenik, taldeak ara-
zoari buruzko gomendioak egin eta erabakiak hartu behar ditu.

Adibideak: Mezua botila barruan (48. or.), Hitz mingarriak (62.
or.), Talde gutxiengodunak identifikatzea (72. or.), Ostatua (85.
or.) eta Energia (87. or.).

b) Egoerak aztertzea
Ikasleek, talde txikitan bilduta, egoera errealak edo fikziozkoak
aztertu behar dituzte, baina, nolanahi ere, egoera horiek
egiantzekoak eta errealistak izan behar dute, eta bizpahiru gai
nagusirekin lotuta egon behar dute. Gainera, egoera horiek
giza eskubideei buruzko arauak aplikatzera behartu beharko
dituzte. Bitara azter ditzakete: hasieratik oso-osorik hartuta,
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edo pixkanaka, egoera nola bilakatzen den ikusi eta horren ara-
bera jokatzeko. Metodo honen bitartez, analisia, gatazkak kon-
pontzeko eta planifikatzeko ahalmena, eta lankidetza zein
talde-lana sustatzen dira, eta eztabaidak, elkarrizketak nahiz
ikerketa berriak antolatzeko erabil daiteke.
Adibideak: “Kazetari bat desagertu da!” (49. or.), Maleta
prestatzea (52. or.) eta Zein da adin egokia? (64. or.).

c) Sormenezko adierazpena
Artea ere baliagarria izan daiteke, kontzeptuak zehazteko, abs-
trakzioak pertsonalizatzeko eta pentsamoldea aldatzeko, bide
ematen baitu giza eskubideekin lotutako alderdi emozionalak
eta intelektualak adierazteko; alde horretatik, kontakizuna,
poesia, adierazpen grafikoa, eskultura, antzerkia, kantua eta
dantza erabil daitezke. Hala eta guztiz ere, ez da beharrezkoa
irakasleak artistak izatea; nahikoa da lan interesgarriak propo-
satu eta ikasleei beren sorkuntza-lanak ezagutarazteko aukera
ematea.
Adibideak: Nire buruari buruzko liburua (33. or.), Bizitzako haria
(34. or.), Silueta paretan (34. or.), Eskutitzak eta adiskideak (37.
or.), Nahiak eta premiak (43. or.), Zer premia dituzte haurrek?
(44. or.), Haurren eskubideak sustatzea
(45. or.) eta Horiek, denak berdinak (69. or.).

d) Eztabaida
Teknika ugari daude, bikoteengan, talde txikietan nahiz ikasge-
lako ikasle guztien artean eztabaidak pizteko. Konfiantzazko
eta errespetuzko giroa sortze aldera, ikasleek eztabaidarako
beren arauak ezar ditzakete.

Hainbat eratan egitura daitezke eztabaidak: gai batzuei ezta-
baida formalean hel dakieke, bai taldeka, bai arrainontziaren
sistemaren bitartez –talde txiki batek gai jakin bati buruz ezta-
baidatu behar du, eta gainerako ikaskideek entzun eta iruzki-
nak zein galderak egin behar dituzte ondoren–; beste gai ba-
tzuk, berriz, aproposagoak dira “biribilean eztabaidatzeko”
–ikasleak bi zirkulu zentrokidetan esertzen dira, barnealdera
begira batzuk eta kanpoaldera begira besteak; horrela, parez
pare duten pertsonarekin hitz egin behar dute. Ondoren, ira-
kasleak eskuinalderantz mugitzeko eskatzen die barnealdeko
ikasleei, beste pertsona batekin gai berari buruz hitz egin deza-
ten. Azken batean, gai pertsonalak eta emoziozkoak hobeto
lantzen dira bikoteka edo talde txikian–.
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Eztabaidan ikaskide guztiek parte har dezaten lortze aldera,
irakasleak galdera-txanda egin dezake; hots, irakasleak galdera
edo adierazpen orokor bat egin dezake (esate baterako, “Zer
esan nahi du duintasunak zuretzat?” edo “Atsegin dut…”),
ikasle guztiek erantzun dezaten.

Eztabaida grafikoki irudikatzeko metodo bizi bat “elkarrizketa-
ren bilbea” da: ikasleek biribilean eseri eta txandaka hitz egin
behar dute. Norbaiti txanda heltzen zaionean, harila eman behar
zaio, hark hariari eutsi behar dio, eta, gero, harila desbiribilkatu
eta beste ikaskide bati pasatu. Azkenean, harizko sare batek lotu-
ta geratuko dira taldekideak, eta sare horrek argi eta garbi era-
kutsiko du nondik nora gertatu den talde-komunikazioa. 

Adibideak: Elkarrizketa-zirkulua (34. or.), Ni eta nire zentzumenak
(35. or.), Nahien zirkulua (35. or.), Herrialde berri bat diseinatzea
(41. or.), Gizakiaren definizioa (48. or.), Hasiera eta bukaera (49.
or.), Legearen aurreko berdintasuna (57. or.) eta Nork bere
eskubideen berri izateko eskubidea (81. or.).

e) Irtenaldiak eta bisitak

Ikasleen onerako, ikastetxeek komunitatean barneratu behar
dute, eta arazoak azaleratzen diren tokian bertan ikasi behar
dituzte ikasleek giza eskubideak (auzitegietan, presondegietan,
nazioarteko mugetan…), edo eskubideak babesten eta bikti-
mak laguntzen dituzten pertsonak dauden tokietan (bolunta-
rioek osatutako erakundeetan, behartsuentzako elikagaien eta
jantzien biltegietan, doako mediku-kontsultetan…).

Aldez aurretik argitu behar da zein den bisitaren xedea, eta
erne ibiltzeko eta behatutakoa idazteko adierazi behar zaie
ikasleei, ohar horiek eztabaidarako edo idatzizko hausnarketa
egiteko erabili behar baitituzte bisitaren ostean.

Adibideak: Kontseiluak eta auzitegiak (55. or.), Zer haur-mota ez
datoz gure ikastetxera? (79. or.), Elikadura (83. or.) eta Osasuna
(88. or.).

f) Elkarrizketak

Elkarrizketek zuzenean ikasteko eta arazoak nahiz historia
pertsonalizatzeko balio dute. Elkarrizketatuak familiako edo
komunitateko kideak, ekintzaileak, agintariak eta giza eskubi-
deekin lotutako gertakarietan egondako lekukoak izan daitez-
ke; haien ahozko kontaerak oso baliagarriak gerta daitezke,
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komunitatean bertan giza eskubideen inguruan dauden arazo-
ei buruz informazioa bildu eta arazo horiek ulertzeko. 
Adibideak: Kontseiluak eta auzitegiak (55. or.), Bazen behin…
(67. or.), Ezintasunak dituztenei buruzko solasaldiak (78. or.)
eta Enpresa-munduko hizlariak (93. or.).

g) Ikerketa-proiektuak
Giza eskubideek ikerketa askeak egiteko aukera ematen dute.
Ikerketa horiek mota askotakoak izan daitezke; zehatz-mehatz,
azterketa akademikoak izan daitezke (liburutegi eta Internet
bidezkoak), edota, bestela, elkarrizketen, iritzi-inkesten, komu-
nikabideen nahiz datu-bilketarako beste teknika batzuen bidez
eskuratutako informazioan oinarritutako informazio-ikerketak.
Proiektuak banaka egin edo taldeka egin, nork bere kasa pen-
tsatzeko eta datuak analizatzeko gaitasuna garatzen laguntzen
du ikerkuntzak, eta giza eskubideei buruzko arazo konplexue-
tan sakontzeko aukera ematen du.

Adibideak: Maleta prestatzea (52. or.), Haur soldaduak
(53. or.), Giza zuzenbidea (53. or.), Kontseiluak eta auzitegiak (55.
or.),  Nazioarteko Zigor Auzitegia (59. or.), Talde gutxiengodunak
identifikatzea (72. or.), Elikadura (83. or.), Lana (86. or.) eta
Energia (87. or.).

h) Rol-jokoak / simulazioak
Ikaskideen aurrean antzezten diren antzezlan laburren gisako-
ak dira rol-jokoak. Oro har, bat-batekoak izaten dira, eta kon-
taketa moduan antzez daitezke –zenbait pertsonaia nagusiz
gain, kontalaria ere badutela–, edo pertsonaiek berbaldia bat-
batean asmatuz eta elkarreraginez (irakasleek eta gainerako
ikaskideek ere har dezakete parte). Oso baliagarriak dira, bere-
ziki, ikasleak beste talde batzuen sentimendu eta ikuspegiez
nahiz arazo jakin batzuen garrantziaz ohartarazteko.

Rol-jokoak laburrak izatea komeni da, eztabaidatzeko denbora
utzi behar baita. Izan ere, funtsezkoa da ikasleek jardueren ostean
beren sentimenduak, beldurrak eta iritziak libreki adierazteko
aukera izatea, ikasgairik positiboenak ahal bezainbat aprobetxat-
zearren eta izandako sentipen negatiboak –hala izan badituzte–
uxatzearren. Irakasleek ahalegindu behar dute ikasleek ez dezaten
gehiegi bat egin beren rolarekin; aitzitik, parte-hartzaileak beren
roletatik urruntzea komeni da, iruzkinak eta galderak eginez. Alde
horretatik, gainerako ikaskideek ere izan behar dute iruzkinak eta
galderak egin eta antzezpenean parte hartzeko aukera.
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Rol-jokoen aldaerak ere erabil daitezke: epaiketen, elkarrizketen
eta auzialdien simulazioak eta simulazio-jokoak. Egituratuago
egoten dira, luzeagoak dira eta irakasleek zein ikasleek gehiago
prestatu behar dituzte. 

Adibideak: Panpinazko nire familia (36. or.), Goi-bilera 
(51. or.), Kontseiluak eta auzitegiak (55. or.), Auzitegi-motak
(57. or.), Lan-bizitza (90. or.) eta Simulazioa, Nazio Batuen
eredu batekin (95. or.).

i) Ikusizko materiala
Ikaskuntza hobetzeko, arbelak, erretroproiektoreak, objektuen
erakusketak, orri birakarien kartelak, argazkiak, diapositibak,
bideoak eta filmak erabil daitezke. Oro har, erretroproiektoree-
tan eta tauletan ageri den informazioak laburra izan behar du,
eta zerrenda edo eskema gisa adierazi behar da. Testu luzeak era-
bili behar direnean, komeni da beste orri batzuetan inprimatzea,
bereiz. Hala ere, zenbaitetan, ikusizko elementuak gehiegi era-
biltzen dira, eta tentuz ibili behar da, ikusizko elementu horiek
eztabaidak eta ikasleen parte-hartze zuzena ordezka ez ditzaten.

Ebaluazioa
Informazioaren edukia zein izan den eta ikasleek zenbateraino
ulertu duten ohiko prozeduren bitartez egiazta daiteke.
Pentsamoldea eta pentsamolde-aldaketak ebaluatzea, ordea,
askoz ere nekezagoa da, alor honetan erabiltzen diren irizpide-
ak subjektiboak direlako. Hori dela-eta, aldizka-aldizka galdera
orokorrak egitea da egiaztatzeko biderik errazena, nahiz eta
emaitzak iragankorrak izaten diren, eskuarki.

Halaber, zaila da ikastetxeko eta komunitateko giza eskubideak
hobetu egin ote diren erabakitzea. Edonola ere, jardueren arra-
kastari buruzko adierazleak argi eta garbi zehaztu eta aldizkako
ebaluazioak egiten badira, errazagoa izango da ikastetxearen
inguruan gertatzen diren aldaketei antzematea eta aldaketa
horien arabera jokatzea.

Jarduera didaktiko esanguratsu bat izan daiteke ikasleek zen-
bait egiaztapen-zerrenda prestatzea, horien bidez ebalua deza-
ten beraiek, taldeak nahiz ikastetxeak giza eskubideen alorrean
dituzten jokabideak (ikus “Norberaren ikastetxean giza eskubi-
deak zenbateraino errespetatzen diren ebaluatzea” atala, 96.
orrialdean).
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Konfiantza eta errespetu
soziala
Eskolaurreko hezkuntzan eta lehen hezkuntzako lehenbiziko
urteetan, giza eskubideen irakaskuntzak norberarenganako eta
besterenganako konfiantza eta errespetua sustatzen ahalegin-
du behar du. Izan ere, sentimendu horiek dira giza eskubideei
buruzko kultura osoaren oinarria. Ondorioz, irakasleen alderdi
pedagogikoa funtsezkoa da, laguntza etengabean oinarrituta-
ko ikuspegiak zentzua ematen baitio jarduera bakoitzari, giza
eskubideen irakaskuntzarekin lotuta egon ala ez.

Ipuinak oso-oso baliagarriak dira, haurrek edukia eta irakaspe-
na oso ongi hautematen dituztelako eta oso gogoan hartzen
dituztelako, ondo kontatutako pertsonaia kutun batekin erla-
zionatzen dituztenean. Ipuinok haur-literaturakoak izan daitez-
ke, baina baita gurasoen zein aitona-amonen kontakizunak eta
haurren beraien asmakizunak ere.

Horretarako baliabiderik izanez gero, ikasgelan liburutegia iza-
tea komeni da, eta, liburuak aukeratzerakoan, argitalpen era-
kargarriak bilatu behar dira; bertan, gizonezkoen eta emaku-
mezkoen rolak kultura-artekoak, aktiboak eta estereotipatu
gabeak izan daitezela begiratu behar da. Alde horretatik, testu
bat irakurtzean edo irudidun liburuak erakustean, alderdi posi-
tiboak nabarmendu behar dira.

Bestalde, baliabiderik izanez gero, ikasleek sukaldaritza, zur-
gintza eta lorezaintzako jarduerak egin ditzakete, nahiz eta jar-
duera horiek irudimenaren bitartez ere egin daitezkeen.
Horietan guztietan neskek eta mutilek hartu behar dute parte,
eta, desadostasunik sortzen bada, baliteke arauak ezarri behar
izatea, egoera konpondu eta jarrera diskriminatzailea desage-
rraraztearren. Dena dela, arauek beharrezko izateari uzten
diote, erregulartasunez ezartzen direnean. Berdintasuna area-
gotzeko beste bide bat ikasgelaren antolakuntza edo ikasleen
banaketa-modua aldatzea da. Izan ere, garrantzizkoa da haur-
taldeak eratzean ageriko desberdintasunak are gehiago ez
nabarmentzea. Aitzitik, ikasleen artean adiskidetasun-harrema-
nak bideratu behar dira, baita desberdintasunak onargarriak
eta naturalak direla onartzea ere.
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Gatazkak konpontzea
Gatazkak fenomeno arrunta dira eta, horrenbestez, irakasleek
haiei aurre egiteko estrategia koherentea taxutu behar dute.
Alde horretatik, ezinbestekoa da irakasleak gatazkari buruz
eztabaidatzeko une oro prest egotea. Arazo oro konpondu egin
daitekeela nabarmendu behar dute, baina, nolanahi ere, kon-
ponbidea bilatze aldera, haurrek ere arazoaz hausnartzea
komeni da. 

Arazoak konpontzeko ikuspegi sistematikoagoa azalduko dugu
jarraian:

1. Arazoa hauteman eta egon badagoela onartu behar da.
Jarduera fisiko oro edo ahozko oro eten eta arazo hori
duten haurrak beren jarrera aztertzera bultzatu behar dira.

2. Gertatutakoa deskribatu behar da, protagonistei eta lekukoei
zer gertatu den galdetuz. Txandaka hitz egin behar dute, ete-
naldirik gabe, eta adore emateko keinuak eta laztanak egin
daitezke, haserrealdia eta erruduntasuna baretzearren.
Edonola ere, irakasleek neutral jokatu behar dute, betiere.

3. Konponbideak aztertu behar dira. Protagonistei egoera nola
konpon daitekeen galdetu behar zaie, eta, haurrek irtenbi-
derik aurkitzen ez badute, irakasleek hainbat ideia proposa
dezakete.

4. Konponbide horiek aukeratzeko arrazoiak argitu behar dira,
eta, sarritan, bidezko irtenbide bat baino gehiago izan dai-
tekeela adierazi. Konponbide horien eragin fisikoetan eta
emoziozkoetan pentsatzera bultzatu behar dira haurrak, eta
aurreko esperientzia antzekoak gogorarazi behar zaizkie.

5. Prozedura finkatu behar da, eta interesdunak proposatuta-
ko irtenbide batean ados jar daitezen ahalegindu behar da.

6. Konponbidea aplikatu behar da.

Diskriminaziorik
badago
Diskriminazioa dagoenean, baliteke zaila izatea
konponbiderik aurkitzea, oro har, ez iraindutako
haurrek, ez irain egin dutenek ez baitute ulertzen
argi eta garbi diskriminazioa zer den. Horregatik,
irakasleen jokabideak aparteko garrantzia du. Alde
horretatik, lehenik eta behin, jarrera diskriminatzai-
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lea tinko kritikatu behar dute, eta garbi utzi guztiz onartezina
dela. Horretarako, iraindutako haurrei babes argia eman die-
zaiekete, haserre, ikaraz edo nahastuta daudelako kritikatu
gabe; eta diskriminatzaileak izan diren haurrekin, berriz, irmo-
ak eta, aldi berean, samurrak izan daitezke. Irakasleek biktimei
ulertarazi behar diete beren sexuaren, itxuraren, ezintasunaren,
hizkeraren, arrazaren eta abarren aurkako jarrerak aurreiritzi
onartezinen fruitu direla, eta protagonistekin eta lekukoekin
aztertu behar dute arazoa. Halaber, gurasoekin, irakasleekin
eta tokiko gizarteko kideekin ere hitz egin behar dute.

Prozedura hori hezkuntzako maila guztietan erabil daiteke,
baita ikastetxeko ingurunetik kanpo gertatzen diren egoera
larrietan ere; alegia, diskriminazio-egoera orotan erabil daite-
ke. Ahal dela, ikaskideen arteko etnia-aniztasunaz ohartarazi
behar da, eta hura ulertarazi, bai eta une oro estimarazi ere.
Izan ere, gogoan izan beharra dago arrazakeria eta sexismoa
haurrak oso txikiak direnean azaleratzen direla, eta, horregatik,
balitekeela metodo hau bide egokia izatea. Era berean, irakas-
leek argi izan behar dute litekeena dela beraiek ere diskrimi-
natzaileak izatea eta, ondorioz, halako jokabideak identifikatu
eta gainditzen ahalegindu behar dutela.

Bestalde, ikasgela eta ikastetxeak ezintasunak dituzten haurrak
erraz hartzeko prestatuta egon daitezen saiatu behar da.

Jarraian azalduko ditugun jardueren eta estrategien bidez,
lehen haurtzaroan dauden haurren hezkuntzan giza eskubide-
ak nola lan daitezkeen ikusiko dugu.

Antzekotasunak eta
desberdintasunak
hautematea

a) Ezaugarriak
Haurrek biribilean eseri behar dute. Erdian beste haur batek koka-
tu behar du, eta ezaugarriren bat adierazi: “Ea, nork darama
gerrikoa?”, “Nork du arreba edo ahizparik?”… Gerrikoa darama-
ten edo ahizpa edo arrebaren bat duten guztiek lekuz aldatu
behar dute, eta biribilaren barruan dagoen haurrak ere bai; eser-
lekurik gabe geratzen denak erdira joan eta beste ezaugarri bat
aukeratu behar du. Hartara, haurrak berehala ohartzen dira
modu askotara direla berdinak eta ezberdinak. Interesgarria litza-
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teke amaieran hain nabarmena ez den ezaugarriren bat adieraz-
tea: “Nor dira atseginak?”. Eskuarki, orduantxe amaitzen da
jokoa, zailagoa baita halako ezaugarriak begiratu batean igar-
tzea. Dena dela, irakasleek izaeraren ezaugarri horiek nola hau-
tematen diren aztertzeko aprobetxa dezakete.

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko (GEAU) 1. eta 2. art.
Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko (HEH) 2. art.

b) Baldintzaren araberako nortasuna
Irakasleek azaldu behar dute, batzuetan, jendeak ez dituela
antzekotasunak hautematen. Gero, baldintzaren bat proposatu
behar dute (jaiotza-hilabetea, anai-arreben kopurua, etxeko
abere-mota, jostailu edo jolasik gogokoena…), eta haurrek bal-
dintza bereko ikaskideekin elkartu behar dute. Baldintza kon-
plexuagoak ere proposa daitezke (haurrek zenbat hizkuntzatan
hitz egiten duten, etorkizunerako nahiak, zaletasunak, irakas-
gairik gogokoena…), eta, jokoaren amaieran, honako galdera
hau egin behar da: “Zer ikasi duzu jarduera honetan?”. Orduan,
pertsonen artean hautemandako antzekotasunak eta desber-
dintasunak aztertu behar dira.

GEAUko 2. art.
HEHko 2. art.

Konfiantza eta
autoestimua sustatzea
1. Nor naiz eta nolakoa naiz?

a) Nire buruari buruzko liburua
Haur bakoitzak bere buruari buruzko liburua hasi behar du,
azalean bere argazkia jarrita. Haurraren argazkiak eta prosazko
zein poesiazko kontakizunak bildu behar dira bertan, eta, hau-
rrek idazten ikasi ahala, baita norberari buruzko xehetasunak,
norberari buruzko galderak eta galdera horien zein beste ba-
tzuen erantzunak ere. 

Baliabideak mugatuak badira, ikasgela osoari buruzko liburua
egin daiteke, eta orrialde bat edo bi eman haur bakoitzari. 

GEAUko 3. eta 19. art.
HEHko 6., 7., 8., 12., 13. eta 30. art.
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b) Elkarrizketa-zirkulua
Haurrek biribilean eseri behar dute, irakasleekin eta balizko
bisitariekin batera, eta irakasleek galderak egin behar dituzte,
ikasleek banan-banan erantzun ditzaten:
– Nigandik gehien atsegin dudana da…
– … izan nahiko nuke.
– Nire jolasik gogokoena da…
– Uste dut nire izenak esan nahi duela…
– Jakin nahiko nuke…
– Pozik nago, baldin eta…
– Triste jartzen naiz, baldin eta…
– …-agoa izan nahi dut.
– Espero dut egunen batean…

Oso garrantzitsua da inor eten gabe entzutea eta haur guztiek
tarte bera izatea erantzuteko. Alde horretatik, txanda-pasa egin
daiteke haurrek hitz egin nahi ez badute, baina guztiek beren
lekuan jarraitu behar dute, jarduera amaitu arte. Ondoren, eran-
tzunak beren buruari buruzko liburuan idatz ditzakete.

GEAUko 18. eta 19. art.
HEHko 8., 12., 13., 14., 17. eta 31. art.

c) Bizitzako haria
Haur bakoitzak hari bat hartu behar du, hor bere bizitza irudika-
tzeko. Marrazkiak, ipuinak eta gertatu zaizkion gauzarik esangu-
ratsuenak irudikatzen dituzten objektuak zintzilikatu behar ditu
bertan, dela ordena kronologikoari jarraiki, dela nahi duen orde-
nari jarraiki. Haria etorkizunerantz ere luza dezakete. 

GEAUko 1., 3. eta 19. art.
HEHko 6., 8., 12., 13., 14., 27., 30. eta 31. art.

d) Silueta paretan
Orri handi batean haur bakoitzaren silueta marraztu behar da
–onena haurrak lurrean etzatea da–. Ikasleek beren gorputzaren
xehetasunak marraztu edo margotu eta beraiei buruzko datuak
eta ezaugarri fisikoak idatzi behar dituzte (izena, neurria, pisua,
ikastetxean edo etorkizunean zer ikasi edo egin nahi duten…).
Ondoren, siluetak paperean trazatu badira, paretan jarri behar
dira, haur bakoitzak gainerakoak eta bere burua ezagut ditzan.

GEAUko 3., 19. eta 24. art.
HEHko 6., 7., 8., 12., 13., 28., 29. eta 31. art.
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e) Ni eta nire zentzumenak
Haurrek biribilean eseri behar dute, eta honako adierazpen
hauek bota edo antzeztu behar dituzte:
– Entzumenak balio dit...
– Ikusmenak balio dit...
– Usaimenak balio dit...
– Ukimenak balio dit...
– Dastamenak balio dit...

Beharrezkoa bada, ezintasunak dituzten haurren beharretara
egokitu behar dira adierazpenak: “Ondo/ezer ikusten ez badut
ere, ni neu izaten jarraitzen dut, eta … dezaket”.

Bestalde, haur bakoitzak hobeto entzun, usaindu edo ukitzen
lagunduko dion tramankulua asmatu behar du, eta, ondoren,
egoera deskribatu, marraztu edo antzeztu.

GEAUko 22., 25. eta 26. art.
HEHko 23., 26., 28. eta 29. art.

f) Nahien zirkulua
Ikasleek biribilean eseri behar dute, eta, txandaka, honako nahi
hauek adieraz ditzaten proposatu behar zaie –talde txikiak edo
bikoteak ere eratu daitezke–: 
– Animalia bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
– Txori bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, …-(e)lako.
– Intsektu bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
– Lore bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, …-(e)lako.
– Zuhaitz bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
– Altzari bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
– Musika-tresna bat izan ahal banintz, … izango nintzateke,

…-(e)lako.
– Eraikin bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
– Automobil bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
– Kale bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, …-(e)lako.
– Hiri/probintzia/eskualde bat izan ahal banintz, … izango

nintzateke, …-(e)lako.
– Herrialde bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
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– Jolas bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, …-(e)lako.
– Disko bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, …-(e)lako.
– Telebistako programa bat izan ahal banintz, … izango nin-

tzateke, …-(e)lako.
– Film bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, …-(e)lako.
– Elikagai bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.
– Kolore bat izan ahal banintz, … izango nintzateke, 

…-(e)lako.

GEAUko 19. art.
HEHko 13. eta 14. art.

2. Nola bizi naiz besterekin?

a) Panpinazko nire familia
Haur bakoitzak panpinazko familia osatu behar du, eta panpi-
na horietako batek bera irudikatu behar du. Panpinak oso
xumeak izan daitezke (esaterako, pintatutako eta makiletan
itsatsitako kartoizkoak, edo buztinezkoak), eta izena jarri behar
zaie. Elkarren arteko harremana argitu behar da, eta, ondoren,
haur bakoitzak ikaskideen aurrean antzeztu beharreko zeremo-
nia edo festa (adibidez, ezkontza) asmatu behar du.

GEAUko 16., 20. eta 27. art.
HEHko 9., 10., 15. eta 31. art.

b) Alegiazko adiskideak
Haurrek eserita edo etzanda egon behar dute, begiak itxirik
dituztela eta isilik, eta arnasa sakon hartu eta poliki-poliki bota
behar dute, hiru aldiz. Leku berezi edo gogokoren bat irudika-
tu behar dute, munduko edozein tokitan egon litekeena (baita
espazioan ere), eta, irudimenaren bitartez, leku horretan barre-
na ibili behar dute, bertan jazotzen dena sentituz, entzunez eta
ikusiz. Begien bistan duten etxe edo eraikin batera joan eta ber-
tan sartu behar dute orduan: logela berezi bat dago, gorantz
irekitzen den ate bat duena pareta batean. Atea pixkana-pixka-
na ireki eta inoiz ikusi ez duten lagun berezi bat (zaharra zein
gaztea, gizonezkoa zein emakumezkoa) agertuko da, oinetatik
hasi eta bururantz; bertan dago beti, eta, inorekin hitz egin edo
egon nahi badute, harengana jotzea dute. Ikasleek atea itxi,
eraikinetik atera eta, imajinazioaren bidez, ikasgelara itzuli
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behar dute. Azkenik, irudikatutakoa azaldu behar dute, bai biri-
bilean, bai taldeka nahiz bikoteka.

GEAUko 20. art.
HEHko 15. art.

c) Eskutitzak eta adiskideak
Posta arrunt edo elektroniko bidezko harremana abiatu behar
da beste ikastetxe bateko ikasleekin edo munduko beste
herrialde batekoekin. Harremana hasteko, poemak edo opariak
bidali daitezke. Ondoren, oso urrun ez badaude, bisita egin dai-
teke, beste komunitate horretako haurrak ezagutu eta haien
ikastetxea aztertzeko:

• Handia al da?

• Zertan jolasten dira?

• Zertan egiten dute lan ikasleen gurasoek?

• Zer antzekotasun eta zer desberdintasun daude bi ikastetxe-
en artean?

GEAUko 19., 20. eta 26. art.
HEHko 13., 17. eta 29. art.

d) Adiskide zaharragoak
Irakasleek bitartekoak jarri behar dituzte, ikasleek adiskide
zaharrago bat izan dezaten aurreragoko mailaren batean, eta
jardueraren bat antolatu behar dute, haurrek adiskide horren-
gana jo behar izateko zailtasunik izanez gero. Gainera, adiskide
hori ikaskide gazteagoari buruz interesa agertzera (jolasen bat
irakastera edo lanean laguntzera) animatu behar dute.

GEAUko 20. art.
HEHko 15. art.

e) Ingurukoak
Haurrek biribilean jarri behar dute, eta bakoitzak
duen bertuteren batean pentsatu behar du; beste-
la, besterengan zer dohain miresten diren galdetu
behar zaie. Gero, eztabaida sorrarazi behar da,
honako galdera hauek direla-eta:

• Errespetatzen al duzu besterengan zugan
balioesten duzun bertutea?

2. kap.
37

 ABC MEP chap2 EUS V2_OK.qxp  19/6/07  17:39  Página 37

            



• Errespetatzen al dituzu besterengan zuk ez dituzun bertuteak?

• Gizaki guztiak al dira errespetagarriak? Zergatik?

• Nola adierazten duzu besterenganako errespetua?

Ondoren, norbaitek ez errespetatu izanak samindu egin zituen
hartaz oroitu behar dute ikasleek:

• Zer sentimendu pizten ditu errespeturik ezak?

• Zergatik jokatzen dute pertsonek errespeturik gabe?

• Zer da duintasuna? Norbaitek errespetatzen ez zaituenean,
egiten al dio min zure duintasunari?

• Norbaitek errespetatzen ez bazaitu, zer egin daiteke?

Azkenik, 

• Honako galdera hau egin behar da: “Zer esan nahi du giza-
ki guztiek errespetua merezi dutela esateak?”. 

• Jendeak errespetu handiagoz jokatuko balu, gizartea zer
aldetatik hobetuko litzatekeen erakusten duten adibideak
eskatu behar dira.

• Ikasleak besterenganako errespetua adierazteko moduetan
pentsatzera bultzatu behar dira.

GEAUko 1., 2. eta 12. art.
HEHko 2., 12., 13., 14., 16. eta 29. art.

f) Garbigailua
Ikasleek bi ilara paralelotan jarri behar dute aurrez aurre, elka-
rrengandik oso hurbil. Muturrean dagoen haur batek bi ilaren
artean (“garbigailuan barrena”) pasatu behar du, eta, gainera-
koek (bertako kulturan onartuta badago) bizkarrekoak eman
behar dizkiote, edo eskua estutu, laudoriozko, maitasunezko eta
adorezko hitzak esaten dizkioten bitartean. Ilarara itzultzean,
muturrean geratu den haurrak igaro behar du bi ilaren artean.

“Garbiketaren” ostean, haurrak pozaren pozez gelditzen dira,
baina, hala ere, atseginagoa da egunean haur bat edo bi “gar-
bitzea”, guztiak batera “garbitzea” baino.

GEAUko 1. eta 2. art.
HEHko 2. art.
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Konfiantza
Konfiantza irakasleen eta ikasleen arteko harremanetan hasten
da. Ikasleak gustura egongo badira,

• irakasleak ere pertsonak direla erakutsi behar zaie;

• jarduera guztiak sakon azaldu behar zaizkie;

• ez dakizkiten hitzak eta ideiak (kontzeptuak) argitu behar
zaizkie;

• eta informazioa eman behar zaie, jarduerei buruz ez ezik,
beren bizitzan eragina duten gaiei buruz ere.

Ahal dela, irakasleek tokiko gaiak edo komunikabideetan argi-
taratutako berriak landu behar dituzte, egunean zenbait minu-
tuz, giza eskubideei buruzko arazoei modu informalagoan hel-
tzearren. Azken batean, horrela ere irakasten da.

g) Konfiantza itsua

Ikaskideek bikoteka jarri behar dute, eta bikotekide batek bes-
teari begiak estali eta hainbat minutuz gidatu behar du. Ikus
dezakeen haurra egoeraz baliatzen ez dela ziurtatu behar da,
kontua konfiantza sustatzea delako, konfiantza gutxitzea baino
gehiago. Alde horretatik, “ikusleak” ahalik eta esperientzia
anitzenak ahalbidetu behar dizkio ikaskideari; esate baterako,
bikotekide “itsuak” oinen edo eskuen bitartez gauzak uki di-
tzan bideratuz, hitzez edo jolas baten bidez.

Minutu batzuen buruan, ikasleek rolak aldatu eta prozesua
errepikatu behar dute; hau da, “itsuak” “ikusle” bihurtu behar
du, eta alderantziz.

Amaitzean, ikasleek gertatutakoa azaldu behar dute; sentitu
dutena deskribatu behar dute: “itsuarena” egin dutenean sen-
titutakoa ez ezik, “ikuslearena” egin eta “itsuaren” gaineko
ardura izan dutenean sentitutakoa ere bai.

Jarduera honen bitartez, ikasleak ikusmen-arazoak (edo entzu-
men-arazoak) dituzten pertsonen bizitza nolakoa den jabetzen
dira, baita gizarte-konfiantzaren garrantziaz ere. Gizarte-konfian-
tzaren gaiak, gainera, munduko gizarteaz, haren funtzionamen-
duaz eta geldiaraz dezaketen arrazoiez hitz egitea ekar dezake.

GEAUko 28. art.
HEHko 3. eta 23. art.
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39

 ABC MEP chap2 EUS V2_OK.qxp  19/6/07  17:39  Página 39

       



Ikasgelako arauak
ezartzea
Ikasgelako giroa oso garrantzitsua da, bai eta parte hartu eta
elkarlanean aritzea ere. Ikasleen iradokizunek eta iritziek ikasge-
lako giroa hobetzen lagun dezakete; horregatik, haien ideiak
onartzeko prest egon behar dugu, eta beharrezko aldaketak egin.

Alde horretatik, ondorengo jarduera oso esanguratsua da, zuze-
neko eragina baitu ikasgelako giroan. Argi eta garbi erakusten du
irakasleak prest daudela ikasleek eskolen martxan parte har deza-
ten, eta haiengan konfiantza dutela. Halaber, haurrak hausnar-
tzera bultzatzen ditu, ikasgelan ezarri behar diren eta ezarri ahal
diren arauei buruz, arau horiek betearazteari buruz eta irakasle-
ek ikasgelako giroari eutsi beharrari buruz.

a) Ikaskideen premiak
Hainbat prozedura dago ikasgelako arauak egiteko: eztabaida
irekia egin eta emaitzak laburtzea, talde txikitan eztabaidatu
eta emaitzak ikaskide guztien aurrean azaltzea, eta ikasle
bakoitzari eginkizun jakin bat egokitu eta egindako lana gai-
nerako ikaskideek baloratzea.

Abiapuntu egoki bat ikasleei nahi dutena esateko eskatzea da.
Zerrenda izugarri luza daitekeenez, beraien ustez benetan beha-
rrezkoak diren elementuak aukeratu behar dituzte. Zerrenda
horretan, beraz, funtsezko premiak bakarrik agertuko dira, eta
askoz ere laburragoa izango da. Premia horiek “Zer premia ditu
gure ikasgelak?” izeneko taulan idatzi behar dira. Azkenik, gizar-
teko kide diren aldetik exiji ditzaketenak hautatu behar dituzte,
eta “Ikasgelako eskubideak” izeneko taulan idatzi.

Ikasleak aukeraketaren arrazoiak azaltzera bultzatu behar dira.

GEAUko 7. eta 21. art.
HEHko 12., 13., 28. eta 29. art.

b) Ikaskideen betebeharrak
Eskubideen eta betebeharren artean dagoen funtsezko lotura
nabarmendu behar da, eta horretarako modu bat da, ikasleek
ikasgelako eskubideen zerrenda osatu ostean, eskubide bakoitza
betebehar gisa planteatzea eta “Ikasgelako betebeharrak” izene-
ko taulan idaztea. Esaterako, “Ikasgelan seguru sentitu behar
dugu guztiok” araua honela plantea daiteke: “Ez dugu inor irain-
du behar, eta ez ditugu inoren sentimenduak mindu behar”.

GEAUko 29.
HEHko 29. art.
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c) Eskubideak eta betebeharrak betiere
aintzat hartu beharra

Ikaskideek oinarrizko eskubideen eta betebeharren zerrenda
hitzartu ostean, ikusgai jarri behar dira, kontsultatzeko eta,
beharrezkoa bada, aldatzeko. Litekeena da ikasleek edo irakas-
leek beraiek arauak urratzea, arauetan xedatu gabeko egoera-
ren bat jazotzea, edota ikasgelako arauak beste irakasleen
arauekin edo ikastetxeko zuzendaritzaren arauekin bateraezi-
nak izatea. Halakoetan, arrazoiak arretaz eztabaidatu eta
aztertu behar dira. Azken batean, zailagoa da ordena adosta-
sun orokorrez ezartzea autoritatearen bidez ezartzea baino;
izan ere, adostasuna lortzeko, konpromisoa eta negoziazioa
behar dira. Horregatik guztiagatik, prozesu hau oso ikaskuntza-
esperientzia baliagarria da.

GEAUko 7., 11. eta  21. art.
HEHko 12., 13., 28. eta 29. art.

Giza eskubideak ulertzea
Ikasgelako arauak osatu ostean, hurrengo urrats logikoa mun-
duan gauza bera egitea da.

a) Herrialde berri bat diseinatzea
Demagun lurralde berri bat aurkitu dela, gizakia
bizitzeko baldintza guztiak dituena. Bertan ez da
orain arte inor bizi izan, eta, beraz, ez du ez lege-
rik, ez historiarik. Ikaskideek bertan kokatu behar
dute, baina, horretarako, talde txiki batek herrial-
de berri horretako eskubideen zerrenda egin
behar du; inork ez daki, ordea, zer kargu izango
duen.

Talde txikitan banatuta, taldekideek herrialde
berriaren izena proposatu behar dute, eta guztien
artean, hamar eskubide adostu eta zerrendatu

behar dituzte. Talde bakoitzak bere zerrenda ikaskideen aurre-
an aurkeztu behar du, eta gelakide guztien artean, aipatutako
eskubideak biltzen dituen zerrenda egin behar dute. Ondoren,
ikaskide guztiek egindako zerrenda orokorra aztertu behar da:
zer gertatuko litzateke, eskubide jakin batzuk kanpo utziko
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balira? Eskubide esanguratsurik falta al da? Zertan bereizten
dira zerrenda hau eta ikasgelako arauen zerrenda?

GEAUko 13., 21. eta 26. art.
HEHko 12. eta 13. art.

b) Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalaren berri ematea

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren berri eman behar
da, eta munduko pertsona guztiei dagozkien eskubideak dituela
argitu; jarraian, bertsio sinplifikatua irakurri behar da, ozen (ikus
1. eranskina). Ikasleak ohartzen badira artikuluren bat ikasgela-
ko arauen zerrendako eskubideren batekin bat datorrela, artiku-
lu horren zenbakia idatzi behar da arauaren alboan.

Bertsio sinplifikatua irakurtzen bukatu ostean, emaitzak azter-
tu behar dira:

• Falta al da ikasgelako arauen zerrendan Aldarrikapen
Unibertsalean ageri den eskubiderik? Eskubide gehiago
erantsi nahi al dituzte ikasleek? 

• Falta al da Aldarrikapen Unibertsalean ikasgelako arauen
zerrendan ageri den eskubiderik?

• Eskubideez gain, betebeharrak ere finkatzen al ditu
Aldarrikapen Unibertsalak?

Antzeko jarduera egin daiteke Haurraren Eskubideei buruzko
Hitzarmenaren bertsio sinplifikatuarekin.

GEAUko 21. eta 26. art.
HEHko 29. art.

Haurren eskubideak
lantzea

a) Haurren eskubideen definizioa
Ikasleei galdetu behar zaie ea badagoen beraiei zehazki –hau-
rrak diren neurrian– dagokien eskubiderik eta betebeharrik: zer
egitea (edo zer ez egitea) har daiteke txartzat, haur bati egite
(edo ez egite) hutsagatik?

Alde horretatik, Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren
berri eman behar da, eta adingabeek osasunez, segurtasunez
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eta zoriontsu hazteko eta pertsona zintzoak iza-
teko behar duten guztia bermatzen duela argitu;
gainera, Hitzarmenaren harira, premien eta esku-
bideen arteko harremana ulertzen lagundu behar
zaie haurrei.

Honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:
• Zuen ustez, zergatik onartu dute Nazio

Batuek berariaz haurren eskubideei dagokien
testua? Zer alde dago haurren eta helduen
premien artean?

• Zergatik behar dute haurrek aparteko babesa? Eman adibi-
deak.

• Zergatik hartu behar dira aparteko neurriak haurren ongi-
zatea lortzeko? Zer premia dituzte haurrek bizi, hazi eta
zoriontsu izateko?

• Zergatik hartu behar dute haurrek parte gizartean? Adierazi
adibideak.

• Nor arduratzen da haurren eskubideak errespeta daitezen
zaintzeaz? Gurasoak, irakasleak, beste heldu batzuk, beste
haur batzuk, Estatua…?

b) Nahiak eta premiak
Talde txikitan banatuta, haurrek zoriontsu izateko behar dituz-
ten hamar gauza irudiztatu behar dituzte ikasleek txarteletan,
hala aldizkarietan ebakitako argazkien bidez, nola marrazkien
bidez. Txartel bakoitza izen batez identifikatzen lagundu behar
zaie. Talde bakoitzak bere txartelak argitu eta azaldu behar
ditu, “Premiak” izenburupean.

Gero, gobernu berriak txarteletan ageri diren premien zati bati
baino ez diezaiokeela erantzun iragartzen da, eta, hortaz, talde
bakoitzak premia horietatik hamar kendu behar dituela.
Taldeak premia horiei dagozkien txartelak kendu eta “Nahiak”
izenburuko multzoan bildu behar ditu.

Premiak areago murriztu behar direla iragarri behar da ondo-
ren. Hori dela-eta, taldeek beste hamar baztertu behar dituzte,
prozedura berari jarraiki.

Azkenik, prozesua aztertu behar da:

• Zer premia kendu dira lehenik? Zergatik?

• Zer alde dago premien eta nahien artean?

• Aldatzen al dira nahiak eta premiak, pertsona batetik bes-
tera?
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• Zer gertatuko litzateke, zerrendatik premiak baztertzen
jarraitu beharko bagenu?

Jardueraren amaieran, argitu beharra dago haurren eskubideen
oinarria haurrek bizitza osasuntsu eta zoriontsua bizitzeko eta
herritar arduratsu izateko behar duten guztia dela, eta, ildo
berean, Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmena eskubide
horiek haur guztiei bermatzeko ahaleginaren emaitza dela
(ikus “Haurren eskubideen definizioa” atala). Ikaslerik zaharre-
nek Hitzarmenaren bertsio laburtua ozen irakur dezakete (ikus
2. eranskina), eta haren edukia nahiei eta premiei buruz
beraiek egindako zerrendekin alderatu8.

c) Zer premia dituzte haurrek?
Talde txikitan bilduta, ikasleek haur bat (apika, beraietako bat)
oso azaletik marraztu eta izen bat eman behar diote; horrez gai-
nera, haur ideal horrek heldua denean izan beharko lituzkeen
ezaugarri mentalak, fisikoak, espiritualak eta izaerazkoak (osa-
suna, umore-sena, aiurri ona…) eztabaidatu eta marrazkiaren
barnean idatzi behar dituzte; dohain ideal horiek marraztutako
haurraren gainean edo inguruan sinboloak jarriz ere irudika di-
tzakete –esaterako, hezkuntza adierazteko, liburuen irudiak
egin daitezke–. Marrazkitik kanpo, berriz, haurrak bertute
horiek izateko beharko dituen giza baliabideak eta baliabide
materialak zerrendatu behar dituzte taldekideek –esate batera-
ko, osasuna izateko, elikadura eta osasun-arreta behar da–.
Ondoren, gizarteko kide berria aurkeztu eta egindako aukerak
azaldu behar dituzte.

Marraztu ostean, Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren
berri eman (ikus “Haurren eskubideen definizioa” atala) eta
bertsio laburtua ozen irakurri behar da (ikus 2. eranskina).
Haurrak ohartzen badira artikuluren batek beraiek irudikatuta-
ko haurraren premiaren bati erantzuten diola, artikulu horren
zenbakia idatzi behar dute premiaren alboan. Ikaskideek zehaz-
tu baina Hitzarmenak xedatu ez dituen premiak, berriz, biribil-
du egin behar dira.
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2. kap.
45

d) Haurren eskubideak sustatzea
Hainbat herrialdetan, egunkariak, irrati-kateak eta
telebista-kateak haurren eskubideez mintzatzen
dira. Ildo horretan, talde txikiak osatu eta ikasleak
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko arti-
kulu jakinak nolabait iragartzera bultzatu behar
dira (adibidez, kartelen, ipuin laburren, kantuen
eta abarren bidez), beren ideiak ikaskide guztien
aurrean azal ditzaten.
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Hirugarren kapitulua

Giza eskubideak lehen
hezkuntzako bigarren

aldian eta bigarren
hezkuntzako

lehenengo eta
bigarren aldian

Giza jarrera oro positiboki garatzeko beharrezko
diren printzipioak definitzea du xede giza eskubi-
deei buruzko kulturak, eta, alde horretatik, printzi-

pio horiek gauzatzeko hainbat gai landuko ditugu segi-
dan. Jarduera batzuk besterik ez ditugu proposatuko gai
bakoitzean, baina irakasleek beren jarduerak prestatzeko
abiapuntua izan beharko lukete. Edonola ere, gai batzuk
gatazkatsuak izan daitezkeela-eta, irakasleek arretaz eta
zuhurtasunez aurkeztea komeni da.
Irakasleek, arreta gai jakin batzuetan jarri nahi badute
(esaterako, bakean eta desarmatzean, munduko garape-
nean, preso politikoetan, herri gutxiengodunetan, arraza-
keriaren edo sexismoaren aurkako borrokan…), giza
eskubideen alorrean sartu behar dute. Hartara, ikasleek
ikusiko dute eztabaidatzen ari diren gaia gai-multzo
baten barneko azpigaia dela.
Alde horretatik, analisi orokorrak eztabaida zabaltzen du,
eta gai jakin bat aztertzeak, berriz, eztabaida sakontzen.
Hori dela-eta, giza eskubideekin lotutako alderdi ezberdi-
netan espezializatuta dauden irakasleak elkarren artean
koordinatzea komeni da, gai horietan sakontzearren. 
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Bizitza babestea: banakoa
eta gizartea
Gizadia banakoek osatzen dutela argi eta garbi ulertze aldera,
komeni da irakasleek ikasleekin “giza” adjektiboaren esanahia
aztertzea. Bigarren kapituluan landu ditugun bi gairi, konfiantza-
ri eta errespetuari, heltzeko forma konplexuagoa da hori.
Pertsonak izaki sozialak gara; banako nortasuna dugu, baina daki-
gunaren zatirik handiena besterekin biziz ikasi dugu. Ondorioz,
banakoaren azterketa gizartearen beraren azterketa ere bada.

a) Gizakiaren definizioa
Objektu bat (hala nola, zakarrontzi bat buruz behera) paratu
behar da ikaskideen aurrean. Unibertsoko beste leku batetik eto-
rritako bisitaria dela eta beren buruari “gizaki” esaten dioten iza-
kiak nor diren jakin nahi duela azaldu behar zaie ikasleei; beraz, gu
gizaki gisa identifika gaitzan laguntzeko eskatuko zaie ikasleei.

Honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:

• Zer esan nahi du “gizaki” izateak?

• Zer alde dago bizirik egotearen eta irautearen artean?

GEAUko 1. art.
HEHko 1. art.

b) Mezua botila barruan
Ikasleei honako jarduera hau proposatu behar zaie: zenbait sei-
nale iritsi dira espaziotik, eta Nazio Batuek gizakiei buruzko
informazioa bidaliko dute espazio-ontzi batean. Hori dela-eta,
ikasleek zer informazio-mota (musika, gizakien irudiak, arropa,
argitalpenak, erlijio-objektuak, etab.) igorriko den aukeratu
behar dute, ikaskide guztien artean, talde txikitan edo banaka
eztabaidatuz, eta, horretarako, galdera sakonak egin behar
dituzte: “Zer naiz?”, “Zer gara gu?”…

Ikasleek gizaki direlako kontzientzia hartzea da jarduera honen
helburua. Izan ere, ezinbestekoa da hori, beren burua gizadi
osoarekiko askotariko ardurak dituzten gizakitzat hartzeko.
Alde horretatik, gizatiarra zer den definituz, gizagabea zer den
ere ulertuko dute.

GEAUko 1. art.
HEHko 1. art.

3. kap.
48

 ABC MEP chap3 EUS V2_OK.qxd  19/6/07  17:41  Página 48

          



c) Hasiera eta bukaera
Gizakien gizarteratzea oso gai konplexua da. Hori dela-eta,
ikasleek bizitzeko eskubidea aztertzeko, biziaren hasierari eta
bukaerari buruz hausnar dezatela proposa dezakete irakasleek.

• Noiz hasten da bizia?

• Ba al da bizia kentzea justifikatzen duen egoerarik?

• Zer-nolako faktoreek baldintzatzen dute biziari buruzko
gure iritzia? Erlijioak, teknologiak, zuzenbideak…

GEAUko 3. art.
HEHko 6. art.

d) “Kazetari bat desagertu da!”
Irakasleek zuhurtasunez jokatu behar dute egoera honetan, eta
honako informazio hau helarazi behar diete ikasleei:

“Demagun kazetaria zarela eta zure artikulu batek biziki
haserrarazi duela goi-kargu batean dagoen norbait.
Hurrengo egunean, ezezagun batzuk etxean sartu zaizkizu,
eta bahitu egin zaituzte. Kolpatu eta logela batean giltza-
petu zaituzte, bakarrik. Inork ez daki non zauden; inork ez
du ezer egin laguntzeko. Hainbat hilabete eman duzu ber-
tan”.

Halaber, ustezko herrialde horretako Justizia-ministroari gutun
bat idazteko eskatu behar zaie ikasleei, urratu diren eskubide
horiek aipatzen dituena; bestela, eskutitz irekia idatz diezaio-
kete kazetariari.

Bestalde, galdetu ikasleei norengana jo daitekeen horrelako
egoeretan, laguntza eske. Hartara, gizarte zibileko erakundeek
zer eginkizun betetzen duten lantzeko balia daiteke jarduera.

GEAUko 3., 5., 8., 9., 11. eta 12. art.

e) Haurren babesa
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko artikuluen artean,
haurrak babesten dituzten guztiak bilatu behar dira, bai eta
artikulu horietan haurrei tratu txarrak emateari eta haurrak
esplotatzeari buruz aipatzen diren egoerak eta moduak ere:

• Erantsiko al zenuke tratu txarrak eragiteko beste modurik?

• Ba al dago bestek baino babes handiagoa behar duen haur
ahulagorik?
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Ildo horretan, haurrak babesteko ardura nork duen eztabaida-
tu behar da:

• Hitzarmenaren arabera, nori dagokio haurrak babesteko
erantzukizuna?

• Ezartzen al du Hitzarmenak erantzukizunen lehentasun-
ordenarik?

• Zer gertatzen da, erantzukizun hori dutenek haurrak babes-
ten ez badituzte?

Azkenik, norberaren komunitateak haurrak nola babesten
dituen aztertu behar da, jardueraren hasieran prestatutako
zerrendaren bitartez:

• Aparteko zer babes-mota behar dute komunitateko haurrek?

• Zer pertsonak eta taldek babesten dituzte haurrak?

• Nola lagun dezake ikasle bakoitzak eta, oro har, ikaskide-tal-
deak haurrak babesten?

• Zergatik da beharrezkoa haurren eskubideak giza eskubide-
ei buruzko aparteko itun batean biltzea?

HEHko 2., 3., 6., 8., 11., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 
32., 33., 34., 35., 36, 37. eta 38. art.

Gerra, bakea eta giza
eskubideak
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala Bigarren Mundu
Gerrako gertakari lazgarrien ondorioz idatzi zen. Izan ere,
Aldarrikapeneko hitzaurreak dio “giza eskubideak ez ezagutze-
aren eta gutxiestearen ondorioz, giza kontzientziari irain egi-
ten dioten basakeriak” gertatu izan direla, eta “munduko aska-
tasuna, justizia eta bakea giza familiako kide guztien berezko
duintasunean eta eskubide berdin eta ukaezinetan” oinarritzen
direla.

Bakea, desarmatzea, garapena eta giza eskubideak oso lotuta
daude eta, horrenbestez, giza eskubideen balioa eskuarki ira-
kasteko era bat bakearen eta desarmatzearen balioa irakastea
da, baita garapenarena eta ingurumena babestearena ere. 

Ildo horretan, armamentu-norgehiagokaren eta norgehiagoka
hori geldiarazteko egiten den guztiaren berri eman dakieke
ikasleei. Izan ere, Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik 
150 gerra baino gehiago jazo izanak oso argi adierazten du
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indar armatua erabiltzen jarraitzen dela. Alde horretatik, nazio-
arteko politika eta ekonomia ikaskideen mailara egokituta
aztertzea lagungarri gerta daiteke, ikasleek hobeto uler dezaten
zergatik den hain zaila bakeari eustea. Azken batean, garapen-
arloan dauden desberdintasunak eta arazo ekologikoak arazo
iraunkorrak dira, eta, mehatxua ez ezik, gerraren sorburu ere
izan daitezke. Era berean, gerrek (batik bat, gerra nuklearrek),
txikiak izanik ere, hondamendia eragin dezakete ingurumenean.

a) Bakea
Ahal dela, egun eguzkitsua hautatu behar da, eta
ikasleei honako galdera hau egin: “Tokiko gatazkak
eta gerra-mehatxua dituen mundu honetan, zuen
ustez, zergatik da bakea hain garrantzizkoa?”.

Ikasleekin ikasgelatik atera eta toki atseginen
batera joan behar da. Lurrean etzan eta, hitzik
esan gabe, begiak itxita egon behar da hiru
minutuz. Ondoren, eskolari berriro ekin eta ezta-
baida piztu behar da ikasleen artean, bakearen
funtsezko balioari buruz: nola definituko zenu-
kete bakea? Zer harreman dago bakearen eta
giza eskubideen artean?

GEAUko 1., 3. eta 28. art.
HEHko 3. eta 6. art.

b) Goi-bilera
Rol-joko edo simulazio bat antolatu behar da, herrialde guztie-
tako agintari politikoak berebiziko garrantzia duen gai bati
buruz eztabaidatzen ari direla-eta; hala nola, lurreko minen
erabilera murrizteari edo haurrek lan arriskutsuak egin ditzaten
debekatzeari buruz. Ikasleek taldeak eratu behar dituzte, talde
bakoitzak eztabaida horretan parte hartzen duen herrialde bat
ordezkatzeko: batzuek halako jokabideak galaraztearen alde
egin behar dute, eta beste batzuek, berriz, debekuaren kontra.

Ahal dela, eztabaida horiek Pertsonen kontrako Minen Erabilera,
Biltegiratzea, Ekoizpena eta Transferentzia Debekatzeari eta
Pertsonen kontrako Minak Deuseztatzeari buruzko Hitzarmena
(1997) eta Haur Lanaren Formarik Okerrenak Debekatzeari eta
Berehala Deuseztatzeari buruzko Hitzarmena (LANEren 182. hi-
tzarmena, 1999) idazteko izandako eztabaidekin erkatu behar
dira, eta nabarmendu behar da herrialdeak eta pertsonak elkarla-
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3. kap.
52

nean ari daitezkeela, elkarrekin bakean bizitzeko bideak aurki-
tzeko –“Nazio Batuen ereduaren simulazioa” izeneko jardueran,
gai hau aurkezteko beste modu bat agertzen da–.

GEAUko 28. art.
HEHko 3., 4. eta 6. art.

c) Maleta prestatzea
Gerren eta zapalkuntzaren ondorioz, errefuxiatu-aldrak sortzen
dira; alegia, pertsona ugarik jatorrizko herrialdeak utzi behar
dituzte, “arrazagatik, erlijioagatik, beren herritartasunagatik,
gizarte-talde jakin bateko kide izateagatik edo dituzten iritzi
politikoengatik jazar ditzaten beldur izateko nahikoa arrazoi”
dituztelako (Errefuxiatuen Estatutuari buruzko Hitzarmeneko
1.A.2. art., 1951).

Jarduera honen hasieran honako gidoi hau irakurri behar da:

“Demagun …-ko irakaslea zarela. Zure bikotekidea desager-
tu egin da, eta hil egin dutela jakin duzu. Zure izena ustez
jarduera subertsiboetan aritzen diren pertsonen zerrendan
agertu da, eta heriotza-mehatxuzko gutun bat jaso duzu,
zure ustezko jardun politikoa dela-eta. Alde egitea erabaki
duzu, eta maleta prestatzen hasi zara. Bost gauza-mota soi-
lik eraman ditzakezu (adibidez, garbigarriak, arropa, argaz-
kiak…), eta maleta bakarrean sartu behar dute. Bost minutu
dituzu zer eraman erabakitzeko, baina gogoan izan behar
duzu inoiz ere ez zarela zure herrira itzuliko”.

Ikasleek zer objektu aukeratu dituzten idatzi behar dute. Ondoren,
zerrenda irakurtzeko eskatuko zaie, eta, egunkariko artikulua eta
mehatxuzko gutuna aipatzen ez badituzte, babesa ukatu behar
zaie, horiexek baitira harrera-herrialdeko agintarien aurrean ustez-
ko errefuxiatuek dituzten bitarteko zehatz bakarrak, “jazar ditza-
ten beldur izateko nahikoa arrazoi” badituztela frogatzeko. 

Halako zenbait adibide eman ostean, errefuxiatu izatea zer den
eta jazarpena frogatzearen garrantzia argitu behar da; eta

estualdietan alderdi emozianala duten erabakiak
hartu beharraz eztabaidatu behar da ikasleekin.

Jarraian, munduko egungo errefuxiatuei buruzko
informazioa bilatu behar da:

• Non dago errefuxiatu gehien?

• Nondik egin dute ihes? Zergatik?

• Nor arduratzen da haietaz?

GEAUko 14. art.
HEHko 22. art.
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d) Haur soldaduak
Munduko hainbat tokitan, haurrak soldadu hartzen dituzte,
horietako batzuek 10 urte ere bete ez dituzten arren. Maiz, haur
horiek bahitu eta borrokatzera behartzen dituzte, eta, horrenbes-
tez, hil egiten dituzte, mutilazioak eragiten dizkiete eta jatorrizko
komunitatetik zein, oro har, gizartetik kanpo geratzeko arriskuan
daude. Hala eta guztiz ere, haurrek gatazka armatuetan parte har
dezaten galarazten dute bai Haurraren Eskubideei buruzko
Hitzarmenari buruzko Hautazko Protokolo berriak (2000), bai
Lanaren Nazioarteko Erakundearen Haur Lanaren Formarik
Okerrenak Debekatzeari eta Berehala Deuseztatzeari buruzko
Hitzarmenak (1999).

Alde horretatik, honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:

• Zergatik erabiltzen dituzte armadek haurrak gerran?

• Haur horien zer giza eskubide urratzen dira? Eman
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko artikulu zeha-
tzak.

• Neskek mutilen ondorio berberak pairatzen al dituzte?

• Haurren batek bizirik iraun eta jatorrizko komunitatera
itzultzea lortzen badu, zer zailtasuni egin behar die aurre
epe motzean, ertainean eta luzean?

Jarraian, ikasleek parte hartzeko eta arazo hau arreta handia-
goz aztertzeko hainbat jarduera proposatuko dugu:

• Munduko haur soldaduei buruzko informazio gehiago esku-
ratu behar da.

• Haur soldaduak zer erakundek babesten eta birgaitzen
dituzten ikertu behar da.

• Eskutitzak idatzi behar zaizkio Gobernuari, Haurraren
Eskubideei buruzko Hitzarmenari buruzko Hautazko
Protokoloa –haurrek gatazka armatuetan parte hartzeari
buruzkoa– berrestera bultzatzearren.

GEAUko 3., 4. eta 5. art.
HEHko 3., 6., 9., 11., 32., 34., 36., 37., 38. eta 39. art.

e) Giza zuzenbidea
Giza eskubideei buruzko nazioarteko legediaz gain, bada
horren sistema juridiko osagarri bat ere. “Gerrako lege eta joka-
bideak” direlakoak Genevako Hitzarmenetan (1949) ageri dira,
eta zenbait arau ezartzen dituzte, jendea babesteko: indar
armatuetako zaurituak eta gaixoak, itsasoan galdutako indar
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armatuetako kideak, gerrako presoak eta gerra dagoen inguru-
neetan edo etsaien mendean dauden lurretan bizi diren zibilak.
Alde horretatik, herrialde askotako indar armatuek irakasten
diete beren kideei Genevako Hitzarmenak errespetatzen.

Bestalde, Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordea da gatazka
armatuetan giza laguntza emateaz arduratzen den munduko
erakunde nagusia, eta, gainera, nazioarteko giza zuzenbidea-
ren berri ematen dio iritzi publikoari.

Nolanahi ere, gerra modernoak aldatu egin dira. Gaur egun,
borrokalariak ez dira soilik gerran parte hartzen duten herrialde-
etako armadak (nazioarteko gatazka armatua izango litzateke
hori); horiez gain, armada matxinoak, terroristak eta aurrez aurre
dauden talde politikoak eta etnikoak ere izan daitezke (nazioar-
tekoak ez diren gatazka armatuak dira horiek). Ildo berean, gerra
modernoetako biktima gehienak ez dira soldaduak, baizik eta
zibilak (batez ere, emakumezkoak, haurrak eta zaharrak).

Giza eskubideek eta nazioarteko giza zuzenbideak modu asko-
tara indartzen dute elkar. Esate baterako, kezka handia dute
biek ala biek soldadu hartutako haurrei dagokienez, eta onar-
tzen dute gatazka armatuko egoeran bizi diren haurrek aparte-
ko babesa behar dutela.

Hori guztia ikusirik, zenbait informazio biltzeko proposatu
behar zaie ikasleei, gerra-egoeretan giza eskubideak eta giza
zuzenbidea nola aplikatzen diren jakin dezaten. Horretarako:

• Gurutze Gorria eta Ilargi Erdi Gorriaren Nazioarteko
Mugimenduaren eta Genevako Hitzarmenen historia azter
dezakete. (Nola moldatu dira Genevako Hitzarmenak,
1949koak, gerra modernora?).

• Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak gerrako biktimei
laguntzeko egiten duen lanari buruzko informazioa bil deza-
kete, eta GGNBren oinarrizko zazpi printzipioak (gizatasuna,
inpartzialtasuna, neutraltasuna, independentzia, borondatez-
ko lana, batasuna eta unibertsaltasuna) Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsaleko printzipioekin aldera ditzakete.

• Gerra-egoeran dauden haurrei buruzko Haurraren
Eskubideei buruzko Hitzarmeneko xedapenak, 1949ko
Genevako Laugarren Hitzarmeneko xedapenak (Gerra
Aldian Pertsona Zibilak Babesteari buruzko Genevako
Hitzarmenekoak) eta 1977ko protokolo osagarrietakoak
konpara ditzakete. (Giza eskubideei buruzko nazioarteko
legediak eta nazioarteko giza zuzenbideak zergatik babestu
behar dituzte haurrak?).

• Haurrek gatazka armatuetan parte hartzeari buruz dauden bi
dokumentu hauek erka ditzakete ikasleek: Haurraren Eskubi-
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deei buruzko Hitzarmenari buruzko Hautazko Protokoloa eta
Genevako Hitzarmenen Lehenengo Protokolo Osagarriko 
77. artikulua, haurrak errekrutatzeari buruzkoa. (Zein da era-
ginkorragoa? Biak al dira beharrezkoak? Zuk ere uste al duzu
15 urteko pertsonak nahikoa helduak direla soldadu izateko?).

• Munduko egungo gatazka armatuei buruzko informazioa
azter dezakete. (Errespetatzen al dituzte Genevako
Hitzarmenak? Errespetatzen al dute Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsala?).

GEAUko 5., 9., 10., 11., 12., 13., 14. eta 21. art.
HEHko 3., 6., 22., 30., 38 eta 39 art.

Gobernua eta legeak
Giza eskubideak gizaki guztiek dituzte berezkoak,
eta, eskubide moralak direnez gero, litekeena da
legeetan ez agertzea: esaterako, gizaki guztiek
dute bizitzeko eskubidea, eskubide hori bermatu-
ko duen legerik xedatu ez arren. 

Halere, legeek indar juridikoa ematen diete esku-
bide moralei, eta, eskubide horiek bermatzeko
legeak ezarri dituzten herrialdeetan, legeak bete
egiten direla egiaztatu behar da. 

Edonola ere, eskubide moralak eskubide juridiko
bilakatzea urrats garrantzitsua da.

Legeek eragin handia izan dezakete hezkuntzan. Izan ere,
gizarteak bidezko jotzen duena ofizialki finkatzen dute, eta
onartu beharrekotzat jotzen diren arauak zehazten dituzte.
Gainera, guztion begi-bistan daude, eta, hasiera batean behinik
behin, berdin-berdin aplikatu behar zaizkie bai gobernatzaileei
bai gobernatuei.

a) Kontseiluak eta auzitegiak
Estatuetako organo legegileek legeak egiten dituzte. Ikasleek
legeak egiteko prozesuaren berri izan behar dute, honako gal-
dera hauek erantzute aldera:
• Zer da legea?
• Nork egiten du?
• Zergatik?

Jarduera honetan, ikasleek legebiltzar baten bilerara joan
behar dute (eskualdeko nahiz autonomia-erkidegoko legebil-
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tzarraren bilerara, Estatuko parlamentuaren saiora…), ganbera-
ko kideen lana ikustearren, eta, bertan, aurreko hiru galderei
buruz eztabaidatu behar dute. Halaber, auzitegi batera joan
behar dute bisitan, legea nola administratzen den ez ezik, era-
bakiak nola hartzen diren ere ikusteko; izan ere, baliteke era-
baki horiek aurrekari juridikoa ezarri eta etorkizuneko eraba-
kietan eraginik izatea, zuzenean edo zeharka. Bertan, aurreko
hiru galderak aztertu behar dituzte berriro.

Bisita horiek egiterik ez bada –eta egiterik bada, berdin–, parla-
mentu modukoa antola daiteke ikasgelan, gaurkotasuneko gaiei
buruz eztabaidatzearren, eta, bestela, tokiko edo Estatuko auzi
bat epaitzen ari den auzitegia simula daiteke. Edonola ere, adibi-
derik aproposenak bilatzera bultzatu behar dira ikasleak.

Nazioarteko alderdia ere lantze aldera, Nazio Batuek erabakiak
hartzeko prozesuari eta unean-unean aztertzen ari diren gaiei
buruz ikerketa-lana egitera behartu daitezke ikasleak. Halaber,
batzordeen, auzitegien eta gorteen aurrean aurkeztutako hain-
bat auzi azter ditzakete (ikus “Nazioarteko Zigor Auzitegia” jar-
duera).

Bestalde, tokiko agintari politikoren bat gonbida daiteke, ikas-
gelan jardueraren hasieran egin ditugun hiru galderez eta
honako beste hiru hauetaz mintza dadin:
• Zergatik betetzen da legea?
• Nola egiten da justizia?
• Nola lortzen da gobernuak eta auzitegiak inpartzialak izan

daitezen?

Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko 12. artikulua
aztertu behar da orduan; hain zuzen ere, beraiengan eragina
duten gai guztiei buruzko iritzia emateko eskubidea aitortzen
die haurrei: onartzen al da eskubide hori norberaren herrialde-
ko auzitegietan? Nola?

Ildo horretan, honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:
• Tratu bera ematen al zaie emakumezkoei legearen aurrean?
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• Zenbat emakumezko dira abokatu bere herrialdean? Zenbat
dira magistratu? Zenbat dira epaile? Zenbatek betetzen
dute karguren bat tokiko edo Estatuko erakunde legegilee-
tan?

• Zer-nolako eragina dute emakumezko horiek, legeak ema-
kumezkoak tratatzeko moduan?

(Ikus “Legearen aurreko berdintasuna” eta “Erabakiak hartzea”
jarduerak)

GEAUko 7., 8., 10., 12., 21. eta 40. art.
HEHko 12. eta 40. art.

b) Auzitegi-motak
Legeak egiteko  prozesua ikaste aldera, auzitegi informal modu-
koa antola daiteke ikasgelan. Auzilariak erdigunean koka daitez-
ke, eta, haiengandik gertu, adiskideak zein senitartekoak; gaine-
rako ikaskideek, berriz, biribila osatu behar dute haien guztien
inguruan, herriko biztanleak balira bezala. Magistratua izendatu
behar da orduan: biribiletik kanpo egon behar du, eta herriko
biztanleek beste alderdi baten iritzia nahi dutenean baino ez
dezakete jo harengana. Hau da, auzilariek beren auziak azaldu
behar dituzte, txandaka, eta guztiek eman behar dute iritzia.
Epaiari buruz adostu arte jarraitu behar du eztabaidak.

Ikasleekin batera, irakasleek aukera dezakete epaitu beharreko
gaia. Ondoren, legeak nola funtzionatu duen eztabaidatu
behar da, hala egoera formalean, nola informalean, eta nabar-
mendu egin behar da litekeena dela ezinezkoa izatea erruduna
aurkitzea; batik bat, bi alderdiek arrazoi sendoak badituzte.

GEAUko 8. eta 10. art.
HEHko 3. eta 12. art.

c) Legearen aurreko berdintasuna
Honela hasten da Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsaleko 7. artikulua: “Gizon-emakume guz-
tiak berdinak dira legearen aurrean…”. Alabaina,
printzipio-adierazpen hori ez da beti gauzatzen.

Jarduera honetan, honako hauek izan daitezke
eztabaidagaiak:
• Norberaren komunitatean, guztiak dira berdi-

nak legearen aurrean, ala pertsona batzuk
ezberdin tratatzen dira?
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• Zer faktoreren ondorioz izan dezakete pertsona batzuek
abantaila beste batzuen aldean?

• Zergatik da funtsezkoa legearen aurreko berdintasuna, giza
eskubideei buruzko kulturaren esparruan?

GEAUko 7. art.
HEHko 2. art.

d) Eskubideei buruzko dokumentuen konparazioa9

Nazioarteko dokumentuek ez ezik (hala nola, Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsalak), eskualdeko, Estatuko eta tokiko
kodeek ere (besteak beste, konstituzio nazionalek) eskubideak
bermatzen dituztela argitu behar zaie ikasleei. Gero, Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eta eskubideei buruzko
beste bi dokumentu banatu behar zaizkie, eta dokumentu horiek
guztiek honako eskubide hauek biltzen dituzten egiaztatu (bil-
tzen badituzte, zer artikulutan biltzen diren adierazteko eskatu
behar zaie ikasleei; artikulu-zenbakia esateko, alegia):
1. Hezkuntzarako eskubidea
2. Adierazpen-askatasuna (komunikabideak).
3. Ezkontidea libreki aukeratzeko eskubidea.
4. Pertsona guztien arteko berdintasuna, baita emakumezko-

ena eta talde gutxiengodunetako kideena ere.
5. Zenbat seme-alaba izan nahi den libreki aukeratzeko esku-

bidea.
6. Tortura eta tratu txarrak debekatzea.
7. Pentsamendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasuna.
8. Jabe izateko eskubidea.
9. Su-armak edukitzeko eskubidea.
10. Egokiro elikatzeko eskubidea.
11. Etxebizitza egokia izateko eskubidea.
12. Osasun-arreta egokia izateko eskubidea.
13. Herrialdean barrena eta herrialdetik kanpo libreki bidaia-

tzeko eskubidea.
14. Bakean biltzeko eskubidea.
15. Aire eta ur garbia izateko eskubidea.

Ondoren, honako gai hauetaz eztabaida daiteke:

• Zer antzekotasun eta desberdintasun daude? Zergatik?

3. kap.
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• Gure herrialdeko konstituzioan edo tokiko legedian,
Aldarrikapen Unibertsalean baino eskubide gehiago ala gu-
txiago daude?

• Zuen ustez, dokumentu horien egileek ikuskera bera al zuten
eskubideei buruz?

• Dokumentu guztiek adierazten al dituzte eskubideak eta
betebeharrak?

• Herritarrek ba al dute beste eskubiderik, konstituzioan eta
tokiko legeetan bildutakoez gain?

• Zer gertatzen da, lege horien artean kontraesana dagoenean?

• Zer muga eta erantzukizun izan beharko lukete estatuek, herri-
tarrei eskubide jakin batzuk bermatzerakoan? Alegia, Estatua
al da gosetearen edo etxebizitzarik ezaren arduraduna?

• Lehenago zerrendatutako eskubideren bat estatu guztiek
bermatu beharko al lukete?

GEAUko artikulu guztiak

e) Nazioarteko Zigor Auzitegia
1945. eta 1946. urteetan, nazioarteko epaiketa militarrak egin
ziren Nurenbergen eta Tokion. Bertan, aliatuek –gerrako garai-
leek– alemaniar eta japoniar ofizialak epaitu zituzten, Bigarren
Mundu Gerran “bakearen aurkako krimenak”, “gerra-krime-
nak” eta “gizateriaren aurkako krimenak” egiteagatik.

Harrezkero, antzeko krimenak eta giza eskubideen urratze
masiboak gertatu dira, gatazka armatu ugaritan. Esaterako, kal-
kulatzen da Kanputxeako khemer gorriek bi milioi pertsona hil
zituztela 1970eko hamarkadan, eta milaka zibil (emakumezko
eta haur babesgabe ugari barne) hil ziren Mozambikeko,
Liberiako, El Salvadorreko eta beste herrialde batzuetako
gatazka armatuetan. Nolanahi ere, basakeria horiek guztiak
epaituko zituzten nazioarteko auzitegiak sortzeko erabakia
1990eko hamarkadan hartu zen, Jugoslavia ohian gatazka piztu
eta gerra-krimenek, gizateriaren aurkako krimenek eta genozi-
dioek –“etnia-garbiketa” esaten zitzaion orduan– nazioarteko
arreta berriro ere erakarri zutenean. Orduan, 1993. urtean,
Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak Jugoslavia ohirako
Nazioarteko Zigor Auzitegia eratu zuen, giza eskubideen urra-
tze sistematiko eta masiboen arduradunak epaitzearren. Ildo
berean, 1994ko apiriletik uztailera bitartean Ruanda suntsitu
zuen gerra zibila amaitu zenean –milioi bat zibil babesgabe
inguru sarraskitu zen orduan–, Segurtasun Kontseiluak
Ruandarako Nazioarteko Zigor Auzitegia osatu zuen.

3. kap.
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Historiak erakutsi du, genozidio-ekintzen eta giza eskubideen
urratze masiboen arduradunak epaituko dituen nazioarteko
zigor auzitegirik ez badago, krimen horiek zigorrik gabe geldi-
tzen direla. Izan ere, halako auzitegiak bitarteko osagarriak
izan daitezke, genozidio-ekintzak, gerra-krimenak eta gizate-
riaren aurkako krimenak egin dituztenak auzipetzeko, krimen
horiek jazo diren herrialdeetan pertsona horiek auzitegien
aurrera eraman ezin edo nahi ez dituztenean. Gainera, halako
erakundeei esker, baliteke nazioarteko zuzenbidean ageri diren
krimen horiek etorkizunean berriro ez gertatzea.

Hori guztia dela-eta, 1998. urtean, herrialde guztietako gober-
nuetako ordezkariak diplomazia-biltzarrean bildu ziren, Erroman,
nazioarteko zigor-auzitegi iraunkor baten estatutuak ezartzeko.
1998ko uztailaren 17an, Nazioarteko Zigor Auzitegiari buruzko
Erromako Estatutua onartu zuten; aldeko 120 boto, aurkako zazpi
eta 21 abstentzio izan ziren. Estatutua 2002ko uztailean sartu zen
indarrean, gutxienez 60 estatuk berretsi ondoren, eta Nazioarteko
Zigor Auzitegia Hagan (Herbehereetan) kokatu zen.

Hainbat galdera eta jarduera esanguratsu planteatzen da
Nazioarteko Zigor Auzitegiaren harira, ikasleek ikerketa-lanen
eta jardueren bitartez erantzun eta egin ditzaten:

Zergatik behar da halako auzitegia? Eraginkorra izan al daiteke?

Zer aginpide du nazioarteak, herrialdeen barne-arazoetan
(esate baterako, gobernuak herritarrei ematen dien tratuan)
esku hartzeko? Horrela esku hartzea arazo nazionaletan sartzea
al da? (Galdera horren harira, nazioarteko erakundeek herrial-
deen barne-arazoetan esku hartzeko eskubiderik duten ala ez
eztabaida daiteke ikasgelan, eta, hala bada, eskubide hori zein
baldintzatan erabili behar duten ere eztabaida daiteke).

Nazioarteko Zigor Auzitegiari buruzko informazio gehiago
bildu behar da (araudia, epaitzen dituen auzi-motak, etab.
–webgune ofiziala www.icc-cpi.in da–). Zer auzitan lagundu
behar diote herrialdeek Nazioarteko Zigor Auzitegiari?

Nazioarteko Zigor Auzitegia sortze aldera, gutxienez 60 estatuk
berretsi behar zuten Estatutua. Orain arte zenbat estatuk
berretsi duten ikertu behar da, eta, norberaren herrialdeak
berretsi ez badu, berrespenaren aldeko eta aurkako arrazoiei
buruzko eztabaida egin ikasleekin. Jarraian, gutunak eta eskae-
rak bidali ahal zaizkie herrialdeko parlamentariei, berrespenari
buruzko iritzia emanez.

Historia unibertsala berrikusi behar da, eta ikusi ea zer egoera
epaituko zituen unean-unean Nazioarteko Zigor Auzitegiak,
garai horretan halakorik egon izan balitz.

GEAUko 7., 10., 11. eta 28. art.
HEHko 3., 40. eta 41. art.

3. kap.
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Pentsamendu-askatasuna,
kontzientzia-askatasuna,
erlijio-askatasuna, iritzi-
askatasuna eta
adierazpen-askatasuna

Pentsamendu-, kontzientzia-, erlijio-, iritzi- eta
adierazpen-askatasuna izatea giza eskubideei
buruzko kulturaren oinarrietako bat da.
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenak hau-
rrei ere aitortzen dizkie eskubide horiek, haien
gaitasunak lantzen dituzten heinean (ikus
Gaitasunen bilakaera eta Noiz izango naiz nahi-
koa handia jarduerak). Eskubide horien barruan
daude, halaber, erlijioz edo sineskeraz aldatzeko
askatasuna eta nork bere iritziak eragozpenik
gabe izatekoa, bai eta komunikabideen bidez eta

herrialdeen arteko mugak kontuan hartu gabe informazioa eta
ideiak ematekoa, jasotzekoa eta zabaltzekoa ere.

a) Erreferentziazko esparruak
Iritziak aldatu egiten dira, ikusten duguna atsegin dugun ala ez;
eta erabiltzen ditugun hitzetan islatzen da hori. Esaterako,
pertsona berari buruz esan daiteke “konfiantzarik ematen ez”
duela edo “burujabea” dela, “oldarkorra” dela edo “gogorra”
dela, “otzana” dela edo “elkarlanean aritzeko prest” dagoela,
“saiatua” dela edo “lan asko egiteari beldurrik ez” diola.
Ikasleek antzeko beste adibide batzuk pentsatu behar dituzte.

Jarraian, ikasle bakoitzak nork bere buruarengan zinez mires-
ten dituen bost dohain ahalik eta modu positiboenean zerren-
datu behar ditu, baina irakasleek ikuskera negatiboa eman
behar diete, ezaugarri berberak mingarriak izan daitezen, lau-
senguak izan beharrean. Ondoren, alderantziz egin behar da:
lehenik, ikasle bakoitzak berarengan oso harro egoteko modu-
kotzat ez dituen ezaugarri negatiboak azaldu behar ditu, eta,
gero, ezaugarri horiek hain laidogarritzat jotzen ez dituzten
termino baliokideak erabili behar dituzte.

Jarduera honen beste aldaera bat da ikasleei eskatzea esan di-
tzatela oro har neskak edo mutilak deskribatzeko erabiltzen
diren adjektiboak, eta adjektibo horiek beste sexuari egokitzea;
izan ere, “kementsua” izatea edo “norberaren helburuak argi
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eta garbi” izatea, esate baterako, dohaina da mutilei buruz ari
garenean, baina “zakarkeria” edo “handinahikeria”, ordea,
neskei egotzita.

GEAUko 1. eta 2. art.
HEHko 2. art.

b) Hitz mingarriak
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko
13.2.a) artikuluak haurrek adierazpen-askatasune-
rako eskubidea dutela aitortzen du, baina bera-
riaz mugatzen du, besteren eskubideei edo izen
onari eraso egiten dienean. Alde horretatik, zer
muga ezarri behar dira, gure pentsamenduez eta
sineskerez esan dezakeguna dela-eta? Nahi dugu-
na esan behar al dugu beti? Irakasleek kontuz ibili
behar dute honako jarduera hau egitean. 

Paperezko orriak eman behar zaizkie ikasle guz-
tiei, eskolan entzun dituzten ohar mingarriak (orri

bakoitzeko bana) idatz ditzaten bertan. Aldi berean, mailaketa
modukoa egin behar da paretan, “txantxa edo jolasa” eta “oso
mingarri edo iraingarria” artekoa. Ikasleek esapide bakoitza
eskalan kokatu behar dute, beraien ustez dagokion tokian; bes-
tela, anonimotasunari euste aldera, irakasleek orri guztiak bildu
eta irakurri egin ditzakete, eta guztien artean kokatu eskalan.
Ondoren, ikasle guztiek paretan dagoena isilik aztertu behar
dute. Izan ere, maiz hitz bera behin baino gehiagotan azaltzen
da, baina, haatik, kategoria ezberdinetan sailkatzen da.

Jardueraz hitz egin eta ikasleei hitzak kategoriaren arabera sail-
katzeko eskatu behar zaie ondoren; adibidez, itxurari, gaitasunei,
jatorri etnikoari edo sexualitateari buruzkoak diren esateko:

• Ba al dago neskei buruzkoa bakarrik den hitzik? Eta mutilei
buruzkorik?

• Zer ondorio atera daitezke kategoria horietako hitz minga-
rrietatik?

• Hitz bat zergatik iruditu zaie oso iraingarria pertsona ba-
tzuei, eta barregarria beste batzuei?

Ikasleak talde txikitan banatu eta bakoitzari laidogarrientzat jo
diren hainbat hitz eman behar zaizkio, eta talde bakoitzeko
norbaiti lehenengo hitz edo esapidea irakurtzeko eskatu.
Taldeak ohar laidogarria dela onartu behar du, eta aztertu ea
halako gauzak esaten utzi beharko litzaiokeen jendeari eta zer
egin behar den halakorik gertatzen bada. Jakina, gauza bera
egin behar da hitz edo esapide bakoitzarekin.

3. kap.
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Azkenik, hizkuntza laidogarriari dagozkion eskubideak eta
betebeharrak landu behar dira ikasgelan:

• Irakasleak behartuta al daude eskolan irain gogorrak gala-
raztera?

• Ikasleak behartuta al daude elkarren artean irain gogorrik
ez erabiltzera? Hala bada, zergatik?

• Zer egin dezakegu nork bere komunitatean irainak amaia-
razteko?

• Zergatik da garrantzizkoa?

GEAUko 1., 2., 18. eta 19. art.
HEHko 12., 13., 14., 16., 17. eta 29. art.

c) Helduz joan ahala
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenak aitortzen duenez,
haurrek, beren gaitasunak garatuz joan ahala, pentsamendu-,
kontzientzia- eta erlijio-askatasuna dute. Alde horretatik, iritzia
emateko eskatu behar zaie ikasleei, zenbait auziri buruz: gazte-
ak noiz diren nahikoa helduak norberaren familiakoa, kultura-
koa edo tradiziokoa ez den erlijio bat praktikatzeko edo norbe-
raren familiakoak, kulturakoak edo tradiziokoak ez diren iritzi
politikoak izateko. Izan ere, nork erabaki behar du hori?

HEHko 14. art.

Bizitza pribatua izateko
eskubidea

Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko 16.
artikuluak dio haurrek eskubidea dutela inork
beren bizitzan, familian, etxebizitzan eta gutune-
tan eskua sartzetik babesteko, eta beren ohorea-
ren eta izen onaren aurka egiten diren legez kon-
trako erasoetatik babesteko, baina, Hitzarmenak
haurrei aitortzen dizkien beste eskubide asko
bezala, eskubide hori zenbateraino erabil dezake-
ten “haien gaitasunen garapenaren” araberakoa
da; jakina, 7 urteko mutiko batek ezin ditu izan 
17 urteko gazte batek dituen eskubide eta bete-
behar berberak.

3. kap.
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Zein da adin egokia?
Galdera horri erantzuten laguntzeko, honako istorio hau iraku-
rri behar da eskolan:

“Ekuk eta Romitek lehen hezkuntzan ezagutu zuten elkar.
Elkarren ondoan esertzen ziren, eta berehala egin ziren adis-
kide min. Arazo bat zegoen, baina: haien familiak gizarte-
talde ezberdinetakoak ziren, eta, ordura arte, elkarrekiko
konfiantzarik eza izan zen nagusi bi taldeen artean.
Horregatik, Romitek Eku etxera bisitan joan al zitekeen galde-
tu zuenean, bien gurasoek ezezko biribila eman zuten. Ekuren
familiak, gainera, andereñoarekin hitz egin zuen, adiskideak
bereiz eserarazi zitzala eskatzeko, baina Ekuk eta Romitek
adiskide izaten jarraitu zuten, Eku bigarren hezkuntza ikaste-
ra beste hiri batera bidali zuten arte. Bi lagunek elkarri idatzi-
ko ziotela agindu zuten, baina, Romitek Ekuren eskutitz bat
hartzen zuenean, gurasoek hautsi egiten zuten, Romitek
zabaldu aurretik. Romitek ulertzen zuen zer sentitzen zuten
gurasoek, baina, aldi berean, uste osoa zuen, 16 urte zituela-
eta, bere lagunak aukeratzeko adinean zegoela eta eskubidea
zuela bere eskutitzak pribatuak izateko.”

Honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:

• Zer eskubide ditu Romitek HEHren arabera?

• Nola finka daiteke zenbateraino “garatu” dituen Romitek
bere gaitasunak?

• Zer eskubide dituzte Romiten gurasoek?

Eztabaidatzearekin batera, gatazka hau konpontzeko estrate-
giak planteatu behar dira.

GEAUko 12. art.
HEHko 5. eta 16. art.

Biltzeko eta bizitza
publikoan parte
hartzeko askatasuna
Nola eusten diote komunitateek biziari eta oparota-
sunari? Bada, neurri batean, komunitateko kideak
beren arazoak antolatzeko bilaraziz. Izan ere,
komunitateak parte hartzea oso garrantzitsua da,
eta, askatasun horiek erabili ezin badira, eskura

duen bitartekorik baliotsuenetako bat galtzen du komunitateak:
komunitatea osatzen duten pertsonen ahalmena eta gaitasunak.
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Komunitatean parte hartzeko ohiturak hezkuntza osoan barre-
na susta daitezke. Komunitatearentzat eskolatik kanpo lan egi-
teko aukera, era berean, gizarte- eta politika-arloan etengabe
parte hartzeko oinarria ere izan daiteke. Ildo horretan, eskola
askok eta askok ikasle-kontseiluak dituzte; hartara, ikasleek
erakundeko barne-gaietan parte har dezakete. Halere, agintea
duten helduek, eskuarki, egiaz egin daitekeena mugatzen dute.

Giza eskubideen kluba
Kausa on baten alde lan egiteko, aukera ona da
talde-lanean aritzea, eta, horretarako, giza esku-
bideak babesteko kluba osa daiteke ikasgelan.
Irakasleak hainbat jarduera proposa ditzake,
kluba sortze aldera:
• Klubaren helburua zehatz-mehatz azaltzea.
• Lehiaketa bat antolatzea, klubaren ikurra

aukeratzeko.
• Ikur hori ageri duten kide-txartelak egitea.
• Klubeko zuzendaritza antolatzea.

• Klubaren jardueren berri ematen duen iragarki-taula paratzea.

• Giza eskubideen alorrean aritzen diren beste sare eta era-
kunde batzuei buruz informazioa biltzea (bertakoei nahiz
atzerrikoei buruz), ikasleak haiekin harremanetan jar daite-
zen; haien argitalpenak eskatzea eta argitalpenok jendau-
rrean jartzea.

• Bilerak egiten hastea, eta lehenengoan, biltzeko eskubidea
bera aztertzea: zergatik dago antolatu beharra? Zergatik da
garrantzitsua auzi publikoetan (tokian, herrialdean eta
beste esparru batzuetan) esku hartzea?

• Hizlariak (hala nola, tokiko politikariak eta hainbat alorreta-
ko espezialistak) gonbidatzea, hitzaldi laburrak emateko eta
mahai-inguruak antolatzeko. 

• Azpibatzordeak osatzea, gai jakin batzuk aztertzeko.

• Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna
ospatzea, eta giza eskubideekin lotuta dauden nazioarteko
beste egun batzuei buruzko informazioa bildu eta egun
horiek ospatzea10.
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Bestalde, talde bat beste ikasgela batzuetako ikasleekin mintza
daiteke, eta bere burua giza eskubideei buruzko gaiak lantzeko
eskaini, kluba zertarako sortu zen eta zer helburu dituen azal-
tzeko nahiz klubean izena emateko proposatzeko. Baliabiderik
badago, klubak buletin bat argitara dezake, aldizka.

GEAUko 20. eta 21. art.
HEHko 15. art.

Gizarte- eta kultura-ongizatea
Aldarrikapen Unibertsalak eta Haurraren Eskubideei buruzko
Hitzarmenak xedatzen dutenez, pertsona orok du atseden har-
tzeko eskubidea, ikastekoa, nahi duen kultuan parte hartzekoa,
komunitateko kultura-bizitzan askatasunez esku hartzekoa eta
bere nortasuna erabat garatzekoa. Horretarako, eskolak bere
eskualdeko herrialdeen eta munduko gainerako eskualdeetako
herrialdeen arteak eta zientziak irakatsi behar dizkie ikasleei,
eta norberaren nahiz besteren kultura-identitatea, hizkuntza
eta balioak errespetatzea bultzatu behar du. Orobat, giza esku-
bideei buruzko gaiak irakatsi behar ditu, zenbait kultura eta
garaitako adibideak emanez.

Familia da pertsonaren eta gizartearen ongizatearen euskarria,
neurri handi batean. Familia familiarteko kideak bizi diren kultu-
rara eta ekonomiara egokitzeko moduan antolatzen da, eta, har-
tara, mota askotako familiak egon daitezke: bakarrik bizi diren
helduek osatutako familia-unitateak izan daitezke, komunitate
handiak osatzen dituzten ahaidetasun-harremanen sistema zaba-
lak, etab. Alde horretatik, Haurraren Eskubideei buruzko
Hitzarmeneko 18. artikuluak dio haurra hezteko funtsezko eran-
tzukizuna baterakoa dela, bi gurasoei dagokiela; eta 20. artiku-
luak, berriz, familiarik ez duten haurren babes berezia xedatzen
du, beste familia batzuen edo erakundeen bitartez.

Eskoletako ikasketa-programetako jarduera gehienak baliaga-
rriak izan daitezke jarduera hau egiteko. Hezkuntza-prozesua
bera aztertuz has daiteke. Izan ere, hezkuntzak –eskolatzeak ez
bezala– bizitza osoa irauten du, eta oso konplexua da, belaunaldi
bakoitzak kultura guztia transmititzen diolako hurrengoari, kul-
tura hori desager ez dadin (ikus “Kultura- nortasuna” jarduera).

a) Bazen behin...
Zenbait aitona-amona gonbidatu behar dira, ikasleei azal die-
zaieten txikitan zer irakatsi zieten eta ikasitakoak bizitzan ezer-
tarako balio izan dien. Ildo horretan, galdera hau egin dakieke
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ikasleei: Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarme-
nak bermatzen duen zer eskubide ez zuten izan
haurtzaroan?

Halaber, giza nortasunaren garapen osoa nola sus-
tatuko luketen galdetu behar zaie, zer ikasi duten
giza eskubideen eta askatasunen errespetua han-
ditzeari buruz, nola sustatuko luketen giza talde-
ek eta nazioek elkar ulertzea eta errespetatzea,
eta nola lortzen diren justizia eta bakea.

GEAUko 19. eta 27. art.
HEHko 29. eta 31. art.

b) Familia-zuhaitza
Ikasleek beren familia-zuhaitza marraztu behar dute, baina
gogoan izan behar da litekeena dela ikasle batzuk adoptatuak
izatea. Ondoren, batzuen eta besteen familia-zuhaitzak aldera-
tu eta haien artean zer alde dauden aztertu behar da:

• Zer alde daude egungo familia-bizitzaren eta birraitona-
amonenaren artean? Eta egungoaren eta aitona-amonena-
ren artean? Eta egungoaren eta gurasoenaren artean?

• Zeren ondorio dira aldaketa horiek? Balioak, kultura edo
teknologia aldatu egin dira, ala bestelako aldaketak izan
dira? Zein izan dira onerako eta zein ez?

• Hobetu al dira familiarteko kideen giza eskubideak azken
belaunaldietan?

GEAUko 16., 19. eta 27. art.
HEHko 5., 29. eta 31. art.

Diskriminazioa
Pertsona bat bera ere ez da beste bat baino giza-
kiagoa. Guztiok berdinak gara funtsean, eta,
horrenbestez, giza eskubide berberak ditugu. 

Berdinak gara, baina ez, ordea, erabat, eta, ondo-
rioz, askok eta askok pertsonak ezberdintzen dituz-
te, eta garrantzizko jotzen dituzten desberdintasu-
nak nabarmentzen. Bereizketak egiten direnean,
baina, taldeak sortu ez ezik, talde bat bestea baino
hobea edo okerragoa dela ere iradokitzen da, arra-
za, kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, iritzi politiko-
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ak, naziotasuna edo gizarte-jatorria besterik ez direla medio, eta
hori diskriminazioa da.

Alde horretatik, generoa da diskriminazioaren oinarririk ohi-
koenetako bat, baina, gure espezieak berezkoa duen dikoto-
mia biologiko batekin bat datorrela-eta, hainbatek ez du
ezberdintasun horretaz harago ikusten, eta, ondorioz, ez du
ulertzen nortasun sakonagoa dugula. Ildo horretan, gauza
batzuetan ezberdin izateak ez du esan nahi gainerako gauza
guztietan ere ezberdinak izan behar dugunik; era berean,
funtzio ezberdinak betetzen dituzten gorputz ezberdinak
izateak ez du esan nahi gure eskubideek ere ezberdinak izan
behar dutenik.

Beste diskriminazio-mota kaltegarri bat kolore edo arrazagati-
koa da. Izan ere, kolorean edo arrazan oinarrituta, ezberdinta-
sun jakin bat dagoela nabarmentzen da, gehiegi nabarmendu
ere, eta batzen gaituen gizatasuna ezkutatu egiten da.

Irakasle batek ere ezin du alde batera utzi diskriminazioa lan-
tzea. Izan ere, giza berdintasuna (eta berdintasunean bizitzeko
aukera) ez da berez sortzen; aitzitik, berdintasuna ikasi eta ira-
katsi egin behar da; batez ere, ikasleei gai eta ulerkor izan dai-
tezkeela ulertaraziz, informazio egokia eta zuzena emanez, eta
jarrera eta aurreiritzi estereotipatuak aztertuz.

Amaierarik gabeko hausnarketa-prozesua da. Nahitaezkoa
da gizarte- eta ekonomia-gaien eta politika-gaien berri iza-
tea, eta esparru horiek nola funtzionatzen duten jakitea.
Haatik, are garrantzitsuagoa da irakasleak jakitun izatea
beraiek ere aurreiritziak eta jarrera diskriminatzaileak dituz-
tela, pertsona orok bezala, eta, ildo horretan, beren burua
aztertzeko erantzukizuna dutela halabeharrez; izan ere,
aurreiritziak dituztela aitortzen ez badute, aurreiritzi horiek
bere horretan jarraituko dute, eta eragina izango dute gaz-
teen belaunaldietan.

1. Diskriminazioa eta
estereotipoak
Estereotipoak azaltzerakoan, beste muturrera joateko arriskua
dagoela azaldu behar da, eta, aldi berean, estereotipo orok
bere baitan izan dezakeen egia-apurra ere horixe besterik ez
dela nabarmendu: apur bat. Berebat, inork inoiz honelako adie-
razpiderik entzun duen galde dakieke ikasleei: “Horiek, denak
berdinak…”, “Jende hori horrelakoa da”, etab.
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a) Horiek, denak berdinak

Ikasle bakoitzari objektu arrunten bat (adibidez, harri bat edo
patata bat) eman behar zaio, eta benetan ezagut dezala, “adis-
kide” egin dezala, eskatu. Ikasle batzuek “adiskidea” gelaren
aurrean aurkeztu behar dute: zer adin duen, triste edo alai
dagoen, nola sortu zen; gaiari buruzko idazlanak ere idatz di-
tzakete, baita laudoriozko abestiak eta poemak ere. Ondoren,
objektu guztiak kutxa edo poltsa batean sartu eta nahasi egin
behar dira. Kutxa edo poltsa irauli egin behar da, eta ikasleei
nork bere “adiskidea” bilatzeko eskatu.

Agerian geratuko den paralelotasuna nabarmendu behar da
orduan: edozein taldetako pertsona guztiek berdinak dirudite
begiratu batean, baina, behin ezagutuz gero, guztiak ezberdi-
nak dira, nork bere historia du, eta guztiak izan daitezke adis-
kide. Horretarako, ordea, klixeak (esate baterako, “harri guz-
tiak hotzak, gogorrak eta berdinak dira”) alde batera utzi behar
dira aldi baterako, eta besteak ezagutu; bestela esanda, aurrei-
ritziak alde batera utzi behar dira.

GEAUko 1. eta 2. art.
HEHko 2. art.

b) Ezberdintasunak bilatu

Lehenik eta behin, honako esaldi hauek bota behar dira:

1. Atsegin ditut medikuak, adeitsuak direlako beti.

2. Atsegin dut mediku batzuk nirekin adeitsu izatea.

3. Medikuak adeitsuak dira.

Ondoren, ikasleek estereotipoa (hirugarrena), aurreiritzia (lehe-
nengoa) eta iritzi hutsa (bigarrena) zein den bereizi behar dute,
eta ohartu, halaber, baieztapen horiek guztiek –aldez aurreko
norberaren jarreraren adierazgarri diren aldetik– eragotzi egiten
digutela pentsatzea medikuak, pertsona adeitsu eta atseginak
izateaz gain, pertsona haserrekor eta egonarri gutxikoak ere izan
daitezkeela. Azkenik, aztertu behar da nola baldintzatzen duten
aurrez jarrera estereotipoek, aurreiritziek eta iritziek.

GEAUko 2. art.
HEHko 2. art.
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2. Diskriminazioa –
kolorea edo arraza
Giza talde batzuek beste batzuek baino berezko ezaugarri
hobeak edo okerragoak (oro har, fisikoak) dituztela dioen sines-
kera da arrazakeria, eta jarrera arrazista agerikoa izan daiteke
(hala nola, pertsonak arrazaren edo azalaren kolorearen arabe-
ra tratatzea), edo ezkutukoa (gizarteak talde jakin batzuk iriz-
pide diskriminatzaileren baten arabera tratatzea sistematikoki).

Jarrera arrazista arrazagatiko diskriminazio bilakatu ohi da, eta
horrek ondorio negatibo nabarmenak ditu, ezberdin edo gutxia-
gotzat jotzen direnak abandonatzea edo saihestea, bestelako
jazarpen-, esplotazio- eta bazterketa-forma zuzenagoak barne.

Auzi hauek guztiak aztertzeko iturri egoki bat Arrazagatiko
Diskriminazio Oro Desagerrarazteari buruzko Nazioarteko
Hitzarmena da.

Azalaren koloreagatiko diskriminazioa da gizadiak pertsonak
diskriminatzeko inoiz asmatu duen modurik arbitrarioeneta-
koa. Horregatik, jarduera moduan, askotariko arrazatako gizar-
te bat antolatzeko eskatu behar zaie ikasleei, baina zer azal-
kolore izango duten jakin gabe.

Ikasgela ez-arrazista
Kultura-faktoreek eragina dute ikasleen jarreran; izan ere, bal-
dintzatu egiten dute, besteak beste, inori aurpegira zenbat den-
boran begira diezaioketen, taldean ikasteko prozedurak zenbate-
raino onartzen dituzten, nola antzezten duten edo ipuinak nola
kontatzen dituzten. Alde horretatik, ikasgelan arrazagatiko tira-
birak badaude, aurre egin behar zaie, ez dira saihestu behar.
Modu asko daude ikasgela arraza-aniztasuna onartu eta onetsiko
duen leku bihurtzeko: arrazakeria susta dezaketen jarrerei antze-
maten irakats dakieke ikasleei, diskriminazioaren aurka borrokatu
diren pertsona ospetsuen biografia azter daiteke, mundu osoko
hainbat pertsonak gizadiaren esperientzien eta ezagutzen onda-
re komunari egin dizkioten ekarpenak azter daitezke...
Horretarako, ordea, ahalik eta aniztasun handiena izan behar da
ikasketa-programan, eta laguntza eskatu behar zaie ikasleen
gurasoei, senitartekoei eta lagunei. Gainera, komunitatean gizar-
te-lana egiten duten beste arraza edo kolore bateko pertsonak
gonbida daitezke, beren lanari buruz mintza daitezen.

GEAUko 1. eta 2. art.
HEHko 2. art.
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3. Diskriminazioa eta talde
gutxiengodunen egoera
Talde gutxiengodunak etniekin eta, hainbatetan, arrazekin ere
nahasten dira; hala bada, orain arte azaldutako jarduerak balia-
garriak izan daitezke. Izan ere, “talde gutxiengodunak” (edo
“gutxiengo”) terminoaren esanahia zehaztugabea da, eta herri
indigenez, lekuz aldatzera behartutako pertsonez, langile
migratzaileez, iheslariez eta gehiengo zapalduez ere aritzeko
erabili izan da. Azken batean, talde horiek guztiek pobrezia
dute ezaugarri komuna, eta, oro har, boteretsu bilakatzen dire-
nean, ez dira talde gutxiengoduntzat hartzen.

Talde gutxiengodunetako partaideek giza eskubideak dituz-
te banako gisa, baina taldekide gisa dagozkien zenbait esku-
bide ere aldarrikatzen dituzte. Zehatz-mehatz, honako
hauek izan ohi dira eskubide horiek, taldearen arabera:
autodeterminazio kulturala eta politikoa, lurra, kendutako
ondasunak ordaintzea, baliabide naturalak kontrolatzea,
beren erlijioan garrantzi handikotzat hartzen diren lekuetan
ibili ahal izatea...

a) Talde gutxiengodunak identifikatzea
Ikasleei lagundu egin behar zaie “talde gutxien-
godun” terminoaren definizioa ematen:
• Terminoaren alde matematikoari erreparatuta,

gutxiengoak al dira beti?
• Zer alde daude gutxiengoen eta biztanleriaren

gehiengoaren (edo biztanlerian nagusi den
taldearen) artean?

Gero, unean-unean talde gutxiengoduntzat dituz-
ten taldeen zerrenda egiteko proposatu behar
zaie ikasleei, tokiko komunitateko talde gutxien-
godunak ere barne hartuta; ildo horretan, egiaz-

tatu behar da kontuan hartzen dituztela klasean, gaitasunean,
sexu-joeran eta arrazari ez dagozkion beste alderdi batzuetan
oinarritutako beste gutxiengo batzuk ere.

Diskriminatu egiten al dira talde gutxiengodun horiek? Nola?
Ikaslerik zaharrenek azterketa monografikoak egin ditzakete,
talde gutxiengodun jakin batzuen tamaina, kokalekua, histo-
ria, kultura, bizi-baldintzak eta aldarrikapen nagusiak zehaz-
teko:
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• Zer dela-eta azaltzen dira talde gutxiengodunak (besteak
beste, herri indigenak, etorkinak, iheslariak eta langile
migratzaileak) biztanlerian?

GEAUko 1. eta 2. art.
HEHko 2., 29. eta 30. art.

b) Kultura-identitatea eta kultura-aniztasuna
Guztiok dugu kultura-identitate jakin bat, baina,
gaingiroki, ez gara ohartzen, gure izaerak berez-
koa duelako. Alabaina, gutxiengo etnikoak, erli-
jiozkoak edo linguistikoak dauden herrialdeetan
eta gutxiengo indigenetan, kultura-identitatea
giza eskubideen alorreko auzia da, are gehiago
talde boteretsu bat talderik ahulenei bere kultura
inposatzen saiatzen bada.

Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenak apar-
teko garrantzia ematen dio haurrek beren kultura-
identitaterako eskubidea izateari. 29. artikuluak,

esate baterako, haurrengan beraien kulturaren, hizkuntzaren
eta balioen errespetua errotuko duen hezkuntza bermatzen du;
30. artikuluak berariaz dio gutxiengoetako eta herri indigene-
tako haurrek eskubidea dutela beren kultura-bizitza izateko,
beren erlijioa praktikatzeko eta beren hizkuntza erabiltzeko;
eta 31. artikuluak onartzen du haurrek eskubidea dutela bizitza
kulturalean eta artistikoan parte hartzeko.

UNESCOk kultura-aniztasunari buruz egin duen adierazpen uni-
bertsalak, berriz, kultura-identitatearen eta kultura-aniztasuna-
ren arteko harremana nabarmentzen du: “Kulturak askotariko
formak izan ditu denboran eta espazioan zehar, eta aniztasun
hori argi islatzen da, gizadiko taldeek eta gizarteek bereizgarri
dituzten nortasunen originaltasunean eta aniztasunean.
Kultura-aniztasuna truke-, berrikuntza- eta sorkuntza-iturri da,
eta gizakiek ezinbestekoa dute, organismo biziek aniztasun
biologikoa bezainbat” (1. art.).

Jarduera honetan, norberaren komunitatea aztertu behar da:

• Ba al da kultura-gutxiengorik?

• Errespetatzen al da haien kultura?

• Askatasunez eta publikoki parte hartzen al dute beren kul-
turan? Ala espero da lagunartean besterik ez dezatela egin
halakorik, edota, bestela, ez dezatela halakorik batere egin?

• Sustatzen al du eskolak talde gutxiengodunen kulturak
errespetatzea?
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Honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:

• Zergatik da hain garrantzitsua kultura-identitaterako esku-
bidea? Zergatik da garrantzitsua kultura guztiak babestu,
sustatu eta balioestea?

• Zergatik ahalegintzen dira, maiz, nagusi diren taldeak talde
gutxiengodunei beren kultura inposatzen?

GEAUko 26. art.
HEHko 29., 30. eta 31. art.

c) Talde gutxiengodunetako hizlariak

Eskolako giza eskubideen klubaren laguntzaz, talde gutxiengo-
dunen bateko kideak gonbidatu behar dira, ikasgelan mintza
daitezen. Ikasleek mahai-ingurua prestatu behar dute, eta,
horretarako, beraien estereotipoak zein diren argitu eta galde-
ra baliagarriak pentsatu behar dituzte. Zein da modurik onena
halakoetan ikasleek justizia, askatasuna eta berdintasuna sus-
tatzen parte hartzeko?

GEAUko 26. art.
HEHko 29. eta 30. art.

4. Diskriminazioa:
generoa
Aldarrikapen Unibertsaleko 2. artikuluaren arabera, “gizaki
orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta
askatasunak, eta ez da inor bereiziko”. Hain zuzen ere, pertso-
nak modu arbitrarioan bereizteko erabiltzen diren hainbat
ezaugarri zehatz-mehatz aipatzen dira artikuluan, eta horieta-
ko bat sexua da. Aipamena guztiz arrazoizkoa da, sexuaren ara-
berako diskriminazioa (sexismoa) baita, oraindik ere, bidegabe-
keria sozialaren iturririk ohikoena, hainbatetan.

Arrazismoa bezala, sexismoa ere kulturaren eta gizartearen alor
guztietan azalera daiteke, eta jendearen jokaeran ere islatzen
da. Jokaera hori oharkabekoa izaten da maiz, baina diskrimina-
zioa dakar. Izan ere, sexu bati giza eskubideak guztiz erabiltze-
ko aukera ukatzen bazaio, adierazten ari gara sexu hori ez dela
guztiz gizatiarra.
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a) Sexua ala generoa?
Sexuaren (biologiak baldintzatzen dituen faktoreen) eta gene-
roaren (kulturak baldintzatzen dituen faktoreen) arteko aldea
azaldu behar da. Jarraian, ikasleak bi taldetan banatu eta
gizonezkoen eta emakumezkoen artean dauden aldeen
zerrenda egiteko eskatu behar zaie: alde batzuek sexuan oina-
rritutakoak izan behar dute (hala nola, “gizonezko heldu ba-
tzuek bizarra izaten dute” eta “emakumezkoak luzaroago bizi
dira”), eta beste batzuek, generoan oinarritutakoak (esate
baterako, “matematikan hobeak dira gizonezkoak” eta “ema-
kumezkoak lotsatiagoak dira”). Taldeek ezaugarriak irakurri
behar dituzte, banan-banan eta txandaka, eta talde osoak
dena delako aldea sexuan ala generoan oinarritzen den
zehaztu behar du. Jakina, litekeena da desadostasunak izatea
–esaterako, “gizonezkoak berez al dira oldarkorragoak?”–,
baina eztabaidak nork bere genero-estereotipoak onar ditzan
laguntzen die ikasleei. Azkenik, genero-estereotipoen adibi-
deak bilatu behar dira ikasgelan, eskola-liburuetan, komuni-
kabideetan eta komunitatean.

GEAUko 2. art.
HEHko 2. art.

b) Nor da nor?
Jarduera honetan, ikasleek eskolan dituzten liburuak eta beste
material batzuk aztertu behar dituzte:

• Berbera al da gizonezkoei eta emakumezkoei buruzko aipa-
men-kopurua?

• Neskak pertsona ausart, seguru, fisikoki gai, adoretsu, sor-
tzaile eta askotariko jardunetan interesatutzat ageri al dira?

• Mutilak izaki errukitsu, atsegin eta adeitsutzat ageri al dira?
Eta bestek “nahikoa gizon” ez direla pentsatzeko beldur izan
gabe, beren sentimenduak adierazten dituztela esaten da?

• Errespetatzen al dute gizonezkoek eta emakumezkoek elkar?

• Eginkizun aktiboa al dute gizonezkoek, seme-alabak eta
etxeko lanak direla-eta?

• Eginkizun aktiboa al dute emakumezkoek etxetik kanpo?
Hala bada, tradizioz emakumeari egokitu izan zaizkion
lanak egiten dituzte (irakaskuntza, erizaintza, idazkari-
tza...), edo gaizki ordaindutakoak, edo ordaindu gabekoak?

GEAUko 2. art.
HEHko 2. eta 29. art.
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c) Generoak aldatzea
Jarduera honetan, istorio ezagun bat (adibidez, eleberri bat,
film bat, telesaio bat, kontakizun tradizional bat...) hartu behar
da oinarritzat, eta protagonisten generoa aldatuz kontatu.
Jarraian, generoa aldatzearen ondorioak azaldu behar dira.

GEAUko 2. art.
HEHko 2. eta 29. art.

d) Zer atsegin dudan/zer egiten dudan11

Honako galdera hauei idatziz erantzuteko eskatu behar zaie
ikasleei:

1. Zer hiru gauza atsegin dituzu, zure sexuko pertsonengandik
espero direnen artean?

2. Zer hiru gauza ez dituzu atsegin, zure sexuko pertsonen-
gandik espero direnen artean?

3. Zer egin edo izan nahiko zenuke, beste sexukoa bazina?

Ondoren, ikasleek sexu bereko beste ikaskide batekin bateratu
behar dituzte zerrendak, eta bikote bakoitzak beste sexuko
beste bi ikaskiderekin (ikasleak neska-mutilak ez badira, beste
bi ikaslerekin) hitz egin behar du zerrendaz. 

Amaieran, emaitzak azaldu behar dira: nola erreakzionatzen du
norberaren komunitateak beren generotik espero denera ego-
kitzen ez diren pertsonak direla-eta? Mugatzen al ditu genero
bakoitzetik espero denak pertsonen giza eskubideak?

GEAUko 2. art.
HEHko 2. art.

e) Erabakiak hartzea
Jarduera honetan, ikasleei eskatu behar zaie esateko zein diren
familiek hartu behar dituzten eta familiako kide guztiengan
eragiten duten erabaki garrantzitsuak; gainera, erabakiaz gain,
gizonezkoek, emakumezkoek ala biek hartzen dituzten idatzi
behar dira. Zerrenda horren harira, gizonezkoek eta emaku-
mezkoek familiartean hartzen dituzten erabakien arteko alde-
ak azaldu behar dira.
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Ildo berean, azken urteotan norberaren komunitatean hartu
diren eta herritar guztiengan eragin duten erabaki garrantzi-
tsuak zerrendatu behar dituzte ikasleek: klub edo talde bat fun-
datzea, erietxe bat eraiki edo eraistea, lur batzuk esleitzea,
autobuseko txartelaren prezioa igotzea... Ondoren, talde txi-
kiak osatu eta aipatutako erabaki bana eman behar zaie, azter
dezaten:

Zer ondorio ditu erabaki horrek pertsonengan, generoaren ara-
bera? Emakumezkoei eta neskei eragiten al die bereziki? Edo
gizonezkoei eta mutilei?

Zer erakundek hartu zuen erabaki hori? Eta erakunde horretan
zer ehuneko dira, gutxi gorabehera, gizonezkoak, eta zer ehu-
neko emakumezkoak?

Zertan aldatuko litzateke erabakia, erakunde horretan emaku-
mezkoen eta gizonezkoen kopuru bera egongo balitz?

GEAUko 2. eta 21. art.
HEHko 2. eta 12. art.

f) Ikasgela ez-sexista
Ikasgela arrazista izan ez dadin egin diren iradokizun gehienak
(ikus “Diskriminazioa: kolorea edo arraza” atala) baliagarriak
izan daitezke ikasgela sexista ere izan ez dadin. Ildo horretan,
laguntza bilatu behar da, nonahi, genero-estereotipoak amaia-
razteko, ez baita inola ere utzi behar sexuan oinarrituta inor
baztertzea. Horretarako, honako galdera hau egin daiteke: zer
da bidezkoa? Halaber, Emakumezkoaren aurkako Diskriminazio
Oro Desagerrarazteari buruzko Hitzarmenaren berri eman
behar zaie ikasleei.

Bestalde, hainbat ikerlanek ondorioztatu duenez, irakasleak
beraiek nesken aurkako diskriminazioaren iturri izan daitezke,
askotan arreta handiagoa ematen dietelako mutilei neskei
baino, eta neskei halako bi aldiz eskatzen dietelako eskoletan
parte har dezaten; ildo berean, jakin-mina eta tinkotasuna
goresten dituzte mutilengan, baina neskengan, berriz, txukun-
tasuna, puntualtasuna eta argibideei jarraitzeko gaitasuna.
Azterlan hauetan, ikusi da irakasleak ez direla ohartzen horre-
taz, eta atsekabetuta gelditu izan dira emaitzen berri izan dute-
nean.

Komunikabideak (batez ere, iragarkiak) bitarteko egokia dira
generoa aztertzeko. Era berean, eskolako ikasketa-programa
eta eskola-liburuak arretaz aztertzea komeni da, baita “Nor da
nor?” jarduera ere:
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• Jartzen al du historiak arreta emakumezkoen eginkizunean,
gizonezkoen eginkizunean bezainbeste?

• Hitz egiten al da ekonomia-arloan emakumezkoek lan-mer-
katuan (etxean eta etxetik kanpo) duten presentziaz?

• Lantzen al du zuzenbideak emakumezkoen eta jabetzaren
arteko harremana?

• Kezkatzen al da gobernua emakumezkoen ordezkaritza
eskasa dela-eta?

• Ematen al die zientziak behar bezainbesteko garrantzia
emakumezkoen lorpenei?

• Bultzatzen al dira neskak matematikan, zientzian eta infor-
matikan gailentzera?

• Zenbateraino da sexista literaturaren, hizkuntzen eta arteen
irakaskuntza?

Gainera, eskolaz kanpoko jarduna ere aztertu behar da:

• Aukera berberak al dituzte neskek klubak zuzendu eta
erantzukizun handiko karguetan aritzeko? Eta eskola jen-
daurrean ordezkatzeko?

• Eskolak babesten al du neskak bazter uzten dituen jardue-
rarik?

• Neskek eta mutilek berdin-berdin erabil al ditzakete eskola-
ko instalazioak eta kirol-ekipamenduak?

• Babestuta sentitzen al dira neskak eskolan, sexu-jazarpena-
ren eta mehatxu fisikoen aurka?

• Berdin-berdin ematen al zaizkie neskei sariak, bekak,
laguntza ekonomikoa eta bestelako laguntzak?

GEAUko 2. eta 26. art.
HEHko 2. eta 29. art.

5. Diskriminazioa:
ezintasunak dituzten
pertsonak
Halako egoerek berezkoak dituzten arazoak ulertzeko, ikasleek
egin dezaketen jarduerarik onena eskola-orduetatik kanpo
komunitatean lan egitea da; hala nola, ezintasun fisiko edo psi-
kikoren bat duten pertsonak zaintzea.
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a) Ezintasunak dituztenei buruzko
solasaldiak

Eskolako giza eskubideen klubaren laguntzaz, ezintasunen bat
duten pertsonak gonbidatu behar dira, zer arazo topatu dituz-
ten, arazo horietatik zer ikasi duten eta beren berariazko esku-
bideak zein diren azal dezaten. Ildo horretan, nabarmendu egin
behar da ezintasunak dituztenak, lehenik eta behin, pertsonak
direla eta, bigarrenik, ezinduak.

GEAUko 1. eta 2. art.
HEHko 2. eta 23. art.

b) Guztiontzako eskola
Jarduera honetan, ikasleek eskola eta ingurunea aztertu behar
dute, eta ezintasunen bat duten pertsonak bertan zenbateraino
ibil daitezkeen ikertu.

Honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:

• Zer aldatuko lukete ikasleek?

• Zer egin dezake eskolak Ezinduen Eskubideen Aldarrikapena
eta Adimenez Atzeratuen Eskubideen Aldarrikapena (Nazio
Batuek, hurrenez hurren, 1975. eta 1971. urtean emanak) sus-
tatzeko?

GEAUko 1. eta 2. art.
HEHko 2. eta 23. art.

Hezkuntzarako eskubidea
Nahiz eta haur guztiek duten hezkuntzarako
eskubidea, askok eta askok ez dute inoiz hartzen
Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko 
29. artikuluak xedatzen duen motatako hezkun-
tza; alegia, haurraren nortasuna, gaitasuna eta
ahalmena (bai adimenezkoa bai fisikoa) ahal
bezainbat garatzeko helburua duena (HEHko
29.1. art.). Ildo horretan, milioika haurrek ez dute
inoiz eskolara joateko aukerarik, eta eskolatik
kanpo geratze hori arrazoi ugariren ondorioa da;
hala nola, klase sozialarena, sexuarena eta pobre-

ziarena. Izan ere, bizirik jarraituko badute, lan egitera behartu-
ta daude. Aldi berean, hezkuntzarik ezak beste giza eskubide
batzuk erabiltzeko ahalmena mugatzen du.
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a) Zer haur-mota ez datoz gure 
ikastetxera?

Jarduera honetan, ikasleei eskatu behar zaie zehazteko zer
talde-mota ez dagoen norberaren ikastetxeko haurren artean:
• Neskak? Mutilak?
• Ezintasun fisikoak dituzten haurrak?
• Ezintasun psikikoak dituzten haurrak?
• Legediarekin arazoak izan dituzten haurrak? Eskolako agin-

tariekin arazoak izan dituzten haurrak?
• Umezurtzak?
• Etxerik ez duten haurrak?
• Seme-alabarik duten edota ezkonduta dauden haur edo

adingabeak?
• Langile migratzaileen seme-alabak?
• Haur iheslariak?
• Komunitateko talde gutxiengodunetako haurrak?
• Familiek lan egitera behartzen dituzten haurrak?

Ikastetxeko haurren artean ez dauden taldeak direla-eta, hona-
ko hau galdetu behar da ondoren:
• Zergatik ez datoz eskola honetara?
• Hemen egon beharko al lukete?
• Beste eskolaren batera al doaz?
• Zer gertatzen da arazo fisikoak direla-eta eskolara ez doa-

zen haurrekin? Nola hezten dira?

Aipatutako taldeetako kideren bat beste eskola batera badoa,
berriz, honako hau galdetu behar zaie ikasleei:
• Zergatik doa beste eskola batera?
• Non dago eskola hori? Erraza al da bertara iristea?
• Ordaindu behar al dute familiek matrikularik, seme-alabak

eskola horretara joan daitezen? Zer gertatzen da ordaindu
ezin badute?

• Hezkuntza ona jasotzen al dute haurrek eskola horretan?

Azkenik, galdetu behar da nola lor daitekeen eskolara joan ezin
diren haurrek (hala nola, familietan lan egitera behartzen
dituzten haur pobreek eta eskolara joateko adinean daudela
ezkontzen diren edota seme-alabak izaten dituzten haurrek)
hezkuntzarako eskubidea erabil dezaten. Izan ere, nork ardura-
tu behar du haurrok hezkuntza jasotzeaz?

Bestalde, ahal dela, ikasleek premia bereziak dituzten hau-
rrentzako eskolak nolakoak diren ikertu behar dute, bai eta
halakoren batera joan ere. Halaber, ikasleek eztabaida bat
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antolatu edo testu bat idatzi behar dute, esateko ea bestelako
eskola horiek betetzen ote duten Haurraren Eskubideei buruz-
ko Hitzarmeneko arauetan haurren hezkuntza dela-eta eraba-
kitakoa. Ildo horretan, zer egin dezakete haur guztien hez-
kuntzarako eskubidea babesteko?

GEAUko 26. art.
HEHko 28. eta 29. art.

b) Zer gertatuko litzateke, irakurtzen
jakingo ez balute?

Jarduera honetan, ikasleei eskatu behar zaie egiteko egunean
zehar (etxean, eskolan, komunitatean...) zerbait irakurtzen
duten uneen zerrenda, “oharkabeko irakurketa” ere kontuan
hartuz; izan ere, ordenagailuan ibiltzean, telebista ikustean edo
kalean ibiltzean ere zerbait irakurtzen dute.

Jarraian, zerrendak alderatu behar dituzte, eta honako gai
hauek landu:
• Zer eragin izango luke geure bizitzan irakurtzen ez jakiteak?
• Zer ezingo genuke egin edo zer ezingo genuke ondo egin?
• Zer eragin izango luke analfabetismoak ikasleon eta senitar-

tekoen osasunean, babesean eta segurtasunean?
• Zer eragin izango luke ikasleongan irakurtzen ez jakiteak...

– guraso izanik?
– eraikuntzako langile izanik?
– nekazari izanik?
– merkatari izanik?
– soldadu izanik?
– herritarrak izanik?

c) Hezkuntza giza eskubidea den 
aldetik

Hezkuntzarako eskubidea giza eskubideen arteko mendekotasun-
printzipioaren adierazgarri da, eta, horregatik, Aldarrikapen
Unibertsaleko 30 artikuluak edo/eta Haurraren Eskubideei buruz-
ko Hitzarmenaren laburpena aztertzeko eta honako galdera honi
erantzuteko eskatu behar zaie ikasleei: zertan aldatuko litzateke
gugan eskubide hori erabiltzeko aukera, hezkuntzarik jaso izan ez
bagenu? Erantzuna emateko, Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsaleko 21. artikuluari (gobernuan eta hauteskunde libree-
tan parte hartzeko eskubideari buruzkoari) eta Haurraren
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Eskubideei buruzko hitzarmeneko 13. artikuluari (adierazpen-
askatasunari buruzkoari) errepara diezaiekete.

Ondoren, ikasleei azaldu behar zaie 2000. urtean munduan zeu-
den heldu analfabetoen (850 milioi analfabeto baino gehiago
zeuden, guztira) bi heren inguru emakumezkoak zirela, eta
lehen hezkuntzarik ez duten haurren (113 bat milioi haurren) 
% 60 neskak direla12. Ikasleek estatistika horiek argitu behar
dituzte: nolako eragina du egoera horrek emakumezkoen eta
nesken giza eskubideetan?

d) Nork bere eskubideen berri izateko 
eskubidea

Jarduera honetan, giza eskubideen irakaskuntza berez nazio-
artean itundutako giza eskubidea dela azaldu behar zaie ikas-
leei (ikus argitalpen honetako 1. kapitulua), eta honako hau
galdetu:

• Zer jakin behar du jendeak giza eskubideei buruz?

• Zergatik da garrantzizkoa giza eskubideak irakastea?
Pertsona batzuek beste batzuek baino beharrezkoagoa al
dute? Hala bada, nork? Zergatik?

• Nola heldu behar zaio giza eskubideak irakasteari?

• Zer alde dago giza eskubideen irakaskuntzaren eta eskolan
irakasten diren beste gai batzuen artean? Esaterako, eza-
gutzez jabetzeaz gain, ekimena izaten ere ikasi behar da.

• Zer egin dezakete ikasleek beren giza eskubideak hobeto
ezagutzeko?

GEAUko 26. art.
HEHko 17. eta 29. art.

Garapena eta
ingurumena
Non bizi zara? Horrek berdin dio. Izan ere, garapenari, giza esku-
bideei eta ingurumenari buruzko auziak nonahi daude elkarren
arteko mendekotasunean, garapenak arreta pertsonengan jarri
behar baitu, eta haiek parte har dezaten saiatu eta ingurumena-
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ri kalterik ez egin. Hau da, garapena ez dagokio hazkunde eko-
nomikoari soilik, baizik eta bidezko banaketari, pertsonen gaita-
sunak hobetzeari eta aukerak ugaritzeari ere bai. Erabateko
lehentasuna eman behar dio pobrezia desagerrarazi eta emaku-
mezkoak garapen-prozesuan barneratzeari, nork bere burua aski
izateari eta herrien eta gobernuen determinazio libreari, bai eta
herri indigenen eskubideak babesteari ere.

Giza eskubideen eta garapenaren arteko lotura estuak aparteko
garrantzia izan du Nazio Batuek duela mende erditik baino gehia-
gotik hona kaleratu dituzten ebazpenetan. Ildo horretan, 
1986. urtean berariaz xedatu zen garapenerako eskubidea, Nazio
Batuen Garapenerako Eskubideari buruzko Adierazpeneko 1. arti-
kuluaren bitartez. Hain zuzen ere, honako hau dio artikulu
horrek: “Garapenerako eskubidea ezin ukatuzko giza eskubidea
da, eta, hari esker, gizaki guztiek eta herri guztiek dute eskubidea,
giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak guztiz erabiltzeko
bide ematen duen garapen ekonomikoan, sozialean, kulturalean
eta politikoan parte hartzeko, garapen horretan laguntzeko eta
garapen horretaz gozatzeko”. Zehatz-mehatz, honako hauek
barne hartzen ditu garapenerako eskubideak:

• Baliabideen gaineko burujabetasun osoa.

• Determinazio librea.

• Herriak garapenean parte hartzea.

• Aukera-berdintasuna.

• Gainerako eskubide zibilez, kulturalez, ekonomikoez, politiko-
ez eta sozialez gozatzeko beharrezko baldintzak ahalbidetzea.

Non bizi diren, litekeena da ikasleek iritzi ezberdinak izatea gai
hauei buruz. Alde horretatik, egunerokoan estutasun materialak
dituzten haurrekin lan egiten duten irakasleek nahiago izan
dezakete jarduerak hurbileko egoeran oinarritu eta jarduerok
munduko sistemarekin ahal bezain estuen lotzea; gainera, balite-
ke nahiago izatea etengabeko garapenari buruzko ikuspegia eta
etengabeko garapena lortzeko beharrezko neurriak aztertzea.
Aberastasun materialak dituzten haurrekin lan egiten duten ira-
kasleek, berriz, nahiago izan dezakete ikasleei kontzientzia
harraraztea garapenaren eskakizunak eta determinazio librea
direla-eta, eta eskakizun horiek betetzeko moduaren adibide
praktikoak ematea; gainera, ikasleek informazioa bil dezakete
honi buruz: zer eginkizun betetzen duen GKE-en eta gobernu
arteko erakundeen nazioarteko lankidetzak (hala nola,
Garapenerako Nazio Batuen Programak eta Ingurumenerako
Nazio Batuen Programak), garapenerako eskubidearen eta ingu-
rumenaren babesaren sustapenean.
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a) Elikadura
Egunero jaten eta edaten duten guztiaren zerren-
da egiteko eska dakieke ikasleei, bai eta gorpu-
tzak bizirik jarraitu eta hazteko behar duenari
(esaterako, karbohidratoei, lipidoei, proteinei,
mineralei, bitaminei eta urari) buruz ikasten dute-
na aztertzeko ere.

Bestalde, eguneko otordu bat aukeratu behar da,
eta osagaiak nork ekoitzi, landu, garraiatu eta
prestatu dituen ikertzeko eskatu behar zaie ikas-
leei. Azterketa horretaz gain, tokiko merkatuak
eta janari-dendak hornitzen dituzten iturrietara

ere jo beharko litzateke.

Era berean, eguneroko dietaren batean dagoen eta inguruan
hazten den produktu bat aukeratu behar da (ahal dela, gutxi-
tan kontsumitzen den bat), eta ikasleek, bikoteka, haren lagin
bat potoetan, loreontzietan edo eskolako baratzean hazi behar
dute. Aztertu behar da zergatik lortzen dituzten ikasle batzuek
besteek baino emaitza hobeak, eta arlo horretan ikasia den nor-
bait eskolara gonbidatu, landareak zaintzeari buruz hitzaldi bat
ematera. Halaber, baratzea landatu behar da eskolan, ikasle
guztiek elkarrekin lan egin dezaten eta ekoizten dutena parte-
ka dezaten. Ondoren, ikasleekin bildu eta zer hobetu daitekeen
esatera bultzatu beharko lirateke. Esate baterako, erabili den
metodoa al zen egokiena? Ba al da beste moduren bat izurriei
aurre egiteko? Zer egin daiteke, ikasleak eraginkorragoak eta
solidarioagoak izateko, elkarrekin lan egiterakoan?

Hartara, antzekotasunak bilatu ahal izango dira, ikaskideen lana-
ren eta munduko beste eskualde batzuetako egoeraren artean.
Horretarako, hirigunean kokatutako eskola batek ikasle-trukea
antola dezake landa-eremuko ikastetxe batekin, esperientzia
jakin batzuei buruz (elikagaien ekoizpenarekiko eta banaketare-
kiko harremanei buruzkoak) elkarren berri emateko.

GEAUko 25. art.
HEHko 24. eta 27. art.

b) Ura
Edateko ura oso urria da munduan, eta eskasia gero eta han-
diagoa da; eskualde lehorretan bizi diren ikasleak, behinik
behin, egoera horren jakitun dira. Hori dela-eta, ikasleek egu-
nean zenbat ur erabiltzen duten kalkulatu behar dute, eta eda-
teko, garbitzeko eta abarretarako erabiltzen duten uraren
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kontsumoa grafiko baten bidez adierazi; orobat, erabiltzen
duten ur hori nondik datorren ikertu behar dute.

Urak gaixotasunak kutsatzen dituzten hondakinak eta organis-
moak ditu, eta, horregatik, ur-baliabideak osasun aldetik anto-
latzea (hornikuntza eta isurbideak) funtsezkoa da komunitatea
ongi izateko. Ildo horretan, ikasleek, banaka edo talde txikitan,
eskolako hornikuntza-sistema eta isurbideak aztertu behar
dituzte, eta hobetzeko moduak iradoki. Jarduera hori bera
komunitate osoan ere egin daiteke: ba al dakigu nor arduratzen
den kontsumitzen dugun ura kaltegarria ez izateaz?

GEAUko 25. art.
HEHko 24. eta 27. art.

c) Bizi-maila ona
Elikadura eta ur ona garapenaren oinarrizko lehentasunak dira.
Alde horretatik, Aldarrikapen Unibertsaleko 25. artikuluak
berariaz aipatzen duenez, pertsonei osasuna eta ongizatea ziur-
tatuko dien bizi-maila onerako eskubidearen alderdi bat da 
elikadura; Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmeneko 27. arti-
kuluak dioenez, berriz, haur guztiek dute beren garapen fisiko-
rako, psikikorako, espiritualerako, moralerako eta sozialerako
ona den bizi-maila izateko eskubidea. Era berean, eskubide
horiek Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsaren
(UNICEFen), Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen
Erakundearen (FAOren) eta beste hainbat erakunderen interesa
pizten dute, eta estatuetako segurtasunean eta munduko bake-
an eragina dute.

Bizirik jarraitzeko eta ongi izateko, elikadura eta ur aldetik bete
behar diren gutxieneko eskakizunak zerrendatzeko eskatu
behar zaie ikasleei. Zer gertatzen da haur batek zuzen garatze-
ko moduko bizi-mailarik ez badu?

Ondotik, ikasleei hainbat garapen-mailatako herrialdeak egoki-
tu behar zaizkie, arazo hau lan dezaten, Nazio Batuen argital-
penetako estatistikak erabiliz: besteak beste, UNICEFen
Munduko haurren egoera eta Garapenerako Nazio Batuen
Programaren Gizakiaren garapenari buruzko txostena. Ikasleek
herrialde horretako batez besteko biztanlea deskribatu behar
dute (bizi-itxaropena, diru-sarrerak, elikadura, edateko ura lor-
tzeko aukerak...), eta alde horiek pertsonen, nazioen eta
eskualdeen garapenean dituzten ondorioak aztertu.

Aberastasun materialak dituzten ikasleekin lan egiten duten
irakasleek beren komunitateetako pobreziaren egoera zein den
ikertzeko eska diezaiekete. Era berean, pertsonak pobreziaren
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ondorioen aurka babesteko arduradunak nor diren galdetu
behar zaie ikasleei.

GEAUko 23. eta 25. art.
HEHko 6. eta 27. art.

d) Ostatua
Leku bakoitzeko etxebizitzak hainbat baldintzaren
araberakoak dira; hala nola, tokiko klimaren eta
geografiaren, familien egituraren eta egoeraren,
lehentasun kulturalen eta erlijiosoen, eta eraikun-
tzako materialen eskuragarritasunaren araberakoak.

Irakasleek eta ikasleek etxebizitza batek izan
beharreko ezaugarrien zerrenda egin behar dute,
eta ikasleek ezaugarri horiek dituen etxebizitza-
ren proiektua egin behar dute. Ondoren, ikasle
bakoitzak bere proiektuaren ezaugarriak azaldu
behar ditu:

• Zenbateraino islatzen ditu proiektuak beren balioak eta kul-
tura?

• Nola aldatu eta hobetu daiteke tokiko etxebizitzak eraiki-
tzeko modua, baliabideak aurreztu (hala nola, ura eta ener-
gia) eta kutsadura txikiagotze aldera?

• Zein izan daiteke ezintasun fisikoak dituztenen premia espe-
zifikoak?

Komunitatean etxerik ez duten pertsonak badaude, bestalde,
gaia atera eta ikasleek pertsona horiek nor diren eta etxerik
zergatik ez duten ikertu behar dute:

• Nor arduratzen da etxerik ez duten pertsonez?

• Etxerik ez izatea giza eskubideen alorreko auzia al da?

• Zer egin daiteke arazoa konpontzeko?

GEAUko 25. art.
HEHko 27. art.

e) Biztanleria
Biztanleriaren hazkundearen ondorioak oso nabarmenak dira
munduko leku askotan, eta beste leku batzuetan, berriz, ez dira
hain argiak. Alabaina, fenomeno horren ondorioak unibertsa-
lak dira. Estatistikak dioenez, biztanleriaren hazkundea espo-
nentziala da, eta hazkunde horrek ingurumenean eta baliabi-
deak eskuratzeko lehian izango du eragina. Horregatik,
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garrantzizkoa da ikasleek biztanleriaren hazkundeari eta
horrek berekin dakartzan ondorioei buruz hausnartzea.

Biztanleriaren hazkundea lantzeak bide ematen du elkarren
aurka egiten duten eskubideez eta banakoen eta Estatuaren
arteko harremanaz ere hitz egiteko. Ildo horretan, hainbat esta-
tuk familiaren neurriari buruz xedatu dituen politikei buruzko
informazioa bildu eta aztertu behar dute ikasleek, politika
horiek familia ugarien aldekoak ala kontrakoak izan:

• Pertsonen eskubideen aurkakoak al dira?

• Hala bada, nola konpon liteke gatazka hori?

GEAUko 16. art.

f)    Lana
Munduko ekonomia aldatzen den heinean, mun-
duko lanaren ezaugarriak ere aldatzen dira: esate
baterako, herrialde garatuetako industrializazio-
ak hiritartzea ekarri zuen, eta, gaur egun, landa-
eremuan bizi eta nekazaritzan jarduten duten
pertsonen kopurua txikiagoa da, eta gero eta
jende gehiagok egiten du lan hiri handietako zer-
bitzuen sektorean. Haatik, lan bila dabiltzan guz-
tiek lan egiteko nahikoa lan ez dagoenean, jende-
ak munduan barrena bidaiatzen du, bere aukera
ekonomikoak handiagoak izan daitezen; alegia,

migrazio-motak (bai herrialdeen barnekoak, bai herrialdeen
artekoak) lan egiteko aukeren araberakoak dira. Beste horren-
beste esan daiteke garapen ekonomiko motei buruz; alde horre-
tatik, herrialdeek nekazaritza-, industria-, finantza- eta merkata-
ritza-arloko politikak bateratzen ahalegindu beharko lukete,
herritarren ekoizpen-ahalmena ahal bezainbat handitzearren.

Ikasle askok eta askok, helduarotik gertu daudenean, lan-mota
bat aukeratu beharko dute. Hori dela-eta, hainbat lanbidetan
jarduten duten pertsonak gonbidatzea modu egokia izan daite-
ke aukera-sorta zabaltzeko. Hala ere, are egokiagoa da ikasleak
hainbat lantokitara eramatea, beren kabuz ikus dezaten nola
funtzionatzen duten; horretarako, ahal dela, zer lanbide-mota
interesatzen zaien galdetu behar zaie, eta erantzunaren arabe-
rako irtenaldiak antolatu.

Alor honetan, interes handikoak dira haurren lanarekin lotuta
dauden aferak. Arautu behar al da lan egiten duten haurren
adina, lan-ordutegia eta egiten duten lan-mota? Azken batean,
auzi praktikoak eta moralak gai esanguratsuak dira, eta gogoe-
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ta eta ikerketa egin beharra dago haiei buruz. Horretarako,
ikasleek Lanaren Nazioarteko Erakundearen (Nazio Batuen
mendeko erakundea da, giza eskubideetan eta lan-eskubidee-
tan aditua) 182. hitzarmena (haurrek egiten dituzten lanik oke-
rrenei buruzkoa, 1999koa) eta Haurraren Eskubideei buruzko
Hitzarmeneko xedapenak aldera ditzakete. Hartara, lan egiten
duten haurrak eta lan-jarduna aztertuz, kontsumitzaileen
erantzukizuna eta giza eskubideen eta munduko merkataritza-
jardunaren arteko harremanak ere aztertu ahal izango dituzte
(ikus “Enpresak eta giza eskubideak” atala).

Ikasleek lanari buruz egiten dituzten proiektuak ere oso
ikaskuntza-esperientzia interesgarriak izan daitezke: adibidez,
tokian tokiko, estatuetako eta nazioarteko lan-motei buruzko
proiektuak; lana esparru horietako batean edo guztietan zer-
nola bilakatzen den aztertzekoak; langileak beren eskubideak
babesteko nola antolatzen diren aztertzekoak... Lanaren
Nazioarteko Erakundearen hitzarmenak, gomendioak eta txos-
tenak ere oso informazio-iturri baliagarriak dira, lanari eta giza
eskubideei buruzko azterketak egiteko.

GEAUko 23. eta 24. art.
HEHko 31., 32. eta 36. art.

g) Energia
Jarduera orok kontsumitzen du energia, eta, jarduna zenbat eta
handiagoa izan, energia-kontsumoa ere orduan eta handiagoa
da. Hori dela-eta, balizko energia-iturri guztiak (hala nola, eguz-
ki-argia, elikagaiak, ikatza, gasa eta elektrizitatea) aztertu behar
dira ikasleekin, eta ikasleek egunean erabiltzen dituzten energia-
forma guztiak zerrendatu behar dituzte. Energia nondik dato-
rren eta erabiltzaileengana nola heltzen den ere ikertu behar da:
energia-iturri berriztagarriak al dira? Halaber, energia-kontsumo-
ak ingurumenean dituen ondorioez eztabaidatu behar da.

Jarraian, eskolako energiaren inbentarioa egin behar da: ener-
giarik galtzen al da? Ildo horretan, energia aurrezteko propo-
samenak egin behar dira. Prozedura hori bera etxean, komuni-
tatean, eskualdean eta mundu osoan aplika daiteke.

Azkenik, komunitatea energiaz hornituko duten tresnak disei-
natzeko –eta are eraikitzeko– proiektuak egin behar dira talde-
ka. Zer energia-iturri daude tokian-tokian: haizea, ura, erregai
fosilak, hondakinak...?

GEAUko 25. art.
HEHko 27. art.
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h) Osasuna
Osasuna oinarrizko giza eskubidea da, eta mundu-
ko garapenaren oinarrizko helburu bat. Osasu-
naren Munduko Erakundearen (alor honetan adi-
tua den Nazio Batuen erakundearen) ebazpen
ugarik helburu hori berretsi dute, bai eta mundu-
ko biztanleen artean osasuna dela-eta dauden
alde handiak txikiagotu behar dela ere. 

Osasun-arloko lehen mailako laguntza planifikatu
eta aplikatzeko, banakako eta taldekako neurriak
hartu behar dira, baliabideak gehien behar dituz-
ten pertsonei emango zaizkiela eta, aldi berean,

pertsona guztiak lagunduko direla bermatzeko. Era berean,
tokiko, estatuetako eta munduko osasun-sistemak oro har
aztertuz, proiektu ezberdin eta interesgarriak azalera litezke.

Herrialde gehienetako eskoletako ikasketa-planek osasun-arlo-
ko gaien irakaskuntza ere barne hartzen dute, ikasleek oina-
rrizko informazioa izan dezaten elikadurari, gorputzaren fun-
tzionamenduari, gaixotasun-eragileei eta gaixotasunei aurrea
hartzeko estrategiei buruz. Ildo horretan, baliabide ona izan
daiteke tokiko medikuren bat edo osasun-arloko langile bat
gonbidatzea, ikasleekin mintzatzeko eta gertakari zein ideia
esanguratsuak azaltzeko. Halaber, irtenaldiak antola daitezke
ospitale edo tokiko osasun-proiekturen batera.

Bestalde, osasunak giza eskubideei buruzko beste auzi esangu-
ratsu batzuk plantearazten ditu: nesken aurkako diskriminazioa
osasun-sistemaren barnean, haurrek lan egiteak eta goiz
ezkontzeak haien osasunean dituen ondorioak, ugalketa-osasu-
nari buruzko informazioa izateko eskubidea, ingurumenaren
kutsaduraren eta elikadura okerraren ondorio negatiboak, eta
hezkuntzak osasunean dituen ondorio positiboak.

GEAUko 2., 19. eta 25. art.
HEHko 2., 3., 17., 24., 27. eta 28. art.

Garapen ekonomikoa eta
erlazioak
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko eta Haurraren
Eskubideei buruzko Hitzarmeneko hainbat artikulutan adieraz-
ten da gizakiek bizi-maila duina izateko eskubidea dutela.
Eskubide hori erabiltzea arazo konplexua da, eta nazioen balia-
bideen, garapen industrialaren, lehentasun ekonomikoen eta

3. kap.
88

 ABC MEP chap3 EUS V2_OK.qxd  19/6/07  17:42  Página 88

          



borondate politikoaren araberakoa ere bada. Alde horretatik,
garapen ekonomikoa lortzeak nazioaren baitan eta nazioarte-
an ditu ondorioak, eta jakina, eskubide horien erabileran ere
badu eragina.

Munduko baliabideak eta aberastasunak oso modu bidegabean
banatuta daude. Zergatik? Galdera horri erantzuteko, mundu-
ko gizartearen geografia eta historia azaldu beharko lirateke,
bai eta munduko gizartearen politika ekonomiko orokorraren
historia ere.

a) Tokiko eta nazioarteko loturak
Ikasleek munduko beste eskualde batzuek toki-
ko komunitatean dituzten ondorioak eta norbe-
raren herrialdeak munduko beste eskualde
batean dituenak (hala nola, ingurumen-arazo-
ak, arazo ekonomikoak, osasun-arazoak eta
arazo politikoak; elikagaien, moden, musiken
eta beste kultura-adierazpen batzuen trukea;
migrazioak; inportazioak eta esportazioak, eli-
kagaienak eta baliabideenak batik bat) azaltzen
dituzten artikuluak bilatu behar dituzte egun-
karietan eta aldizkarietan. Ondoren, kategoriak

–adibidez, merkataritza, kultura, turismoa, ingurumena...–
eratu behar dituzte, eta aurkitzen dituzten loturak kategoria
horien artean sailkatu. 

Jarraian, irakasleak paretan munduko mapa bat jarriko du, eta
ikasleek artikuluak mapa horretan kokatu behar dituzte, kate-
goriatan banatuta. Azkenik, marra edo harien bidez, produk-
tuen sorrera-herrialdeak eta produktu horien ondorioak sor-
tzen edo jasotzen dituzten herrialdeak lotu behar dira.

Honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:

• Munduko zein eskualdek dituzte lotura gehien? Zeinek gu-
txien? Zergatik?

• Zer lotura-mota dira ohikoenak?

• Zer irakatsi digu jarduera honek munduko herrialdeen arte-
ko mendekotasunari buruz?

GEAUko 13. eta 19. art.
HEHko 17. art.
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b) Lan-bizitza
Jarduera honetan, lan-giro jakin bat deskribatu behar da:
fabrikakoa, sail batekoa, etxaldekoa... Bertan, langileek hain-
bat erreklamazio aurkeztu diete jabe edo administratzaileei,
eragin handiagoa izan nahi dutelako enpresaren administra-
zioan; gainera, soldata hobeak, gaixotasunagatiko edo istri-
puengatiko laguntza hobeak, segurtasun handiagoa, treba-
kuntza-programak antolatzeko aukera eta atsedenaldi luzea-
goak nahi dituzte.

Ikaskideek bi taldetan banatuta jarri behar dute: batzuk langi-
leak izango dira, eta besteak, funtzionarioak. Alde bakoitzak
ordezkariak aukeratu eta beste aldekoekin negoziatzera bidali
behar ditu; ondoren, negoziazioari buruzko txostena ere egin
beharko dute ordezkariek. Horretarako, ikasleak Lanaren
Nazioarteko Erakundearen hitzarmenei lotu behar zaizkie, lan-
gileen eskubideei buruzko informazio zuzena izateko.

Ondoren, jarduera alderantziz egin behar da: langile izandako-
ek funtzionario izan behar dute, eta funtzionario izandakoek,
langile.

GEAUko 23. art.
HEHko 32. art.

c) Ondorio-sareak
Gaur egun, gazteek elkarren mendeko harremanez osatutako
saretzat hartu behar dute mundua, eta sare hori osatzen duten
atalen artean dagoen oreka hauskorraz ohartu. Izan ere, zati
batean gertatzen den aldaketak osotasunean du eragina; esate
baterako, eskualde jakin bateko ingurumenaren kutsadurak
beste eskualde askotako elikatze-kateetan, osasunean, bizi-bal-
dintzetan eta bizibideetan izan dezake eragina. Era berean,
elkarrekiko mendekotasun hori beste arazo batzuen artean ere
gertatzen da; esaterako, faktore askok eta askok eragin deza-
kete pobrezia, eta, pobrezia desagerrarazteko, faktore horiek
guztiak hartu beharko lirateke kontuan.

Ikasleei harreman horien konplexutasuna ulertarazteko, ikas-
kideak talde txikitan banatu behar dira. Talde bakoitzari
baieztapen bat eman behar zaio, eta, baieztapen berbera
gutxienez bi talderi eman behar zaienez, talde-kopuruak
bikoitia izan behar du. Baieztapen horrek egitate bat adiera-
zi behar du –esate baterako, “_______(e)n, biztanleriaren %
30 gutxienez GIBak edo HIESak jota dago”–, edo “Zer gerta-
tuko litzateke...” hitzez hasi behar du –esaterako, “Zer gerta-
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tuko litzateke emakumezkoek gizonezkoek bezainbat onda-
sun izango balituzte?”–, eta taldeek orri baten goiko aldean
idatzi behar dute. Esaldiaren azpian, berriz, baieztapen
horren hiru ondorio idatzi behar dituzte –adibidez, “Haur
askoren gurasoak hil egingo dira”, “Haur asko GIBak edo
HIESak jota jaioko dira” eta “Osasun-arloan laguntzeko siste-
mek gainezka egingo dute, horrenbeste jende gaixo dagoela-
eta”–, eta, era berean, ondorio bakoitzaren azpian ondorio
horren beraren beste hiru ondorio idatzi behar dituzte –esate
baterako, “Haur askoren gurasoak hil egingo dira” ondorioa-
ren azpian, “Familiek eta gizarte-zerbitzuek gehiegizko
zamari egin beharko diote aurre, umezurtzei laguntzeko”,
“Langile gutxiago egongo dira” eta “Haur askok ez dituzte
izango behar bezala hez ditzaketen gurasoak” idatz daiteke–.
Emaitza, beraz, ondorioez osatutako sare grafikoa da, are
gehiago luza daitekeena. 

Esaldi berbera egokitu zaien taldeek egindakoa alderatu eta
aztertu egin behar dute orduan. Halaber, grafikoak erakutsi eta
“bisita zuzendua” antolatu behar da, taldeek beren sareak ikas-
kideei azal diezazkieten.

Azkenik, sare horiek giza eskubideen alorrean dituzten eraginak
aztertu behar dira, eta arazo jakin batek gizarteko eta beste
herrialde askotako alderdi ugaritan eragina izan dezakeela ulertu.

GEAUko 28. art.
HEHko 3. art.

d) Garapenari buruzko hizlariak

Jarduera honetan, garapen-arloan lan egiten duen norbait gon-
bidatu behar da, hitzaldia ematera; ikasgelan bertan sortzen
den giza eskubideen elkarte edo klubak antola dezake hitzaldi
hori. Ikasleek, ordea, prest egon behar dute, eta, horretarako,
oinarrizko informazioa izan behar dute eskura, baita hizlariari
galderak egiteko laguntza ere. Ondoren, taldeak osatu behar
dira, aztertutako gaien hainbat alderdi landu ditzaten: eskual-
de geografikoak, komunitateko sektore espezifikoak, eragina
guztiongan duten auzi bereziak (hala nola, modernizazioa,
burokratizazioa, hiritartzea eta kultura-balioen bilakaera)...

GEAUko 19. eta 25. art.
HEHko 6. eta 27. art.
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Enpresak eta giza
eskubideak
XX. mendearen erdialdean, sortu berri zenean, Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsalak eta giza eskubideen inguruko esparru
berriak eginkizun hau zuten nagusiki: gobernuek herritarrekin
nola jokatzen zuten aztertzea. Alabaina, munduko ekonomia
sortu denetik, enpresa askok gobernuek baino bitarteko gehiago
dituzte, baita botere eta eragin handiagoa ere, pertsonen bizitzen
gainean. Hala ere, gobernuak legez dira erantzule herritarren
aurrean, baina enpresek (batez ere, munduko herrialde askotan
lan egiten dutenek), berriz, legezko erantzukizun txikia dute
herritarren aurrean; akziodunen aurrean besterik ez dute ardura.
Ondorioz, gero eta arazo gehiago sortzen dira giza eskubideen
eta nazioz gaindiko enpresen arteko harremanak direla-eta:

a) Eman behar al dute enpresek kontu?
Jarduera honetan, honako hauek izan daitezke eztabaidagaiak:
• Nola urra ditzakete nazioz gaindiko enpresek langileen giza

eskubideak? Eta herritarrenak?
• Nola erabil dezakete beren eragina halako enpresek, giza

eskubideak sustatzeko?
• Zergatik izan daiteke onuragarria enpresentzat giza eskubi-

deen alorreko arauak betetzea? Zergatik izan daiteke kalte-
garria?

• Eskatu behar al zaie enpresei kontu emateko giza eskubide-
en alorreko arauak zenbateraino betetzen dituzten?

• Zer-nolako presioa egin dezakete herritarrek eta GKE-ek,
enpresek giza eskubideen alorreko arauak errespeta ditzaten?

GEAUko 28. art.
HEHko 3. eta 6. art.

b) Enpresen jokabide-kodeak
Giza eskubideen alorreko arauak betetzeko presioa gero eta
handiagoa da enpresentzat, eta, hori dela-eta, enpresa ba-
tzuek, presio horri erantzun nahian, jokabide-kodeak prestatu
dituzte, beren enpresa guztiek eta bazkide komertzialek bete
ditzaten.

Demagun nazioz gaindiko enpresa handi batek (adibidez, jan-
tziak fabrikatzen dituen batek edo petrolio-enpresa batek) ikas-
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leak kontratatu dituela, jokabide-kodea osatzen laguntzeko.
Ikasleek, talde txikitan jarrita, enpresa horrek bere jardunaren
esparru guztietan aplikatu beharko lituzkeen printzipioak
zerrendatu behar dituzte, giza eskubideak, lan-jarduna eta
ingurumena kontuan hartuz betiere. Ondoren, proiektu guztiak
alderatu eta bateratu egin behar dira, behin betiko dokumen-
tua osatzeko. 

Era berean, azken zerrenda Munduko Hitzarmenarekin konpa-
ra daiteke (Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusi Kofi
Annanek 1999. urtean hasitako printzipioen zerrenda da
Munduko Hitzarmena, eta Nazio Batuei eskatu edo webgunean
honetan lor daiteke: http://www.unglobalcompact.org).

GEAUko 3. eta 28. art.
HEHko 3. eta 6. art.

c) Enpresa-munduko hizlariak
Eskolako giza eskubideen klubaren laguntzaz, tokiko enpresa-
elkarteetako (hala nola, merkataritza-ganberetako, bankari-
edo merkatari-elkarteetako...) ordezkariak gonbidatu behar
dira, baita bidezko merkataritzaren alorreko ekimenez ardura-
tzen diren agintari publikoak eta GKE-en ordezkariak ere, mun-
duko ekonomiak tokiko merkataritzan duen eraginaz mintza
daitezen, eta azal dezaten zergatik uste duten enpresek kontu
eman behar dutela giza eskubideei buruz.

GEAUko 19., 23. eta 25. art.
HEHko 3., 6., 17. eta 27. art.

Nazio Batuak ulertzea
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 26.
artikuluak dioenez, hezkuntzak “Nazio Batuen jar-
duna bultzatuko du, bakeak iraun dezan”. Alde
horretatik, Nazio Batuen eredua (Nazio Batuen sis-
temaren simulazioa, ikasleak Nazio Batuen
Erakundeko kide diren estatuetako “enbaxadore-
tzat” dituena) oso hezkuntza-bitarteko baliagarria
da, ikasleei Nazio Batuen mugak eta aukerak uler-
tarazteko.

Nazio Batuen ereduko programa gehienak hiru
fasek osatzen dituzte:
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1. Prestakuntza. Ikasleek oinarrizko hiru gai ikertu behar dituz-
te:

a) Nazio Batuen Erakundea eta haren eginkizuna

b) Nazio Batuen Erakundeko kide den estatu jakin bateko
gobernuak, politikak eta interesak

c) Munduko unean uneko arazoak

Ikerketaren eta azterketaren karietara, “iritzi-dokumentua”
edo ebazpena prestatu beharko litzateke, baita dena delako
estatuak aplikatuko duen negoziazio-estrategia ere.

2. Parte-hartzea. Ikerkuntza gorpuzten da ikasleak estatu kide-
etako “enbaxadore” bihurtzen direnean eta jendaurrean
hitz egiteko, entzuteko, denbora kudeatzeko, negoziatzeko
eta kontsultatzeko gaitasunak erabiltzen dituztenean.

3. Ebaluazioa. Jarduera osatzeko, ezinbestekoa da informazioa
jendaurrean azaldu eta xehe-xehe ebaluatzea. Horretarako,
baina, hainbat irizpide finkatu beharko lirateke, simulazioa-
ren fase bakoitza (ikerkuntza, aurkezpena eta negoziazioa)
ondo ateratzeko.

Irakaslearen eginkizuna ez da aditu izatea, ikasleei ikerkuntzan
eta analisian lagunduko dien gidariarena egitea baizik.

Nazio Batuen eredu baten bertsio sinplifikatua ageri da
jarraian, baina, Nazio Batuen ereduko programei buruzko
informazioa gehiago nahi izanez gero, C eranskineko zerrenda-
ri jarraiki lor daiteke, edo, bestela, Nazio Batuen aldeko
Elkarteen Munduko Federazioarekin harremanetan jarrita (ikus
4. eranskina).

Simulazioa, Nazio Batuen eredu batekin
Gaur egun munduan garrantzi handia duten hainbat gai auke-
ratu behar dira. Halaber, ikasle bakoitzari edo ikasle-talde
bakoitzari Nazio Batuen Erakundeko kide den estatu bana ego-
kitu behar zaio, eta ikasleek egokitu zaien herrialdeari buruzko
informazioa lortu behar dute, herrialdea bera ulertzeko eta
ikasgelan aukeratutako gaiei buruz herrialde horrek zer ikuspe-
gi duen ulertzeko. Ikerketa amaitzen dutenean, “enbaxadore”
bakoitzak “Batzar Nagusiaren” aurrean aurkeztu beharreko
ebazpena idatzi behar du, bere herrialdean edo eskualdean
funtsezko eragina duen gairen bati buruz. Komeni da ebazpe-
nak arazoa zehatz-mehatz azaltzea eta egoera hobetzeko pla-
nen bat proposatzea, baita Nazio Batuek bete beharko luketen
eginkizunaren berri ematea ere. Izan ere, ikasleek beren ebaz-
pena guztiontzat onuragarria dela eta aztertzea merezi duela
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sinetsarazi behar diete ikaskideei; orobat, beren ebazpenak
erkatu eta babesa edota laguntza bilatu behar dute beste
“enbaxadoreen” artean. Ebazpenak onar daitezen, prest egon
behar dute beren ebazpenak aldatzeko eta akordioak nego-
ziatzeko.

Ondoren, Nazio Batuen bilera bat simulatu behar da. Ikasleek
biribilean eseri behar dute, egokitu zaien herrialdearen izena
aurrean dutela, eta haietako batek edo irakasleak idazkari nagu-
siarena egin behar du; era berean, bilera aurrera eramateko hain-
bat arau xedatu behar dute irakasleek –esaterako, pertsona
bakoitzari “...(e)ko enbaxadore jauna/andrea” esan behar zaio;
inork ezin du hitz egin, “idazkari nagusiak” hitza eman ezean...–.
Idazkari nagusiak ebazpenak aurkeztu eta eztabaidatzeko eska-
tu behar du, eta, ebazpenei buruzko galderak egin ostean, boz-
katzeko. Izan ere, balizko ebazpen orori buruzko eztabaidaren
ostean, bozka dadin eska daiteke, baina, onartu egingo bada,
beste “enbaxadore” batek ere bultzatu behar du, eta bi herenez
osatutako gehiengoak onartu behar du.

Simulazioaren amaieran, idatzizko edo ahozko ebaluazioa egin
behar da. Haren bitartez, simulazioa bera ebaluatu eta ikasleek
Nazio Batuei buruz eta Nazio Batuek munduko aferetan duten
eginkizunari buruz zer ikasi duten baloratu behar dute.

GEAUko 1., 28. eta 30. art.
HEHko 3. art.

Giza eskubideen
komunitatea sortzea
Giza eskubideetan heztearen helburu nagusietako bat giza
eskubideen benetako kultura sortzea da, baina, horretarako,
ikasleek eguneroko bizitzan giza eskubideen alorrean duten
esperientzia ebaluatzen ikasi behar dute, beren jarrera eta bizi
diren komunitatearena barne. Alde horretatik, egunez egun
bizi dutena giza eskubideen printzipioekin bat datorren eba-
luatu behar dute, zintzotasun osoz, eta erantzukizun aktiboa
hartu beren gain, komunitatea hobetzeko.
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Norberaren ikastetxean
giza eskubideak
zenbateraino errespetatzen
diren ebaluatzea13

Ikasleek eskolan giza eskubideen inguruan zer giro dagoen eba-
luatu behar dute; eta horretarako, honako galdera hauei eran-
tzun behar diete. Irakasleak, berriz, erantzun horiek idatzi eta
ondorioei buruzko eztabaida bultzatu behar du:

Zure ustez, zein alorretan ari da eskola giza eskubideen printzi-
pioak sustatzen?

Zure ustez, zein alorretan daude arazoak giza eskubideak dire-
la-eta? 

Zure ustez, zein da gatazka horien arrazoia? Diskriminazioarekin
lotuta al daude? Erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzea-
rekin? Nork ateratzen du etekina? Eta nori egiten diote kalte,
edo noren giza eskubideak urratzen dira?

Nola hobetu edo okertu dute ikasleek eta komunitateko beste
kide batzuek eskolako giroa?

Zer egin behar da eskolan giza eskubideen alorrean dagoen
giroa hobetzeko?

Azkenik, ikaskide guztiek elkarrekin lan egiteko plana prestatu
behar dute, eta helburuak, estrategiak eta ardurak zehaztu.
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Ikastetxean giza eskubideak zenbateraino errespetatzen
diren ebaluatzea

Jarraibideak: Irakur ezazu baieztapen bakoitza, eta esan zenbateraino datorren
bat zure hezkuntza-komunitatearekin. Horretarako, eskolako kide guztiak izan
behar dira kontuan: ikasleak, irakasleak, zuzendariak eta gainerako langileak.
Eskolaren ebaluazio osoa egiteko, batu itzazu emaitza guztiak.

SAILKAPEN-ESKALA

1 2 3 4 ED

Inoiz ez Ia inoiz ez Sarritan Beti Ez daki
(ez/gezurra) (bai/egia)

1. Eskolako kideak ez dira diskriminatzen arraza, sexua, familiaren jatorria, ezin-
tasun fisikoren bat, erlijioa edo bizimodua direla-eta.

(GEAUko 2. eta 16. art., eta HEHko 2. eta 23. art.) q

2. Nire eskola leku segurua iruditzen zait.

(GEAUko 3. eta 5. art., eta HEHko 6. eta 37. art.) q

3. Ikasle guztiek informazio eta estimulu berberak jasotzen dituzte, ikasteko eta
lan egiteko aukerak direla-eta.

(GEAUko 2. eta 26. art., eta HEHko 2. eta 29 art.) q

4. Eskolak aukera, baliabide, jarduera eta ostatu berberak ematen dizkie guztiei.

(GEAUko 2. eta 7. art., eta HEHko 2. art.) q

5. Eskolako kideak eskolako jarduna, materiala edota hizkuntza diskriminatzai-
leak izatearen aurka egongo lirateke.

(GEAUko 2., 3., 7., 28. eta 29. art., eta HEHko 2., 3., 6. eta 30. art.) q
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6. Inork besteren eskubideei eraso egiten badie, jarrera aldatzen laguntzen zaio.

(GEAUko 26. art., eta HEHko 28. eta 29. art.) q

7. Nire eskola-ingurukoak nire ikasketez eta giza arloko garapen osoaz ardura-
tzen dira, eta laguntzen saiatzen dira laguntza behar dudanean.

(GEAUko 3., 22., 26. eta 29. art., eta HEHko 3., 6., 27., 28., 29. eta 31. art.) q

8. Gatazkak pizten direnean, elkarrekin lan egiten saiatzen gara, gatazkak bake-
an konpontzeko.

(GEAUko 3. eta 28. art., eta HEHko 3., 13., 19., 29. eta 37. art.) q

9. Eskolak politikak eta prozedurak xedatu ditu diskriminazioa amaiarazteko,
eta, gatazkak pizten direnean, aplikatu egiten ditu.

(GEAUko 3. eta 7. art., eta HEHko 3. eta 29. art.) q

10. Diziplina aldetik, bidezko tratua eta alderdikeriarik gabea ziurtatzen zaie guz-
tiei, erruduntasuna zehaztu eta zigorrak jartzerakoan.

(GEAUko 6., 7., 8., 9. eta 10. art., eta HEHko 28. eta 40. art.) q

11. Gure eskolako inori ez zaio ematen tratu txarrik edo jartzen zigor irainga-
rririk.

(GEAUko 5. art., eta HEHko 13., 16., 19. eta 28. art.) q

12. Huts-egiteren bat egiteaz akusatutakoa errugabea dela jotzen da, erruduna
dela frogatzen ez den bitartean.

(GEAUko 11. art., eta HEHko 16., 28. eta 40. art.) q

13. Neure espazioa eta gauzak errespetatu egiten dira.

(GEAUko 12. eta 17. art., eta HEHko 16. art.) q

14. Nire eskolak zenbait jatorri eta kulturatako ikasleak, irakasleak, zuzendariak
eta langileak hartzen ditu, baita herrialde honetan jaio ez diren pertsonak ere.

(GEAUko 2., 6., 13., 14. eta 15. art., eta HEHko 2., 29., 30. eta 31. art.) q

15. Nire sineskerak eta ideiak adierazteko askatasuna dut, diskriminazioaren bel-
dur izan gabe.

(GEAUko 19. art., eta HEHko 13. eta 14. art.) q

16. Nire eskolako kideek argitalpenak egin eta zabal ditzakete, zentsuraren edo
zigorren beldur izan gabe.

(GEAUko 19. art. eta HEHko 13. art.) q
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17. Ikastaroek, eskola-liburuek, batzarrek, liburutegiek eta irakaskuntzak hainbat
ikuspegi (hala nola, generoaren, arrazaren edo jatorri etnikoaren eta ideolo-
giaren araberakoa) hartzen dute kontuan.

(GEAUko 2., 19. eta 27. art., eta HEHko 17., 29. eta 30. art.) q

18. Eskolako kultura-jardueretan parte hartzeko aukera dut, eta nire kultura-iden-
titatea, hizkuntza eta balioak errespetatu egiten dira.

(GEAUko 19., 27. eta 28. art., eta HEHko 29., 30. eta 31. art.) q

19. Nire eskolako kideek eskolako politikak eta arauak erabakitzeko prozesuetan
parte har dezakete, demokratikoki.

(GEAUko 20. 21. eta 23. art., eta HEHko 13. eta 15. art.) q

20. Nire eskolako kideek eskola barruan elkarteak osatzeko eskubidea dute, beren
eskubideak edo besterenak babesteko.

(GEAUko 19., 20. eta 23. art., eta HEHko 15. art.) q

21. Nire eskolako kideek justiziari, ekologiari, pobreziari eta bakeari buruzko ara-
zoen berri izatera bultzatzen dute elkar.

(GEAUko Hitzaurrea eta 26. eta 29. art., eta HEHko 29. art.) q

22. Nire eskolako kideek justiziari, ekologiari, pobreziari eta bakeari buruzko ara-
zoak konpontzeko neurriak antolatzera eta hartzera bultzatzen dute elkar.

(GEAUko Hitzaurrea eta 20. eta 29. art., eta HEHko 29. art.) q

23. Nire eskolako kideek nahikoa atsedenaldi/jolasaldi izaten dute eskola-egu-
nean zehar; lanerako ordu-kopurua arrazoizkoa da, eta lan-baldintzak
bidezkoak.

(GEAUko 23. eta 24. art., eta HEHko 31. eta 32. art.) q

24. Nire eskolako langileek bizi-maila duina izateko eta beraiei eta senitartekoei
osasuna eta ongizatea bermatzeko adinako soldata dute.

(GEAUko 22. eta 25. art., eta HEHko 27. art.) q

25. Bestek inor ez diskriminatzeko ardura neure gain hartzen dut eskolan.

(GEAUko 1. eta 29. art., eta HEHko 29. art.) q

Guztira q
Giza eskubideetan gehienez lor daitekeen emaitza = 100 puntu

Nire eskolaren emaitza = ____ puntu
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Hasiera besterik ez...
ABC: Giza eskubideen irakaskuntza. Lehen eta
bigarren hezkuntzako ikastetxeentzako jarduera
praktikoak hasiera da; ez bukaera. Proposatu egi-
ten du; ez agindu. Eztabaida eta ideia-trukea
bultzatzea du eginkizuna, eta, hartara, ikasleak
helburu batera bideratzea: eskubideak eta bete-
beharrak funtsean ulertzera, giza eskubideen
printzipioak bizitzan guztiz aplikatzearren.

Liburu honen helburua irakasleak laguntzea eta
inspiratzea da, eta giza eskubideak eskoletako ikas-
keta-planetan eta kulturan barneratzeko irakas-

kuntza-metodo eta -estrategiarik eraginkorrenak aurkitzeko
motibatzea. Ildo horretan, irakasleak giza eskubideen alorreko
beste hezitzaile batzuk bilatu eta sareak osatzera bultzatzen dira,
ideiak eta esperientziak trukatzeko.

Alabaina, giza eskubideei buruzko jarduera guztiek oinarrizko
ezaugarri komun batzuk dituzte:

• Guztiek dute giza eskubideen printzipio unibertsalez (beste-
ak beste, giza duintasunaz eta berdintasunaz) osatutako
oinarrizko balio-sistema.

• Guztiek dute giza eskubideei buruzko funtsezko dokumentue-
tan (hala nola, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean
eta Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenean) oinarrituta-
ko edukia.

• Guztietan onartzen da giza eskubideen unibertsaltasuna,
zatiezintasuna eta elkarrekiko mendekotasuna.

• Guztiek hartzen dute kontuan giza eskubideen eta banako-
en zein estatuen arteko harremana.

• Guztiek dute giza eskubideen kontzeptu bera: bilakatzen ari
den prozesutzat hartzen dute, gizakien beharrak hobeto
ulertzeko prozesutzat, eta herritarrek zein GKE-ek giza esku-
bideen alorreko arazoak nazioartean azaltzeko duten egite-
koa hobeto ulertzeko prozesutzat –esaterako, 1948. urtean,
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu zenean,
ingurumenaren kutsadurak inor gutxi kezkatzen zuen; gaur
egun, aldiz, airearen eta uraren garbitasuna oinarrizko giza
eskubidetzat hartzen da, gero eta gehiago, eta ingurumen-
arazoak konpontzeko nazioarteko bitarteko juridikoak
aztertzen ari dira–.

Azkenik, ikasleei gogorarazi behar zaie giza eskubideak ez direla
ari besteren eskubideak beste nonbait urratzeaz. Aitzitik, giza
eskubideak honetaz ari dira: pertsona guzti-guztiek dute giza
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nortasuna guztiz garatzea lortzeko eskubidea, “Aldarrikapen
honetan azaldutako eskubide eta askatasunak era eraginkorrean
garatuko dituen gizarte-mailako eta nazioarteko ordenan”.

GEAUko 26. eta 28. art.

Horregatik, ikasitakoa erabiltzeko modurik onena zein den
pentsatzera bultzatu behar dira ikasleak, norberaren komunita-
tean giza eskubideak sustatu eta
errespetatzeko. Horretarako, azaldu
ditugun jardueretan oinarritu daite-
ke, horietako batzuk giza eskubide-
en printzipioak gizartean oro har
aplikatzeko erabil baitaitezke.
Hartara, ikasleek ikasitakoa sendotu-
ko dute, eta zenbait gaitasunez
jabetzen hasiko dira, bai orain bai
helduaroan ikasgelatik eta eskolatik
kanpora beren ekarpena egiteko.
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1. eranskina

Giza Eskubideen
Aldarrikapen
Unibertsala (1948)a

Hemen, jatorrizko testuarekin batera, hizkun-
tza arruntean idatzitako egokitzapena ere
jarri dugu, jatorrizkoaren argigarri. Izan ere,

printzipio bakoitzari buruzko testu zehatza jatorriz-
ko Aldarrikapenekoa da. Egokitzapena egiteko,
berriz, honako testu hau hartu da oinarritzat:
Genevako Unibertsitateko ikerkuntza-talde batek,
L. Massarenti irakaslea buru zuela, 1978. urtean
Eskola Bakerako Bide Munduko Elkartearentzat
prestatu zuen testua. Frantsesezko egokitzapen sin-
plifikatua egin zuten, eta, horretarako, 2.500 hitze-
ko oinarrizko hiztegia erabili zen, Suitzan frantsesez
hitz egiten den eremuetan usuen erabiltzen diren
hitzez osatua. Nazio Batuetan egokitzapenaren
itzulpena egin zuten.

n
G

iza Eskubideen A
ldarrikapen U

nibertsala (1948)

a http://www.unhchr.org helbidean, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala 300 hizkuntzatan baino gehiagotan
lor daiteke.
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Hizkuntza arrunterako egokitzapenaJatorrizko testua

n
G

iza Eskubideen A
ldarrikapen U

nibertsala (1948)

Jaiotzen direnean, haurrak askeak dira, eta
guztiak tratatu behar dira ondo. Guztiek
dute arrazoia eta kontzientzia, eta adiski-
detsu izan behar dute elkarrekin.

Pertsona guztiek eskubide hauek guztiak
erabil ditzakete, nahiz eta:
- beste sexu batekoak izan;
- azala beste kolore batekoa izan;
- beste hizkuntza batean mintzatu;
- beste nolabait pentsatu;
- beste erlijio batean sinetsi;
- ondasun gutxi edo asko izan;
- beste gizarte-talde batean jaiotakoak

izan;
- beste herrialde batekoak izan.

Bizi diren herrialdea burujabea izatea ala ez
ere berdin da.

Bizitzeko eskubidea duzu, eta askatasunean eta
segurtasunean bizitzekoa.

Inork ez du zu esklabo bihurtzeko eskubi-
dea, eta zuk ere ezin duzu inor bihurtu
esklabo.

Inork ez du zu torturatzeko eskubidea.

Legediak berdin-berdin babestu behar zaitu,
nonahi zaudela ere, eta beste bezala tratatu
behar zaitu.

Legedia berdina da guztiontzat, eta era bere-
an aplikatu behar zaie guztiei.

1. artikulua

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duinta-
sun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera
eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean
senide legez jokatu beharra dute.

2. artikulua

Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adie-
razitako eskubide eta askatasunak, eta ez da inor
bereiziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza,
erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria
edo gizarteko jatorria, ekonomia-maila, jaiotza edo
beste inolako gorabeheragatik. Ez zaio begiratuko,
gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldetakoa
den; ezta hango politikari, legeei edo nazioarteko
egoerari ere, nahiz eta herri hori burujabea izan,
besteren zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea
edo nola-halako burujabetasun-mugak dituena.

3. artikulua

Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta
segurtasunerako eskubidea.

4. artikulua

Inor ez da izango besteren esklabo edo uztarpeko;
debekatuta dago esklabotza eta esklaboen saleros-
keta oro.

5. artikulua

Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo
tratu txar, anker eta lotsarazlerik eman ere.

6. artikulua

Edozein gizon-emakumek du, nonahi, lege-norta-
sundun dela aitor diezaioten eskubidea.

7. artikulua

Gizon-emakume guztiak berdinak dira legearen
aurrean, eta denek dute, bereizkeriarik gabe,
legezko babesa izateko eskubidea. Denek dute
Aldarrikapen hau hausten duen edozein bereizke-
riaren aurka eta bereizkeria horren eragileen aurka
babes berbera izateko eskubidea.

1. eran.
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Zure herrialdeak egokitu dizkizun eskubi-
deak errespetatzen ez badira, auzitegietara
jotzeko aukera izan behar duzu.

Inork ez du eskubiderik zu kartzelatzeko,
kartzelan edukitzeko edo zure herrialdetik
botatzeko, bidegabe edo baliozko arrazoirik
gabe baldin bada.

Epaitu egin behar bazaituzte, epaiketa jen-
daurrean egin behar da, eta epaitzen zaituz-
ten pertsonek ezin dute utzi beste batzuek
beraiengan eraginik izan dezaten.

Errugabetzat hartu behar zaituzte errudun
zarela frogatu arte, eta, delitu bat leporatzen
bazaizu, zure burua defendatzeko eskubidea
izan behar duzu beti. Inork ez du eskubide-
rik egin ez duzun zerbait dela-eta zu konde-
natzeko eta zigortzeko.

Inor, baliozko arrazoirik gabe, zure izen
ona orbantzen, zure etxean sartzen, zure
gutunak zabaltzen edo zu eta zure senitarte-
koak gogaitzen saiatzen bada, babesa eska-
tzeko eskubidea duzu.

Zure herrialdean batetik bestera ibiltzeko
eskubidea duzu. Zure herrialdetik beste

8. artikulua

Pertsona orok du Konstituzioak edo legeek gizon-
emakumeei aitortzen dizkieten oinarrizko eskubide-
ak hausten dituzten ekintzetatik babesteko, norbera-
ren herrialdeko auzitegi aginpidedunetan errekurtso
eraginkorra jartzeko eskubidea.

9. artikulua

Inor ezingo da arrazoirik gabe atxilotu, preso hartu
edo erbesteratu.

10. artikulua

Pertsona orok eskubidea du, berdintasun osoan,
auzitegi burujabe eta alderdikeriarik gabean jen-
daurrean hitz egin eta zuzentasunez entzun die-
zaioten, nahiz bere eskubide eta betebeharrak era-
bakitzeko, nahiz bere aurkako salaketa penalak
aztertzeko.

11. artikulua

1. Delituagatik salatutakoak eskubidea du erruga-
betzat jo dezaten, errudun dela legez eta jendau-
rreko epaiketan frogatzen ez den bitartean.
Epaiketan bere burua zaintzeko berme guztiak
ziurtatuko zaizkio.  

2. Egintzak edo behar-uzteak izandakoan, herrial-
deko edo nazioarteko legeriaren arabera delitu ez
baziren, ezingo da inor kondenatu. Delitua egitean
ezargarri den zigorra baino larriagorik ere ezingo
zaio jarri.

12. artikulua

Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza priba-
tuan, familian, etxean edo postan eskua sartzerik,
ezta inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere.
Nornahik du esku-sartze edo eraso horien aurka
legezko babesa izateko eskubidea.

13. artikulua

1. Pertsona orok du joan eta etorri aske ibiltzeko
eskubidea eta Estatu baten lurraldean bizilekua
aukeratzekoa.

1. eran.
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batera joateko eskubidea ere baduzu, eta
zure herrialdera itzultzekoa, nahi izanez
gero.

Inork kalte egiten badizu, beste herrialde
batera joan eta bertan babes zaitzaten eska-
tzeko eskubidea duzu, baina, inor hil badu-
zu edo zuk zeuk eskubide hauek guztiak
errespetatzen ez badituzu, eskubide hori gal-
tzen duzu.

Zure herrialdeko kide izateko eskubidea
duzu, eta, baliozko arrazoirik ez badu,
inork ezin dizu eragotzi, nahi izanez gero,
beste herrialde bateko kide izatea.

Legediak xedatzen duen adinean egon bezain
laster, ezkontzeko eta familia sortzeko esku-
bidea duzu, zure azalaren kolorea, zure
jatorrizko herrialdea edo zure erlijioa dena
delakoa izanda ere. Gizonek eta emakume-
ek eskubide berberak dituzte ezkonduta
daudenean, baita banantzen direnean ere.
Inork ezin du beste inor ezkontzera behartu,
eta zure herrialdeko gobernuak zure familia
osoa babestu behar du.

Zeure ondasunak izateko eskubidea duzu,
eta inork ezin dizkizu kendu, baliozko
arrazoirik ez badu.

Zure erlijioa libreki agertzeko eskubidea
duzu, erlijioz aldatzekoa eta zure erlijioa
bakarka edo taldeka praktikatzekoa.

2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik alde egi-
teko eskubidea, baita norberarenetik ere, eta nor-
beraren herrialdera itzultzekoa.

14. artikulua

1. Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edo-
zein herrialdetan babesa bilatu eta izateko esku-
bidea.

2. Eskubide horretara ezin izango da jo delitu
arruntek sortutako auzibideko egintza baten
aurka, ezta Nazio Batuen helburu eta irizpideen
aurkako egintzak direla-eta ere.

15. artikulua

1. Pertsona orok du herritartasuna izateko eskubidea.

2. Inori ezingo zaio arrazoirik gabe herritartasuna
kendu, ezta herritartasuna aldatzeko eskubidea
ukatu ere.

16. artikulua

1. Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurre-
ra, ezkontzeko eta familia eratzeko eskubidea
dute, arraza, herritartasun edo erlijioagatiko inola-
ko mugarik gabe; eta, ezkontzari dagokionez,
eskubide berberak dituzte bai ezkonduta jarraituz
gero bai ezkontza-lotura ezabatuz gero ere.

2. Ezkongaien baimen aske eta osoz ez bada, ez
dago ezkontzerik.

3. Familia da gizartearen oinarri jatorra eta berez-
koa, eta Estatuaren eta gizartearen babesa izateko
eskubidea du.

17. artikulua

1. Pertsona orok du jabe izateko eskubidea, bakar-
ka nahiz taldean.

2. Arrazoirik gabe, ez zaio inori bere jabegoa ken-
duko.

18. artikulua

Pertsona orok pentsamendu-, kontzientzia- eta erli-
jio-askatasunerako eskubidea du; eskubide horren
barne da erlijio edo sinesmena aldatzeko askatasu-
na, bai eta norberaren erlijioa edo sinesmena

Hizkuntza arrunterako egokitzapenaJatorrizko testua
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Nahi duzuna pentsatzeko eta esateko esku-
bidea duzu, eta inork ezin dizu eragotzi.
Zure ideiak beste edozein herrialdetako per-
tsonekin trukatzeko eskubidea ere baduzu.

Bakezko bilerak antolatzeko eta bakezko
bileretan parte hartzeko eskubidea duzu.
Inor ezin da behartu talde bateko kide iza-
tera.

Zure herrialdeko politikagintzan parte har-
tzeko eskubidea duzu, dela gobernuko kide
izanik, dela zure iritzi bereko politikariak
hautatuz.
Gobernuak aldian-aldian hautatu behar
dira, bozketa sekretuaren bidez. Boto bat
izateko eskubidea duzu, eta boto guztiek
balio bera izan behar dute. Halaber, beste
edonork bezala, administrazio publikoan
lan egiteko eskubidea duzu.

Bizi zaren gizarteak lagundu egin behar
dizu zure burua garatzen, bai eta zuk eta
zure herrialdeko gizonek eta emakumeek
eskura dituzuen abantaila guztiak (kultura-
ren, lanaren eta gizarte-ongizatearen alorre-
koak) ahal bezainbat aprobetxatzen ere.

Lan egiteko, zure lana libreki aukeratzeko,
eta bizitzeko eta zure familia mantentzeko

bakarka nahiz taldean, jendaurrean edo pribatuan
irakaskuntzaz, jardueraz, kultuz eta aginduak gor-
dez azaltzeko askatasuna ere.

19. artikulua

Gizabanako guztiek dute iritzi- eta adierazpen-
askatasuna. Eskubide horrek barne hartzen du erli-
jioa eta sinismena aldatzeko askatasuna eta bakoi-
tzaren iritziengatik inork ez gogaitzeko eskubidea,
ikerketak egitekoa eta informazioa eta iritziak
mugarik gabe eta nolanahiko adierazpidez jaso eta
zabaltzekoa.

20. artikulua

1. Nornahik du bakean biltzeko eta elkartzeko
eskubidea.

2. Inor ezingo da behartu elkarte bateko kide izatera.

21. artikulua

1. Pertsona orok du bere herrialdeko gobernuan
parte hartzeko eskubidea, zuzenean nahiz libre
aukeratutako ordezkarien bitartez.

2. Pertsona orok du berdintasunez norberaren
herrialdeko funtzio publikoan sartzeko eskubidea.

3. Herriaren borondatea da botere publikoaren
agintearen oinarria; borondate hori aldian-aldian
egingo diren benetako hauteskundeetan adierazi-
ko da. Hauteskundeok bozketa orokor eta berdinez
eta isilpeko boto bidez egingo dira, edo boto-aska-
tasuna bermatzen duen beste bide batez.

22. artikulua

Pertsona orok du, gizarteko kide denez gero, gizar-
te-segurantza izateko eskubidea, eta, herrialdearen
ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoi-
tzaren antolaketa eta baliabideak kontuan izanik,
norbanakoaren duintasunerako eta nortasuna
garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia-, gizarte-
eta kultura-mailako eskubideak aseta izatekoa.

23. artikulua

1. Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana
aukeratzekoa, lan-baldintza bidezkoak eta egokiak

Hizkuntza arrunterako egokitzapenaJatorrizko testua
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adinako soldata irabazteko eskubidea duzu.
Gizonek eta emakumeek lan bera egiten
badute, zenbateko bera irabazi behar dute.
Pertsona guztiek elkartzeko eskubidea dute,
beren interesak babesteko.

Lanaldia ezin da luzeegia izan, pertsona
guztiek baitute eskubidea atseden hartzeko
eta ordainpeko oporrak izateko.

Behar duzuna izateko eskubidea duzu, zuk
eta zure familiak gaixotasunik izan ez deza-
zuen, gose izan ez zaitezten, jantziak eta
etxebizitza izan ditzazuen, eta laguntza jaso
dezazuen, baldin eta lanik ez baduzue,
gaixo bazaude, zaharra bazara, alarguna
bazara, edo konpondu ezin duzun arazo bat
dela-eta bizibidea atera ezin baduzu. 
Seme edo alabaren bat ekarriko duten amek
eta seme edo alaba horrek aparteko laguntza
izan behar dute, eta haur guztiek eskubide
berberak izan behar dituzte, ama ezkonduta
edo ezkondu gabe egon.

Eskolara joateko eskubidea eta betebeharra
duzu, eta lehen irakaskuntzak doakoa izan
behar du. Lanbide bat ikasteko edo ikaske-
tak zuk nahi duzun bitartean jarraitzeko
eskubidea duzu, eta zure gaitasun guztiak
garatzeko aukera izan behar duzu eskolan;
gainera, besterekin ondo moldatzen irakatsi
behar dizute, besteren jatorrizko arraza, erli-
jioa edo herrialdea dena delakoa izanda ere.
Gurasoek eskolan nola eta zer irakatsi
behar dizuten aukeratzeko eskubidea dute.

izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza
jasotzekoa.

2. Pertsona orok du, bereizkeriarik gabe, lan bera-
gatik lansari berbera jasotzeko eskubidea.

3. Lanean ari denak bidezko lan-saria eta aski zaio-
na jasotzeko eskubidea du, bai bera bai bere fami-
lia giza duintasunari dagokion bezala bizitzeko
bestekoa. Horretarako aski ez bada lansaria, gizar-
teko laguntzaren bidez osatuko da.

4. Pertsona orok du, norberaren interesen alde egi-
teko, sindikatuak eratzeko eta sindikatuko kide iza-
teko eskubidea.

24. artikulua

Pertsona orori dagozkio atsedenerako eskubidea,
aisiarakoa, lanaldiaren iraupen mugatua izatekoa
eta aldian-aldian ordaindutako oporrak izatekoa.

25. artikulua

1. Pertsona orok du bizimodu egokia izateko esku-
bidea, bai berari bai bere familiari osasuna eta
ongizatea bermatuko diena, eta batez ere janaria,
jantziak, bizitokia, mediku-sorospena eta gizarte-
zerbitzuak; bai eta lanik eza, gaixotasuna, elbarri-
tasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea
nahi gabe galtzeko beste kasuren bat gertatzen
denerako asegurua izateko eskubidea ere.

2. Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko
eskubidea dute. Haur guztiek, senar-emazteengan-
dik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartea-
ren babes berbera izateko eskubidea dute.

26. artikulua

1. Pertsona orok du hezkuntza-eskubidea. Hezkuntza
dohainekoa izango da, oinarrizko ikasketei dagokie-
nez behintzat. Oinarrizko ikasketak egitea derrigo-
rrezkoa izango da; heziketa teknikoa eta lanbidera-
koa, orokorra; eta denek izango dute goi-mailako
ikasketak egiteko aukera bera, norberaren merezi-
menduen arabera.

2. Hezkuntzaren helburua giza nortasuna guztiz
garatzea izango da, eta giza eskubideen eta oina-
rrizko askatasunen errespetua indartzea; herrialde,
arraza eta erlijio guztien arteko elkar-ulertzearen,
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Zure komunitateko arteetan eta zientzietan
parte hartzeko eta haien abantailez gozatze-
ko eskubidea duzu. Artista, idazlea edo
zientzialaria bazara, zure obrek babestuta
egon behar dute, eta haietatik etekina atera-
tzeko aukera izan behar duzu.

Zure eskubideak errespetatuko badira,
babestuko dituen ordena izan behar da, eta
ordena horrek tokikoa eta mundukoa izan
behar du.

Betebeharrak dituzu komunitatearekiko,
haren baitan bakarrik gara daitekeelako
ondo zure nortasuna. Legediak giza eskubi-
deak babestu behar ditu, eta besteak
errespetatzeko eta errespetatua izateko bide
eman behar du.

Munduko inongo elkartek edo gizakik ezin
dizkio kendu inori irakurri berri dituzun
eskubideak.

jasankortasunaren eta adiskidetasunaren alde egin-
go du; eta Nazio Batuen jarduna bultzatuko du,
bakeak iraun dezan.

3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea izango dute
seme-alabei emango zaien hezkuntza-mota auke-
ratzeko.

27. artikulua

1. Pertsona orok du eskubidea elkarteko kultura-
ekitaldietan aske parte hartzeko, artelanez goza-
tzeko, eta zientzia-aurrerakuntzan eta horri dariz-
kion irabazietan parte hartzeko.

2. Zientzia-, literatura- edo arte-mailan egindako
lanen egile diren pertsona guztiek dute horregatik
eskubidea, dagozkien interesak eta materialak
babes dakizkien eskubidea.

28. artikulua

Pertsona guztiei dagokien eskubidea da, Aldarri-
kapen honetan azaldutako eskubide eta askatasu-
nak era eraginkorrean garatuko dituen gizarte mai-
lako eta nazioarteko ordena ezar dadin.

29. artikulua

1. Pertsona orok komunitatearekiko betebeharrak
ere baditu, komunitatea baita bere nortasuna guz-
tiz eta era askean garatzeko toki bakarra.

2. Pertsona orok, gainontzeko herritarren eskubide
eta askatasunen begirunea ziurtatzeko eta gizarte
demokratiko bateko moral, ordena publiko eta
ongizate orokorreko bidezko eskakizunak betetze-
ko legez ezar daitezkeen mugak baino ez ditu izan-
go, dagozkion eskubide eta askatasunez baliatzeko
orduan.

3. Eskubide eta askatasun hauetaz ezingo da inor
baliatu Nazio Batuen helburu eta irizpideen aurka.

30. artikulua

Aldarrikapen honetan jasotako ezertan ezingo da
ulertu Estatuari edo talde edo norbanakoren bati
Aldarrikapen honetan bertan adierazitako edozein
eskubide eta askatasun deuseztatzeko ekintzak
edo jardunak burutzeko eskubidea ematen zaionik.
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Haurraren
Eskubideei buruzko
Hitzarmena

Nazio Batuen Erakundeko 
Batzar Nagusiak 
1989ko azaroaren 20an onartua
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Sarrerak Nazio Batuen printzipio
garrantzitsuenak eta giza eskubideei
buruzko itun eta deklarazioetan azaltzen
diren xedapen zehatzak gogorarazten ditu;
haurrek, beren ahultasunagatik, ardura
eta laguntza bereziak behar dituztela
berresten du; babes eta laguntzaren ingu-
ruan familiaren erantzukizun garrantzi-
tsua azpimarratzen du, eta horrekin bate-
ra, haurrak jaio aurretik eta ondoren
babes juridiko eta ez-juridikoari buruz
duen beharra, haurraren komunitatearen
kultura-baloreak errespetatzearen garran-
tzia eta haurren eskubideak betetzeko
nazioarteko elkarlanak duen eginkizun
erabakigarria.

Sarrera

Hitzarmen honetan parte hartu duten estatuek
honako gogoetak egin dituzte:

Nazio Batuen Agiriak aldarrikatzen dituen prin-
tzipioen arabera, munduko askatasuna, justizia
eta bakea honakoan oinarritzen dira; alegia, giza
familiaren kide guztien duintasuna eta eskubide
berdin eta besterenezinak aitortzean oinarritzen
dira.

Nazio Batuetako herriek, batetik, berretsi egin
dute gizakiaren oinarrizko eskubideetan eta
pertsonaren duintasun eta balioan duten fedea,
eta, bestetik, erabaki dute gizartearen garapena
bultzatu behar dutela eta bizitza-maila altxatu
behar dutela, betiere askatasunaren kontzeptu
zabalago baten barruan.

Nazio Batuek Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalean eta giza eskubideei buruzko nazio-
arteko itunetan aldarrikatu eta adostu dutenez,
itunotan azaltzen diren eskubide eta askatasu-
nak pertsona guztientzat dira, edozein delarik
ere gizabanakoen arraza, kolorea, sexua, hiz-
kuntza, erlijioa, iritzi politikoa edo bestelakoa,
gizarte- edo nazio-jatorria, maila ekonomikoa,
jaiotza edo bestelako ezaugarria.

Nazio Batuek Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalean aldarrikatu zutenez, haurrek esku-
bidea dute arreta eta laguntza bereziak izateko.

Familiak bere komunitate barruan dituen eran-
tzukizunei aurre egiteko beharrezkoak dituen
babesa eta laguntza jaso behar ditu; izan ere,
gizarteko talde garrantzitsuena izateaz gain,
bere kideen, bereziki haurren, hazkuntza eta
ongizaterako bide naturala da.

Haurrak, bere nortasuna guztiz eta harmoniaz
garatzeko, familia barruan hazi behar du,
zoriontasuneko, maitasuneko eta elkar ulertze-
ko giroan.

Haurrak prest egon behar du gizartean burujabe-
tasunez bizitzeko, eta hezia izan behar du Nazio
Batuen Agirian aldarrikatzen diren idealen ara-
bera, batez ere bake-, duintasun-, tolerantzia-,
askatasun-, berdintasun- eta elkartasun-izpiri-
tuen arabera.
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Haurren Eskubideei buruzko Genevako Deklara-
zioak, 1924koak, eta Batzar Nagusiak Haurren
Eskubideei buruz 1959ko azaroaren 20an onartu-
tako Deklarazioak berariaz aipatu zuten haurrek
behar duten babes berezia. Bestalde, horrela
aitortzen dute Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalak, Eskubide Zibil eta Politikoen
Nazioarteko Hitzarmenak (batez ere, 23. eta 24.
artikuluetan), Eskubide Ekonomiko, Sozial eta
Kulturalei buruzko Nazioarteko Itunak (batez
ere, 10. artikuluan) eta haurren ongizateaz ardu-
ratzen diren erakunde berezitu eta nazioarteko-
etako estatutu eta instrumentu egokiek.

Haurraren Eskubideei buruzko Deklarazioan
azaltzen den bezala, “haurrak, fisikoki eta buruz
heldutasunik ez duenez, babes eta arreta bere-
ziak behar ditu, lege-babesa barne, bai jaio
aurretik bai jaio ondoren ere”.

Hainbat aipamen izan dute gogoan. Batetik,
Deklarazioan haurren babes eta ongizateari
buruzko printzipio sozial eta juridikoetan jaso-
tzen dena; batez ere, adopzioari eta zaintza-
etxeetara eramateari dagokionez, bai nazio-mai-
lan, bai eta nazioarte-mailan ere. Bestetik, adin
txikikoen justiziari dagokionez Nazio Batuek eza-
rritako gutxieneko Arauetan (Beijingeko
Arauetan) jasotzen dena. Eta, azkenik, larritasun
edo arma-gatazka egoeretan haurrek eta emaku-
meek izan behar duten babesari buruzko
Deklarazioak dioena.

Munduko herrialde guztietan daude oso egoera
larrietan bizi diren haurrak, eta haur horiek arre-
ta berezia behar dute.

Herri bakoitzaren tradizio eta kultura-baloreek
garrantzia dute haurren babes eta garapen ego-
kirako.

Nazioarteko kooperazioak garrantzia du herri
guztietako haurren, eta batez ere garapenean
dauden herrietakoenen, bizi-baldintzak hobe-
tzeko.

Horrenbestez, horiek guztiak onartuta eta kon-
tuan hartuta, honakoa hitzartu dute:
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Haurraren definizioa

Haurra da jaio eta 18 urte bete bitarteko
edozein gizaki. Salbuespena: adin nagusita-
suna lehenago lortu duena.

Bereizkeriarik eza

Eskubide guztiak haur guztiei aplikatu
behar zaizkie, desberdintasunik gabe, eta
Estatuak haurra edozein bereizkeriaren
aurrean defendatzeko beharrezko neu-
rriak hartu behar ditu.

Haurraren interes gorena

Haurrari buruz hartutako neurri guz-
tiak bere interes gorena kontuan izanik
hartuko dira. Estatuari dagokio babes
eta zainketa bereziak ematea haurrari,
gurasoek edo erantzukizunak dituzten
bestelakoek hori egiteko ahalmenik ez
dutenean.

I. ZATIA

1. artikulua

Hitzarmen honetan, haurra da hemezortzi urte
baino gutxiago dituen gizakia. Kanpoan geratu-
ko dira legearen arabera adin-nagusitasuna
lehenago lortu dutenak.

2. artikulua

1. Estatu kideek Hitzarmen honetan aipatutako
eskubideak errespetatuko dituzte, eta bermatu-
ko dute beren jurisdikziopean dauden haurrei
aplikatuko zaizkiela, alde batera utzita haurren,
gurasoen edo legezko ordezkarien arraza, kolo-
rea, sexua, hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoa edo
bestelakoa, nazio-, etnia- edo gizarte-jatorria,
ezintasun fisikoak, jaiotza edo bestelako edozein
ezaugarri.

2. Estatu kideek bermatuko dute haurra ez dela
baztertua edo zigortua izango bere guraso, tuto-
re edo familiartekoen izaera, jarduera, argitara
emandako iritzi edo sinesmenak direla-eta.

3. artikulua

1. Gizarte-ongizateko erakunde pribatu nahiz
publikoek, auzitegiek, administrazioko aginta-
riek edo organo legegileek, haurrei buruz har-
tzen dituzten neurri guztietan, haurren intere-
sek lehentasun osoa izango dute.

2. Estatu kideek haurren ongizaterako babesa
eta arreta bermatuko dituzte, betiere kontuan
izanik guraso, tutore edo legezko ordezkarien
eskubide eta betebeharrak; horretarako, ego-
kiak diren legezko eta administraziozko neurriak
hartuko dituzte.

3. Estatu kideek ziurtatuko dute haurrak babes-
tu eta zaintzen dituzten erakunde, zerbitzu eta
establezimenduek agintari eskudunek ezarrita-
ko arauak betetzen dituztela, batez ere segur-
tasun, osasun, langileen kopuru eta gaitasuna-
ren aldetik, eta, era berean, gainbegiraketari
dagokionez.
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Eskubideen aplikazioa

Estatuaren betebeharra izango da
Hitzarmen honetan jasotako eskubideak
betearazteko beharrezkoak diren neu-
rriak hartzea.

Gurasoen norabideratze
eta orientatzea

Gurasoek eta familiartekoek haurrari
orientabideak emango dizkiete, beren gai-
tasunak eboluzionatzen duten heinean.
Estatuaren betebeharra da erantzukizun
eta eskubide horiek errespetatzea.

Biziraupena eta
garapena

Haur guztiek berez dute bizitzeko esku-
bidea, eta Estatuaren betebeharra da hau-
rraren biziraupena eta garapena berma-
tzea. 

Izena eta nazionalitatea

Haur guztiek daukate, jaiotzen direne-
tik, izena eta nazionalitatea izateko
eskubidea.

Identitatearen babesa

Haurraren identitatea babestea estatuaren
betebeharra da, eta beharrezkoa bada,

LaburpenaTestua

4. artikulua

Estatu kideek, administrazio, lege eta bestelako
arloetako neurri guztiak hartuko dituzte,
Hitzarmen honetan jasotako eskubideak bete
daitezen. Ekonomiako, gizarteko eta kulturako
eskubideei dagokienez, Estatu kideek beren
baliabide guztiak kontuan hartuta hartuko
dituzte neurriok, eta beharrezkoa denean,
nazioarteko eremuan lan egingo dute.

5. artikulua

Hitzarmen honetan jasotzen diren eskubideak
erabiltzeko, haurrek beren ahalmenen eboluzio-
aren araberako heziketa eta orientabidea jasoko
dute. Lan hori gurasoek egingo dute, edo, horien
ezean, tokian tokiko ohituren arabera, familiako
kideek edo komunitateko kideek, tutoreek edo
haurren bestelako legezko ordezkariek. Horiek
horrela, estatu kideek balizko arduradun horien
guztien erantzukizun, eskubide eta betebeha-
rrak errespetatuko dituzte.

6. artikulua

1. Estatu kideek aitortzen dute haur guztiek
berez dutela bizitzeko eskubidea.

2. Estatu kideek bermatuko dute, ahalik eta
gehien, haurraren biziraupena eta garapena.

7. artikulua

1. Haurra jaio eta berehala inskribatuko dute,
eta jaiotzen den unetik eskubide hauek izango
ditu: izena, nazionalitatea, eta, ahal den neu-
rrian, bere gurasoak ezagutzekoa eta gurasoek
zaindua izatekoa.

2. Estatu kideek eskubide horiek betetzeko lan
egingo dute, eta kontuan hartuko dute beren
estatuetako legeek ezarritakoa, bai eta gai
honetan nazioarteko instrumentuen bidez har-
tutako betebeharrak ere; batez ere, hori egin
ezean, haurra herrigabea bada.

8. artikulua

1. Estatu kideek, legearen arabera eta legez kan-
poko esku-sartzerik gabe, errespetatu beharko
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haurrari identitatea edo horren elementu-
ren bat (izena, nazionalitatea, familia-
loturak) kendu bazaio, Estatuak berriro
emango dio.

Gurasoengandik
banantzea

Haurraren eskubidea da bere gurasoekin
bizitzea, banaketa haurraren hoberako
beharrezkoa ez den guztietan. Haurrak
bi gurasoekin harreman zuzenak izateko
eskubidea du, batengandik edo biengan-
dik bananduta badago. Estatuak bere
gain hartuko du arlo honetako erantzuki-
zuna, banaketa Estatuak berak eragin
badu.

dute haurrak bere nortasuna babesteko duen
eskubidea, bai eta nazionalitatea, izena eta
familiarteko erlazioak izateko eskubideak ere.

2. Legez kanpoko jarduera baten ondorioz, baldin
eta haur bati bere nortasunaren elementuren bat
edo guztiak kentzen bazaizkio, estatu kideek nor-
tasun hori berreskuratzeko beharrezkoak diren
laguntza eta babesa eskainiko dituzte.

9. artikulua

1. Estatu kideek lan egingo dute haurrak beren
gurasoengandik, gogoz kontra, bananduak izan
ez daitezen. Baina salbuespen bat egongo da:
epailearen berrikuspen erreserbarekin, legearen
arabera eta prozedura egokien bitartez, aginta-
riek erabakitzen dutenean banaketa komeniga-
rria dela haurrarentzat. Erabaki hori kasu berezie-
tan beharrezkoa izan daiteke, adibidez, haurrari
bere gurasoek tratu txarrak ematen dizkiotenean
edo zaintzen ez dutenean, edo gurasoak banan-
duta bizi badira eta haurrak non bizi behar duen
erabaki behar denean.

2. Artikulu honen lehenengo paragrafoari jarrai-
tuz egindako edozein prozeduratan, alderdi
interesdun guztiei emango zaie bertan parte
hartu eta iritziak azaltzeko aukera.

3. Bere guraso batengandik edo birengandik
bananduta dagoen haurraren eskubidea da bi
gurasoekin harreman pertsonalak eta zuzeneko-
ak maiz izatea, eta estatu kideek eskubide hori
errespetatuko dute, betiere haurraren interesen
kalterako ez bada.

4. Banaketa estatu kide baten erabakiagatik ger-
tatzen bada, adibidez, haurraren gurasoren
baten, bien edo haurra beraren atxiloketa,
espetxeratze, erbesteratze, deportazio edo
heriotzagatik (pertsona bat Estatuaren zaindari-
tzapean egonik gertatutako edozein modutako
heriotza barne), estatu kideak, hala eskatzen
bazaio, falta den familiakideari/familiakideei
buruzko oinarrizko informazioa eman beharko
die gurasoei, haurrari edo, horrela badagokio,
familiako beste norbaiti, betiere haurraren ongi-
zaterako kaltegarria ez bada. Estatu kideek ziur-
tatu behar dute eskabide horrek pertsona inte-
resdunei ez diela kalterik egingo.
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Familia elkartzea

Familia batzeko edo guraso eta seme-alaben
arteko harremanak mantentzeko bada,
haurrek eta gurasoek edozein herrialdetatik
atera eta berean sartzeko eskubidea dute. 

Legez kanpoko atxikitze
eta lekualdatzeak

Estatuak beharrezko neurriak hartzeko
betebeharra du atzerrian haurrek izanda-
ko legez kanpoko atxikitze eta lekualda-
tzeen aurka, bai gurasoek bai hirugarren
pertsona batek eginez gero horrelakorik.

Haurraren iritzia

Haurrak bere iritzia azaldu eta kontuan
hartua izateko eskubidea du, berari
dagozkion gai guztietan.

10. artikulua

1. Estatu kideek 9. artikuluaren 1. paragrafoaren
arabera duten betebeharrari dagokionez, haur
batek edo bere gurasoek estatu kide batean
sartu edo bertatik ateratzeko eskabidea egiten
badute familia batzeko helburuarekin, estatu
kideek gizalegez, arin eta baimena emanez
erantzungo diote. Estatu kideek bermatuko dute
eskabide horrek ez diola kalterik egingo ez
eskatzaileari ez horren familiakoei.

2. Haur baten gurasoak estatu desberdinetan
bizi badira, haur horren eskubidea da biekin
aldizkako zuzeneko harremanak eta aurrez
aurrekoak izatea, ezohiko baldintzak biltzen ez
badira. Horretarako, eta 9. artikuluaren 1. para-
grafoan estatu kideek onartzen dituzten betebe-
harren arabera, estatu kideek errespetatuko
dute haurrak eta beren gurasoak edozein estatu-
tatik, dagozkien estatutik ere bai, ateratzeko
duten eskubidea; berdin jokatuko da dagokien
estatura sartzeko. Legeak ezarritako mugak eta
baldintzak baino ez ditu izango edozein estatu-
tatik irteteko eskubideak; izan ere, baldintzok
beharrezkoak baitira Estatuko segurtasuna,
ordena publikoa, osasuna edo moral publikoa
edo beste pertsonen eskubide eta askatasunak
babesteko. Baldintza horiek Hitzarmen honetan
jasotzen diren bestelako eskubideekin bat etorri
behar dute.

11. artikulua

1. Estatu kideek neurriak hartuko dituzte, hau-
rrak legez kanpoko prozeduren bidez Estatutik
atera ez ditzaten eta atzerrian legez kanpo atxi-
ki ez ditzaten.

2. Horretarako, estatu kideek alde biko edo alde
anitzeko hitzarmenak bultzatuko dituzte, edo
bat egingo dute eginak dauden hitzarmenekin.

12. artikulua

1. Iritzi propioa izateko gai den haurrari estatu
kideek iritzia askatasun osoz azaltzeko aukera
bermatuko diote, haurrari berari dagozkion gai
guztietan, eta beti bere adin eta heldutasunaren
arabera.
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Adierazpen askatasuna

Haur guztiek dute edozein motatako ideia
eta informazioak bilatzeko, jasotzeko eta
zabaltzeko eskubidea, betiere besteen
eskubideen aurkakoak ez badira.

Pentsamendu-,
kontzientzia- eta erlijio-
askatasuna

Haurrak, bere gurasoen zuzendaritzapean
eta legeak jasotako murrizketekin, pentsa-
mendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasu-
na izateko eskubidea du.

Elkartzeko eskubidea

Haurrek elkartu eta bilerak egiteko esku-
bidea dute, betiere, besteen eskubideen aur-
kakoa ez bada.

2. Horretarako, haurrari entzuna izateko aukera
emango zaio, bai zuzenean bai ordezkari baten
bidez (nahiz pertsona, nahiz erakunde), beraren-
gan eragina izan dezaken edozein prozedura
judizial nahiz administratibotan, Estatuko legee-
tan azaltzen den prozedurarekin bat.

13. artikulua

1. Haurrak adierazpen-askatasuna izango du,
muga politikoak kontuan izan gabe; eskubide
horren barruan sartuko dira edozein ideia edo
informazio bilatu, jaso eta zabaltzea, ahoz, ida-
tziz edo inprimakiz, modu artistikoan edo hau-
rrak aukeratzen duen edozein modutan.

2. Eskubide horrek murrizketa batzuk izan ditza-
ke, legeak jasotakoak izango dira eta ondorengo
gaietarako beharrezkoak: 

a) Besteen eskubide eta erreputazioa errespeta-
tzeko; edo 

b) Estatuko segurtasuna edo ordena publikoa
edo osasun edo moral publikoa babesteko.

14. artikulua

1. Haurrak pentsamendu-, kontzientzia- eta erli-
jio-askatasuna izango du, eta estatu kideek hori
errespetatuko dute.

2. Gurasoen eta, hala dagokionean, legezko
ordezkarien eskubide eta betebeharra da haurra
bideratzea bere eskubideak erabil ditzan, betie-
re haurraren gaitasunen eboluzioaren arabera.
Estatu kideek, hortaz, errespetatu beharko
dituzte eskubide eta betebehar horiek.

3. Nork bere erlijioa edo sinesmenak izateko aska-
tasuna legeak baino ez du murriztuko, betiere
murrizketa horiek beharrezkoak badira segurtasun,
ordena, moral edo osasun publikoak edo besteen
oinarrizko eskubide eta askatasunak babesteko.

15. artikulua

1. Estatu kideek haurrari aitortzen dizkiote
elkartzeko eta bilera baketsuak egiteko askata-
sunerako eskubidea.

2. Eskubideoi ezarriko zaizkien murrizketak lege-
arekin bat etorriko dira, eta horien helburua
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Bizitza pribatuaren
babesa

Haur guztiek beren bizitza pribatuan,
familian, etxebizitzan eta postan esku-
sartzerik ez izateko eta beren ohorean
erasorik ez jasateko eskubidea dute.

Informazio egokia
lortzea

Gizarteko komunikabideek garrantzi
handia dute haurraren ongizate morala-
ren, herrien arteko elkar ulertze eta eza-
gutzaren, eta haurraren kulturaren erres-
petuaren inguruan haurrari zuzendutako
informazioa zabaltzerakoan. Estatuaren
betebeharra da hau bultzatzeko neurriak
hartzea, eta haurra babestekoa, bere ongi-
zatearen aurka doazen informazio eta
material guztietatik.

Gurasoen erantzukizuna

Bi gurasoen lehentasunezko erantzukizu-
na da haurrak haztea, eta Estatuarena,

izango da gizarte demokratikoa, Estatuko segur-
tasunaren edo segurtasun publikoaren interesak,
ordena publikoa, osasun eta moral publikoak
edo besteen eskubide eta askatasunak babestea.

16. artikulua

1. Haurrek ez dute jasango beren bizitza priba-
tuan, familian, bizilekuan edo gutunerian esku-
sartze arbitrario edo legez kanpokorik, ez eta
beren ospe eta izen onari eginiko erasorik ere.

2. Haurrak, esku-sartze eta eraso horien aurrean,
legeak babesteko eskubidea du.

17. artikulua

Estatu kideek funtzio garrantzitsua aitortzen
diete komunikabideei arlo honetan ere. Hortaz,
zainduko dute haurrak Estatuko eta nazioarteko
informazio eta materiala jasotzeko duen eskubi-
dea, batez ere informazio eta material horien
helburua bada haurraren ongizate sozial, izpiri-
tual eta morala, eta osasun fisiko eta mentala
sustatzea.

Horretarako, estatu kideek:

a) Komunikabideak bultzatuko dituzte haurra-
rentzat gizarte- eta kultura-interesa duten infor-
mazio eta materialak zabal ditzaten, 29. artiku-
luarekin bat;

b) Nazioarteko elkarlana bultzatuko dute, kultu-
ratik, Estatutik eta nazioarteko iturrietatik dato-
zen informazio eta material horiek ekoiztu,
elkartrukatu eta zabal ditzaten;

c) Haurrentzako liburuak ekoiztea eta zabaltzea
sustatuko dute;

d) Komunikabideak bultzatuko dituzte, bereziki
kontuan har ditzaten talde minoritarioetako
haurren eta haur indigenen hizkuntza-beharrak;

e) 13. eta 18. artikuluek diotena kontuan izanik,
arau egokien sorrera bultzatuko dute, haurra
bere ongizaterako kaltegarriak diren informazio
eta materialetatik babesteko.

18. artikulua

1. Bi gurasoek dituzte betebeharrak haurra hazi
eta hezteko garaian, eta estatu kideek indar guz-
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berriz, erantzukizun hori betetzeko behar
diren laguntzak eskaintzea.

Tratu txarren aurkako
babesa

Estatuaren betebeharra da gurasoen edo
haurrak zaintzeko erantzukizuna duten
beste edozeinen tratu txarretatik haurrak
defendatzea, eta horrelakorik saihestu eta
tratatzeko neurriak hartzea.

Beren familiatik kanpo
dauden haurren babesa

Estatuaren betebeharra da beren familia-
tik kanpo dauden haurrei babes berezia
ematea; familiaren babesa ordeztuko
duten zainketak emango dizkie edo ego-
kia den zentro batera eramango ditu, hau-
rren jatorri kulturala kontuan izanik.

tiak jarriko dituzte printzipio horren onespena
bermatzeko. Gurasoei edo, hala dagokionean,
legezko ordezkariei dagokie haurra hazi eta
garatzearen erantzukizuna. Estatuen ardura
garrantzitsuena haurraren interesa izango da.

2. Hitzarmen honetan jasotako eskubideak ber-
matu eta sustatzeko, estatu kideek laguntza
egokia emango diete gurasoei eta legezko
ordezkariei, haurra hazteko betebeharrean
behar bezala joka dezaten; halaber, haurrak
zaintzeko erakunde, instalazio eta zerbitzuen
sorrera bultzatuko dute.

3. Estatu kideek beharrezko neurri guztiak har-
tuko dituzte, haurrek –horretarako baldintzak
betetzen badituzte– zaintza-zerbitzuen eta -ins-
talazioen onura izan dezaten, gurasoak lanean
ari diren bitartean.

19. artikulua

1. Haurra gurasoen, legezko ordezkarien edo bes-
telako norbaiten kustodiapean dagoen bitartean,
estatu kideek beharrezkoak diren legezko, admi-
nistraziozko, gizarteko eta hezkuntzako neurri
guztiak hartuko dituzte, haurrak honakoak jasan
ez ditzan: edozein modutako kalte edo gehiegi-
keria fisiko nahiz mentalak, arduragabekeria edo
tratu zabarra, tratu txarrak edo esplotazioa, sexu-
gehiegikeriak barne.

2. Neurri horien barruan sartu beharko lirateke
haurrari eta zaintzen dutenei laguntza emateko
prozedura egokiak. Horretan ere sartuko lirateke,
era berean, epaileen esku-hartzearen arabera,
bestelako prebentzio-moduetarako prozedurak,
bai eta lehen aipatutako tratu txarren kasuak
identifikatu, ezagutarazi, erakundetara bidali,
ikertu, tratatu eta behatzekoak ere.

20. artikulua

1. Aldi baterako edo betirako bere familiatik
atera diren haurrek edo beren interesen arabera
ingurune horretan egon behar ez dutenek
Estatuaren babes eta laguntza bereziaren esku-
bidea izango dute.

2. Estatu kideek, beren Estatuko legeen arabera,
haur horiek beste era batera zaintzeko moduak
bermatuko dituzte.
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Adopzioa

Adopzioa onartu eta/edo baimentzen
duten estatuetan, adopzioa egiterakoan
haurraren hobe beharrak lehentasuna
izango du, adopzioa onargarria izateko
baldintza guztiak beteko dira, eta esku-
menak dituzten agintarien baimenak
beharrezkoak izango dira. Hori guztia
Estatuak bermatuko du.

3. Zaintzeko modu horien artean egongo dira:
zaintza-etxeetan jartzea, islamiar zuzenbideko
kafala, adopzioa edo, beharrezkoa bada, adin
txikikoen babeserako erakundeetara eramatea.
Irtenbideak aukeratzerakoan, arreta berezia
jarriko zaio haurraren heziketak jarraipena iza-
teari eta haurraren etnia, erlijio, kultura eta hiz-
kuntzari.

21. artikulua

Adopzioaren sistema onartzen duten estatu kideek
haurraren interesa zainduko dute gauza guztien
gainetik, eta:

a) Lan egingo dute eskumena duten agintariek
bakarrik baimendu dezaten haurraren adopzioa;
legearen eta aplikatu daitezkeen prozeduren ara-
bera eta kontuan harturik beharrezko eta egiazko
informazio guztia, agintari horiek esango dute
adopzioa onartzekoa den ala ez, betiere haurrak
bere gurasoekiko eta legezko ordezkariekiko duen
egoera juridikoari begira eta, beharrezkoa dene-
an, berretsita pertsona interesdunek adopziorako
baimena jakinaren gainean eman dutela, beha-
rrezkoa den aholkularitzan oinarrituta.

b) Onartuko dute beste herrialde batean eginiko
adopzioa haurra zaintzeko beste modu bat izan
daitekeela, baldin eta haurra zainketa-etxe batean
ezin bada kokatu edo bere herrialdean ezin bada
adopzio-familia batera eraman edo ezin bada ber-
tan zaindu.

c) Haurra beste herrialde batean adoptatzen dute-
nean, estatu kideek lan egingo dute, hain zuzen
ere, jatorrizko herrialdean adopzioari buruz zituen
arau eta babes bertsuak izan ditzan estatu hartzai-
lean ere.

d) Adopzioa beste herrialde batean gauzatzen
bada, parte-hartzaileek bidezkoa ez den diru-onu-
rarik ez eskuratzeko neurriak hartuko dituzte.

e) Artikulu honetan azaltzen diren helburuak bul-
tzatuko dituzte alde biko edo alde anitzeko akor-
dioak eginez, eta ahaleginduko dira, eremu horren
barruan, haurra beste herrialde batera eramateko
eskumenak dituzten agintari edo erakundeen
bidez egiteko.
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Haur errefuxiatuak

Errefuxiatutzat hartutako haurrei edo
errefuxiatu-estatutua eskatzen dutenei
babes berezia eskainiko zaie, eta Esta-
tuaren betebeharra da erakunde eskudu-
nekin elkarlanean aritzea, babes eta
laguntza hori bermatzeko.

Haur ezinduak

Ezintasun mental edo fisikoak dituzten
haurrek zainketa, hezkuntza eta treba-
kuntza bereziak izateko eskubidea dute,
beren kabuz bizitzen ikas dezaten eta
eraginkor gizarteratu daitezen.

22. artikulua

1. Estatu kideek neurri egokiak hartuko dituzte,
errefuxiatu-estatutua lortu nahi duen haurrak
edo nazioarteko edo Estatu barneko zuzenbide-
aren eta prozeduren arabera errefuxiatutzat
onartzen denak babes eta laguntza humanitario-
ak izan ditzan. Laguntzok Hitzarmen honetan
jasotakoak dira, edo estatu horiek kide diren
bestelako nazioarteko instrumentuetan (giza
eskubideetakoetan edo izaera humanitariokoe-
tan) azaltzen direnak; eta hori guztia, haurra
bakarrik badago zein bere guraso edo beste nor-
baitekin badago.

2. Ildo horretan, haur errefuxiatu guztiei lagun-
tzeko eta beren guraso edo familiartekoak aur-
kitzen laguntzeko edo beren familiarekin elkar-
tzeko behar den informazio guztia lortzeko,
estatu kideek, egokien deritzoten eran, lagun-
tzen jardungo dute, Nazio Batuek eta gober-
nuarteko bestelako erakunde eskudunek edo
Nazio Batuekin lankidetzan jarduten duten
gobernuz kanpoko erakundeek egiten dituzten
ekintza guztietan. Hitzarmen honetan agertzen
den bezala, haurren gurasoak edo familiarteko-
ak aurkitu ezin direnean, haur horri ere babesa
eskainiko zaio; hain zuzen ere, edozein arrazoi-
rengatik bere familiatik kanpo betirako edo aldi
baterako dagoen beste edozein haurri ematen
zaion babes bera.

23. artikulua

1. Estatu kideek aitortzen dute buruz edo gor-
putzez ezindua den haurrak bizitza osoa eta
duina izan behar duela, eta bere kabuz bizitzen
nahiz komunitatean parte hartzen laguntzen
dioten baldintzen jabe izan behar duela.

2. Estatu kideek onartzen dute haur elbarriak
eskubidea duela laguntza bereziak jasotzeko.
Halaber, erabil ditzaketen baliabideen arabera,
beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituz-
ten haurrei eta beren zaintzaz arduratzen dire-
nei eskatzen duten laguntza ziurtatuko zaie,
betiere haurraren egoerarekin eta bere guraso-
en edo zaintzen dutenen baldintzekin bat dato-
rrena.
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Osasuna eta medikuntza-
zerbitzuak

Ahalik eta osasun-mailarik onena izate-
ko eta medikuntzako eta errehabilita-
zioko zerbitzuak izateko eskubidea dute
haurrek. Arlo honetan indar berezia
izango dute lehen mailako osasun-arre-
tak, prebentziozko zainketak eta hau-
rren heriotza-tasa jaisteak. Estatuaren
betebeharra da haurraren osasunerako
kaltegarriak diren jarduera tradiziona-
lak ezabatzeko beharrezkoak diren neu-
rriak hartzea.

3. Haur elbarriaren behar bereziei aurre egiteko
laguntza, artikulu honen 2. paragrafoan azal-
tzen dena, ahal den guztietan doakoa izango da,
gurasoen edo haurra zaintzen dutenen egoera
ekonomikoa kontuan hartuta. Laguntza horren
helburua izango da haur elbarriak hezkuntza,
trebakuntza, osasun-zerbitzuak, errehabilitazio-
zerbitzuak, enplegurako prestakuntza eta aisial-
dirako aukerak izatea. Eta hori guztia, haurrak,
ahal den neurrian, gizartean sartzea eta norba-
nako gisa garatzea lor dezan, bere garapen kul-
turala eta izpirituala barne.

4. Estatu kideek nazioarteko elkarlana bultzatu-
ko dute, honako arlo hauetako informazioa tru-
katzeko: haur elbarrien osasun-laguntza preben-
tiboa eta tratamendu mediko, psikologiko eta
funtzionala; errehabilitazio-metodoei eta hez-
kuntza eta lan-prestakuntzari buruzko informa-
zioa zabaltzea eta informazio hori eskuratzen
laguntzea. Hori guztia, estatu kideek haurren
gaitasuna eta ezagutzak hobe ditzaten eta arlo
honetan duten esperientzia zabal dezaten.
Bereziki kontuan hartuko dira garapen-bidean
dauden herrialdeen beharrak.

24. artikulua

1. Haurraren eskubidea da osasun-mailarik altue-
na izatea, eta gaixotasunak tratatzeko eta osa-
suna berreskuratzeko zerbitzuak erabiltzea.
Estatu kideek eskubide hori onartzen dute, eta
haur guztiek eskubide hori izateko eta zerbitzu
horiez gozatzeko aukera izan dezaten lan egin-
go dute.

2. Estatu kideek eskubide hori oso-osorik aplika-
tzea bermatuko dute, eta bereziki honetarako
neurriak hartuko dituzte:

a) Haurren heriotza-tasa gutxitzeko;

b) Haur guztiei beharrezkoa den osasun-lagun-
tza ziurtatzeko, lehen mailako osasun-arretan
bereziki;

c) Lehen mailako osasun-arretaren esparruan,
gaixotasunaren eta gaizki elikatzearen aurka
borrokatzeko. Horretarako, beren esku dagoen
teknologia erabiliko dute, eta elikagai egokiak
eta edateko ur osasuntsua helaraziko diete,
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Barnetegiratze-baldintzen
aldizkako ebaluazioa

Bere osasun mental edo fisikoaren arreta,
babes edo tratamendua izan dezan esku-
mendun agintariek barnetegian sartutako
haurrak bere barnetegiratzea bultzatu
zuten baldintzak aldiro ebaluatuak izate-
ko eskubidea du.

Gizarte-segurantza

Haur guztiek dute gizarte-segurantzaren
onura jasotzeko eskubidea.

ingurumenaren kutsadura-arriskuak kontuan
izanik.

d) Amei, haurra jaio aurretik eta ondoren, osa-
sun-laguntza ziurtatzeko;

e) Gizarte osoak –bereziki, guraso eta haurrek–
hauek guztiak ezagutzen dituztela ziurtatzeko:
haurren elikaduraren eta osasunaren oinarrizko
printzipioak; higienearen, amaren esnea hartzea-
ren eta ingurumen-saneamenduaren abantailak;
eta istripuen prebentziorako neurriak. Halaber,
neurriak hartu behar dira haur eta gurasoek alor
horiekin lotutako hezkuntza eskuratzeko, bai eta
ikasitakoa aplikatzean laguntza izateko ere.

f) Prebentziozko osasun-arreta, gurasoentzako
orientabideak eta familia-plangintzari buruzko
hezkuntza eta zerbitzuak garatzeko.

3. Estatu kideek beharrezko neurriak hartuko
dituzte haurren osasunaren aurka doazen jar-
duera tradizionalak deuseztatzeko.

4. Estatu kideek, artikulu honetan jasotzen den
eskubidea aurrera eramateko, nazioarteko lana
bultzatuko dute. Bereziki gogoan hartuko dira
garapen-bidean dauden herrialdeen beharrak.

25. artikulua

Baldin eta agintariek haur bat sartu badute esta-
blezimenduren batean, haren osasun fisiko edo
mentala zaindu edo tratatzeko, haurraren esku-
bidea da aldiro bere egoera eta internamenduko
gainerako ezaugarriak berrikustea.

26. artikulua

1. Haur guztiek dute gizarte-segurantza izateko
eskubidea, eta gizarte-aseguruarena ere bai.
Estatu kideek hori onartzen dute, eta neurriak
hartuko dituzte zein bere estatuko legearen ara-
bera aurrera eramateko.

2. Prestazioak emateko garaian, kontuan hartu
behar dira haurraren eta horren mantenuaz
arduratzen direnen baliabideak eta egoera, eta,
horrekin batera, haurrak edo bere izenean edo-
nork egindako prestazio-eskabideak izan behar
duen edozein baldintza.
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Bizitza-maila

Haur guztiek dute beren garapenerako
bizitza-maila egokia izateko eskubidea,
eta gurasoen betebehar nagusia da bizitza-
maila hori eskaintzea. Estatuaren betebe-
harra da erantzukizun hori onartu eta
aurrera eramateko egokiak diren neu-
rriak hartzea, eta, beharrezkoa bada, eli-
kadura-pentsioa ere ordaintzea.

Hezkuntza

Haur guztiek dute hezkuntzarako eskubi-
dea, eta Estatuaren betebeharra da, gutxie-
nez, doako derrigorrezko lehen mailako ira-
kaskuntza bermatzea. Irakaskuntzaren
aplikazioak, pertsona den heinean, haurra-
ren duintasuna errespetatu egingo du.

27. artikulua

1. Haur guztiek dute beren garapen fisikoa, men-
tala, izpirituala, morala eta soziala bultzatuko
duen bizitza-maila izateko eskubidea, eta estatu
kideek hori onartzen dute.

2. Gurasoek edo haurra zaintzen dutenek hau-
rrari bere garapenerako beharrezkoak diren bal-
dintzak eman behar dizkiote, betiere bere ahal-
bide eta diru-baliabideen arabera.

3. Estatu kideek, Estatuko baldintzen eta dituz-
ten baliabideen arabera, guraso edo haurren
erantzukizuna dutenei laguntza emango diete
eskubide hau bermatu dadin; eta beharrezkoa
bada, laguntza materiala eta laguntza-progra-
mak bideratuko dituzte, batez ere elikaduraren,
jantzien eta etxebizitzaren arloan.

4. Estatu kideek beharrezko neurriak hartuko
dituzte, gurasoek edo haurraren diru-erantzuki-
zuna dutenek elikadura-pentsioa ordain deza-
ten, bai estatu kidean bai atzerrian bizi badira
ere. Bereziki, haurraren diru-erantzukizuna
duena haurra bizi den Estatutik kanpo bizi bada,
estatu kideek nazioarteko hitzarmenetara atxi-
kitzea bultzatuko dute, edota horrelako hitzar-
menak edo beste konponbide egoki batzuk
adostea.

28. artikulua

1. Estatu kideek haurrak hezkuntzarako duen
eskubidea onartzen dute, eta eskubide hori pix-
kanaka eta baldintza berdinetan lor dezan hona-
ko hau egingo dute:

a) Guztientzat oinarrizko hezkuntza derrigorrez-
koa eta doakoa ezarri;

b) Bigarren hezkuntzaren garapena bultzatu,
hezkuntza orokorra eta lanbide-heziketa barne,
haur guztiak hori lortzera irits daitezen.
Horretarako neurri egokiak hartuko dira, hala
nola, doako hezkuntza ezartzea eta, beharrez-
koa denean, diru-laguntzak ematea;

c) Goi-mailako hezkuntza guztientzat eskuraga-
rri bihurtu, egokiak diren bide eta ahalmenetan
oinarrituz;
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Irakaskuntzaren
helburuak

Estatuak onartu behar du hezkuntzak
haurraren nortasuna eta gaitasunak
garatzeko izan behar duela, bizitza heldu
aktiborako presta dadin. Horretarako,
oinarrizko giza eskubideen errespetua ira-
katsi behar zaio, eta norberaren nazio-
eta kultura-baloreen errespetua eta berea
ez den zibilizazioarenganakoa garatu
behar ditu.

d) Haur guztiek hezkuntza- eta lan-mailan infor-
mazio eta orientabideak izan ditzatela bultzatu;

e) Eskolara joatea bultzatzeko eta eskolara ez
joateak gutxitzeko neurriak hartu.

2. Estatu kideek neurriak hartuko dituzte, eskola
haurraren duintasuna errespetatuz eta Hitzarmen
honetan jasotakoa betez eman dadin.

3. Estatu kideek nazioarteko lankidetza bultza-
tuko dute hezkuntza-gaietan, munduko ezjakin-
tasuna eta analfabetismoa desagerrarazteko, eta
ezagutza teknikoetara eta hezkuntza-metodo
berrietara iristeko moduak errazteko. Bereziki
kontuan hartuko dira garapen-bidean dauden
herrialdeen beharrak.

29. artikulua

1. Estatu kideak haurraren hezkuntza honetara-
ko bideratu behar delakoan daude:

a) Haurraren nortasuna, gaitasunak eta ahalmen
fisiko eta mentala ahalik gehiena garatzeko;

b) Giza eskubideei eta oinarrizko askatasunei eta
Nazio Batuetako Agirian azaltzen diren printzi-
pioei buruzko errespetua irakasteko haurrari;

c) Bere gurasoenganako, bere kultura-identitate-
arekiko, bere hizkuntza eta baloreekiko, bizi den
Estatuko baloreekiko, jatorrizkoa duen Estatuko
baloreekiko, eta beste zibilizazioekiko errespe-
tua irakasteko haurrari;

d) Haurra, gizarte aske batean, elkar ulertzeko
izpirituarekin, bakearekin, tolerantziarekin,
sexuen berdintasunarekin, eta herri, talde etni-
ko, nazional, erlijioso eta indigena jatorria duten
guztiekin adiskidetasunez eta zentzuz bizitzen
prestatzeko;

e) Haurrari natura-ingurumenarekiko errespetua
irakasteko.

2. Artikulu honetan eta 28. artikuluan jasotako
ezer ez da erabiliko norbanakoen eta erakunde-
en hezkuntza ezarri eta zuzentzeko askatasuna
murrizteko, artikulu honetako 1. paragrafoan
azaltzen dena errespetatuz gero, instituzio
horietan irakasten dena Estatuak agindutakoare-
kin bat badator.
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Gutxiengoetako haurrak
edo herri indigenetakoak

Gutxiengoetako haurrek edo herri indigene-
takoek beren bizitza kulturala izateko,
beren erlijioa praktikatzeko eta beren hiz-
kuntza erabiltzeko eskubidea dute.

Aisialdia, jolasak eta
ekintza kulturalak

Haurrak aisialdi, jolas eta ekintza kul-
tural eta artistikoetan parte hartzeko
eskubidea du.

Adin txikikoen lana

Estatuaren betebeharra da haurrak beren
osasun, hezkuntza edo garapenerako kal-
tegarria den lanetik babestea, enplegurako
gutxieneko adina ezartzea eta lanaren
baldintzak arautzea.

Estupefazienteen
erabilera eta trafikoa

Haurrek estupefaziente eta substantzia
psikotropikoen erabileratik babestuak
izateko eskubidea dute, baita horrelako
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30. artikulua

Gutxiengo etnikoak, erlijiosoak edo linguistiko-
ak, edo indigena jatorria duten pertsonak dau-
den estatuetan, gutxiengo horietako batekoa
den haurrari edo bere taldeko edozeini ez zaio
ukatuko bere bizitza kulturala izateko, bere erli-
jioa izan eta praktikatzeko edo bere hizkuntza
erabiltzeko duen eskubidea.

31. artikulua

1. Haurrak atseden eta denbora-pasako, jolas eta
bere adineko aisialdi-ekintzetarako eskubidea
du, eta honekin batera, bizitza kulturalean eta
arteetan parte hartzekoa ere bai. Estatu kideek
eskubide hori onartzen dute.

2. Estatu kideek errespetatu eta bultzatu egingo
dute haurrak bizitza kulturalean eta artistikoan
parte hartzeko duen eskubidea, eta horretarako
aukera egokiak eskainiko dizkiote, berdintasu-
naren baldintzapean.

32. artikulua

1. Haurrak, esplotazio ekonomikotik eta bere hez-
kuntzarako, osasunerako edo garapen fisiko,
mental, izpiritual, moral edo sozialerako kaltega-
rria den lanetik babestua izateko eskubidea du,
eta hori onartu egiten dute estatu kideek.

2. Artikulu honen aplikazioa bermatzeko, estatu
kideek hezkuntza-, lege-, administrazio- eta gizar-
te-neurriak hartuko dituzte. Horretarako, eta
nazioarteko instrumentuetan jasotakoa kontuan
izanik, estatu kideek:

a) Lan egiteko gutxieneko adina ezarriko dute;

b) Lanorduen eta lan-baldintzen arautegia ezarri-
ko dute;

c) Zigorrak ezarriko dituzte, artikulu hau benetan
aplikatzen dela bermatzeko.

33. artikulua

Estatu kideek beharrezkoak diren neurri guztiak
hartuko dituzte (lege-, administrazio-, gizarte
eta hezkuntza-neurriak barne), nazioarteko hi-
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substantzien ekoizpen eta banaketarako
erabiliak ez izatekoa ere.

Sexu-esplotazioa

Haurrak sexu-esplotazio eta -gehiegike-
rietatik babestua izateko eskubidea du,
baita prostituzio eta jarduera pornografi-
koetatik ere.

Haurren salmenta,
trafikoa eta tratua

Estatuaren betebeharra da haurren sal-
menta, trafikoa eta tratua eragozteko beha-
rrezkoak diren neurri guztiak hartzea.

Bestelako esplotazio-
motak

32., 33., 34. eta 35. artikuluetan azal-
tzen ez diren beste esplotazio-motetatik
babesteko eskubidea du haurrak.

Tortura eta askatasunik
eza

Inongo haurrek tortura, pena, tratu kru-
del, anker edo degradatzailerik ez du
jasango, ez eta heriotza zigorrik, betiko
kartzelarik edo espetxeratze edo atxilotze
arbitrariorik edo legez kontrakorik ere.
Askatasuna kendu zaion haurra gizale-
gez tratatua izango da, helduengandik
bereizi egingo da, eta bere familiarekin
harremanak izateko eta laguntza juridi-
ko edo bestelako laguntza egokia izateko
eskubidea izango du.

tzarmenetan azaltzen diren estupefaziente eta
substantzia psikotropikoen legez kanpoko erabi-
leratik haurrak babesteko, eta substantzia
horien ekoizpen eta trafikoan haurrak erabiltzea
galarazteko.

34. artikulua

Estatu kideak haurrak babestu egingo dituzte
edozein motatako sexu-esplotazio eta -gehiegi-
keriatik. Horretarako, beharrezkoak diren esta-
tuko, alde biko eta alde anitzeko neurriak hartu-
ko dituzte, ondokook eragozteko:

a) Haurra, legez kanpoko sexu-jarduerak aurrera
eramateko bultzatu eta ikaratzea;

b) Haurraren esplotazioa, bai prostituzioan, bai
bestelako legez kanpoko jardueretan;

c) Haurraren esplotazioa, ikuskizun edo material
pornografikoetan.

35. artikulua

Estatu kideek estatuko, alde biko eta alde ani-
tzeko neurri guztiak hartuko dituzte, edozein
helbururekin eta edozein modura eginiko hau-
rren bahiketa, salmenta eta haurrekin eginiko
tratuak eragozteko.

36. artikulua

Estatu kideek haurra babestu egingo dute bere
ongizaterako kaltegarriak diren beste edozein
esplotazioetatik.

37. artikulua

Estatu kideek hauen alde lan egingo dute:

a) Inongo haurrek tortura edo bestelako tratu
edo zigor krudel, anker edo degradatzaileak ez
jasateko. 18 urtetik beherakoek egindako deli-
tuei ez zaie ezarriko ez heriotza-zigorrik ez eta
baldintzapeko askatasuna izateko aukerarik
gabeko betiko kartzela-zigorrik ere;

b) Haur batek berak ere bere askatasuna legez
kontra edo modu arbitrarioan ez galtzeko. Haur
baten atxiloketa, kartzelaratze edo espetxera-
tzea legeari jarraituz egingo da, eta azken balia-

LaburpenaTestua

2. eran.
128

 ABC MEP Annexes EUS V2_OK.qxp  19/6/07  17:43  Página 128

                       



n
H

au
rrare

n
 E

sk
u

b
id

e
e

i b
u

ru
zko

 H
itzarm

e
n

a

Gatazka armatuak

15 urte bete ez dituzten haurrek ez dute
zuzenean liskarretan parte hartuko, eta
ez dira indar armatuetan sartuko.
Gatazka armatuek kaltetutako haurrek
babes eta zainketa bereziak jasotzeko
eskubidea dute.

Birgizarteratzea

Estatuaren betebeharra da tortura, gataz-
ka armatuak, utzikeria, tratu txarrak
edo esplotazioa jasan duten haurrek birgi-

bide bezala baino ez da erabiliko, betiere ahalik
eta epe motzenean;

c) Askatasuna kendu zaion haurrak pertsona guz-
tiek merezi duten gizalegezko eta errespetuzko
tratua izateko, eta bere adinari dagozkion beha-
rrak kontuan har daitezen. Askatasunik ez duen
haurra helduengandik urrun egongo da, betiere
hori haurraren interesetarako kaltegarria ez bada;
eta bere familiarekin harremanak izateko eskubi-
dea izango du, bai postaz bai bisiten bidez; kasu
berezietan salbuespenak egin daitezke;

d) Askatasunik ez duen haurrak lehenbailehen
laguntza juridikoa eta bestelako laguntza egokia
izateko eskubidea du, baita bere askatasunik
ezaren legezkotasuna inpugnatzekoa ere, auzi-
tegi baten edo bestelako agintari eskudun, inde-
pendente eta inpartzialen aurrean. Halaber,
ekintza honen erantzuna lehenbailehen jasotze-
ko eskubidea du.

38. artikulua

1. Estatu kideek gatazka armatuetan aplika dai-
tezken eta haurrei eragiten dieten nazioarteko
zuzenbidearen arauak errespetatuko, eta erres-
petaraziko dituzte.

2. Estatu kideek beren esku dauden neurri guz-
tiak hartuko dituzte, 15 urte baino gutxiago
dituztenek liskarretan zuzenean parte har ez
dezaten.

3. Estatu kideek ez dituzte beren indar armatue-
tan hartuko 15 urte baino gutxiago dituzten
pertsonak. 15 urte bete baina 18 ez dituztenak
hartzen badituzte, helduagoei lehentasuna ema-
ten saiatuko dira.

4. Nazioarteko zuzenbide humanitarioaren bete-
beharretan azaltzen denez, gatazka armatuetan
biztanleria zibila babestu egin behar da; estatu
kideek ahal diren neurri guztiak hartuko dituzte
gatazka armatu baten eragina jasaten duten
haurren babesa bermatzeko.

39. artikulua

Estatu kideek neurri egoki guztiak hartuko dituzte
haurren suspertze fisiko eta psikologikoa eta gizar-
teratzea bultzatzeko, honako hauetako zerbait
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zarteratzeko tratamendu egokia jaso
dezaten neurri egokiak hartzea.

Adin txikikoen justizia-
administrazioa

Legeak haustea leporatzen zaion haurrak
edo hauste horren errudun izatea salatzen
edo deklaratzen zaionak bere oinarrizko
eskubideak errespetatuak izateko eskubi-
dea du, eta bereziki, bidezko prozedura
baten berme guztiak izatekoa, baita
defentsa prestatu eta aurkezteko laguntza
juridikoa edo bestelako laguntza izatekoa
ere. Ahal den guztietan saihestu egingo
dira prozedura judizialak eta barnetegie-
tan sartzea.

jasan izan badute: utzikeria, esplotazio edo gehie-
gikeria; tortura edo bestelako tratu edo zigor kru-
del, anker edo degradatzaileak; edo gatazka arma-
tuak. Suspertze eta birgizarteratzea, haurraren
osasunaren, norberarenganako begirunearen eta
duintasunaren aldeko giroan egingo dira.

40. artikulua

1. Lege penalak haustea leporatzen zaion haurrari
edo hauste horren errudun izatea salatzen edo
deklaratzen zaionari bere duintasun eta adorearen
zentzua suspertu behar zaizkio, giza eskubideak
eta besteen oinarrizko askatasunak errespeta di-
tzan, eta haurraren adina eta birgizarteratzearen
garrantzia gogoan izanik, haurrak gizartean fun-
tzio konstruktiboa har dezan.

2. Helburu honekin, eta nazioarteko instrumentue-
tan jasotako arauak kontuan izanik, estatu kideek
honako hau bermatuko dute bereziki:

a) Gertakaria izandako momentuan Estatuko edo
nazioarteko legeetan debekatuta ez zegoen ekin-
tza edo ez-egiteagatik, ez da alegatuko haur batek
lege penalak hautsi dituela, eta ez zaio leporatuko
lege-hauste horren errudun denik;

b) Lege penalen haustea leporatzen zaion haurrari
edo hauste horren errudun denari gutxienez hau
bermatuko zaio:

i) Errugabetzat joko da, legearen arabera bere
erruduntasuna frogatzen ez den bitartean;

ii) Atzerapenik gabe eta zuzenean, edo, egokia
bada, bere guraso edo legezko ordezkarien bidez,
bere aurka dauden karguei buruzko informazioa
emango zaio, eta bere defentsa prestatu eta aur-
kezteko laguntza juridikoa edo bestelako laguntza
egokia izango du;

iii) Auzia lehenbailehen erabakiko du agintari edo
organo judizial eskudun, independente eta inpar-
tzialak, legearen arabera egingo den bidezko auzi
batean. Bertan, aholkulari juridikoa edo bestelako
aholkulari egoki bat egongo da, haurraren intere-
sen aurka ez badoa, haurraren beraren adina edo
egoera eta bere gurasoak edo legezko ordezkariak
kontuan hartuta;

iv) Testigantza ematera eta errudun dela aitortzera
ez da behartua izango haurra; karguko lekukoei
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Indarrean dauden arauen
errespetua

Estatuko lege batek edo Estatu horretan
indarrean dagoen nazioarteko beste tresna-
ren batek jasotakoa Hitzarmen honetan gai
berari buruz azaltzen dena baino onuraga-
rriagoa bada, onuragarriagoa den arau hori
aplikatuko da.

galdeketa egin ahal izango die edo egin dakiela
behartuko du, eta deskarguko testiguak aurkeztu
ahal izango ditu eta horien galdeketa ere izango
du bere alde; hori guztia berdintasun-egoeran;

v) Lege penalak hautsi dituela uste bada, erabaki
hori eta horren ondorioz hartutako neurriak, goi-
mailako organo judizial eskudun, independente eta
inpartzialari aurkeztuko zaizkio, legearen arabera;

vi) Erabiltzen den hizkuntza hitz egiten edo uler-
tzen ez badu, haurrak doaneko interprete baten
laguntza izango du;

vii) Prozeduraren fase guztietan haurraren bizitza
pribatua errespetatu egingo da.

3. Lege penalak haustea leporatzen zaien haurren-
tzat edo hauste horren errudun jotzen direnentzat,
estatu kideek legeak, prozedurak, agintariak eta
erakunde bereziak jartzea bultzatuko dute, eta
bereziki:

a) Gutxieneko adin bat ezarriko da; adin hori bete
baino lehen, haurrek lege penalak hausteko ahal-
menik ez dutela joko da;

b) Egokia den guztietan neurriak hartuko dira,
haur horiek prozedura judizialetara eraman gabe
tratatzeko, giza eskubideak eta legeen garantiak
errespetatuko direla ulertzen bada, betiere.

4. Haurrak beren ongizaterako egokia den moduan
tratatuak izan daitezen eta beren egoera eta arau-
haustearen artean proportzioa egon dadin, honako
neurriak hartuko dira: zainketa; orientabide- eta
gainbegiraketa-aginduak; aholkularitza; askatasun
zaindua; zaintza-etxeetara eramatea; hezkuntzako
eta lanbide-heziketarako programak; eta erakunde-
etan internatzea ez diren bestelako aukera batzuk.

41. artikulua

Hitzarmen honetan jasotzen den ezerk ez die
eragingo haurraren eskubideak lortzeko hobeak
izanik hauetan azaltzen diren arauei.

a) Estatu kidearen zuzenbidean azaltzen direnei;
edo

b) Estatu horri buruz indarrean dagoen nazioar-
teko zuzenbidean jasota daudenei.
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Aplikazioa eta indarrean
jartzea 

42.-54. artikuluen arteko arauek, beste
batzuen artean, honako puntu hauek
jasotzen dituzte:

(i) Estatuak Hitzarmen honetako prin-
tzipio eta xedapenak haurrei eta helduei
argi jakinarazteko betebeharra duela.
(ii) Haurraren Eskubideen Batzordea
osatuko dela. Batzorde hori hamar adituk
osatuko dute. Hitzarmen honetako estatu
kideek berrespen-dataren ondoren bi urte
pasatakoan aurkeztutako txostena azter-
tuko du, eta hortik aurrera, bost urtero
aurkeztutakoa.
(iii) Estatu kideek beren herrialdeetan
beren txostenak argi eta garbi jakinarazi-
ko dituztela.
(iv) Batzordeak haurren eskubideei
buruzko gai zehatzetan ikerketak egitea
eska dezakeela, eta bere erabakiak estatu
kide interesdunei eta Nazio Batuetako
Batzar Nagusiari bidaliko dizkiela.
(v) “Hitzarmenaren benetako aplikazioa
bultzatzeko eta nazioarteko elkarlana
sustatzeko” Nazio Batuetako erakunde
espezializatuek (LANE, OME eta
UNESCO, adibidez) eta UNICEFek
Batzordearen bileretara joateko eskubidea
izango dutela. Erakunde horiek eta esku-
menduntzat aitortutako beste edozeinek 
-baita Nazio Batuetako kontsulta-estatu-
tua duten GKE-ek eta Nazio Batuetako
beste erakundeek (adibidez ACNUR-
ENBGKek) ere- Batzordeari txostenak
aurkezteko ahalmena izango dute, eta
aholkuak emateko deituak izan daitezke,
Hitzarmena hobeto aplikatzeko helburuz.

II ZATIA

42. artikulua

Estatu kideek hitz ematen dute Hitzarmenaren
printzipio eta arauak jakinaraziko dizkietela,
modu eraginkor eta egokietan, bai helduei bai
haurrei.

43. artikulua

1. Estatu kideek Hitzarmen honetan beren gain
hartutako betebeharretan ematen diren aurrera-
pausoak aztertzeko, Haurraren Eskubideen
Batzordea eratuko da, ondoren azaltzen diren
funtzioak betetzeko.

2. Batzordea zuzentasun moral handiko hamar
adituk osatuko dute; Hitzarmen honetan arau-
tzen diren arloetan gaitasun nabarmena izango
dute. Batzordekideak estatu kideek hautatuko
dituzte, beren estatuetako nazionalen artean,
eta beren funtzioak modu pertsonalean garatu-
ko dituzte, geografia-banaketa eta sistema juri-
diko garrantzitsuenak kontuan izanik.

3. Batzordekideak bozketa sekretu bidez hauta-
tuko dira, estatu kideek aurkeztutako zerrenda-
tik. Estatu kide bakoitzak bere naziokoen artean
pertsona bat izenda dezake.

4. Lehenengo hauteskundeak Hitzarmen hau
indarrean jarri eta gehienez sei hilabetera egin-
go dira; hurrengoak, berriz, bi urtean behin.
Hauteskundeen data bakoitza baino lau hilabete
lehenago gutxienez, Nazio Batuetako idazkari
nagusiak eskutitz bat bidaliko die estatu kideei,
beren hautagaiak bi hilabeteko epean aurkeztu
behar dituztela esateko. Ondoren, idazkari
nagusiak zerrenda bat egingo du, eta bertan
agertuko dira aurkeztutako hautagaiak, ordena
alfabetikoan, eta bakoitza izendatu duen estatu
kidea. Zerrenda hori Hitzarmeneko estatu kide
guztiei jakinaraziko zaie.

5. Hauteskundeak idazkari nagusiak deitutako
estatu kideen bileran egingo dira, Nazio Batuen
egoitzan. Bilera honetako quoruma izateko esta-
tu kideen bi herenak egotea nahikoa da, eta
Batzordean parte hartzeko hautatuko dira boto
gehien jasotzen dituzten hautagaiak, eta berta-
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ratu diren eta botoa eman duten estatu kideeta-
ko ordezkarien botoen gehiengo absolutua lortu
dituztenak.

6. Batzordekideak lau urterako hautatuko dira.
Berriro hautatuak izan daitezke, beren kandi-
datura aurkezten bada. Lehenengo hauteskun-
deetan hautatutako bost kideren agintaldia bi
urte igaro ondoren amaituko da; lehenengo
hauteskundeak egin eta segituan, bilerako
lehendakariak zozketaren bidez aukeratuko
ditu bost kide horien izenak.

7. Batzordekide bat hiltzen bada edo dimititzen
badu, edo beste edozein arrazoigatik Batzor-
deko lanetan ezin duela jarraitu deklaratzen
badu, kide hori proposatu duen estatu kideak
bere nazionalen artean beste aditu bat hauta-
tuko du, epea amaitu arte agintea izan dezan,
betiere Batzordearen onespenaren erreserba-
pean.

8. Batzordeak berak erabakiko du bere araudia.

9. Batzordeak berak hautatuko du bere mahaia
bi urterako.

10. Batzordearen bilerak Nazio Batuen egoitzan
edo Batzordeak aukeratutako beste lekuren
batean egingo dira. Urtero bilduko da. Bileren
iraupena Hitzarmen honetako estatu kideek
zehaztu eta berrikusiko dute, egokia bada, eta
betiere Batzar Nagusiaren onespenaren erreser-
bapean.

11. Hitzarmen honetan jasotako Batzordeak
bere funtzioak behar bezala bete ditzan, Nazio
Batuetako idazkari nagusiak beharrezkoak diren
langile eta zerbitzuak jarriko ditu.

12. Batzar Nagusiak onartzen badu, Hitzarmen
honetan jasotako Batzordeko kideek Nazio
Batuen fondoetatik hartutako ordainsariak jaso-
ko dituzte, Batzarrak ezartzen dituen baldintzen
arabera.

44. artikulua

1. Nazio Batuetako idazkari nagusiaren bitartez,
Hitzarmen honetan jasotako eskubideak bete-
tzeko hartu dituzten neurrien eta eskubide
horien erabileran egin dituzten aurrerapausoen
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txostenak aurkeztuko dizkiote estatu kideek
Batzordeari:

a) Estatu kide bakoitzarentzat Hitzarmen hau
indarrean jarri den datatik bi urteko epean;

b) Hortik aurrera, bost urtean behin.

2. Artikulu honen arabera prestatutako txostene-
tan azaldu egingo dira Hitzarmen honetan jasota-
ko betebeharrak aurrera eramaterakoan sortuta-
ko egoerak eta zailtasunak, baldin badaude.
Bertan agertzen den informazioak zehatz-mehatz
azaldu behar du estatu kide bakoitzaren aplika-
zioa, Batzordeak horren berri zuzena izan dezan.

3. Batzordeari hasierako txosten osoa aurkeztu
dioten estatu kideek, ondorengo txostenetan
(artikulu honen 1b) paragrafoan azaltzen dire-
netan), ez dute lehenago aurkeztutako oinarriz-
ko informazioa errepikatu behar.

4. Batzordeak estatu kideei eskatu ahal izango
die Hitzarmenaren aplikazioari buruz behar
duen informazio guztia.

5. Batzordeak, bi urtean behin, Nazio Batuen
Batzar Nagusiari bere lanari buruzko txostenak
aurkeztuko dizkio, Kontseilu Ekonomiko eta
Sozialaren bidez.

6. Estatu kideek beren txostenak zabalduko
dituzte beren herrialdeko jendearen artean.

45. artikulua

Hitzarmenaren aplikazioa bultzatzeko eta arau-
tzen duen eremuaren inguruan nazioarteko koo-
perazioa indartzeko:

a) Erakunde espezializatuek, Haurren Laguntza-
rako Nazio Batuetako Funtsak eta Nazio Batue-
tako beste organoek, beren agintearen arloan
sartzen diren arauak aztertzen direnean, bertan
ordezkarien bidez egoteko eskubidea izango
dute. Batzordeak erakunde espezializatuak,
Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa eta
egokiak iruditzen zaizkion beste organo eskudu-
nak gonbida ditzake bere agintaritzapean dau-
den arloetan Hitzarmena aplikatzeko aholku
espezializatuak emateko. Batzordeak erakunde
espezializatuak, Haurren Laguntzarako Nazio
Batuen Funtsa eta Nazio Batuetako beste orga-
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noak gonbida ditzake bere jardueretan sartu eta
Hitzarmen honetan jasota dauden arauen apli-
kazioari buruz txostenak egiteko;

b) Batzordeak, egokia dela iruditzen bazaio, ahol-
kularitza edo laguntza teknikoa eskatzen duten
txostenak edo horren beharra dutela azaltzen
dutenak bidaliko dizkie, Batzordearen ohar eta
iradokizunekin batera, erakunde espezializatuei,
Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsari eta
beste erakunde eskudunei;

c) Batzordeak Batzar Nagusiari gomendatu ahal
izango dio idazkari nagusiari eskatzeko
Batzordearen izenean ikerketak egin ditzala
haurren eskubideen gaiaren inguruan;

d) Batzordeak iradokizun eta gomendio oroko-
rrak egin ditzake Hitzarmen honetako 44. eta 
45. artikuluari jarraituz jasotako informazioan
oinarrituz. Iradokizun eta gomendio orokor
hauek estatu kide interesdunetara bidaliko dira,
eta Batzar Nagusiari jakinaraziko zaizkio estatu
kideen iruzkinekin, horrelakorik baldin badago.

III ZATIA

46. artikulua

Hitzarmen hau estatu guztien sinaduretara ireki-
ta egongo da.

47. artikulua

Hitzarmen honek berrespena behar du. Berres-
penerako tresnak Nazio Batuetako idazkari
nagusiari eman behar zaizkio.

48. artikulua

Hitzarmen hau edozein estaturen atxikipenerako
irekita egongo da. Atxikipenerako tresnak Nazio
Batuetako idazkari nagusiari eman behar zaizkio.

49. artikulua

1. Nazio Batuetako idazkari nagusiari berres-
pen edo atxikipenerako hogeigarren tresna
ematen zaion egunetik kontatzen hasi eta
hogeita hamar egunera jarriko da indarrean
Hitzarmen hau.
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2. Berrespen edo atxikipenerako hogeigarren
tresna eman ondoren Hitzarmena berretsi edo
Hitzarmenari atxikitzen zaion estatu bakoitza-
rentzat Hitzarmena indarrean jarriko da, estatu
horrek bere berrespen edo atxikipenerako tresna
eman eta hogeita hamar egun igaro ondoren.

50. artikulua

1. Edozein estatu kidek aldaketak aurkez ditzake
eta Nazio Batuetako idazkari nagusiaren esku jarri.
Idazkari nagusiak proposatutako aldaketa estatu
kideei bidaliko die, eta eskatuko die jakinarazteko
estatu kideen biltzarrerako deia egin dadin nahi
duten, biltzar horretan aldaketa aztertu eta boz-
katzeko. Jakinarazpen hori egin eta lau hilabetera
estatu kideen herena, gutxienez, biltzar horren
alde azaltzen bada, idazkari nagusiak biltzarrera-
ko deialdia egingo du, Nazio Batuen babesarekin.
Konferentziara bertaratu eta botoa eman duten
estatu kideen gehiengoak erabakitako aldaketa
guztiak Nazio Batuen Batzar Nagusira eramango
ditu idazkari nagusiak, bertan onartuak izan dai-
tezen.

2. Artikulu honen 1. paragrafoari jarraituz era-
bakitako aldaketa guztiak indarrean jarriko
dira, Nazio Batuetako Batzar Nagusiak eta esta-
tu kideen bi hereneko gehiengoak onartu ondo-
ren.

3. Aldaketak indarrean jartzen direnean, onartu
dituzten estatu kide guztientzat derrigorrezkoak
izango dira, eta beste estatu guztiak Hitzarmen
honen arauen eta lehen onartu dituzten aldake-
ten menpean egongo dira.

51. artikulua

1. Nazio Batuetako idazkari nagusiak jasoko ditu
berrespena edo atxikipena egiterakoan estatu
kideek azaldutako erreserbak, eta horien testuak
estatu guztiei jakinaraziko dizkie.

2. Erreserbak ez dira onartuko, Hitzarmen honen
helburuekin bat ez badatoz.

3. Erreserba guztiak edozein momentutan ken
daitezke; horretarako, Nazio Batuetako idazkari
nagusiari jakinarazpen bat bidaliko zaio, eta
berak estatu guztiei informazioa emango die.
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Jakinarazpen horrek efektua izango du idazkari
nagusiak jasotzen duen momentuan.

52. artikulua

Estatu kideetako edozeinek salatu dezake
Hitzarmen hau; horretarako, idazkari nagusiari
idatzizko jakinarazpen bat bidaliko dio. Salaketak
efektua izango du, jakinarazpena idazkari nagu-
siak jaso eta urtebete igaro ondoren.

53. artikulua

Hitzarmen honen gordetzaile Nazio Batuetako
idazkari nagusia izendatu da.

54. artikulua

Nazio Batuetako idazkari nagusia izendatu da
hitzarmen honen jatorrizko dokumentuaren gor-
daile. Arabieraz, txineraz, gaztelaniaz, frantse-
sez, ingelesez eta errusieraz egindako testuak
ere jatorrizkotzat hartzen dira.

AZALDUTAKO GUZTIAREN ADIERAZGARRI, azpian jasotzen
diren botereguztidunek, beren gobernuek
horretarako behar bezala baimenduta daude-
nez, Hitzarmen hau sinatu dute.
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Zer dira giza eskubideak?
Giza eskubidetzat gizakiak berezkoak dituen eskubideak har-
tzen dira, oro har. Giza eskubideak zer diren ulertzeko, ordea,
onartu egin behar da gizaki orok merezi duela bere giza esku-
bideak erabiltzea, inolako bereizketarik egin gabe: alegia, arra-
zagatik, koloreagatik, sexuagatik, hizkuntzagatik, erlijioagatik,
iritzi politikoagatik edo beste iritzi-mota bat edukitzeagatik,
jatorri nazional edo sozialagatik, egoera ekonomikoagatik,
jaiotzagatik edo beste baldintza batengatik bereizketarik egin
gabe.

Giza eskubideak giza eskubideei buruzko nazioarteko araudiak
bermatzen ditu juridikoki. Hain zuzen, araudi horrek oinarrizko
askatasunei eta giza duintasunari kalte egiten dieten ekintzen
aurka babesten ditu banakoak eta taldeak, eta hitzarmenetan,
nazioarteko ohiturazko zuzenbidean, printzipio-multzoetan
eta zuzenbidearen beste iturri batzuetan islatzen da araudia.
Estatuak modu jakin batean jokatzera behartzen ditu, eta zen-
bait jarduera egitea debekatzen die, baina, berez, ez ditu giza
eskubideak xedatzen. Aitzitik, giza eskubideak pertsona orok
gizaki izatearen ondorioz berezkoak dituen gaitasunak dira.
Hitzarmenek eta zuzenbidearen beste iturriek, oro har, behar
bezala babesten dituzte banakoen eta taldeen eskubideak, giza
eskubideen erabilera eragozten duten gobernuen egiteen eta
ez-egiteen aurka.

Honako hauek dira giza eskubideen ezaugarririk esanguratsue-
netako batzuk:

• Giza eskubideek pertsona bakoitzaren duintasunaren
eta balioaren errespetua dute oinarri.

• Giza eskubideak unibertsalak dira; hau da, maila berean
eta inor bereizi gabe aplikatzen dira.

• Giza eskubideak ukaezinak dira, inori ezin zaizkio-eta
kendu. Hala ere, egoera jakin batzuetan mugatu egin dai-
tezke; esaterako, askatasunerako eskubidea murriztu egin
daiteke, auzitegiak inor errudun jotzen badu.

• Giza eskubideak banaezinak dira, eta elkarrekin lotuta
eta elkarren mendean daude, ez baita nahikoa batzuk
errespetatzea eta besteak ez. Ondorioz, eskubide bakar bat
urratzeak beste hainbat ere ez errespetatzea dakar maiz,
eta, hori dela-eta, giza eskubide guztiak garrantzi berekoak
direla eta pertsona ororen duintasuna eta balioa errespeta-
tzeko funtsezkoak direla jo behar da.
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Giza eskubideei buruzko nazioarteko araudia da pertsonari
berez dagozkion giza eskubideak formalki adierazteko bidea.
Horregatik, 1945. urteaz geroztik giza eskubideei buruzko
nazioarteko hainbat hitzarmen eta baliabide argitaratu da,
pertsonaren berezko giza eskubideei legezko forma ematea-
rren. Alde horretatik, Nazio Batuak sortzea abiapuntu parega-
bea izan zen, giza eskubideei buruzko nazioarteko baliabideak
osatu eta onartzeko. Eskualdez eskualde ere, tokian-tokian
aparteko interesa pizten duten giza eskubideen alorreko balia-
bideak onartu dira, eta estatu gehienek konstituzioak eta bes-
telako lege-testuak onetsi dituzte, oinarrizko giza eskubideak
formalki babestearren; nolanahi ere, estatuek darabilten termi-
nologia nazioarteko baliabideetatik ateratzen dute sarri. 

Giza eskubideei buruzko nazioarteko araudia hitzarmenek eta
ohiturazko arauek osatzen dute nagusiki, baina baita adieraz-
penek, zuzentarauek eta printzipioek ere, besteak beste.

Itunak
Itunak hitzarmenak dira, eta, haien bitartez, estatuek arau jakin
batzuk betetzera behartzen dute beren burua. Nazioarteko itu-
nek askotariko izenak dituzte; hala nola, “itun”, “agiri”, “pro-
tokolo”, “hitzarmen” eta “konbentzio”, eta juridikoki lotesleak
dira, beren burua bertako xedapenak betetzera behartzeko
borondatea adierazten duten estatuentzat. Hain zuzen ere,
borondate hori adierazten duten estatuak ituneko alderdi dira,
eta hiru modutan bihur daitezke alderdi: ituna berretsiz, ituna-
ri atxikiz eta oinordetza bidez.

Berrestea estatuak bere burua ituna betetzera behartzeko
borondatea behar bezala adieraztea da, baina ituna sinatzeko
epeak iraun zuen bitartean sinatu zuten estatuek bakarrik
berrets dezakete itun hori. Berrespen hori bi fase formaletan
gertatzen da: estatuaren barnean, erakunde konstituzional
eskudunak (eskuarki, estatuburuak edo parlamentuak) onartu
behar du; eta nazioartean, berriz, kasuan-kasuan aplikatu beha-
rreko xedapenari jarraiki, ituna berresteko bidea ofizialki jaki-
narazi behar da, bai beste estatu bati, bai nazioarteko erakun-
deren bati (hala nola, Nazio Batuei).
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Atxikitzea, bestalde, dena delako baliabidea aurrez sinatu ez
duen estatuak bere burua ituna betetzera behartzeko boronda-
tea adieraztea da, eta, berrespena bezala, atxikimendua ere itu-
nak indarrean sartu aurretik eta ondoren adierazten da.

Azkenik, estatuak oinordetza bitartez ere bilaka daitezke itu-
netako alderdi. Zehatz-mehatz, dena delako ituneko edo adie-
razpeneko xedapen espezifiko bati esker egin dezakete halako-
rik.

Itun gehienek ez dute ituna bera betearazteko indar automati-
korik. Estatu batzuetan, bertako legedia baino maila handiago-
koak dira; beste batzuetan, konstituzioaren mailakoak dira; eta
beste batzuetan, ituneko xedapen batzuk soilik gehitzen zaiz-
kio Estatuko legediari.

Itunak berresten dituztenean, estatuek aukera dute xedapen
gehienak nahitaezkotzat onartzen dituztela esan baina klausu-
la jakin batzuk onesten ez dituztela adierazteko; horrek ez du
esan nahi, ordea, itunaren egitekoa eta helburua zapuztu deza-
ketenik. Gainera, ituneko alderdi ez izan arren edo aipatutako
aukera baliatu arren, litekeena da estatu batek nazioarteko ohi-
turazko arauei eransten zaizkien edo nazioarteko zuzenbideko
aginduzko arau bihurtzen diren xedapenak (hala nola, tortura-
ren debekua) bete behar izatea.

Ohitura
Nazioarteko ohiturazko zuzenbidea (edo, besterik gabe, ohitu-
ra) estatuek aplikatzen duten eta betebehar juridikoaren ondo-
rio den jokabide orokor eta hitzartua da. Esate baterako, Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala ez da nahitaezko ituna
berez, baina testuko xedapen batzuek nazioarteko ohiturazko
zuzenbidea osatzen dute.

Nazio Batuen sistemako erakundeek 
onartutako adierazpenak, ebazpenak, etab.

Nazioarteko zuzenbideko arau orokorrak (alegia, estatu gehie-
nak bat datozen printzipioak eta jokabideak) adierazpenen,
aldarrikapenen, arau bateratuen, zuzentarauen, gomendioen
eta printzipioen bidez ematen dira sarritan. Estatuetan nahita-
ezko ondorio juridikorik ez duten arren, nazioartean adostasun
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handia lortu dutela adierazten dute edonola ere, eta, hortaz,
indar moral izugarri eta ukaezina dute estatuek nazioarteko
harremanetan jokatu behar duten moduari dagokionez. Izan
ere, baliabide horien balioa estatu ugariren onarpenean eta
onespenean oinarritzen da, eta, nahitaezko ondorio juridikorik
ez badute ere, nazioartean eskuarki onartzen diren printzipio-
en adierazpidetzat har daitezke.
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Nazio Batuen Erakundea

Nazio Batuen sistemako erakundeek
dokumentazioa eta bestelako laguntzak
eman diezazkiekete giza eskubideetan
hezteko programei. Jarraian, Nazio
Batuen hainbat erakunderen
egoitzetako helbideak ageri dira;
bertan, herrialde bakoitzean dituzten
ordezkariei eta bertako langileei
buruzko xehetasunak eman ditzakete.

Giza Eskubideen aldeko Nazio
Batuen Goi Komisarioaren Bulegoa

Giza Eskubideetan Hezteko Nazio
Batuen Hamarkada, (1995-2004)
Palais des Nations
1211 Genève 10
SUITZA
Tel.: +41 22 917 92 69
Faxa: +41 22 917 90 03
Helbide elektronikoa:
hredatabase@ohchr.org
Webgunea: http://www.ohchr.org

Giza Eskubideetan Hezteko Mundu
mailako Programa (2005-....)
Palais des Nations
1211 Genève 10
SUITZA
Tel.: +41 22 917 92 69
Faxa: +41 22 917 90 10
Helbide elektronikoa:
vphre@ohchr.org
Webgunea:
http://www.ohchr.org/spanish/issues/e
ducation/training/program.htm

Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako
Nazio Batuen Erakundea

Hezkuntza Saila
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
FRANTZIA
Tel.: +33 1 45 68 10 00
Faxa: +33 1 45 67 16 90
Helbide elektronikoa:
webmaster@unesco.org
Webgunea: http://www.unesco.org

Nazioarteko Hezkuntza Bulegoa,
UNESCO

15, route des Morillons

1218 Grand-Saconnex
Genève
SUITZA
Tel.: +41 22 917 78 00
Faxa: +41 22 917 78 01
Helbide elektronikoa:
doc.centre@ibe.unesco.org
Webgunea: http://www.ibe.unesco.org

Haurren Laguntzarako Nazio Batuen
Funtsa

UNICEF House
3, United Nations Plaza
New York, NY 10017
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 212 326 7000
Faxa: +1 212 887 7465 / 887 7454
Helbide elektronikoa: info@unicef.org
Webgunea: http://www.unicef.org

Innocenti Ikerketa Zentroa, UNICEF
Piazza SS. Annunziata 12
50122 Firenze
ITALIA
Tel.: +39 055 20 33 0
Faxa: +39 055 24 48 17
Helbide elektronikoa:
florence@unicef.org
Webgunea: http://www.unicef-icdc.org

Informazio Publikoko Nazio
Batuetako Saila

Nazio Batuen Eskola Ziberbusa
c/o Global Teaching and Learning
Project
United Nations Headquarters
New York, NY 10017
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 212 963 8589
Faxa: +1 212 963 0071
Helbide elektronikoa:
cyberschoolbus@un.org
Webgunea:
http://www.un.org/cyberschoolbus

Garapenerako Nazio Batuen
Programa

1, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 212 906 5558
Faxa: +1 212 906 5364
Helbide elektronikoa:
enquiries@undp.org
Webgunea: http://www.undp.org

4. eran.
146

 ABC MEP Annexes EUS V2_OK.qxp  19/6/07  17:43  Página 146

                                             



n
A

u
k

e
ratu

tak
o

 h
ain

b
at e

rak
u

n
d

e
Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio
Batuen Erakundea

Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma
ITALIA
Tel.: +39 06 5705 1
Faxa: +39 06 5705 3152
Helbide elektronikoa: FAO-
HQ@fao.org
Webgunea: http://www.fao.org

Lanaren Nazioarteko Erakundea
4, route des Morillons
1211 Genève 22
SUITZA
Tel.: +41 22 799 61 11
Faxa: +41 22 798 86 85
Helbide elektronikoa: ilo@ilo.org
Webgunea: http://www.ilo.org

Ingurumenerako Nazio Batuen
Programa

United Nations Avenue, Gigiri
P.O. Box 30552
Nairobi
KENYA
Tel.: +254 2 621234
Faxa: +254 2 624489/90
Helbide elektronikoa:
eisinfo@unep.org
Webgunea: http://www.unep.org

Errefuxiatuentzako Nazio Batuen
Goi Komisarioaren Bulegoa

P.O. Box 2500
1211 Genève 2 Dépôt
SUITZA
Tel.: +41 22 739 81 11
Faxa: +41 22 739 73 77
Helbide elektronikoa:
webmaster@unhcr.ch
Webgunea: http://www.unhcr.ch

Osasunaren Munduko Erakundea
20, Avenue Appia
1211 Genève 27
SUITZA
Tel.: +41 22 791 21 11
Faxa: +41 22 791 31 11
Helbide elektronikoa: info@who.int
Webgunea: http://www.who.int

Beste erakunde batzuk

Honako erakunde hauek giza
eskubideetan hezteari buruzko
informazioa, materiala, gaikuntza eta
dokumentazioa eman diezaiekete,
lehen, erdi eta bigarren hezkuntzako
hezitzaileei. Haien jardunari eta
baliabideei buruzko informazio osoa eta
eguneratua nahi izanez gero, erakunde
horiekin harremanetan jarri edo haien
webguneetan lor daitekea.

Nazioartekoak

Erakunde horietatik, gehienek dituzte
langileak edo sailak, giza eskubideen
alorreko hezkuntza-programak edo
programa horiekin lotutako
dokumentazioa prestatzen duten
herrialdeetan. Herrialde bakoitzarekin
harremanetan jartzeko informazioa
eskuratu nahi izanez gero, helbide
hauetara jo daiteke:

Amnesty International - Human
Rights Education Team International
Secretariat

1 Easton Street
London WC1X ODW
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 207 4135513
Faxa: +44 207 9561157
Helbide elektronikoa:
hreteam@amnesty.org
Webgunea: http://www.amnesty.org

> Giza eskubideetan hezteari buruzko
programa eta dokumentu ugari ditu.
Alde horretatik, bada aldizka
eguneratzen den dokumentu-katalogo
bat, hizkuntza askotan argitaratzen
dena eta on line zuzenean eskura
daitekeena, honako helbide honetan:
http://www.amnesty.org (bilatu hemen:
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a Honako lan honetan antzeko erakundeen zerrenda
orokorra lor daiteke: The Human Rights Education
Sourcebook, 2. argit., Human Rights Education
Associates, 2000. On line ere eskura daiteke, honako
helbide honetan: http://www.hrea.org
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“Library” —> “View by theme” —>
“Human rights education”).

Anti-Slavery International
Thomas Clarkson House, The
Stableyard
Broomgrove Road
London SW9 9TL
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 20 7501 8920
Faxa: +44 20 7738 4110
Helbide elektronikoa:
info@antislavery.org
Webgunea: http://www.antislavery.org

> Eskolan erabiltzeko materialak
argitaratu eta giza eskubideetan
hezteko programak eskaintzen ditu,
eskoletan eta gazte-elkarteetan. Ildo
horretan, Breaking the Silence
webguneak atlantikoan zehar
gertatutako esklabo-trafikoari
buruzko informazioa ematen du.

Eskola Bakerako Bide Munduko
Elkartea / World Association for the
School as an Instrument of Peace

5, rue de Simplon
1207 Genève
SUITZA
Tel.: +41 22 735 2422
Faxa: +41 22 735 0653
Helbide elektronikoa: cifedhop@mail-
box.ch
Webgunea: http://www.eip-
cifedhop.org

> Eskolan erabiltzeko materialak
argitaratu eta gaikuntza eskaintzen
du; hala nola, irakasleentzako udako
ikastaro bat, gaztelaniaz, frantsesez
eta ingelesez.

Canadian Human Rights Foundation
1425 Renée-Lévesque Blvd. West, Suite
407
Montréal, Québec, Canada H3G 1T7
KANADA
Tel.: +1 514 9540382
Faxa: +1 514 9540659
Helbide elektronikoa: chrf@chrf.ca
Webgunea: http://www.chrf.ca

> Ikasketa-planei buruzko informazioa
eman eta gaikuntza-programak
eskaintzen ditu eskualdeetan; hala
nola, Afrikan, Asian, Erdialdeko

Europan eta Ekialdeko Europan.
Halaber, giza eskubideei buruzko
nazioarteko gaikuntza-programa
eskaintzen die hezitzaileei eta
ekintzaileei.

Cultural Survival
215 Prospect Street
Cambridge, MA 02139
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 617 441 5400
Faxa: +1 617 441 5417
Helbide elektronikoa: csinc@cs.org
Webgunea: http://www.cs.org

> Herri indigenen eskubideei buruzko
dokumentazioa eta gaikuntza ematen
du munduan.

Education International
5 bd du Roi Albert II
1210 Bruxelles
BELGIKA
Tel.: +32 2 224 0611
Faxa: +32 2 224 0606
Helbide elektronikoa: headoffice@ei-
ie.org
Webgunea: http://www.ei-ie.org

> Munduko sindikatua, eskolaurretik
unibertsitatera bitarteko
irakaskuntzako sektore guztietan lan
egiten duten hezkuntza-arloko
langileek osatua.

Human Rights Education Associates
HREA - USA Office
P.O. Box 382396
Cambridge, MA 02238
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 617 6250278
Faxa: +1 617 2490278
Helbide elektronikoa: info@hrea.org
Webgunea: http://www.hrea.org

> Baliabide ugari eskaintzen dizkie
irakasleei; hala nola, ikasketa-planak
eta materialak prestatzeari buruzko
kontsulta-zerbitzua, programen
ebaluazioa, giza eskubideetan hezteko
on line baliabide-zentroa, eta alor
honetako hezitzaileentzako list-serv
nazioarteko mekanismoa.

Gurutze Gorriaren Nazioarteko
Batzordea

19, avenue de la Paix
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1202 Genève
SUITZA
Tel.: +41 22 734 6001
Faxa: +41 22 733 2057
Helbide elektronikoa:
webmaster.gva@icrc.org
Webgunea: http://www.icrc.org

> Gatazka armatuei buruzko
nazioarteko araudia eta giza
eskubideei buruzko araudia zabaltzen
du, hezkuntzaren eta gaikuntzaren
bidez eta herritarrei kontzientzia
harraraziz.

International Helsinki Federation for
Human Rights

Wickenburgg. 14/7
1080 Wien
AUSTRIA
Tel.: +43 1 408 8822
Faxa: +43 1 408 882250
Helbide elektronikoa: office@ihf-hr.org
Webgunea: http://www.ihf-hr.org

> Egiteko nagusia ikuskatzea eta
txostenak aurkeztea duen arren,
Helsinkiko batzorde nazional askok
giza eskubideei buruzko hezkuntzari
eta gaikuntzari buruzko materialak
ere eskaintzen dituzte.

International Save the Children
Alliance

275-281 King Street
London W6 9LZ
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 20 8748 2554
Faxa: +44 20 8237 8000
Helbide elektronikoa: Infor@save-
children-alliance.org
Webgunea:
http://www.savethechildren.net

> Haurren eskubideei buruzko
hezkuntza eta haurren eskubideen
sustapena.

OXFAM International
International Secretariat
Suite 20, 266 Banbury Road
Oxford, OX2 7DL
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 1865 31 3939
Faxa: +44 1865 31 3770
Helbide elektronikoa:
information@oxfaminternational.org

Webgunea:
http://www.oxfaminternational.org

> Garapenerako eskubidea, genero-
auziak eta eskubide sozialak eta
ekonomikoak ditu bere hezkuntza-
jardunaren muina.

Peace Child International
The White House
Buntingford, Herts. SG9 9AH
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 176 327 4459
Faxa: +44 176 327 4460
Helbide elektronikoa:
webmaster@peacechild.org
Webgunea: http://www.peacechild.org

> 100 herrialdetako baino gehiagotako
bigarren hezkuntzako ikasle-taldeez
osatutako sarea da, eta gazteek
zuzentzen dute, profesional helduen
laguntzaz.

People’s Movement for Human
Rights Education

526 W. 111th Street
New York, NY 10025
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 212 749 3156
Faxa: +1 212 666 6325
Helbide elektronikoa:
pdhre@igc.apc.org
Webgunea: http://www.pdhre.org

> Zentro hau hezkuntza-materialak
ikertzen eta lantzen espezializatu da;
on line baliabideak ditu.

Nazio Batuen aldeko Elkarteen
Munduko Federazioa

c/o Palais des Nations
1211 Genève 10
SUITZA
Tel.: +44 22 917 3213/3239
Faxa: +44 22 917 0185
Helbide elektronikoa: wfuna@unog.ch
Webgunea: http://www.wfuna.org

> Nazio Batuen aldeko elkarte askok eta
askok giza eskubideetan hezteko
programak eta materialak prestatzen
dituzte, Nazio Batuen ereduak barne,
eskolako irakaskuntzan erabiltzeko.

World Organization of the Scout
Movement (World Scout Bureau)

P.O. Box 241
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1211 Genève 4
SUITZA
Tel.: +41 22 705 1010
Faxa: +41 22 705 1020
Helbide elektronikoa:
worldbureau@world.scout.org
Webgunea: http://www.scout.org

> Besteak beste, garapenerako
eskubideei eta haurren eskubideei
buruzko programak eta materialak
prestatzen ditu.

Algunos centros
vel

Eskualdeetakoak

Afrikakoak eta Ekialde
Erdikoak 

African Centre for Democracy and
Human Rights Studies

Zoe Tembo Building, Kerr Sereign K. S.
M. D.
P.O. Box 2728
Serrekunda
GAMBIA
Tel.: +220 462340 / 462341/ 462342
Faxa: +220 462338 / 462339
Helbide elektronikoa:
acdhrs@acdhrs.org edo
info@acdhrs.org
Webgunea: http://www.acdhrs.org

> Eginkizun nagusiak giza eskubideen
alorreko gaikuntza, informazioa eta
dokumentazioa ditu, eta eskoletan
giza eskubideetan hezteko materiala
ere ekoizten du.

Cairo Institute for Human Rights
Studies

P.O. Box 117
Maglis el-Shaab
11516 Cairo
EGIPTO
Tel.: +202 7946065
Faxa: +202 7921913
Helbide elektronikoa:
cihrs@soficom.com.eg
Webgunea: http://www.cihrs.org

> Giza eskubideei buruzko gaikuntza eta
argitalpenak ematen dizkie ikasleei
eta hezitzaileei.

Centre for Socio-Legal Studies
University of Natal
Durban 4014
HEGOAFRIKA
Tel.: +27 31 260 1291
Faxa: +27 31 260 1540
Helbide elektronikoa:
degrandprei@nu.ac.za
Webgunea: http://www.csls.org.za

> Street Law eta Democracy for All
programak koordinatzen ditu, eta
ikasketa-planei buruzko materiala eta
irakasleentzako gaikuntza eskaintzen
du.

Institut Arabe des Droits de
l’Homme

14 Rue Al-Jahidh, Menzahl
1004 Tunis
TUNISIA
Tel.: +216 1 767 003 / 767 889
Faxa: +216 1 750 911
Helbide elektronikoa:
aihr.infocenter@gnet.tn
Webgunea: http://www.aihr.org.tn

> Irakasleak, ikasleak eta haurrak
trebatzeko programak eta materiala
prestatzen ditu.

Institute for Democracy in South
Africa

357 Visagie Street (corner Prinsloo)
P.O. Box 56950
Arcadia, Pretoria 0007
HEGOAFRIKA
Tel.: +27 12 392 0500
Faxa: +27 12 320 2414/5
Helbide elektronikoa:
marie@idasa.org.za
Webgunea: http://www.idasa.org.za

> Materialak prestatu eta bigarren
hezkuntzako irakasleak gaitzen ditu.

Union Interafricaine des Droits de
l’Homme

01 BP 1346 - Ouagadougou
BURKINA FASO
Tel.: +226 31 61 45
Faxa: +226 31 61 44
Helbide elektronikoa: uidh@fasonet.bf
Webgunea:
http://www.hri.ca/partners/uidh

> Giza eskubideetan hezteko programak
lantzen ditu eskualdean.

4. eran.
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Asia eta 
Pazifikokoakb

Asian Regional Resource Center for
Human Rights Education

2738 Ladprao 128/3
Klongchan, Bangkapi
Bangkok 10240
THAILANDIA
Tel.: +662 731 0829 / 377 5641
Faxa: +662 731 0829
Helbide elektronikoa: arrc@ksc.th.com
Webgunea: www.arrc-hre.com

> Asia osoan eskolan eta eskolatik
kanpo giza eskubideetan hezteko
material ugari eman eta gaitu egiten
du.

Asia-Pacific Human Rights
Information Center

1-2-1-1500, Benten, Minato-ku
Osaka-shi, Osaka 552-0007
JAPONIA
Tel.: +81 6 6577 3578
Faxa: +81 6 6577 3583
Helbide elektronikoa:
webmail@hurights.or.jp
Webgunea: http://www.hurights.or.jp

> Material- eta dokumentazio-zentroa
da, eskolan eta eskolatik kanpo giza
eskubideak irakasteko programak
dituena.

Human Rights Correspondence
School

c/o Asian Human Rights Commission
Unit D, 7/F., Mongkok Commercial
Center,
16-16B Argyle Street, Kowloon
Hong Kong
TXINA
Tel.: +852 2698 6339
Faxa: +852 2698 6367

Helbide elektronikoa:
hrschool@ahrchk.org o
support@hrschool.org
Webgunea: http://www.hrschool.org

> Asiako herrialdeetan giza
eskubideetan hezteko moduluak
prestatzeko beharrezko dokumentuak,
informazioa eta materialak eskaintzen
ditu webgune honek.

Philippines Normal University -
Gender, Peace and Human Rights
Education

Taft Avenue
1001 Manila
FILIPINAK
Tel.: +63 2 5244032
Faxa: +63 2 5270372
Helbide elektronikoa:
yeban@compass.com.ph

> Giza eskubideetan hezteko
pedagogian eta giza eskubideetan
hezteko ikasketa-planen
prestakuntzan trebatzen ditu
irakasleak.

South Asian Human Rights
Documentation Center

B-6/6, Safdarjang Enclave Extension
New Delhi 110029
INDIA
Tel.: +91 11 619 1120 / 619 2717
Faxa: +91 11 619 1120
Helbide elektronikoa:
hrdc_online@hotmail.com
Webgunea:
http://hri.ca/partners/sahrdc

> Eskoletan giza eskubideak irakasteko
ikasketa-planak prestatzen ditu.

Amerikakoak

Human Rights Center
University of Minnesota
Mondale Hall, N-120
229-19th Avenue South
Minneapolis, MN 55455
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 612 626 0041
Faxa: +1 612 625 2011
Helbide elektronikoa:
humanrts@umn.edu

4. eran.
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b Zerrenda osoagoa ikusi nahi izanez gero, honako lan
honetan lor daiteke: A Directory of Asian and the
Pacific Organizations Related to Human Rights
Education Work, 3. argit., Asian Regional Resource
Center for Human Rights Education, 2003ko urtarrila.
On line ere eskura daiteke, helbide honetan: www.arrc-
hre.com
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Webgunea: http://www.hrusa.org
> Askotariko zerbitzuak eskaintzen

dizkie hezitzaileei; hala nola,
gaikuntza eta zuzeneko eta on line
argitalpenak eta informazioa. Gainera,
Human Rights Education Series
bilduma argitaratu eta udako
gaikuntza-ikastaroa ematen die
irakasleei.

Instituto Interamericano de
Derechos Humanos

Apartado 10081-1000
San José
COSTA RICA
Tel.: +506 234 0404
Faxa: +506 234 0955
Helbide elektronikoa:
instituto@iidh.ed.cr
Webgunea: http://www.iidh.ed.er

> Institutu orokor handi honen
egitekoetako bat bigarren
hezkuntzako irakasleak gaitzeko
materialak eta jarduerak 
prestatzea da.

Instituto Peruano de Educación en
Derechos Humanos y la Paz

Los Gavilanes 195 San Isidro
Lima 11
PERU
Tel.: +51 1 2215713/ 2215668/ 4414602
Faxa: +51 1 4606759
Helbide elektronikoa:
ipedehp@dhperu.org
Webgunea: http://www.human-
rights.net/IPEDEHP

> Askotariko dokumentazioa
argitaratzen du eskolentzat, eta
gaikuntza-ikastaroak eskaintzen dizkie
irakasleei.

Network of Educators on the
Americas (NECA)

P.O. Box 73038
Washington, DC 20056
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 202 588 7204; : +1 800 763
9131 (doakoa)
Faxa: +1 202 238 0109
Helbide elektronikoa: necadc@aol.com
Webgunea:
http://www.teachingforchange.org

> Irakasleak gaitzen ditu, eta
gaztelaniazko eta ingelesezko
argitalpenen katalogo handia osatu
du gizarte-justiziaren alorreko gaiei
buruz.

Red Latinoamericana de Educación
para la Paz y los Derechos Humanos

c/o Red de Apoyo por la Justicia y la
Paz
Parque Central, Edificio Caroata
Nivel Oficina 2, Oficina Nº 220
Caracas 1015-A
VENEZUELA
Tel./Faxa: +58 212 5741949 / 5748005
Helbide elektronikoa:
redapoyo@cantv.net

> Giza eskubideen alorreko hezkuntzan
jarduten duten Latinoamerikako eta
Karibeko 30 erakunderen baino
gehiagoren elkartea da.

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Joaquín Requena 1642
CP 11 200
Montevideo
URUGUAI
Tel.: +598 2 408 5301
Faxa: +598 2 408 5701
Helbide elektronikoa:
serpajuy@serpaj.org.uy
Webgunea: http://www.serpaj.org.uy

> Gaikuntza eskaintzen die irakasleei,
bai eta giza eskubideak eskolan
irakasteko materialak ere.

Southern Poverty Law Centre
400 Washington Avenue
Montgomery, Alabama 36104
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 334 956 8200
Faxa: +1 334 956 8488
Webgunea: http://www.splcenter.org

> On line hezkuntza-materiala
eskaintzen die irakasleei, gurasoei eta
ikasleei, gorrotoaren,
diskriminazioaren eta tolerantziarik
ezaren aurka borrokatzearren.

Street Law, Inc.
1600 K Street NW., Suite 602
Washington, DC 20006
AMERIKETAKO ESTATU BATUAK
Tel.: +1 202 293 0088
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Faxa: +1 202 293 0089
Helbide elektronikoa:
clearinghouse@streetlaw.org
Webgunea: http://www.streetlaw.org

> Ikasketa-planei eta bigarren
hezkuntzako irakasleen eta ikasleen
gaikuntzari buruzko materiala
eskaintzen du, komunitateak
zuzenbidearen, giza eskubideen eta
demokraziaren, eta gatazken
konponketaren alorretan hezteko.

Europakoak

Center for Citizenship Education /
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Ul. Willowa 9/3
00-790 Warszawa
POLONIA
Tel./Faxa: +48 22 646 2025
Helbide elektronikoa: ceo@ceo.org.pl
Webgunea: http://www.ceo.org.pl

> Irakaskuntza-materialak eta
gaikuntza-zerbitzuak eskaintzen dizkie
bigarren hezkuntzako ikasleei,
irakasleei eta administrazioko
langileei.

Centre for Citizenship Studies in
Education

School of Education
University of Leicester
21 University Road
Leicester, LEI 7RF
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 116 252 3681
Faxa: +44 116 252 3653
Helbide elektronikoa: ccse@le.ac.uk
Webgunea:
http://www.le.ac.uk/education/centres/
citizenship

> Eskolekin lan egiten du, gizalegezko
balioei eta giza eskubideei buruzko
ikerkuntza eta hezkuntza sustatzeko,
baita eskoletan demokrazia irakats
dadin ere. Orobat, urrutiko hezkuntza-
programa ere lantzen du giza
eskubideen alorrean.

Centre for Global Education
York St. John College
Lord Mayor’s Walk

York Y031 7EX
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 1904 716839/716825
Faxa: +44 1904 612512
Helbide elektronikoa:
global.ed@dial.pipex.com
Webgunea: http://www.yorksj.ac.uk
(hemen: “About us” eta “Centres”)

> Materialak eta gaikuntza eskaintzen
ditu; hala nola, udako ikastaro bat
urtero, eta Human Rights Education
Newsletter argitalpena.

Citizenship Foundation
Ferroners House
Shaftesbury Place, Aldersgate Street
London EC2Y 8AA
ERRESUMA BATUA
Tel.: +44 020 7367 0500
Faxa: +44 020 7367 0501
Helbide elektronikoa:
info@citfou.org.uk
Webgunea: http://www.citfou.org.uk/

> Materiala, ikasketa-planen
prestakuntza eta irakasleen gaikuntza
eskaintzen du, Erresuma Batuan eta
Erdialdeko eta Ekialdeko Europan.

Europako Kontseilua
67075 Strasbourg Cedex
FRANTZIA
Tel.: +33 388 412 033
Faxa: +33 388 412 745
Helbide elektronikoa:
infopoint@coe.int
Webgunea: http://www.coe.int

> Giza eskubideetan hezteari buruzko
dokumentu ugari argitaratzen du
frantsesez eta ingelesez; batez ere,
tolerantziari eta Giza Eskubideen
Europako Hitzarmenari buruz.

Iparra-Hegoa Zentroa - Munduko
Herrialdeen Mendekotasunerako eta
Elkartasunerako Europako Zentroa

Avenida da Libertade 229/4o
1250-142 Lisboa
PORTUGAL
Tel.: +351 21 358 40 58
Faxa: +351 21 352 49 66 / 21 358 40 37
Correo electrónico: nscinfo@coe.int
Webgunea: http://www.nscentre.org

> Materiala prestatzen du, eta buletin
bat argitaratzen du hilero.
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a Litekeena da atal honetan ageri diren argitalpenak aipatzen ez diren beste hizkuntza batzuetan ere izatea. Era
berean, Interneteko helbideak 2003ko otsailekoak dira, eta baliteke ondoren aldatu izana.
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Nazio Batuen baliabideak

All human beings... Manual for
human rights education (UNESCO,
Hezkuntza Saila, 1998)

Hizkuntzak: albaniera, arabiera,
frantsesa eta ingelesa.

On line bertsioa (arabierazkoa,
frantsesezkoa eta ingelesezkoa):

http://upo.unesco.org/booksonline.asp
–dagozkion eskubideak ordaindu
ondoren eskura daiteke, webgune
horretan–.

> Irudidun gidaliburu praktiko honen
helburua lehen eta bigarren
hezkuntzako ikasleei eta irakasleei
giza eskubideen alderdi unibertsalak
ulertaraztea da. Hain zuzen ere,
helburua, askatasun handiagoko
egoeran, guztiok gizartearen
aurrerapena eta bizi-baldintza hobeak
nahi izan ditzagun sustatzea da, Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak
dioenarekin bat. Gidaliburua ez da
zehatza; izan ere, hezitzaileek eta
ikasleek landu eta beren kultura-
ingurunera egokitu ditzaketen testuak
proposatzea du asmoa.

Education for Development: A
Teacher’s Resource for Global
Learning (Susan Fountain; UNICEF,
Garapenerako Hezkuntzarako Saila,
1995)

Hizkuntzak: frantsesa eta ingelesa.

Erreferentziazko web orria:
http://www.unicef.org/pubsgen/edu-
develop/index.html

> Helburua gazteei munduko auzien eta
tokiko gaien arteko loturak
ikusaraztea da, eta ikasten dutena
norberaren bizitzan eta komunitatean
aplikatzen irakastea. Halaber,
argitalpenak ikasgelan egiteko
jarduera praktikoak erakusten dizkie
irakasgai eta maila guztietako
irakasleei, ikasketa-planen barnean
txerta ditzaten.

Derechos humanos: Preguntas y res-
puestas (Leah Levin; UNESCO,
Hezkuntza Saila, 1996)

Hizkuntzak: albaniera, alemana,
arabiera, armeniera, bielorrusiera,
daniera, eslovakiera, gaztelania,
finlandiera, frantsesa, greziera,
indonesiera, ingelesa, japoniera,
portugesa, errusiera, suediera eta
euskara.
On line bertsioa (gaztelaniazkoa,
frantsesezkoa, ingelesezkoa eta
euskarazkoa):
http://upo.unesco.org/booksonline.asp
–dagozkion eskubideak ordaindu
ondoren ikus daiteke, webgune
horretan, bai eta doan ere UNESCO
Etxearen web orrian
(www.unescoeh.org)–.

> Oinarrizko informazioa ematen du,
giza eskubideei buruzko baliabide
nagusiez, baliabideok aplikatzeko
prozedurei buruz eta nazioarteko
erakundeek giza eskubideak sustatu
eta babesteko egiten duten lanari
buruz. Zehatz-mehatz, lehenengo
atalak giza eskubideei buruzko
nazioarteko araudiaren norainokoa
eta esanahia azaltzen du, giza
eskubideak babesteko prozedurak
ezartzeari eta hezkuntzak alor
honetan duen garrantziari dagokionez
batez ere; bigarren atalak, berriz, Giza
Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsaleko artikulu bakoitzaren
esanahia argitzen du.

It’s Only Right! - A Practical Guide to
Learning About the Convention on
the Rights of the Child (Susan
Fountain; UNICEF, Garapenerako
Hezkuntzarako Saila, 1993)

Hizkuntzak: frantsesa eta ingelesa.
On line bertsioa (ingelesezkoa):
http://www.unicef.org/teachers/protect
ion/only_right.htm

> Banakako eta munduko garapena
sustatzeko, munduko haur guztiek
eskubideak zer diren eta zer eskubide
dituzten ulertu behar dute,
eskubideak urratu zaizkienekin bat
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egin behar dute, eta norberaren eta
besteren eskubideak babesten lan
egiteko ahalmena izan behar dute.
Horretarako, gidaliburu honen
laguntzaz Haurraren Eskubideei
buruzko Hitzarmena aztertzea izan
daiteke abiapuntua.

Nazio Batuei buruzko hezkuntza-
materialdun paper-zorroa, lehen
mailakoa. Nazio Batuei buruzko hez-
kuntza-materialdun paper-zorroa,
erdi mailakoa. Nazio Batuei buruzko
hezkuntza-materialdun paper-zorroa,
bigarren mailakoa (Nazio Batuak,
1995)

Hizkuntzak: gaztelania, frantsesa,
ingelesa eta thailandiera.
On line bertsioa (gaztelaniazkoa):
http://www0.un.org/cyberschoolbus/bo
okstor/kits/spanish
On line bertsioa (frantsesezkoa):
http://www0.un.org/cyberschoolbus/bo
okstor/kits/french
On line bertsioa (ingelesezkoa):
http://www0.un.org/cyberschoolbus/bo
okstor/kits/english

> Hezkuntza-material hauek Nazio
Batuen 50. urteurrenean argitaratu
ziren, eta munduko arazoak
aztertzeko bide ematen diete
irakasgai orotako irakasleei eta
ikasleei, beren bizitzaren eta
ingurunearen arteko loturak
ikusaraziz; izan ere, mundua zabala
izan arren, bada loturarik. Materiala
hainbat bloketan banatuta dago, eta,
ikasketa-planak aberastu nahian, gai
ugari lantzen dira: kutsadura, bakeari
eustea, deskolonizatzea, garapena...
Irakasleek (hala Matematikakoek eta
Zientzietakoek, nola Historiakoek eta
Gizarte Zientzietakoek) ikasketa-
planekin bat datozen unitateak aurki
ditzakete. Zehazki, unitateak hiru
zatitan banatuta daude: batetik, gaiak
lantzen dituen testu nagusia; bestetik,
Nazio Batuen Erakundeak kasuan-
kasuan nola jokatu duen ikusteko
adibideak; eta, azkenik, pentsamendu
kritiko eta sortzailea, parte-hartzea

eta norberaren jarrerari eta
jokabideari buruzko gogoeta
bultzatzen duten jarduerak. Hartara,
unitateak, informazio-iturriak izateaz
gain, nazioarteko erakundeek
herrialde guztietako biztanleen bizitza
nola hobetu dezaketen ere erakusten
dute.

La tolerancia, umbral de la paz
(Betty A. Reardon; UNESCO,
Hezkuntza Saila, 1997)

Hizkuntzak: albaniera, gaztelania,
frantsesa eta ingelesa.
On line bertsioa (gaztelaniazkoa):
http://www.unesco.org/education/pdf/3
4_57_s.pdf
On line bertsioa (frantsesezkoa ):
http://www.unesco.org/eduction/pdf/34
_57_f.pdf
On line bertsioa (ingelesezkoa):
http://www.unesco.org/education/pdf/3
4_57.pdf
Argitalpen hau hiru unitatek osatzen
dute:
– Irakasleak eta hezitzaileak
trebatzeko unitateak.
– Lehen hezkuntzarako unitateak.
– Bigarren hezkuntzarako unitateak.

> Nola bihur daiteke tolerantzia
hezkuntza-prozesuko funtsezko
alderdia? Nola lagun dakieke
irakasleei tolerantziarik ezarekin
zerikusia duten arazoak azaleratu
bezain laster haiei antzematen eta
beren komunitatearekin eta ikasleekin
bat datozen helburuak finkatzen?
Nola lagun dakieke ikasleei giza
aniztasuna onartzen, gatazkak
konpontzen eta arduratsu jokatzen?
Bada, lan honetako hiru unitateak
galdera horiei erantzuten
ahalegintzen dira, material
pedagogiko hautatuen bidez. 
Tolerantzia bakerako hezkuntzaren,
giza eskubideen eta demokraziaren
esparruan sartzen da, adibidetzat
hartzen diren jarduera eta azterketa-
eta hausnarketa-gai ugariren bitartez,
eta, hortaz, liburu hauek
irakasleentzat eta haien
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hezitzaileentzat, komunitateko
ordezkarientzat, gurasoentzat eta
gizarte-laguntzaileentzat dira, azken
batean, horien guztien hezkuntza-
lanak lagun dezakeelako bakerako
bidea urratzen.

Nazio Batuen Eskola Ziberbusa
(webgunea)

Hizkuntzak: arabiera, txinera,
gaztelania, frantsesa, ingelesa eta
errusiera.
Helbidea:
http://www.un.org/cyberschoolbus

> Eskola Ziberbusa 1996. urtean jaio zen,
munduko irakaskuntza- eta
ikaskuntza-prozesuaren Internet
bidezko hezkuntza-alderdi gisa, eta
helburua nazioarteko auziei eta Nazio
Batuei buruzko hezkuntza sustatzea
da. Hain zuzen ere, proiektuaren
helburua lehen, erdi eta bigarren
hezkuntzako ikasleentzako eta
irakasleentzako material eta jarduera
pedagogikoak prestatzea da,
hezkuntza-arloko baliabideak (hala
Internet bidezkoak, nola inprimatuak)
eskaintzearren munduari,
globalizazioranzko joera gero eta
handiagoa den honetan.

UNICEF Teachers Talking about
Learning (webgunea)

Hizkuntza: ingelesa.
Helbidea:
http://www.unicef.org/teachers

> Teachers Talking about Learning
argitalpena irakasleen eta hezitzaileen
gaikuntza profesionala hobetu dadin
sustatzeko sortu da, bai eta aholku
praktikoak emateko ere, materialei
buruz, ikasgelan egin daitezkeen
jarduerei buruz eta haurren aldeko
irakaskuntza-giroa sortzeko bideei
buruz. Zehatz-mehatz, webgunea hiru
sail nagusitan banatuta dago:
• Irakurketaren eta hausnarketaren

bitartez, ideiak aztertzea.
• Lankideekin mintzatuz, gaiak

aztertzea.
• Ekin eta neurriak hartzea.

UNICEF – La juventud opina (webgu-
nea)

Hizkuntzak: gaztelania, frantsesa eta
ingelesa.
Helbidea: http://www.unicef.org/voy

> Gune honen bidez, gazteak bultzatu
nahi dira, mundua haur ororen
eskubideak (hau da, bakean bizitzeko
eskubidea, etxebizitza duina izatekoa,
osasuntsu egotekoa, elikadura ona eta
edateko ura izatekoa, jolastekoa,
eskolara joatekoa eta indarkeriaren,
gehiegikeriaren eta esplotazioaren
aurka babestua izatekoa) babesteko
leku nola bilaka daitekeen aztertzera;
horrez gainera, munduko gaur-gaurko
auziei buruz gogoeta egiteko eta
iritzia emateko bide ematen zaie.
Bestalde, munduko hainbat
ikaskuntza-proiektu interaktibo eta
irakasleek zein hezkuntza-arloko
plangintzagileek erabiltzeko
plataforma eskaintzen du.

Beste baliabide batzuk

Carpeta Latinoamericana de
Materiales Didácticos para
Educación en Derechos Humanos
(Instituto Interamericano de
Derechos Humanos / Centro de
Recursos Educativos – Amnistía
Internacional, 1995)

Hizkuntza: gaztelania.
Erreferentziazko web orria:
http://www.iidh.ed.cr/publicaciones/list
adoPubs.asp

> Askatasunari, berdintasunari eta
elkartasunari zein parte-hartzeari
buruzko hiru unitate pedagogikoen
helburu orokorra irakasleei laguntzea
da, eta giza eskubideetan hezteko
metodoak proposatzea, ikaskuntza-
prozesua irakasleentzako eta
ikasleentzako jarduera praktikoen
bidez sendotzearren.

Educating for Human Dignity -
Learning about Rights and
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Responsibilities (Betty A. Reardon;
University of Pennsylvania Press,
1995)

Hizkuntza: ingelesa.
Erreferentziazko web orria:
http://www.upenn.edu/pempress/book/
1559.html

> Liburu hau irakasleentzat eta
irakasleen hezitzaileentzat da, eta
argibideak eta materiala eskaintzen
ditu, haurtzaindegitik bigarren
hezkuntzaren amaiera arte giza
eskubideetan hezteko programak
prestatzen laguntzeko. Giza
eskubideei buruzko hezkuntza oro har
lantzeko aukera ematen du, eta
zuzenean heltzen die balioen eta giza
eskubideen alorreko arazoei,
nazioarteko harremanen esparruan.
Obra guztian kontzeptuak lantzeko
aplikatzen den metodoa dela-eta,
egokia da giza eskubideei buruzko
ikasketa-plan osoa egiteko; izan ere,
ikasturte bakoitzean eztabaidatzeko
planak eta ikasgai eredugarriak
irakasgai guztietan erabil daitezke,
edo abian dauden programak
aberasteko ere bai.

First Steps - A Manual for Starting
Human Rights Education (Amnesty
International, 1996)

Hizkuntzak: albaniera, arabiera,
eslovakiera, esloveniera, nederlandera,
hungariera, ingelesa, poloniera,
portugesa, errusiera eta ukrainera.
On line bertsioa (ingelesezkoa eta
gainerako hizkuntzetakoa):
http://web.amnesty.org/web/web.nsf/p
ages/hre_first

> Eskuliburu hau gazteekin lan egiten
duten eta giza eskubideak hezkuntza-
jardunean barneratu nahi dituzten
irakasle eta profesionalentzat da.
Oinarrizko hastapen modukoa da, eta
haurren adinaren araberako jarduerak
proposatzen ditu; berebat, metodoei
eta laguntzari buruzko informazioa
ematen die gai honetan areago
sakondu nahi dutenei. Garrantzi
handiagoa ematen dio praktikari

teoriari baino, eta helburua irakasleek
material hau aprobetxatu eta nork
bere ingurunera egokitzea da.

Bada Afrikarako egokitzapen bat,
Siniko: Towards a Human Rights
Culture in Africa izenburukoa.
Amnesty International erakundeak
argitaratu zuen, 1998. urtean,
frantsesez, ingelesez eta swahiliz, eta
on line bertsioa honako helbide
honetan lor daiteke:
http://web.amnesty.ogr/web/web.nsf/p
ages/hre_res

Derechos humanos para todos
(Edward L. O’Brien, Eleanor Greene
eta David McQuoid-Mason; National
Institute for Citizen Education in the
Law, 1996)

Hizkuntzak: gaztelania, hungariera,
ingelesa, errumaniera eta errusiera.

Kontsulta-obrei buruzko web orria:
http://www.streetlaw.org/pubs.html

> Liburu hau erdi mailako eta bigarren
hezkuntzan erabiltzeko prestatu da,
baina ikastaroren batean parte hartuz
edo, besterik gabe, eskolatik kanpo
edo irakurgai gisa giza eskubideen
oinarrizko printzipioen berri izan nahi
duten helduek ere erabil dezakete.
Testuak ez du herrialde bat bera ere
aipatzen, egileek uste baitute giza
eskubideak unibertsalak direla eta
herrialde guztietako pertsona guztiei
dagozkiela, baina, hala ere, giza
eskubideei buruzko auziekin ohituta
daudenak ohartuko dira aipatzen
diren balizko egoera asko eta asko
benetan gertatuak direla.

Derechos humanos aquí y ahora:
Celebrando la Declaración Universal
de Derechos Humanos, (Nancy
Flowers; Human Rights Resource
Center, University of Minnesota,
1998)

Hizkuntzak: gaztelania eta ingelesa.

On line bertsioa (ingelesezkoa):

http://www1.umn.edu/humanrts/edumar
t/hreduseries/herandnow/Default.htm
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> Liburu hau lehen eta bigarren
hezkuntzako irakasleentzat eta
komunitateko taldeentzat da, eta
“giza eskubideei buruzko hezkuntzan
barneratzeko paper-zorro” modukoa
da. Giza eskubideen historiari,
printzipioei eta gaiei buruzko
informazio orokorra ematen du, adin
guztietako askotariko taldeentzako
(bai haurtzaindegiko haurrentzako bai
helduentzako) jarduerak proposatzen
ditu, eta giza eskubideei buruzko
oinarrizko dokumentuak aipatzen
ditu.

Our World, Our Rights - Teaching
about Rights and Responsibilities in
Primary School (Margot Brown;
Amnesty International United
Kingdom, 1996)

Hizkuntzak: ingelesa eta mongoliera.

Erreferentziazko web orria:
http://www.amnesty.org.uk/action/tan/r
esources.shtml#our

> Liburu honen helburua lehen
hezkuntzako haurrei Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsalaren
hastapenak irakastea da. Horretarako,
Aldarrikapenak xedatzen dituen
printzipioak eta printzipio horiek
beren bizitzan nola gorpuzten diren
erraz asko ulertzeko bide ematen die,
eta eskubideak –eta eskubideek
berezkoak dituzten betebeharrak– zer
diren ulertzen laguntzen die, bai eta
zer egin dezaketen ere beren eta
besteren eskubideak babesteko.

Educación Popular en Derechos
Humanos (Richard Pierre Claude;
Human Rights Education Associates,
2000)

Hizkuntzak: txinera, gaztelania,
indonesiera eta ingelesa.

On line bertsioa (ingelesezkoa):
http://www.hrea.org/pubs/Popular_Edu
cation

Aurreko bertsioa (amharerazkoa,
frantsesezkoa eta ingelesezkoa): The
Bells of Freedom

On line bertsioa (frantsesezkoa):
http://www.hrea.org/erc/Library/Bells_o
f_Freedom/index_fr.html

On line bertsioa (ingelesezkoa):
http://wwwl.umn.edu/humanrts/educat
ion/belfry.pdf

> Lan hau giza eskubideen alorreko
ekintzaileentzako gidaliburua da, eta
ez dago jabetza intelektualari buruzko
legeen mendean, herri-hezkuntzan eta
komunitateen antolakuntzan
dihardutenekin bat egin nahian;
alegia, hezkuntzan aritzen diren GKE
eta pertsona guztiek kopia dezakete,
eta beren ingurunera eta kulturara
egokitu, egilea eta iturria aipatuz
betiere. Eskolaz kanpoko heziketan
erabiltzeko sortu da, eta aukerak
ematen dizkie oso alfabetatze-maila
txikiko ikasleekin lan egiten duten
irakasleei. Ildo horretan, aparteko
arreta jartzen du baztertutako taldeen
eta, batik bat, landa-eremuko haurren,
emakumeen eta pobreen arazoetan.
Gainera, eskolako hezkuntzan ere
erabil daitezkeen jarduerak
proposatzen ditu.

Stand up NOW for Human Rights!
(bideoa eta material osagarria)
(Europako Kontseilua, 1997)

Hizkuntzak: ingelesa eta Europako
beste hizkuntza batzuk.

> Bideo honen helburua gazteek (batez
ere, 13 eta 18 urte bitartekoek) giza
eskubideei buruz duten kontzientzia
handiagotzea da, giza eskubideen
bilakaera historikoa azalduz, eta
erakutsiz gazteriak nola har dezakeen
parte, giza eskubideak Europa osoan
babesteko eta sustatzeko jardueretan.
Bideoaz gain, material osagarria ere
eskaintzen da, bideoa hezkuntza-
arloan nola erabil daitekeen argitzeko.

The European Convention on Human
Rights: Starting Points for Teachers
(Europako Kontseilua, 2000)

Hizkuntzak: alemana, frantsesa eta
ingelesa.
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On line bertsioa (frantsesezkoa):
http://www.coe.int/portailT.asp
(General Information ß Information
Material ß Human Rights Fact Sheet)
On line bertsioa (ingelesezkoa):
http://www.coe.int/portalT.asp

> Irakaskuntzarako paper-zorro hau bi
ataletan banatuta dago: bata Giza
Eskubideak eta Oinarrizko
Askatasunak Babesteko Europako
Hitzarmena osatzeko prozesuari
buruzkoa da, eta bestea,
Hitzarmenaren edukiari buruzkoa; era
berean, Hitzarmenari buruzko atala
ikasgelan antola daitezkeen eta
askotariko gaiak (giza eskubideen
edukia eta esanahia, giza eskubideak
babesteko sistema nazionalak, giza
eskubideen eta eskolaren arteko
harremana, etab.) lantzen dituzten
orriez osatuta dago. Irakasleek
ikasleekin egin ditzaketen jardueren
eta azterketen zerrenda aurki
dezakete bertan: Internet bidez

ikertzea, elkarrizketak, giza
eskubideei buruzko filmak ikustea...

Stand up for your rights - A book
about human rights written,
illustrated and edited by young
people of the world (Peace Child
International, 1998)

Hizkuntza: ingelesa
Erreferentziazko web orria:
http://www.peacechild.org/acatalog

> Liburu hau haurrek eta gazteek Giza
Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalari buruz egindako
iruzkina da. Kontakizunek, poemek,
norberaren oroitzapenek eta
marrazkiek Aldarrikapeneko
artikulu bakoitza mamitzen
laguntzen dute, eta, berebat, zein
erakundetako kide egin daitekeen
eta mundua leku hobea bilakatzeko
zer egin behar den zehazten du.
Irakasleentzako gidaliburua ere
badakar.

5. eran.
161

 ABC MEP Annexes EUS V2_OK.qxp  19/6/07  18:13  Página 161


