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GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 

PROGRAMAZIOAN GIZA ESKUBIDEEN IKUSPEGIA 
INTEGRATZEARI BURUZKO LANTEGIA  

 
Ekainak 10, 11 eta 12  

UNESCO Etxearen egoitza  

Zapatari kalea 8,  

Vitoria-Gasteiz 

 
Helburu orokorra 
 
Lantegia amaitutakoan, partaideek jakingo dute giza eskubideen ikuspegiaren 

printzipioak eta metodologia aplikatzen garapenerako lankidetzako 

programazio-prozesuetan. 

 

Helburu zehatzak 
 
Lantegia amaitutakoan, partaideak gai izango dira: 
 

• Giza eskubideen estandarrak eta printzipioak programazio-prozesuei 
aplikatzeko. 

• Giza eskubideen ikuspegia programazio-prozesuetan aplikatzearen 
balio erantsia aintzat hartzeko. Izan ere, Milurtekoaren Adierazpenaren, 
Milurtekoaren Helburuen eta Nazio Batuen sistemaren testuinguruan 
giza eskubideek duten zentralitatea da abiapuntua. 

• Kausalitatearen analisia, rolen analisia eta gaitasunen analisia 
programazio-prozesuko fase guztietan aplikatzeko. 

• Eskubideen titularren eta betebeharren titularren elkarrizketa-dinamika 
ikusteko. 
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Aldez aurreko prestaketa 
 
Astebete lehenago, mezu elektroniko bat bidaliko zaie partaideei. Mezu 
horretan, oinarrizko dokumentazioa eta garapenerako lankidetza-proiektu 
errealei buruzko bizpahiru kasu praktikoren proposamenak azalduko dira. 
Proiektu bat hautatzeko eskatuko zaie, eta, berehala, txosten narratiboa 
helaraziko zaie, proposatutako esku-hartzeari dagokion justifikazioarekin eta 
esparru logikoarekin batera. Lantegian, lan-materialtzat erabiliko dira horiek. 
Era berean, informazio jakin bat bilatu eta kontsultatu beharko dutela 
planteatuko zaie; izan ere, beharrezkoa izango da, lantegian landu beharreko 
dinamikak hobeto aprobetxatzeko. 
 
1. EGUNA 

 
• Lantegiaren helburuak eta metodologia. 
• Giza eskubideak: bilakaera historikoa. 
• Giza eskubideak: babes-mekanismoak.  

 
Lantegia egin aurreko egunetan gomendatutako eta bidalitako irakurketak 
izango dira oinarria.  
 
 
 
2. EGUNA 
 

• Atariko fasea. 
 
Giza eskubideetan oinarritutako ikuspegiak pobrezia murrizteko 
borrokarekin eta, halaber, populazio-talde bereziki ahulekin konpromisoa 
hartzea eskatzen du. Lehen fase honetan, saiatuko gara iristen giza 
eskubideak ulertzeko modu komun batera, gure testuingurura egokitutako 
pobreziaren kontzeptu batera eta, printzipioz, gure arreta eskatuko luketen 
taldeak identifikatzera. Halaber, proiektua lantzeko plan bat egin beharko 
da, eta, proiektua burutu behar duen taldearen funtzionamendurako 
gutxieneko arau batzuk ezarri beharko dira. 
 
• Eskubideak eta emaitzak lotzen – Lehen urratsa: Egoeraren diagnosia. 

Testuinguruaren analisia: orokorretik zehatzera. 
 
Esku hartzeko proposamenaren subjektu nagusia izango diren populazio-
taldeak identifikatuko dira. Ondoren, eskubide lehenetsiaren barruan 
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landuko dugun arloa eta inplikatutako kolektiboak (eskubideen titularrak 
eta betebeharren titularrak)  identifikatuko dira. 
 
• Eskubideak eta emaitzak lotzen – Bigarren urratsa:  Kausen analisia. 
 
• Eskubideak eta emaitzak lotzen – Hirugarren urratsa: Rolen analisia. 
 
• Eskubideak eta emaitzak lotzen – Laugarren urratsa: Gaitasunen 

analisia. 
 

 
 
3. EGUNA 
 

• Esku hartzeko lehentasuna duten arloak hautatzea: Gaitasun-
hutsuneak eta hutsuneak betetzeko gure estrategia definitzea. 

 
Laburbildutako informazioaren bidez, eskubideen titularren eta 
betebeharren titularren gaitasun-hutsuneak ezabatzeko ekintzak 
identifikatu ahal izango dira; lehenetsitako funtsezko eskubidea erabat 
baliatu ahal izango da, eta horrekin lotutako eskubideak ere bete ahal 
izango dira. 
 
Egin litezkeen ekintza horiek gure gaitasun eta baliabideekin, eta, halaber, 
zonako beste erakunde eta eragileekin (sareko lana) erkatuz, gure 
estrategia definitu ahal izango dugu. Estrategia hori landuko dugu gure 
esku-hartzea laburbiltzen duen plangintzaren muinean. 
 
• Eskubideen ikuspegiaz formulatzea: Hutsuneak betetzeko gure 

estrategia definitzea. 
 
• Jarraipena eta ebaluazioa eskubideen ikuspegiaz egitea, ikuspegia 

erakundeen praktika eta estrategietan gauzatu dadin funtsezko fase 
gisa. 

 

Erabili beharreko denbora: 6 orduko bi saio (10:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 18:00etara) eta 4 orduko hirugarren saio bat (10:00etatik 
14:00etara). Lantegiaren iraupena, guztira, 16 ordukoa izango da. 
 
Partaide-kopurua: gehienez ere, 20 pertsonako taldea. 
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Prestatzaileak: Ana Urgoiti  
  Arantza Chacón 

 
 

AGENDA 
 
 

ASTELEHENA, EKAINAK 10 ASTEARTEA, EKAINAK 11 ASTEAZKENA, EKAINAK 12
 
10:00 – 10:30  Hasiera, eta elkar 
ezagutzea  – Nor da Nor ?– Zergatik ari 
naiz lanean, edo lan egin nahi dut, giza 
eskubideen ikuspegia integratzeko? 
 
10:30 – 10:45  Talde-lana – Rolak eta 
oinarrizko arauak 
 
09:45 -11:00 Eskubideak vs. Beharrizanak 
// Garapenaren beste ikuspegi batzuk  
 
11:00 – 12:00  Giza Eskubideak I: 
jatorria, bilakaera eta nazioarteko testuak 
 
12:15 – 12:30  Bateratze-lana 
 
12:30 – 12:50 Atsedenaldia 
 
12:50 – 13:55 Giza Eskubideak II: babes-
mekanismoak. Arreta berezia EESKei 
 
13:55 – 14:00 Arratsaldeko lanaren 
azalpena eta saioaren amaiera. 
 
 
Bazkaria 
 
16:00 – :17:00 Bateratze-lana eta 
ondorioak  
 
17:00 -17:45  Giza Eskubideetan 
oinarritutako ikuspegia garapenerako 
lankidetzan  
 
17.45 - 18:00  Nabigazio-bilera  
 

 
10:00 – 10:15  Hasiera 
 
10:15 – 10:45  Giza Eskubideen ikuspegia 
programazio-prozesuan 
 
10:45 – 12:00 Hasierako saioa 
 
12:00 – 12:30 Bateratze-lana 
 
12:30 – 12:50 Atsedenaldia 
 
12:50 – 13:55  Egoeraren diagnosia – 
Talde-lana 
 
13:55 – 14:00 Arratsaldeko lanaren 
azalpena eta saioaren amaiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazkaria 
 
16:00 -17:00  Kausen analisia: azalpen 
teorikoa eta taldekako lana 
 
17:00 -17:50 Rolen eta gaitasunen 
analisia 
 
17.50 - 18:00 Nabigazio-bilera  

 
10:00 – 10:15 Hasiera 
 
10:15 – 11:00  Beste taldeei aurkezpenak 
egitea 
 
11:00 – 12:00  Esku hartzeko lehentasuna 
duten arloak hautatzea 
 
12:00 – 12:20  Formulazioa – talde-lana 
 
12:20 – 12:40 Atsedenaldia  
 
12:40 – 13:30  Jarraipena eta ebaluazioa, 
eskubideen ikuspegiaz 
 
13:30 – 13:50  Taldean egindako 
hausnarketak eta prozesuaren balorazioa; 
jardueraren plangintza eta pertsona 
edo/eta erakunde bakoitzak ondoren egin 
beharreko urratsak 
 
13.50 - 14:00  Partaideen ebaluazioak.  
Diplomak banatzea 

 
 
 

   
 
 
 

 


