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Maria Oianguren Idigoras andrea, Euskadiko Giza Eskubide eta Bake
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Idoia Mendia Cueva, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazioko

sailburua, EAEko Administrazio Orokorraren izenean eta bertako ordezkari gisa.

ADIERAZI DUTE

.

1. Justizia, askatasuna,. berdintasuna eta elkartasunaren oinarrien gainean eraiki

nahi den edozein gizarte- eta politika-antolamenduko eredurentzat ezinbesteko

erreferente dira giza eskubideak. Pertsona guzti-guztien giza duintasunaren balio

gorena da gizabanako bakoitzak gizartean dituen eskubide eta betebehar guztiak

iruteko abiapuntua. Inolaz ere ezin da zalantzan jarri pertsonaren gailentasuna,

eta pertsonaren garapen eta sustapenera bideratu behar da gizarte- eta erakunde-

arkitektura.
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Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala (1948) garrantzi handiko erreferentzia

historikoa izan zen; izan ere, lehen aldia izan baitzen instantzia unibertsal batek

denei errespetatu behar zaizkien eskubideak aldarrikatu zituela, hartarako arrazoi

bakarra gizakiak izatea izanik. Deklarazio haren ondoren, deklarazio zehatzagoak

egin ziren Nazioarteko 1966ko Itunetan. Itun haiek eskubide zibil eta politikoez

gain, ekonomikoak, kulturalak eta sozialak ere bildu zituzten. Orduz geroztik,

hainbat hitzarmen espezifiko onartu dira (genozidioari, arraza-diskriminazioari eta

emakumeen aurkako diskriminazioari, torturari, haurren eskubideei eta abarri

buruzkoak) eta, horri esker, batetik, giza eskubideen babesaren eremu

substantiboa zabaldu da, eta, bestetik, eskubide horiek betetzea bermatzeko eta

betetzera behartzeko mekanismoak hobetu eta zehaztu dira.

.

2. Baina eskubideen deklarazioari eta eskubideak ezartzeko borrokari dagokionez,

orain dela gutxi arte ez gara jabetu beharrezkoa dela giza eskubideei buruzko lan

sistematiko, koordinatu eta iraunkorra egitea. Gerra hotzaren garaiko blokeen

arteko aurkaritza ideologikoa gainditzeak ekarri zuen, segur aski, aurreko

mendearen 90eko hamarkadan, giza eskubideen kultura baterako jokaleku egokia,

betiere giza eskubideak eskakizun zatiezintzat, elkarren mendekotzat eta

unibertsaltzat hartuta. Nazio Batuek bultzatu eta Vienan 1993an egindako Giza

Eskubideei buruzko Munduko Konferentzia hartu behar da inflexio-puntutzat.

Konferentzia haren azken deklarazioan eta ekintza-programan zehatz-mehatz

bildu zen gi~a eskubideei buruzko hezkuntza, trebakuntza eta informazio

publikoa ezinbestekoak direla komunitateen artean harreman egonkor eta

harmoniatsuak ezarri eta sustatzeko, baita elkar ulertzea, tolerantzia eta bakea

bultzatzeko ere. Horrez gain, konferentziak esanbidez eskatu zien estatu eta

erakundeei irakaskuntza akademikoa eta ez-akademikoa ematEmduten erakunde

guztien ikasketa-programetan. honako hauek biltzeko: giza eskubideak,

zuzenbide humanitarioa, demokrazia eta legearen inperioa.

Vienako Konferentziaren ondorioz, NBEren Batzar Nagusiak, 1994ko abenduaren

23ko 49/184 Ebazpenean, Giza Eskubideen esferako hezkuntzarako Nazio

Batuen hamarkada izendatu zuen 1995-2004 aldia. Hamarkadan honako helburu

hau lortu nahi zen: jardun koordinatu eta homogeneoetan oinarritutako munduko

sare-egitura diseinatzea, hizkuntza, tresna eta xede berberekin jarduteko.

Gainera, egitura hori plangintza estrategiko baten bitartez garatu beharra zegoen,
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eta plangintzaren emaitzak ebaluatu behar ziren, giza eskubideen kultura

hedatzearen aldeko ahaleginak berriz ere bideratzeko eta hobetzeko. Mundu

osoko eta etxeko premien diagnostiko eta ebaluazio bat ezartzeko premia hartzen

zen abiapuntutzat, ondoren giza eskubideak gaitzeko, sustatzeko eta zabaltzeko

programa jakinak diseinatzeko.

Giza eskubideen esferako hezkuntzarako Nazio Batuen hamarkadarekin hasitako

lan eskerga horrek ez zuen denbora-mugarik ezarri nahi. Horregatik, hamarkada

amaitzean eta programaren emaitzak ebaluatu ondoren, une honetan indarrean

dagoen jardun-programa jarri zen abian. 2004ko abenduaren 10eko 59/113

Ebazpenean, NBEren Batzar Nagusiak Giza Eskubideetan oinarritutako

Hezkuntzarako Mundu Programa aldarrikatu zuen. Programa 2005eko

urtarrilaren 1ean gauzatzen hasi zen, eta ondoz ondoko zenbait etapatan egituratu

da, giza eskubideen esferako hezkuntza-programen sustapena sektore guztietan

gauza dadin. Zehazkiago, eta mundu-programaren lehen etapari begira (2005-

2007 aldia), Batzar Nagusiak, 2005eko uztailaren 14ko 59/113B Ebazpenaren

bitartez, Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Plana onartu

zuen lehen eta bigarren hezkuntzako sistemetarako.

3. Euskal Autonomia Erkidegoak Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko

Hezkuntzako Euskal Plana (2008-2011)dauka 2008. urteaz geroztik. Mota horretako

lehenengo plana du, eta euskal erakundeek ordura arte egindako lana Giza

Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoak eta UNESCOk

sustatzen duten jarduteko modu eta ereduekin lotzea eragin zuen. Azken batean,

nazioarteko bitarteko garrantzitsuenek agintzen dutenarekin bat datorren plangintza

global eta etengabe bat ezartzen duo

Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko Plana

2010/2011 onartu zen 2010eko ekainaren 8an. Plan horrek, aurreko planean

jasotako giza eskubideen arloko esku-hartze orokorra alde batera utzi gabe,

bizikidetasun demokratikoaren eta indarkeriaren deslegitimazioaren arloan esku

hartzea lehentasunezkoadela identifikatzendu, hain zuzen ere plan horren arabera,

gai horri helduz bakearen eta giza eskubideen aldeko kulturan aurrera eginahal

izango baita.

-
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Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko Plana

2010/2011 k, eraginkortasunari buruzko zatian, oso garrantzitsutzat jotzen du

elkarteen euskal mugimenduaren, hau da, bakearen eta giza eskubideen aldeko

hezkuntzaren arloko herri-erakundeen parte-hartzea, ezinbesteko eragileak direlako

besteak beste bizikidetasun demokratikoaren eta indarkeriaren deslegitimazioaren

helburuak lortzen laguntzeko.

4. Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa formalki Gasteizen

eratu zen, 2007ko martxoaren 29an, irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa.

Bakearen aldeko kultura finkatzen eta giza eskubideak sustatzen laguntzea da

bere zeregina eta, horretarako, helburu hauek dauzka:

. Giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzaren arloan EAEn

dauzkagun beharrizanak aztertzea eta horri buruzko hausnarketa

egitea.

. Bakearen eta bizikidetasunaren alde lan egiten duten elkarteen artean,

elkarte horien eta euskal administrazioaren nahiz beste arlo eta

lurraldeetan lan egiten duten taldeen artean esperientzien eta

informazioaren elkar trukea erraztea.

. Foroa osatzen duten elkarteek eta bestelako taldeek egiten dituzten

bakearen eta bizikidetasunaren aldeko jarduera, programa eta

baliabideei buruzko informazioa bildu, eguneratu eta zabaltzea.

. Giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzaren arloan euskal

administrazioekin lankidetzan aritzea, helburu hauek lortzeko:

.. 1. Antzemandako beharrizan eta eskaerak helarazi.

2. Politika zehatzak diseinatzeko ideia eta proposamenak

egin, parametro hauetan oinarrituz: arrazionaltasuna,

kalitatea, eraginkortasuna, baliabideen optimizazioa eta

programek duten eraginaren ebaluazioa.
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3. Euskal administrazioek eta elkarteek elkarrekin egiteko

jarduerak eta elkarteen arteko jarduerak sustatu.

. 4. Bakearenaldeko kulturareneta giza eskubideenbalioen

alde lan egiten duten erakundeen elkartze-ehundura

indartu, eta dauden baliabideak optimizatzeko eta

baliabide berriak sortzeko lankidetza- eta sare-Iana

sustatu.

5. Erakunde publikoak sartu eta erakunde horiei dei egin.

6. Gizarteari bakearen eta giza eskubideen aldeko kulturaren

inguruko informazioa, prestakuntza eta sentsibilizazioa

eskaini.

5. Gobernu-politiken eta gizarte-ehunduraren arteko lankidetza-esparrua

ezartzeko beharrari ere erantzuten dio lankidetza-hitzarmen honek,

bizikidetasun demokratikoarekin eta indarkeriaren deslegitimazioarekin

zerikusia duten ekimen guztiak bideratu eta eg,ituratzeko giza eskubideen eta

bakearen aldeko jarduera integralaren esparruan, herritar guztiek jarrera aldatu

eta elkarrekin askatasunean bizitzeko bermetzat sistema demokratikoa

onartzea lortzeko bidean.

6. Horrenbestez, hitzarmen honen helburua hauxe da: giza eskubideen eta

bakearen arloan instituzioei eta gizarte-erakundeei dagokien erantzukizun

soziala denboran zehar modurik albait eraginkor eta iraunkorrenean betetzea

ahalbidetzen duen egitura sortzea eta printzipio operatiboak finkatzea, arreta

berezia eskainiz bizikidetasun demokratikoaren eta indarkeriaren

deslegitimazioaren helburuei.

.1

Horrenbestez, bi alderdiek lankidetza iraunkorreko hitzarmen hau formalizatzea

adostu dute, betiere honako klausula hauen baldintzapean:
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KLAUSULAK

Lehenengoa.- Helburua

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroaren eta, Eusko

Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzaren bidez, EAEko Administrazio

Orokorraren artean gauzatu beharreko lankidetza sustatzea da hitzarmen honen

helburua, Euskadin bizikidetasun demokratikoaren eta indarkeriaren

deslegitimazioaren arloko hainbat jarduera diseinatu, koordinatu eta kudeatzeko,

giza eskubideen arloko esku-hartzeen esparru orokorra alde batera utzi gabe.

Alderdi bakoitzak bere gain hartzen dituen konpromisoen esparrua arautzeko

lankidetza sustatzea ere hitzarmenaren helburua da.

Bigarrena.- Jarduerak

Aipatutako helburuak lortzeko egingo diren oinarrizko jarduerak, batez ere honako

ekintzak izango dira:

A. Elkarteen Foroaren Urteko Lan Plangintzan erabakitzen den eta Giza

Eskubideen Zuzendaritzak adosten duen jarduera-programa garatzea.

B. Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko

2010/2011 Planaren esparruan elkarrekin egiteko jarduerak sustatzea.

Erantsitako dokumentuan, urtero zehaztu ahal izango dira lehen adierazitako

ekintzak garatzeko erabakitzen diren jarduerak, eta horien ezaugarriak,

baliabideak eta gauzatzeko epeak.

Hirugarrena.- Alderdien ekarpen eta konpromisoak

Aipatu berri diren helburuak lortzeko eta ekintzak gauzatzeko, hitzarmena sinatzen

duten alderdiek honako ekarpen eta konpromiso hauek hitzartzen dituzte:
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A. Elkarteen Foroak

Urteko Lan Plangintza betetze aldera, aurreikusitako ekintzak teknikoki

gauzatzeko konpromisoa hartzen du Elkarteen Foroak. Ekintzak gauzatzeko, hau

dena egingo da:

. Ekitaldi bakoitzeko Lan Programan bildutako ekintzak gauzatzeko behar diren

giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak esleitu.

. Aurreikusitako jardueren garapen eta funtzionamenduan parte hartzen duten

elementu guztien kontrol eta funtzionamendu koordinatu eta etengabeaz

arduratzeko erantzukizuna hartu, eta helburu guztiak betetzen direla ziurtatu.

. Indarrean dagoen urtea bukatzen denetik hiru hilabeteko epean jardueren

garapenari buruzko memoria, sarrera eta gastuen behin betiko likidazioa eta

egindako gastuaren justifikazioa aurkeztu.

Era berean, bizikidetasun demokratikoa eta indarkeriaren deslegitimazioa

finkatzen laguntzeko zereginarekin koherente izateko, zeregin horri egokitzen

zaizkion Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzaren proiektu eta

ekimenetan parte hartuko du Elkarteen Foroak, batez ere Bizikidetasun

Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko Plana 2010/2011ren

esparruko proiektu eta ekimenetan.

· Giza Eskubideen Zuzendaritzarentzat aholkularitza-Ianak egin.

· Bi alderdiek interesgarritzat jotzen duten beste edozein ekintza.

B. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Giza Eskubideen
Zuzendaritzaren bidez.

Konpromiso hauek hartzen ditu:

. Jarduerak egiteko laguntza eta erraztasunak ematea.

. Elkarteen Foroaren Urteko Lan Plangintzara bideratutako 30.000 euroko

zenbatekoa ematea 2010. urtean. Hitzarmena luzatzen bada, zenbateko hori

gehitu ahal izango da datozen ekitaldietan.
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. Elkarteen Foroaren Urteko Lan Plangintzako topaketa eta jardunaldiak

antolatzeko behar diren baliabide teknikoak foroaren eskura jartzea.

. Zabalkunde- eta publizitate-bitartekoak ahalbidetzea, Elkarteen Foroak

hitzarmen honen esparruan egiten dituen jarduerak Euskadiko jende guztiari

helarazteko.

Langileak kontratatu eta kudeatzea Elkarteen Foroaren erantzukizuna denez,

EAEko Administrazio Orokorrari ez zaio bidaliko egiten diren jarduerekin zerikusia

duen inolako lan-konturik edo bestelako jarduera-konturik. Hortaz, zerbitzuen

prestazio materialetik eratorritako erantzukizun orotatik salbuetsita geratzen da

Eusko Jaurlaritza.

Laugarrena.- Diru-ekarpena egiteko formula

EAEko Administrazio Orokorrak, Giza Eskubideen Zuzendaritzaren bidez,

Elkarteen Foroak erabakitako urteko plangintzako jarduera-programarentzako

30.000 euroko ekarpena egiteko konpromisoa hartzen duo

Adostutako zenbatekoa zatika ordainduko da: % 90, hitzarmena sinatu ondoren

eta, gainontzeko % 1Da, egindako ekintzak justifikatzeko memoria aurkeztu

ondoren.

Bosgarrena.- Gainbegiratzea, jarraipena egitea eta ikuskatzea

EAEko Administrazio Orokorreko Giza Eskubideen zuzendariak egin beharko du

hitzarmen honen jarraipena, gainbegiratzea eta ikuskatzea, aurreikusitako

jarduerak hitzarmen honetan jasotakoarekin bat datozela ziurtatzeko.

..
Seigarrena.- Betebeharrak ez betetzea

Alderdi sinatzaileetakoren batek hitzarmen honetan bere gain hartutako

betebeharrak betetzen ez baditu, betebeharrak bete dituen alderdiak bi aukera

izango ditu: hitzartutakoa bete dadila exijitzea beste alderdiari edo, sinatutako

hitzarmena suntsiaraztea. Si kasuetan, ez-betetzeak eragindako kalte-galeren

ordaina jasoko duo
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Zazpigarrena.- Araubide juridikoa.

Hitzarmen hau administrazio-hitzarmena da eta bere klausuletan xedatutakoaren

arabera arautzeaz gain Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta

Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak
xedatutakoaren arabera ere arautzen da.

Hitzarmen hau aplikatzeko garaian sortzen diren auziak hitzarmeneko bosgarren

artikuluari jarraituz konpondu ezin badira, administrazioarekiko auzien

jurisdikzioaren bidetik konponduko dira, hori arautzen duen uztailaren 13ko

29/1998 Legearekin bat etorriz.

Zortzigarrena.- Hitzarmenaren indarraldia

Sinatu eta hurrengo egunetik aurrera egongo da indarrean hitzarmen hau,

2010eko abenduaren 31 arte. Si alderdiek hitzarmena ondoz ondoko urteetarako

automatikoki luzatzeko interesa agertzen dute.

Nolanahi ere, hitzarmena ez da luzatuko alderdietako batek hitzarmenari berariaz

uko egiten badio eta uko hori hasierako indarraldia edo edozein luzapenena

bukatu baino gutxienez bi hilabete lehenago jakinarazten badu.

Alderdiek hitzarmen hau irakurri dute, edukiarekin ados daudela adierazi dute eta

bi aletan eta ondorio bakarrerako sinatu dute, goian adierazitako lekuan eta

egunean.

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Justizia eta Herri Administrazioko

Elkarteen Foroko lehendakaria sailburua

-
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