Jardunaldia
GIZA ESKUBIDEAK ERREALITATE BIHURTZEA GIH-EN BITARTEZ ETA
ALDERANTZIZ (COVID-19AREN OSTEKO BERRERAIKUNTZAN)

Testuingurua

2021eko martxoaren 11n
10:00etatik 13:00etara
Online

Gaur egun, COVID-19 pandemia eragin handia izaten ari da Agenda 2030ean, eta zailtasunak
areagotzen ari da giza eskubideen arloan eman beharreko aurrerapenetan. Argi dago
Garapen Jasangarrirako Helburuen Ekintzarako Hamarkada honetan ekonomia eta osasun
krisian murgilduta gaudela, eta hori inflexio puntua izango da Agenda 2030erako. Gure esku dago
guk egiten dugun ahalegina lortu nahi dugun munduaren alde bideratzea edo itzulerarik
gabeko puntu baterantz bideratzea.

Helburuak eta gako galderak
Testuinguru horretan, garapen jasangarrirako agendaren eta giza eskubideen
mekanismoen arteko lankidetza handiagoak koherentzia bermatuko du, eta ahaleginak
bikoiztea saihestuko du, maila guztietan. Baliogarria izango da gobernuak hartutako
konpromisoen inguruan kontuak emateko modua indartzeko ere.
Beraz, Giza Eskubideak – Agenda 2030 binomioaren esanahia, inplikazioak eta aurrerapenak
ulertzeak eta giza eskubideen arloan lan egiten duten eragileen eta Agenda 2030ean eta
garapen jasangarriaren arloan lan egiten dutenen arteko sinergiak indartzeak konpromiso
aktiboa eta lan eraginkorragoa bultzatuko dute.
Horretarako egingo da jardunaldi hau, Iberoamerikarako eta Kariberako Kanpo Gaietarako
Estatu Idazkaritzaren eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren babesarekin.
Jardunaldian, nazioarteko adituekin, Giza Eskubideen eta Garapen Jasangarrirako Agenda
2030aren arteko harremana aztertuko dugu, eta gogoeta egingo dugu horri buruz. Helburua
bi agendak modu integratuan egiten laguntzea eta giza garapen jasangarrirako funtsezko
elementu gisa elkar indartzea izango da. Hori guztia, kontuan izanda inor ez dela atzean utzi
behar.
Gako galderak:
• Zer lotura dute Agenda 2030ek eta GJHek Giza eskubideekin?
• Ikuspegi jasangarri batetik eta giza eskubideen ikuspegitik abiatuta, zein dira COVID
osteko suspertze egoerarako elementu nagusiak?
• Nola jar ditzakegu bizitzaren jasangarritasuna eta zainketak erdigunean?
• Nola ziurtatuko dugu Suspertze Jasangarri honetan inor ez dela atzean geratuko?
• Nola pasatuko gara ekintzara?

Eguna eta ordua
2021eko martxoaren 11n
10:00etatik 13:00etara. GMT+1 (Madrilgo ordua)
Online.

Izen emateak
Online, inprimaki honen bidez: https://forms.gle/v7rRsfBhMugNvV5r9

Programa
Moderatzailea eta aurkezlea: Arantza Acha, UNESCO Etxeko zuzendaria.
10 – 10:15
Irekierako hitzak:
Paul Ortega, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agenziako zuzendaria.
Fernando Fernández- Arias, Nazio Batuen, Nazioarteko Erakundeen eta Giza
Eskubideen zuzendaria. Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta
Lankidetzako Ministerioa.
10:15 – 11:00 Agenda 2030, giza eskubideen arloan aurrera egiteko bultzada.
Elkarrizketan:
Ignacio Sáiz, Center for Economic and Social Rights erakundeko zuzendaria.
Mabel Bianco, mediku feminista eta “Estudio e Investigación de la Mujer”
Fundazioko lehendakaria (Argentina). Talde Nagusiak eta Beste Alderdi
Interesdun batzuk Koordinatzeko Mekanismoko lehendakaria, Nazio Batuen
garapen iraunkorreko prozesuetarako.
11:00– 11:30 Galderen tartea eta Agenda 2030 eta giza eskubideak bideoaren emanaldia.
11:30–12:30 Nola gidatu dezakete giza eskubideek eta GJHek COVID-19 osteko
susperraldia?
Elkarrizketan:
Sandra Astete, Agenda 2030erako Estatu Idazkaritzaren Kabineteko
zuzendaria.
Javier
Surasky,
CEPEIko
Garapenerako
Gobernantzaren
arloko
koordinatzailea (Kolonbia).
12:30 – 13:00 Hizlariei galderak egiteko tartea.
13:00

Amaiera.

Hizkuntza
Jardunaldia gaztelaniaz egingo da.

Hizlarien biografiak

Zehaztapen teknikoak
Jardunaldia Zoom plataforman eta Youtubeko zuzeneko emanaldiaren bitartez egingo da.
Galderak jardunaldian bertan egin daitezke, txataren funtzioa erabiliz, edo aurretik bidal daitezke
helbide honetara n.viota@unescoetxea.org

Antolaketa eta laguntzaileak
Jardunaldia UNESCO Etxeak antolatu du, Iberoamerikarako eta Kariberako Kanpo Gaietarako
Estatu Idazkaritzaren eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzarekin.
Dirulaguntzen dute:

Laguntzen dute:

Kontaktua
Nekane Viota, UNESCO Etxeko Jasangarritasunaren arduraduna, n.viota@unescoetxea.org

UNESCO Etxeari buruzko Informazio gehiago jaso nahi duzu?

@unescoetxea

@unescoetxea

A2030 buletina. Harpidetu
egin nahi dut!

Bazkide egin nahi dut!

