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Egile guztiok helburu horretan argitalpen hau lagungarri izatea nahiko genuke.



Ura, baliabide bakarraUra, baliabide bakarra
Carlos Fernández Jáuregui 

Alberto Crespo



Uraren eta bizitzaren arteko lotura estuaz ibilbidea eginez hasten da 

artikulua. Ondoren, egileek ikuspegi orokor batetik eta zehatz-mehatz aztertu dute 

baliabide hori: uraren forma guztiak zerrendatu dituzte, eta naturak urari 

dagokionez zer eskaintzen duen azaldu dute. Ura ugaria izan arren, desorekaz 

banatuta dago bai denboran bai espazioan, eta, horregatik, gizakion gero eta behar 

handiagoa asetzeko ur eskasia dugu.

Egileek uraren erabilerak eta uraren erabiltzaileak identifikatu dituzte, 

baliabide horren eskari gero eta handiagoa zergatik sortu den ulertzeko. Diotenez, 

naturak eskaintzen duen uraren eta gizarteak eskatzen duen uraren arteko 

desorekaren ondorioz sortu da uraren munduko krisia. Gobernagarritasunaren 

krisitzat hartzen dute uraren krisia, eta, gai horri heltzeko, krisia nondik datorren 

ezagutu behar da, eta jokabide-eredu eta moldeak aldatu behar dira, arazoari aurre 

egiteko. Horrek zera eskatuko luke: uraren aurrean errespetuzko, babesezko eta 

zaintzazko jarrera hartzea ez ezik, ikuspegi osoagoa izatea, merkantzia gisa 

erabiltzeaz gainera, ura baliabide berdingabetzat, planetako bizitzaren euskarritzat 

eta giza eskubidetzat ulertzen eta aitortzen laguntzeko.



Boterearen eta pobreziaren Boterearen eta pobreziaren arteanartean: : 
ura giza garapenerakoura giza garapenerako
Cecilia Ugaz



Testu honetan, gizakien garapenaren teoriaren, gaitasunen eta 

aukeren ikuspegitik heldu dio egileak uraren arazoari. Lehenengo zatian, 

krisiak gizakiari dakarkion kostua azaldu du –gehien txiroenei eragiten 

dielarik– eta, gero, horrek Milurtekoko Garapenerako Helburuak lortzeko 

zer ondorio dituen aztertu ere. Krisiaren ezaugarri nabarmenenetako bat 

azpimarratu du: ura eta saneamendua izateko aukera-berdintasunik eza. 

Ondoren, eskasia-moduak eta bazterkeriaren mekanismo historikoak 

aipatu ditu. Era berean, uraren arazoaz jardun du; haren ustez, ura ez da 

arduraz erabiltzen, ezta behar bezala banatu ere. Ondoren, edateko urik 

ez dutenak erdira murrizteko MGHa betetzeko nolako inbertsioa egin 

behar den azaldu du. Azkenik, 2006ko Giza Garapenari buruzko 

Txostenean aurkeztutako lau zutabe dakartza, milioika lagunek edateko 

ura izatea aldarrikatzen dutenak.



Giza eskubideak eta  uraren Giza eskubideak eta  uraren 
mundu mailako mundu mailako krisialdiakkrisialdiak: legetik : legetik 
praktikarapraktikara
Malcolm Langford



Hasteko, uraren munduko krisia hiru alderditatik aurkeztu du 

artikuluaren egileak: gizartea, ingurumena eta anti-merkaturatzea. 

Ondoren, nazio eta nazioarte mailako lege-esparruan uraren inguruko 

giza eskubideen arloan izan diren bi aurrerapauso esanguratsu aztertu 

ditu: ingurumen-osasunaren eskubidea eta uraren eskubidea. Tesi 

modura, uraren giza eskubidea bideratzeak beste hiru krisiak konpontzen 

laguntzen dituela planteatzen du.

Legeak eta nazioarteko zuzenbidea nazio eta herri mailan 

betearazteko, borondate politiko handia behar da, eta, horrenbestez, 

gizarte zibilaren mobilizazio handia eta nazioarteko babesa. Ura

eskubidetzat hartzeak estrategia-zerrenda luzea dakar berekin, eta 

eskubide hori betetzeko eta behar bezala praktikan jartzeko aukera mota 

asko ematen ditu. Egileak adibide esanguratsuen bidez erakutsi du hori 

guztia. Ura giza eskubideen ikuspegitik hartuta egungo testuinguruaren 

aringarri genukeen ala ez dugu guztiontzako erronka.



Uraren Uraren 
paradigmakparadigmak
Mikel Mancisidor



Urari buruzko eztabaida eta istiluetan, kontrako interesak ez ezik, 

uraren kultura ezberdinak egon daude; urarekin dugun harremana 

ulertzeko modu ezberdinak dira, eta, azken batean, uraren paradigma

ezberdinak.

Artikuluaren egileak azterketa deskriptiboa egin du lehenik, eta

bost paradigma bereizi ditu. Haietako bat paradigma legalista izenekoa 

da; ura giza eskubide gisa hartzean oinarritzen delarik. Baliteke 

paradigma hori formalegia eta eskasa izatea uraren gaurko erronkei 

aurre egiteko. Ondoren, horietako hiru beste paradigma zabalago batean 

batzea proposatu du: ura giza eskubide moduan paradigma 

izendatutakoan alegia. Paradigma legalista estuan behar bezala jaso ez 

diren sentsibilitate ekosistemiko eta sozialak batzen ditu paradigma 

horrek.

Egilearen iritziz, uraren giza eskubidea (UGE) lortzeko bidean 

Nazio Batuetan egindako azken urratsek paradigma legalista gainditu 

dute, eta ura giza eskubide moduan paradigma berrira hurbiltzen doaz –

eta elkar osatzen doaz, aldi berean–. Artikulu honetan, horixe bultzatu 

nahi du egileak.



Beharren eta eskubideen artean. Beharren eta eskubideen artean. 
Zergatik den garrasi bat baino Zergatik den garrasi bat baino 

gehiago uraren eskubidea.gehiago uraren eskubidea.

María Eugenia Rodríguez Palop



Uraren eskubidea giza eskubideen zerrendatik kendu izanaren arrazoiak 

honako hauek omen dira: ura merkantziatzat ikustea, merkantzia eta 

beharrizanak berdin-berdintzat hartzea, edota beharrizanak eta eskubideak 

elkarrengandik banatzea. Artikulu honetan, baina, egileak uraren eskubidea giza 

eskubidetzat jotzearen alde egin du. Honako ideia hauek azaldu ditu: a) 

beharrizanak oinarri antropologikoa dira, b) eskubideen eta beharrizanen arteko 

lotura kontzeptuala, c) uraren eskubidea ezin da merkatuaren arauetara makurtu, 

politika horrek konpondu baino gehiago korapilatu egiten dituelako arazo 

ekonomikoak, ekologikoak eta sozialak, eta, hain zuzen ere, uraren eskubidea 

aldarrikatzean konpondu nahi ditugun arazoak dira horiek, eta d) merkantzia eta 

beharrizana berdin-berdintzat jotzea beharrizanen diskurtsoaren ikuspegi estu-

estu batetik baino ezin da justifikatu.

Ura izateko eskubidea beharrizanen esparruan kokatu behar da, eta hori 

ez da bateraezina ura giza eskubidetzat hartzearekin. Eskubide horrek taldearen 

interesak eta ondasunak babestu behar ditu, eta, horretarako, nazioko eta 

nazioarteko erakundeek zenbait baldintza bete behar dituzte. Izan ere, eskubide 

hori betetzeak, besteak beste, demokratizazio eta deszentralizazio koordinatua 

dakar, bai eta gizarte-politikak indartzea ere.



Ura izateko eta saneamendurako Ura izateko eta saneamendurako 
giza giza eskubideaeskubidea: abantailak eta : abantailak eta 
mugakmugak

Thorsten Kiefer

Virginia Roaf



Uraren eta saneamenduaren eskubideak gaur egun bizi duen krisiaren 

deskribapena eginez hasten da artikulua. Ondoren, ura eta saneamendua 

izateko eskubidearen arrazoiak eta lege-oinarriak aztertu ditu egileak. 

Horretarako, biak batera giza eskubide bakartzat zergatik hartu behar diren 

azaldu du, eta nazioko eta nazioarteko zuzenbidean nolako aitorpena egiten 

duten berrikusi du. Jarraian, ura eta saneamendua izateko eskubideak gaurko 

garapenari zein ekarpen egiten dion aztertu du, hala nola kontu-bihurtze 

kopurua gehitzea, oinarrizko premien lehentasunezko arreta eta bazterketarik 

eza. Zenbait adibide praktiko erakusten ditu horretarako. Azken atalean, ur- eta 

saneamendu-zerbitzuak izateko eskubidean oinarri duen ikuspegiaren mugak 

landu ditu. Ondorio nagusia zera da: munduan zerbitzu horiek eskuratu ahal 

izateko traba nagusia ez da ez ur-baliabiderik eza, ez jakintza edo kostu txikiko 

teknologiarik eza (hala behar duten komunitateetan), ez kostu ekonomikoa 

neurriz kanpokoa izatea ere. Ez dago borondate politikorik politikan eta 

garapenean ura eta saneamendua unibertsalizatzea benetako lehentasuna izan 

dadin, eta horra hor traba nagusia.



Ura izateko giza eskubidea, Ura izateko giza eskubidea, 
garaia iritsi zaion ideia batgaraia iritsi zaion ideia bat

Maude Barlow



Uraren inguruan, bi ikuspegi guztiz ezberdinen arteko borroka hasi da: alde batetik, 

ura merkantzia gisa ikusten dutenak daude, eta bestetik, ura herri-arduratzat eta giza 

eskubide oinarrizkotzat daukatenak.

Egileak dioenez, Nazio Batuek uraren eskubideaz ituna egin beharko lukete. Itun horri 

esker, ura banatzeko sistema justu bat lortzeko ezinbesteko lege-oinarriak sortuko lirateke, 

eta herrialde guztientzako araudi bateratu eta koherente bat ezarriko litzateke. Izan ere, 

Estatuaren ardura da herritarrei ur nahikoa, segurua, eskuragarria eta egokia ematea, herri-

zerbitzu gisa.

Uraren justiziaren aldeko munduko mugimenduaren iritziz, itunak berariaz deskribatu 

beharko luke giza eskubidea ez ezik herri-ondarea ere badela ura. Aldi berean, estatuez 

gainera, beste erakunde batzuek ere bete beharko lukete itun hori, batez ere nazioz gaineko 

enpresa handiek, MMAk eta Munduko Bankuak. Gerta daitekeen gauza da zenbait eragile —

hala nola uraren enpresa handiak— prozesu horretaz jabetzea eta, ondorioz, eragile 

pribatuen parte hartzeari lehentasuna emango dion ituna sortzea; hori dela eta, gero eta 

ardura handiagoa erakusten dute uraren eskubidearen alde lanean ari direnak.

Halaber, talde asko gogor ari dira lanean barne-legediak aldatzeko, herrialde 

guztietako pertsona guztiek ura izateko eskubidea bermatua izan dezaten.



Nazioarteko Hamarkadako Nazioarteko Hamarkadako ““Ura, biziUra, bizi‐‐
iturriiturri”” 20052005‐‐2015 ekimenerako erronkak 2015 ekimenerako erronkak 
giza eskubideen gaietangiza eskubideen gaietan

Helena Caballero Gutiérrez

Fernando Díaz Alpuente



Nazio Batuak aipatzeak berehala dakar gogora Giza Eskubideen 

Adierazpen Unibertsala. Giza eskubideek zer muga eta zer lotura 

dituzten eztabaidatu izan dute erakunde horren barruan, eta hortxe 

daude uraren giza eskubidea garatzeko eta ezartzeko aukera zabalenak 

ere.

Liburuaren atal honetan, gure helburua da giza eskubide hori 

Nazio Batuen Sistemaren barruan nola dagoen berrikustea. Urak 

bizitzarako oinarrizko osagai moduan eta herrien arteko elkartasunaren 

ardatz moduan duen garrantzia kontuan hartuta, osagai ezinbestekoa da 

nazioarteak ezarri dituen helburuak lortzeko. Lehenik, uraren giza 

eskubidearen eta dagoeneko sendotasuna izan duten beste eskubide

batzuen arteko lotura azalduko dugu. Ondoren, uraren eskubideak 

ingurumenarekin duen lotura aztertuko dugu, bai eta Nazio Batuek

helburuok betetzeko sortutako tresnak aztertuko ere.
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