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Demokrazia eta askatasunak lortzeko premia eta aldarriaren alde agertu dira ahots 
ugari munduko hainbat eta hainbat lekutan. Poztekoa da, poztekoa denez. 
 
 
1. FINANTZA- ETA EKONOMIA-KRISIAREN AURREAN 

1.1. Mundua krisi larria jasaten ari da 2007-2008 urteetatik hona. Hainbat 
adierazpide ditu krisi horrek. Sortu, berez, 1980ko hamarkadan sortu zen, balio 
demokratikoen eta justizia sozialaren ordez merkatuko legeak ezarri zirenean, 
merkatuen desarautzea etorri zenean eta alde humanoa eta soziala bazterrera 
laga dituen zientzia ekonomikoak indar hartu zuenean.  Amerikako Estatu 
Batuetako finantza-krisiarekin azaleratu zen eta mundu osoraino hedatu da 
azkenerako krisi larri modura. Bistan da, larriak dira gizartean eta politikan 
sortutako ondorioak ere.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2. Urrun dago, gainera, krisiaren amaiera. Itxura guztien arabera oraindik ere 
beste urtebete edo bi iraungo du; areago, adierazpen hau aurkezten ari garen 
honetan, krisiaren unerik okerrenetara itzultzeko arriskua dagoela adierazten 
dute hainbat zantzuk. 

1.3. Krisia batez ere mendebaldeko gizarteetan ari da luzatzen eta bereziki 
Europan. Europar Batasuna sortu zenetik inoizko erronka ekonomiko, politiko 
eta sozial handienak ditugu aurrean: euroaren krisia, finantza-erakundeen eta 
are estatuen kaudimenari buruzko mesfidantza, besteak beste. 

1.4. Indar hartzen ari diren herrialdeak (Txina, Errusia, Brasil eta beste) lehenago 
eta airosoago atera dira, munduan eta ekonomian azken aldian izan diren 
aldaketen adierazle.  Albiste ona da jakitea gero eta herrialde eta biztanle 
gehiagok dutela ongizate material dezentekoa eskuratzeko aukera; izan ere, 
aurrez mendebaldeko herrialdeetako biztanleei mugatua zirudien ongizate 
horrek. 

1.5. Krisiak, ordea, gordinago kolpatzen ditu biziraupenaren muga-mugan 
daudenak. Hainbat urtetan desnutrizio-zifrek behera egin ondoren, azken hiru 
urteotan gora egin dute berriro, eta gaur egun 925 milioi pertsonak pairatzen 
dute egoera hori; Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak1 
estatistikak egiten dituenetik inoizko daturik txarrenetara itzuli gara. Bizitzeko 
gutxieneko baliabiderik ez izatea pertsona batek jasan dezakeen dramarik 
latzena ez ezik, giza eskubideen urraketa ere bada.  

1.6. Europan eta bereziki herrialde batzuetan, hala nola Espainian, higiezinen 
“burbuila” eta bestelako hainbat faktore direla medio, beste era batera 
azaleratu da krisia: langabezia izugarri igo da, jasan ezin diren kopuruetaraino, 
eta pertsonen arteko desoreka eta pobrezia ere areagotu egin da.  

1.7. Urterik urte, aurrekontu publikoak behin eta berriro murriztu dituzte, behar 
sozialak handienak diren partidetan murriztu ere. Komunitatean eginiko 
inbertsioekin eta bizikidetza eta gizarte-kohesioko politikekin lotura duten 

                                                 
1 http://www.fao.org/hunger/en/ 
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partidetan, hain zuzen: hezkuntza, osasuna, gizarte-prestazioak, nazioarteko 
lankidetza, etab. 

1.8. Egin beharreko erreforma fiskalei buruzko eztabaida garrantzitsua ari da 
gertatzen oraintxe bertan. Keinu harrigarria eta aurrekaririk gabea egin dute 
munduko pertsona aberatsenetako batzuek: ekimena hartu eta estatuei 
ohartarazi diete gehikortasuna bukatzeko hainbat bide daudela, eta askotan 
zerga-arloan alderantziz aplikatzea dela horietako bat.   Eztabaida hori ere iritsi 
da Espainiara. Euskal Autonomia Erkidegoan ere hor dugu zerga-arloaren 
erreformari buruzko eztabaida.  

1.9. Krisiaren hasieran G20ak eta nazioarteko beste erakunde batzuek azpimarratu 
zuten zerga-paradisuen garaia amaitu zela. Eta, horrez gain, beste zerga-
eredu batzuk ezarriko zirela kapital-mugimenduen eta batez ere espekulazio-
mugimenduen gainean. Aurrerapauso gutxi izan da bide horretan. 

1.10. Premia bizikoa da nazioarteko finantza-jarduerak arautzea eta komunitate 
globalaren interes publikoaren mende jartzea, baita inbertsiogileek katean-
katean hartutako erabakiak galaraztea ere (pentsio-fondoak, aurrezki-fondoak, 
seguruak, etab.).  

1.11. Arautu egin behar da lehengaien, produktuen eta zerbitzuen salerosketa, era 
horretara guztiek aukerak izan ditzaten lortzeko eta giza eskubide zibil, 
ekonomiko, sozial eta kulturalak, baita ingurumenarenak ere, errespetatuko 
direla bermatzeko. 

1.12. Segurtasun militarrean egiten den gastu izugarria murriztu beharra 
dago, eta energia-produkzioan, garraioetan, telekomunikazioetan eta 
komunikabideetan egiten den gastua arautu, bikoizketak eta aginte bakarreko 
egoerak saihesteko; izan ere, sistema aldetik munduan kolapsoak eragiteko 
arriskua sortzen dute egoera horiek. 

1.13. Argi dugu abiapuntuko egoerara itzultzeak ez duela krisiaren 
konponbidea ekarriko. Ezinezkoa da, gauzak aldatu egin dira, eta, gainera, 
aurreko egoera ere bidegabea zen, zuzentasunik gabekoa eta eutsiezina.  
Horrenbestez, gertatzen ari zaigun guztia ez da txarra: beharbada krisiak 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aukera emango digu gauzak beste modu batera berregiteko. Eta horretarako, 
banandutako dinamikak, gardentasunik gabeak eta epe motzekoak direla 
medio sortutako desorekak eta bazterketak gainditu beharko dira; eta 
norbanakoen askatasunak uztartu egin beharko dira sistemen arriskua 
mugatuko duten baldintza eta testuinguruetako araubideekin. 

1.14. Mundu mailako gaur egungo krisiak justizia sozialaren eta giza eskubideen 
gain eragiten dituen mehatxuen aurrean, UNESCO, bere Konstituzioan 
zehaztutako printzipio demokratikoei jarraituz, garapen ekonomiko eta sozialari 
buruzko beste ikuskera baten alde ari da ahalegin betean; giza eskubideak 
oinarri izango dituen ereduaren alde, era horretara krisiaren ondorio sozialei 
hobeto erantzuteko2. 

1.15. Krisitik aterako bagara, indarrean jarri beharko ditugu zenbait balio unibertsal, 
hala nola elkartasuna eta justizia soziala, baita lana, meritua eta 
ekintzailetasunaren eta ekimen pribatuaren aldeko bultzada ere.    

1.16. Krisitik aterako bagara, hezkuntzaren, berrikuntzaren, ingurumenaren eta 
zientziaren alde egin beharko dugu apustu.  “Garapen iraunkorra lortzeko, –
oroitarazten digu 2011ko MGHei buruko txostenak–, behar-beharrezkoa da 
bakearen, zuzentasunaren, berdintasunaren eta iraunkortasunaren aldeko 
konpromiso aktiboa”3.  

1.17. UNESCO Etxeak konpromisoa hartu du euskal gizartearen aurrean hurrengo 
urteetan ere lanean jarraitzeko eta ahalegin handiagoa egiteko hezkuntza, 
kultura, ingurumen, nazioartekotze eta berrikuntzaren arloetan, era horretara, 
herri honen garapenean eragile izaten jarraitzeko, gure esku dagoen guztian.  

 

 
 
 

                                                 
2 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001837/183708s.pdf 
3 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2011_SP   
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2. GOBERNAMENDU BERRIA KRISI POLITIKO ETA SOZIALAREN ONDOREN 
 
2.1. Gizarte demokratikook alde publikoa, ondasun komuna, kudeatzeko egokitu 

ditugun tresna sozialen (hots, arau eta erakundeen) mugak eta gabeziak 
agerian geratu dira krisiaren eraginez. 

2.2. Egunez egun Estatuak gero eta ahulago ageri dira indar ekonomiko 
globalekiko edo merkatu esaten diegun horiekiko, eta ahultasun hori, gainera, 
konplizea eta arduraduna da askotan. Politikak, berriz, gero eta gaitasun 
gutxiago du erronka handi horiei erantzuteko.   

2.3. Europar Batasunak, herri askotarikoen batasun politikoa den aldetik, behar 
besteko autonomia eta indarra emango liokeen gidaritza hartu behar du bere 
gain; izan ere, aspaldi utzi zion batasun ekonomiko hutsa izateari. Begien 
bistakoa da politika erkidearen eta zerga arloko koordinazioaren beharra, baina 
horren aurrean EBk batasun modura erantzuteko gaitasun gutxi erakutsi du, 
gaitasun gutxi erantzun bateratua emateko, eta hainbat eragile ari da horrelako 
erantzun baten eskean, Europako Etorkizunerako Kontseilua, besteak beste4.  

2.4. Nazioarteko erakundeen lekua, eta bereziki NBErena, beste erabaki-organo 
batzuek hartu dute, ordezkaritza txikiagoko organo elitistagoek, hala nola G-
20ak.  

2.5. Ustelkeria, elkar gurutzatzen diren erantzukizunen arrastoa, orban handi 
samarra da oraindik ere herrien garapen ekonomiko, sozial eta moralerako. 
Poztekoak dira, poztekoak direnez gizarte zibilak ustelkeria kontrolatzeko 
abiatutako ekimenak.   

2.6. Krisiaren aurrean ez da erantzun ausartik izan, eta, hiru urteren buruan, 
etorkizunera begirako planteamendurik ere ez dago. Horrek herritar suminduen 
mugimendu handiak sorrarazi ditu, bai herrialde autoritarioetan (Egipto, 
Tunisia, Libia, Siria…) eta bai herrialde demokratikoetan (Islandia, Espainia, 
Txile…). 

                                                 
4 El País egunkariko artikulua, 2011-9-5ean argitaratua: (www.elpais.com), 5-9-2011. 
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2.7. Esaterako, Espainiako M-15 mugimenduak adierazten du gizarteko sektore 
zabaletan egonezina dagoela politikak egoerari erantzuteko gaitasunik ez 
duelako, eta, paradoxa bada ere, politikak eta politikariek sortu eta eman 
beharko lituzkete erantzunak. Mugimendu horrek bere egin du Stéphane 
Hesselek sumintzeko eta haserretzeko eginiko aldarria5 (2008ko 
UNESCO/Bilbo Saria Giza Eskubideen Kulturaren alde) eta erreforma sakonak 
eskatu ditu. 

2.8. Krisitik aterako bagara, demokrazia gehiago eta demokrazia hobea beharko 
dugu, eskubideak beharko ditugu baina baita erantzukizunak eta obligazioak 
ere. Konponbidea ez da etorriko politika gutxiago eginda edo alde politikoa eta 
politikariak gutxietsita, politika hobea eginda baizik, demokraziarako hezkuntza 
bultzatuta, tokikoa eta globala hobeto gobernatuta.     

2.9. Demokrazian sakondu behar dugu, besteren esku utzitako demokrazia hutsa 
izan ez dadin. Aitzitik, parte hartzeko aukera handiagoa eman behar du 
demokraziak, eta hor gizarte zibilak esku-hartze handiagoa izan behar du eta 
alderdi politikoen (beharrezkoak), sindikatuen eta enpresa-erakundeen lana 
osatu behar du, eta parte hartzeko beste zenbait bideren artean aukera izan 
behar du teknologia berrien bidez (Internet, eskuko telefonoak, gailu 
digitalak…) guztion ondasun horretan eragina duten gaiei buruzko 
informazioan, ezagueran, eztabaidetan eta erabakietan esku hartzeko. 

2.10. Gaur egun botere globaleko zenbait eremu ohiko kontrol demokratikoko 
tresna eta bideetatik kanpo geratzen dira; jakin egin behar dugu ditugun 
gobernamendu-ereduak hobeto aprobetxatzen eta, behar denean, beste 
batzuk egituratzen.  Alde askotatik, Federico Mayor Zaragozak esan izan duen 
moduan, berriro hasi beharra daukagu mundu mailan6. Etorkizunera begira, 
mundu mailako arazoak gainditzekotan, erakunde globalak beharko ditugu, 
komunitate global berri horren erronkei erantzuteko behar beste botererekin. 

                                                 
5 Stéphane Hessel, euskaraz: Haserretu zaitezte! Inma Erreak itzulia, Denonartea, 2011. Gaztelaniaz: Hacia nuevas 
solidaridades, Ed Catarata, 2009; Indignaos, Destino, 2011; y ¡Comprometeos!, Destino, 2011 
6 http://federicomayor.blogspot.com/2011/08/inaplazable-un-nuevo-comienzo-escala.html  
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2.11. Era berean, gizarteak ere gobernamendu global horren egituran parte hartu 
behar duela uste dugu; garaiei aurre hartuz, horrela aurreratu zuten 
UNESCOko sortzaileek erakundearen Konstituzioan.   

2.12. UNESCO Etxeak ardura hartu du euskal gizartearen aurrean tokikoa eta 
globala hobeto gobernatzeko zeregin horretan lanean jarraitzeko eta ahalegin 
handiagoa egiteko; bi eremu horietan eragile aktibo izaten jarraitzeko eta, bide 
horretatik, guztiontzako gobernamendua lortzeko, eskubideekin eta 
betebeharrekin. 

 
 
3. ONGIZATE-ESTATUTIK GIZA GARAPEN IRAUNKORRERA 

3.1. Europan Estatu Soziala edo Ongizate-Estatua esan izan diogun eraikuntza 
historiko hori krisian dago, gainbeheran, alde batetik globalizazioaren eraginez, 
eta, bestetik, demografiaren eta populazioaren piramide eutsiezinaren 
eraginez.  

3.2. Estatu Sozialaren oinarrian dauden balioak, printzipioak eta helburuak 
(zuzentasuna eta justizia soziala) axola zaizkigu, eta ez ditugu horiek galdu 
nahi; areago, sendotu egin nahi ditugu.    

3.3. Alabaina, defentsa hutsezko erantzunak, Ongizate-Estatua babestearen 
aldeko erantzun soilak ez dira nahikoa, ez digute balio; izan ere, aldaketei uko 
egitera eta ezezko planteamenduetara edo planteamendu atzerakoietara 
mugatzen dira. Garbi dago aurrean ditugun arazoak larriak eta egiazkoak 
direla, eta aldaketak iritsi, iritsiko direla, edo, hobeto esan, iritsi direla.  

3.4. Ongizate-Estatuak, mundu modernoaren eraikuntza horrek, ez ditu konpondu 
krisi globalaren eraginez sortutako arazoak, eta, horrenbestez, beharrezkoa da 
beste sistema bat ezartzea, herri eta pertsona guztientzako giza garapen 
iraunkorrean oinarriturikoa, bakea eta giza eskubideak ardatz direla. 

3.5. Trantsizio horren adierazle da, kontzeptu aldetik bederen, “Lehiakortasun 
Globalari buruzko 2011-2012ko Txostena” (Munduko Ekonomia Foroa); izan 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ere, txosten horrek kohesio soziala eta epe luzerako iraunkortasuna 
kontzeptuak jaso ditu nazioartean lehiakor izateko faktore garrantzitsu modura, 
eta, era berean, Giza garapenerako txostenetan (NBGP) bildutako ekarpenak 
ere hartu ditu aintzat. 

3.6. Erronka ez da Estatu Sozialaren krisia eragin duten globalizazioaren indarrei 
aurre egitea, ezta horiei entzungor egitea ere; aitzitik, indar horiek gobernatzea 
eta Estatu Soziala gorpuzten duten printzipioen zerbitzura jartzea da kontua, 
estatu sozial hori beste molde batzuekin unibertsal egiteko, era horretara indar 
horiek garapen sozialaren, giza garapen iraunkorraren eta giza eskubideen 
alde lan egin dezaten. 

3.7. Globalizazioaren eta politika eta gobernamendua aldatzearen eraginez, 
estatuen autonomiak (eta, ondorioz, politikak) espazio (eta gaitasun) aldetik 
galera handiak izan ditu. Ekonomiaren grabitate-zentroa Asia aldera mugitu da: 
alde batetik, inbertsioak eta produkzioa hara joan dira, hein handi batean 
produkzio aldetik neurriz gaineko deslokalizazioa gertatu delako, baina, 
bestetik, B+G, zientzia, talentua eta sormena ere Asiara joan dira. Europak 
kanpoko inoren beharrik gabe bere burua diseinatzeko espazioa eta ahalmena 
galdu du. Horrek beste aukera batzuk eman dizkie indar hartzen ari diren 
herrialdeei. Europan arazoak sortzen dizkigu, baina baita aukerak ere.  

3.8. Ekonomiak eta aberastasuna sortzeak ez du diskurtso sozialetik aparteko gaia 
izan behar. Gizarte-erakundeak ez gara gastu-eragile hutsak, ez gara 
kezkatzen soilik aberastasuna banatzeaz; aitzitik, oparotasuna (iraunkorra eta 
eskubideak aintzat hartuko dituena) sortzeaz ere kezkatzen gara. Ez gara 
hazkunde itsuaren aldekoak, hazkundea helburutzat hartzearen aldekoak, 
baina, era berean, ezin dugu ohiko diskurtso sozialean geratu, gastu sozialera 
mugatzen den diskurtsoan. Beste batzuekin batera baliabideak sortzeko 
eragile eta erantzule izan gaitezkeela sinetsi behar dugu eta horretan lan egin, 
eta kohesio eta justizia soziala hartu behar ditugu helburutzat, baita 
garapenerako baldintzatzat ere (horrela adierazten du NBGParen 2005eko 
Giza Garapenari buruzko Txostenak). Eta, sormenerako eta berrikuntzarako 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ardura ere hartu behar dugu gure gain, beste batzuekin batera. Aberastasuna 
sortzeko zeregin horretan guk ere badugu gure ardura, esparru bietan gainera, 
makroan eta mikroan, munduan eta enpresan. Eskubideak bai, baina baita 
ardurak eta betebeharrak ere. 

3.9.  Gizakiok nahierara erabili eta moldatu ditugu Lurreko ekosistemak, 
baliabideen gero eta eskaera handiagoa betetzeko eta asetzeko, batez ere 
azkeneko 50 urteotan, teknologian eta bioteknologian izan diren aurrerapenei 
esker. Planetaren eraldatze horrek onura nabarmenak ekarri ditu pertsonen 
ongizaterako eta ekonomiaren garapenerako, baina horra jardun horren 
ifrentzua, azken urteotan agerian geratzen ari dira onura horiei loturiko 
kostuak. Gainera, eskualde guztiek eta pertsona-talde guztiek ez dute etekin 
bera atera; areago, askok kaltea baino ez dute jasan.  

3.10. Baliabideen eskaerak gainditu egiten du planetaren ahalmena 1980. urtetik, 
gaur egun %20an gainditu ere. Europan, batez beste, aztarna ekologikoak 
bikoiztu egiten du Planetak har dezakeen zamaren gaitasuna. Euskal 
esparruan gainditu egiten dugu batez besteko hori. Baliabideen kontsumoa 
hazten ari da, naturaren sistemak baliabide horiek ordezkatzeko duen 
ahalmena baino azkarrago hazten ere. Nazio Batuek Milurtekoko Ekosistemen 
Ebaluazioari buruz eginiko txostenaren arabera, aztertutako ekosistemen 
zerbitzuen %60 degradatzen ari da edo ez irauteko moduan erabiltzen da. 

3.11. Bestelako gidaritza zientifikoa behar dugu, ekonomia eta ongizate soziala 
jakintzan oinarri daitezen, eta, horretarako, unibertsitateen eta ikerketa-
zentroen rola indartu behar dugu, eta ingurumen arloko gaietan 2000. urteko 
Lurraren Gutuna oinarritzat hartzea lortu behar dugu. 

3.12. Herrialde garatuetan biztanle bakoitzak gaur egun kontsumitzen duena eta 
sortzen duen zabor kopurua ezin da planetan gaur egun bizi diren biztanle 
guztiengana orokortu, eta, are gutxiago etorkizuneko belaunaldietako 
biztanleengana. Akabo bestela naturaren ondasun guztiak.   Gehiegizko 
xahutzeak eta garapen-ereduen desberdintasunak, etorkizun ez oso urrunean 
proiektatuta, ingurumenak jasan ezingo duen egoera ekarriko du. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.13. Herritarrak eta eskubideak aintzat hartuko dituen gizartearen alde egin dugu 
apustu. Herritarrik gabeko Demokraziarik ez dugu nahi; herritar moral eta 
kosmopolitak, arduratsuak, demokrazia indartsua eraikiko duten herritarrak 
nahi ditugu. 

3.14. UNESCO Etxeak konpromisoa hartu du kultura sozial berri horretan parte 
hartzeko eta, horrenbestez, bere egin du kultura horren funtsa: hau da, alde 
sozialetik esparru bietan, mikroan eta makroan, aberastasuna sortzeko eta, 
aldi berean, aberastasun hori modu bidezkoan banatzeko ardura hartu du 
beste eragile batzuekin batera.   

3.15. Euskadin, Ekoeuskadi prozesua planteatu da 2020ari begira Garapen 
Iraunkorreko Estrategiatzat. Garapen iraunkorreko eredu jakin bat, baliabide 
gutxiago kontsumituko dituena, eta bestelako ekonomia bat, giza ongizatea eta 
ingurumena zaintzea lehenetsiko dituena, hartu dira jomugatzat. Ekoeuskadi 
2020 eta Garapen iraunkorreko bulegoa dira iraunkortasunaren estrategia 
garatzeko Euskadiko markak, eta horiekin elkarlanean jarraitzeko konpromisoa 
du UNESCO Etxeak, batez ere nazioartean. 

 
 
4. BAKE KULTURA ETA GIZA ESKUBIDEAK 

4.1. Bakearen Nazioarteko Egunaren harira urtero zabaldu ohi duen mezuan, 
horrela adierazi zuen Nazio Batuen Idazkari Nagusiak, Ban Ki-moon jaunak: 
“aurtengo gaiak bakearen eta demokraziaren arazoa du ardatz”.  Eta segidan 
hauxe erantsi zuen: “[demokrazia] funtsezkoa da Giza Eskubideak izateko”. 

4.2. Demokraziari buruzko Adierazpen Unibertsala berretsi eta babesten dugu. 
Indar hartzen ari da aipatutako ekimena, besteak beste Stéphane Hessel, 
Federico Mayor Zaragoza eta Jacques Delorsek bultzatua. 

4.3. NBEk ezin zezakeen gai egokiagorik proposatu Bakearen Nazioarteko 
Egunaren aurtengo ediziorako; izan ere, aurten, udaberri arabiarrak erakutsi 
digu herrialde guztien eskakizuna eta beharra dela demokrazia egiazko eta 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

eraginkorra, baita ezinbesteko baldintza ere bakea lortzeko. Libian izan, 
Palestinan izan edo Sirian izan, gatazkak konpontzeko ez dago beste 
oinarririk: herrien aldarri demokratikoak eta aldarri horiei nazioarteak 
emandako babesa aintzat hartzea; epe motzerako beste erabakien gainetik 
horiek dira bakerako ardatzak. 

4.4. Zuzendari Nagusiak Bakearen nazioarteko eguneko mezuan esandako hitzak 
dira: “Aurten, Gazteriaren Nazioarteko Urtean, gogo onez hartu ditugu asmo 
bakezale horiek, eta asmo horiek bultzatu dituzten aurreikuspenak bete baizik 
ezin dugu egin. Kontuan hartu behar ditugu emakume eta gizon gazteen 
ideiak, eta gizarte guztietan dagokien lekua izateko eskubidea bermatu behar 
diegu. Gazte horien ahotsak aditu egin behar dira, eta, are garrantzitsuagoa, 
entzun. UNESCOk egunero egiten du lan balio eta instituzio demokratikoak, 
justizian, berdintasunean eta giza eskubideen errespetuan oinarrituriko balio 
eta instituzioak, bultzatzeko zeregin horretan gazteei laguntzeko. Bake kultura 
eta indarkeriarik eza sendotzeko egiten dugu lan, eta, horretarako, kulturen eta 
erlijioen arteko elkarrizketa baliatzen dugu, elkar ulertzea sustatzen dugu eta 
berradiskidetzea bultzatzen. Adierazteko beste tresna eta bide batzuk eman 
nahi dizkiegu gazteei, eta aukerak eskaini aldaketa baketsuaren alde jardun 
dezaten. UNESCOk Parisen, urriaren 17tik 20ra egingo duen Gazteriaren 
Foroak zehaztutako helburuak dira horiek. Hauxe izango da foro horren 
goiburua: Nola bultzatzen dute aldaketa gazteek?”7. 

4.5. UNESCO Etxeak Zuzendari Nagusiaren gogoeta horri laguntzeko, eta urriko 
foroan mamituko diren hausnarketak aurreratzeko, “Gazteak eta Bake Kultura” 
Nazioarteko Mintegia antolatu du irailaren 22tik aurrera Bilbon. Eusko 
Jaurlaritzaren Bizikidetza Planaren testuinguruan bost kontinentetako 150 
gazte baino gehiagok hartuko dute parte mintegi horretan. Federico Mayor 
Zaragoza jaunak zabalduko du ekitaldia. Amaieran, mintegian ateratako 
ondorioak Zuzendari Nagusiari bidaliko zaizkio, Pariseko topaketa hori 
aberasteko.   

                                                 
7 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002117/211764s.pdf  
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4.6. Bakea eraikitzeko beste oinarrietako bat da estaturik ez duten herriak 
errespetatzea, onartzea eta nortasun propioarekin munduko gainerako 
herrialdeekin batera bizitzea. Horrek sakondu egiten du gizarteen kalitate 
demokratikoa. 

4.7. Gure herrian ere urte garrantzitsua dugu; bakea behin betiko sendotuko den 
urtea izatea nahiko genuke, eta, horretarako, Euskadin bakeaz hitz egingo 
bada, ezinbestekoa da ETA desagertzea.  

4.8. Baina ETA desagertzeaz gain, urratsak eman beharko dira pertsona guztien 
eskubide guztiak errespetatzeko bidean, aintzat hartu beharko dira biktima 
guztien eskakizunak eta memoria historikoari loturikoak, sendotu egin beharko 
da erakunde demokratikoen funtzionamendua, eta bermatu egin beharko 
eragile politiko guztiek horietan parte hartzeko aukera izatea, betiere giza 
eskubideak eta bizikidetza eta pluraltasuneko gutxienekoak errespetatzen 
badituzte.   Guztiok errespetatu behar ditugu nazioarteko erakundeek gure 
herrialdeari buruz emandako ebazpenak, hala gure ikuskera politikoarekin bat 
datozenean nola ez datozenean.   

4.9. Euskadin berradiskidetzea lortzea dugu helburu; horrek ez du esan nahi, 
ordea, gertatutakoa ahaztu behar denik, biktimek eta biktima horiek eragin 
dituztenek elkarri beharrezko barkamena eskatu behar diotenik ere, ez du esan 
nahi lagun bihurtu behar dutenik, baizik eta gizartean gizalegez elkarrekin 
bizitzeko gutxienekoak errespetatu behar ditugula guzti-guztiok, ezinbestekoak 
direla gutxieneko horiek gure gizarteak aurrera egiteko.   

4.10. UNESCOk, erakundearen konstituzioari leial, Bake Kulturaren ideia proposatu 
zuen bere garaian, kontzeptu horren baitan biltzeko aipatutako proposamenak 
eta horiek lortze aldera eman beharreko urratsak dinamizatzeko. Bake kultura 
da UNESCO Etxeak egiten duen lanaren esparru nagusia. Bake kultura horri 
jarraituz, pertsonen adimenean du sorburua bakeak eta haien dinamika sozial 
eta politikoak gidatzen ditu giza garapena eta justizia lortzeko bidean. 

4.11. UNESCO Etxeak aukera izan du azken urteotan biktimen, memoriaren eta 
erreparazioaren eta egiaren esparruan lan egiteko; hala, Eusko 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Legebiltzarreko talde guztiek horri buruz onartu duten agirian hartu du parte; 
aurrekaririk gabeko ekimena izan da.  

4.12. UNESCO Etxeak arlo horietan lanean jarraitzeko eta eragile izateko 
konpromisoa du, bake kulturaren testuinguruan, Idazkari Nagusiak aipatutako 
Giza Eskubide, Demokrazia eta Bakea uztartzeko bidean aurrera egin 
dezagun. Zehazki, Bizikidetzarako Kontsulta Batzordeko Giza Eskubide eta 
Bakearen aldeko Elkarteen Foroan jarraituko dugu lanean, baita Eusko 
Legebiltzarrean, organo horretako Giza Eskubideen Batzordean eta biktimen 
gaineko ponentzian laguntzen ere.    

 
 
5. HUMANISMO BERRIA 

5.1. Oinarrizko balioak ardatz direla, beharrezkoa eta are premiazkoa da giza 
espeziea bereizten duten ahalmenak ahalik eta gehien erabiltzea: pentsatzea, 
sortzea, asmatzea, imajinatzea. Norbanakoen ongizateak bateragarri izan 
behar du gizakiaren izaera sozialarekin, besteekiko eta ingurumenarekiko 
ditugun betebeharrekin. 

5.2. Aurrekaririk gabeko krisiak, mundu mailakoak, erantzun etikoak, bidezkoak eta 
eraginkorrak behar ditu, globalak eta integralak horiek ere, eta erantzun 
horietan jaso behar dugu gure tradizio desberdinetako jardun politiko eta 
kulturalaren onena, gaur egungo beharrizanetara moldatzeko.   

5.3. Ez du balio bertan goxo egiteak, krisia etorri den moduan joango dela uste 
izateak. Hutsetik berriro hasi beharrik ere ez dugu, ezerk balioko ez balu 
bezala. Gaur arte jaso eta eraiki dugun on guzti hori aintzat hartzen jakin behar 
dugu. 

5.4. Berriz aztertu behar ditugu gizateriari mendez mende aurrera egiteko eta 
lorpen nabarmenenetako batzuk eskuratzeko aukera eman dioten balio 
handiak: justizia, demokrazia, giza eskubideak, zientzia, hezkuntza.      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.5. Ez dira kultura baten edo bestearen lorpenak. Iparraldeko eta hegoaldeko, 
ekialdeko eta mendebaldeko, erlijio-kultura askotariko eta tradizio laikoa duten 
kulturetako ekarpenekin mamitutako lorpenak dira. Unea da esateko behar 
ditugun balioak gizateria osoarenak direla, kulturen eta politiken aniztasuna 
errespetatzen duten neurrian. 

5.6. UNESCOren Zuzendari Nagusiak, Irina Bokova8 andreak, HUMANISMO 
BERRIA kontzeptuari buruz gogoeta egiteko proposatu digu UNESCOren 
familia handia osatzen dugun erakunde guztioi.  

5.7. Nazioarteko bizitza jada ez da subiranotasunak elkarren ondoan egotea eta 
botereen arteko erkatze hutsa. Badira jada jardun eraginkorrak zehazteko gai 
diren erakundeak. Gobernamendu egokiaren osagai dira, esaterako, 
honakoak: jurisdikzio unibertsala printzipioaren hazkunde mantsoa, giza 
eskubideen unibertsalizatzea eta nazioarteko integrazioaren sendotzea. Horiek 
dira epe luzera erronka globalei aurre egiteko bideak. Pixkanaka-pixkanaka 
hezurmamitzen ari da nazioarteko humanismoa, edo, beste egile batzuek 
definitu duten moduan, nazioz gaindikoa9 edo globala. 

5.8. Humanismo Berria Giza Eskubideetan oinarritzen da, unibertsalak baitira giza 
eskubideak, eta berdintasuneko eta inor ez baztertzeko printzipioetan. 

5.9. Humanismo Berriak aintzat hartzen du genero berdintasuna, bai eta jakintza 
eta boterea berdintasunez eskuratzeko eta horietan parte hartzeko aukera ere.  

5.10.  Humanismo berriak lehen mailan jartzen du hezkuntza: unibertsala, ez 
baztertzailea, osoa eta bizitza osorakoa. 

5.11. Humanismo Berriak errespetatu eta sustatu egiten du munduko hizkuntza- 
aniztasuna. 

5.12. Humanismo Berriak errespetatu eta sustatu egiten du kultura-aniztasuna, eta 
askatasun eta eskubideak gauzatzeko oinarritzat hartzen du; gizakiaren 
ahalmen, gaitasun eta aukera guztiak gozatzeko eta erabiltzeko oinarritzat. 

                                                 
8 Humanismo Berri bat XXI menderako. (Gaztelaniaz):  http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775s.pdf    
9 http://www.diariovasco.com/v/20110516/opinion/articulos-opinion/humanismo-transnacional-201105 
http://www.globernance.com/d-innerarity-gobernar-los-riesgos-globales/ 16.html  
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5.13. Humanismo Berriak ulertu egin behar du gizakiak zer eginkizun duen 
naturan, naturaren parte den heinean, eta ingurunearekin garapen 
harmoniatsua bideratu behar du. 

5.14. Humanismo Berriak, azken batean, pertsona guztien eta herri guztien Giza 
Garapen Iraunkorra bermatu behar du.    

5.15. Humanismo Berriak aztertu egin behar du segurtasun globalaren arazoak 
nola gobernatu, aurre egin behar die globalizazioak sortutako arrisku 
sistemikoei10, eta, horretarako, konfiantza sortu behar du, araubideak 
zehaztu behar ditu eta lankidetza eratu behar du proiektu eta erakunde 
berrien bitartez.   

5.16. Nazio Batuen Sistema sendoagoaren baitan hezurmamitu beharko da 
Humanismo Berria, eta hor UNESCOk berebiziko eginkizuna izango du. 
Hainbat arlotan (besteak beste hauetan: Milurtekoko Garapen Helburuak, 
Giza Garapena, Milurtekoko Ekosistemak, Zibilizazioen Aliantza, Klima-
aldaketa, armak kentzea, kultura-aniztasuna eta jakintzaren gizartea 
pertsona guztientzako) arrisku global horiei aurre egingo dieten mundu 
mailako proiektuak oinarri direla eratu beharko da humanismo hori.  

5.17. UNESCO Etxeak konpromisoa hartu du aurrera begira Zuzendari Nagusiari 
laguntzeko Humanismo Berri hori aztertzen, proposamenak egiten eta 
zabaltzen, eta indar berezia egingo du gizarteak prozesu horretan parte har 
dezan.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 http://www.globernance.com/d-innerarity-gobernar-los-riesgos-globales/   
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