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Maider Maraña
Historian lizentziaduna, granduondoko hainbat ikasketa ditu Giza Eskubideetan, Kultura Kudeaketan, Museografian eta Nazioarteko Lankidetzan. Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Paisaien eta
Ondarearen UNESCO Katedran ari da lanean gaur egun. Urteak eman ditu lanean zenbait nazioarteko erakunderentzat –UNESCOrentzat, besteak beste–, Parisen Munduko Ondarearen Programaren
espezialista gisa zein Uruguain, Kultura eta Ondare Sektorearentzat. Nazioarteko lankidetzako gaietan,
kulturan eta giza eskubideetan aholkulari independente gisa hainbat erakunderentzat lan egiteaz gain,
nabarmentzekoa da Euskal Herriko UNESCO Etxean egin duen lana, baita erakunde horretan Kulturaren eta Garapenaren arloan egin duen lana ere. Irakaskuntzari lotutako jarduera ugari garatu ditu, eta
nabarmentzekoa da Deustuko Unibertsitatean (Bilbo) egin duen lana. Zenbait lan argitaratu ditu, hala
nola Kultura eta Garapena. Bilakaera eta etorkizuna (UNESCO Etxea, 2010) eta El futuro de las lenguas.
Diversidad frente a uniformidad (Catarata, 2008). Bestetik, hainbat hitzaldi eman ditu Frantzian, Finlandian, Qatarren, Suitzan, Paraguain eta Uruguain.
Eta argitalpen hau lantzen ari zen bitartean Malenaren ama izan da, eta liburuaren idazkuntzan lagun
izan du, sabel barrutik zein kanpotik.
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Ondarea eta Giza Eskubideak
Nazio Batuek kultura-ondarearen arloan egindako lana, parte-hartzearen eta generoaren ikuspegitik

Hitzaurrea
Mikel Mancisidor doktorea, DIR GSD
Nazio Batuen Eskubide Ekonomiko,
Sozial eta Kulturalen Batzordeko presidenteordea
Ondareari buruz idazten hasteko, lehenik eta behin lau hamarkadatan Palmirako (Siria) arkeologia-buru izan zen Khaled
al-Asaad irakaslea gogora ekarri behar dut ezinbestez. Era basatian moztu zioten burua 2015ean, bizitza osoan zaindu zuen
ondarea suntsitzen ez laguntzeagatik.
Eszenak min ematen du, baina ikusi egin behar da. Irakasle agurea belauniko, eskuak bizkarrean lotuta dituela. Atzean
duen bihozgabe basatiak iletik heltzen du esku batekin, eta oihaneko aihotz baten antzeko ganibet bat astintzen du beste
eskuarekin. Arrandiak, salaketa funsgabeak (erantzuteko edo
defendatzeko eskubiderik gabe), zentzurik ez duenari zentzua
eman diezaiokeen jainko baten aipamenak. Ondoren datorrena
zuen irudimenaren esku utziko dut. Amaierako odol-putzua filmetan baino arinago eta distiratsuago ikusten da.
Gustu txarreko luxua al da Palmiran suntsitutako ondarearen balioaz hitz egitea eszena makabro horrekin alderatzen
dugunean edo, are gehiago, inguruko milaka pertsonaren heriotzarekin konparatzen dugunean? Edo beste era orokorrago
batean esanda: gehiegikeria al da ondarea giza eskubidetzat
hartzea “benetako” giza eskubide batekin (bizitzarekin, adibidez) konparatzen dugunean? Ondareaz kezkatu behar al dugu
inguru horretan 6 milioi errefuxiatu ihes egiten ari direnean?
Zuzena al da Palmirako suntsipenaren argazkiak ikustean hain
min handia sentitzea mundua hondartzan hilda dagoen Aylan
Kurdiren argazkiarekin hunkituta dagoenean?
Bada esan beharra dago: ondarearen babesa giza eskubidetzat hartzea ez da luxua, eta Maider Marañaren lan honek
horren arrazoia ulertzen lagun diezaguke.
Ondarea kultura-kontsumoko objektua bada, turista ikasiarentzako gozamen estetikoa bada, museoan denek miresteko
jartzen den objektua bada, lanegun gogor baten ondoren kon
tzertu-aretoan gure arroparik onenak jantzita deskonektatzeko
balio badu…, orduan arrazoia eman beharko genieke kritikoei:
ondarea aberatsentzako eta zereginik gabekoentzako luxua da,
eta arazo garrantzitsuak konpondu behar dira ondarea babestu
aurretik (munduko gosea, heriotza-zigorra, nesken alfabeta
tzea, gazteen langabezia edo Europako ateetan pilatuta dauden milaka eta milaka errefuxiatuak, adibidez).
Khaled al-Asaaden exekuzio koldarrak, ordea, ondarearen
esanahiari buruzko oso bestelako istorio bat kontatzen digu. Ez
da bere altxorra zentzurik gabe eta bizitza arriskuan jarrita babesten duen jakintsu ero baten istorioa. Ez da agure errugabe
eta babesgabe bat zitalkeriaz exekutatzen duten fanatiko doilor
batzuen istorioa besterik gabe.
Hori baino sakonagoa da: bestelako istorioak dira: oroimena versus “ezerez” edo hutsunea; identitatea versus gezurra;
esanahia versus ezjakintasuna. Gizaki humanoagoak egiten
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gaituena versus hainbat izugarrikeria: esklabotasuna, ezjakintasuna, indar basatia eta etsipena; horien arteko borroka da.
Khaled al-Assaden erailketa ez da partikularren arteko
kontu-garbitze ekintza; ondareari eraso eginez itsukeria eta
fanatismoa inposatzeko asmoz burututako terrorismo-ekintza
baizik. Harriak hauts bihurtzean utzitako hutsunearen aurrean,
isiltasunaren, ezerezaren, oroitzapenik ezaren, identitaterik ezaren eta esanahirik ezaren alternatiba geratuko litzateke, hau da,
erabateko azpiratzeari aurre egiteko alternatibarik eza.
Historiaren hutsunearen aurrean, oroimen suntsituaren aurrean, ez da izuari aurre egingo dion aukerarik geratuko.
Palmiran, beraz, oroimen, kultura, komunitate, herri, historia, hizkuntza eta gizatasun gisa agertzen da ondarea, eta giza
eskubide bat gizaki egiten gaituena babesteko modua baino ez
da, indartua eta unibertsala izateko joera duena. Hori dela-eta,
zuzena da ondarea giza eskubidetzat hartzea eta ondarearen
kudeaketa eskubideen ikuspegitik babestea.
Maider Marañak gogorarazi digu ondarea gatazkari lotuta
agertzen hasi zela nazioarteko zuzenbidean. Kartagotik (Delenda est Carthago) Dresderaino, ondarearen suntsipenak asmo
jakin bat izan du.
Telefonoak jo du, eta “Paris sutan al dago?” galdetu du
ahots indargabe eta urduri batek. Parisko suntsipenak ez zuen
helburu militarrik, esango nuke Hitler Paris suntsitu nahi izatera bultzatzen zuena ez zela mendekua edo gorrotoa, areriorik
arbuiatuenari bere ezaugarri bereizgarriak, bere oroimena eta
bere identitatea kentzeko asmoa baizik. Frantziak bere askatasuna berreskura zezakeen, baina ez zen inoiz berriro Frantzia
bera izango. Zauria betirako izango zen.
Aipamen akademikoak hain ongi prestatuta dagoen gure
adituarentzat –hots, Maiderrentzat– utziko ditut, guztiz egokiak
baitira beti haren aipamenak. Nik George Clooneyrengana hurbildu nahi dut (zer edo zer kutsatuko zaidalakoan), The Monuments Men filmean honako hau dioenean: “Belaunaldi oso bat
suntsi dezakezu, haien etxeak erre ditzakezu erraustu arte, baina nolabait ere eusteko eta suspertzeko moduren bat aurkituko
dute. Haien historia suntsitzen baduzu, berriz, haien lorpenak
suntsituko dituzu, eta inoiz halako lorpenik izan ez balitz bezala
izango da. Hori da Hitlerrek nahi duena, eta hain zuzen ere horri
egiten diogu guk aurre”.
Nazioarteko Zuzenbidean, gerra-garaian babestu beharreko objektutzat ez ezik (ius in bello edo, nahiago baduzue,
zuzenbide humanitarioa), gure giza garapen pertsonal eta kolektiboaren gakotzat, giza eskubidetzat ere hartzen da ondarea
gaur egun.
Hori dela-eta, NBEren Eskubide Ekonomiko, Sozial eta
Kulturalen Batzordean gero eta gehiagotan eskatzen dizkiegu
kontuak estatuei, ondarea babesten duten moduagatik zein
ondarea sustatzeko moduagatik, ondarea pertsonen zerbitzura
jartzeko moduagatik, denok (eta pobreenek bereziki) ondareaz
gozatzeko dugun moduagatik, objektuaz gain esanahia babesteko moduagatik eta harria edo ohitura guztiok kultura-bizitzan
parte hartzeko dugun giza eskubide bihurtzeko moduagatik.
Maider Marañaren lan garrantzitsu honek baliagarria izan
beharko luke agente guztiek, UNESCO erakundearekin hasita,
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ondarearen alde irmoago eta giza eskubideen ikuspegitik lan
egin dezaten, eta NBEren Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordea prest dago horretan laguntzeko.
Maider Marañaren lana ona eta garbia denez gero, harekin
uztea izango da onena. Nire laguna izango ez balitz, esango
nizueke Maider dela ezagutzen dudan pertsonarik egokiena
ondarearen, kulturaren, giza eskubideen, giza garapenaren eta
ekitatearen bideak gurutzatzen diren leku interesgarri horretara
gidatzeko. Baina adiskide dudanez gero... bada berdin-berdin
esango dut, egia delako, baina are atsegin handiagoz.
Azken hamarkadan, Maiderrek aktiboki lagundu du arlo
honetan funtsezkoak izan diren nazioarteko ekimen batzuetan.
Nazioartean egindako bidean hasi zen garaian gogoratzen dut
Maider, kultura-eskubideei buruzko elkarrizketetan (Friburgon),
parte-hartzeari eta ondareari buruzko ekimenetan (Uruguain),

Munduko Ondarearen programan (UNESCO erakundearen
egoitza nagusian, Parisen), kulturari eta garapenari buruzko
agenda bat eramaten (UNESCO Etxean), eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordeak kultura-bizitzan parte
hartzeko eskubideari buruz egindako Iruzkin Orokorra eragin
zuten lanetan parte hartzen. Badakit ez diodala traizioa egingo
aipatutako Batzordeko presidente ohi eta Iruzkineko errelatore
Jaime Marchánen konfiantzari, Maiderrek kultura eta giza eskubideak ulertzeko funtsezkoa den pieza horren zirriborroetan
egindako ekarpenak izugarri estimatzen zituela esaten badut.
Maiderrek ekarpen handiak egin behar dizkie gai hauei
oraindik. Hark badaki nire babesa izango duela…, eta espero
dut, irakurle hori, zurea ere edukitzea.
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Candombe-a eta bere espazio sozio-kulturala: praktika komunitarioa © UNESCO/Sellanes, 2008

01. Sarrera: zergatik landu
ondarea giza eskubideen
esparruan?
Kultura-ondarea kultura-adierazpenen alderdirik agerikoe
netako bat da, eta erakunde publiko eta pribatuen eta gizarte
zibileko hainbat talderen esku-hartzearen xede da.
Bestalde, kultura-eskubideak nazioartean zehaztu gabe
zeuden garaia joan denean, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaletik 60 urtera eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunetik 40 urtera, kultura-eskubideen edukia
sakondu eta argitzeko prozesuak garatzen dira gaur egun Nazio Batuen baitan.
Ikusiko dugunez, kultura-eskubideak argitzeko prozesu horiek
eta gizarte zibilaren eta hainbat agenteren beste ekimen batzuek
ere sakonago aztertu dute kultura-ondarea giza eskubide gisa
baliatzeko aukera. Hala ere, ondarearen sustapenean egindako
urrats horiek eta nazioartean ondarea baliatzeko aukera demokratizatzeko dagoen joera gorabehera, badirudi kulturaren esparruko
nazioarteko konbentzio gehienek –UNESCO erakundearen baitan
sortutakoek, nagusiki– beti ez dutela sistematikoki eta eskubideetan oinarritutako ikuspegi batekin lan egiten kultura-ondarearen
–eta, ikusiko dugun konbentzioetakoren baten kasuan, ondare
naturalaren– gaiari heltzeko garaian.
Lan honen asmoa da kulturaren –eta, batez ere, ondarearen– eremuko nazioarteko konbentzioetan eta Nazio Batuen

–eta bereziki UNESCO erakundearen– beste dokumentu eta
adierazpen batzuetan giza eskubideei emandako tratamendurako lehen hurbilketa bat izatea, erreferentzia unibertsal
nabaria duten araudi horiek inplementatzean kultura-ondarea
eskubideen ikuspegitik landu ote den zehazteko.
Gure ustez, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen –eta
batez ere azken horien– garapen berantiarraren ondorioz, kultura-ondarea, kultura-bizitzako elementurik agerikoenetako bat
izanik ere, beti ez da eskubideen ikuspegitik landu nazioarteko
babesari dagokionez (eta tokiko babesari dagokionez ere bai).
Horrez gain, eta gai honen inguruko lan sakonago batek
UNESCO erakundearen baitan ondarearen gaia lantzen duten
konbentzio guztiak kontuan hartu beharko balituzke ere, lan
hau bi konbentziotan oinarrituta dago nagusiki –Munduko Kultura eta Natura Ondarearen Konbentzioan (UNESCO, 1972)
eta Ondare Immateriala Zaintzeko Konbentzioan (UNESCO,
2003)–, konbentzio horiek izan baitira (eta dira) ondarearen ikuspegitik erabakigarrienak nazioartean, eta konbentzio
horiek izan baitute oihartzunik handiena Estatuko eta tokiko
ondare-politiketan. Halaber, eta eskubideetan oinarritutako
ikuspegiari lotuta dauden ekintzak nagusiki eskubide-urraketak jasateko arriskurik handiena duten taldeetara bideratuta
daudela kontuan hartuta1, bi adibide zehatz hautatu dira nazioarteko konbentzioak eskubideetan oinarritutako ikuspegi
batetik ezartzeko aukeraren gaia azaltze aldera: talde indigenen kasua eta emakumeen parte-hartzea.

UNESCO Etxea. Lan koadernoak. 2. zb.
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02. Kultura-eskubideen eta
ondarearen egoera
Kultura-eskubideak 1948. urtean jaso ziren, Nazio Batuen
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 27. artikuluan:
“Pertsona orok du eskubidea komunitateko kultura-ekitaldietan
aske parte hartzeko, arte-lanez gozatzeko eta zientzia-aurrerakuntzan eta horri darizkion irabazietan parte hartzeko”. Halaber, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko
Itunaren (1966) 15.1.a artikuluak honako hau aipatzen du: “per
tsona orok kultura-bizitzan parte hartzeko duen eskubidea”.
Esparruko lan adierazgarrienei lehen begiratu bat ematen
badiegu, “giza eskubideen kategoria zaindu gabea” (Januzs
Symonides2) edo “giza eskubideen seme hondatzailea” (Prieto de Pedro3) izendapenekin, bizkor ulertuko dugu kultura-eskubideek ez dutela beharrezko arreta jaso. Era berean, kulturak
munduko legeria nazionaletan duen presentzia gero eta handiagoa gorabehera, honako galdera hau egin behar diogu gure
buruari: kulturaren moduko fenomeno hain konplexu baten
adierazgarriak al dira legeria hauek? Prozesuak babesten al dira
edo kulturari ekiteko azterketa partzialak al dira? Eta eskubideen ikuspegitik garrantzitsuagoa izango litzatekeena: pertsona
guztiak aitortuta al dituzte beren kultura-eskubideak edo ba al
dago diskriminaziorik kultura –eta ondarea– baliatzeko?
Kultura-eskubideen inguruko aldez aurreko egoera horri
dagokionez, uste dugu aurrera egin dela Nazio Batuen baitan
eskubide horien edukia aztertzen duten prozesuei esker.

Alde batetik, 2009an onartu zen 21. Oharpen Orokorra, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren
15.1a artikuluari buruzkoa, zeinak “Kultura-bizitzan pertsona
orok parte hartzeko duen eskubide”ari buruz hitz egiten duen4.
Artikulu horren esanahia “lurreratu” nahi du dokumentu honek:
azalpenak ematen ditu eskubide horrek biltzen duenari buruz,
hobeto ulertu eta legeria eta politika nazionaletan hobeto ezar
tzeko.
Urte berean, Kultura Eskubideetarako Giza Eskubideen
Kontseiluko aditu independente bat (gaur egun errelatore berezia da) izendatu zen, “kultura-eskubideak sustatzeko eta babesteko egungo oztopoak gainditzeko bideak aztertzeko” eskatzen zuen mandatu batekin5, eta adierazgarria da mandatuak
berak kultura-eskubideetarako oztopoz hitz egitea.
Hortaz, kultura-eskubideek aurretik argitasunik eza bazuten, adierazitako prozesuek (beste proiektu eta ekimenekin batera), aldiz, egoera berri bat sortu zuten Nazio Batuen baitan
kultura-eskubideen edukiari, norainokoari eta benetako ezarpenari dagokienez6. Bilakaerak eta garapenak oraindik denbora
gehiago eta nazioarteko eta tokian tokiko prozesuak beharko
badituzte ere, Nazio Batuetan kultura-eskubideak sendotzeak
bere eragina izan du ondarearen kudeaketari ekiteko moduan
–kulturaren adierazpen ezaugarrienetako bat bezala–, ondoren
eskubideetan oinarritutako ikuspegi batetik ikusiko dugunez.

Alfonbrak egiteko tradizio handia dago Tchiprovtsi-n (Bulgaria) © UNESCO/Historical Museum of the town of Chiprovtsi, 2010
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03. UNESCO eta ondarearen
babesean betetzen duen zeregina
UNESCO da kulturan espezializatutako Nazio Batuen agentzia bakarra, eta 1946. urtean sortu zenetik aztertu du ondarea
babesteko premia, II. Mundu Gerran ondasun ugarik jasandako
suntsipenari aurre egiteko, baita beste gatazka batzuetan jasandakoari ere.
UNESCOren lehen arau-lanak, hain zuzen ere, gatazketan
ondarea babestea izan zuen jorragai, eta horren erakusgarri
dira gatazka armatuetan kultura-ondarea babesteari buruzko
Hagako Konbentzioa eta kultura-ondasunen legez kontrako
trafikoari buruzko 1970eko Konbentzioa. Gatazkan ondarea
babesteko ikuspegi hori kultura-ondarea nahita suntsitzeari buruzko Deklarazioarekin sendotu zuen UNESCOk, bertan
berresten baita kultura-ondarea komunitate, talde eta gizabanakoen osagai garrantzitsua dela, baita gizarte-kohesioarena
ere, eta, hortaz, hura nahita suntsitzeak kalte egin diezaieke
duintasunari zein giza eskubideei7.
Ondare-arloan, UNESCOren lehen jardunek ondare jakin
batzuk salbatzeko nazioarteko sentsibilizazio- eta mobilizaziokanpainak izan zituzten ardatz, eta nazioartean ondarea babesteko legeria bat izateko premia adierazi zuten. Planetako kultura- eta natura-leku bikainenak babestearen garrantzia ere ikusi
zen, gure munduak ezagutzen zituen bat-bateko eta erabateko
aldaketen aurrean.
1972an onartu zen UNESCOn Munduko Kultura eta Natura
Ondareari buruzko Konbentzioa, dokumentu bakana, ondarea nazioartean babesten duen lehenengoa baita, ordura arte
estatu bakoitzak bere mugen barruan babestu beharrekotzat
hartzen baitzen. Gainera, Konbentzio berritzailea izan zen bere
unean, kultura-ondarea zein natura-ondarea biltzen baitira
dokumentu berean. Eskubideetan oinarritutako ikuspegi batetik begiratuta, garrantzitsua da gogoraraztea Konbentzio batek
(sinatzen duen herrialdearen aldetik konpromiso moral eta etiko
bat diren Deklarazioak ez bezala) nahitaezko konpromiso juridikoak sortzen dituela berresten duten herrialdeentzat.
Hasieran nagusi zen ikuspegiak ondarearen ikuspegi europazaleagoa eta partzialagoa zuen elitearen, monumentuen,
idatzitakoaren eta zeremonien alde8, eta denborarekin, eta
ondarearen inguruan UNESCOk egin zituen ekintza ugari eta
eraginkorren ondoren, erakundeak sakondu egin zuen gizartekohesiorako ondarearen rolean, baita garapenarekin duen loturan ere9.
2003an, aurrerapauso garrantzitsu bat egin zen Kultura Ondare Immateriala Zaintzeko UNESCOren Konbentzioa sortzearekin, monumentala eta materiala ez den ondareak eskatzen
zuen beharrezko arreta agerian geratzean.
UNESCOren beste dokumentu batek, UNESCOren Kultura
Aniztasunari buruzko Deklarazioak (2001), giza eskubideak eta
kultura-aniztasuna lotzeko premia identifikatu zuen, honako hau
adierazita: “inork ezin du argudiatu kultura-aniztasuna nazioar-
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teko zuzenbideak bermatutako giza eskubideak urratzeko, ezta
haien norainokoa mugatzeko ere”10. Ondarea kultura-adierazpen horien zati bezala onartzen badugu, ulertu ahalko dugu,
halaber, ondarearen babesak giza eskubideen defentsarekin
batera joan beharko lukeela.
Bestalde, bere Mandatuaz aparte, UNESCOk berritu egin
zuen 2003an giza eskubideen defentsarekin zuen konpromisoa, Giza Eskubideen UNESCO Estrategiarekin, hots, erakundearen programa guztietan eskubideetan oinarritutako ikuspegia integratzea helburutzat zuen estrategiarekin.
Horrela, denboran zehar ikus dezakegunez, UNESCOk testu juridikoen sorta oso bat landu du, eta Gizateriaren ondare
erkidearen ikuspegia sustatu dute dokumentu horiek, horri esker ondarea babesteko nazioarteko erantzukizunak eraginda,
aldi berean.
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04. Arau-ekintza praktikan
Arestian adierazi denez, Munduko Ondarearen Konbentzioa
(1972) hartzen da gaur egun ere tresna juridiko unibertsalentzat
ondarearen esparruan11, 191 Estatuk berretsia, eta inskribatutako 1.000 ondasunetik gora biltzen dituen Munduko Ondarearen Zerrenda batekin12. Munduko Ondarea bihurtu da Nazio Batuen nazioarteko ekintzaren alderdi hedatu eta ezagunenetako
bat. Bere aldetik, 2003ko Ondare Immaterialaren Konbentzioak
izan duen babes zabal eta bizkorrak erakusten digu nazioarteko
komunitateak kultura-ondarea babesteko duen interesa.
Nazioarteko Konbentzio horiek, gizarteak eta ondarearekiko ditugun pertzepzioek bezala, bilakaera bat izan dute eta
UNESCOk markatutako ezarpen-jarraibide berriak sortu dituzte, gizarte zibileko lanarekin eta ondarearen kudeaketako
erronka berriekin ere zabalduz.
Bestalde, eskubideetan oinarritutako ikuspegietan kontzentratzen bagara, gogorarazi behar dugu komunitatearen partehartzea eta hura ahalduntzerako barnean hartzea, eta berdintasuna eta diskriminaziorik eza (genero-berdintasuna barne),
funtsezkoak direla ikuspegi horretarako13. Hortaz, azterketa
labur bat egin nahi dugu Munduko Ondarearen Konbentzioaren
eta Ondare Immaterialaren Konbentzioaren ezarpenari buruz,
parte-hartzea eta diskriminaziorik eza kontuan izanda, eskubideetan oinarritutako ikuspegiaren oinarrizko zutabe gisa.
Azterketa horretan kontuan hartu beharreko lehenengo
gauza da Munduko Ondarearen Konbentzioak ez duela biltzen
giza eskubideei buruzko erreferentziarik14, eta horren arrazoia
da, zati batean, nazioarteko arau hori goiz hartu zela (1972),
nazioarteko politikek eskubideetan oinarritutako ikuspegirik sistematikoki aplikatzen ez zutenean. Hutsune horrek beste gai
garrantzitsu batzuk eragiten dizkigu giza eskubideen arloan,
hala nola konbentzio horrek mekanismorik ba ote duen balizko
gatazkak baretzeko edota leku bat Munduko Ondarearen Zerrendan beharbada inskribatzeari buruz toki-komunitateen eta
nazioko agintarien artean gerta litezkeen auziei aurre egiteko.
Edo giza eskubideak hobeto ulertzea ondarearen inguruan balizko gatazkak kudeatzea eta baretzea ahalbidetuko ligukeen15.
Edozein kasutan, eta giza eskubideei buruzko erreferentzia
espezifikorik biltzen ez badu ere, horrek ez du ezinezko egiten
konbentzio horren ezarpenak eta interpretazioak ondoren kontuan izatea giza eskubideen arloko lanaren bilakaera16 eta bere
aplikazio praktikoaren zati gisa barnean hartzea.
Munduko Ondarearen Konbentzioaren ezarpeneko
funtsezko eragileek17 konbentzio hori natura- eta kultura-ondarea babesteko aurrerabidean lagungarria izan dela uste badute ere, jabetzen dira zenbait kasutan ez direla artatu Munduko
Ondare gisa babestutako lekuen barruan edo haien ingurunean
bizi diren toki-komunitateen eskubide eta interesak18.
Ildo horretan, informazioa bildu da Munduko Ondarearen
Zerrenda famatuan zenbait leku inskribatzeari lotutako egoerei
buruz, giza eskubideen urraketak eragin baitituzte. Haien artean, jakina da toki-biztanleriaren behartutako desplazamen-

duak izan direla ustez ondare-ondasunak babesteko planetako hainbat puntutan, hala nola Huen (Vietnam), non bertako
biztanleak desplazatu egin zituzten lekua kudeatzeko, komunitatearen etxebizitza-eskubideak argi eta garbi urratuz. Beste
biztanleria-desplazamendu batzuei buruzko informazioa bildu
dugu Angkorren (Kanbodia)19 eta Hampin (India), non turismoak
izandako hazkunde drastiko baten ondorioz, bizkor hasi ziren
halaber inguruetan saltzaileen asentamendu irregularrak, eta
agintariek eraitsi egin zituzten, aldez aurretik jakinarazi gabe,
lekuaren kontserbazioaren izenean, eta lekua hustu eta urtebete igaro ondoren, egoiliarrek ez zuten oraindik inolako kalteordainik jaso20.
Jakina da zenbait toki (baita Ondare Immaterialaren Zerrendan inskribatutako zenbait adierazpen ere) eraldatu egiten
direla nazioartean aitortza izan ondoren, turismorako egindako
produktu bat bihurtzeko, eta beren logikaren lotura galtzen dute
komunitate batek berezko duen gizarte-elementu gisa. Zenbait
espezialisten esanetan, inskribatutako lekuetan bildutako tokiei
ezarritako zenbait garapen-murrizketak komunitateen oinarrizko eskubideak ere urra ditzakete21.
Puntu honetan komeni da gogoraraztea dagozkion lekuak
Konbentzioaren arabera Munduko Ondarearen zerrendan inskribatzeko leku horiek estatuek aurkeztu behar dituztela nahitaez, eta horrek, nabaria denez, komunitate jakin batzuen diskriminazio-kasuak eragin ditzakeela. Zenbait herrialdek egoera
baliatzen dute talde sozio-politiko dominatzaileari edo talde etniko partikular bati lotutako nortasun nazional bat inposatzeko,
beste komunitate batzuen kultura-eskubideak ikusezin bihurtuz eta ukatuz. Horrela, “definizioa [ondarea zer den azaltzen
duena] boterearen egituretara lotuta dago gizartean”22. Horrekin batera, Munduko Ondarearen Lantaldeak –konbentzioaren
organo erabakigarriak– erabakiak hartzeari dagokionez azken
urteetan izan duen politizazio-maila kezkagarria izan da, bere
organoen gomendio teknikoetatik gero eta neurri handiagoan
urrunduz, sarritan irizpide politikoetan oinarritzeko.
Lan hau modu espezifikoagoan kultura-ondarean oinarri
tzen bada ere, ezin dugu ahaztu Munduko Ondarearen Konbentzioak natura-ondarea ere barnean hartzen duela, eta haren
kontserbazioak inpaktu negatibo zein positiboak izan ditzake
giza eskubideetan23. “Milurtekoaren Ekosistemen Ebaluazioak
erakusten du ingurune-degradazioa oraindik ere modu kaltegarrian lotuta dagoela eskubide komunitario eta indibidualekin,
hala nola bizitzeko eskubidearekin, osasunarekin, urarekin,
elikadurarekin eta diskriminaziorik ezarekin”24, eta komunitate
kalteberak dira beren eskubideen urraketaren aurka mobiliza
tzeko aukera gutxien dutenak.
Ikuspegi objektiboago bat izateko, adierazi behar dugu
zenbait leku Munduko Ondarearen Zerrendan inskribatu zirela,
zalantzarik gabe, giza eskubideen zerrendan zenbait funtsezko
gertakarirekin izan zuten loturarengatik. Thingvellir (Islandia) izeneko lekuak demokrazia parlamentarioaren aitzindari gisa duen
esanahiarengatik jaso zuen aitortza eta Robben Island (Hego
Afrika) zerrendan ageri da ez bakarrik Hego Afrikako jendearen
autodeterminazio-eskubidearen ikur gisa, baita tolerantziaren
eta giza duintasunaren enblema gisa ere. Gorée (Senegal) es-
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Gorée uhartea (Senegal), XV-XIX.
mendeetan esklaboen merkataritzako
gunerik garrantzitsuena izan zen Afrikako
kostaldean © UNESCO/Our Place,
Pall Stefansson

klabotzarekin duen loturarengatik bildu zen eta Zetaren Bidea
nazioen arteko integrazioaren eta elkarrizketaren adibide gisa
sartu zen zerrendan. Iraganean gertatutako giza eskubideen
urraketak gogoratzen dituen zenbait ondasun ere badaude,
hala nola Auschwitzeko kontzentrazio- eta deuseztatze-esparrua, edo Hiroshima (Japonia). Baina zenbait egilerentzat esan
guratsua da oraindik ere nazioarteko aitortzek dakartzaten memorializazio-prozesu hauetan giza eskubideek pisu handiagoa
ez izatea inskripzioen justifikazio gisa25.
Bestalde, Munduko Ondarearen Konbentzioa ezartzeko
funtsezkoak diren erakundeak, hala nola IUCN, ICOMOS eta
ICCROM –Munduko Ondarearen Konbentzioaren kontsultaerakundeak direnak–, ekimenak sustatu dituzten azken urteetan
modu sistematikoagoan lan egiteko eskubideetan oinarritutako
ikuspegiarekin, Munduko Ondarearen arloan egin dituzten esku-hartzeetan. Erakunde horiek Munduko Ondarearen Zerrendan inskribatuak izateko proposatutako ondareei buruzko ebaluazioetan giza eskubideen egoerari buruz emandako pausoez
gain26, proiektu bateratu bat jarri da abian GKE horien artean,
eta Munduko Ondarearen lanean giza eskubideen dimentsioa
argitzeko jardun eraginkorrak identifikatzea da proiektu horren
helburua, jardunbide egokiak sustatzea, baita erreminta posibleak garatzea eta gomendatzea ere, lagungarri izango direnak
giza eskubideetan egindako lana ageriko egiten Munduko Ondaretik abiatuta27.
Munduko Ondarearen prozesuetan konponbide konstruktiboak aurkitzeko premiaren ikuspegia partekatzen dugu erakunde horiekin, komunitateen giza eskubideei lotutako gaiak azter
tzen ez diren lekuetan gatazken sorta zabala azaleratzen baita
ondoren. Horregatik, nahiz eta egia den, IUCN, ICOMOS eta
ICCROM erakundeek adierazten duten bezala, azken urteetan

aurrerapauso nabarmena egin dela Munduko Ondarearen arloko lana garapen iraunkorreko helburu zabalagoekin lotzeko,
oraindik nabarmena da esparru horretako lanak giza eskubideen egoeraren azterketa esplizitu eta sakona falta duela.
Hutsuneak identifikatu eta erremintak sortze aldera, horretarako egokiak diren hainbat kasu aztertzen ari dira, jada lehenengo ideiak eman dituztenak, ondarearen alorreko lanean
kontuan hartu beharko liratekeenak, hala nola gaitasunak eraikitzeko inbertitzearen garrantzia eta komunitatearen lidergoa
sustatzea prozesuetan egiazko parte-hartze eraginkorra bermatzeari begira. Era berean, kontuan hartzen da ondo identifikatu behar direla eskubideen urraketa-egoerak zein diren eta
toki-komunitateekin elkar eragiten duten ondarearen kudeaketa-prozesuak ere identifikatu behar dira, eta hori normalean ez
da kontuan hartzen ondare-arloan jarduteko garaian.
Parte-hartzearen gaian ere ikusiko dugunez, sarritan babesprozesuak (izendatzen denetik ondasunaren kudeaketara arte)
aurrera egiten du eskubideen titularrak kontuan hartu gabe, eta
sarritan ondarean nahastu egiten dira nor diren eskubide-titularrak edo nor diren proiektuko agente laguntzaileak.
Era berean, gogorarazi dezagun ondarearen babesean bilatzen den nazioarteko ikuspegi horrek sarritan toki-komunitatearen balioak ez islatzeko arriskua dagoela, eta horrek hainbat
egoera eragin ditu, non toki-ikuspegiak baztertu egin diren
kontserbazioaren beste lehentasun batzuen aurrean zenbait
ondasunetan. Era berean, ondare-lanak ez du beti kontuan izan
komunitateen barruan populazio kalteberagoekin espezifikoki
lan egiteko garrantzia eta premia.
Ildo horretan, funtsezkoa izango litzateke eskubideetan oinarritutako lana ondarearen nazioarteko babesean, are gehiago kontuan hartzen badugu ondarearen kudeaketetan daukan
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eragina, tokian toki edo estatuan. Parte-hartzearena funtsezko
gaietako bat da puntu horretan pauso bat aurrera emateko,
baina, gainera, benetan jakin beharko genuke zein diren komunitatearen giza eskubideak gauzatzearekin (eskubide ekonomikoak, sozialak eta kulturala barne) zuzenean lotutako gure
ondare-proiektuaren puntuak. Jakina, ondare-ondasun baten
nazioarteko izendatze- eta inskripzio-prozesuek ere hobetu
egin beharko lukete gardentasunaren eta kontuak ematearen
esparruetan, eta marko horretan, nazioarteko erakundeek berek, hala nola UNESCOk kasu honetarako, estatu kideen artean
gomendatu ahalko lituzkete gomendio horiek, eskubideetan oinarritutako ikuspegia sustatzeko ondarean egindako nazioarteko lanean.
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05. Parte-hartzea
Adierazten genuenez, gure ustez, parte-hartzea ezinbestekoa da giza eskubideen funtsezko printzipio gisa eskubideen
betetzea bermatzeko28. Komunitatearen parte-hartzea eta toki-komunitateek ondareari eman beharreko erabilera iraunkorraren gaia gero eta gehiago indartu da eta gero eta aitortza
handiagoa izan du Nazio Batuetan. Baina UNESCOk berak
zioenez: “kudeaketa-praktika tradizionalen onarpena berandu
iritsi da Munduko Ondarera”29.
Zehazki, konbentzioaren norabide operatibo gisa ezagututakoek (konbentzio horren aplikazio praktikoko arauak biltzen
dituen eta erregularki berraztertzen den dokumentua) komunitatearen inklusioa bultzatzen duten elementuak biltzen dituzte,
hala nola “kultura-paisaiak”30 (giza ekintzaren eta natura-ingurura duen egokitzapenaren arteko sinergia bat erakusten duten leku gisa identifikatuak). Izan ere norabide operatiboek 12.
paragrafoan adierazten dutenez, inskripzio-proposamen oro
“toki-komunitateekin lankidetzan eta haiekin erabat ados egonda” prestatu behar da31.
Parte-hartzearen aldeko beste erreminta bat da “Komunitatean” kontzentratutako konbentzioaren helburu estrategikoa
badagoela32. 2007an Munduko Ondarearen Lantaldeak “Komunitatea” barnean hartu zuen Konbentzioaren etorkizunerako
funtsezko elementu gisa eta ulertu zuen “ondarea babestea
komunitatearen inplikaziorik eta konpromisorik gabe porroterako gonbitea egitea dela, eta ondarearen kontserbazioak giza
komunitateen premiei erantzun beharko liekeela eta gizateriak
kontserbazioaren erdigunean egon beharko lukeela”33. Horretarako, onartutako dokumentuan justifikatzen da komunitatearen inkorporazioa funtsezkoa dela giza garapenarekin lotutako
helburuak lortzeko. Gure aldetik, gehitu nahi dugu, gainera,
komunitatearen parte-hartzea funtsezko zutabeetako bat dela
eskubideetan oinarritutako ikuspegia duen kudeaketa aplika
tzeko.
Baina sarritan, eta herrialdeetan Munduko Ondarearen
Konbentzioaren ezarpena gidatu beharko luketen norabideek
adierazten dutenaz haratago, jardun askotan parte-hartze sozial eskasa erakusten diguten datuak aurki ditzakegu. Adibide
gisa, adieraz dezakegu Europako estatuen % 83k esaten duela ez duela kontsulta publikorik egiten Munduko Ondarearen
Zerrendan bilduak izateko kandidatura berrien hautaketan,
eta % 48k soilik defendatzen du toki-biztanleriak nolabait parte hartu izana zerrenda adierazgarri horien sorreran34. Hortaz,
komunitatea proiektuarekin lotzea oso zaila edo ia ezinezkoa
da, eta, gainera, errealitate horrek saihesten du ondarea modu
koherente batean kudeatzea eskubideetan oinarritutako ikuspegiarekin.
Bestalde, komunitatea nabarmentze horrek hurbilketa sustatzen du munduko ondarearen makrosistemaren eta maila komunitarioen artean35, tokikoaren eta globalaren artean36. Izan
ere, ulertu behar dugu Munduko Ondarearen nozioa, Konbentzioaren arabera, lekuen aparteko balio unibertsal baten exis-
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tentzian oinarritzen dela, eta ez du zertan beti nahitaez uztartu
toki-komunitateentzako ondare horrek duen esanahiarekin37.
Bestalde, UNESCOk Munduko Ondarearen Konbentzioaren 40. Urteurrenaren ospakizuna, 2012. urtean izandakoa, erabili zuen komunitatearen nahitaezko parte-hartzea
defendatzeko, “Munduko ondarea eta garapen iraunkorra: toki-komunitateen rola” lemapean, erakundeak parte-hartzearen
ikuspegi hori sustatzeko duen asmoaren adierazgarri.
Edozein kasutan, eta ondoren adibideetan ikusiko dugun
bezala, komunitatearen parte-hartzea erronka handietako bat
da ondarearen kudeaketan eskubideetan oinarritutako ikuspegi batetik. UNESCOk berak hori erakutsi zuen 2003an, orduan
sartu baitzuen Kultura Ondare Immaterialaren Konbentzioarekin (1972koan ez bezala) baldintza gisa Gizateriaren Ondare
Immaterialaren Zerrendan bildua izan nahi duen kandidaturak
espresio hori garatzen den tokiko komunitateen babesa behar
duela nahitaez, aurreko prozesu guztietan parte hartzeaz gain,
ondoriozko onura posibleak barne38. Komunitateak nazioarteko arau-testutik beretik parte hartzearen aipamen horrek, nahiz
eta ez duen modu sistematikoan bermatzen hura toki-arloan
modu sistematikoan ezarriko denik, agerian uzten du kezka
dagoela komunitatea kontuan hartu gabe ondarea kudeatzeko metodo oso zabaldu horien inguruan. Nabarmentzekoa da
2003ko Konbentzioak, 1972koak ez bezala, 1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapenaren eta Eskubideen Nazioarteko Itunen
aipuak biltzen dituela.
2003ko ondare immaterialaren inguruko Konbentzioaren
onarpen horren eraginez ondare immaterialak ondasun-aniztasuna islatzen du, sarritan, gainera, kultura-gutxiengoetan ageri
da, hala nola afroondorengoetan, edo talde indigenetan, haien
espresioak ikusezin bihurtu baitziren edo beti ez ziren nazioartean kulturari egindako ekarpen bezala ikusten. Aitortza horiek
komunitate minorizatuen kultura-autoestimuko prozesu garrantzitsuak eragiten dituzte, baita ondarearen inguruko garapenekoak ere.
Horren adibide bezala Candombe dantza adierazi dezakegu, Uruguaiko eta Argentinako afroondorengoen komunitateen
berezko espresioa, 2009an inskribatua Gizateriaren Ondare Immaterialaren Zerrendan, agerian utzi duena afro komunitateak
kulturari egindako ekarpena, talde horrekin Uruguaiko biztanleriaren % 10,6 identifikatzen baita, afro etorkia dutela baitiote39.
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06. Herri indigenen kasua
eta Munduko Ondarearen
Konbentzioa
Komunitate indigenen egoera da ondarearen eta giza eskubideen babesaren gaiaren kasu adierazgarri bat. Urteak dira
hainbat jendek parte-hartze handiagoa eskatzen duela Munduko Ondarearen ekintzetan komunitate horientzat, zenbait
kasutan herri indigenek presio eta zigor gogorrak izan baitituzte
beren lurretatik alde egiteko, leku bat Munduko Ondarearen Zerrendan inskribatua izan zedin40, eta injustizia argiaren eta giza
eskubideen urraketaren adibide da hori.
Badira beste zenbait adibide non populazio horien aldez
aurreko baimenik gabe egindako inskripzioek murrizketak eragin baitzizkieten beren ohiko ehiza-sistemei, bilketa edo lurraren
erabilerei eusteko41. Konbentzioaren aplikazioan populazio horien eta haien eskubideak ikusezin egitea ekarri zuten akatsetako bat, haien arbasoen lurretako batzuk Zerrendan leku natural bezala (giza presentziarik gabe) sartzea izan zen, talde horien
existentzia eta natura-ingurunearekin harremanetan jartzeko
beren kultura-ezaugarriak ukatuz42.
Erraz imajina dezakegunez, parte-hartzerik ezak eragin
garrantzitsuak izan ditzake herri indigenen bizitzan eta eskubideetan, batez ere beren arbasoen lurraldeekiko eskubideei eta
beren giza garapenerako jarduera batzuk praktikatzeko beren
gaitasunei dagokienez, autodeterminaziorako duten eskubidearen arabera43, Nazio Batuen hainbat mekanismok ezarritako eskubidea, hain zuzen ere. Ildo horretan, aipatzekoa da
“giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen arabera, komunitate indigenen inplikazioak eta konpromisoak Konbentzioaren
ezarpenean [1972koa] eta Munduko Ondarearen lekuetako
kudeaketak funtsezko esparru desberdin bat behar duela eta
toki-komunitatearen parte-hartzearenaz bestelako printzipio
batzuetan oinarritu behar dela”44.
S. Disko-ren hitzekin bat egiten dugu, honako hau adierazten duenean: “kontuan izanda Munduko Ondarearen Konbentzioaren azpiko helburuetako bat munduko kultura-ondarearen
babesari laguntzea dela, harrigarria da –gutxiena esateagatik–
Munduko Ondarearen Lantaldea proaktiboagoa ez izana Munduko Ondarearen arloetan herri indigenen eskubideen errespetua ziurtatzeko45. Egile berak gogorarazten digu Nazio Batuen
Batzarrak berak eskatu ziola UNESCOri egoera hori arintzeko
mekanismoak ezar zitzala.
Bestalde, 2011n zenbait talde indigenek eskari bat aurkeztu
zuten Nazio Batuen Gai Indigenen Foro Iraunkorrean aztertzeko,
nahigabetuta baitzeuden Munduko Ondarearen sistemak partehartze egokia ziurtatzeko egindako ahalegin eskasengatik, komunitate horiek zenbait ondasunen inskripzio-prozesuetan izandako
parte-hartzea ia hutsala izan dela alegatuta46. Ekimen hori ez da
bakarra izan, 2001ean zenbait talde indigenek proposamen bat
aurkeztu baitzioten Munduko Ondarearen Lantaldeari, zoritxarrez
azkenean onartua izan ez zena47.

Nabaria da UNESCO bera pausoak ematen ari dela herri
indigenak 1972ko Konbentzioaren ezarpenaren praktikan bil
tzeko aukeran sakontzeko, argi eta garbi identifikatuta lotura
iraunkorra dagoela Munduko Ondarearen lekuen eta herri indigenen artean, eta onartuz gai konplexu eta sentsiblea dela,
arrazoi historikoak zein kulturalak tarteko. Baina berriki baino ez
dute lortu herri indigenek “apurka-apurka, aitortza, ez bakarrik
beren eskubideengatik, baita okupatzen dituzten lurraldeen kudeaketa iraunkorrean izan duten rolarengatik, eta egin dezaketen ekarpenarengatik lurralde horien kontserbazio iraunkorra
ziurtatzeko ahaleginen barruan”48.

Qhapaq Ñan, Andeetako bide-sare zabala © UNESCO/QÑ-Bolivia
proiektua, 2011
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Zenbait lider indigenek esan dute, halaber, badaudela Munduko Ondarearen Konbentzioaren esparruan zenbait tresna
talde indigenen inklusioa eta parte-hartzea babesten dutenak,
hala nola kultura-paisaien kategoria egotea, eta Komunitatearen rola aitortzea Konbentzioaren helburu estrategikoen artean,
arestian aipatzen genuenez.
Munduko Ondarearen Lantaldeak 2011n ezarri zuenez,
“Estatu kideak animatzen ditu herri indigenak eta toki-komunitateak inplikatzera ondasunen kontserbazio-egoeraren eta haien
aparteko balio unibertsalaren erabakien hartzean, jarraipenean
eta ebaluazioan, komunitatearentzako zuzeneko onurak babesaren emaitzekin lotzera eta herri indigenen eskubideak errespetatzera inskripzio-proposamenen prestaketan, kudeaketa eta
txostenen idazkuntza munduko ondarearen lekuei buruz populazio indigena duten lurraldeetan”49.
2012. urtean, Danimarkan, herri indigenen ordezkariak,
UNESCOko espezialistekin batera, deklarazio bat idatzi zuten,
non dei bat egiten baitzen Munduko Ondarearen Konbentzioaren ezarpena uztargarriagoa izan zedin Herri Indigenen
Eskubideei buruzko Nazio Batuen Deklarazioan bildutako eskubide indigenekin, herri indigenak zuzenbideko subjektu gisa
kontuan hartuak izan zitezen ondare-gaietan eta ez haiek babesteko laguntza eskaini beharreko talde gisa, edo parte-hartze
benetako eta eraginkorra izan zezaten Konbentzioaren organo
erabakigarrietan, beste zenbait eskariren artean50.
Talde indigenen gaiaren inguruan, esan behar dugu
UNESCOren beste arau-testu batzuk ere funtsezkoak izan direla komunitate horiek ageriko bihurtzeko. 2001ean, Kultura
Aniztasunaren Deklarazioarekin, bereziki nabarmendu ziren
herri indigenen jakintza tradizionalak, 2003an, halaber, Ondare
Immaterialaren Konbentzioak aitortutakoak51.
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Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: Arte Indigenen Zentroa. Veracruz-eko
(Mexiko) herri totonacaren kultura-ondare immateriala gordetzen
laguntzeko gune garrantzitsua © UNESCO/Cumbre Tajin, 2010
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07. Emakumeen eskubideak eta
ondarearen nazioarteko babesa
Gero eta nabariagoa da kultura-bizitzako parte-hartzea gizarteak berak aurre egin beharreko desoreken isla dela, “besteak beste, azpimarratzekoak dira genero-desorekak ondarea
baliatzeko, kultura-adierazpenetan ere gerta daitezkeenak.
Generoaren, kulturaren eta giza eskubidearen loturari errepara
tzen badiogu, onartu beharra daukagu sarritan aurkitzen dugula
kultura-legitimazioaren erabilera generoagatiko desorekak eta
diskriminazioak justifikatzeko52, eta ahaztu egiten zaigu gizonen
eta emakumeen arteko berdintasuna funtsezko giza eskubideen zati dela eta, horrenbestez, ezinbesteko baldintza garapen iraunkorreko eta gizakia ardatz duen prozesu batean”53.
UNESCOk 2014an argitaratu zuen generoaren eta kulturaren gaiari buruzko txosten bat, non erronka global baten
aurrean gaudela identifikatzen den54. Ondarea, zalantzarik
gabe, kontzeptu subjektiboa da eta gure genero-kontzeptuak
berak ere definitutakoa (gendered concept, argitalpen horren

UNESCOren lengoaia bera erabiliz). Denbora eta leku jakin batean zaindua izateko identifikatzen dugun ondarea halabeharrez
astintzen edo baldintzatzen dute gizarte barruko genero-harremanek. Genero-ikuspegia ondareari aplikatzen badiogu, ikusiko dugu pertsonek zein modu desberdinean bizi behar duten
ondare-esperientzia eta zein modu desberdinean lagundu behar duten haren transmisioan eta hurrengo belaunaldientzako
berrinterpretazioan55.
Ondare bezala balioztatzen eta aitortzen duguna, hortaz,
gure gizarteen botere-dinamikek berek adierazten dute, generoa barne, eta gauza arrunta da ondarea zer den adierazteko
interpretazio androzentrikoak aurkitzea gure komunitateetan.
Kulturguneak eta ondareguneak berak sarritan daude sexuen
arabera bereizita (gizonentzako eta emakumeentzako bereizitako guneak dituzten lekuak, adibidez). Eta ondarea aukerakontu bat den neurrian, bilakaera izaten du bere gizarte-testuinguruarekin batera.
Gizarte- eta erritu-praktikak nazioarteko komunitateak babestu beharreko kultura immaterialaren domeinu bat bezala
biltzeak eztabaidak eragin ditu, zenbait esparru feministatatik
emakume eta neskentzako praktika negatiboak indartzeko
posibilitate gisa ikusi baitute56. Moghadam-ek eta Bagherita-

Pujllay eta Ayarichi, Boliviako yampara kulturaren musikak eta dantzak © UNESCO/Martínez, 2010
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rik argudiatzen dutenez, emakumearen kultura-eskubideak ez
daude erabat ziurtatuta Ondare Immaterialaren Konbentzioan57.
UNESCOk berak identifikatu duenez, kulturan oinarritutako
lanaren aniztasunaren barruan, arreta garbia eskaini behar zaio,
adibidez, genero-berdintasunaren gaiari ondare immaterialaren
adierazpenen babesaren testuinguruan. Emakumeak ez daude
beti sartuta ondare immaterialari lotutako politikak identifika
tzen, dokumentatzen eta diseinatzen dituzten taldeetan, nahiz
eta, bestalde, kontuan hartzen zaien, emakume direnez, arreta
berezia eman behar diotela kultura-balio horiek hurrengo belaunaldiei transmititzeari. Ipuin-kontalariaren adibidea garbia da,
gure gizarteen istorioak, kontuak eta ahozko elezaharra gehien
sustatzen dituztenak emakumeak direnez, kultura-praktika hori
sarritan baztertua izan da kultura-praktika “femeninoa” delako58.
Emakumeek kultura-taldeen esanahiaren eramaile garrantzitsu gisa duten papera kontraste argian dago emakumeek
berek duten eraginik ezarekin beharrezko erabakiak hartzeko
prozesuetan eta beren kultura-bizitzaren garapena bultzatzeko
dituzten aukera mugatuekin59. Horrela, kultura-bizitzari lagun
tzeko aukerak ez dirudi berdinak direnik sorkuntza-arteetan eta,
zenbaitetan, baztertu egiten dira gehienbat emakumeek egindako ondare immaterialaren adierazpenak.
Azken batean, 2003ko Konbentzioa, ondare immaterialaren
zaintza ardatz hartuta, “kaltebera izan liteke emakumeen partehartzearen eta eskubideen manipulazioarekiko eta errefusarekiko, kultura-eskubideen eta genero-berdintasunaren arteko
tentsioarengatiko, Konbentzioan genero neutroaren lengoaia
erabiltzeagatik eta ez CEDAW ez emakumeei buruzko beste
tresna batzuk aipatzen ez direlako”60.
Bestalde, Munduko Ondarearen Konbentziora itzuliz, kontuan izan behar dugu haren interpretazioak bilakaera izan duela
eta jada ez dela mugatzen naturaren babes zorrotzera edo monumentu-ondarearen identifikaziora. Azken urteetan, leku mota
ugari inskribatu dira, hala nola kultura-paisaiak edo naturarekin
lotutako leku sakratuak, pertsonen bizitzan esateko handia dutenak. Horrela, ondarearen eta generoaren arteko harremana
artatzeko gai are beharrezkoagoa bihurtzen da61, nabaria baita, lehen adierazten genuenez, biztanleriaren eta komunitateen
parte-hartze aktiboa haien ondare-ondasunen kudeaketan.
Munduko Ondarearen Zerrendaren eta generoaren gaiaren
inguruan eztabaida gehien sortzen duten alderdien artean daude gune osoa edo haren zati bat emakumeentzako debekatuta
duten lekuak, hala nola Athos Mendia (Grezia) edo Kii Mendiko
Leku Sakratuak (Japonia). Ildo horretan, garrantzitsua litzateke
genero-ekitatearen gaia kontuan hartzea etorkizuneko inskripzioei begira, esaterako.
Bestalde, giza eskubideen defentsaren aldeko borrokaren
gertakari historikoekin lotutako lekuekin lehen ikusten genuen
bezala, Munduko Ondarearen Zerrendak oso toki gutxi biltzen
ditu zeinetan ondasunak zuzenean lotuta dauden emakumeen
historiarekin eta bizitzekin. Horregatik, harira dator gogoraraztea
Munduko Ondare Adierazgarri, Orekatu eta Sinesgarri baterako
Estrategia Global bat badagoela62, UNESCOn 1994an onartutakoa, eta Zerrenda horretan zibilizazio eta kultura-ondare
guztien ordezkaritza ekitatiboago bat sustatzea bilatzen duena,
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alderdi batzuk gaindimentsionatzea eta beste kultura-ekarpen
batzuk baztertzea saihestuz. Generoaren gaia ere funtsezko
gai gisa sartu beharko litzateke estrategia horren parametroen
barruan.
Arestian adierazitako adibideak ikusi ondoren, beti izan behar dugu gogoan kontua ez dela soilik ondarearekin harremanak izateko modua generoen arabera agerian jartzea, baizik eta
nola sustatu dezakeen, halaber, genero-ekitatea ondarearen
interpretazioak, transmisioak, kontserbazioak, babesak eta kudeaketak, hori izango bailitzateke gure lanaren azken helburua,
finean. Ondarearen kudeaketa emakume zein gizonei baldintzaberdintasunean zabaltzeak ondorio argi eta erabakigarriak izan
ditzake generoaren inguruko gizarte-arauetan edo estereotipoetan, adibidez63. Ildo horretan, gogora dezagun emakumeak
ondarearen kudeaketa osoan normalean baztertuen dauden
esparruetako bat erabakiak hartzeko esparrua dela.
Generoa ez da kontuan hartzen ondarearen diskurtsoan
bertan, eta generoaren gaiak aipatzen diren bakoitzean,
“emakume-kontuetara” murrizteko da, gizonek generorik ez
balute bezala. Era berean, jabetu behar gara ondarean generoikuspuntu batetik lan egin nahi dugula adierazten dugunean ez
ginatekeela kontzentratu behar sexu bakoitzarentzat zehaztutako roletan, esaterako, baizik eta kontuan hartu rol horiek
botere-harremanetan kontzentratuta ote dauden, mendera
tzea eragiten duten edo umiliagarriak diren biztanleriaren zati
batentzat. Horrela, ondarearen babesaren inguruko generoan
oinarritutako diskriminazioaz hitz egiten dugunean, kontu izan
behar dugu praktiken sexu-bereizketan soilik kontzentratzen
diren ikuspegi sinplistetan ez erortzearekin64. Aitzitik, generoikuspegia erabili behar dugu indar eraldatzailea aktibatzeko komunitatean diskriminazioa pairatzen duten pertsonak barnean
hartzeko.
Horrekin lotuta, eta geroago ikusiko dugunez Kultura Eskubideei buruzko errelatore bereziaren lanarekin, gogorarazi
behar dugu mugak daudela pertsona bakoitzak kultura-bizitzan
parte hartzeko duen eskubidean, bereziki tradizioari eransten
zaizkion praktikek beste pertsona batzuen giza eskubideak
urratzen dituztenean.
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08. Giza eskubideei eta ondareari
lotutako parte-hartzea eta generoa
Nazio Batuen beste mekanismo
batzuetan
Ondarearen alorrean UNESCOko Konbentzioetan eskubideetan oinarritutako ikuspegi bat sistematikoki ezartzeko formulak aurkitzeari begira, garrantzitsua iruditzen zaigu giza eskubideen eta ondarearen gaiari ekin dioten Nazio Batuetako
beste mekanismo batzuk aztertzea.
Esparru horretan, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Lantaldearen 21. Oharpen Orokorra aipatu nahi dugu lehenik, zeinean kultura-bizitzan parte hartzeko eskubidean zer
biltzen den aztertzeko orduan kultura-ondareaz ere hitz egiten
duen giza eskubide gisa (15.1 paragrafoa). Era berean, zenbait
talde berezi identifikatzen ditu, kultura-bizitzan parte hartzeko duten eskubidea urratuak ikusteko posibilitateak direla-eta
betebeharrak dituzten aldetik betiere arreta berezi bat izan behar dutenak65. Talde horien artean daude herri indigenak zein
emakumeak, gure azterketaren xede izan direnak.
Emakumeei dagokienez, Lantaldeak bere Oharpenean
identifikatu zuenez “gizon eta emakumeen berdintasuna ziurtatzea Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalak baliatzeko
nahitaezkoa da eta berehala aplikagarria Estatu kideentzat.
[Itunaren aplikazioak eskatzen du] oztopo instituzional eta juridikoak ezabatzea, baita praktika negatiboetan oinarritutakoak
ere, ohiturari eta tradizioari lotutakoak ere bai, emakumeari kultura-bizitzan erabat parte hartzea saihesten diotenak (…)” (25.
paragrafoa).
Bestalde, 37. artikuluan irakurtzen dugunez, “herri indigenak kolektiboki jarduteko eskubidea dute beren kultura-ondarea atxikitzeko, kontrolatzeko, babesteko eta garatzeko eskubidea errespeta dadin (…). Estatu kideek herri indigenen baimen
libre, aldez aurreko eta informatuaren printzipioa ere errespetatu beharko dute beren eskubideen esparruari dagozkion alderdi
guztietan”.
Nabarmendu nahi dugu Oharpen Orokor horrek aipatzen
duela, halaber, kultura-ondarerako eskubidea Estatuen betebeharren artean eta adierazten du kasu askotan lotuta daudela
askatasunak, kultura-ondarea eta aniztasuna babesteko betebeharrak. Kultura-askatasuna eta aniztasuna lotzearen ideia
hori aztertu zuen, halaber, Nazio Batuen Garapenerako Programaren Giza Garapenaren Txostenak 2004an66, gai horren
azterketa batek lan honen mugak gaindituko balituzke ere.
Azkenik, Oharpenaren 50. artikulua funtsezkoa da ondarerako eskubidea zehazteko bake- zein gerra-denboretan,
eta etorkizuneko belaunaldien aurrean, talde eta komunitate
guztien kultura-ondareari erantzuteko garrantzia adieraziz.
Oharpen Orokor horren azterketa zehatz batek ikuspegi
eta ideia ugari ekarriko lizkiguke, ondare-konbentzioak eskubideetan oinarritutako ikuspegitik lantzeko gure helburura aldatu

ahalko direnak. Gehiago luzatu gabe, adierazi nahi dugu, adibidez, Oharpen horrekin Lantaldeak kultura-askatasunez hitz
egin izanak izan dezakeen garrantzia: “kultura-bizitzan parte
hartzeko eskubidea askatasun bat bezala ezaugarritzea: askatasun horrek, alde batetik, Estatuaren aldetik interferentziarik ez
egotea dakar eta, bestetik, ekintza positiboak egitea giro on bat
ahalbidetzeko, pertsona bertan libreki espresatu ahal dadin eta
bere kultura-xedeak egikaritu ditzan”, errelatoreak berak esa
ten zuenez67. Eskubide hori askatasun bezala identifikatzeak
bere garrantzia izan dezake, adibidez, emakumeen (eta beste
gizarte-talde batzuen) egoera haien kultura-eskubideekiko aztertzean. Gainera, Oharpen horrek bereziki nabarmentzen ditu
diskriminaziorik eza eta tratu-berdintasuna, eta funtsezko gaia
da hori kulturaren eta ondarearen kudeaketaren gaia eskubideetan oinarritutako ikuspegi batetik aztertzeko.
Ondarearen eta giza eskubideen gaian funtsezkotzat jo
tzen dugun beste prozesu bat Nazio Batuen kultura-eskubideei
buruz Farida Shaheed errelatore bereziak egindako lana dugu.
Bere lehenengo txostenetik (2010ean aurkeztu zion Giza Eskubideen Kontseiluari) askatasunaren gaia adierazi zuen, eta
ondarea baliatzearen garrantzia eta haren interpretazioan parte
hartzea, baita edukien birformulazioan ere. Honako hau adierazi
zuen parte hartzeko, edo ez parte hartzeko, eskubidea dela-eta
(10. paragrafoa): “botere-aldeak hartu behar dira kontuan, gizabanakoek eta taldeek kultura-ondare partekatu bat (...) benetan
identifikatu, garatu eta interpretatzera laguntzeko duten ahalmena hartzen baitute eraginpean”68. Ez parte hartzeko eskubidearen gaia erabakigarria izan daiteke emakumeen eskubideen
babesaren kasuan, adibidez.
Haren txostenaren beste funtsezko puntu bat ondorengo
gogoeta da, gure ustez ardatza baita gure ondarea babesteko
eskubidean oinarritutako ikuspegi batetik: “Estatuek kulturaondarea bere forma guztietan errespetatu eta babestu beharra badute ere, erronka ez da hainbeste kultura-ondasun eta
-praktikak dauden bezala gordetzea, zenbait zirkunstantziatan
desegokia ere gerta baitaiteke, baizik eta ondasun eta praktika
horiek sortzea eta garatzea ahalbidetu duten baldintzak zain
tzea”69. Azken batean, errelatoreak azken urteotako bere zenbait komunikaziotan errepikatu du bere mandatua ez dagokiola
berez kultura eta kultura-ondarea babesteari, baizik eta per
tsona guztiei, modu jarraituan eta diskriminaziorik gabe kulturabizitza baliatzeko, hartan parte hartzea eta hartarako lagungarri
izatea ahalbidetzen dieten baldintzen azterketa eta babesari.
Lehenengo txostenaren ondoren, ondarerako eskubidearen
dimentsioak argitzeko premia identifikatu zuen errelatore bereziak, eta, hortaz, urteko txosten oso bat eskaini zion ondoren
gai horri. 2011n kultura-ondarera sartzeko eta hura baliatzeko
eskubidea aztertu zuen giza eskubideen nazioarteko arauen
barruan, “giza eskubideetan oinarritutako irizpide baten premia
nabarmenduz kultura-ondarearekin lotutako gaietan”70. Aurreko
urtean adierazitako ideia berriz hartu eta sakondu zuen, honako
hau adieraztean: “kultura-ondarera sartzea eta hura baliatzea
giza eskubide gisa kontuan hartzea irizpide beharrezko eta osagarria da kultura-ondarearen babesean eta zaintzan. Objektu
edo adierazpen bat bere horretan babesteaz eta zaintzeaz gain,
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pertsonen eta komunitateen eskubideak kontuan hartzera behartzen du objektu edo adierazpen horrekiko, eta, bereziki, kultura-ondarea bere produkzio-iturriarekin lotzera”71. Horrenbestez,
adierazten duenez, komunitateak benetan parte hartzeko eta
kultura-ondarearen giza dimentsioa gurekin izateari begira, beste
ikuspuntu batera igaro beharko genuke, pertsona eta komunitateentzako esanahia duten ondasunak identifikatuz eta babestuz.
Errelatorearen Txosten hori hain da zehatza eta garrantzi
tsua ondarean giza eskubideek dituzten dimentsioak ulertzeko, ezen gure iritziz lan honetan identifikatutako premia askori
erantzuten die. 9. paragrafoan ondareari lotutako gisa eskubideen inguruko gaien zerrenda egiten du, hala nola ondarearen
garrantzia, zer ondarek merezi duen babesa, pertsonen partehartze maila eta nola sartzen diren ondarean eta nola baliatzen
duten, kultura-ondarerako eskubideak izan ditzakeen mugak,
eta abar. Komunitatearen parte-hartzeari izugarrizko garrantzia
ematen dioten gomendioak biltzen ditu, eta herri indigenak ere
aipatzen ditu errekerimendu bereziei lotutako taldeen artean
(ikus 10. paragrafoa). Era berean, ondarearen inguruan egindako giza eskubideen urraketak aipatzen ditu, hala nola kulturaasimilazioa, eztabaidak eta gatazkak sortzea, populazioen desplazamendu behartuak, ondarea nahita suntsitzea edo ondaregaietan jardutea eraginpeko komunitateen ez parte-hartzerik ez
baimenik gabe.
Errelatoreak bere txostenean identifikatu zituen muga posibleen barruan, honako hau adierazten zuen: “kultura-ondarea-

ren zati diren zenbait praktikak giza eskubideak urra ditzakete. Nazioarteko tresnek garbi ezartzen dute giza eskubideen
aurkako praktikak ezin direla justifikatu kultura-ondarea, kultura-aniztasuna eta kultura-eskubideak babesteagatik eta zain
tzeagatik”72. Puntu hori funtsezkoa da ondarea genero-ikuspegiarekin eta eskubideetan oinarritutako ikuspegi batekin aztertzeko, lehen aztertzen genuenez Gogora dezagun Oharpen
Orokorrak ere aztertu zuela praktika negatiboen gaia73. Errelatore bereziak (mandatua “aditu independentetik” “errelatore berezira” igaro zen bere lanaren 3 lehenengo urteak amaitzean)
2012ko bere urteko txostena kultura-eskubideen inguruko
emakumeen eskubideen gaiari eskaini zion, eta gomendioen
artean adierazi zuenez, “Estatuen ondorengo gaiak aztertu behar dituzte emakumearen kultura-eskubideen betetze-maila,
edo ez-betetze maila, zehazteko (...) berdintasunean”, eskatuz
Estatuek erantzuna eman diezaietela, besteak beste, “edozein
arte-adierazpen edo adierazpen propio egin nahi duten emakumeei jartzen zaizkien murrizketei, baita kultura-ondarearen leku
edo instalazioetan sartu nahi dutenei, kultura-ekitaldi edo kultura-zeremonietan parte hartu nahi dutenei eta testu, erritu edo
ohitura partikularrak interpretatu nahi dituztenei ere”74.
Debate honetan Emakumearen aurkako bereizkeria mota
guztiak ezabatzeko Konbentzioaren 5. artikulua gogorarazi behar dugu (CEDAW), non Estatuei eskatzen zaien “neurri egoki guztiak har ditzatela gizonen eta emakumeen jokabidearen
inguruko gizarte- eta kultura-ereduak aldarazteko, sexuetarik

UNESCO Etxea. Lan koadernoak. 2. zb.

Ondarea eta Giza Eskubideak

18

Nazio Batuek kultura-ondarearen arloan egindako lana, parte-hartzearen eta generoaren ikuspegitik

edozein bestea baino gutxiago edo gehiago dela uste izanagatik edo gizonen eta emakumeen eginkizun estereotipatuak
direla eta, izan daitezkeen aurreiritziak eta ohiturazko nahiz bestelako eginerak ezabatzeko asmoarekin”75.
Azken batean, lan honen oinarrizko gaira itzulita, adierazi
dezakegu, horrenbestez, errelatore bereziaren txostenetan argi
eta garbi esaten dela ondarea babesteko nazioarteko tresnek
(hemen aztertutako Konbentzioak barne) ez dutela beti lan egin
eskubideetan oinarritutako ikuspegi batekin, eta ez diote beti
erantzun ez-diskriminazioaren printzipioari.
Errelatore bereziak kultura-eskubideen eta emakumeen eskubideen gaian egiteko lana hartzen badugu espezifikoki aztergai, 2012. urtean aurkeztu zuen txostena argigarria da alderdi
askotan76. Errelatoreak gogorarazten digu pertsona orok duen
erabakitzeko ahalmenaren garrantzia, eta ildo horretan adierazten du parte hartzeko eskubidea zein parte ez hartzeko eskubidea daudela, eta hori funtsezko gaia dela emakumeak baldintza-berdintasunean parte-hartzearen sustapenean. Izan ere,
“parte-hartzeak ez du soilik biltzen gizabanakoek askatasunean
jarduteko duten eskubidea, beren nortasuna aukeratzeko dutena edo beren kultura-praktikak propioak adierazteko dutena,
eta biltzen du, halaber, tradizio, ohitura eta praktika jakin ba
tzuetan ez parte hartzeko eskubidea, bereziki giza eskubideak
eta pertsonaren duintasuna urratzen duten haietan”.

Izan ere, egia da oraindik ere emakumeek ohitura jakin
batzuetan ez parte hartzeko eskubidea eta beren kulturakomunitateen inguruneak interpretatu, zuzendu eta berritzeko
eskubidea aldarrikatzen dutenean neurri gabeko aurkaritza izaten dutela. Errelatoreak berak bere Txostenean dionari jarraiki
gogorarazten dugu “kultura-komunitate espezifiko baten existentzia eta kohesioa ez dela lortu behar komunitatearen talde
baten kaltetan, hala nola emakumeen kaltetan. Garrantzitsua
da adieraztea giza eskubideentzat kaltegarriak diren kulturapraktiken aurkako borrokak, komunitate baten existentzia eta
kohesioa arriskuan jartzetik urrun, debatea sustatzen duela,
giza eskubideak hartzeko bilakaeraren mesedetan”.
Ikusten ari garenez, kultura-bizitzan parte hartzea gizarteak
aurre egin beharreko desparekotasunen isla da sarritan, eta
kulturara sartzeko generoko ekitaterik ezak adierazpen horietan
ere gerta daitezke. Sarritan, emakumeak kultura-bizitzan erabateko parte-hartzea izateko aukera murriztu egiten du emakumearen eskubide politiko, ekonomiko, sozial eta zibilen eta beste eskubide juridiko batzuen ukapen sistematikoak.
Parte-hartzearen gaiarekin lotutako kontzeptuetako bat
autonomiarena da. Ildo horretan, betiere kontuan hartu behar
dugu emakumeak gaituta daudela beren Eskubide ekonomiko,
sozial eta kulturalak baliatzeko eta egikaritzeko pertsona autonomo gisa eta, haatik, oraindik ere oztopoei aurre egin behar

Indonesiako batik-a: kotoia eta zeta eskuz lantzeko teknikak, sinbolismoa eta kultura-elementuak © UNESCO/Batik Museum Institute, Pekalongan, 2008
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dietela kultura-bizitzan benetan eta baldintza-berdintasunean
parte hartzeko.
Gainera, emakume batzuek ez dute soilik generoagatiko
diskriminazioa pairatzen, eta, aldiz, jatorriagatiko edo etniagatiko beste diskriminazio batzuk gainjartzen zaizkio diskriminazio horri, esaterako. Kultura-eskubideen esparru teorikoaren
kontzeptuzko ahaltasunak zaildu egiten du agenda praktiko bat
politikoki artikulatzea, agenda horren bidez gutxieneko kultural
edo etnikoetako emakumeek kultura-bizitza erabatekoa, propioa, baliatzeko eskubidea izan dezaten, eta beren inguruko
kulturaren onurak ere baliatzeko eskubidea izan dezaten77.

Aniztasunera Leihoa tailerra, Gasteiz © UNESCO Etxea/B.Guzmán, 2015
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09. Ondorioak
Beraz, zergatik da garrantzitsua ondarea eskubideetan oinarritutako ikuspegi batetik aztertzea? Ondarea (nazioartean aitortutakoa barne) ez da luxuzko objektu bat, baizik eta elementu
garrantzitsu bat adierazpen hori kokatzen edo garatzen den komunitatearen garapenerako eta nortasunerako78.
Azken urteotako giza eskubideen argitzearekin, eta azken
hamarkadotan izandako zenbait lanekin, argi dago “kulturaondarerako eskubidea giza eskubideen zati integrala dela, kontuan hartuta betiere izaera ordezkaezineko legatu ukigarri eta
ukiezina dela eta etengabeko aldaketan dagoen mundu batek
mehatxatzen duela. Eskubide horrek betebeharrak eta eran
tzukizunak dakartza gizabanako eta komunitateentzat, baita
erakunde eta estatuentzat ere”, geroko belaunaldien ondarerako eskubidea ere barnean hartuta79.
Bestalde, Nazio Batuek ondarera sartzea eta hura baliatzea
giza eskubide gisa kontuan hartzearen garrantzia adierazi dute.
UNESCOk ezarri zuenez, “berradiskidetzeko erreminta bat izan
behar du ondareak, eta konprometitu egiten da politika eta
neurri parte-hartzaile eta inklusiboak sustatzeko, kontserbaziora eta garapenera zuzenduak egoteaz gain, gizarte-kohesioa
sustatuko dutenak, (...) eta bakea ere bai, kontzientzia sortuz
ondare partekatuaren eta iragan komunaren inguruan”80. Ez
dezagun ahaztu Nazio Batuak lider izan zirela 1997az geroztik
beren programetan eskubideetan oinarritutako ikuspegiaren
aplikazio praktikoan, baina, “haatik, oraindik lan handia gera
tzen dela egiteke sistemaren dimentsio guztietan Giza Eskubideetan oinarritako Ikuspegiaren benetako integrazioaz hitz egin
ahal izateko”81.
Objektu bat edo adierazpen bat bere horretan babesteaz
eta zaintzeaz gain, Giza Eskubideen Ikuspegiak behartu egiten
gaitu pertsona eta komunitateen eskubideak kontuan hartzera
adierazpen horrekiko eta gogorarazten digu ondarea beti lotu
behar dela bere jatorrizko iturriarekin: pertsonak. Hortaz, kultura- eta ondare-praktikak inklusiboagoak nola egin aurkitzea da
kontua, eta betiere bateragarriak nazioarteko aitortutako giza
eskubideekin.
UNESCOren Konbentzioei dagokienez, gure egiten ditugu
Giza Eskubideen Kontseiluko errelatore bereziaren hitzak, hots,
“UNESCOren tresnek oro har pertsonek edota komunitateek
kultura-ondarerako dituzten eskubideak zehazten ez badituzte
ere, tresna horietako zenbait elementuk, edo praktikaren zehar
garatutakoek, bide ematen dute giza eskubideetan oinarritutako irizpide bat hartzera”82. Horixe da gure lanaren abiapuntua,
eta uste dugu puntu horretan indartu beharra daukagula gure
ekintzan eskubideetan oinarritutako ikuspegi bat osorik aplika
tzeari begira ondarea nazioarte zabalean babesteko.
Zentzu horretan pausoak ematen ari badira ere, jakitun izan
behar dugu beti ez dela erraza izaten eskubideen logika aplika
tzea horrelako ondare-ondasunetan, nazioarteko agerikotasunmaila handiko Konbentzioak baitira, eta, hori horrela, herrialde
askok erreparoak dituzte gatazka-egoerak eta inpaktu negati-

boak gerta daitezkeen toki-komunitatean aitortzeko eta azter
tzeko83. Izan ere, oraindik ere informazio zehatz, sakon eta kontrastatuak beharko ditugu giza eskubideen benetako egoerari
buruz ondarearen nazioarteko babesaren inguruan.
Ildo horretan, adierazi behar dugu ondare mota desberdinek
giza eskubideekin lotutako gaiak sortzen dituztela aldi berean.
Ondare immateriala kudeatzeak ondare biziarekin aritzea biltzen
du, eta pertsonak espresatzen diren neurrian soilik gertatzen da
hori. Bestalde, lekuen babesak beste ikuspegi batzuk ekartzen
ditu nahitaez komunitateen ondarerako eskubideen babesean.
Ondarea eta giza eskubideak binomioa sustatzeari begira,
“eskubideetan oinarritutako Ikuspegi bat formalki hartzeak eta
hura irmo aplikatzeak komunitatearen zatiketa ziurtatuko luke
(...) eta ziurtatuko luke, halaber, edozein desadostasun modu
justu, orekatu eta ez-diskriminatzailean konpontzea”84, komunitateen eskubideen urraketarik ez gertatzea bermatuz eta ondareko nazioarteko zerrenden sinesgarritasuna indartuz, gainera.
Horrenbestez, uste dugu, nahiz eta Munduko Ondarearen
Konbentzioak eta Ondare Immateriala Zaintzeko Konbentzioak
“ez duten nahitaez kultura-ondarearen giza eskubideen irizpide bat, azken urteetan norabide-aldaketa bat izan da kulturaondarea bere horretan babesteari eta zaintzeari dagokionez,
gizateriarentzat duen aparteko balioan eta pertsonak eta komunitateak bere kultura-nortasunarekiko funtsezko balio gisa
kultura-ondarea babestean oinarrituta”85. Baina oraindik lan
handia geratzen da Konbentzio horien ezarpenean eskubideetan oinarritutako ikuspegiaren aplikazio sistematiko batez hitz
egiteko.
Parte-hartzea, ahalduntzean barne hartzea eta ez-diskriminazioa dira funtsezko faktoreak Ikuspegi horretatik begiratuta.
Komunitatearen parte-hartzea, gainera, garapen-proposamen
ororen ezinbesteko osagaitzat hartzen da zenbait urtetatik hona
edozein jarduera publikotan. Dena den, parte-hartzea eta agintariek ondarearen kudeaketan kontuak ematea ez da sistematizatu oraindik86.
Horrenbestez, nabaria dirudi komunitateak bere ondarearen kudeaketan parte hartzeak funtsezko zerbait izan beharko
lukeela. Baina “alderdi funtsezkoenak izaten dira, hain zuzen
ere, batzuetan erantzun gabe uzteko joera izaten dugunak,
kontzienteki zein inkontzienteki”87. Horrenbestez, uste dugu
“politika xehatu bat, jarraipen-prozesu bat eta tokian bertako
praktiken monitorizazio bat lantzea aurrerapauso garrantzitsua
izango dela ildo horretan [komunitatearen parte-hartzearena]”88,
ondarearen ondoriozko edozein mozkinen birbanaketa ekitatiborako neurriak barne89 eta inplikatutako talde guztien partehartzea baldintza-berdintasunean ziurtatuz. Giza eskubideen
adierazle espezifikoak sortu beharko lirateke ikuskapen- eta
babes-prozesu horietarako, jarraipen-mekanismo eta emaitzen
kontuak emateko mekanismoen inkorporazioa Estatuek eskubideen titularrekiko dituzten obligazioen zati baita90.
Erraz imajina dezakegunez, parte-hartzerik ezak eragin
garrantzitsuak izan ditzake herri indigenen bizitzan eta eskubideetan, batez ere beren arbasoen lurraldeekiko eskubideei
eta beren giza garapenerako jarduera batzuk praktikatzeko
beren gaitasunei dagokienez, autodeterminaziorako duten
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eskubidearen arabera91, Nazio Batuen hainbat mekanismok
ezarritakoa.
Adierazi nahi dugu parte-hartzeaz hitz egiten dugunean inplikazio benetako eta eraldatzaile batean pentsatzen ari garela,
eta ez biztanleriaren iritzia jasotzeko egin daitezkeen kontsulta publikoetan soilik: “parte-hartzea ez da kontsulta: egiazko
aukerak eskaini behar ditu agendan, prozesuan eta garapenjardueren ezarpenean parte hartzeko eta eragiteko”92. Partehartze eraldatzaile honen helburua da komunitateko pertsonak
ahalduntzea beren gaitasunak hartu eta ezagutu ditzaten beren
etorkizunari eta komunitate gisa duten garapenari buruz, baita
gizarte demokratikoago bat sustatzeari buruz ere. “Komunitateak modu esanguratsuetan inplikatzea lortu behar da beren
etorkizunari buruzko erabakiak har ditzaten (…). Diskurtsoen
gobernantza eta demokratizazioa, eta ondarearen kudeaketa
da kontua”93.
Ondarearen interpretazioaren inguruan, adierazi nahi dugu
interpretazio hori prozesu bat bezala ulertzen dugula eta ez produktu bukatu bat bezala. Komunitateak ondarea interpretatzeko
prozesu horretan, pertsona orok komunitatearen kultura-bizian
libreki parte hartzeko duen eskubidea sustatzen du94. Gainera,
toki-komunitateetatik bertatik sustatutako ondare-interpretazio horiek garrantzitsuak dira “berrinterpretazioko” prozesuak
sortzen dituztelako, memoriari eta berradiskidetzeari lotutako
egoeren aitortza sustatuz iraganean izandako giza eskubideen
urraketen aurrean95.

Aurrekoarekin lotuta, ez dugu ahaztu behar, halaber, ondarea eta giza eskubideei lotutako lekuen babesa erreminta bat
izan litekeela giza eskubideetan hezteko eta bake-kultura bat
sustatzeko, izan ere, “memoriaren lekuak Munduko Ondarearen Zerrendan oso kopuru txikia badira ere, garrantzi globala
dute, gerraren, giza eskubideen abusuen eta beste injustizia
batzuen oroitzapen garrantzitsua atxikitzeko duten gaitasunarengatik, eta, horrela, beren indar sinbolikoarekin bakea eta
elkarrizketa nabarmentzeko lagunduz”96.
Esparru horretan hartu beharreko ezinbesteko neurria ondarearen kudeatzaileen gaitasunak indartzea da lurraldean dauden komunitate guztien giza eskubideen aitortzaren inguruan97,
ondareaz teknikoki arduratzen diren pertsonak gutxitan jabetzen
baitira beren jarduerak dituen inplikazio politiko, ekonomiko eta
sozialez. Sarritan ahaztu egiten zaie ondarea zaintzeak zentzua
duela jendearentzat garrantzia duelako, kultura-prozesu gisa.
Ildo horretan, “kultura-praktika bat bezala kontuan hartu beharko litzateke ondarea, gai tekniko huts bat baino gehiago”98.
Erabakigarria izango litzateke, gainera, ondarearen kudeaketaz arduratzen diren pertsonak ulertzea ondareari lotutako gatazkak konpontzean beharrezkoa dela giza eskubideen
esparrua aplikatzea eta gatazka horiek eta haien jatorriak ikusezin egiteko edo ez artatzeko joerarik ez izatea, gatazka horiek, ikusi dugunez, denboran irauten duten giza eskubideen
urraketa-egoerak sortzen baitituzte, eta biztanleria kalteberaren
diskriminazio-egoerak ere bai mundu osoko komunitateetan.
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Eskubideen elkarren arteko mendekotasuna eta zatiezintasuna kontuan izanda, jabetu beharra daukagu ondarerako
eskubidea beste giza eskubide batzuei lotuta dagoela, hala
nola ez-diskriminazioa, bizitzarako eskubidea, mugimendu- eta
egoitza-askatasuna, jabetzarako eskubidea, bizi-maila egoki
baterako eskubidea, gutxiengoen eskubidea, elkartzeko eskubidea, osasunerako eskubidea, herrien autodeterminaziorako eskubidea, informaziora sartzea, eta abar99. Faktore horiek guztiak ageriko egin beharko lirateke eta gure kudeaketan
integratu.
Ondarerako eskubidea tokian bertako neurri eta politiketan
aldatzeko, betiere kontuan hartu beharko dugu kultura-ondarearen benetako testigantza izateko eskubidea, giza familia
barruko gizabanako bakoitzaren nortasunaren adierazpen bat
bezala errespetatua; pertsona bakoitzaren eta gainerakoen ondarea hobeto ulertzeko eskubidea, hura egoki erabiltzekoa eta
ondarea eta ordezten diren kultura-balioak eraginpean hartzen
dituen erabakietan parte hartzekoa, baita kultura-ondarearen
defentsarako eta sustapenerako elkarteak sortzeko eskubidea
ere100.
Funtsezko beste gaietako bat izan daiteke Estatuen eta
estatuak ez diren eragileen betebeharra sustatzea, hots, programen plangintzan potentzialki eraginpean hartutako pertsonen berezko eskubideak ziurtatzeko eta babesteko betebeharra, eta edozein kontserbazio-programaren aldez aurreko
ebaluazioa ziurtatzea (natura-eremuen kontserbazioa barne)
giza eskubideekin dituzten loturak identifikatzeko, “justizian
oinarritutako kontserbazio” bati erantzunez101.
Horrela, IUCN nazioarteko GKEak, “justizian oinarritutako
kontserbazioaren” bere kontzeptuaren barruan, funtsezko
zenbait puntu biltzen ditu ondare-kudeaketarako eskubideetan oinarritutako ikuspegiarekin, hala nola kontuak ematea eta
gobernantza egokia. Parte-hartzea, baimen librea, gatazkak
konpontzeko mekanismoen erabilera, ikuskapena eta, azken
batean, giza eskubideak betearaztea ondarea babesteko prozesu osoan.
Jakina, erabakiak modu arrazoituan hartuko direla ere ziurtatu behar da, betiere gure kudeaketak eta gure proiektuek giza
eskubideetan dituzten inplikazioen aldez aurreko ebaluazio horretan oinarrituta. Esparru horretan, eskubideetan oinarritutako
ikuspegia duen ondare-kudeaketarako, kontuak ematea eta
gobernantza egokia barne, funtsezkoa da ikuskapen- eta ebaluazio-erremintak gaineratzea, kontu-ematean kontzentratuz
eta gobernantza-esparruen hobekuntza eta toki-populazioen
eskubideak ziurtatzen dituzten prozedurak babestea kulturaeta natura-ondarearen babesaren barruan, baita baliabideen
erabilera iraunkorra ere102.
Konbentzioek Estatu kideei giza eskubideen arloan egindako orientabide zehatzek eta eskakizun espezifikoek –hau
da, betebeharren titularrei egindakoek– komunitateren partehartzea ziurtatzea ahalbidetuko lukete haiek eraginpean hartzen
dituzten Munduko Ondareko eta Ondare Immateriala Zaintzeko
prozesuaren hainbat etapatan.
Jakina, badaude jada Munduko Ondare diren lekuen kudeaketan komunitateen parte-hartzearen adibideak, hala nola

Laponiako eta Hego Afrikako komunitate indigenen kasuan103,
beste askoren artean, jarraitu beharreko adibide gisa hartu
ahal izango liratekeenak, zeinetan komunitate horiek beren
ondare propioaren interprete gisa gauzatzen diren, ekintzak
orientatuz eta erabakiak hartzeko prozesuan parte hartuz. Tokikomunitatearen beste parte-hartze adibide batzuk, nahitaez
herri indigenei lotuta ez daudenak, beste testuinguru batera
aldagarriak diren neurri praktikoak hornitu beharko lituzkete
(nekazaritza-arloari lotutako kultura-paisaien adibideak bezala,
Kolonbiako kafe-eremuak bezala104 edo Mexikoko agabe-paisaia, nekazaritza-ondarea; gainera, tokikotik sortzen den ondare-kudeaketako adibide bat da, toki-komunitateek elikagaiak
lortzeak eragindako bilakaeratik, baina aldi berean jardun globalean txertatzen da, gizakien gizarteek beren oinarrizko premiei eta natura-inguruneari ematen dioten erantzun unibertsala
baita nekazaritza1). Adibide horiek jarraitu beharreko eredu gisa
hartuko lirateke, zeinetan komunitate horiek beren ondare propioaren interprete gisa ageri diren, ekintzak orientatuz eta erabakiak hartzeko prozesuan parte hartuz. Era berean, Ondare
Immateriala Zaintzeko Konbentzioan, ikusten genuenez, komunitateen parte-hartzea sustatzen da ondare horren kudeaketan.
Adierazi nahi dugu gainera, toki-komunitateetatik bertatik edota herri indigenetatik sustatutako ondare-interpretazio
horiek sarritan garrantzitsuak direla “berrinterpretazioko” pro-

Txileko dantza txinatarrak musikarien ermandadeak dira. Jai egun jakin
batzuetan beraien fedea ospatzen dute, musika, dantza eta kantua
baliatuz © UNESCO/Manuel Morales Requena, 2009
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zesuak sortzen dituztelako, memoriari eta berradiskidetzeari
lotutako egoeren aitortza sustatuz iraganean izandako giza eskubideen urraketen aurrean106.
Horretaz gain, ezin dugu adierazi gabe utzi komunitatearen
eskubideen eta ondarearen kudeaketan hark dituen eskubideen gaia aztertzeak iraupen luzeko prozesuak behar dituela
konponbide edo soluzio bizkor eta epe laburrerakoak baino
gehiago107. Benetako parte-hartzea bermatzeko, komunitate espezifikoen ezaugarri propioak ere aitortu beharko ditugu
(ikus talde indigenen adibidea108 eta bereziki borondatezko
bakartzean dauden talde indigenen berezitasunak109). Jakina,
argi eduki behar dugu leku bat Munduko Ondarearen Zerrendan inskribatzeak onura bezainbeste ondorio negatibo ekar di
tzakeela, aztertu eta haztatu beharrekoak110.
Gainera, nabarmendu nahi dugu parte-hartzea berez ez
dela lortu nahi den helburua, baizik eta gakoetako bat azken
emaitzarako bidean, ardatz gisa ondarearen babesa eskubideetan oinarritutako ikuspegi batekin lortzea eta pertsona ororen ondarerako eskubidearen defentsa berdintasun-baldintzetan dituena.
Eskubideetan oinarritutako ikuspegi batetik ondarearen babesaren eta komunitatearen parte-hartzearen inguruan –bereziki talde indigenen kasuan, baina ez kasu horietan bakarrik– gai
garrantzitsuak izan daitezke ordezkari legitimoak identifikatzeko premia, beren mekanismo propioak talde bezala ulertzea
erabakiak hartzeko prozesuan, komunitateari mekanismo era-
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ginkorren bidez kontuak ematea, funtsezko dokumentazioa
ahalbidetuz, baita emaitzak zabaltzea ere111.
Ondare Konbentzioen praktikan eskubideetan oinarritutako
ikuspegi bat ezartzeko gomendioak egiteko garaian, uste dugu
garrantzitsua izango litzatekeela UNESCOK bi Konbentzioen
organo erabakitzaileak bildu ahal izatea (1972 eta 2003), Nazio Batuetako sistemaren giza eskubideen zenbait instantziak
parte hartzeko mekanismoak, hala nola Giza Eskubideen
Kontseiluaren Giza Eskubideen errelatore berezia edo Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Lantaldea
(PIDESC). Gainera, eta kasu partikularrei begira, komenigarria
litzateke Nazio Batuen Gai Indigenetarako Foro Iraunkorraren
babesa112, baita CEDAW erakundeko Lantaldearena eta beste
instantzia espezifiko batzuena ere. Gainera, 2007an Herri Indigenen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Deklarazioa onartu
izanak arrazoi bat zein aukera bat ematen du Munduko Ondarearen Lantaldeak komunitate indigenekin duen harremana
berrazter dezan113. Horrekin batera, emakumeen parte-hartzea
ziurtatzeko ondarea babesteko edozein nazioarteko araudiren
ezarpen-prozesuetan, giza eskubideei buruzko dokumentuez
gain, arreta eskaini behar zaie halaber emakumeen eskubideen
azterketari eta babesari esplizituki eskainitako nazioarteko tresnei114.
Lan honetan aurkeztutako datuak kontuan izanda, uste
dugu giza eskubideetan espezializatutako organo horien
aholkularitza eta parte-hartzea, baita espezifikoki gai indige-

Lavash, Armeniako ogi tradizionalaren prestaketa, esanahia eta itxura © UNESCO/Ruzanna Tsatyryan, 2013
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Tangoa, Argentina eta Uruguayko tradizioa © UNESCO/Buenos Aires hiriko Kultura Ministerioa, 2008

netan edo emakumeen eskubideetan kontzentratutakoena
ere –lan honetan espezifikoki aztertutako lanekin jartzearren–,
funtsezkoak izan daitezkeela eskubideetan oinarritutako ikuspegi bat Nazio Batuetatik, eta zehazki UNESCOtik, ondarea
babesteko burutzen diren ekintzetan integratzeko.
Ez dugu aipatu gabe utzi nahi kultura-adierazpenen eta kultura-askatasunaren sustapena erreminta bat bihurtu beharko
litzatekeela genero-berdintasuna eta emakumeen benetako
parte-hartzea sustatzeko. Horrenbestez, uste dugu kulturaeskubideen argitzea eta sustapena esparru bat izan daitekeela
emakumeak ahalduntzeko, baita komunitate gutxituak edo diskriminatuak ahalduntzeko ere. Gainera, “alderdi askotan, kultura-eskubideak funtsezkoak dira giza duintasunaren aitortzarako
eta errespeturako, munduko hainbat ikuspegiren garapena eta
adierazpena babesten baitute, banakakoak eta kolektiboak, eta
nortasun-gaiekin lotutako askatasun garrantzitsuak biltzen dituzte. Gainera, funtsezko tresnak dira garapenerako, bakerako
eta pobrezia desagerrarazteko, gizarte-kohesioa sendotzeko,
eta gizabanakoen eta taldeen elkar ulertzea errespetatzeko,
haien aniztasun osoan hartuta”115.
Nazio Batuen kultura-eskubideei buruzko errelatore bereziari berari jarraiki, gogora dezagun “ezein gizarte-taldek ez
duela bere giza eskubideen urraketa handiagorik jasan kulturaren izenean emakumeek baino eta onartezina litzatekeela
praktika horietako batzuk justifikatzea beste sailkapen babestu
bati aplikatuz gero, hala nola arraza”116.

Argi dago emakumearen aurkako diskriminazioa bukatzeko,
akordio bat lortu behar dela, argi utziz kultura ezin dela izan desparekotasunerako justifikazio. Horrela, kultura-esparruko edozein nazioarteko dokumentuk (konbentzioak edo deklarazioak,
besteak beste) giza eskubideen tresnak kontuan hartzeaz gain,
emakumeen eskubideetan kontzentratutako tresnak ere kontuan hartu beharko ditu117. Gaur egun emakumeen eskubideak
modu holistikoan aztertzen dituzten dokumentuak dauzkagu,
hala nola CEDAW erakundearen Konbentzioa, funtsezko erreferentziak izan beharko luketenak nazioarteko, eskualdeko eta
tokian tokiko edozein lanetan kultura-eskubideen gaian.
Azpimarratu egin behar dugu emakumeek kultura-bizitzaren
alderdi guztietan sartzeko, parte hartzeko eta laguntzeko duten
eskubidea. Kultura-ondarearen identifikazioa eta interpretazioan aktiboki parte hartzeko eskubidea biltzen du horrek, baita
atxiki, berbideratu, aldatu edo baztertu beharko diren tradizio,
balio edo kultura-praktikei buruz erabakitzeko ere118. Era berean, emakumeek beren kultura-komunitateak ordezteko gizonek bezainbeste aukera izatea bermatu beharko dugu. Gainera,
agerikotasuna eman beharko diogu kide komunitateen kulturagarapenerako emakumeek eta neskek egiten duten ekarpenari,
kultura-bizitzan parte hartzeko duten eskubidea zehazteko eta
babesteko ezinbesteko urrats gisa.
Jakina, ezin dugu ahaztu komunitateak kultura-adierazpenetan duen parte-hartzea genero-ikuspegi batetik lantzea
ez dela soilik emakumeen parte-hartzea sustatzen saiatzea,
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eta, aitzitik, estrategia eta ikuspegi holistikoagoak eta iraunkorragoak beharko ditu, benetako parte-hartze baterantz joatea
ahalbidetuko digutenak, pertsona guztientzako baldintza-berdintasunean.
Ildo horretan, uste dugu kultura-eskubideak giza eskubideak ahalduntzeko eta defendatzeko tresna bat izan daitezkeela, batez ere emakumeen eskubideak. Kultura-eskubideak baliatzeko, emakumeek berdintasun-baldintzetan parte
hartu eta erabaki behar dute gizartearen kultura-gai guztietan,
eta, horrenbestez, haien gainerako giza eskubideak bermatu
behar ditugu (mugitzeko askatasuna, iritzi- eta adierazpenaskatasuna, erlijioa edo sinesmenak, elkartzea, eskubide ekonomikoak eta abar), eskubide guztiek berez duten erlazioa
frogatuz. Kultura-eskubideak gauzatzea, kulturak eraldatzeko
eskubidea barne, ezinbestekoa da emakumearen giza eskubideak modu orokorragoan gauzatzeko, genero-berdintasuna
ezin baita lortu gure kultura-bizitzan barneratutako oztopoak
ere ez badira gainditzen.
Azken batean –errelatore bereziari jarraiki, esan dugun bezala–, berretsi nahi dugu kultura-eskubideak ahalduntze-agenteak direla, beren bizitzaren bidearen gaineko kontrola ematen
baitiete pertsonei, beste eskubide batzuk baliatzea erraztuz.
Ezin dugu ahaztu komunitateak kultura- eta ondare-adierazpenetan duen parte-hartzea genero-ikuspegi batetik sustatzea ez dela soilik emakumeen parte-hartzea sustatzea, eta,
aitzitik, estrategia eta ikuspegi integralagoak beharko ditu, benetako parte-hartze baterantz joatera ahalbidetuko digutenak,
pertsona guztientzako baldintza-berdintasunean. Garrantzitsua
da adieraztea, gure ustez, emakumeak eta gizarte-taldeak eta
kultura-komunitate espezifikoak ageriko egitea ezinbesteko
lehen pausoa besterik ez dela berdintasunerako bidean eta
emakumeek kultura-adierazpenetan erabateko parte-hartzea
izan dezaten, hori bailitzateke azken helburua.
Azaldutako guztiarengatik, benetan uste dugu Munduko
Ondarearen eta Ondare Immateriala Zaintzeko UNESCOren
Konbentzioen ezarpenean eskubideetan oinarritutako aplikazioak, Nazio Batuen sistemaren zati gisa, bultzatu egingo
lukeela gizarte-talde guztiak beren ondarearen kudeaketan sartu eta parte hartu beharra. Eta era berean, uste dugu kulturaeskubideak, eta haien artean ondarerako eskubidea, funtsezko
tresna izan daitezkeela giza eskubideak ahalduntzeko eta defendatzeko, batez ere kultura-ondarean sartzeko, parte har
tzeko eta beren ekarpena egiteko urraketa handiena pairatzen
duten taldeentzat. Horrela, hurbilago izango genuke gure hel
buru hau: jendearentzat zentzua duen ondarea babestea eta
ondarearen kudeaketa egokia bultzatzea, hau da, gure eskubideak indartu eta komunitate gisa “esanahia berreskuratzea”
ahalbidetuko digun kudeaketa bultzatzea.
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