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Dokumentu honek hasiera formala ematen dio 2008-2009 Giza 

Eskubideetan eta Bakean oinarritutako Hezkuntzaren alorreko Euskal 

Ekintza Plana behin betiko onartzeko prozesuaren lehen faseari (Abian 

jartzea). 2007. urtean (2007ko Ekintza Plana) arlo horretan garatuko diren 

jardun nagusiak biltzen ditu labur-labur. Era berean, eztabaidarako 

eskemaren zirriborroa eta kronograma bat txertatu dira bertan, eta horien 

arabera diseinatuko dira Planaren 2008-2009 biurtekoari dagozkion 

ekintzak eta zatia. 

 

Era horretako Planak hausnarketarako eta parte hartzeko fase bat irekitzea 

eskatzen du, inplikatuta dauden erakunde- eta gizarte-eragile guztiak 

eraginpean hartuta. Horregatik, dokumentu honen bidez 2007. urtean abian 

jarriko diren jardunei buruzko informazioa eman nahi dugu, betiere 2008-

2009 Euskal Ekintza Plana prestatze aldera. Aldi berean, abiapuntu bat 

iradoki nahi dugu —parte hartuko duten eragileei nahiz Planaren egiturari 

dagokienez—, hausnarketarako nahiz parte hartzeko prozesuari ekitearren. 

 

Segidan adieraziko denez, Giza Eskubideetan eta Bakean oinarritutako 

Hezkuntzaren alorreko Sail Arteko Batzordeak onartu du dokumentu hau, 

2007ko otsailaren 1ean egin zuen saioan. 

 

Batzorde horretan, modu aktiboan parte hartzen dute Eusko Jaurlaritzaren 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak (Giza Eskubideen 

Zuzendaritza), Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak (Hezkuntza 

Berriztatzeko Zuzendaritza), Kultura Sailak (Gazteria eta Gizarte Ekintza 

Zuzendaritza), Herrizaingo Sailak (Terrorismoko Biktimei Laguntzeko 

Zuzendaritza), Etxebizitza eta Gizarte Sailak (Inmigrazio Zuzendaritza) eta 

Lehendakaritzak. 
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Hona hemen dokumentuaren egitura: 

o Lehenengo zatia sarrera da (1. puntua); bertan, Plan hori onartu 

beharra justifikatzen duten arrazoiak azaltzen dira. Era berean, giza 

eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren nondik norakoak 

definitzen dira eta Planak oinarritzat izan behar dituen printzipio 

orokorrak zehazten dira, edukiari, egiteko prozesuari eta gauzatzeari 

dagokienez. 

o Bigarren zatiak (2. puntua) bi fase ditu: 

o Bata, trantsizioko fasea da (2.1 puntua); bertan, 2007. urtean 

abian diren jardunak zehazten dira, Planaren egituraren zati 

izango diren eta Plana nolabait aurreratzen duten jardunak, 

alegia. 

o Bestea, 2008-2009 biurtekoari buruzko fasea da (2.2 puntua). 

Bigarren fase horretan, hasierako txantiloi bat aurkezten da 

soilik, gizarte- eta erakunde-eragile guztiek abiapuntutzat har 

dezaten egoki deritzeten ekarpenak egiteko, betiere Giza 

Eskubideetan eta Bakean oinarritutako Hezkuntzaren alorreko 

Euskal Ekintza Planaren azken edukia taxutze aldera. Izan ere, 

aurreikusita dagoenez, Plan hori 2007. urtean onartuko da, 

aldez aurretik Jaurlaritzaren Kontseiluak aztertuta. 

 

Laburbilduz, 2008-2009 Giza Eskubideetan eta Bakean oinarritutako 

Hezkuntzaren alorreko Euskal Ekintza Plana behin betiko onartzea 

ahalbidetuko duten jardunak biltzen ditu dokumentuak. 
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1. SARRERA 

 

1.1. Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza: nazioarteko 

testuingurua 

 

1. Giza eskubideak ezinbesteko erreferentea dira justizian, askatasunean, 

berdintasunean eta elkartasunean oinarrituta eraiki nahi den edozein 

motatako erakunde sozial edo politikorako. Pertsona guztien giza 

duintasunaren balio gorena da abiapuntua, gizabanako bakoitzak gizartean 

dituen eskubide eta betebehar guztiak iruteko abiapuntua, hain zuzen ere. 

Horri dagokionez, ezin da zalantzan jarri pertsonaren gailentasuna, eta 

gizarte- eta erakunde-arkitektura, azken batean, pertsonaren garapenera eta 

sustapenera bideratu behar da. 

 

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala (1948) garrantzi handiko 

erreferentzia historikoa izan zen; izan ere, lehen aldia izan zen instantzia 

unibertsal batek denei errespetatu behar zaizkien eskubideak aldarrikatu 

zituela, eskubideetarako arrazoi bakarra gizakiak izatea izanik. 

Aldarrikapen horren ondoren, deklarazio zehatzagoak egin ziren 

Nazioarteko 1966ko Itunetan. Izan ere, Itun horiek eskubide zibil eta 

politikoez gain, ekonomikoak, kulturalak eta sozialak ere bildu zituzten. 

Aldi berean, hainbat Hitzarmen espezifiko onartu dira (genozidioari, 

arraza-diskriminazioari eta emakumeen aurkako diskriminazioari, torturari, 

haurraren eskubideei, eta abarri buruzkoak). Horri esker, batetik, giza 

eskubideen babesaren eremu substantiboa zabaldu da, eta, bestetik, 

eskubide horiek betetzea bermatzeko eta betetzera behartzeko 

mekanismoak hobetu eta zehaztu dira. 
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2. Baina eskubideak aldarrikatzeari eta eskubide horiek egiaz ezartzeko eta 

bermatzeko 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 batera bultzatzeko jokaleku egokia, 

betiere giza eskubideak eskakizun zatiezintzat, elkarren mendekotzat eta 

unibertsaltzat hartuta. 

 

2.1. Nazio Batuek bultzatutako eta Vienan 1993an egindako Giza 

Eskubideei buruzko Munduko Konferentzia hartu behar da inflexio-

puntutzat. Konferentzia horren azken deklarazioan eta ekintza-programan 

zehatz-mehatz bildu zen giza 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 ematen duten erakunde guztien ikasketa-programetan 

honako hauek biltzeko: giza eskubideak, zuzenbide humanitarioa, 

demokrazia eta legearen inperioa. 

 

2.2. Vienako Konferentziaren ondorioz, NBEren Batzar Nagusiak, 1994ko 

abenduaren 23ko 49/184 Ebazpenean, Giza Eskubideen esferako 

hezkuntzarako Nazio Batuen Hamarkada izendatu zuen 1995-2004 

aldia. Esparru horretan jardun-programa orokorra ezarri zen. Horren ardatz 

nagusia: Estatuek edo eskualde-erakundeek beren Ekintza-plana aurkeztu 

beharra. Hamarkadan honako helburu hau lortu nahi zen: jardun koordinatu 
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eta homogeneoetan oinarritutako munduko sare-egitura diseinatzea, 

hizkuntza, tresna eta xede berekin jardun ahal izateko. Gainera, egitura hori 

plangintza estrategiko baten bitartez garatu beharra zegoen, eta plangintza 

horren emaitzak ebaluatu behar ziren, giza eskubideen kultura hedatzearen 

aldeko ahaleginak berriz ere bideratzeko eta hobetzeko. Hamarkadaren 

jardun-programa orokorra eta Ekintza Plan Nazionalen egitura honako 

behar hau zuten abiapuntu: munduko eta tokiko premien diagnostikoa eta 

ebaluazioa ezartzea, jarraian giza eskubideei buruzko trebakuntzarako, 

sustapenerako eta hedapenerako programa zehatzak diseinatzeko. 

Zehazkiago, koordinazio-zentroak eta baliabide-zentroak ezarri beharra 

adierazten zuen. Eta, azkenik, programak ebaluatzeko irizpideak ezartzen 

zituen. 

 

2.3. Giza eskubideen esferako hezkuntzarako Nazio Batuen 

Hamarkadarekin hasitako lan eskerga horrek ez zuen denbora-mugarik 

ezarri nahi. Aitzitik, Nazioarteko Komunitatea mugiarazi nahi zuen, oinarri 

sendoak ezartzeko eta oinarri horien gainean etengabe eta iraunkortasunez 

aurrera egiteko. 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-programak sektore guztietan gauza daitezen 

sustatzeko. Zehazkiago, eta Mundu Programaren lehen etapari begira 

(2005-2007 aldia), Batzar Nagusiak Lehen eta bigarren hezkuntzako 

sistemetarako giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzarako Ekintza 

Plana onartu du, 2005eko uztailaren 14ko 59/113B ebazpenaren bitartez. 
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3. Giza Eskubideetan eta Bakean oinarritutako Hezkuntzaren alorreko 

Euskal Ekintza Planak berariaz, bete-betean eta behin betiko txertatu nahi 

du Euskadi aurrez deskribatutako nazioarteko korrontean. Dagoeneko 

premiazkoa da gure gizartean garatzen ari den zeregina areagotzea eta 

zeregin hori zabaltzea, giza eskubideen aldeko borrokan diharduten 

nazioarteko erakundeekin eta gainerako eragileekin batera jarduteko. Izan 

ere, giza eskubideen kultura unibertsala da, eta gure Erkidegoak 

nazioartean koordinatutako ikuspegi batetik heldu behar dio gai horri. 

Gainera, une egokia dela esan dezakegu, bakean, giza eskubideetan eta 

balio demokratikoetan oinarritutako hezkuntzaren alorreko gure politikak 

zenbateraino bilakatu diren aintzat hartuta. 

 

1.2. Giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntza: Euskadiko 

egoera 

 

1. Eusko Jaurlaritzak betidanik argi ikusi du giza eskubideak sustatzeko 

politikak ezarri beharra, bereziki bakean eta balio demokratikoetan 

oinarritutako hezkuntzaren alorrean. Zenbait aurrekari esanguratsu aipatuko 

ditugu: 1997. urtean UNESCOrekin elkarlanean hasi ginen, eta Parisen 

Elkar Ulertzerako Memorandum bat sinatu genuen, Bakearen Kultura-

arloko proiektuak garatzeko. 1998an, erakundeek, Euskadin Bakean 

oinarritutako hezkuntzaren alorrean diharduten gizarte-erakundeekin 

batera, lehen diagnostikoa landu zuten: Euskal Herrian Bakean 

oinarritutako Hezkuntza eskaintzea. Euskadin Bakean oinarritutako 

hezkuntza indartzeko eta garatzeko oinarri eta proposamenak. 
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2000. urtean Elkarbizitzan eta Bakean oinarritutako Hezkuntza Programa 

onartu zen hezkuntza-esparruan, honako uste honetatik abiatuta: hezkuntza-

sistemak pertsonak prestatu behar ditu demokrazian elkarrekin bizitzeko 

printzipioaren arabera, eta horrek esan nahi du hezkuntza zuzenean giza 

eskubideetatik, justiziatik eta arrazako, generoko edo erlijioko 

diskriminazioaren aurkako borrokatik abiatu behar dela. Bestea 

onartzearen, ahulenekiko elkartasunaren eta gure ekintzen erantzukizunaren 

aldeko hezkuntza sustatu behar da. Ildo beretik doazen 2003-2006 

Hezkuntza Berriztatzeko Programak, halaber, elkarbizitzan eta Bakean 

oinarritutako hezkuntzari ematen diote lehentasuna, eskolari buruzko 

hausnarketa egiteko prozesuari hasiera emateko, eta eskola herritartasuna 

eraikitzeko eta desberdintasun pertsonal eta kulturalak errespetatzeko tokia 

izan dadin.  

 

Aldi berean, Kultura Sailaren Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzak 

sustatutako Gazte Planean zeharkako helburu bat biltzen ari da, batetik, 

balioetan oinarritutako hezkuntzaren bitartez indarkeriazko portaerei buruz 

kontzientziatzeko eta prebenitzeko, eta, bestetik, elkarrizketa eta parte-

hartzean trebatzeko, gatazkak konpondu eta elkarbizitza erraztearren. 

 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, Hezkuntza, Unibertsitate eta 

Ikerketa Sailak eta Kultura Sailak elkarlanean jardun dute, eta horrek 

egoera-mapa egiteko talde tekniko eta adituak eratzea ahalbidetu du. Mapa 

horretan, elkarbizitzan eta bakean oinarritutako hezkuntza zertan den eta 

zer behar eta proposamen dituen azaltzen da, hezkuntza formalari eta ez-

formalari dagokienez.  Euskadiko gai horri buruzko egoeraren diagnostiko 

globala da. 2004an argitaratu zen, eta plangintza estrategiko sendo eta 

iraunkorra garatu nahi du.  
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Ikasgeletan ez ezik gizarte osoan ere elkarbizitzaren eta bakearen alde 

jardungo duen sare bat osatzeko, hainbat esku-hartze jarri dira abian, 

GKEen eta Udalen proiektuen bitartez bereziki, honako helburu nagusi 

honekin: giza eskubideak jardun indibidual eta komunitario ororen ardatz 

bihurtzea. Horretarako, Giza Eskubideen Zuzendaritzak diru-laguntzen 

berariazko programa bat sustatu du. Programak udal-esparrua bakarrik izan 

du jomugan, gatazka pertsonalak, lan-arlokoak, sozialak edo politikoak 

konpontzerakoan erasoari, injustiziari edo indarkeriari bidea itxiko dien 

sare-ingurunea finkatzeko.  Ingurune horretan, elkarrizketa, errespetua, 

erantzukizuna, komunikazioa eta giza eskubideak izango dira 

elkarbizitzaren oinarria. 

 

Sortu zenez geroztik, Giza Eskubideen Zuzendaritzak hainbat programa 

garatu ditu Euskadin giza eskubideen kultura bultzatu eta hedatzeko, eta 

bakearen, elkarbizitzaren eta balio demokratikoen aldeko politika multzo 

hori funtzionalki artikulatzen da Zuzendaritza horren sustapen eta hedapen 

sistematikoko jarduerekin. 

 

2. Hortaz, giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 

alorreko politikek heldutasuneko, intentsitateko eta zabalerako maila 

egokia lortu dute, eta horrek jauzi kualitatiboa ematea ahalbidetzen du, 

Euskadiko barne-dinamika Giza Eskubideen nazioarteko erakundeen 

esparruan bultzatzen diren politiken arabera antolatu eta koordinatzeko. 

XXI. mendean ezinezkoa da giza eskubideen kultura unibertsal bereizia 

egitea.  Nazioarteko joeretan barneratu behar gara, haien bultzada 

sentitzeko, haien esperientzia eta praktika onak baliatzeko, hizkuntza 

komuna erabiltzeko, gure burua ezagutarazteko, gure eskarmentua 

eskaintzeko, beste eragile bat garen aldetik baterako erantzukizuna 
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hartzeko. Baina baita estrategiak konpartitzeko eta ikuspegi objektibotik 

abiatutako kanpo-ebaluazioa ahalbidetzeko ere, beharrezkoa bezain 

delikatua den gai hori alderdien arteko borrokatik bazter uzteko. 

 

Vienako Konferentziak (1993), NBEren Hamarkadak (1995-2004) eta Giza 

Eskubideen esferako hezkuntzarako egungo Mundu Programak (2005-

2007) izugarrizko abiadura ezarri zuten, eta baterako jardunbide berri eta 

itxaropentsua ekarri zuten. Euskadiko gizartea, jakina, ezinbestean bildu 

behar da joera unibertsal horretara, eta bertan parte hartu behar du. 

 

3. Nazioarteko ikuspegi horrekin bat egitea nahikoa litzateke Giza 

Eskubideetan eta Bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko Euskal 

Ekintza Plan hau aurkeztea eta lantzea justifikatzeko. Nolanahi ere, 

Jaurlaritzak zenbait konpromiso hartu ditu giza eskubideen alde egin duen 

apustuaren ildotik, eta konpromiso horien emaitza den aldetik ere 

justifikatzen da plana. 

 

Horren haritik, 2005eko ekainean Jaurlaritza osatzeko sinatutako Koalizio 

Akordioak, giza eskubideak babesteko eta indarkeria ukatzeko ahaleginean, 

Bakearen kulturaren alde egiten du, eta horrek honako hau esan nahi du: 

“erreferentzia etikoak bizi eta barneratzea, hala nola giza eskubide 

indibidual eta kolektiboak errespetatzea, berdintasuna, elkartasuna, 

justizia soziala, aniztasuna errespetatzea eta askatasun zibil eta politikoak 

babestea”. Horretarako, honako konpromiso hau hartu genuen: 

“hezkuntza-esparruan berariazko programa eta proiektuak abian jartzea, 

giza baliabideetan eta bakearen eta tolerantziaren kulturan oinarritutako 

prestakuntza sustatzeko, arauzko, antolamenduko eta sustapeneko neurri 

egokiak hartuz, hala badagokio”. 
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Era berean, 2006ko maiatzaren 2an Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako 

Bake eta Elkarbizitza Planak honako lehentasun hau ezarri du, besteak 

beste: Bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko Euskal Plana garatzea, 

gizarteari oro har eta bereziki hezkuntza-esparruari begira, balio 

demokratikoetan eta Bakearen kulturan oinarritutako hezkuntza lortzeko. 

Plan horrek bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko sailen arteko plana 

onartzeko espiritua eta eskakizuna bildu eta nabarmen gainditzen ditu, 

Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkuraren 2005eko ekainaren 17ko eta 

18ko erabakietan jasotakoaren arabera. Eusko Legebiltzarraren Giza 

Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordearen baitan sortu den 

terrorismoaren biktimei buruzko Txosten iraunkorrak sustatutako ekimenak 

jasota daude erabaki horietan. 

 

Hain zuzen ere, aipatutako konpromisoak betetzearren Giza eskubideetan 

eta bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko Sailen arteko Batzordea 

sortu zen, 2006ko urriaren 17an Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako 

Erabakia betez, honako zeregin nagusi honekin: “Giza eskubideetan eta 

bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko Ekintza Planaren diseinua eta 

egitura lantzea” (2. art.). 

 

-Azkenik, azpimarratzekoa da 2004-2005 urteetan Eusko Jaurlaritzak 

Diagnostiko bat egin zuela elkarbizitzan eta bakean oinarritutako hezkuntza 

ikastetxeetan eta hezkuntza ez-formalean zertan zen ezagutarazteko. Horren 

arabera, jardun-programa koordinatua, sistematikoa eta iraunkorra aurrera 

eramateko oinarriak ezarri beharra zegoen, politika publiko guztiak 

arrazionalizatu eta hobetzeko.  
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1.3. Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza eta bakean 

oinarritutako hezkuntza: definizioa eta jardun-printzipioak 

 

1. Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza pìxkana-pixkana zehaztu da 

nazioarteko zenbait tresnatan, eta bereziki Giza Eskubideen Aldarrikapen 

Unibertsalean (26. art.), Eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen 

Nazioarteko Itunean (13. art.) eta Haurraren eskubideei buruzko 

Hitzarmenean (28. art.). Nolanahi ere, Vienako Aldarrikapena eta Ekintza 

Programa (D atala. 78-82 paragrafoak) ezarri arte ez dira jarriko ereduzko 

definizio baterako oinarriak. Une horretatik aurrera, Nazio Batuen 

Erakundeak jaso eta bultzatuko ditu oinarri horiek, ONUren eta 

UNESCOren Giza Eskubideen Goi Komisarioaren Bulegoaren bitartez. 

 

Horrenbestez, Giza eskubideen esferako hezkuntzarako Nazio Batuen 

Hamarkadak (1995-2004) eta Giza Eskubideetan oinarritutako 

hezkuntzarako Mundu Programak proposatutako definizioei jarraituz, Giza 

Eskubideetan oinarritutako hezkuntza honela definitzen da:  

 

“Trebatzeko, hedatzeko eta informatzeko jarduera multzoa, giza 

eskubideen esferan kultura unibertsala sortzeko sortua. Jarduera 

horiek jakintza transmitituz eta jarrerak moldatuz egiten dira, eta 

honako helburu hauek dituzte: 

a) Giza eskubideen eta funtsezko askatasunen errespetua 

indartzea; 

b) Giza nortasuna eta gizakiaren duintasunaren zentzua erabat 

garatzea; 

c) Sexuen arteko elkar ulertzea, tolerantzia eta berdintasuna 

sustatzea, eta herrialde, herri indigena eta talde guztien arteko 
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adiskidetasuna bultzatzea, edozein arraza, nazio, etnia, erlijio 

eta hizkuntza eduki ere; 

d) Pertsona guztiek gizarte aske batean parte hartzeko aukera 

izan dezaten erraztea; 

e) Nazio Batuek bakeari eusteko abian jarritako jarduerak 

areagotzea.” 

 

2. Ez da erraza giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza —eman diogun 

definizioaren arabera— beste hezkuntza mota batzuetatik bereiztea, hala 

nola bakean oinarritutako hezkuntza, herritarrentzako hezkuntza, balio 

demokratiko, sozial eta pertsonaletan oinarritutako hezkuntza, hezkuntza 

globala, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako hezkuntza, eta 

garapenerako edo ingurumenerako hezkuntza. 

 

Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak esparru berariazkoagoak behar 

ditu bere zeregina garatzeko, eta esparru horiek aurrez aipatutakoak dira, 

hain zuzen: bakean oinarritutako hezkuntza, herritarrentzako hezkuntza, 

balioetan oinarritutako hezkuntza, hezkuntza globala, arrazakeria- eta 

xenofobia-esamoldeak ahultzeko hezkuntza, eta garapenerako edo 

ingurumenerako hezkuntza. Esparru horiek guztiak elkarri lotuta daude, eta 

alderdi berariazkoago batzuk lantzen badituzte ere, oinarri komuna dute: 

giza eskubideei buruzko jakintza garatzea, metodologia bizi-bizi baten 

bitartez. 

 

Honako helburu nagusi hau bete behar dugu: besteari gure eskubide guztiak 

onartzea, beste hori gugandik oso bestelakoa bada ere. Helburu hori 

betetzen badugu, edozein pertsona ez baztertzeko oinarriak ezarriko ditugu, 

edozein esparru zehatzetan gabiltzala ere. 
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Nolanahi ere, azken buruan esan genezake giza eskubideetan oinarritutako 

hezkuntzak nolabaiteko ardatza osatzen duela, injustizia edo abusu larri oro 

giza eskubide jakin bat urratzean oinarritzen delako. Hala, Europako 

Kontseiluaren Gazteentzako Giza Eskubideei buruzko Hezkuntza 

Eskuliburuak adierazten duenez (2002), lehen belaunaldiko giza 

eskubideek (eskubide zibil eta politikoak) bakearen, herritarren eta balio 

demokratiko, sozial eta pertsonalen aldeko hezkuntza areagotzea eskatzen 

dute, askatasuna erabat garatzeko ezinbesteko oinarria diren aldetik. 

Bigarren belaunaldiko giza eskubideek (eskubide ekonomiko, sozial eta 

kulturalak), aldiz, berdintasuna azpimarratu behar dute, hezkuntza globala, 

arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako hezkuntza edo genero-

berdintasunaren aldeko hezkuntza sustatuz.  Azkenik, eskubideen 

hirugarren belaunaldia elkartasuna sustatzeaz arduratu behar da, 

garapenaren edo ingurumenaren aldeko hezkuntzaren bitartez. 

 

3. Nolanahi ere, giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza lehen oinarria 

da, dimentsio berariazkoagoak zehatzago garatzeko abiapuntua. Eta 

dimentsio horiei dagokienez lehentasunak ezarri behar dira, herrialde eta 

egoeren arabera. Horren haritik, Euskadin argi dago bakean oinarritutako 

eta bakerako hezkuntzari lehenbailehen heldu behar zaiola, pixkana-

pixkana oinarrizko lehentasun bihurtu delako. Eta horregatik, ezinbestekoa 

da hezkuntzaren alorreko Ekintza Plana bereziki giza eskubideetan eta 

bakean oinarrituta egotea. Izan ere, honako hau adierazi eta azpimarratu 

nahi du: giza eskubide guztietan oinarritutako hezkuntza bultzatzea 

lehentasuna da, giza eskubideak zatiezinak, unibertsalak eta elkarren 

mendekoak diren aldetik, baina hori ez ezik bakerako eta elkarbizitzarako 

hezkuntzak ere bultzada berezia merezi du. Giza eskubideetan oinarritutako 
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hezkuntza-programa orokorrek zenbait ardatz komun dituzte, baina garatu 

behar diren denboraren eta tokiaren errealitate sozialari ere erantzun behar 

diote. 

 

Gizarte guztiek ez dute guk jasaten dugun gatazka ezagutu, baina gizarte 

guztiek badugu gauza komun bat: gatazka gaizki ikusten dugu. Gizarte 

orok badu aldez aurretik egin beharreko urrats bat Bake Kultura garatzeari 

begira: gatazka gizakiaren berezko zerbait dela onartzea, eta gatazka horri 

behar bezala helduz gero hazkunde pertsonal eta sozialaren sorburu izan 

daitekeela ohartzea.  

 

Gure gizartean, ordea, indarkeriazko joera nabari da gatazka horiei 

heltzerakoan. Gizarte askotan egiturazko eta kultura-arloko indarkeriak 

aurrera jarraitu du, eta, hori ez ezik, zuzeneko indarkeria argia ere nabari 

da, eta horrek gure gizartearen urrakortasuna areagotzea baino ez du ekarri. 

Giza Eskubideetan oinarritutako hezkuntza-programak batek indarkeria 

mota horiei guztiei heldu behar die, gure ahalmenen erabateko garapena 

oztopatzen eta batzuetan galarazten dutelako. 

 

Denbora luzea daramagu liskarretan, eta egoera horri erantzun egokia eman 

behar zaio, urrakortasun handiena nabari den alderdietan bereziki ekinez. 

Horretarako, bakerako hezkuntzari arreta berezi, etengabe eta iraunkorra 

eman behar diogu, giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza-politiken 

barruan berariazko programa bat merezi duela aintzat hartuta. Izan ere, 

kontuan hartu beharra dago edozein gizarte demokratikok Giza 

Eskubideetan oinarritutako kultura eta hezkuntza bultzatu behar baditu ere, 

gurean indarkeriazko egoera argi bati ere egin behar diogula aurre, 

terrorismo-arloari dagokionez bereziki, eta indarkeria mota horrek kultura 
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hori modu lazgarrian ukatzen duela egunetik egunera. Euskadin Giza 

Eskubideetan oinarritutako hezkuntza bideratzeko, behar-beharrezkoa da 

bakean oinarritutako berariazko hezkuntza osagarria aintzat hartzea. 

 

Hala eta guztiz ere, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko hezkuntza 

zenbateraino garatu den ikusita, behar-beharrezkoa zen jauzi kualitatiboa 

egitea, hezkuntza mota horren eraginkortasuna handitzeko, eta, xede horri 

begira, Jaurlaritzaren beste sail batzuk inplikatu beharra zegoen, egitura eta 

plangintza berriari jarraiki modu sistematiko, koordinatu eta iraunkorrez 

inplikatu ere, baita Euskadiko eta nazioarteko beste hainbat instantzia 

sozial eta erakunde inplikatu ere (instituzionalak, ofizialak eta gobernuz 

kanpokoak). Orain artean eraman dugun dinamika behar bezala heldu eta 

bilakatu dela esan dezakegu, eta hortik abiatuta nazioarteko joera berrien 

ildotik jarraitu behar dugu, eta bakean oinarritutako hezkuntza giza 

eskubideetan oinarritutako hezkuntzara bildu behar dugu eta alderantziz, 

elkarrekikotasuneko eta elkarren arteko osagarritasuneko erlazioan. 

 

Beraz, bakean oinarritutako hezkuntzak berariazko programa osagarria 

osatzen du giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzaren alorreko Ekintza 

Planaren barruan, eta gatazken konponbide baketsuarekin zerikusia duten 

proiektu, ekimen eta politika guztiak biltzen ditu. Bereziki honako alderdi 

hauek landu nahi ditu: desberdinen arteko elkarbizitza baketsua; gatazken 

pertzepzio aberasgarria, haien dinamika suntsitzailea saihestuz; eta gizarte-

sektoreen arteko hurbiltzea, komunikatzea eta elkar ulertzea; betiere giza 

eskubideak onartzea elkarbizitzaren zutabe nagusia dela aintzat hartuta. 

 

4. Hortaz, lehentasun nagusiak ezarri ditugu: giza eskubideetan 

oinarritutako hezkuntza, lehen oinarri gisa, eta bakean oinarritutako —eta 
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bakerako— hezkuntza, berariazko programa gisa. Hortik aurrera, 

oinarrizko zenbait printzipio ezarri behar dira, Ekintza Plan hau gidatu eta 

informatzeko, baina bereziki jarraian garatu eta gauzatzeko. Oinarrizko 

printzipio zuzentzaile batzuk dira, eta giza eskubideetan oinarritutako 

hezkuntzaren edukia, ikuspegia eta helburuetako batzuk ematen dituzte 

aditzera, baita helburu horiek betetzeko zer ekimen jarri behar diren abian 

ere, arlo operatibotik eta antolaketa-arlotik begiratuta. Printzipio horiek, 

funtsean, Giza eskubideen esferako hezkuntzarako ekintza-plan nazionalak 

lantzeko ildo nagusietan bildu dira (NBEren Giza Eskubideen aldeko Goi 

Komisarioaren Bulegoa, A/52/469 dok./1. add.), eta honela laburtzen dira: 

 

a) Giza eskubideen esferako eta eskubide horien aldeko hezkuntza 

funtsezko giza eskubidea da. 

b) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak giza eskubide guztien 

errespetua eta babesa sustatu behar du, gizarteko kide guztientzako 

hezkuntza-jardueren bitartez. 

c) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak giza eskubideen elkarren 

mendekotasuna, zatiezintasuna eta unibertsaltasuna sustatu behar du, 

eskubide zibil, kultural, ekonomiko, politiko eta sozialak barne, baita 

garatzeko eskubidea ere. 

d) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak emakumearen 

eskubideak eta genero-ikuspegia hartu behar ditu kontuan plan 

nazionalaren alderdi guztietan, giza eskubideen zati diren aldetik. 

e) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak bere garrantzia onartu 

eta azpimarratu behar du, hain zuzen ere demokrazia, garapen 

iraunkorra, legearen inperioa eta bakea sustatzeko, eta ingurumena 

babesteko duen garrantzia. 
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f) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak onartu eta azpimarratu 

behar du eginkizun berezia bete behar duela eskubide horien 

urratzeei aurrea hartzeko estrategia gisa. 

g) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak arazo larri, egiturazko 

eta/edo sortu berriei buruzko azterketa sustatu behar du, eskubide 

horiekin bateragarri izango diren konponbideak aurkitzeko. 

h) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak eskubide horiek 

babesteko tresna eta mekanismoei buruzko jakintza sustatu behar du, 

baita horiek guztiak munduan, eskualdean, nazioan eta tokian 

aplikatzeko beharrezko ahalmena ere.    

i) Giza Eskubideetan oinarritutako hezkuntzak beharrezko baliabide 

guztiak jarriko ditu komunitate eta pertsona guztien eskura, 

funtsezko eskubideen alorrean dituzten beharrak zehazteko eta behar 

horiek bete daitezen zaintzeko. 

j) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzak metodo didaktikoak lan 

daitezen sustatuko du. Jakintza, azterketa kritikoak eta giza 

eskubideak sustatzeko jarreren garapena bildu beharko dituzte 

metodo horiek guztiek.  

k) Giza Eskubideetan oinarritutako hezkuntzak aipatutako printzipio 

orokorretan oinarrituko den material didaktikoari buruzko ikerketak 

eta prestaketak bultzatuko ditu. 

l) Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza ikasteko ingurune 

egokiak —beharrik eta beldurrik gabeak— sustatzen ahaleginduko 

da, parte-hartzea, giza eskubideak baliatzea eta giza nortasunaren 

erabateko garapena sustatzeko. 

m) Plan nazionala (Euskal Ekintza Plana) lantzeko, gauzatzeko eta 

ebaluatzeko prozedura eta praktika guztiek honako hauek bermatu 

behar dituzte: 
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I. gizartearen ordezkaritza pluralista, gobernuz kanpoko 

erakundeak barne, 

II. eragiketen gardentasuna, 

III. kudeaketa publikoaren erantzukizuna, eta 

IV. parte-hartze demokratikoa. 

n) Gobernuko agintari guztiek erakunde guztien independentzia eta 

autonomia errespetatu beharko dituzte plan nazionala 

gauzatzerakoan. 

o) Plan hau aurrera eramateko hezkuntza-zereginak honako hauek 

sustatu beharko ditu: 

I. desberdintasunak errespetatu eta balioestea, eta edozein 

arrazoirengatiko (arraza, jatorri nazionala edo etnikoa, sexua, 

erlijioa, adina, baldintza sozial, fisiko edo mentala, hizkuntza, 

sexu-orientazioa eta abar); 

II. hizkuntza eta portaera ez-diskriminatzaileak; 

III. iritzi-aniztasuna errespetatu eta balioestea; 

IV. parte-hartzean oinarritutako trebakuntza- eta ikaste-metodoak; 

V. giza eskubideetan oinarritutako arauak eguneroko portaeran 

islatzea; 

VI. irakasleen trebakuntza; 

VII. ahalmen eta eskumen nazionalak sortu eta indartzea, plana 

eraginkortasunez gauzatzeko. 
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2. EKINTZA PLANA: EGITURA ETA OSAGARRIAK 

 

Abian jartzeko lehen fase honetan, Ekintza Planak bi egitura ditu. Batetik, 

epe laburrerako plangintza batetik abiatzen da, zehazkiago, urte baterako 

plangintza batetik (2007ko abendura artekoa), 2007. urteko aurrekontu-

oinarria aintzat hartuta. Bestetik, ordea, 2008. eta 2009. urteetarako 

abiapuntu estrategikoak ezarri dira hasierako zirriborro gisa. Zirriborro 

horretatik behin betiko dokumentua sortuko da (2008-2009 Euskal Ekintza 

Plana), 2008. eta 2009. urteetako aurrekontuak konprometitzeko 

asmoarekin. 

 

Bakean oinarritutako egungo hezkuntza-politikatik giza eskubideetan eta 

bakean oinarritutako hezkuntza-politikara igarotzeko trantsizio-fase bat 

ezarri beharra dago, eta abiadura bikoitzeko politika estrategia horri 

jarraituz behar horri aurre egin nahi zaio, trantsizio horrek abian jarritako 

ekimenen bizitasuna, erritmoa eta kopurua galarazi ez dezan. 

 

Ekintza Plan hau lantzean parte hartu nahi duten eragile guztiak indarreko 

plangintzara bildu behar eta bildu nahi dira, eta horrek arrazoizko epe bat 

ematea eskatzen du, hausnartzeko, proposamenak egiteko, eta parte 

hartzeko (elkarte eta unibertsitateetako foroak eta abar) eta eztabaidatzeko 

—eztabaidaren zentzu zabal eta zintzoenean— organoak ezartzeko, azken 

buruan adostasunak lortzearren. Nolanahi ere, kontuan hartzekoa da zenbait 

ekimen ezinbestean prestatu behar direla, eta gainera ekimen horiek ezin 

daitezkeela justifikaziorik gabe atzeratu, 2008-2009 Euskal Ekintza 

Planaren ondorioz beren edukia aurrerago zehaztuko den arren.   
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Azkenik, NBEren Giza Eskubideen Goi Komisarioaren Bulegoa, UNESCO 

eta Europako Kontseilua Plan honen baterako parte-hartzaile egiteko 

konpromiso irmoa hartu dugu, eta horrek ere komunikazio-bide egokia 

antolatzeko denbora eskatzen du, batetik, gure ekimenen berri emateko, eta, 

bestetik, kontraste kritikoa jasotzeko, beste herrialde batzuetako 

esperientziak oinarritzat hartuta. 

 

Gainera, plana abiapuntuko diagnostiko bat eta ebaluazio-irizpide batzuk 

oinarritzat hartuta landu behar da, eta Plana aurrera eramaterakoan, halaber, 

diagnostiko eta irizpide horiek baliatu behar dira. Jakina, goian aipatutako 

erakundeek nazioartean baliatutako eta proposatutakoekiko 

homologagarriak izango dira horiek guztiak. 

 

2.1. ALDI BATERAKO FASEA: 2007ko EKINTZA PLANA  

 

Honako elementu hauek osatuko dute Plana aldi baterako lehen fase 

honetan: batetik, Euskadiren egoerari buruzko diagnostikoa eguneratuko 

da, giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzari dagokionez, eta 

diagnostiko hori abiapuntu gisa baliatuko da 2007. urtearen amaieran gure 

Erkidegoak giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 

alorrean zer sendotasun eta zer ahulezia dituen jakiteko. 

 

Bestetik, abian jartzeko lehen urte honetan Planari laguntzeko egitura 

finkatzeari eman behar zaio lehentasuna: zehazkiago, Giza Eskubidean eta 

Bakean oinarritutako Hezkuntzaren alorreko Baliabideen Euskal 

Zentroaren hastapenak ezarri nahi dira, eta, bigarren, kontsultarako eta 

parte hartzeko erakundeen (foroak) egitura sortu nahi da. Horrek aukera 
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emango du Planaren helburuek, egiturak eta edukiek gobernu eta 

erakundeei soilik dagokiena gaindi dezaten, Euskadin giza eskubideen 

kulturaren inguruan trebakuntzaz, informazioaz eta hedatzeaz arduratu 

behar diren eragile guztiek batera jardun dezaten lortzeko.   

 

Azkenik, 2007ko Ekintza Planak zenbait plan sektorial bultzatzeari 

lehentasun estrategikoa eman nahi dio: lehen eta bigarren mailako 

hezkuntzaren alorreko plana; udal-esparruan berariaz esku hartzeari 

dagokiona; hezkuntza ez-formalaren eta aisialdiaren esparruarekin 

zerikusia duten jardunak; eta, azkenik, hedabideei dagokiena. Horrekin 

batera, 2008-2009 Euskal Ekintza Planean garatu beharreko bestelako 

programa sektorialetarako estrategia zehazteko lanari ere hasiera eman 

behar zaio. 

 

2.1.1. Bakean eta giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzari 
buruzko diagnostikoaren lehen eguneratzea  
 

2000. urtean, Eusko Jaurlaritzan teknikari eta aditu talde bat eratu zen, 

Euskal Autonomia Erkidegoan bakean oinarritutako hezkuntza formalari 

eta ez-formalari buruz indarrean zeuden errealitatearen, beharren eta 

proposamenen berri emango lukeen egoera-mapa egiteko.  

 

Lan horren ondorioz, bi azterlan argitaratu ziren, elkarbizitzan eta bakean 

oinarritutako hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-esparruan 

eta hezkuntza ez-formalean zertan den aditzera emateko helburuarekin, eta 

biak ere funtsezkoak gertatu dira Eusko Jaurlaritzak gai horretan garatu 

beharreko politikak zehazteko. 
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Une honetan lehen diagnostiko hori eguneratu eta zabaldu behar da, eta 

horretarako diagnostiko berri bat egin behar da, bake eta giza eskubideetan 

oinarritutako hezkuntzaren egungo abiapuntua zehazteko, esparru horren 

sendotasunak eta zenbait arlotako (prestakuntza, gizarte-sentsibilizazioa eta 

jardunak) beharrak aztertuz. Horri esker, baliabide eta aukeren diagnostiko-

mapa sortuko da, hainbat eskalatan aplikatu beharreko esku-hartze 

estrategikoak diseinatuko dira, emaitzak ebaluatuko dira, eta bakean eta 

giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza ezartzeko prozesuak oro har 

kudeatuko dira. 

 

Diagnostiko-mapa egiteko, auditoria bat egin beharko da, batetik, bakean 

eta giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzari buruz eskuragarri dauden 

baliabideei buruz (giza baliabideak eta baliabide materialak), eta, bestetik, 

abian jarritako proiektuei eta eskolaren, udalaren, gizarte zibila 

antolatuaren eta abarren ekimenei buruz. 

 

Batetik, eragile guztietara —herri-administrazioa, hezkuntza-sistema eta 

gizartea— hurbildu nahi da, proiektuan inplikatzeko eta dituzten behar eta 

oztopoak lehen eskutik ezagutzeko, baita dituzten sendotasun eta aukeren 

berri izateko ere, eta, bestetik, herritarrek abian jarri beharreko ekimenetan 

parte har dezaten. 

 

Beraz, 2007ko Ekintza Planaren lehen jarduna txosten horiek eguneratu eta 

zabaltzera bideratuko da, eta, hala, txosten horietan beharrezko aldaketak 

bilduko dira, orain bultzatu nahi diren etorkizuneko Ekintza Planen bitartez 

abian jarri beharreko politikek zenbaterainoko inpaktua izango duten 

neurtzeko, modu egokiago eta iraunkorragoan.  Azken buruan, nazioarteko 

gomendioak betetzeko, honako helburu hau bete nahi da:  2008-2009 
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Euskal Ekintza Plana abian jarri aurretik, Plan horren abiapuntuko argazki 

finkoa edukitzeko, giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 

alorreko baliabideen, proiektuen eta egoera errealaren berri emanez, 

ondorenean urtetik urtera Ekintza Planen benetako eraginak ebaluatu ahal 

izateko. 

 

Diagnostiko eguneratua honako egitura honen gainean eraiki behar da: 

o Euskadiko hezkuntza formalaren eta ez-formalaren egoera-mapak 

eguneratzea, 

o egoeraren diagnostiko berariazkoagoa egitea, tokiko esparrua eta 

bereziki eskualdeen egitura aintzat hartuta gai honetan planifikatzeko 

eta esku hartzeko ereduzko gune gisa, 

o hirugarren, informatika-tresna bat sortzea, plana etorkizunean 

ebaluatzeko diagnostiko-egitura iraunkorra finkatzearren, 

o diagnostikoari ikuspegi bikoitzetik heltzea: giza eskubideetan 

oinarritutako hezkuntza, oinarrizko programa gisa, eta bakean 

oinarritutako hezkuntza, berariazko programa gisa. 

 

Diagnostikoa gehienez ere 2007ko abendurako amaitu beharko da. 
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2.1.2. Planaren kontsultarako eta parte hartzeko egitura sortzea 
 

2007ko Ekintza Planaren helburu nagusietako bat kontsultarako eta parte 

hartzeko egitura egokia finkatzea izango da. Horrek aukera emango du giza 

eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko politiketan 

Jaurlaritzaren Sail guztien ekarpenak biltzeko, baina, hori ez ezik, beste 

hainbaten ikuspegien berri izateko ere: Aldundi eta Udalak, Eusko 

Legebiltzarraren Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, 

Euskadiko Giza Eskubideen Erakunde Ofizialak (Ararteko eta Emakunde, 

bereziki), alor horretan jarduten duten elkarte eta GKEak, Giza Eskubideen 

Unibertsitate eta Institutuak, Elizak eta abar.  Azken buruan, Planak 

gobernu-politika bat antolatzen eta garatzen du, baina politika hori sareko 

jardun batean bildu eta sustatzen da, gai horretan jarduten duten eragile 

guztien iritzia aintzat hartuta. 

 

Giza eskubideetan oinarritutako kulturaren informazioaren, trebakuntzaren 

eta hedatzearen alorrean, besteak beste, honako erronka honi ekin behar 

zaio: egunetik egunera gizartean elkarreragiten duten ahotsen beharrezko 

aniztasuna eta heterogeneotasuna gauzatzea eta bateratzea. Jardun horrek 

ez du xede mugatzaile edo murriztailerik; aitzitik, mobilizatutako energiak 

ugaltzea bilatzen du. 

 

Horretarako, honako egitura hau proposatzen da abiapuntu gisa: 
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 Giza Eskubideetan eta 

Bakean oinarritutako 
Hezkuntzaren alorreko 
Euskal Ekintza Plana 

 

 
Udalak  
EUDEL 

  

 
 

ALDUNDIAK  GIZA ESKUBIDEEN 
ELKARTEEN FOROA 

 
 
 

HEDABIDEAK 
(EITB…) 

 ERAGILE EKONOMIKOEN 
FOROA 

 
 
 
 
 

 ELIZEN 
FOROA 

  

 
SAILEN ARTEKO BATZORDEA

Giza Eskubideetan eta Bakean 
oinarritutako Hezkuntza   

 
Giza Eskubideen 

Batzordea 
Eusko Legebiltzarra 

  

 
 

GIZA ESKUBIDEEN ERAKUNDE 
OFIZIALAK (Arartekoa, Emakunde) 

 

 GIZA ESKUBIDEEN 
UNIBERTSITATE ETA 
INSTITUTUEN FOROA. 

 
 
 
 Giza Eskubideen Goi Komisarioa 

NBE 
 

 
 
 UNESCO  
 
 
 Europako Kontseilua  
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Abiapuntu gisa, Giza Eskubideetan eta Bakean oinarritutako Hezkuntzaren 

alorreko Sailen arteko Batzordea egituraren erdigunean kokatzen da, sare 

instituzionalaren eta sozialaren koordinatzailea eta dinamizatzailea den 

aldetik. Eusko Jaurlaritzaren Sailak zuzenean koordinatzen dituen Sailen 

arteko Batzorde horren ezkerrean, hedabideak eta EAEren erakunde-

egiturak (Udalak, Aldundiak, EITB, Eusko Legebiltzarraren Giza 

Eskubideen Batzordea, Giza Eskubideen Erakunde Ofizialak —Arartekoa 

edo Emakunde, esaterako—) kokatzen dira. Eskuinaldean, berriz, eragile 

ekonomikoekiko, elizekiko eta Gizarte Eskubideen alorreko elkarte, 

unibertsitate eta institutuekiko harremanetarako foro jakin batzuk ezarri 

dira. 

 

Sailen arteko Batzordea, halaber, nazioarteko erakundeekiko (NBEren Giza 

Eskubideen Goi Komisarioa, UNESCO eta Europako Kontseilua) zuzeneko 

harremanetarako organoa da. 

 

Urtarrilean eta otsailean erakundeekiko lehen harremanak ezarri beharko 

lirateke, 2008-2009 Euskal Ekintza Planak izan beharko lukeenaren 

oinarrizko egitura bat zirriborratzen hasteko. Lehen harreman horren 

ostean, beste fase bat zabalduko da, foro edo instantzia bakoitzak plan horri 

bere ekarpenak egin diezazkion. 

 

Nolanahi ere, Giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 

alorreko Euskal Ekintza Planaren kontsultarako eta parte hartzeko egitura 

hori iraunarazteko asmotan sortu da. Egitura horrek honako eginkizun hau 

izango luke: eragile guztien arteko topagune iraunkorra ahalbidetzea, 

solaskide bakoitzaren autonomiari kalterik egin gabe eta bakean eta giza 
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eskubideetan oinarritutako kulturaren alorreko informazio-fluxua, 

koordinazioa hobetzeko, eta azken buruan kultura hori zabaltzeko sare 

globalaren eraginkortasuna handitzeko. 

 

2.1.3. Giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 
alorreko baliabide-zentroaren hastapenak ezartzea 
 

Planaren kontsultarako eta parte hartzeko egiturak foro berean hainbat 

eragile biltzeko aukera ematen du, hain zuzen ere giza eskubideetan eta 

bakean oinarritutako hezkuntzaren alorrean elkarreragin behar duten eragile 

guztiak. Horrek, gainera, gure erkidegoan alor horretan garatzen diren 

jarduera guztien ikuspegia izatea ahalbidetzen digu. Hortaz, informazio- eta 

baliabide-zentroa sortzen hastea egokia et beharrezkoa dela esan dezakegu. 

 

Lehen fase batean, baliabide-zentro horrek laguntza berariazkoagoa eta 

partikularragoa eman beharko lioke giza eskubideetan eta bakean 

oinarritutako hezkuntzaren alorreko Elkarteen Foro sortu berriari, Foru 

horren Idazkaritza Tekniko gisa eratuz. 

 

Kontuan hartzekoa da 2006. urteko azken seihilekorako jada abian zela 

bake eta giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzaren alorreko 

elkarteetako foro hori eratzeko prozesua.  Giza eskubideetan eta bakean 

oinarritutako hezkuntzaren alorreko sailen arteko batzordearen ekimenari 

esker sortu da Foro hori baina Herri Administrazioekiko autonomoa eta 

independentea izango da. Foroak, besteak beste, honako eginkizun hau 

izango du: gizarte zibil antolatuak eta Herri Administrazioek alor horretan 

egiten dituzten jardueren arteko koordinazioa hobetzea, informazio-fluxua 

erraztuz, eta, ondorioz, sustapen-politikak arrazionalizatuz. 
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Foro horren jarduera errazteko, Giza Eskubideen Zuzendaritzak idazkaritza 

tekniko bat sortu du, eta horren jardun-programa pixkana-pixkana zabaldu 

eta egokituko da, hazkunde-estrategia baten barruan, Baliabideen Euskal 

Zentroa sortu arte. 

 

2007. urtean, idazkaritza teknikoak honako eginkizun nagusi hau izan du: 

foroa dinamizatu eta koordinatzea, laguntza instrumentaleko hainbat 

zerbitzu eskainiz, hala nola: 

 

• elkarteen arteko topagune bat sortzea, sinergiak eta lan-sareak sor 

daitezen errazteko, eta proiektuetan beharrezkoa den lankidetza 

ahalbidetzeko. 

• teknologia berrien bitartez, kudeaketa- eta plangintza-tresnak 

sortzea, batetik, administrazioen eta elkarteen arteko harremanak 

sustatu eta dinamizatzeko, eta, bestetik, hainbat komunikazio-

kanalen bitartez informazioa eta parte-hartzea errazteko. 

 

Idazkaritza teknikoaren laguntzari esker, zenbait ildo nagusi proposatu 

behar dira, etorkizunerako helburuak identifikatu dituen eta baliabideak 

optimizatuko dituen kudeaketa-plana lantzeko. 

 

Horrek guztiak giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 

alorreko baliabide-zentroaren oinarriak ezarriko lituzke. Bakean eta giza 

eskubideetan oinarritutako hezkuntzaren alorreko material didaktiko, 

proiektu eta hezkuntza-baliabideak sortu, bildu eta aztertuko dira zentro 

horretan, eta hortaz zentroak dinamizatzeko eta ikertzeko gune gisa 

jardungo du. 
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Azken buruan, zentroa Euskal Autonomia Erkidegoaren eredua izango da 

Giza Eskubideetan eta Bakean oinarritutako Hezkuntzaren alorrean. 

 

Laburbilduz: 2007. urtean zehar landuko den Idazkaritza Teknikoa 

Elkarteen Foroari laguntzeko lanaz arduratuko da bereziki, baina epe ertain 

eta luzera begira beste zenbait eginkizun ere bete beharko ditu. Pixkana-

pixkana zentroa garatuko da, eta azken buruan honako eginkizun hauek 

bete beharko ditu: 

- giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren alorrean 

Euskadin jarduten duten erakunde- eta gizarte-eragileen benetako 

indarraren ikuspegi eguneratua ematea (adituen, erakundeen, erakunde 

ofizialen eta abarren zerrenda), 

- egiten diren jarduera guztiei (jardunaldiak, abian dauden proiektuak, 

ekimenak eta abar) buruzko informazioa ematea, aldizkari baten 

antzera, 

- giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko euskal 

eragileen sarearen harremanak dinamizatzea; eta hori sarearen barnean 

zein inguruneko beste sareekiko harremana sustatuz. 

 

2.1.4. Programa sektorialak bultzatzea: ekintza zehatzak 
 

Aldez aurretik adierazitako jardunetan ez ezik, 2007ko Ekintza Plana lau 

lan-ildo sektorial hauetan garatuko da: lehen eta bigarren hezkuntzan; udal-

esparruan; hezkuntza ez-formalean eta aisialdian; eta, azkenik, 

hedabideetan. Azkenik, esan beharra dago 2007. urtean eragile guztien 

plangintza eta parte-hartzea sustatuko direla bereziki, 2008-2009 Giza 

Eskubideetan eta Bakean oinarritutako Hezkuntzaren alorreko Euskal 

Ekintza Plana behin betiko onartzeko. 
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2007. urtean bultzatu beharreko sektore estrategikoak ez dira halabeharrez 

hautatu. Lehenik eta behin, lau esparru horiek —hezkuntza formala, udala, 

hezkuntza ez-formala eta aisialdia, eta hedabideak— funtsezkoak dira 

bakean eta giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza erraztuko duen giro 

sozial egokia sor dadin errazteko. Aurreko urteetan bakean oinarritutako 

Hezkuntzaren alorreko Sailen arteko Batzordeak egindako lanaren 

ondorioz, zenbait jardun sortu dira, eta horrek pixkana-pixkana esku-hartze 

sektorial eta estankoaren murruak hautsi beharra erakutsi du, mezu eta 

jardunen arteko harremana eta metaketa bilatzeko, hainbat ikuspegitatik 

abiatuta. Ez da nahikoa curriculum edukietan edo ikastetxe-antolamenduan 

esku hartzea, ezta irakasleak trebatzea edo mezu eta esku-hartzeak 

ugaritzea ere, hezkuntza-esparru formalean. Aisialdi-taldeek ere ildo 

horretatik esku hartu behar dute eskolaz kanpoko jardueretan, gazte zein 

helduei begira gizarte- eta toki-esparruetan. 

 

Giza eskubideen eta bakearen alorrean kontzientziatzeko, behar-

beharrezkoa da igorri beharreko mezuak eta informazioa gaztearen eta/edo 

helduaren ingurunean praktikara eraman ahal izatea. Hortaz, ahalegina ezin 

daiteke informazioak metatzera mugatu; informazio horiek gauzatu behar 

dira guztion ingurunean. Hainbat esparrutatik informatu, trebatu, hedatu, 

sustatu eta jarduteko, tokian esku hartzeko sektore anitzeko plangintza 

landu behar da. Bestela esanda: informazio hori eskolatik udalera eraman 

behar da, eta udaletik gizartera; ikasgeletatik patiora, kalera, udal-

errealitatera. 

 

2007. urtean, gainera, programa pilotuak garatu eta kontrolatzeari garrantzi 

berezia emango zaio, hezkuntza formalaren eta udalaren esparruetan. Arlo 
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horietan dagoeneko abian jarri dira esku hartzeko programa orokorrak, hau 

da, hezkuntzaren (Hezkuntza berriztatzeko programak) eta udalaren 

(Udalentzako bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko diru-laguntza 

programa) sareetako eragile guztiei lehen esku-hartze orokor bat 

ahalbidetzen dieten programak. Hemendik aurrera, berriz, zenbait 

esperientzia sakonetik aztertu behar dira, bakean eta giza eskubideetan 

oinarritutako kultura sakonagotik aztertuko diren ereduak sortzeko, eredu 

horiek sare osora zabaltzearren. 

 

Azkenik, eskola, hezkuntza ez-formala eta udal-esparrua ez ezik, oinarrizko 

beste esparru bat ere hartu behar da kontuan: hedabideak. Hedabideek gero 

eta garrantzi handiagoa dute gizartean, eta horrenbestez hezkuntza-eragile 

gisa ere izugarrizko indarra izan dezakete. Indar eskerga hori kontuan 

hartzekoa da, eta, jakina, ezin dugu alferrik galdu. 

 

Azkenik, 2007ko Ekintza Planak badu azken lan-sektore bat: Ekintza Plan 

berrietarako trantsizioari amaiera ematea. Zentzu zabalean giza 

eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko Euskadiko 

eragileen sarea osatzen duten erakunde guztien (gobernukoak, 

instituzionalak eta sozialak) parte-hartze prozesuaren eskutik etorriko dira 

plan horiek guztiak, 2008. urtetik aurrera. 2007ko urtean, besteak beste, 

honako erronka honi helduko diogu: giza eskubideetan eta bakean 

oinarritutako hezkuntzaren alorreko Ekintza Plana batera lantzeko lehen 

prozesuari hasiera eta amaiera ematea, Euskadiko sarea ez ezik, 

garrantzizko nazioarteko erakundeen sarea ere inplikatuz. 
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2.1.4.1. Lehen eta bigarren hezkuntzan 
 

2006. urteko azken hiruhilekoan hezkuntza berriztatzeko programazioa 

berraztertu da, 2007-2010 aldirako jardun-ildo berriak ezartzeko. Besteak 

beste, Bakean eta Elkarbizitzan oinarritutako programari eutsi eta programa 

hori aberastu behar da, giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzari 

garrantzi handiagoa emanez. 

 

Nolanahi ere, 2007. urtean aipatutako programa berezia ez ezik, proiektu 

pilotuen lau ildo mota garatu behar dira beste jardun batzuen artean. 

Proiektu horien emaitzen arabera, esku-hartze horiek orokortuko dira. 

Proiektu pilotu horiek honako hauek dira: 

 

- Ikastetxeetan elkarbizitza-planak ezartzea. 

- “Zamakola proiektua” garatzea. Ingurunea, auzoa inplikatu behar da 

haur eta gazteen hezkuntzan: haurraren hezkuntzak herri osoaren 

beharra dauka. 

- Berariazko unitate didaktikoa garatzea, gure herrialdean giza 

eskubideen aurkako urratze larrienekiko sentsibilitatea handitzeko. 

Unitateak Euskadin berariaz gertatzen diren giza eskubideen aurkako 

urratzeei buruzko hausnarketa eta sentsibilizazioa eraman nahi ditu 

ikasgeletara, ikasgelak toki seguru eta baketzaile bihurtuz. Gainera, 

urratze horiek gehien pairatu dituzten taldeekiko —terrorismoaren 

biktimekiko, esaterako— enpatia handitu eta sustatu nahi du. 

- Esku-hartze programa bat, ikasleak Legebiltzarraren dinamikara 

(herritartasunean eta balio demokratikoetan oinarritutako hezkuntzara) 

hurbiltzeko. Hala, aldez aurreko lana egin ondoren, ikasleek aukera 
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izango dute puri-purian dauden zenbait gairi buruzko osoko bilkura txiki 

bat antzezteko eta bizitzeko. 

 

2007. urtean, halaber, 2008. eta 2009. urteetarako giza eskubideetan eta 

bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko Ekintza Plana landuko da, 

aurkeztutako proiektu pilotuetan lortutako emaitzak oinarritzat hartuta. 

 

2.1.4.2. Udal-esparruan 
 

Giza Eskubideen Zuzendaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko zazpi 

udalerri hautatu ditu (Agurain, Amurrio, Durango, Erandio, Etxebarri, 

Ortuella eta Zarautz), udalerri horietan giza eskubideetan eta bakean 

oinarritutako hezkuntzaren alorreko esku-hartzeari buruzko esperientzia 

pilotu trinkoagoa eta integralagoa aurrera eramateko. 

 

Hezkuntzaren esparruan adierazitakoaren ildotik, jardun-eredu integralak 

sortu nahi dira, udal-proiektuetatik abiatuta ikastetxeen, aisialdi-ataldeen 

eta elkarteen eta oro har gizartearen arteko harremanak indartzeko. 

 

2007. urtean proiektu horien jarraipena areagotuko da, ebaluazio zehatza 

egiteko eta proiektu horietan bildutako esperientziak bateratzeko, 

ondorengo urteetan esperientzia orokortu eta zabaldu ahal izateko. 

 

2.1.4.3. Hezkuntza ez-formalaren eta aisialdiaren esparruan 
  

UNESCOren gomendioei jarraituz, elkarrekin bizitzen ikasi behar da, 

horixe baita hezkuntza eraikitzeko zutabeetako bat. Gainera, hasiera batean 

horrek hezkuntza formalera, eskolara, eramaten bagaitu ere, ahalegin hori 
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ezin daiteke esparru horretara mugatu. Aisialdi taldeen eta elkarteen 

bitarteko hezkuntzak oinarrizko eginkizun osagarri eta bereziki 

garrantzitsua betetzen du. Talde horiek berariazko hezkuntza-lana egiten 

dute metodologia dinamiko eta bibentziala erabiliz, etengabeko 

elkarbizitza- eta lankidetza-giroan. Talde horiek, gainera, hezkuntza-

sektore formalen eta udal-esparruaren arteko ezinbesteko lotura ezartzen 

dute. 

 

Ikuspegi horretatik abiatuta, Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzak 

egokitzat jotzen du honako esku-hartze sektorial hauek abian jartzea, bere 

eskuduntzen esparruan. 
 

- EAEko “Aisialdi Monitore”en titulua lortzeko programaren barruan 

“Giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntza” unitate 

didaktikoa sartzea. 

 

- Giza Eskubideetan eta Bakean oinarritutako Hezkuntzaren alorreko 

gaiei buruzko etengabeko Prestakuntzako programak ezartzea, gazte-

politiken ardura duten Udal Teknikarientzat eta Euskadin gazteekin 

jarduten duten euskal elkarteetako teknikari eta langileentzat.  

 

- Diru-laguntzei buruzko Aginduaren deialdia, esleipena eta jarraipena 

egitea, gazteen artean bakearen aldeko balioetan eta kulturan 

oinarritutako hezkuntzaren alorreko programa eta jarduerak 

garatzeko, horrela gazteak eta bestelako sektore bereziak errazago 

gizartera daitezen sustatzeko. 
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2.1.4.4. Hedabideen esparruan 
 

EITB eta Eusko Jaurlaritzaren zenbait Sail elkarlanean ari dira lankidetza-

akordio marko bat ezartzeko, euskal hedabide publikoetan giza 

eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntza bultzatzeko printzipio, 

helburu eta tresna estrategikoak finkatzearren. 

 

Akordio hori hiru zatitan egituratzen da: lehen zatiak jardun-filosofiaren 

berri ematen du (xedea, helburuak eta printzipioak), nazioarteko 

dokumentuek XXI. mendeko gizarteko hedabideen hezkuntza-ahalmenari 

ematen dioten garrantziarekin bat etorriz. Bigarren zatian eremu edo tresna 

berariazkoagoak garatzen dira, hezkuntzan berariaz gara daitekeen esku-

hartzea antolatzeko: kanpo-jarduerak planifikatzea, giza eskubideetan eta 

bakean oinarritutako eduki bereziki trinko eta erakargarria duten 

garrantzizko gertaera batzuen jarraipen zabala egiteko; komunikazio-

kanpainak planifikatzea; hedabideetako profesionalak trebatzeko eta 

sentsibilizatzeko programak planifikatzea eta abar. Hirugarren eta azken 

zatiak honako xede hau du: hitzarmena planifikatu, gauzatu eta garatzeaz 

eta ondorenean urtetik urtera ebaluatzeaz arduratuko den organo bat 

sortzea. 

 

2007. urtean, akordio marko hori onartu eta lehen urteko plangintza jarriko 

da abian. 

 

2.1.4.5. Plangintza sektoriala bultzatzea 
 

2007. urtean, 2008-2009 Giza eskubideetan eta bakean oinarritutako 

hezkuntzaren alorreko Euskal Ekintza Plan berrirako trantsizioa gidatu 
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behar da. Trantsizio hori aurrera eramateko, parte-hartze prozesu bat 

garatuko da Giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 

alorreko euskal sarea (Planaren kontsultarako eta parte hartzeko egitura) 

osatu behar duten eragile guztien artean. Horregatik, orain artean 

aipatutako ekintzak gauzatzearekin batera, hurrengo bi urteko Plana 

osatzen hasi behar da. Xede horri begira, honako jardun-kronograma honi 

jarraituko zaio, gutxi gorabehera: 

 

• 2007ko urtarrila: Sailen arteko Batzordeak hasierako txantiloia 

zehaztea. 2008-2009 Giza Eskubideetan eta Bakean oinarritutako 

hezkuntzaren alorreko Euskal Ekintza Planaren oinarrizko eta 

funtsezko lehen egitura zehaztuko du txantiloi horrek. 

• 2007ko urtarrila eta otsaila: Sailen arteko Batzordearen 

kontsultarako eta parte hartzeko egitura osatzen duten erakundeei —

nazioarteko erakundeak barne (NBEren Giza Eskubideen Goi 

Komisarioa, UNESCO eta Europako Kontseilua)— txantiloia 

aurkeztea. 

• 2007ko martxoa eta apirila: Planari ekarpenak egitea eta 2008-2009 

Ekintza Planaren lehen zirriborroa finkatzea. 

• Maiatza eta ekaina: Plana eztabaidatu eta behin betiko onartzea. 

Aurrekontu-aurreikuspenei arreta berezia eskainiko zaie, eta, hori ez 

ezik, giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren 

alorreko diagnostikoaren ondorioak gaineratuko dira (ondorio horiek 

guztiak 2007. urte osoan zehar eguneratzen dira). 

 

2.1.5. Ebaluazioa 
 

Giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzaren alorreko Ekintza Plan 

Nazionalak lantzeko Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi 
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Komisarioaren Bulegoak prestatutako ildo nagusiek aditzera ematen 

dutenez, Ekintza Planaren lehen ebaluazio bat egin beharko da, Plana abian 

jarri eta handik urtebetera. Hortaz, lehen diagnostikoa 2007. urtearen 

amaieran aurkeztu beharko da, eta hortik aurrera ebaluatuko da, urtean 

behin gutxienez. 

 

Batzordeak diagnostikoaren laburpen adierazgarria igorriko die nazioarteko 

erakundeei, baita urtetik urtera egingo diren ebaluazio-txostenak ere. 
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2.2. 2008-2009 EUSKAL EKINTZA PLANA 

 

Abian jarritako jardunak eta 2007an garatu beharrekoak oinarritzat hartuta, 

2008-2009 biurtekorako Euskal Ekintza Planera bildu behar diren 

ezinbesteko elementuen egitura eskematikoa proposatzen da. 2008-2009 

Plan hori, 2007. urterako aurreikusitako jardunak ez bezala, 2.1.2. puntuan 

(Planaren kontsultarako eta parte hartzeko egitura) aipatu diren alorreko 

garrantzizko eragile guztien arteko elkarrizketaren eta parte-hartzearen 

eskutik etorriko da. 

 

Azpimarratzekoa da jarraian zirriborratuko den oinarrizko egitura 

eskematikoa eta kontsultarako eta parte hartzeko egitura abiapuntuak baino 

ez direla, eta orain abiatzen den prozesuan alda daitezkeela. Nolanahi ere, 

orain artean jarraitu zaion prozedura arrazoizkoa eta eraginkorra da: abian 

ziren ekimenak eskema batera biltzea, nazioarteko dokumentuen 

gomendioak gure oraingo eta lehengo errealitatera egokitu nahi dituen 

eskemara, alegia. 

 

Hortaz, egitura horrek jarraian azaltzen diren elementuak bilduko ditu. 

Elementu bakoitzean, halaber, zehaztu beharreko zenbait punturen berri 

ematen da. 

 

1. Diagnostikoa: 2007. urtearen amaierarako, alorraren sendotasun eta 

ahulezien berri emango duen diagnostiko osoa edukiko dugu. 

Nolanahi ere, etorkizunari begira zer diagnostiko bultzatu nahi den 

erabaki —eta berretsi, hala badagokio— beharko da: diagnostikoaren 
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irizpideak, adierazleak, helburuak, metodologia, esparruak eta 

ezaugarriak. 

2. Programa sektorialak: plangintza sektorialaren beharra izango duten 

lehentasunezko esparru estrategikoak zehaztea. Adibidez: lehen eta 

bigarren hezkuntza, prestakuntza tekniko eta profesionala, 

unibertsitate-hezkuntza, hedabideak, justiziaren, poliziaren eta 

herrizaingoaren administrazioa, udal-jarduna, osasuna eta abar. 

Sektore estrategiko bakoitzak bere Ekintza Plan sektoriala edukiko 

du dagokion ekintza zehatz eta berariazkoen zerrendarekin. 

3. Giza eskubideetan eta bakean oinarritutako hezkuntzaren alorreko 

baliabideen euskal zentroa: egitura, eginkizunak, antolaketa, 

hazkunde-kronograma eta abar. 

4. Material eta baliabideen planifikatu eta programatzea. 

5. Sektore estrategikoentzako (hezitzaileak, poliziak, funtzionarioak eta 

abar) trebakuntza-ikastaroen planifikatu eta programatzea. 

6. Hedatze- eta komunikazio-kanpainak planifikatu eta diseinatzea. 

7. Beka-programak planifikatzea. 

8. Ebaluazioa: irizpideak eta aldizkakotasuna. 

 

Adierazitako puntu horiek guztiak honako txantiloi grafiko honetan aurkez 

daitezke: 
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   TXOSTENA 
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BIGARREN 

HEZKUNTZA 

PRESTAKUNTZA 
TEKNIKO ETA 

PROFESIONALA 
UNIBERTSITATEAK HEDABIDEAK 

(EITB……) 
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ADMINISTRAZIOA 

POLIZIA ETA 
HERRIZAINGO 

SAILA 
UDALAK OSASUNA 
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