
 
 

BAKERAKO GIZA ESKUBIDEARI BURUZKO LUARCAKO ADIERAZPENAREN TESTUA 
 
 

 
— Hitzaurrea — 

 
Batzar Nagusia, 
 
(1) Nazio Batuen Gutuneko hitzaurrearen arabera, eta Gutunean adierazitako helburuei eta 
printzipioei jarraituz, bakea balio unibertsala da, Nazio Batuen Erakundearen oinarria, bai eta denok 
giza eskubideak izateko baldintza eta denok giza eskubideak izatearen ondorioa ere; 
 
(2) Bakearen ikuskera positiboaren arabera, bakea ez da gatazka armatua ez egotea soilik, baizik 
eta herrien garapen ekonomiko, sozial eta kulturalari lotuta dago, garapen hori ezinbestekoa baita 
gizakiek oinarrizko beharrei erantzuteko, indarkeria-mota guztiak bertan behera geratzeko, bai eta 
giza eskubide guztiak errespetatzeko ere; 
 
(3) Kontuan hartu behar ditugu Nazio Batuen oinarrizko tresnetan jasotako giza eskubideei buruzko 
printzipioak eta arauak; batez ere, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, Garapenerako 
Eskubideari buruzko Adierazpena, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna, 
Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Ituna, Arraza Diskriminazioa Ezabatzeko Nazioarteko 
Hitzarmena, Emakumeenganako Diskriminazioa Ezabatzeko Hitzarmena, Torturaren eta Gainerako 
Tratu edo Zigor Krudel, Anker edo Iraingarrien Kontrako Hitzarmena, Haurren Eskubideei buruzko 
Hitzarmena eta Langile Migratzaile Guztien eta Haien Familiakoen Eskubideak Babesteko 
Nazioarteko Hitzarmena; 
 
(4) Nazioarteko zuzenbidea behar bezala ezartzea ezinbestekoa da bakea lortzeko, eta ardura hori 
emakumeena eta gizonena da, herriena, estatuena, nazioarteko erakundeena, gizarte zibilarena, 
enpresena eta gizarteko beste eragileena; hau da, oro har, nazioarteko kide guztiena; 
 
(5) Nazio Batuen Gutunaren arabera, estatu kideek modu baketsuan konpondu behar dituzte 
nazioarteko eztabaidak, eta, hortaz, ezin ditzakete arriskuan jarri nazioarteko bakea, segurtasuna 
eta justizia. Horrez gain, nazioarteko harremanetan, ezin ditzakete mehatxuak eta indarra erabili 
estatu baten lurralde-osotasunaren edo independentzia politikoaren kontra. Horrez gain, ezin dute 
jokatu Nazio Batuen helburuen eta printzipioen kontra; 
 
(6) Gurutze Gorriaren Nazioarteko XXI. Biltzarrean Istanbulgo Adierazpena onartu zuten XIX. 
ebazpenaren bidez (1969). Adierazpen horren arabera, gizakiek bake iraunkorraz gozatzeko 
eskubidea dute. Bestalde, Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordearen 5/XXXII ebazpenaren 
arabera (1976), pertsona guztiek dute nazioartean bakean eta seguru bizitzeko eskubidea; 
 
(7) Batzar Nagusiaren ebazpenak ere kontuan hartu ditugu; besteak beste, 1978ko abenduaren 
15eko 33/73 ebazpena, gizarteak bakean bizitzeko prestatzeari buruzko adierazpena onartzen 
duena; 1984ko azaroaren 12ko 39/11 ebazpena, herriek bakerako duten eskubideari buruzko 
adierazpena aldarrikatzen duena; 1999ko irailaren 13ko 53/243 ebazpena, bake-kulturari buruzko 
adierazpena aldarrikatzen duena; Ingurumenari eta Garapenari buruzko Rioko Adierazpena; bai eta 
2001eko irailaren 7ko 55/282 ebazpena ere, urtero irailaren 21ean Bakearen Nazioarteko Eguna 
ospatzea ezarri zuena; 
 
(8) Horrez gain, Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundeko Konstituzioaren 
hitzaurrearen arabera, gerrak gizakien buruan sortzen dira, eta, hortaz, gizakien buruan erein behar 
dira bakearen haziak. Erakunde horren arabera, bake-kultura sustatu behar da; hau da, indarkeria 
baztertu eta gatazkei aurrea hartzen laguntzen duten balioak, jarrerak, portaerak eta bizimoduak 
sustatu behar dira. Horiek guztiek banakoen, taldeen eta estatuen arteko elkarrizketaren eta 
negoziazioaren bidez aurre egiten diete gatazken erroei; 
 
(9) Bakearen aldeko konpromisoa nazioarteko zuzenbidearen printzipio orokorra da, Nazioarteko 
Justizia Auzitegiko Estatutuaren 38.1.c) artikuluaren arabera, eta bakerako giza eskubideari buruz 
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1998ko martxoan Parisen egindako nazioarteko kontsultan 117 estatutako ordezkari adituek aitortu 
zutenez; 
 
(10) Bakerako giza eskubidea kodetzea eta pixkanaka garatzea nahi du nazioarteak, bai eta 
eskubide horrek berezko izaera edukitzea, eta unibertsala eta belaunaldiartekoa izatea ere, oraingo 
belaunaldiei ez ezik, etorkizuneko belaunaldiei ere baitagokie;  
 
(11) Giza eskubideak besterenezinak, unibertsalak, zatiezinak eta elkarren mendekoak dira, eta 
Nazio Batuen Gutunak bultzatu egiten ditu oinarrizko giza eskubideak, duintasuna eta gizakien 
balioa, bai eta gizon-emakumeen eskubide-berdintasuna ere; 
 
(12) Badakigu gizakiak ahulak eta mendekoak garela, eta pertsonek eta taldeek bakean bizitzeko 
eta nazioan bertan zein nazioartean gizarte-ordena ezartzeko eskubidea eta premia dutela. Ordena 
horretan, bakeak izan behar du lehentasun osoa, eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean 
aldarrikatutako eskubideak eta askatasunak bete egin behar dira; 
 
(13) Bake-kultura sustatuta, baliabideak munduan birbanatuta eta justizia soziala gauzatuta beste 
era bateko  ordena ekonomikoa ezarri behar da nazioartean, eta, horrela, Adierazpen honen 
helburuak lortu ahal izango dira, desberdintasunak, bazterketa eta pobrezia ezabatuko baitira; izan 
ere, horiek guztiek sortzen dute egiturazko indarkeria, eta nazioaren barnean eta nazioartean bakea 
egotea galarazten dute; 
 
(14) Badakigu bakearen oinarrian egon behar duela justiziak, eta giza eskubideak eta nazioarteko 
zuzenbide humanitarioa urratu zaizkienez arduratuta gaude; izan ere, kontuan hartzen dugu 
justiziarako eta egiarako eskubidea dutela, bai eta biktimen ohorea berrezartzeko, biktimak 
oroitzeko eta gertatutakoa berriz ez gertatzeko neurriak hartzeko eskubidea ere. Horrela, bakeak 
egin eta bake iraunkorra lortu ahal izango da; 
 
(15) Argi dugu zigorgabetasunak bakea lortzeko tresna izan behar badu, erakunde militar guztiek eta 
segurtasun-erakunde guztiek zuzenbidezko estatuaren mende egon behar dutela guztiz, nazioarteko 
zuzenbidetik sortutako betebehar guztiak bete behar dituztela, eta giza eskubideak eta nazioarteko 
zuzenbide humanitarioa errespetatu eta bakea lortzen lagundu behar dutela. Hortaz, diziplina 
militarraren eta goikoen aginduak betetzearen gainetik egon behar dute helburu horiek; 
 
(16) Badakigu exodoak eta migrazio-fluxu jendetsuak behartuak izaten direla, eta jatorrian arriskuan 
egoteagatik, mehatxuak jasotzeagatik edota bakea hausteagatik gertatzen direla. Horrez gain, 
badakigu immigranteak hartutako herrialdeko bakea arriskuan egon daitekeela. Hortaz, nazioarteak 
luzamendutan ibili gabe ezarri behar du migrazioetarako nazioarteko erregimen bat, Adierazpen 
honetan aurreikusitako kasuetan pertsona guztiei estatu batera emigratzeko eta estatu baten 
lurraldean modu baketsuan ezartzeko eskubidea aitortzeko; 
 
(17) Ez dugu zalantzarik bakerako eskubidea ez dela beteko, baldin eta ez bada eskubide-
berdintasuna lortzen, ez badira gizon-emakumeen arteko desberdintasunak errespetatzen, ez badira 
giza eskubideekin bat datozen kultura-balioak eta erlijio-sinesmenak errespetatzen, eta ez badira 
arrazakeria, xenofobia eta gaur egungo arraza-diskriminazioak ezabatzen; 
 
(18) Badakigu emakumeek sufrimendu handiagoa izaten dutela gatazka armatuetan, eta 
protagonismo aktiboa dutela bakea eraikitzeko prozesuetan, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak 
aitortu duenez; 
 
(19) Armen ekoizpenak, armamentu-norgehiagokak eta arma-mota guztien trafiko ikaragarri eta 
kontrolik gabeak arriskuan jartzen dituzte bakea eta segurtasuna, eta, horrez gain, garapenerako 
eskubidea galarazten dute; 
 
(20) Argi daukagu bakea lortzeko prozesuak lotura estua duela ingurumenaren errespetuarekin, bai 
eta herri guztien garapen ekonomiko, sozial eta kulturalarekin, garapen hori iraunkorra bada, 
behintzat, ingurumenaren eta gizateriaren ikuspegitik; 
 
(21) Badakigu gizateriaren historian zibilizazio guztiek lortu nahi izan dutela bakea eta lortu nahi 
dutela. Hortaz, ahaleginak egin behar ditugu denok batera, bakea lortzeko; 
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Hori guztia kontuan hartuta, Adierazpen hau aldarrikatzen da: 
 
 
 

I. ZATIA 
BAKERAKO GIZA ESKUBIDEAREN EDUKIA 

 
 

A atala. Eskubideak 
 
 

 
1. artikulua 

 
Titularrak 

Pertsonek, taldeek eta herriek bake zuzen eta iraunkorra izateko eskubide besterenezina dute. 
Eskubide horri jarraiki, Adierazpen honetan azaldutako eskubideen titularrak dira. 
 
 

2. artikulua 
Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzarako eskubidea 

 
Pertsona guztiek dute bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzarako eskubidea, hezkuntza-
sistema guztien oinarria baita. Hezkuntza horrek konfiantzan, elkartasunean eta elkarrenganako 
errespetuan oinarritutako gizarte-prozesuak sortzen lagundu behar du, gatazkak modu baketsuan 
konpontzeko bideak jarri behar ditu eta giza harremanak beste era batera ikusten lagundu behar du. 
 

3. artikulua 
Giza segurtasunerako eskubidea 

 
Pertsona guztiek dute giza segurtasunerako eskubidea. Eskubide horrek eskubide hauek izan behar 
ditu barruan, besteak beste:  
a) Bizimodu duina izateko behar dituen tresnak, bitartekoak eta baliabide materialak izateko 
eskubidea; hau da, behar-beharrezko elikagaiak eta edateko ura, lehen mailako osasun-arreta, 
oinarrizko jantziak eta etxebizitza, eta oinarrizko irakaskuntza izateko eskubidea; 
 
b) Lan- eta sindikatu-baldintza duinak izateko eskubidea, bai eta gizarte-zerbitzuen babesa izatekoa 
eta lanbide edo zerbitzu bereko gainerako pertsonen tratu bera jasotzekoa ere. 
 

4. artikulua 
Ingurune seguru eta osasungarrian bizitzeko eskubidea 

Gizakiek eta herriek ingurune pribatu eta publiko seguru eta osasungarrian bizitzeko eskubidea 
dute, bai eta legez kontrako indarkeria-ekintzen aurrean babesa jasotzekoa ere, indarkeria-ekintza 
horiek estatuak eginak izan ala ez. 
 

5. artikulua 
Desobedientziarako eta kontzientzia-eragozpenerako eskubidea 

 
Pertsona guztiek dute banaka edo taldean desobedientzia zibilerako eta kontzientzia-
eragozpenerako eskubidea, bakearen alde bada. Honetan datza eskubide hori: 
 
a) Bakearen kontrako jarduerei desobedientzia zibila egiteko eskubidea; besteak beste, protesta 
egitekoa eta kontzientziaren kontrako legeak modu baketsuan ez betetzekoa; 
 
b) Erakunde militarretako edo segurtasun-erakundeetako kideek agindu kriminalei edo agindu 
bidegabeei desobedientzia egiteko eskubidea dute gatazka armatuetan, bai eta giza eskubideen 
nazioarteko zuzenbideko edo nazioarteko zuzenbide humanitarioko printzipioak eta arauak urratzen 
dituzten nazioarteko edo estatu barruko operazio armatuetan ez parte hartzeko eskubidea ere; 
 
c) Armak ekoizteko edo garatzeko ikerketa zientifikoetan ez parte hartzeko eta publikoki salatzeko 
eskubidea; 
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d) Betebehar militarren aurkako kontzientzia-eragozpenaren estatutua lortzeko eskubidea; 
 
e) Gastu militarraren kontrako eragozpen fiskalerako eskubidea, bai eta gatazka armatuei laguntzen 
dieten ekintzei eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen edo nazioarteko zuzenbide 
humanitarioaren aurkako ekintzei kontra egiteko lan egiteari uko egiteko eskubidea. 
 

6. artikulua 
Erresistentziarako eta ankerkeriari aurre egiteko eskubidea 

 
1. Pertsona eta herri guztiek dute giza eskubideen urraketa larri, masibo edo sistematikoen aurka 
erresistentzia egiteko eta urraketa horiei aurre egiteko eskubidea, eta herriek erabaki askerako 
eskubidea dute, nazioarteko zuzenbidearen arabera. 
 
2. Adierazpen honetan zehaztutakoaren arabera, pertsona eta herri guztiek dute hauen kontra 
egoteko eskubidea: gerrak, gerrako krimenak, gizateriaren aurkako krimenak, giza eskubideen 
urraketak, genozidio-krimenak eta erasoak, gerraren aldeko edo indarkeria bultzatzeko propaganda 
eta bakerako giza eskubidearen urraketak. 
 

7. artikulua 
Babes-eskubidea 

 
1. Pertsona guztiek dute edozein herrialdetan babesa eskatzeko eta lortzeko eskubidea, inolako 
diskriminaziorik gabe, kasu hauetan: 
a) Bakearen aldeko, gerraren kontrako edo giza eskubideen aldeko ekintzengatik jazartzean; 
b) Arrazarengatik, generoarengatik, erlijioarengatik, nazionalitatearengatik, gizarte-talde jakin 
batekoa izateagatik edo iritzi politikoengatik estatuko agenteek edo estatukoak ez direnek 
jazartzeko beldurra izatean; 
c) Gatazka armatuengatik nazioartean edo estatu barruan lekuz aldatzera behartzean. 
 
2. Errefuxiatu-estatutuak eskubide hauek izan behar ditu: 
a) Gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko eskubidea; 
b) Adierazpen honen arabera, giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak urratuz gero, ordaina 
jasotzeko eskubidea; 
c) Jazartzeko arrazoiak desagertzean eta gatazka armatua amaitzean, norbere herrialdera itzultzeko 
eskubidea, berme guztiekin. 
 
 

8. artikulua 
Emigratzeko, modu baketsuan bizitzen jartzeko eta parte hartzeko eskubidea 

 
1. Pertsona guztiek dute emigratzeko eta modu baketsuan bizitzen jartzeko eskubidea, bai eta 
jatorrizko estatura itzultzekoa ere. Atzerritarrak ezingo dira kanporatu nazioarteko zuzenbidean 
jasotako bermerik gabe, ez itzultzeko printzipioaren arabera (non-refoulement). 
 
2. Bereziki, pertsona guztiek dute emigratzeko eskubidea, giza segurtasunerako eskubidea edo 
ingurune seguru eta osasungarrian bizitzeko eskubidea arriskuan badira, Adierazpen honetako 3 a) 
artikuluan eta 4. artikuluan azaldutakoaren arabera. 
 
3. Pertsona guztiek dute bizi ohi diren herrialdeko gai publikoetan banaka edo taldean parte 
hartzeko eskubidea. 
 
4. Pertsona edo talde guztiek dute berariazko partaidetza-mekanismoak eta –erakundeak izateko 
eskubidea, banakako eta taldeko kezkak eta eskaerak askatasun osoz eta publikoki adierazteko. 
 

9. artikulua 
Pentsamendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasunak izatea 

 
Pertsona guztiek dute pentsamendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasunak publikoki adierazteko 
eskubidea, bai eta banaka edo taldean berak aukeratutako sinesmenak eta usteak izateko eta 
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adierazteko eskubidea errespetatzekoa ere, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean 
ezarritakoaren arabera. 
 
 

10. artikulua 
Errekurtso eraginkorra aurkezteko eskubidea 

 
1. Pertsona guztiek dute errekurtso eraginkorra aurkezteko eskubidea, giza eskubideen urraketen 
kontra babesteko. 
 
2. Pertsona guztiek dute babes judiziala izateko eskubide preskribaezin eta utziezina, giza 
eskubideak urratzean. Eskubide horren arabera, gertaerak ikertu eta zehaztuko dira, eta erantzuleak 
identifikatu eta zigortuko dira. 
 
3. Giza eskubideen urraketen biktimek, familiakoek eta gizarteak, oro har, egia jakiteko eskubidea 
dute. 
 
4. Giza eskubideen urraketen biktimek urratutako eskubideak berriz izateko eskubidea dute, bai eta 
nazioarteko zuzenbidean ezarritako ordaina jasotzekoa ere. Horrez gain, kalte-ordaina jasotzeko, 
gertatutakoa sinbolikoki konpontzeko neurriak ezartzeko eta gertatutakoa berriz ez dela gertatuko 
ziurtatuko dieten bermeak izateko eskubidea dute. 
 

11. artikulua 
Desarmerako eskubidea 

 
Pertsonek eta herriek eskubide hauek dituzte: 
 
a) Estatuek etsaitzat ez hartzeko eskubidea; 
 
b) Estatu guztiek batera eta koordinatuta desarme orokor eta gardena egiteko eskubidea, zentzuzko 
epe batean, nazioartearen kontrolpean; 
c) Desarmetik sortutako baliabideak herrien garapen ekonomiko, sozial eta kulturalerako erabiltzeko 
eskubidea, bai eta baliabide horiek zuzen banatzekoa ere, herrialde behartsuenen eta talde 
ahulenen beharrei arreta berezia jarrita. Horrela, bertan behera geratuko dira desberdintasunak, 
gizarte-bazterketa eta pobrezia. 
 

12. artikulua 
Garapenerako eskubidea 

 
1. Pertsona eta herri guztiek dute garapen ekonomikoan, sozialean, kulturalean eta politikoan parte 
hartzeko, laguntzeko eta garapen horretaz gozatzeko eskubide besterenezina. Garapen horren 
bidez, erabat gauzatu ahal izango dira giza eskubide guztiak eta oinarrizko askatasunak. 
 
2. Pertsona eta herri guztiek dute garapenerako eskubidea galarazten duten oztopo guztiak 
ezabatzeko eskubidea; besteak beste, pobrezia eta gizarte-bazterketa sortzen duen nazioarteko 
ordena ekonomiko bidegabea eta kanpo-zorra ezabatzeko eskubidea. 
 
 

13. artikulua 
Ingurumen iraunkorrerako eskubidea 

 
Pertsona eta herri guztiek dute ingurumen iraunkorrean bizitzeko eskubidea, hori baita bakea 
lortzeko eta gizateriak bizirik irauteko oinarria. 
 

14. artikulua 
Talde ahulak 

 
1. Talde ahuletako pertsona guztiek dute beren kontrako indarkeriak beren eskubideei zenbateko 
kaltea egiten dieten aztertzeko eskubidea, bai eta indarkeria horren kontrako neurriak ezartzeko 
eskubidea ere; besteak beste, neurri horiek hartzerakoan parte hartzeko eskubidea onartzekoa. 
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2. Bereziki, eztabaidak modu baketsuan konpontzeko, emakumeek ekarpenak egitea sustatu behar 
da. 
 

15. artikulua 
Bakea eta egiazko informazioa eskatzea 

 
Pertsonek eta herriek bakea lortzeko eskubidea dute, eta, hortaz, ekintza hauek egin ditzakete, 
bakea lortzeko: 
 
a) Nazio Batuen Gutunean ezarritako taldeko segurtasun-sistema behar bezala ezartzeko 
konpromisoa eskatu ahal izango diete estatuei, bai eta eztabaidak modu baketsuan konpontzeko 
ere, giza eskubideen nazioarteko zuzenbideko eta nazioarteko zuzenbide humanitarioko arauak 
errespetatuz; 
 
b) Bakerako giza eskubidea arriskuan jartzen edo urratzen duten ekintzak salatu ahal izango dituzte, 
eta, horretarako, informazio objektiboa jaso ahal izango dute, gatazkarik badago; 
 
c) Bakerako giza eskubidea defendatzeko eta sustatzeko jarduera eta ekimen politiko eta sozialetan 
askatasun osoz eta bitarteko baketsuak erabiliz parte hartu ahal izango dute, tokiko, estatuko eta 
nazioarteko botere publikoek inolako oztoporik jarri gabe. 
 
 
 
 
 
 

B atala. Betebeharrak 
 

 
16. artikulua 

Bakerako giza eskubidea gauzatzeko betebeharrak 
 
1. Bakerako giza eskubidea gauzatzeko, zenbait betebehar dituzte estatuek, nazioarteko 
erakundeek, gizarte zibilak, herriek, gizon-emakumeek, enpresek eta beste gizarte-eragile batzuek, 
eta, oro har, nazioarte osoak. 
 
2. Indarrean dagoen nazioarteko ordenan, estatuei dagokie bakea eta bakerako giza eskubidea 
zaintzea eta babestea, bai eta Nazio Batuen Erakundeari ere,  Nazio Batuen Gutunean adierazitako 
helburu eta printzipio guztiak lortzeko nazioek egindako ahaleginak bateratzeko. 
 
3. Estatuek betebehar hauek dituzte: giza eskubideak babestea, hondamendiei aurrea hartzea eta 
aurrea hartzen laguntzea, hondamendiak gertatzean aurre egitea, eta sortutako kalteak konpontzea. 
Halaber, bakea lortzeko eta sendotzeko neurriak hartzeko betebeharra dute. 
 
4. Hauek dira Nazio Batuen Erakundearen oinarrizko ardurak: giza eskubideen urraketei aurrea 
hartzea, eta giza eskubideak edo bakerako giza eskubidea larri edo sistematikoki urratzean giza 
eskubideak eta giza duintasuna babestea. Bereziki, Segurtasun Kontseiluari, Batzar Nagusiari, Giza 
Eskubideen Kontseiluari edo beste organo eskudun batzuei dagokie giza eskubideak babesteko 
neurri eraginkorrak hartzea, giza eskubide horien urraketak arriskuan jartzen baditu nazioarteko 
bakea eta segurtasuna. 
 
5. Ez dago onartuta estatu batek edo estatu batek baino gehiagok alde bakarreko ekintza militarrak 
egitea, Segurtasun Kontseiluak horretarako baimenik eman ezean, Nazio Batuen Gutunean 
oinarrituta. Gutuneko printzipioen eta helburuen urraketa larri-larria da, eta bakerako giza 
eskubidearen kontra egiten du. 
 
6. Aztertu egin beharko dira Segurtasun Kontseiluaren osaera eta prozedurak. Alde batetik, gaur 
egungo nazioarteko komunitatearen zentzuzko ordezkaritza izan beharko du, eta, beste alde batetik, 
lan-metodo gardenak izan beharko ditu, gizarte zibilak eta nazioarteko beste eragile batzuek parte 
hartu ahal izateko. 
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7. Nazio Batuen sistemak bakea lortzeko estrategia integralak egiteko konpromisoa hartu behar du, 
Bakea Finkatzeko Batzordearen bidez, bai eta gatazka armatuak amaitzean gatazkan kaltetutako 
herrialdeak beren onera ekartzekoa ere. Horretarako, finantziazio-iturri egonkorrak eta koordinazio 
eraginkorra bermatu behar ditu sistemaren barruan. 
 
 

II. ZATIA 
ADIERAZPENAREN EZARPENA 

 
 
 

17. artikulua 
Lan-talde bat sortzea, bakerako giza eskubidea lantzeko 

 
1. Bakerako giza eskubidea lantzeko lan-talde bat sortuko da (aurrerantzean, lan-taldea esango 
diogu). Hamar kide izango ditu, eta 19. artikuluan adierazitako zereginak egin beharko ditu. 
 
2. Nazio Batuetako estatuetako aditu nazionalez osatuta egongo da lan-taldea. Aditu horiek 
askatasun osoz eta norberaren izenean egingo dituzte beren zereginak. 
 
3. Irizpide hauek hartuko dira kontuan lan-taldeko kideak aukeratzeko: 
 
a) Adituek begirune moral handia, inpartzialtasuna eta zintzotasuna izan beharko dute, eta, horrez 
gain, Adierazpen honetako I. zatian adierazitako eremu guztietan behar adinako esperientzia dutela 
egiaztatu beharko dute; 
 
b) Banaketa geografikoak zuzena izan beharko du, eta munduko zibilizazio-moten eta sistema 
juridiko nagusien ordezkaritza izan beharko du lan-taldeak; 
 
c) Gizon-emakumeen ordezkaritza orekatua bermatu behar da; eta 
 
d) Ezingo dira estatu bereko bi aditu nazional aukeratu. 
 
4. Lan-taldeko kideak bozketa sekretu bidez aukeratuko dira, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren bilera 
batean. Estatuek proposatutako hautagai-zerrenda batetik aukeratuko dira. 
 
Boto gehien lortzen duten hamarrak izango dira lan-taldeko kideak. Hamar hautagai horiek 
batzarrera azaldu eta botoa emandako estatuen bi hereneko gehiengoa lortu beharko dute. 
Adierazpen hau onartzen denetik hiru hilabete igaro baino lehen egingo da hasierako hautaketa. 
 
5. Lau urterako aukeratuko dira adituak, eta beste behin baino ezingo dira hautatu. 
 
6. Lan-taldearen erdia berritu egingo da bi urtez behin, lan-metodoetan ezarritakoaren arabera. 
 

18. artikulua 
Lan-taldearen zereginak 

 
1. Adierazpen hau betetzen eta ezartzen dela sustatzea da lan-taldearen zeregin nagusia. Eskumen 
hauek izango ditu: 
 
a) Bakerako giza eskubidea mundu osoak errespetatzea eta gogoan izatea sustatuko du, eta, 
horretarako, zuhurtziaz, objektibotasunez eta askatasunez jokatuko du. Kontuan hartuko du giza 
eskubideak unibertsalak direla, elkarren mende daudela eta ezin direla zatitu, bai eta nazioarteko 
justizia soziala lortzeko premia larria dagoela ere; 
 
b) Estatuetatik, nazioarteko erakundeetatik eta haien organoetatik, gizarte zibileko erakundeetatik, 
partikular interesdunengandik eta beste edozein iturri fidagarritatik jasotako bidezko informazio 
guztia bilduko du eta behar bezala erantzungo dio informazio horri; 
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c) Bidezkoa denean, gomendioak eta deiak egingo dizkie Nazio Batuetako estatuei, beharrezko 
neurriak har ditzaten bakerako giza eskubidea gauzatzeko, Adierazpen honetako I. zatian 
zehaztutako eremuetan. Estatu bakoitzak beharrezko arreta jarriko die gomendio eta dei horiei; 
 
d) Bakerako giza eskubidea urratzeko arriskuan badago, Adierazpen honetako I. zatian 
zehaztutakoaren arabera, beharrezko txostenak egingo ditu bere ekimenez edo Batzar Nagusiak, 
Segurtasun Kontseiluak edo Giza Eskubideen Kontseiluak eskatuta; 
 
e) Jardueren txosten arrunt bat aurkeztuko die urtero Batzar Nagusiari, Segurtasun Kontseiluari eta 
Giza Eskubideen Kontseiluari. Txosten horretan jarriko ditu bakerako giza eskubidea sustatzeko eta 
babesteko beharrezkoak iruditzen zaizkion gomendioak eta ondorioak, eta arreta berezia jarriko die 
gatazka armatuei; 
 
f) Nazioarteko hitzarmen-proiektu bat prestatuko du Batzar Nagusiarentzat. Hitzarmen-proiektu 
horretan, bakerako giza eskubidea sartuko du, bai eta eskubide hori behar bezala gauzatzen dela 
egiaztatzeko eta kontrolatzeko prozesu-mekanismo bat ere. Hitzarmenak eta lan-taldeak zereginak 
koordinatuko dituzte, eta, horrela, ez dituzte jarduera berak egingo; 
 
g) Nazioarteko Zigor Gorteko edo nazioarteko zigor-arloko beste jurisdikzio eskudun bateko fiskalari 
informazio fidagarria bidaliko die, baldin eta Gortearen edo dagokion nazioarteko zigor-arloko 
jurisdikzioaren eskuduntzako krimenak gertatu direla uste izanez gero; 
 
h) Lan-taldearen ohiko funtzionamendurako lan-metodoak onartuko ditu, kide guztien gehiengo 
osoz. Besteak beste, metodo hauek sartu beharko dira: mahaia izendatzeko arauak, bai eta 
erabakiak hartzeko eta gomendioetarako arauak ere. 
 
2. Lan-taldearen egoitza New Yorken egongo da. Urtean hiru alditan egingo ditu ohiko bilerak, eta, 
horrez gain, lan-metodoen arabera, beharrezko ohiz kanpoko bilerak ere egingo ditu. Lan-taldeak 
idazkaritza iraunkor bat izango du. Idazkaritza hori Nazio Batuen idazkari nagusiak emango dio. 
 

 
 
 

AZKEN XEDAPENAK 
 
1. Adierazpen honetako xedapenek ez diete estatuei, taldeei edo pertsonei inolako eskubiderik 
ematen Nazio Batuen helburuen eta printzipioen kontrako ekintzarik egiteko, eta, horrez gain, 
estatuek, taldeek edo pertsonek ez dute inolako eskubiderik Adierazpen honetako, giza eskubideen 
nazioarteko gutuneko edo nazioarteko zuzenbide humanitarioko xedapenak ezabatzeko edo 
urratzeko. 
 
2. Estatuen barne-legedian edo indarrean dagoen nazioarteko zuzenbidean bakerako giza 
eskubidea gauzatzeko Adierazpen honetako xedapenak baino xedapen egokiagoak badira, xedapen 
horiek erabil daitezke, Adierazpen honetako xedapenei kalterik egin gabe. 
 
3. Estatu guztiek Adierazpen honetako xedapenak ezarri beharko dituzte, eta xedapenak behar 
bezala gauzatzeko beharrezko neurriak (legegintza-neurriak, neurri judizialak, administrazio-
neurriak, hezkuntza-neurriak edo beste mota bateko neurriak) hartu beharko dituzte. 
 

 
 

IDAZKETA-BATZORDEA 
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erakundeko kidea. 
 
Carmelo Faleh Pérez, nazioarteko zuzenbide publikoko irakaslea Las Palmaseko Unibertsitatean. 
Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean aditua. AEDIDH erakundeko idazkari nagusia. 
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Héctor Faúndez Ledesma, Venezuelako Unibertsitateko Zentraleko Giza Eskubideen Ikastegiko 
zuzendaria (Caracas). Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean aditua. 
 
Mercedes Fernández Menéndez, frantses filologiako irakasle titularra Oviedoko Unibertsitateko 
Filologia Fakultatean. AEDIDH erakundeko kidea. 
 
Pablo Antonio Fernández Sánchez, nazioarteko zuzenbide publikoan eta nazioarteko harremanetan 
katedraduna, Huelvako Unibertsitatean (Andaluzia). 
 
Román García Fernández, Bakearen eta Lankidetzaren Aldeko Oviedoko Institutuaren nazioarteko 
zuzendaria. Filosofian doktorea. 
 
Felipe Gómez Isa, nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle titularra eta Deustuko Unibertsitateko 
Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuko kidea (Bilbo). Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean 
aditua.  
 
Alberto Hidalgo Tuñón, ezagutzaren soziologiako irakasle titularra Oviedoko Unibertsitatean eta 
Bakearen eta Lankidetzaren Aldeko Oviedoko Institutuko zuzendaria. AEDIDH erakundeko 
lehendakariordea. 
 
Carlota Leret O'Neill, Espainiaren Memoria Historikoa Berreskuratzeko Elkartea. 
 
Mikel Mancisidor, UNESCO Etxearen zuzendaria (Euskadi). Giza eskubideen nazioarteko 
zuzenbideko abokatu aditua. AEDIDH erakundeko kidea. 
 
Carmen Rosa Rueda Castañón, Giza Eskubideen Aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoko 
funtzionarioa (eszedentzian) eta AEDIDH erakundeko zuzendari exekutiboa. 
 
Ana Salado Osuna, nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle titularra Sevillako Unibertsitatean. Giza 
eskubideen nazioarteko zuzenbidean aditua. AEDIDH erakundeko kidea. 
 
Jesús E. Vega López, zuzenbidearen filosofiako irakasle titularra Oviedoko Unibertsitatean.  
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(Geneva). Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean aditua. AEDIDH erakundeko lehendakaria. 
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