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• Zeintzuk dira kideak?

• Nola hasi zen hau guztia?

• Non dauka egoitza?

• Nola egituratzen da?

• Zein hizkuntza erabiltzen ditu?
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Zer dira Nazio Batuak?

?Zeintzuk dira
Nazio Batuetako kideak?

Nazio Batuen Erakundea hainbat naziok, euren borondatez, munduko
bakearen alde lan egiteko osatu duten egituraketa da.

Zeintzuk dira Nazio Batuen helburuak eta asmoak?

Nazio Batuek lau asmo nagusi dituzte:

Munduan bakea iraunaraztea;

Nazioen arteko adiskidetasun harremanak garatzea;

Herrietako bizitza maila hobetzeko, munduko pobrezia, gaixotasunak
eta analfabetismoa desagerrarazteko eta pertsona guztien eskubideak
zein askatasuna sustatzeko lan egitea;

Nazioei helburu horiek lortzen lagunduko dien erakunde bilakatzea.

Nazio Batuen Erakundea bakearen alde dagoen nazio orori dago ireki-
ta. Estatu batek Nazio Batuen Erakundearen kide izatea onartzen due-
nean, Nazio Batuen Gutunaren –Erakundearen Konstituzio modu-
koaren– helburuak eta arauak bere egiten ditu. Sinatzaileek munduko
bakearen alde duten itxaropena adierazten du Gutunak, eta beraz,
helburu hori lortzeko gida modukoa da.

Gaur egun Nazio Batuen Erakundeak 189 estatu kide ditu.
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II. Mundu Gerrak sufrimendu itzela ekarri zuen milioika lagunentzat.
Gerra amaitu ostean, sentimendu sakon eta orokorra hedatu zen:
nazioen arteko bakea lortzeko eta iraunarazteko bidea aurkitzeko
beharra. 

Testuinguru horretan sortu zen Nazio Batuak eratzeko ideia. Ez zen,
ordea, berehala sortu. Urtetako lan luzea egin behar izan zen Era-
kundea benetan sortu arte. Hona hemen gertakaririk garrantzitsue-
netako batzuk:

Franklin D. Rooseveltek, orduko Estatu Batuetako lehendaka-
riak, eta Winston Churchillek, Britainia Handiko Lehen Ministro-
ak, Ozeano Atlantikoaren erdian ezkutuko bilera egin zuten
gerra itsasontzi batean. Gerrarik gabeko munduaren aldeko pla-
naz hitz egin zuten. 1941. urteko abuztuaren 14an, bi gizon
hauek  "Gutun Atlantikoa" izeneko bake plana aurkeztu zuten. 

1942ko urtarrilaren 1ean 26 naziotako ordezkariak Washing-
tonen elkartu eta Nazio Batuen Adierazpena sinatu zuten.
Gerra irabazteko konpromisoa hartu zuten eta baita Gutun
Atlantikoa onartzekoa ere.

1943ko urrian Txina, Sobiet Batasuna, Erresuma Batua eta
Estatu Batuetako ordezkariak Moskun elkartu ziren eta mun-
duko bakea lortzearren nazioen arteko erakundea sortzeko
erabakia hartu zuten. Akordio hori "Moskuko Akordioa" ize-
nez ezagutzen da orduz geroztik. 

?Nola hasi zen hau guztia?

-1.-

-2.-

-3.-
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1944. urtean, Washingtonen egindako biltzar batean,
nazioarteko erakundea sortzeko behin betiko planari hasie-
ra eman zitzaion. Topaketa hori "Dumbarton Oaks-eko Bil-
tzarra" izenez ezagutzen dugu, izen bereko lekuan egin
zelako.

1945eko otsailean, aliatuen hiru estatu nagusietako liderrak
Sobiet Batasunean elkartu ziren Segurtasun Kontseiluko
bozkatze sistemari buruz eztabaidatzeko. Eta honako eraba-
ki hau hartu zuten: Nazio Batuen Biltzarra antolatzea, San
Frantziskon.

1945eko apirilaren 25etik ekainaren 26ra San Frantziskon egin
zen Biltzarrean 50 naziotako ordezkariek hartu zuten parte.
Nazio Batuen Gutuna eta Nazioarteko Justizia Auzitegi berria-
ren estatutua aho batez onetsi zituzten.

Nazio Batuen Erakundea ofizialki 1945eko urriaren 24an jaio zen.
Horren ondorioz, urriaren 24an Nazioen Eguna ospatzen da mundu
osoan. ?

-4.-

-5.-

-6.-
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Batzar Nagusiaren lehendabiziko bilera Londresen egin zen, eta ber-
tan erabaki zuten Erakundearen egoitza iraunkorrak Estatu Batuetan
egon behar zuela. 1946ko abenduan John D. Rockefeller-ek 8 milioi
dolarretik gora eman zuen New Yorkeko East Riverren ertzeko lur-
saila erosteko. New Yorkeko Udalak, bestetik, gainontze-
ko lursailak ez ezik, bestelako laguntza handiak ere eman
zituen.

Nazio Batuen Erakundearen egoitzan lau eraikin daude:

• Batzar Nagusiaren eraikina

• Batzar Nagusiaren dorrea (39 solairukoa)

• Biltzarren eraikina

• Dag Hammarskjöld
liburutegia

Nazio Batuen egoitza nagusia New
Yorken dagoen arren, lurra eta
eraikinak nazioarteko gunean
daude. Horrek zera esan nahi du:
Nazio Batuek euren bandera,
segurtasun zerbitzuak, posta zer-
bitzua eta zigiluak dituztela.

?Non dago Nazio Batuen
egoitza nagusia?
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Nazio Batuetako lana ia mundu osoan hedatzen da eta horren ardura
nagusia ondorengo organoen esku dago:

• Batzar Nagusia

• Segurtasun Kontseilua

• Ekonomia eta Gizarte Kontseilua

• Administrazio Fiduziarioaren Kontseilua

• Nazioarteko Justizia Gortea

• Idazkaritza

Segurtasun
Kontseilua

Nazioarteko
Juztizia
Gortea

Administrazio
Fiduziarioaren

Kontseilua

Ekonomia
eta Gizarte 
Kontseilua

Idazkaritza

Batzar
Nagusia

?Zein da Nazio Batuen
antolakuntzaren egitura?
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Batzar Nagusia da Nazio Batuen organo gorena. Nazio bakoitzak ber-
tan azaldu ditzake bere ikuspuntuak. Nazio Batuetako kide guztiek
dute ordezkari bana Batzar Orokorrean. Nazio guztien botoa berdina
da. Aberatsa zein txiroa, handia zein txikia, nazio bakoitzak boto
bakarra du. Gai garrantzitsuetan erabakiak hartzeko botoen bi here-
nak behar dira.

Batzar Nagusia urtean behin biltzen da. Bilerak iraileko hirugarren
asteartean hasten dira eta gutxienez hiru hilabete irauten dute. Hala
ere, premiazko bilerak edozein unetan antola daitezke.

Batzar Nagusiak honako hauek egiteko gaitasuna du:

• Urtero lehendakaria hautatzea. Bere ardura nagusia Batzarraren
bileren garapen eta bilakaera egokia bermatzea da (hau da, behar
bezala funtzionatzea).

• Batzar Nagusiak edozein gairen inguruan eztabaidatu eta gomen-
dioak egin ditzake (Segurtasun Kontseilua gai bera aztertzen ari
denean izan ezik). Segurtasun Kontseiluaren eta Nazio Batuetako
beste erakunde nagusien txostenak jasotzen ditu eta baita Idazkari
Nagusiarenak ere. Horrez gain, txosten horiek eztabaidatu ere egin
ditzake.

• Batzar Nagusiak kide berriak onar ditzake, beti ere Segurtasun
Kontseiluaren gomendioz. Idazkari Nagusia (Nazio Batuetako "buru-
zagia") ere izenda dezake, baina Segurtasun Kontseiluaren onespe-
na jaso ondoren. 

• Nazio Batuetako beste erakundeetako kideak aukeratzea.

• Nazio Batuetako kide bakoitzak zenbat diru ordaindu behar duen
eta diru horri emango zaion erabilpena zein izango den erabakitzea.

Batzar Nagusiaren erabakiak gomendioak izaten dira, hau da, juridi-
koki ezin ditu estatu-kideak behartu. Dena dela, Batzar Nagusiaren
gomendio horiek pisu handia dute, Batzar Nagusiak ia mundu osoko
estatuen ahotsa eta iritzia adierazten duelako.

1.Batzar Nagusia



BATZAR      NAGUSIA

Zer dira Nazio Batuak? {  }

{  }9



Zer dira Nazio Batuak?{  }

{  }10

Segurtasun Kontseilua munduko bakearen zaindari izateko asmoz
sortu zuten. Batzar Nagusiak edozein gairen inguruan eztabaida deza-
ke; Segurtasun Kontseiluak, berriz, bakearekin eta segurtasunarekin
lotutako gaiak soilik jorra ditzake. 

Nazio Batuetako kide guztiek Segurtasun Kontseiluaren erabakiak
onartzeko konpromisoa hartu behar dute. 

Segurtasun Kontseilua 15 kide edo nazioz dago osatuta. Horietako
bost kide iraunkorrak dira:

1. Txina

2. Frantzia

3. Errusiar Federazioa

4. Erresuma Batua

5. Estatu Batuak

Gainontzeko hamar kideak Batzar Nagusiak hautatzen ditu bi urtean
behin. Kideak hilero txandatuz joaten dira Segurtasun Kontseiluaren
lehendakaritzan, herrialde bakoitzaren izenaren araberako ordena
alfabetikoan (ingelesez).

Segurtasun Kontseilua, Batzar Nagusia ez bezala, ez da aldizka bil-
tzen. Hala ere, egoerak eskatuz gero, oso azkar biltzeko ahalmena du. 

Edozein naziok (Nazio Batuetako kide izan ala ez) edo Idazkari Nagu-
siak eska dezake Segurtasun Kontseiluaren esku hartzea, bai bakea
arriskuan/kolokan dagoenean eta baita bestelako tirabirak sortzen
direnean ere. 

Kontseiluaren bozkatze sistema ez da Batzar Nagusiarena bezalakoa.
Edozein erabaki garrantzitsu onartzeko Segurtasun Kontseiluko 9
kidek "bai" bozkatu behar dute, baina kide iraunkorretako batek
"ez" bozkatzen badu, erabakiak ez du aurrera egingo, beto eskubi-
dea dela-eta.

2.Segurtasun Kontseilua
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Ekonomia eta Gizarte Kontseilua –ingelesez ECOSOC– ondorengo
arazoez arduratzen da:  ekonomikoak (garraioa, merkataritza, indus-
trializazioa eta garapen ekonomikoa), sozialak (populazioa, haurtza-
roa, etxebizitza, emakumearen eskubideak, arrazakeria, drogak, kri-
menak, gizarte ongizatea, gazteria, elikadura...).

Horrez gain, gomendioak egiten ditu helburu batzuk lortzeko: hez-
kuntza eta osasun baldintzak hobetzeko, giza eskubideak errespeta-
tzeko eta oinarrizko askatasunak sustatzeko.

ECOSOCeko kideak 54 estatu dira. Guztiak Batzar Nagusiak hauta-
tzen ditu hiru urterako. 

Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak, normalean, urteroko bilera izaten
du eta bere erabakiak onartzeko gehiengoa behar izaten da.

ECOSOCaren lana handiegia da erakunde bakar batentzat. Horrega-
tik, Batzorde asko ditu, bere lana eraginkorragoa izan dadin. 

– Horietako batzuk batzorde funtzionalak edo organikoak izene-
koak dira eta aholkuak ematen dizkiote ECOSOCi.

Batzordeak ondoko hauek dira:
• Giza Eskubideen Batzordea
• Estupefazienteei buruzko Batzordea
• Gizarte Garapenerako Batzordea
• Populazio eta Garapen Batzordea
• Emakumearen Egoera Juridiko eta Sozialerako Batzordea
• Estatistika Batzordea
• Delitua Prebenitzeko eta Justizia Penalerako Batzordea
• Garapen Jasangarriari buruzko Batzordea
• Garapenerako Zientzia eta Teknologia Batzordea

– Gainontzekoak eskualde batzordeak dira. Eremu geografiko jaki-
netako arazoei aurre egiteko egiten dute lan. Ondoko hauek dira: 
• CEPA: Afrikarako Batzorde Ekonomikoa
• CEPE: Europarako Batzorde Ekonomikoa
• CEPAL: Latinoamerika eta Kariberako Batzorde Ekonomikoa
• CESPAP: Asia eta Ozeano Barerako Batzorde Ekonomiko eta Soziala
• CESAO: Mendebaldeko Asiarako Batzorde Ekonomiko eta Soziala

3.Ekonomia eta Gizarte Kontseilua
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– Eta azkenik, lau batzorde iraunkor daude. Batzordeok gai hauetaz
arduratzen dira:
• Natur baliabideak; 
• Energia iturri berriztagarriak;
• Eskubide ekonomikoak, sozialak eta kulturalak;
• Garapenaren planifikazioa.

ECOSOCen lana eta erabakiak ez daude batzorde funtzionalen edo
eskualdekoen menpe soilik. Nazio Batuetako "Espezializatutako
agentziekin" eta "programekin" ere egiten dute lan. Askotan,
elkarrekin aritzen dira hainbat ekintza aurrera eraman ahal izateko. 

– Nazio Batuen erakundearen baitan 17 agentzia espezializatu
daude. Horietako bakoitza erakunde autonomoa da eta bere
kideak, bere aurrekontua eta bere egoitza ditu. Arazo zehatzak
aztertzen dituzte, iradokizunak egiten dituzte eta garapen bidean
dauden herrialdeei laguntzen diete, beti ere, bakoitzari dagokion
eremuan. Hona hemen agentzien zerrenda:

• FIDA: Nekazaritza Garapenerako Nazioarteko Fondoa
• OMM: Meteorologiaren Mundu Erakundea
• FAO: Elikadura eta Nekazaritzarako Erakundea
• OMI: Itsasoko Nazioarteko Erakundea
• OME/OMS: Osasunerako Mundu Erakundea
• ONUDI: Industri Garapenerako Nazio Batuen Erakundea
• UPU: Munduko Posta Batasuna
• UIT: Telekomunikazioen Nazioarteko Batasuna
• LNE/OIT: Lanaren Nazioarteko Erakundea
• OMPI: Jabetza Intelektualaren Munduko Erakundea
• BIRD: Munduko Bankua / Berreraikuntza eta Garapenerako Nazio-

arteko Bankua
• OACI: Nazioarteko Abiazio Zibilaren Erakundea
• FMI: Nazioarteko Moneta Fondoa/ Nazioarteko Diru Kutxa
• CFI: Nazioarteko Elkartasun Finantzarioa
• AID: Garapenerako Nazioarteko Elkartea
• UNESCO: Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Era-

kundea
• OIEA: Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundea
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Badira beste bi agentzia, antzekoak izan arren, bereizita daudenak:

• AIEA: Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentzia

• GATT: Arantzel eta Merkataritzari Buruzko Akordio Nagusia

– Bestetik, zenbait programa ere sortu zituen Batzar Nagusiak, alor
jakin eta zehatzetan lan egin ahal izateko. ECOSOCekin batera egi-
ten dute lan eta, sarritan, informazioa ematen diete bai Batzar
Nagusiari eta bai Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari ere. Hona
hemen programok:

• PMA: Elikaduraren Munduko Programa

• FNUAP: Nazio Batuen Fondoa Populazio Alorreko Ekintzetarako

• UNIFEM: Nazio Batuen Fondoa Emakumearen garapenerako

• UNITAR: Nazio Batuen Institutua Hezkuntza eta Ikerkuntzarako

• UNICEF: Nazio Batuen Haurren Laguntzarako Fondoa

• UNDRO: Nazio Batuen Bulegoa Hondamendien Koordinaziorako 

• UNHCR: Nazio Batuen Errefuxiatuentzako Goi Komisariatua

• UNU: Nazio Batuen Unibertsitatea

• INSTRAW: Emakumearen Aurrerapenerako Nazioarteko Ikerkuntza
Institutua

• CAM: Munduko Elikadura Kontseilua

• UNCTAD: Nazio Batuen Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako
Batzarra

• PNUD: Nazio Batuen Programa Garapenerako

• PNUMA: Nazio Batuen Programa Ingurugiro Arazoetarako

• UNRWA: Palestinarrentzako Nazio Batuen Sorospen eta Lan
Agentzia Ekialde Hurbilean
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4.Administrazio Fiduziarioaren Kontseilua

Nazio Batuen Erakundea sortu zenean, munduko zenbait tokitan ez
zuten gobernua hautatzeko aukerarik. Toki horiek Nazio Batuen
babes berezia hartu zuten eta "Lurralde fiduziario" izena ipini zi-
tzaien. Administrazio Kontseilu Fiduziarioak lurralde horietako biz-
tanleriaren gizarte garapena ikuskatzen zuen; ia gehienak Afrikan
eta Ozeano Barean zeuden, baina gaur egun ez dago bat bera ere.
Azkena, Palawan uhartea, Nazio Batuen Erakundearen kide egin zen
1994. urtean.

AURRETIK



Dena dela, Administrazio Fiduziarioaren Kontseiluak administratutako
lurraldeak baino ikuskatzen ez zituenez, 1960ko Batzar Nagusiak
ondorengo adierazpena onetsi zuen: kolonia eta nazio guztiek ahalik
eta azkarren independentzia lortzea. Adierazpen hori onartu zutene-
tik, 60 baino gehiago dira independentzia lortu duten koloniak.
Horietako asko, gaur egun, Nazio Batuen Erakundearen kide dira.

Administrazio Fiduziarioaren Kontseilua Segurtasun Kontseiluko bost
kide iraunkorrek osatzen dute: Txinak, Estatu Batuek, Errusiako Fede-
razioak, Frantziak eta Erresuma Batuak.

GERO
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Nazioarteko Justizia Gortea da Nazio Batuen Erakundearen Nazioarte-
ko Erakunde judizial gorena. Estatuek baino ezin dituzte eraman
auziak Auzitegi horretara; hau da, norbanakoek ezin dute halakorik
egin. Nazio bat Gorteak auzi baten inguruko epaia ematearekin ados
badago, nazio horrek Gortearen erabakia onartu beharko du.

Gortearen egoitza nagusia Hagan (Herbehereak) dago eta funtziona-
mendu iraunkorra du. Auzitegi horrek 15 epaile ditu, Batzar Nagusiak
eta Segurtasun Kontseiluak hautatuak, eta baldintza bat bete behar
da: ezin dira estatu bereko bi epaile egon.

Gaur egun Nazioarteko Gorte Penala sortu nahi da. Gorte horren
ardura nagusia pertsonen funtsezko eskubideak urratzen dituzten kri-
menak egin dituzten gizabanakoak prozesatzea litzateke. Gorte
horren Estatutua Erroman onartu zen 1998an, baina oraindik Nazio
Batuetako 60 estatu kideren berrespenak behar dira martxan jartzeko.

5.Nazioarteko Justizia Gortea
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Idazkaritza Nagusia New York-eko Nazio Batuen Egoitzan egune-
ro Estatu Kide guztientzako lan egiten duten nazioarteko funtzio-
narioek osatzen dute, eta guztiek Idazkari Nagusiaren menpe
egiten dute lan.

Idazkari Nagusia Nazio Batuen Erakundearen bulegoko burua da.
Batzar Nagusiak hautatzen du, Segurtasun Kontseiluak gomendatuta.
Bost urterako aukeratzen da (berritzeko aukerarekin), eta urte horie-
tan bere ardura nagusia Erakundearen funtzionamendu ona berma-
tzea da. Idazkari Nagusiak Nazio Batuen Erakundeko kide den Estatu-
buru baten botere bera du eta honako jarduera hauek bete ditzake:

• Bere ustez munduko bakea arriskuan jartzen duen edozein arazo
jakinaraztea Segurtasun Kontseiluari.

• Edozein gairi buruzko eztabaida proposatzea Batzar Nagusiaren edo
beste erakunde espezializatu baten aurrean. Maiz, "bitartekari"
lanak egiten ditu Estatu Kideen arteko liskarretan eta bitartekaritza
horri esker arazoak Batzar Nagusira edo Segurtasun Kontseilura jo
gabe konpontzen dira.

Nazio Batuen Erakundearen sorreraz geroztik zazpi Idazkari Nagusi
ezagutu dira:

• Trygve Lie (Norvegia, 1946-52)

• Dag Hammarskjöld (Suedia, 1953-61)

• U Thant (Birmania, 1961-71)

• Kurt Waldheim (Austria, 1972-81)

• Javier Pérez de Cuellar (Peru, 1982-91)

• Boutros Boutros-Ghali (Egipto, 1992-96)

• Kofi Annan (Ghana, 1997-...)

170 herrialdetako 14.000 lagun inguru ari dira Idazkari Nagusiaren-
tzat lanean. Horietako 7.000 inguruk New Yorkeko egoitzan egiten
dute lan eta gainontzekoek, berriz, mundu zabaleko agentzietan,
informazio zentroetan eta misioetan. Langile horien artean denetarik
daude: ekonomilariak politologoak, legelariak, itzultzaileak eta hain-
bat alorretako adituak.

6.Idazkaritza
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Nazio Batuen Erakundeak ez du hizkuntza bakarra erabiltzen, sei hiz-
kuntza baizik:

o Arabiera

o Txinera

o Ingelesa

o Frantsesa

o Errusiera

o Gaztelania

Aipatutako horiek guztiak
"hizkuntza ofizialak" dira.
Hala ere, edozein herrialdeta-
ko ordezkari batek ofiziala ez
den hizkuntzan ere hitz egin
dezake. Hori gertatzen dene-
an, bere ordezkaritzak hiz-
kuntza ofizialetako baterako
itzulpena bermatu behar du,
bai idatziz eta baita ahoz ere.

?Zein hizkuntza erabiltzen ditu
Nazio Batuen Erakundeak?



10.
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EEta orain, ea ondo erantzuten
duzun... zer dakizu Nazio Batuen
Erakundeaz?

1. 2.
3. 4.

5.
6. 7.

8.
9.

1. Zein da Nazio Batuen Erakundearen eguna?

2. Zeintzuk dira Nazio Batuen Erakundearen organo nagusiak?

3. Zer da Batzar Nagusia?

4. Noiz biltzen da Batzar Nagusia?

5. Zeintzuk dira Segurtasun Kontseiluko bost kide iraunkorrak?

6. Zer da Segurtasun Kontseiluko beto eskubidea?

7. Zer da ECOSOC?

8. Espezializatutako zenbat agentzia daude Nazio Batuen Erakundean?

9. Non dago Nazioarteko Justizia Auzitegia?

10. Nork hautatzen ditu Auzitegiko epaileak?

11. Zer da Idazkaritza?

12. Zein da oraingo Idazkari Nagusia?

13. Zein da Idazkari Nagusiaren lana?

14. Zein hizkuntza erabiltzen dira Nazio Batuen Erakundean?

15. Zergatik dago New Yorken Nazio Batuen Erakundearen egoitza?





NaNazio Batuen Erakundearen
ekintzen berri jaso

nahi baduzu...

Zatoz UNESCO Etxera. 
Bertan, Nazio Batuen Erakundearekin
lotutako dokumentazio zentroa eta
liburutegia dituzu

UNESCO Etxearen Helbidea:
Urquijo Zumardia, 60 nag. esk.
48011 BILBAO (Bizkaia)
Tel.: 94 4276432
Faxa: 94 4272548
e-posta: unescopv@eurosur.org
www.unescoeh.org

Zer dira Nazio Batuak?{  }
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