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1. Sarrera
Euskadiko herritarrak libreak izatea eta denak eskubide eta betebehar
berak izatea du helburu gobernuak, eta helburu horrek gidatuko du jardun
politikoa. Sistema demokratikoa eta zuzenbide-estatua defendatuta bakarrik lor
daiteke helburu horiek bermatzea.
Demokrazian sakontzea eta tolerantziaren, pluraltasunaren eta gutxiengo
politikoen defentsa funtsezkoak dira bizikidetasun demokratikoa bermatzeko.
Zalantzarik gabe, terrorismoak gaur egun oraindik ere irautea herritarren
askatasunari egindako eraso zuzena da, herritarren iritzi librea ukatzeko
modurik muturrenekoa. ETAren terrorismoari amaiera ematea funtsezkoa da
askatasuna ezartzeko.
Terrorismoa politikoki, sozialki eta etikoki deslegitimatzea oso sakoneko
kezka da, eta euskal gizartearen gehiengoak hala sentitzen du. Halaber,
lehentasunezko helburua da gobernu honentzat, ETAren terrorismoari amaiera
emateko helburuarekin batera, jakina.
Gobernu honek, terrorismoaren aurkako borroka, elkarren osagarriak diren
hiru esparrutan oinarritzen du: terroristak jazartzea eta atxilotzea, zuzenbideestatuak horretarako ematen dituen legezko bitarteko guztiak erabiliz;
terrorismoaren bortizkeria babesten eta justifikatzen duten jarrera eta
jokabideak kritikatzea eta horiei aurre egitea; eta balio demokratikoak sustatzea
eta orokortzea.
Zeregin neketsua da hori, gizarte honen kontzientzia kolektiboari eragiten
diona, eta denon artean egin behar diogu aurre, borondate irmoz, kementsu,
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desberdinen artean lan eginez eta heldutasunez. Gure gizartean bizikidetasun
egokia izan dadin, euskal herritarrok barneratu egin behar ditugu balio
demokratikoak eta asmatu egin behar dugu gure artean oraindik ere nolabait
justifikatzen diren biolentzia-adierazpideak deslegitimatzeko egiten dugun
ahaleginean; oso garrantzitsua da hori. Hori dela eta, planteatutako erronka
honi eraginkortasunez erantzun nahi izanez gero, gobernuak edozein ekintza
martxan jartzeko, nahitaezkoa da elkarlana, erakundeen arteko lana, oinarri
politiko sendoetan eta printzipio moral argietan oinarrituta.
Biolentziaren deslegitimazioa eta balio demokratikoetan heztea faktore
erabakigarriak
dira
gizartea
berdintasunean
eta
aniztasunean
oinarritutako
bizikidetasun
bidezkoago
baterako
prestatzeko,
aniztasunaren onarpena gizarte honen nortasun-ikur nagusia baita. Euskal
gizartean askatasun zibilak sendotzeko eta kultura demokratikoa areagotzeko,
lehenengo pausua, bakarra izan ez arren, biolentzia terroristaren deslegitimazio
etiko, sozial eta politikoan aurrera egitea da. Baina balio demokratikoak
sakontzeko orduan, nekez egingo dugu aurrera, baldin eta ez badugu sistema
demokratikoa erabakigarritasunez eta modu nabarmenean defendatzen eta
aldarrikatzen.
Azpimarratu beharra dago eskubide eta askatasunek Zuzenbidean,
Legearen errespetuan eta sistema demokratikoaren defentsan oinarrituta egon
behar dutela.
Hori dela eta, gure erakunde demokratikoak oso argiak izan dira, eta
aspalditik ari dira irmo jokatzen arlo honetan, batez ere:
Lehendakaria; hona hemen, esate baterako, inbestidura ekitaldian
esandako hitzak: “Terrorismoa desagertzea nahi badugu, ez da nahikoa
terroristak atxilotzea; horrezaz gainera, aurre egin behar diegu bere adierazpen
publikoei eta zilegitasun soziala kentzea lortu behar dugu batez ere
irakaskuntzan, elkarteetan eta hedabideetan. Eta ziurtatzen dizuet gobernu
honek ahal duen guztia egingo duela hori lortzeko”.
Halaber, Eusko Legebiltzarrak, IX. Legegintzaldia eratu ondoren, 30/2009
legez besteko proposamena onartu zuen, eta proposamen horren bidez, Eusko
Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion lehenbailehen ekar zezala
Legebiltzarrera Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako 2008-2011
Plan birformulatua, bertan argiago ager dadin terrorismoaren deslegitimazio
etiko, sozial eta politikoa, oinarrizko eskubideak defendatzen dituen sistema
indartzeko eta terrorismoaren biktimen memoria, duintasuna eta justizia
bultzatzeko printzipio etiko eta demokratiko gisa.
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Bereziki nabarmentzekoa da 4/2008 Legea, Terrorismoaren Biktimei
Aitorpena eta Erreparazioa egitekoa, garrantzi politiko eta historiko handikoa
baita. Babes esanguratsua izan zuen Legebiltzarrean lege horrek eta “xedea da
terrorismoaren biktimei aitorpena egitea eta ekintza terroristaren bat nozitu
duten pertsonei babesa eta laguntza emateko sistema bat ezartzea, ekintza
terroristarekin lotutako mota guztietako kalteak erreparatzeko eta leuntzeko”.
Lege horren 5.3. artikuluan, erreparazio-neurriak direla-eta, hauxe adierazi
da: “Erreparazio-neurrietan sartzen da, halaber, hainbat jarduera publiko
bultzatzea, biktimei ordain morala emateko eta haien duintasuna, izen ona eta
eskubideak jendaurrean lehengoratzeko. Horrela, honako hauek sustatuko dira
biktimekin adostuta eta, hala badagokio, haien elkarteekin: omenaldiak egitea,
oroigarriak altxatzea, terrorismoaren biktimei aitorpena egiteko eta horiekiko
enpatia izateko tokiko ekimenak sortzea, bakerako eta elkarbizitzarako
hezkuntza-proiektuetan biktimen lekukotzak egotea, bai eta terrorismoaren
biktimei babesa eta aitorpen sozial, etiko eta politikoa erakusteko izaera
sinbolikoa duten bestelako adierazpideak izatea ere”.
Bestetik, 9.3. artikuluan, “b” idatz-zatian, berariaz nabarmendu denez,
“euskal botere publikoek hezkuntza-sistemaren maila guztietan bakearen
eta giza eskubideen aldeko heziketa eta balio demokratikoen sustapena
bultzatuko dute”.
Horretaz gain, zioen azalpenean jasotako gogoeta bat erantsi beharko
genuke; hona hemen hitzez hitz: “gure elkarbizitzaren etorkizuna biktimekiko
memorian oinarrituta eraiki beharko da, halabeharrez. Gehien sufritu dutenak
oroitu nahi ditugu, historia, gure historia, ez dadin errepika. Terrorismoaren
biktimei aitorpena egitea, horrenbestez, justizia-ekintza bat da, baina baita
gizarte baten egiazko adierazpena ere, gure gizarteak ez du-eta berriz bizi nahi
haiek nozitutako bidegabeko sufrimendua.”
Aurrekari horiek ikusita, gobernua ziur dago terrorismoaren biktimen
memoria bultzatuz tolerantzia eta euskal gizartearen aniztasun politikoa
babesten direla, izan ere, biktima bihurtu dira, hain zuzen ere, nolabait
aniztasun hori ordezkatzeagatik, erasotzaileen ikuspegi uniforme eta
homogeneoan sartzen ez zirelako. Erasoaren arrazoia, modu horretan, balio
demokratikoen osagai bihurtzen da.
Premisa horiek kontuan izanda, Eusko Jaurlaritzak Bakearen eta Giza
Eskubideen
aldeko
Hezkuntzako
Euskal
Planaren
(2008-2011)
berrirakurketa oso bat egin du, helburuarekin koherentea dena, eta agiri honen
bidez birformulatu egin du, testu bateginaren forma emanez. Eta hori egin du,
bai definizioan bertan bai marko orokorrean, ez datorrelako bat gobernu talde
berriak daukan planteamenduarekin. Planak modu zabalean definitzen zuen
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Giza Eskubideetan oinarritutako eta Giza Eskubideetarako hezkuntzaren eta
bakearen aldeko hezkuntzaren esparrua. Giza Eskubideetan oinarritutako
hezkuntzari dagokionez, giza eskubideen arloan kultura unibertsala sortzera
bideratutako trebatze-, hedatze- eta informazio-jarduerak aipatzen dira.
Bakearen aldeko hezkuntza dela-eta, bake positiboaren ikuspegitik, helburu
nagusia pertsona baketsuak lortzea izanda, balioetan oinarritutako hezkuntza
eta hezkuntza etikoa, hezkuntza soziala eta pertsonala, gatazkan oinarritutako
hezkuntza, desarmearen aldeko hezkuntza, kulturen arteko hezkuntza, garapen
iraunkorrerako hezkuntza... azaltzen dira. Kontzeptuzko oinarri horrekin,
estrategia bikoitza ezarri zen: giza eskubideetan oinarritutako eta giza
eskubideetarako hezkuntza-programa orokor bat eta, bestetik, programa
espezifikoago bat, Euskadiko errealitateari egokituko zitzaion bakean
oinarrituriko hezkuntza-estrategia pixkanaka zehaztuko zuena. Bada, estrategia
bikoitz horren eraginez, 2008-2011 Planaren bidez benetan egindakoa aintzat
hartuta, azken batean espezifikoa dena (bakearen aldeko hezkuntza) giza
eskubideetan oinarritutako eta giza eskubideetarako hezkuntzan egindako
esku-hartze orokorrean disolbatuta geratu da. Horrek ez du esan nahi giza
eskubideen arloan esku-hartzeko esparru orokorra alde batera uzteko
asmoa dagoenik, izan ere, eutsi egingo zaio esparru orokor horri, baina
kontua da Euskadik bizi duen errealitatea aintzat hartuta –biolentzia
terroristaren zartadak eta biolentzia legitimatzen dutenak jasan behar ditu
oraindik-, komenigarria dela arreta eta lehentasun osoa ematea
bizikidetasun demokratikoaren arloan eta biolentzia deslegitimatzearen
arloan egin beharreko esku-hartzeari, hain zuzen ere, bizikidetasun
demokratikoko arazoei erantzunez aurrera egin ahal izango delako bakearen
eta giza eskubideen aldeko kulturaren arloan.
Plana birformulatzea beharrezkoa, erabilgarria eta egokia izango da errotik
ezabatzeko edozein helburu politiko lortzeko biolentzia erabiltzea legitimatzen
duten planteamenduak. Baina, batez ere, gizarteari orokorrean eta, batez ere,
belaunaldi berriei baliabideak eta trebetasunak eskainiko dizkie, gizarte
demokratiko eta bidezko batean bultzatu eta gorde beharreko tolerantziakulturarekin eta balioekin bat datozen ohitura eta jarrera etikoak landu ahal
izateko.
Bizikidetasun
demokratikoa
sustatzeko
eta
indarkeria
deslegitimatzeko planak helburu argia dauka: herritarren artean jarrera
aldaketa bultzatzea, sistema demokratikoa elkarrekin askatasunean bizitzeko
berme gisa onartzeko. Demokrazia eta demokrazia horren oinarri diren
erakunde politikoak bizikidetasunaren bermatzaile dira. Bizikidetasun
demokratikoa bateragarria da indarrean dagoen esparru juridikoa barik beste
bat defendatzearekin edo dauden erakundeak barik beste batzuk
defendatzearekin, baldin eta modu baketsuan eta demokratikoki defendatzen
bada hori. Horrela, bada, erakunde demokratikoak legitimatzea eta tolerantzia
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eta askatasun pertsonalaren balioak defendatzea funtsezkoak dira biolentzia
terrorista desagerrarazteko eta errotik deslegitimatzeko. Eta, hain zuzen ere,
helburu hori nabarmentzeko, Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko
Hezkuntzako Planean zehaztutakoei uko egin gabe –esparru berri honetan ere
sartuko baitira- beste izen bat eman zaio Planari, eta, horrela, “Bizikidetasun
Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko” Plana deituko
da.
Ildo horretatik, testu bategin honetan jasotako aurreikuspenak eta ekintzak
aplikatuta, beste bultzada bat emango zaio zenbait jarrera eta iritzi behin betiko
baztertzeko helburuari; izan ere, giza bizitza, sistema demokratikoa eta
tolerantzia, aniztasun politikoa eta askatasun pertsonalak onartzen ez dituzten
jarrera eta iritziak, biolentzia terrorista justifikatzeko bidea ireki dezaketenak,
alde batera utzi beharrekoak dira. Plan honetako aurreikuspen eta ekintzek,
kontraesanean sartu barik, lehentasun argi bat ezartzen dute eta beste ekarpen
bat egiten diete Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Planean
jasotako printzipio eta jarduerei.
Horrela, Planaren birformulazio hau ezinbesteko baliabidea izango da balio
etikoetan eta demokratikoetan oinarritutako benetako hezkuntzarentzat.
Abiapuntua izango da eskubide demokratikoetan eta giza eskubideetan
oinarritutako benetako heziketari zorroztasunez eta seriotasunez heltzeko,
heziketa hori esanahirik zabal eta zintzoenaren arabera harturik, eta, horrekin
batera, eskubide horiek izateko modua ematen duten erakundeak
defendatzeko.
Planaren birformulazioak, gobernu honek orain aurkezten duen
“Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeriaren deslegitimazioa” izeneko testu
bategin honetan, berrikuntza berezia dakar, eta planaren beraren printzipio
gidarietakoa bihurtzen du: erakunde demokratikoen errespetua eta defentsa,
bai eta aniztasuna eta tolerantzia bezalako balio demokratikoen defentsa ere,
bakezko bizikidetasunerako eta indarkeria terrorista justifikatzen duten jarrera
totalitarioak ezabatzeko zutabe dira. Hala, biktimen lekukotza eta haien
memoria indarkeria bidegabearen eta bizitzeko eskubidearen urraketaren
ondorio dramatikoen oroigarri iraunkor bihurtzen dira; berebat, balio
demokratikoak bertan behera utzi izanaren oroigarri. Aldi berean, hausnarketa
eragingo dute euskal gizartean, terrorismoaren kontrako adostasun soziala
lortzearren.
Erakunde demokratikoen eskaera hori, tolerantziaren eta aniztasun
politikoaren defentsarekin batera, gobernu honek euskal herritarren arteko
bizikidetasun demokratikoa lortzearren gauzatuko dituen ekintzen gidari da.
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Biktimak dira euskal gizartearen askotarikotasuna ez onartzearen
agerpiderik erradikalena, eta, hala, tolerantzian hezteak duen alderdi moral
behinekoena geratzen da agerian, biktimek aukera ematen digutenez gero
zertzuk pairatu dituzten jakiteko. Biolentziaren biktimek eskoletan emango
duten lekukotza aldarri bat da, guztien arteko bizikidetasuna hobetzen
laguntzeko balioak eta ohiturak azaleratzeko balio behar diguna; lekukotza hori
Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko 4/2008 Legeak
berak aurreikusten du 5.3 artikuluan. Garrantzi nabarmena du horrek euskal
gizartearen bilakaera historikoari erreparatzen badiogu, bereziki, gobernu
honek egin nahi duen bezala, etorkizunari begiratzen badiogu. Biktimak gure
bizikidetasun soziala hobetzeko prozesu bateko eragile aktibo izango dira. Giza
harremanak berreraikitzeko prozesuetan lankide eta laguntzaile izateko duten
ahalmen hori garatzea beharrezkoa da intolerantziarekin, gorrotoarekin eta
indarkeriarekin luzaroegi bizi izan den herri baterako.
Horrez gain, adierazi ahal izango genuke ezen denboran zehar indarkeria
terroristari buruz pilatu dugun sentikortasun bereziak aukera ematen digula
zehaztasun handiagoz juzgatzeko beste funtsezko eskubide batzuen urratzea.
Denok dakigu, urte askotako eskarmentu zorigaiztokoaren poderioz, nola
usteltzen den bizikidetasuna herritar batzuek besteen kontra indarkeria
darabiltenean.
Are eta gehiago: Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria
Deslegitimatzeko Plan honetan biktimak erdigune izatea da garrantzitsua, eta,
gainera, aukera ematen du hurbiltasunarekin eta enpatiarekin indarkeria
terroristaren ondorioei aurre egiteko, eta, hala, indarkeriaren agerkera guztiei
eraginkortasun eta zuhurtasun handiagoz heltzeko.
Hori dela eta, gobernuak, birformulazio honen bitartez, planaren jarduna
gizarte-bizitzaren eremu guztietara hedatzen sakondu nahi du. Horretarako,
hezkuntza-sistematik hasi nahi du, baina, halaber, elkarte-sarea, familia eta
hedabide publikoak hartu nahi ditu.
Azken batean, gobernuak, 2008-2011 planaren birformulazioaren bitartez,
plana indarrean izango den bitartean planaren kudeaketak zein alderdi izango
dituen lehentasunezko azpimarratu nahi du, planaren erantzukizuna
dagokionez gero.
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2.1 Agiri hau egiteko arrazoiak
Euskal Autonomia Erkidegoak badu, 2008. urteaz geroztik, Bakearen eta
Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana (2008-2011), lehenbizikoa.
Agiri hori agertzea bera bakarrik, autogobernuak ia hiru hamarraldi bete
dituenean biolentzia terroristaren zama eta guzti, aurrerapausoa izan zen
Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteak terrorismo ororen deslegitimazioaren
alde -eta baita, jakina, tamalez gurean oraindik bizirik dirauen ETAren
terrorismoaren deslegitimazioaren alde- hartutako konpromisoaren bidean,
nahiz eta berandu etorri.
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planaren
oinarri formalek, 2008-2001 Planaren azalpen-zatiaren 2.1, 2.2, 2.3 eta 2.4
idatz-zatietan definituta dauden eran, balorazio oso positiboa merezi dute.
Bereziki honako hauek:
•
•
•
•
•

Bizikidetza demokratikorako hezkuntza, ekintza sistematiko, egonkor eta
baloragarrien multzo gisa ulertzea.
Bakerako hezkuntzan lehenago izandako ekimenek jarraipena izateko
eta ekimen horiek sistematizatzeko borondatea.
NBEko Giza Eskubideen Goi Komisarioak eta gisako organismoek
emandako gomendioak aintzat hartzea.
Gobernuaren beraren ekintza osoa sail artekoa eta erakunde artekoa
izatea.
Gizarteari parte hartzeko aukera ematea, gizarte-erakundeen eta herriadministrazioen arteko elkarrizketa bizia eta erraza izan dadin.

2008-2011 planaren paragrafo horien edukiaren funtsa dakargu hona, eskuhartzeko esparrua zein den ulertzeko modua errazte aldera:
•

Bizikidetasun demokratikorako hezkuntza, ekintza sistematiko, egonkor
eta baloragarrien multzo gisa ulertzea bera.

Justiziaren, askatasunaren, berdintasunaren eta elkartasunaren oinarrien gainean eraiki nahi den edozein
gizarte- eta politika-antolamendu eredurentzat giza eskubideak eta bakea ezinbesteko erreferentea dira.
Pertsona guztien giza duintasuna da balio gorena eta gizabanako bakoitzak gizartean dituen eskubide eta
betebehar guztiak lotzen hasteko abiapuntua. Betiere gizabanakoen gailentasuna zalantzan jarri gabe, eta
gizarte- eta erakunde-arkitektura gizakien garapenera eta sustapenera bideratuz.
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Honako hau izan daiteke Giza Eskubideetan oinarritutako –eta Giza Eskubideetarako– Hezkuntzaren
definizioa: “Giza eskubideen arloan kultura unibertsala sortzera bideratutako jardueren multzoa,
trebatzeko, hedatzeko eta informatzeko jardueren multzoa, alegia. Jarduera horiek jakintzak transmitituz
eta jarrerak moldatuz egiten dira, eta honako helburu hauek dituzte:
a)
b)
c)

d)
e)

Giza eskubideak eta funtsezko askatasunak ezagutzea eta horien errespetua indartzea;
Giza nortasuna eta gizakiaren duintasunaren zentzua erabat garatzea;
Sexuen arteko elkar ulertzea, tolerantzia eta berdintasuna sustatzea, eta pertsona, herrialde,
herri indigena eta talde guztien arteko adiskidetasuna bultzatzea, edozein dela ere talde horien
arraza, nazio, etnia, erlijio eta hizkuntza;
Pertsona guztiek gizarte aske batean parte hartzeko aukera izan dezaten erraztea;
Nazio Batuek bakeari eusteko abian jarritako jarduerak areagotzea.”

Azken helburua da kultura bat lortzea, giza eskubideen funtsa diren oinarrizko balioekiko atxikimendua eta
giza eskubide horiek eraso ororen aurka defendatzeko erabakitasuna eragingo dituena, eskubide horiek
Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

definitzen baitute gure giza izaera.
Bakearen aldeko Hezkuntzak, zentzu zabalean, barnean hartzen du eta bat egiten du Giza Eskubideetan
oinarritutako Hezkuntzarekin. Izan ere, bakearen aldeko hezkuntza, bake positibo gisa ulertua, zuzeneko
indarkeriarik eza (bake negatiboa) baino askoz gehiago da. Horrela, beraz, zuzeneko indarkeriaren maila
txiki baterako eta justiziaren eta adiskidetze-kulturaren maila handi baterako joera sustatzera zuzenduta
dago bakearen aldeko hezkuntza. Ildo horretan, indarkeria estrukturala eta kulturala desagerraraztea
bilatzen da eta, aldi berean, gizarte-oreka eta guztien eskubideekiko errespetua lortu nahi da,
berdintasunaren, justiziaren eta elkartasunaren lehentasunezko balioetan oinarrituta.
Bakearen aldeko Hezkuntzak askotariko hezkuntza-alderdi osagarriak biltzen ditu:
–
–
–
–
–
–
–

Balioetan oinarritutako hezkuntza eta hezkuntza etikoa.
Hezkuntza soziala eta pertsonala.
Gatazkan oinarritutako hezkuntza.
Ulermen globalerako hezkuntza.
Desarmearen aldeko hezkuntza.
Kulturen arteko hezkuntza.
Garapen iraunkorrerako hezkuntza

Honako helburu nagusi hau dute guztiek: pertsona baketsuak lortzea eta, era horretan, tolerantzian,
errespetuan, pertsonen duintasunean eta garapenean, egian eta gizarte-justizian oinarritutako gizarte bat
eraikitzea.
Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntza ez da era abstraktuan proiektatzen. Aitzitik, gizarteerrealitateak ezarritako premiei eta lehentasunei erantzun behar die. Ikuspuntu horretatik, Planaren
funtsezko lehentasunetako bat terrorismoaren deslegitimazioa da.
Nolanahi ere, funtsezkoa da lehentasunezko helburuak eta erabili beharreko baliabideak ez nahastea.
Hezkuntzan gauzatu beharreko ekintzak, egiturazkoak eta irauteko asmatuak, ezin dira zatikatu helburuen
arabera. Eta are eta gutxiago oinarrizko eskubideekin izan behar duen lotura zuzena dela eta, giza
eskubideek zatiezinak eta elkarrekin lotuak izan behar dutelako agindua ezinbestean bete behar den
arloetan. Hala bada, plan hau ezin da izan eduki zehatzei buruzko informazio-kanpaina hutsa. Hezkuntzan
egin beharreko esku-hartzeak hainbat adin-tartetarako izan behar du (lehen hezkuntza, bigarren
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hezkuntza, derrigorrezkoaren osteko hezkuntza, unibertsitateko hezkuntza, helduaroa...) eta hainbat
arlotarako (hezkuntza formala, ez-formala, informala). Horrek betebehar bat dakar: hezkuntzan egin
beharreko esku-hartzeak egituratua izan behar du, eta bortizkeria-kultura orori ekiterakoan elkarrekin
lotzen diren faktore eta alderdi guztiak hartu behar ditu bere barnean , edozein dela ere bortizkeriazko
kultura horrek, leku bakoitzean eta garai bakoitzean, agertzen duen indarra.
Horrela, beraz, bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntza, lotutako hainbat kontzeptuzko planoren
gainean proiektatu behar da, beharrezkoa den sinbiosi emankor bat lortzeko. Izan ere, globalizazioaren
fenomenoek, nazioarteko pertsonen mugimenduek eta ingurumenean eragiteko dugun gero eta ahalmen
handigoak Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntza fenomeno horietatik eratorritako giza
aldagaiekin osatzera behartzen gaituzte. Zentzu horretan, Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzak
garapenerako hezkuntza, kultura arteko hezkuntza eta ingurumen-hezkuntza izan behar du aldi berean,
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hiru adierazpenen zentzurik zabalenean.
Modu horretan, gaur egun ezinezkoa da Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzaren programa bat egitea
Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko bidegabekeriaren egiturazko arrazoiak aztertu gabe. Giza
Eskubideen aldeko Hezkuntzak garapenaren alderdia eransten du, eskubide ekonomiko, sozial eta
kulturalek, eskubide zibil eta politikoen adinako premia eta maila baitute, nazioartean adostu denaren
arabera. Gaur egun ezinezkoa da giza eskubideetan heztea nazioarteko elkartasunean eta elkartasun
horrek eragiten duen tokiko adierazpenean hezi gabe, hau da, euskal gizartearen moduko gizarte
garatuetan gertatzen diren laugarren munduko egoeren arretan.
Era berean, guztiz beharrezkoa da euskal gizartea gaur egun gizarte plurala dela aintzat hartzea, eta gero
eta kultur, erlijio eta hizkuntza aniztasun handiagoa duela. Ezberdinen arteko bizikidetasunak gizarte
eskubideen interpretazio tradizionala berriz aztertzeko beharra sortzen du. Interpretazio berri hori
inklusiboa

eta

kultura

artekoa

izango

da.

Giza

Eskubideen

aldeko

Hezkuntzak

ezin

du

multikulturaltasunaren aldagaia ukatu eta kulturarteko konponbideak bultzatu behar ditu ezberdintasunak
errespetatu eta babestuz, eta gizartearen kultur adierazpen anitzen artean elkarrizketa bultzatuz.
Aniztasuna, borroka eragiten duen alderdia izan beharrean, gure gizartean aberastasuna eta pixkanaka
irekitzea eragingo duen faktore gisa hartu behar da, gatazkei heltzeko eta giza eskubideak betetzeko
formula berriak baliatuz.
Azkenik, gaur egungo nazioarteko errealitateak Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntza gizakiok bizi
garen ingurumenari buruzko parametroekin planteatzera behartzen gaitu. Hezkuntzak ingurumenhezkuntza izan beharko du, bizitza ekologikora bideratutakoa, etorkizuneko belaunaldientzat ingurumena
babesteko. Bestalde, naturarekiko errespetua balio sendoa da, eta horren gainean eraiki daiteke
bizitzarekiko errespetuan eta bizitza defendatzen duten munduko kulturen jarrera desberdinekiko
errespetuan oinarritutako kultura. Esparru horretan, gizarte garatuek, eta horien artean euskal gizarteak,
bide garrantzitsua egin behar dute oraindik. Bide hori, hein batean, Giza Eskubideetan oinarritutako
Hezkuntzarekin hasten da.
Nolanahi ere, bakean, balio demokratikoetan eta giza eskubideetan oinarrituriko Hezkuntzaren balio
nagusia pertsonen duintasuna da. Horrela, pertsonak, beren existentziarekiko errespeturik handiena
bilatzen duen hezkuntza-politika horren balio nagusi dira. Existentzia gisa ulertzen da gizakion bizitza
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bera, giza eskubideek babestu beharreko lehenengo gauza eta berezko balioa baita. Bizitza izango da
beraz, Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko edozein Hezkuntza-politika eraikitzeko oinarria. Kontzeptu
horretan bilduko da ez pertsona guztien bizitza bakarrik, abiapuntu utziezin gisa ulertuta, baizik eta
bizitzeko baldintza duinak eta horretarako ingurumen egokia aintzat hartuko dituen bizitzaren kontzeptu
zabalago bat ere.
Gizakion existentziak aipatzen ditugunean, bizitzak bere alderdi sozialean, politikoan, zibikoan eta
kulturalean hartzen dituen formez ari gara. Euskal gizartea osatzen dugun pertsonok pentsatzeko,
sentitzeko, hitz egiteko edo kultura adierazteko hainbat modu ditugu. Denborarekin, gizartea gero eta
askotarikoagoa da, eta, gizarte horretan, desberdinak direnen arteko elkarreraginak gero eta ohikoagoak
dira. Gizarte horretan, elkarrekin bizi dira, gure mesederako, hainbat filosofia- eta erlijio-ikusmolde, hainbat
kultura eta dagozkien balio-eskalak, bakoitzaren jatorriaren edo gizarte-sektorearen arabera bereiziak.
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Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzaren bidez, gizakion bizitza babestea ez ezik -bizitza hori
existentzia huts gisa ulertuta-, gizarte ireki eta tolerante batean gizakiek dituzten bizimodu desberdinak
errespetatzea eta babestea ere lortu nahi da.

•

Bakerako hezkuntzan lehenago izandako ekimenek jarraipena izateko
eta ekimen horiek sistematizatzeko borondatea.

Giza Eskubideetako hezkuntzarako politikak ez ziren sartu organismo ofizialen agendan (NBE, Europako
Kontseilua...) 90eko urteetan nahiko aurrera arte. Ez dira izan nazioarteko organismoak bakarrik giza
eskubideetako eta bake-kulturako hezkuntzarako politika integral, iraunkor eta sistematikoa egiteko
erabakitasunik eta buruargitasunik eduki ez dutenak, bidezkoa da nabarmentzea.
Euskadi ere ez da izan biktimei aitorpena egiteko eta ordaina emateko politika zintzoa egiteko orduan
salbuespena.
Zalantzarik gabe, hutsune hori garbien eta nabarmenen salatu zutenak Eusko Legebiltzarraren 2003ko
ekainaren 25eko Erabakiak izan ziren. Erabaki horiek terrorismoaren biktimen inguruko berariazko lanprograma bat berretsi zuten (hezkuntzaren eremuan ere bai), eta talde horri kaltea ordaintzeko,
errekonozimendua agertzeko eta justizia egiteko hainbat neurriri buruzko ibilbide-orri bat –oraindik
indarrean dagoena– ezarri zuten. Handik aurrera, lanak aurrera egin du, eta denon artean –gobernuek,
oposizioak, alderdi politikoek eta gizartearen zati batek– denbora luzeegian onartu dugun hutsune hori
garbi ikusteko aukera eman du.
Bakearen eta giza eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planak, lehenik eta behin, Giza Eskubideen
eta Herritarren Eskaeren Batzordeak sortutako Biktimen Ponentziak bultzatuta Eusko Legebiltzarrak
2003an eta 2005ean hartutako erabakien ondoriozko konpromisoak betetzen ditu. Zehazki, 2005eko
otsailaren 17ko eta 18ko Osoko Bilkuran hartutako erabakien 3.c idatz-zatiak honako hau eskatzen dio
Eusko Jaurlaritzari:
“Legealdi hau amaitu baino lehen bakean eta balio demokratikoetan oinarritutako
hezkuntza xede izango duen sail arteko baterako lan bat aurkeztea”.
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Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzako Euskal Planean adierazitako konpromisoa beteko
litzateke horrela, prestazio pertsonalei eta onespen publikoari buruzko biktimen politikarekin batera,
terrorismoaren errealitate horri arreta berezia eskaintzen dion hezkuntza-arloko esku hartzea artikulatuko
bailuke.
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. “Euskal Herrian bakeari begira heztea.
Euskadin Bakean oinarritutako hezkuntza indartzeko eta garatzeko oinarri eta proposamenak.
2000. urtean, Bizikidetasunaren eta Bakearen aldeko Hezkuntza Programa onartu zuen Hezkuntza,
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Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, 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 Hezkuntza Berriztatzeko
Programak (2003-2006), halaber, bizikidetzan eta bakean oinarritutako hezkuntzari ematen diote
lehentasuna, eskolari buruzko hausnarketa egiteko prozesuari hasiera emateko, eta eskola herritartasuna
eraikitzeko eta desberdintasun pertsonalak 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
portaeren inguruan kontzientziatzeko eta aurrea hartzeko, eta, bestetik, elkarrizketan eta parte-hartzean
trebatzeko, gatazkak konpondu eta bizikidetza 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
zuen 90eko hamarkadan. Mapa horretan, Bizikidetzaren eta Bakearen aldeko Hezkuntzaren inguruko
errealitatea, premiak eta proposamenak deskribatzen dira, hezkuntza formalari eta ez-formalari
dagokienez. Izan ere, Euskadik arlo horretan duen egoeraren diagnostiko globala da. 2004an eta 2005ean
argitaratu zen, plangintza estrategiko sendoa eta iraunkorra garatzeko helburuarekin.
Sortu zenez geroztik, Giza Eskubideen Zuzendaritzak hainbat programa garatu ditu Euskadin giza
eskubideen kultura bultzatzeko eta hedatzeko, eta bakearen, bizikidetzaren eta balio demokratikoen
aldeko politika multzo hori funtzionalki artikulatzen da Zuzendaritza horren sustapen eta hedapen
sistematikoko jarduerekin.
Horrela, beraz, bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzako Euskal Planaren eta haren
birformulazioaren bidez, aurrekari horiekin lotzea eta gobernu-ekintza hori sistematiko eta iraunkor
bihurtzeko jauzi kualitatiboa egitea da asmoa.
Lehendakariak, 2005eko ekainaren 22an, inbestidura-saioan egindako hitzaldian, bere konpromisoa
iragarri zuen, alegia, «bakearen eta adiskidetzearen aldeko Plan integrala egin eta onartuko zuela, plan
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horretan, Jaurlaritzak giza eskubideen arloan bete beharko dituen zeregin guztiak aintzat hartuta eta
jasota».
Konpromiso hura betetzearren egindako lehenengo urratsa Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko maiatzaren
2an onartutako Bake eta Bizikidetza Plana da. Plan hori bost jardun-ardatzek eta egin beharreko azken
bide batek egituratzen dute.
Egin beharreko azken bide horrek “Bakearen eta Bizikidetzaren aldeko Hezkuntza. Adiskidetzea”ri egiten
dio erreferentzia, eta hainbat konpromiso biltzen ditu. Horietatik lehenengoa Euskal Plan bat onartzea da.
Zirriborro hori Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordearen Biktimen Ponentziari aurkeztu
zitzaion 2007ko ekainaren 27an, eta ekarpenak egiteko beste epe bat zabaldu zen Legebiltzarreko
taldeentzat zein beste erakunde-eremu batzuentzat eta gizarte zibilarentzat. Epe hori irailaren amaieran
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amaitu zen ofizialki, eta erantsi beharrekoak erantsi eta gero, Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko
Hezkuntzako 2008-2011 Euskal Plana izan zen emaitza.
Eusko Legebiltzarraren azken erabakien ondorioz berridatzirik datorkigun planak bere gain hartzen zituen,
oinarrizko lehentasun gisa, orokorrean terrorismoaren biktimen aurka egiten diren giza eskubideen
urratzeei dagokienez gizartearen sentsibilitatea handitzea helburutzat duten hezkuntzaren arloko eskuhartze guztiak, eta bereziki, belaunaldi berrien sentsibilitatea handitu nahi dutenak. Horrela, prebentzio
gisa, gure gazteei biolentzia errotik ukatu eta deslegitimatzen laguntzeko.

•

Nazioarteko organismoek egindako gomendioak kontuan hartzea eta
Estatuko egoerarekiko sintonia

Nazioartean
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 zituena, eskubideetarako arrazoi bakarra gizakiak izatea izanik. Aldarrikapen horren ondoren,
tresna zehatzagoak sortu ziren, hala nola 1966ko Nazioarteko Itunak. Itun horiek, eskubide zibil eta
politikoez gain, ekonomikoak, kulturalak eta sozialak ere bildu zituzten. Berariazko hainbat Hitzarmen
agertu dira aldi berean (genozidioari, arraza-diskriminazioari eta emakumeen aurkako diskriminazioari,
torturari, haurraren eskubideei, sexu-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.
Baina eskubideak aldarrikatzeari eta eskubide horiek egiaz ezartzeko eta bermatzeko borrokari
dagokionez, orain dela gutxi arte ez gara jabetu beharrezkoa dela giza eskubideen aldeko hezkuntzari
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.
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Nazio Batuek bultzatutako eta Vienan 1993an egindako Giza Eskubideei buruzko Munduko Konferentzia
hartu behar da inflexio-puntutzat. Konferentzia horren azken deklarazioan eta ekintza-programan zehatzmehatz 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. Horretaz gain, Konferentziak esanbidez eskatu zien Estatu
eta erakundeei irakaskuntza akademikoa eta ez-akademikoa ematen duten erakunde guztien ikasketaprogrametan honako hauek biltzeko: giza eskubideak, zuzenbide humanitarioa, demokrazia eta legearen
agintea.
Vienako Konferentziaren ondorioz, NBEren Batzar Nagusiak, 1994ko abenduaren 23ko 49/184
Ebazpenean, Giza Eskubideen arloko hezkuntzarako Nazio Batuen Hamarkada izendatu zuen 1995-2004
aldia. Esparru horretan jardun-programa orokorra ezarri zen. Horren ardatz nagusia: Estatuek edo
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eskualde-erakundeek beren ekintza-plana aurkeztu beharra. Hamarkadan honako hau zen helburua:
jardun koordinatu eta homogeneoetan oinarritutako munduko sare-egitura diseinatzea, hizkuntza, tresna
eta xede berekin jarduteko. 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 orokorrak eta Ekintza
Plan Nazionalen egiturak honako behar hau zuten abiapuntu: munduko eta tokiko premien diagnostikoa
eta ebaluazioa ezartzea, ondoren 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.
Giza eskubideen arloko 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 oinarrituriko Hezkuntzarako Mundu Programa aldarrikatu zuen. Programa
2005eko urtarrilaren 1ean gauzatzen hasi zen, eta ondoz ondoko zenbait etapatan egituratu da, giza
eskubideen arloko hezkuntza-programak sektore guztietan gauza daitezen sustatzeko.
Modu paraleloan eta osagarrian, Nazio Batuek Bakearen aldeko eta munduko haurren aurkako
indarkeriarik gabeko Nazioarteko Hamarkada (2001-2010) bultzatu dute. Era unibertsalean adin-tarte
guztietara zabaltzen bada ere, garrantzi handiagoa ematen die bakearen aldeko hezkuntzari eta haurren
sektoreari.
Adierazitako korronte unibertsalak, gainera, oihartzun berezia du Europako eskualde-eremuan. Eremu
horretan, herritartasunaren, balio demokratikoen eta giza eskubideen arloan hezkuntza-alderdiak
indartzeko kontzientzia bereziki pizten ari da. 90eko hamarkadatik aurrera, Europako Kontseiluak bereziki
areagotu zuen jarduera, Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzarako 2000ko Gazte Programaren
bitartez. Horren ondoren, beste ekimen askoren artean, 2005. urtea Hezkuntza bidezko Herritartasunaren
Europako Urte deklaratu da. Giza Eskubideen arloko hezkuntzarako Nazio Batuen Hamarkadaren kasuan
bezala, urte horren bidez ez zen etenaldirik egin nahi esku-hartzean. Aitzitik, herritartasunaren aldeko
hezkuntza eta giza eskubideen aldeko hezkuntza hezkuntza-politiken funtsezko helburu bihurtzeko lan
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jakin bat (handik aurrera irauteko pentsatua) egiten hastea zen asmoa. Halaber, aipatu beharra dago
Ministroen Kontseiluak herritartasun demokratikorako hezkuntzari buruzko 12. Gomendioan (2002) eta
giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzari buruzko 1346. Gomendioan (1997) adierazitako bultzada
politiko orokorra gauzatu dela.
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planak berariaz, bete-betean eta behin betiko
txertatu nahi du Euskadi aurrez deskribatutako nazioarteko korrontean. Premiazkoa da lehenbailehen
areagotzea gure gizartean giza eskubideen arloan egiten ari garen lana eta lehenbailehen irekitzea atea
nazioarteko erakundeekiko eta gainerako eragileekiko elkarren arteko erantzukizunezko lankidetzari. Izan
ere, giza eskubideen kultura unibertsala da, eta nazioartean kokatutako eta koordinatutako ikuspegitik ekin
behar zaio gure erkidegoan.
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Estatuan
1978ko

Espainiako

Konstituzioan,

Giza

Eskubideen

arloko

nazioarteko

tresnetatik

bertako

ordenamendurako trantsizioa 10. artikuluan txertatuta dago:
1.

2.

1. Pertsonaren duintasuna, datxezkion eskubide bortxaezinak, pertsonalitatearen garapen librea,
legearekiko eta gainerakoen eskubideekiko errespetua ordena politikoaren eta bake sozialaren
oinarri dira.
2. Konstituzioak onartzen dituen funtsezko eskubideei eta askatasunei buruzko arauak Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren eta gai horiei buruz Espainiak berretsi dituen
nazioarteko itunen eta akordioen arabera interpretatuko dira.

Espainiako Konstituzioak eta Gernikako Autonomia Estatutuak, konstituzionaltasun-bloke gisa, giza
eskubideen ondare unibertsalaren lehentasun eztabaidaezinean oinarritzen dituzte beren aginduak. Hortik
ondorioztatzen denez (tazituki bada ere), ahalegin handiagoa egin behar da hezkuntza-arloko eskuhartzea bakearen eta giza eskubideen kulturaren arlora iristeko.
Bakearen Hezkuntza eta Kultura Sustatzeko azaroaren 30eko 27/2005 Legearen arrazoien azalpenak
azpimarratzen du, eta ongi azpimarratu ere, XX. mendearen ezaugarri nagusia biolentziaren kulturaren
nagusitasun onartezina izan dela. Kultura horrek agerian utzi ditu zazpi ziurtasun-gabezia larri. Gabezia
horiek sarritan eragiten dute frustrazioa, eta ondorioz, biolentzia hainbat mailatan. Zazpi gabezia horiek
Nazio Batuen Garapenerako Programak (UNDP) jarri zituen agerian 1998. urtean. Gehienbat ekonomiaeta finantza-gabeziak dira, baita errenten, kulturaren, osasunaren, gabezia pertsonalen, ingurumenaren,
politikaren eta komunitatearen alorrekoak ere. Ziurtasun-gabezia horiek toki-eremuan zein eskualdekoan,
baita mundu-eremuan dauden hainbat bidegabekeriaren oinarrian daude.
Nazio Batuek aldarrikatutako Bakearen Kulturarako Nazioarteko Hamarkadaren (20012010) esparruan,
hezkuntzak gizarte baten bilakaeraren motor gisa duen ezinbesteko zeregina aintzat hartuta, lege horrek,
XX. mendea definitu duen indarkeriaren kultura bakearen kulturarekin ordeztu nahi du, hori izan dadin
mende berriaren ezaugarri nagusia.
Bakea osatzen duten balio, jokabide, jarrera, praktika, sentimendu eta sinesmen guztiek osatzen dute
bakearen kultura.
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Bakearen kultura hori ezartzeko, bakean eta giza eskubideetan oinarritutako, eta indarkeriaren aurkako
hezkuntza bultzatu behar da, bakearen aldeko ikerketa bultzatuz, tolerantziarik eza ezabatuz, eta
elkarrizketa eta indarkeriarik eza sutatuz, gatazkak kudeatzeko eta eraldatzeko hedatu beharreko praktika
gisa.
Lege horrek –Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1999an onarturiko Bakearen Kulturari buruzko Ekintza
Planaren a.2 puntua aintzat hartuta- hezkuntzaren eta ikerketaren esparruari zuzenduriko hainbat neurri
ezartzen ditu, Espainiako gizartean bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura ezartzeko helburuarekin.
Bere artikuluetan, Espainiako Gobernuak helburu hori zer modutan lortuko duen azaltzen da:
1.
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2.

3.

1. Espainiak Nazio Batuen Gutunaren arabera eta sinatu dituen gainerako nazioarteko tresnen
bidez konponduko ditu bere nazioarteko gatazkak, Nazioarteko Bake eta Segurtasuna,
Lankidetza eta Giza Eskubideak indartzen lagunduz.
2. Gobernuak bakea sustatuko du elkartasun, kultura, ikerketa, hezkuntza, lankidetza eta
informazioko ekimenen bitartez.
3. Helburu horiek lortzeko, Gobernuak lankidetza-mekanismoak ezarriko ditu Autonomia
Erkidego, Tokiko Erakunde, eta Estatuaren bestelako erakundeekin. Era berean, eta helburu
berarekin, gainerako nazioarteko erakunde, eta bakearen esparruko erakunde eta GKEe
nagusiekin lankidetza-hitzarmenak ezarriko ditu.

Bakearen kulturaren arloan adierazitako helburuak gauzatzeko, Espainiako Gobernuak honako
konpromiso hauek hartu ditu:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1. Hezkuntza-sistemaren maila guztietan irakasgaiak bakearen kulturaren balioen arabera irakats
daitezen sustatzea, eta bakearen eta balio demokratikoen aldeko hezkuntzarekin zerikusia duten
gaiak berariaz jorratuko dituzten irakasgaiak sortzea.
2. Bakearen ikuspegitik indarkeriarik ezaren, tolerantziaren, demokraziaren, elkartasunaren eta
justiziaren balioak testu-liburuen, material didaktikoen eta hezkuntzako materialen, eta ikasleei
zuzendutako ikus-entzunezko programen edukietan txerta daitezen bultzatzea.
3. Bakerako hezkuntzari buruzko ekimenak hezkuntza-programen curriculum-eduki gisa sar
daitezen sustatzea, bai tokian-tokian bai nazioarteko mailan..
4. Hezkuntza-sistemaren barruan ematen den irakaskuntza bizitza osoan jaso beharreko
bakearen aldeko hezkuntzaren sustapenarekin osatzea eta, horretarako, helduak adierazitako
balioen esparruan heztea.
5. Nazio Batuen Erakundearekin elkarlanean aritzea Unibertsitate Institutu Espezializatuak
sustatzeko.
6. Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioa eta Giza Eskubideei buruzko legeria ezagutzera eman
dadin eta irakats dadin bultzatzea.
7. Gizon eta emakumeen prestakuntza espezializatua bultzatzea gatazkak konpontzeko tekniken,
negoziazioaren eta bitartekotzaren arloan.
8. Gatazkan dauden eremuetan bakea eraikitzeko lanak sustatzea, langile espezializatuen partehartzearekin.
9. Gobernuak gizarte zibilarekin eta Bakearen aldeko mugimenduarekin loturiko eta elkarturiko
gizartearekin aldizka kontsultatzeko mekanismoak sortuko ditu Lege horretan bildutako
xedapenak behar bezala bete daitezen.

Era berean, Gobernuak laguntzak sustatuko ditu bakearen arloan azterlanak eta ikerketak egin daitezen,
eta bakearen aldeko gizarte-ekimenen eta komunikabideen ekimenen onespena bultzatuko du.
Giza Eskubideen eremuan egindako ibilbidea Estatuko Administrazioaren hainbat mailatara zabaltzen da bai Atzerri Arazoetako Ministeriora, baita Hezkuntza eta Zientzia Ministeriora ere, eskola-eremuan-,
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Eskola Bizikidetasunerako Estatu Behatokia sustatuz eta Bizikidetza Plana eta curriculum-egitasmoak
garatuz.
Hainbat Autonomia Erkidegotan (Katalunian, Andaluzian, Madrilen, Galizian eta abar), Giza Eskubideen
arloan egindako ibilbidea luzea da, bai legeei dagokionez (bakea sustatzeko Kataluniako uztailaren 4ko
21/2003 Legea), bai antolakuntzari (2002ko urriaren 5eko Bakearen Kulturaren aldeko Andaluziako
Hezkuntza Plana), eta elkarteei dagokienez ere. Izan ere, erakunde eta ekimen asko daude Estatuko
lurralde osoan banatuta.

•

Gobernuaren beraren ekintza osoa sailen artekoa eta erakundeen
artekoa izatea.
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Plan-eredua
Giza eskubideen eta bakearen aldeko kultura eraginkortasunez bultzatzeko, behar-beharrezkoa da
koordinazio-egitura eraginkorra, sendoa eta iraunkorra sortu beharra azpimarratzea, gure gizartean gaur
egun eskuragarri dauden baliabideen eta politiken diagnostikoa aintzat hartuta. Giza eskubideen eta
bakearen aldeko hezkuntzaren arloko eragileen arteko harreman- eta koordinazio-eredurik ezarri gabe,
ezinezkoa izango da aurrera egitea balio horiek barneratzeko eta haien kontrabalioak deslegitimatzeko
ahaleginean.
Planaren funtsezko oinarri estrategiko-operatibo bat honako hau da: lortu nahi diren balio-edukiak eta
eduki horiek eragiten dituzten bide instrumentalak ez dira nahastu behar. Giza eskubideen eta bakearen
kulturaren hezkuntza-alderdia bultzatzeko, erakunde-arkitektura egokia bermatu behar da, gizartepedagogiako potentzialak errazteko eta potentzial horiekin bat egiteko. Eta, horretarako, esku hartzeko
egitura egokia diseinatu behar da, erakunde-mezuak eta gizarte-mezuak maiztasun-maila berean jartzeko.
Eskolak mezu kontraesankorrak jaurtitzen baditu gertuko gizarte-ingurunera, administrazio bakoitzaren
politika sektorialek estrategia eta mezu bereiziak badituzte, mezuak eta gizarte-praxia bat ez badatoz, eta
hezkuntza-estrategia globalean nolabaiteko homogeneotasunik eta korrelaziorik ez badago, orduan
ezinezkoa izango da giza eskubideak, demokrazia eta bakea errespetatzen dituzten herritarren portaeraereduak argi eta garbi ikustea.
Gizarte-pedagogiaren arloko esku-hartze serio batek ezin du alde batera utzi balioak eta kontrabalioak
aldatzeko gizarte-prozesuen konplexutasuna.
Indarkeria deslegitimatu nahi badugu, giza eskubideen urratzea deslegitimatu nahi badugu, edo,
positiboan esanez: herritarren kultura demokratikoa indartu nahi badugu, kultura demokratiko, parte
harkor, solidario, bidezko, berdinzale, pertsonen eta haien eskubideen duintasunaren errespetuzkoa...ez
da nahikoa informazioa ematea. Pedagogia soziala ez da informazioa: hori baino konplexuagoa da.
Bakean eta Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzarako Euskal Planaren helburua heztea izan da, epe
ertain eta luzerako jokabide-aldaketarako eta ekintzarako heztea. Horrek eskatzen duen politika-diseinua
nahitaez da, gobernu-eginkizun hutsaz harago, sinergia- eta aliantza-eragilea erakunde eta gizarte maila
guztietan.
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Gainera, politikaren eta erakundeen jardunaren eta gizarte-ekimenaren arteko beharrezko aliantza eta
osagarritasuna lagungarria da botere-egituren autoritarismo-arriskuak saihesteko, oinarri demokratikorik
gabeko gizarte-ingeniaritzako makrooperazioak abiarazteko aukerarik eman gabe. Oinarrizko gizarteadostasunak gizarte zibilak bultzatuta kudeatu eta aberastu behar dira, gizarte zibil horrek bere jarduna
politika publikoetatik bideratu eta bermatu ahal izan dezan. Eta hori, betiere, erantzukizun publikoaren
printzipio nagusia alde batera utzi gabe. Printzipio horren arabera, erakundeen gidaritza ezinbestekoa eta
utziezina da, baina gizarte-indarrak metatuz eta errespetuarekin lankidetzan jardunez gauzatu behar da.
Horregatik guztiagatik, planaren estrategia operatiboak hiru mailako harreman-eredua behar du: sail
artekoa (Eusko Jaurlaritzan), erakunde artekoa (diputazioak, udalak, giza eskubideetako erakunde
ofizialak eta/edo nazionalak…) eta gizartearen baitakoa.
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Hortaz, plan-eredua ezin da izan sail artekoa bakarrik.. Eusko Jaurlaritzaren barruan koordinazioa
funtsezkoa da, eta, gainera, dagoeneko abian jarritako lan-tradizioaren lekukoa hartzen du Planean.
Horrez gain, Planak Administrazioaren gainerako mailekiko ikuspegi estrategiko komuna ahalbidetu behar
du (erakundeen arteko koordinazioa: Aldundiak eta Udalak). Planak erakunde arteko plano batean garatu
behar du bere ekintza, giza eskubideetan oinarritutako hezkuntzaren arloko eragile ofizial guztiak
inplikatuz (Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubideen Batzordea, arartekoa, Emakunde…).
Plana abian jartzeko, Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Sail arteko Batzordea sortu zen (2006ko
urriaren 17ko Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakia). Batzorde horri plana egiteko eta abiarazteko
mandatua eman zitzaion.
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Eusko Jaurlaritzaren Sailak zuzenean koordinatzen dituen Sailarteko Batzorde horren ezkerrean,
komunikabideak eta EAEko erakunde-sarea (Udalak, Aldundiak, Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubideen
Batzordea, Giza Eskubideen Erakunde Ofizialak -arartekoa edo Emakunde, esaterako- eta EITB)
kokatzen dira. Eskuinaldean, berriz, elkarteekiko (Elkarteen Foroa), eragile ekonomikoekiko, elizekiko,
gazte-elkarteekiko

(Gazteriaren

Euskal

Kontseilua),

eta

Giza

Eskubideen

institutuekiko

eta

unibertsitateekiko harremanetarako foro jakin batzuk ipini dira.
Sailarteko Batzordea, halaber, nazioarteko erakundeekiko (NBEren Giza Eskubideen Goi Komisarioa,
UNESCO eta Europako Kontseilua) zuzeneko harremanetarako organoa da. Erakunde horiei ere
aurkezten zaizkie ekarpenak jasotzeko dokumentuak.
Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Sailarteko Batzordeak maila guztiak koordinatzen egin duen
lanaren oinarria, behin plana onartutakoan, beste bat da: Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Aholku
Batzordea. Batzorde horren helburuak dira:
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•
•
•
•
•

•

Planaren printzipio arautzaile nagusietako bati, Gizartearen parte-hartzeari, alegia,
edukia ematea.
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzaren arloan inplikatutako gizarteerakundeek parte hartzeko bide bat ezartzea.
Arlo horretan erakundeen artean koordinatzeko bide bat ezartzea.
Planean esanbidez aurreikusitakoen osagarriak izango diren ekintzak bultzatzea eta
proposatzea.
Plana ebaluatzeko tresna eta organo osagarria izatea.

Gizarteak parte hartzeko aukera ematea, gizarte-erakundeen eta herriadministrazioen arteko elkarrizketa bizia eta erraza izan dadin

Gobernuak, eta erakundeak, oro har, ez dira lehen interbentzioko agenteak. Ez dute ahalmenik planaren
helburuak bere osotasunean operatibo bihurtzeko, eragile sozialen bitartez eta haiekin elkar hartuta ez
Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

bada, ez eta gizarte zibilaren indarrak aktibatzeko ere. Gobernuaren ekinbidea, beraz, azpiegitura sortzea,
baliabideak antolatzea eta ekimenetan aitzindari izatea da, baina gizarte eragileekiko ekintzabatasunarekiko arretaz, koordinazioz eta errespetuz.
Baina ekintza hori ez da horrekin amaitu behar. Gobernu-eragileek eta erakunde-eragileek bakarrik ezin
dute inoiz behar bezala garatu bakearen eta giza eskubideen kulturaren sustapen eta zabalkunde
sistematikoa. Eragile horiek gizarte-ekintza aktiboki gidatu eta sustatuko duten politikak lantzearen lehen
erantzuleak dira eta, horren ondorioz, gizarte-ekintza hori modu esponentzialean areagotzeko asmoa
dute. Hori dela-eta, planak hasiera-hasieratik lortu behar du haien parte hartzea, baina, aldi berean,
plangintzan sartu behar ditu, erakunde-sare osoa ez ezik, baita GKEen eta gizarte zibilaren jarduera eta
input-a ere, edo xedea behintzat eduki behar du.
Jardun-programa guztien oinarrian honako jardun-eredu hau dago: udal-esparruan harremanetarako
mikroklimak sortzea, hezkuntza-sare formalaren jardunak planifika daitezen eta udal-esparruko eskuhartzeekiko koherenteak izan daitezen. Planak hezkuntza formala ez-formalarekin eta informalarekin
osatu nahi du, hezkuntza-eragile oro eta gizarte zibilaren indarrak giza eskubideen eta bakearen aldeko
hezkuntzaren esparru zehatzean dinamizatuz. Planak, berariaz, hezkuntza formala eta ez-formala lotzeko
eta elkarren artean indartzeko eredua era antolatuan sendotzea bilatzen du. Gainera, horrek oihartzuna
eta mezu indargarria aurkitu behar du komunikabideetan, bereziki, komunikabide publikoek hezkuntzan
eta gizarte-pedagogian duten ahalmena ahalik eta ondoen aprobetxatzearen bidez.

Osagai positibo horiekin batera, kontuan hartu behar dira, orobat, indarrean
egongo den epe horretan ebaluazioa egiteko eta ondoren doiketak eta
zuzenketak egiteko planak berak ezarritako mekanismoak.
Zehazki esanez, plana bera berrikuntza izan zen, eta plana abiarazteko
orduan inguruabar bereziak izan ziren. Hori hala izan zela aitortuta, honako hau
proposatu zen lehen-lehenik eta salbuespen gisa: «plana behin betiko onartu
eta urtebete ondoren lehenbiziko eraginaren ebaluazioa egitea, sektore
guztietan ekintzak doitzeko, zuzentzeko, osatzeko edo zabaltzeko izan
zitezkeen beharrei jarriz arreta.» Lehenbiziko ebaluazio horren ondoriozko
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hobekuntza-proposamenak ezartzeko prozesua eten egin zen aldi batez,
gobernu-aldaketa ekarri zuen hauteskunde-prozesua hastearekin batera.
Bigarrenik, plan horretan bertan adierazi zen: «Planaren ebaluazio osoa bi
urtez behin egingo da, plana indarrean sartzen den unetik hasita, eta honako
zati hauek bereiziko dira:
•
•
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•

Ekintzen eta programa sektorialen eta estrategikoen betetzeari lotutako
alderdia.
Egitura organikoaren funtzionamenduari lotutako alderdia (Sailarteko
Batzordea eta Aholku Batzordea).
Helburuen, printzipio gidarien eta ildo estrategikoen egokitasunari
lotutako alderdia (Zati Substantiboa).»

Planak behin eta berriro agertzen du ebaluatzeko eta errealitateari
egokitzeko etengabeko prozesu baten inguruko kezka, helburuak ahalik eta
gehien betez eta ahalik eta eraginkortasunik handienarekin garatua izateko.
Hori bera nahikoa da agiri honen beharra eta komenigarritasuna justifikatzeko;
izan ere, planaren lehenbiziko urtearen ebaluazioan egindako hobekuntzaproposamenak onartu eta aplikatzea, eta bi urtez behingo aginduzko
ebaluazioaren irizpideak prestatu eta aurreratzea ditu helburu, besteak beste.
Baina, horrez gain, ezin ahaztu Eusko Jaurlaritzako taldea aldatu egin dela
2009ko martxoan egindako hauteskundeen ondorioz. Euskal Autonomia
Erkidegoko gobernuaren zuzendaritza eskuratzeko behar den konfiantza irabazi
zuen herritarrengandik programa-konpromisoei esker, eta, hori dela eta, are eta
arrazoi handiagoz berrikusi eta birformulatu behar da plana, gobernu berriaren
ikuskera eta hautabideen arabera egokitzeko beharrizana agerikoa izanik, eta
gobernu berriaren hautabide horien artean izanik legebiltzarrean planaren
aldeko bermeak eta adostasunak gehitzea.
Beste alde batetik, ezin ahaztu, gainera, gobernuaren aldaketa ez dela izan
plana garatuko den esparruan gertatutako aldaketa edo berritasun soziopolitiko
garrantzitsu bakarra; aldaketa horri ez ezik, beste batzuei ere egokitu beharko
zaie, ezinbestean.
Gogoeta horiek guztiak dira, denak batera hartuta, elkarrekiko eraginak ere
aintzat hartuta, testu hau egiteko arrazoia. Testu honetan, indarrean dagoen
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana (2008-2011)
2010-2011 epera egokitzeko ahalegina dago jasota.
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2.2 Testuinguru sozial, politiko eta instituzionalaren berrikuntzak
Planak lau urteko indarraldia izango du, eta horrek eskatzen du lantzeko
orduko inguruabarrak eta ondoren garatzekoak aztertzea, nola ezinbestean
aldatzen edo berritzen diren (hein batean bederen) aztertzea, alegia.
Gure kasuan, sei mugarri ikusiko ditugu, garrantzi berezikoak:

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

•

Eusko Jaurlaritzak, 2008ko ekainean, lehen aipatu dugun bezala
Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko 4/2008
Legea onartu izanak, garapena eta betearazpena behar ditu bere
edukiaren zenbait alderditan; horretarako, beste ekimen batzuekiko
artikulazioa eta bateratzea behar da, plan honekin berarekin, esate
baterako, hein batean bederen, errealitate berari eragiten baitio.
Gogorarazi behar da, 9.3 artikuluak hainbat betebehar ezartzen dizkiela
euskal botere publikoei, eta, horien artean, honako hauek nabarmendu
behar dira:
o Hezkuntza-sistemaren maila guztietan bakearen eta giza
eskubideen aldeko heziketa eta balio demokratikoen sustapena
bultzatzea.
o Hedabide sozialek balio demokratikoekin, giza eskubideekin,
bakearekin eta askatasunarekin konpromisoa har dezaten
sustatzea.
o Terrorismoaren deslegitimazio etiko, sozial eta politikorako neurri
aktiboak abiaraztea, Zuzenbide Estatu demokratikoaren
zilegitasuna gizartean sustatuz eta, gure askatasunen eta
bakezko elkarbizitzaren berme gisa, elkarbizitza integratzailerako
arauetan antolatuz.

•

Lehendakariaren IX. Legegintzaldirako inbestidura-saioa; bertan,
bakearen ezinbesteko eraikuntza izan zen bere hitzaldiaren zutabe
oinarrizkoetako bat, 5. orrialdean azaltzen den eran.

•

Eusko Legebiltzarraren 30/2009 legez besteko proposamena, 2009ko
urriaren 15ekoa, Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako
(2008-2011) Euskal Planari buruzkoa, planaren birformulazioa agintzen
baitu helburu oso zehatz gisa.

•

Arartekoak, 2009ko ekainean, Euskadin Terrorismoaren Biktimei
Erakundeek emandako Arretari buruzko ezohiko txostena aurkeztu
zuen; bertan, besteak beste, indarkeria terroristari buruz gizarteak duen
ikuspegiaren gaineko datu oso adierazgarri eta kezkagarriak emateaz
gainera, biktimen lekukotza hainbat esparru sozialetara eraman behar
dela esaten da behin eta berriro, are hezkuntzaren esparrura ere; orobat,
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biktimek biktimentzako egiten diren ekimenetan parte hartu behar dutela
aipatzen da.
•

“Herritartasunerako Hezkuntza” ikasgaia ezartzea hezkuntza
formalean, eta balio eta jarrera demokratikoetan prestatzeko eta balio
horiek ikasteko bitarteko natural eta arrunt gisa baloratzea ikasgai hori.
(Martxoaren 30eko 97/2010 Dekretua).

•

Azkenik, Gobernu berri bat eratu izana 2009ko martxoko
hauteskundeen ondoren; gobernu horrek jarduera-printzipioak mahai
gainean jartzeko borondatea du, eta, gainera, erantzukizun
utziezinezkoa du hori.

Egitate horiekin batera, bada beste bat, orokorragoa baina erabakigarria:
biktimak gizartean ikusgai bihurtzea, alegia (gure kasuan, terrorismoaren
biktimak batez ere). Fenomeno hori, biktimen taldeen eta elkarteen lanari eta
aldarrikapenari zor zaio, apurka-apurka lortu baitute Espainiako eta Euskal
Herriko gizarteak biktimek pairatutako bidegabekeria ulertzea eta gizarteak hori
aitortzeko beharra barneratzea.
Eusko Jaurlaritzak 2007., 2008. eta 2009. urteetan biktimen omenez eta
haiei ezagutza emateko antolatutako ekitaldiak dira horren froga on bat.

2.3 Planaren birformulazioaren orientabide oinarrizkoa
Planaren birformulaziorako kontuan hartu dira:
•

Aurreko gobernuak 2009ko otsailaren 10eko gobernu-kontseiluan
onartutako ebaluazioa. Gauza bakarra dio: planak nolabaiteko abiada
eta homogeneotasuna hartu dituela bere jardun-lerro eta –egitasmo
guztietan. Horrez gain, nabarmena zen lehendik diren koordinazioorganoen garapenean eta finkapenean aurrera egiteko beharrizana,
sareko esperientziak eta lana trukatzeko modua emanez.
Nolanahi ere, sailen arlo batzuetan eta besteetan aurreikusitako
jardueretako bakoitzaren analisi xehekatuak, planak berak aurreikusten
zuenak, aukera ematen du honako hau baieztatzeko: planak
biolentziaren kontra eta biktimekiko elkartasunaren alde agertzen duen
erabakitasun irmoa alde batera utzi gabe, bizikidetasun demokratikoa
sustatzearekin lotura duten edukiei heltzeko eta biolentziaren
deslegitimazioari heltzeko eginkizunak aplikazio oso urria izan du.
Herrizaingo Sailak terrorismoaren biktimen esparru espezifikoan ematen
dituen laguntza-lerroez gain, esku-hartzeak unitate didaktikoen
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garapenari baino ez dio ia arreta jartzen. “Bakea eraikitzen duen gizarte
bat” eta “Bakerako Urratsak Eginez", proba gisako saioen modura
gauzatu ziren 2006-2007 eta 2007-2008 ikasturteetan zehar. Proba
gisako saio hori 2006-2007 ikasturteetan aplikatu zen 6 ikastetxetan, eta
bigarren hezkuntzako 285 ikaslek parte hartu zuten bertan; 2007-2008
ikasturtean, 4 ikastetxetan aplikatu zen, eta 276 ikaslek parte hartu
zuten. Ondoren, plana abiarazitakoan, ez zen berriro garatu.
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Indarkeria deslegitimatzeko eta biktimentzako pentsamendu positiboak
eta enpatiazkoak eragiteko oinarrizko helburu hau lausoturik eta
deseginik geratu da interbentzio-esparru orokor zabal batean.
Berdin gertatzen da Justizia edo Kultura sailek sustatutako
laguntzetarako deialdietan, edo prestakuntza eta trebakuntza sozialeko
programetan, edo ikerketarako eta eztabaidarako programetan; horietan,
bizikidetasun
demokratikoaren
esparruko
interbentzioa
eta
terrorismoaren deslegitimazioa hutsaren parekoak izan dira.

• Erakundeek terrorismoaren biktimei emandako arretaren gainean
Arartekoak 2009ko ekainean egindako ezohiko txostenaren
ekarpena, familiek gazteei giza eskubideei buruzko balio positiboetan
sinestarazteko orduan eta balio negatiboen transmisio-eragile indartsu
gisa duten zeregin sozializatzailearen garrantzia agerian jartzen baitu
zehaztasunez eta kuantitatiboki. Inkesta egin zitzaien ikasleen % 18k
adierazi zuen “ETAk jarduteko arrazoiak" daudela irakatsi zaiela familian.

Halaber, txosten horrek kezkaz adierazten du funtsezko giza eskubideen
aldera errespetu falta dakarten balio eta jarrerek hor dirautela, eta
ekintza bortitzak eta terroristak ez arbuiatzera edo justifikatzera ere
iristen direla batzuetan. Zifratan adieraztera, ikasleen % 24k dio
"batzuetan ekintza terroristak justifikatuta egon daitezkeela; bestalde,
"ekintza terroristek ezin dute inoiz ere justifikaziorik izan" baieztapenaren
aurrean, % 19,1ek adierazi du ez dagoela ados; % 18k erantzun du
“gaizki iruditzen zaiola ETAk hiltzea, baina beharrezko ikusten duela
kale-borroka”; azkenik, % 11,5ek dio "ETAren ekintzak onuragarriak
direla Euskadirentzat".
Horrez gain, biktimak ikasgeletara eramatearen inguruan, aipatu behar
da orobat, Arartekoaren txostenean aldeko jarrera ageri dela; ikasle
horiekiko interakzioaren balio pedagogiko handia nabarmentzen da:
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“Ahozkotasunaren bidez, biktimek egiaz parte hartzea sustatzen da, eta
biktimazio-prozesu dinamikoa ezagutzera ematea. Aldez aurreko
prestakuntzarekin eta koordinazioarekin, biktimek ikasleei galderak egin
ahal dizkiete, eta haien galderei erantzun, eta, hala, beren
protagonismoa ordezkaezinezko bihurtzen da".
Era berean, kontuan hartu behar da Arartekoak bere txostenean
egindako gomendioa, 4/2008 Legeak biktimei aitortzen dien parte
hartzeko eskubideari buruzkoa.
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“Terrorismoari legitimazioa giza eskubideen sustapenaren bitartez
kentzeari dagokionez, bermatu egin behar da terrorismoaren biktimen
eskaerak behar bezala ordezkatuko direla Giza Eskubideetan eta
Bakean Hezteko Aholku Batzordearen bitartez, otsailaren 10eko 31/2009
Dekretuak sortu eta arauturikoa hura. Zehazki, eta ebaluazio zientifikoak
oinarri hartuta, aintzat hartu beha da biktimek egindako eskaria
ikasgeletan lekukotza zuzenekin laguntzeko.
Azkenik, hedabideei buruz, Arartekoaren
proposamen hauek nabarmendu behar dira:

txostenak

egindako

"- Trebakuntzaren eta lankidetzarako protokoloen lanketaren bitartez,
hedabideek,
publikoek
batez
ere,
biktimazio
terroristaren
kontzientziaziorako balio behar dute, bidegabekoa eta justifikaezina,
hetereogeneoa, konplexua eta dinamikoa den fenomeno bat den
heinean. Saihestezina da iritzi kritikoa bultzatuko duen iritzi publikoa,
behar bezala informatuta dagoena, eratzeko konpromisoa hartzea.
Hedabideek
biktimazioa
deuseztatzeko
prozesuen
gaineko
informazioaren alde eta biktimen lehengoratze sozialaren alde egin
behar dute, estigmak saihestuz. Biktimen euren aniztasunaren
aberastasuna erakutsi behar da, eta baita gizatalde eta erakunde
babesean eraginkorrak direla erakutsi duten gizarte-mekanismoak ere.
•

Gobernu-talde berriak egindako analisi estrategiko kualitatiboa, aurreko
paragrafoetan aipatutako txosten eta ebaluazioen emaitzaren aurrean.
Ondorioa hau da, lehen esan dugunez: biolentziaren deslegitimazioari
eta bizikidetasun demokratikoaren defizitari giza eskubideetan eta
bakerako hezkuntzan dugun beste defizit baten moduan heltzeak,
Euskadik arlo horretan duen problema nagusitzat hartu gabe, eragin
txarra izan du helburu hori lortzeko orduan, planak berak adierazi duen
borondatea gorabehera.
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Terrorismoaren biktimak ez dira bertatik bertara izan hezkuntza
formalaren esparruan, nahiz eta eurak balio handiko baliabide
pedagogikoa izan hezkuntzarako eta beren biktima izaera aitortzeko,
ordaina emateko eta justizia egiteko. Balio hori Euskadiko Eskola
Kontseiluak ere berretsi du birformulazioari buruz emandako txostenean.
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Hedabide publikoei dagokienez -EITBri buruz ari gara, zehazkikoordinazio-egiturak sendotzeko beharra hautamen da, biolentzia
terrorista deslegitimatzeko ildoan sustatutako eta seinalatutako ekintzei
etengabe lagundu, ekintza horien bilakaera zaindu eta ebaluatzeko
modua eman dezaten, berdin delarik ekintza horiek dagoeneko
gauzatzen hasitakoak izan edo birformulazioaren ondoren abiaraztekoak
izan.
Ikusirik orain arteko gogoeta horien emaitza eta kontuan hartuz dagoeneko
aipatu ditugun egoera-osagai berriak, gobernu berriak egindako
birformulazioaren oinarrizko osagaiak definitu dira, testu bategin honetan
azaldutako garapenen gida-lerro izango baitira:
1. Planaren herri-dimentsioari eutsi zaio, eta, aldi berean, Gobernuak bere
eskumeneko eta erantzukizuneko jarduerak garatzeko duen
lehentasunezko konpromisoa azpimarratzen da.
2008-2011 planean foru-diputazioek eta Eudelek gauzatzeko
aurreikusitako jarduerei eutsi zaie, eta, birformulazioaren barruan sartu
diren beste guztiak bezala, erantzukizuna duten organismoek zehaztuko
dituzten aldaketen pean geratzen dira, plangintza-jarduera orori dagokion
ebaluazio-bilakaerak agintzen duenaren arabera. Jarduera horien
azalpena eta programa eta ildo estrategikoekiko lotura hitzez hitz
deskribatzen dira, jatorrizko agiriko 9.6 idatz-zatian ageri diren bezala.
2. Hala bada, gobernuak arlo horri ematen dion garrantziarekin eta agiri
honetan ezarritako helburuekin bat etorriz, lehendakariak planaren
kudeaketan eta garapenean izango duen lidergo zalantzarik gabea
definitzen da.
3. Beste helburu batzuekin artikulatzeko beharra onartuz, gure gizartean
den indarkeria terrorista deslegitimatzeko beharra lehenesten da;
gaur egun, ETArena da biolentzia hori, ez beste inorena.
4. Hezkuntza ez formalaren eta informalaren arloetan egin beharreko
jarduerak merezi duen garrantzia gutxitu gabe, hezkuntza formalaren
garrantzia nabarmentzen da.
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5. Giza eskubideen defentsari eta haien urraketaren salaketari tinko heltzen
dion hezkuntza-sistema baten aldeko apustua eginez, eta salaketa
horretan biktimen lekukotza baliabide pedagogiko baliotsua izanik
bizikidetasunera zuzendutako ikasketa-prozesuan.
6. Zerikusia duten gizarte-hezkuntzetako eragile guztien koordinazioa
beharrezkoa dela berretsiz, arreta berazia jartzen zaio hedabide
publikoen egitekoari. (EITB).
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7. Familiak gai honetan duen zeresan garrantzitsuaz jabeturik, haren parte
hartzea lortu nahi da, hezkuntza-komunitateko kide direnez gero
Irakasleen eta Gurasoen Elkarteen bitartez.
8. Erakunde
demokratikoen
defentsa
proposatuz
─sistema
demokratikoaren barruan beste aukera bidezko batzuk zilegi izanda
ere, betiere bakez eta demokrazia-bidez defendatzen badira─, eta,
horrekin batera, tolerantziaren eta aniztasun politikoaren balioak
sustatzea ardatz, terrorismoaren biktimek erreferente iraunkor eta
balio demokratikoen aldarrikatzaile gisa duten zentralitatea
geureganatuz, balio horiek ezeztatzearen ondorioz eraso baitzituzten.
9. Planak bere baitan dakarren etengabeko ebaluazioaren eta
hobekuntzaren xedea aintzat hartuz, alde batetik planaren alderdi
operatiboak arrazionalizatzen dira alde batetik (ekintza, erantzukizuneta kudeaketa-organoak), eta, bestetik, azpimarratutako aukera horiei
egokitzen zaizkien ekimen berriak eransten zaizkio.

Irizpide horiek guztiek argitzen eta bideratzen dute planaren 2010-2011
aldirako birformulazioa, planak dituen alderdi positibo guztiak indartu nahi
baititu; negatiboak eta defizitarioak zuzendu; baliotsua den hori indartu;
gauzatzeko zailtasunak eta oztopoak aurkitzen baditu, lausoa argitu; eta, jakina,
beharrezkoa den oro erantsi, hartara, helburuak ahalik eta egokien bete ditzan.
Nolanahi ere, birformulazio horren xede formal esanguratsua hau da:
beharrezkoak diren oinarriak ezartzea etengabe ebaluatzen eta doitzen den
lehenbiziko planaren esperientziaren ondoren; eta bigarren plan bat behar
bezala eta zehaztasunez formulatzea 2012-2015 aldirako, zeina gure artean
biolentzia terroristarik izan gabe gara dadin nahi baitugu.
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3. Azalpen-zatia
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planak
(2008-2011) bere azalpen-zatian jasotzen ditu giza eskubideetan eta giza
eskubideetarako hezkuntzaren eta bakearen aldeko hezkuntzaren definizioa eta
dimentsioa, plana birformulatzeko abiapuntu bezala erabilitakoarekin bat
etorrita. Hala, plan horren zati handi bat bere horretan utzi da testu bategineko
2.1. paragrafoan, eta, horrenbestez, dagoen dagoenean onartzen da. Era
berean, testu bategin honetan plan haren beste paragrafo batzuk ere
erreproduzitzen dira (printzipio orokorrak, funtsezko printzipioak, antolaketaprintzipioak…). Baina, plan horretan adierazten den bezala, bakearen eta giza
eskubideen aldeko hezkuntza ez da era abstraktuan proiektatzen. Aitzitik,
gizarte-errealitatearen premiei eta lehentasunei erantzun behar die. Eta,
horrela, bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria deslegitimatzea
lehenesteko eta horietan arreta jartzeko beharra sortzen da.
Aipatutako estrategia bikoitzaren benetako ezarpenean gertatu da
adostasunik eza, birformulazio hau zuzentzen ahalegintzen dena. Plana zelan
gauzatu den aztertuta, hau ondorioztatu daiteke: egoki bada ere giza eskubide
guztiei heltzea ikuspuntu formal eta pedagogiko batetik, eskola-aldi guztietan,
eta esparru ez formal eta informaletan, era berean, ezinbestekoa da, jarduera
guztiak zeharka hartuta, bizikidetasun demokratikoa eta indarkeriaren
legitimazioa lehenestea eta horietan jartzea arreta, trinkotasun handiagoz edo
txikiagoz, jardueraren tipologiaren arabera. Eta hori guztia esku-hartzea albait
eraginkorrena izan dadin.
Gobernu honek esku-hartze zabala egin nahi du gai honetan, eta horregatik,
hain zuzen, ez da bakarrik mugatuko plan birformulatu honetan azaldutakora;
izan ere, Eusko Jaurlaritzako sailei dagozkien eskumen-arloetan ere
planifikatzen dira zenbait esparru, hala nola: kulturen arteko hezkuntza,
ingurumen-hezkuntza, berdintasunaren aldeko hezkuntza…. eta ekarpen
esanguratsuak egiten dituzten neurrian, agerian geldituko da plan honen
helburuak lortzen emandako laguntza.
Azalpen-zati honetan beste definizio bat gehiago sartu behar da: indarkeria
deslegitimatzea. Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntza Elkarteen
Foroak iradokitzen eta aholkatzen du zehazki definitzea zer den indarkeria
deslegitimatzea, birformulatze honetan termino oinarrizkoa eta garrantzitsua
izanik, balitekeelako haren interpretazioak arriskuetatik libre ez egotea. Ildo
horretan zenbait eragilek ahalegin handiak egin dituzte termino hori mugatzeko.
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Lan konplexua eta zaila da. Espainiako Errege Akademiak honela definitzen du
zer den “deslegitimatzea”: “balioa edo legitimitatea kentzea”. Esparru honetan
lan egiten duten elkarteek azaldutako ideiei jarraiki, seguru aski adostu daiteke,
zailtasun handirik gabe adostu ere, indarkeria edo terrorismoa
deslegitimatzeak esan nahi duela horiek helburu politikoekin erabiltzearen
bidegabekeria, zilegitasunik eza eta legezkotasunik eza agerian uztea. Hau
da, hori guztia agerian utzi, indarkeriarik ezaren eta sistema demokratikoaren
aldeko gizarte-kontzientzia sustatzeko, demokrazia eztabaida- eta negoziazioesparrutzat joz. Horrela, adostu daiteke indarkeria legitimatzen duela,
honakoren bat egiten duenak: indarkeriaren zilegitasuna edo justizia
defendatzen duenak; bere kausaren balioa giza duintasunaren gainean
jartzen duenak; helburu bat lortzeko bide guztiak zilegitzat jotzen dituen
printzipioa bere egin eta helburua lortzeko denak balio duela uste duenak;
edo konponbide-eredu bat proposatu eta bere baldintzak onartu ezean
indarkeriaz jotzeko mehatxatzen duenak. Jarrera-mota horiek indarkeria
legitimatzen dute, eta bateraezinak dira demokraziarekin, demokraziaren
balioekin eta giza eskubideekin.
Indarkeria deslegitimatzea, berriz, hau da:
•

Helburu politikoak lortzeko indarkeria erabiltzearen bidegabekeria,
zilegitasunik eza eta legezkotasunik eza salatzea, eta biktimekiko
enpatia eta elkartasun aktiboa erakustea.

•

Giza duintasunaren balioa beste edozein kausaren edo helbururen
aurretik jartzea, eta bizitzeko eskubidearen lehentasuna defendatzea.

•

“Edozein gauzak balio du” eta helburu bat lortzeko bide guztiak zilegi
direla dioen printzipioa arbuiatzea.

•

Eta konponbide- edo bizikidetasun- baldintzak eta ereduak
inposatzeko indarkeria edo mehatxua erabiltzearen aurka egitea.

Horrenbestez, indarkeriaren deslegitimazioa ezinbesteko bitarteko
bihurtzen da eraginkortasun handiagoz lortzeko bizikidetasun demokratikoa,
non giza eskubideen errespeturik gorena nagusi den.
Indarkeria deslegitimatzearen kontzeptua objektibitatez eta doitasunez
baliatu behar da, ez dadin erabili interes alderdikoiez edo sektarioez; horrela
egitekotan,
baliogabetuko
bailitzateke
kontzeptuaren
aplikazioa.
Indarkeriarik ezaren kultura tolerantziari eta pluralismoari lotuta dago, eta
erakunde demokratikoen errespetuari eta defentsari, eta proiektu, ekimen
eta jarrera politikoetan dauden alde zilegien onartzetik haratago doa, 35.
orrialdean azaltzen den birformulatzearen helburuan islatzen den bezala.
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Aipatzekoa da, azkenik, agiri honen 2.1. atalean deskribatzen den
nazioarteko eta arauetako testuingurua dela, hain zuzen, bakearen eta giza
eskubideen aldeko kulturari dagokionez, hezkuntza-arloan esku hartzeko
ahaleginak bikoizteko mandatuaren oinarria den esparrua. Horrez gain, testu
bategin honetako 2.1. atalean garatu diren gizarte-, politika- eta erakundetestuinguruaren elementu berriak gehitu behar zaizkio.
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berrikustea
Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzako Euskal Planak (20082011) ezartzen zuen lehentasunik handiena zen, hain zuzen, giza eskubideen
eta bakearen kulturaren inguruan informazioa emateko eta trebatzeko, eta
kultura hori sustatzeko eta zabaltzeko lanaren eredu integral eta iraunkorra
ezartzea, XXI. mendeko Euskadirako eredu bat, bere berezitasunekin
bizikidetasunari eta giza eskubideen errespetuari dagokienez, eta nazioarteko
erakundeen gomendioekin bat etorrita (Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi
Komisarioaren Bulegoa). Hau da, integrala, giza eskubideen kultura zabaltzeko
egon daitezkeen hezkuntza-, gizarte- eta erakunde-eragile guztiak tartean
sartzeari dagokionez; iraunkorra, denboran irauteari dagokionez; eta XXI.
mendeko Euskadirentzat, bizikidetasunaren eta giza eskubideen errespetuaren
aldetik dituen berezitasunei dagokienez.
Gure inguruko herrialde guztien interes zilegi hori zehaztu da IX.
legegintzaldi honetan, zeharka, xede hauek dituzten politiketan: berdintasuna,
genero-indarkeria, giza eskubideen aldeko hezkuntza, bizikidetasuna,
adingabekoak defendatzea, etorkinak gizarteratzea, arrazismoaren eta
xenofobiaren kontra egitea, droga-mendekotasunak prebenitzea, gatazkak
konpontzea. Dagoeneko horiek guztiek erantzun planifikatua dute jaurlaritzako
sailetako eskumen-arloetan. Dena den, euskal errealitatearen ezaugarriak
direla-eta, beharrezkoa da nazioarteko ikuspegian homologagarria den eredu
integral horri arretagune bat gehitzea, bizikidetasun demokratikoari eta
indarkeria deslegitimatzeari adi.
Horregatik birformulatze honen helburua da, bereziki, albait zehazkien
argitzea eta definitzea euskal gizarteak bizi duen arazo espezifikoa
konpontzeko
egin
beharreko
esku-hartzea:
planteamendu
politiko
totalitarioetatik datorren terrorismoa, talde jakin batek euskal gizarte osoari,
ekintza terroristen bidez, inposatu nahi diona, eta herritarren sektore batek
justifikatzen duena edo haren deslegitimazioan parte hartzetik alde egiten
duena.
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2008-2011 Planaren helburu orokorra zen “Euskal gizartean Giza
Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntza bultzatzea […], dauden
baliabideak optimizatuz eta sektore estrategikoen arteko beharrezko sinergiak
sortuz, baita jardun-programa sistematikoa, koordinatua, etengabea eta
iraunkorra sortzea ere, giza eskubideen eta bakearen kultura sustatzeko eta
hedatzeko, kultura horri buruzko informazioa emateko eta kultura horretan
trebatzeko”. Helburu horri, bada, birformulazioarena gehitu behar zaio:
Terrorismoaren deslegitimazioa eta bizikidetasun demokratikoa
bultzatzea euskal gizartean, herritarren jarrerak alda daitezen ahalbidetuz,
tolerantziaren, aniztasun politikoaren eta giza eskubideen kontzientzia eta
sustraitzea indartzeko herritarren artean eta erakundeetan. Indarkeria
terrorista erabat deslegitimatzea aldez aurreko baldintza beharrezkoa da
askatasunean oinarritutako bizikidetasun demokratikoa lortu ahal izateko.
Bi helburu horiek bateragarriak eta elkarren osagarri dira, eta honako hauek
erdietsi nahi dituzte:
a)

Euskal gizarteak Giza Eskubideak hobeto ezagutzea, baita
eskubide horiek ingurune hurbilean zer egoeratan dauden
jakitea ere, Giza Eskubideak ezagutzea, babestea, gauzatzea
eta sustatzea bultzatzeko, eskubide horiek urratzen direnean.
Gizartean, bada, eskubide eta askatasunen sortzaile diren balio
demokratikoak gailendu behar dira, eta sistema demokratikoak
desberdinen arteko bizikidetasun demokratikoa bermatuko du.

b)

Herri-administrazioek Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko
Hezkuntza bultzatzeko politika publikoak zuzentzea, eta, aldi
berean, bizikidetasun demokratikoarekin eta indarkeria
terroristaren deslegitimazoarekin engaiatuta jardutea. Orobat,
behar bezala koordinatuta lan egingo dute, eta helburu hori
lortzeko nahikoa baliabide bermatuko dituzte.

c)

Gizarte- eta hezkuntza-egitura aktiboa izatea, Giza Eskubideak
zabaltzeari eta sustatzeari dagokionez, eta gizartea
bizikidetasun
demokratikoaren
eta
indarkeriaren
desligitimazioaren alorretan trebatzea.

d)

Komunikabideak –nagusiki titulartasun publikoa dutenak–
bereziki aktiboak izatea giza eskubideen, bakearen,
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bizikidetasun
demokratikoaren
eta
indarkeriaren
deslegitimazioaren zabalkundean eta pedagogia aktiboan.

Epe ertainean, zera lortu nahi da: informazioak eta trebakuntzak
pixkanaka-pixkanaka jarrera-aldaketa ahalbidetzea biztanleriaren sektore
zabaletan. Jarrera-aldaketa horrek kontzientziatzea eta giza eskubideen eta
bizikidetasun demokratikoaren kultura herritarrengan eta erakundeetan
sustraitzea ekarriko du berekin, eta, batez ere, lehenbailehen, indarkeriaren
kulturaren deslegitimazioa —indarkeria terroristarena, bereziki—.
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4.2 Printzipio gidari nagusiak
200-2011 Planean identifikatutako printzipio gidari nagusiek giza eskubideen
esferako hezkuntzarako ekintza-plan nazionalak lantzeko ildo nagusietan
bildurikoak dira (Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioa). Lehen
maila batean, modu orokorrean aplikatzekoak dira, giza eskubideen aldeko
hezkuntzaren alorrean egindako esku-hartze ororen muina biltzen baitute.
Testu bategin hau hobeto ulertze aldera, hitzez hitz jaso ditugu. Hona hemen:
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 aintzat hartu
eta azpimarratu behar du, hain zuzen ere, demokrazia, garapen iraunkorra,
lege-agintea eta bakea sustatzeko, eta ingurumena babesteko duen
garrantzia.
f) Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzak onartu eta azpimarratu
behar du eginkizun berezia bete behar duela eskubide horien urratzeei
aurrea hartzeko estrategia gisa.
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g) Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzak arazo larri, egiturazko
eta/edo sortu berriei buruzko azterketa sustatu behar du, eskubide horiekin
bateragarri 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 toki-eremuan aplikatzeko beharrezko
ahalmena ere.
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i) Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzak beharrezko baliabide
guztiak jarriko ditu komunitate eta pertsona guztien eskura, funtsezko
eskubideen alorrean dituzten premiak zehazteko eta premia horiek bete
daitezen zaintzeko.
j) Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzak metodo didaktikoak landu
daitezen sustatuko du. Jakintza, azterketa kritikoak eta giza eskubideak
sustatzeko jarreren garapena bildu beharko dituzte metodo horiek.
k) Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzak adierazitako printzipio
orokorretan oinarrituko den material didaktikoari buruzko ikerketak eta
prestaketak bultzatuko ditu.
l) Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntza ikasteko ingurune
egokiak –premiarik eta beldurrik gabekoak– sustatzen ahaleginduko da,
parte-hartzea, giza eskubideak baliatzea eta giza nortasunaren erabateko
garapena sustatzeko.
m) Plana lantzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko prozedura eta praktika
guztiek honako hauek bermatu behar dituzte:
I.

gizartearen ordezkaritza pluralista, gobernuz kanpoko erakundeak
barne,

II.

eragiketen gardentasuna,

III.

kudeaketa publikoaren erantzukizuna, eta

IV.

parte-hartze demokratikoa.

n) Gobernuko agintari guztiek giza eskubideekiko errespetua agertzen
duten erakunde guztien independentzia eta autonomia errespetatu beharko
dute plan nazionala gauzatzerakoan.
o) Plan honen arabera gauzatutako hezkuntza-lanak honako hauek sustatu
beharko ditu:
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I.

aniztasuna errespetatzea eta balioestea, eta edozein
arrazoirengatiko (arraza, jatorri nazionala edo etnikoa, sexua,
erlijioa, adina, baldintza soziala, fisikoa edo mentala, hizkuntza,
sexu-orientazioa eta abar) diskriminazio orori aurka egitea;

II.

hizkuntza eta portaera ez-diskriminatzaileak;

III.

iritzi-aniztasuna errespetatzea eta balioestea;

IV.

parte-hartzean oinarritutako trebakuntza- eta ikasketa-metodoak;

V.

giza eskubideen inguruko arauak eguneroko portaeran islatzea;

VI.

irakasleen trebakuntza;

VII.

ahalmen eta eskumen nazionalak sortzea eta indartzea, plana
eraginkortasunez gauzatzeko.

4.3 Printzipio gidari substantiboak
Planaren zati substantiboan hiru printzipio gidari definitu dira:
duintasunarena, erantzukizun publikoarena eta gizarte parte-hartzearena. Hiru
horiei konnotazio berezia duten beste bi printzipio gehitu zaizkie: indarkeriaren
biktimak planaren erdigunea izatearena eta erakunde demokratikoen
aldarrikapenarena.
a)

Duintasuna: jarduera guztien ardatza giza duintasunarekiko
errespetua da, existentziatik beretik hasita bizitzeko eskubidea
errespetatuz.

b)

Erakunde demokratikoen aldarrikapena: demokraziak eta
haren euskarri diren erakunde politikoek bizikidetasuna
bermatzen dute, eta giza eskubideak herritarren kode etiko
bilaka daitezen ahalbidetzeko benetako aukera eskaintzen
dute.

c)

Biktimak planaren erdigune izatea: giza eskubideen
urraketaren ikuspegitik bidegabeki sufritzen duten pertsonak
izaki,
biktimek
—terrorismoaren
biktimek,
bereziki—
Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria
Deslegitimatzeko Planaren ardatza eta plana birformulatzeko
ekimenaren ezinbesteko erreferentzia izan behar dute.
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d)

Erantzukizun publikoa: botere publikoei dagokie plana egin,
onartu eta ezartzeko prozesuaren buru izateko erantzukizuna.

e)

Gizartearen parte-hartzea: gobernuak gizarte-eragileen partehartzea eta konplizitatea behar ditu, eta gizarte zibilaren
indarrak aktibatzen saiatuko da, planaren helburuak erdiesteko.
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Printzipio gidari substantiboak funtsezko irizpide politikoak dira;
birformulazioaren edukiaren berri ematen dute, eta beharrezkoa dira planaren
helburu nagusia lortzeko. Birformulazioan gehitutako irizpideek honako premisa
hauek dituzte oinarri:
Terrorismoa
eta
zilegi
ez
diren
gainerako
indarkeriak
desligitimatzeko helburua merezi bezala nabarmendu behar da.
•

Helburu hori birformulazioan funtsezkoa izanik, Bakean eta Giza
Eskubideetan Oinarritutako Hezkuntzarako Euskal Planean ere jaso
zen, “funtsezko lehentasunetako bat terrorismoaren deslegitimazioa”
dela adieraziz. Halaber, nabarmendu da, bakearen aldeko
hezkuntzaren beste helburuekin bat artikulatuta eraman behar dela
aurrera deslegitimazioa.

•

Terrorismoaren erabateko deslegitimazio etikoaren aldeko hezkuntza
modu koherentean landu ahal izateko, funtsezkoa da etikari eragiten
dion edozein iritziren aurrean izan beharreko neutraltasuna zer
den egokiro ulertzea. Izan ere, neutraltasuna komenigarria da —eta
are beharrezkoa— iritziok giza eskubideek ahalbidetzen duten
aniztasun zabalaren parte badira. Aitzitik, neutraltasuna desegokia
da, eta etsitze morala dakar, iritzi edo sinismen horiek eskubideek
eskatzen dutenari aurka egiten badiote. Terrorismoaren babes,
justifikazio edo ulertze oro desegokia da, beraz; eta, ondorioz,
etikaren aldetik ezin onartuzkoa da ezarri zaizkigun betebehar
unibertsalen parametroen barruan. Ez familiek, ez hezitzaileek ez eta
gizarte osoak ere ezin dute neutralak izan indarkeria terroristaren
aurrean.

•

Terrorismoaren deslegitimazioa ez da soilik beharrezkoa
terrorismoaren babes oro saihesteko. Izan ere, ezinbesteko baldintza
da biktimei benetako eta erabateko aitorpena egiteko. Biktima gisa
izan behar duten presentzia eraginkorra izan dadin, deslegitimazioa
izan behar du oinarri. Horrek eskatzen du, bada, konbentzituta egon
behar dugula ez dagoela terrorismoa, justifikatu, zuritu edo azal
dezakeen ezein arrazoi moralik.
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Behar
bezalako
garrantzia
eman
behar
zaie
biktimei,
bizikidetasunerako heziketa-prozesuan baliabide baliotsua diren
aldetik.
•

Bizikidetasun
Demokratikoa
Sustatzeko
eta
Indarkeria
Deslegitimatzeko Planaren helburuaren eduki nagusietako batean
jaso da bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntza ikuspegi
integralaren bidez landuko dela. Hartara, askotariko indarkeriaadierazpideak eta –formak hartu behar dira kontuan. Izan ere, komeni
da zehaztea ez dela indarkeria terroristan soilik polarizatu behar.
Halaber, ezin zaie garrantzia kendu Euskal Herriari lotutako
terrorismoaren
biktimei.
Horregatik,
birformulazio
honek
terrorismoaren biktimen lekukotasunaren presentzia beharrezkoa
dela nabarmendu behar du.

•

Horrek ez du esan nahi, baina, beste indarkeria-adierazpide
garrantzitsu batzuk (generoari lotutakoa, ekonomiaren eta
egituraren arloko indarkeria barnean zein nazioartean, eskola
barruko indarkeria edo desberdinen aurka egiten dena) bazter
utzi behar direnik ikastetxeetan. Dena den, honako hauek kontuan
hartu behar dira:

a) indarkeria-mota horiei arreta emateko moduak eta tokiak daude
dagoeneko ikastetxeetan, eta horiek bultzatzen jarraitu behar dugu;
b) onartu behar da curriculumean indarkeria terroristaren biktimak ez
agertzeak oztopatu egin dituela hezkuntzak beste indarkeria-forma
batzuetara hurbiltzeko egin dituen ahaleginak. Horrenbestez,
indarkeria-forma horri behar bezala heltzeak, biktimei hurbilduz,
hutsune nabarmena bete eta injustizia bati erantzuteaz gain,
indarkeria-adierazpide guztietara modu osoagoan eta positiboagoan
hurbiltzeko aukera ere eman dezake;
c) kontua ez da, beraz, biktimago zein den hierarkizatzea, baizik eta
hezkuntza-espazioak
topatzea
askotariko
biktimengana
hurbiltzeko, testuingurua aintzat hartuta eta pairatutako
indarkeriaren ildotik.
•

Azpimarratu nahi dugu, terrorismoaren biktimek ez dutela espazio
hori eduki, eta aurreko Planean arlo horretan jasotakoa oso eskasa
zela. Printzipioz, «Dando pasos hacia la paz-Bakerako urratsak»
deritzon ekimenak eskaini beharko luke espazio hori. Baina ekimen
horretan ez da terrorismoaren biktima gisa duten berezitasuna aintzat
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hartzen, eta «indarkeria sufritu edo sufritzen duten pertsona» gisa
hartzen dira. Hori, bada, nahasgarria da indarkeria-forma bakoitzaren
bereizgarritasunari dagokionez. Horren aurrean, beraz, proposatutako
berrikusketan argi utzi beharko da indarkeria terroristak jasoko duela
hezkuntza-arreta espezifikoa (dagozkion espazio eta moduekin), hark
sortutako biktimei laguntza emanez.
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•

Onartu behar da terrorismoaren biktimen lekukotasunei tokia egitea
hezkuntzan, beste biolentzia-forma batzuen biktimei tokia egitea
baino zailagoa dela, gizarte osoak ez baitu terrorismoa gaitzesten.
Baina horrek ez du inhibitzeko arrazoia izan behar, baizik eta gaitz
larri horri aurre egiteko pizgarria. Biktimen lekukotasunak
ikastetxeetan entzun daitezen arestian aipatu diren arrazoiei, beste
bat gehitu behar zaie. Izan ere, testigantza horien bidez, hezkuntzak
lagundu egingo du indarkeria terrorista benetan irmoki gaitzesten
duen gizartea eraikitzen. Argi dago hezitzaileek hainbat zailtasuni
egin beharko dietela aurre. Horregatik, erakunde publikoek lagundu
egin behar diete, euren lana aurrera eramateko behar dituzten
prestakuntza- eta laguntza-baliabide guztiak emanez.

Biktimek, oro har, eta terrorismoaren biktimek bereziki,
presentzia zuzena eta aktiboa izan dezaten bultzatu behar
da, aurrez aurreko presentzia baztertu gabe

•

Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko 4/2008
Legeko 9.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, “balio demokratikoak
eta giza eskubideak sustatzeko egoki iritzitako ekimenetan,
terrorismoaren biktimen lekukotza eta partaidetza kontuan
hartuko dira.”

•

Euskadiko Eskola Kontseiluak berriki kaleratu duen txostenean
adierazitakoaren arabera, “biktimen lekukotza balio handiko
baliabide pedagogikoa da eta bizikidetzarako hezkuntzaren
prozesuan laguntzen du, baldin eta bere egokitasuna irizpide
pedagogikoen eta aniztasunezkoen arabera erabakitzen bada.
Jarduera, metodologia, denbora eta baliabide egokienak ikastetxeek
zehaztu behar dituzte, beren autonomia erabiliz.”

•

Bizikidetasun demokratikorako heziketa-prozesuetan biktimek
presentzia izan dezaten aldezteak —ikaslearen ikaskuntza
prozesura bideratuta, betiere— eskatzen du, presentzia hori ezin
dela zeharka edo ordezkarien bidez gauzatu, baizik eta zuzena eta
aktiboa izan behar duela. Hori guztia, jakina, aintzat hartuta
hezkuntza-proiektua ez dela biktimen lekukotasunaren zerbitzura
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egongo, baizik eta lekukotasun horiek hezkuntza-proiektua indartzeko
balio behar dutela. Planaren birformulazioa gauzatzean, bermatu
egingo da hori bera egingo dela gizartean polemika handiena pizten
duten biktimekin, hau da, terrorismoarekin biktimekin.
•

Biktimen presentzia zuzena eta aktiboa eskatzeko arrazoi moralak
eta pedagogikoak askotarikoak dira:
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a) Biktimak baztertzeko —horrek dakarren bidegabekeriarekin—
arriskuaz prebenitzen gaitu. Horretarako, esaterako, analisi alde
bakarrekoa —ia guztiz— nabarmendu behar da hala indarkeriari eta
indarkeri zaleei nola
bizikidetasun demokratikoan oinarritutako
etorkizunera bideratutako jarrerei dagokienez.
b) Biktimei hitza ukatuta, biktimen ordezkari gisa edo bizirik atera diren
biktimei buruz paternalismoz hitz egitera bultzatzen gaituzten jarrerak
saihesten dira: biktimek berek adierazi behar dituzte euren
esperientziak.
c) Moralari lotutako galderak egitera bultzatzen gaituen hurbiltasuna
ematen digu, zehatza, ihesbideetarako aukerarik ematen ez duen
hurbiltasuna.
d) Heziketaren bidez indarkeriarekin aurrez aurre jartzeko behar dugun
oinarrizko «edukia» ematen digu. Eduki hori, jakina, pedagogikoki
landu egin behar da, behar diren garapen-tresnak baliatuta.
e) Indarkeria-egoeren aurrean sortzen diren jarreretara modu
kognitiboan, emozionalean eta motibazionalean hurbiltzearen eta
ondorio guztietarako biktimaren presentziak zabaltzen duen indar
inspiratzailearen arteko beharrezko sintesia dakar.
f) Instantzia kritikoa, deserosoa, baina funtsezkoa da norbait
justifikazioaren gaira modu okerrean hurbiltzen denerako, edo gai
zailak —adiskidetzea, kasu— jorratzen direnerako.
g) Hezkuntzak biktimen aitorpenaren arloan duen zeregina aurrera
eraman dezan ahalbidetzen du.
h) Indarkeriarekin duten harremana nola bizi izan duten eta sortutako
trauma nola gainditu duten ezagutzeko aukera emango du.
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•

Biktimen lekukotasunari presentzia emateko askotariko moduak
daude: hainbat motatako dokumentutan bildutako testigantzak edo
pairatutako biktimazioaren deskribapenak; biktimen presentzia fisikoa
ikasgeletan… Modu bakoitzak bere abantailak eta mugak ditu
pedagogiaren ikuspegitik. Horregatik, planaren birformulazioan komeni
da argi uztea irizpide pedagogikoen arabera erabakiko dela zein den toki
eta une bakoitzerako metodorik egokiena, baina, betiere, kontuan hartuta
bi presentzia-moduak erabiltzea izango litzatekeela onena. Beste modu
batean esanda, biktimen lekukotasunaren presentzia ikasgeletako
presentzia fisikoaren bidez gauzatu ahal izango da, baina aniztasun- eta
pedagogia-irizpideen
aplikazioak
eta
ikastetxeen
autonomiak
baldintzatuko du erabakia.

•

Horietatik guztietatik ondorioztatu da, beraz, ezin zaiola a priori betorik
jarri terrorismoaren biktimen presentziari; aitzitik, presentzia hori bultzatu
egin behar da. Hori, bai, presentzia hezkuntzaren esparruan
gauzatzekoa denez, zentzuzkoa da presentzia esparru horretako
eskakizunei egokitu behar zaiela eskatzea (aldi berean, esparru horri
eskatu behar zaio errespetuan oinarritutako klima sortu eta harrera
abegitsua egin behar diola biktimari). Hain zuzen ere:
a)

Biktimak giza eskubideen arloari lotutako lekukotasunak eta
gogoetak eskainiko ditu eta arrazoizko inpartzialtasuna izango du
ideia eta sinesmenenen aniztasunaren errespetuan justifikatutako
jarrera partidario legitimoei dagokienez.

b)

Aurrera eramaten duen jarduerak esku-hartze pedagogikoari eskatu
behar zaizkion oinarrizko parametroak betetzeko beharrezkoak diren
gaitasunak izango ditu biktimak.

c)

Haren parte-hartzea ez da gertaera isolatua izango. Aitzitik, prozesu
pedagogiko global batean, dagozkion jarduerekin, txertatuko da.
Edonola ere, parte-hartze hori eta biktimen beste presentzia-modu
batzuk izango dira prozesuaren arretagunea eta indargunea.

d) Tratamendu pedagogikoari dagokionez, Oinarrizko Hezkuntzaren
Curriculumari buruzko martxoaren 30eko 97/2010 Dekretuko 70., 72.
eta 73. artikuluetan jasotako xedapen orokorretan zehaztu da
ikastetxeek bete behar duten arau-esparrua. Hona hemen artikulu
horien edukia:
70. artikuluan,
arloaren
sarreran,
biktima-mota
guztien
lekukotasuna ezagutzeak duen interesari buruzko aipamen hau
jaso da: “Giza eskubideak lantzeko orduan zorrotz erabili behar
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dira kontzeptuak, eta, gainera, enpatia bilatu behar da giza
eskubideak zapaldu zaizkien pertsonekin. Horretarako, ezagutu
beharrekoak dira haien lekukotzak.”
72. artikuluko 11. idatz zatian helburu hau jaso da: “Egiturazko
indarkeria-egoerek (gatazka armatuak, pobrezia, muturreko
desberdintasuna…), indarkeria terroristak, genero-indarkeriak,
parekoen arteko indarkeriak eta abarrek eragindako giza
eskubideen zapalketak ezagutzea, eta bakea, askatasuna,
segurtasuna eta berdintasuna lortzeko asmoa duten ekintzak
balioestea, mundu zuzen eta solidarioagoa lortzeko bitartekoak
baitira.”
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73. artikuluan edukiak eta ebaluazio-irizpideak jaso dira. 4. edukimultzoa. Gizarte demokratikoak deritzon atalaren barruan,
honakoa sartu da: “Gure gizartean biktimei haien izaera aitortzea,
eta egoerari aurre egiteko eta haiek gainditzeko eredutzat
balioestea.”
Azkenik, ebaluazio-irizpideen artean, honako hauek sartu dira: “8.
Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren oinarrizko printzipioak
eta balioak ezagutzea, eta baita bere bilakaera ere; eskubideurraketaren egoerak bereiztea, eskubideak defendatzeko ekintzak
proposatzea eta urraketen biktima izan direnekiko enpatia
agertzea.” 8.5. Ea aintzat hartzen dituen gerra-gatazketako
biktimak, terrorismoaren biktimak, genero-indarkeriaren biktimak,
eskola edo laneko jazarpenaren biktimak edo beste mota bateko
indarkeria-ekintzen biktimak, eta ea haiekiko enpatia eta
hurbiltasuna erakusten duen.”

•

Azkenik, bai Herritartasunerako Hezkuntzaren arloan bai gainerako
arloetan jaso egin beharko da, ikastetxeei dagokiela, euren autonomia
baliatuz, Curriculumaren Dekretuan ezarritako irizpideak zehazteko
erabakia. Hori guztia bat dator Euskadiko Eskola Kontseiluak idatzitako
txostenaren edukiarekin. Haren arabera: “ikastetxeek biktimaren
kontzeptuaren inguruan bete beharreko araubidea eta eman beharreko
tratamendu pedagogikoa Dekretuaren 70., 72. eta 73. artikuluetako arau
orokorretan xedatzen da. Gainerakoan, Herritartasunerako Hezkuntza
arloan beste arlo guztietan bezala, ikastetxeei dagokie, beren autonomia
erabiliz, curriculumaren dekretuan finkatutako irizpideak zehatzeko
erabakia.”
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Hezkuntza-eragile garrantzitsuen arteko koordinazioa sustatu
behar da
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Planak eragile-sare handi bat biltzen du, eta eragile horiexek hartu
beharko dute beren gain proposatutako programa konplexua. Hasiera
batean helburua laudagarria bada ere, hain zabala izateak eta eragileen eta
eremuen artean hierarkiarik ez egoteak plana sakabanatzea eta bakoitza
bere kaxa ibiltzea ekar dezakete.

Horregatik, plana birformulatzean, beharrezkoa da definitzea zein diren
lehentasunezko eragileak eta eremuak, betiere hasierako zabaltasunari uko
egin gabe. Horri, «zati operatiboa» den aldetik, hurrengo atalean ekiten zaio.
Hemen, dena den, ohar laburra egiten da oinarrizkoa denaz: hezkuntzaeragile garrantzitsuen eta dagozkien eremuen arteko koordinazioa bermatu
beharraz. Horri dagokionez, lau eragile azpimarratu behar dira:

•

Familia, sozializatzeko oinarrizko esparrua eta balioak transmititzeko
funtsezko elementua den aldetik. Haren eragin handia azpimarratzen
da, hain zuzen ere, indarkeriazko fenomenoen eta portaerak direla-eta,
eta, bereziki, ETAren terrorismoaren aurrean belaunaldi berriek duten
jarrera nondik datorren aztertzen duten ikerlanetan. Terrorismoa
desligitimatzeko beharrezkoa da familiak ere arduraz parte hartzea hain
beharrezko eta nahitaezko den zeregin horretan.

•

Hezkuntza-sistema formala, eskola-esparruan egin beharreko
ekimenena. Egia da, planean aipatzen den bezala, askotan sistema horri
gehiegi eskatzean zaiola, larregi espero dela harengandik; are gehiago:
beste leku batzuetan egin beharko zena ere haren esku uzten da. Baina
egia da, baita ere, bereziki zaindu beharreko eremua dela, bertan
zabaldu behar delako hezkuntza-proposamena oro har. Funtsezkotzat jo
behar dira esparru horretan bete beharreko ekimenak: eta ez soilik
espezifikoak (herritartasunerako hezkuntza eta biktimen lekukotasuna
emateko unitate didaktikoak), baizik eta ikastetxe osoari eragiten
diotenak ere bai, horrela, euren presentzia orokortze eta normalizatze
aldera aurrera eginez.

•

Udalak. Herritarrengandik gertuko erakundeak izanik, prestakuntza
integrala lortzeko elementu garrantzitsuak dituzte. Sistema konplexuak
dira eta, aldi berean, heziketa-eragile iraunkorrak, pluralak eta
poliedrikoak, eta heziketaren kontrako faktoreei aurre egiteko gauza.
Balio hori abiapuntu, erakunde horien arteko lankidetza bultzatu eta
indartu beharra dago. Izan ere, heziketa-gaitasuna eta gizalegezko
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zeregina dutenez, herritartasun demokratikoaren balioak sustatu eta
espazio publikoa bizikidetasun-espazioa bihurtu dezakete.
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•

Hedabideen eremua, gaur egungo terminoaren zentzu konplexuan.
Horrenbestez, prentsa idatzia, irratia eta telebista barne hartzeaz gain,
ezbairik gabe, ordenagailuak eskaintzen dituen aukera guztiak ere
sartuta, baita sakelako telefonoarenak ere. Erakunde publikoek ardura
berezia dute hedabide publikoen gainean (EITB kasu). Horrenbestez,
bereziki zainduko dute hedabide horien heziketa-zeregin informalek
aurreko irizpideak bete ditzatela, eta, komeni den heinean, gizalegezko
hezkuntza inplizitua helburu duten ekimen zehatzak suspertu ditzatela.
Jakina, heziketa-sisteman bezala, aldi berean, hedabidearen berezko
eskakizunak errespetatu beharko dituzte.

4.4 Antolamendu-printzipio gidariak
Planaren birformulazioaren antolamendu-printzipio gidariak bat datoz
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planean
identifikatutako printzipioekin (integraltasuna, deszentralizazioa, koordinazioa,
osagarritasuna, plangintza eta ebaluazioa), baina egokitu egin dira,
birformulazioan sartutako Helburuarekin bat.
Planaren helburu nagusia lortzeko aukeratutako metodologien eta
prozeduren berri ematen duten irizpideak adierazten dituzte printzipio horiek.
Antolamendu-irizpide instrumentalak dira, aldi berean, lehenago azaldutako
printzipio gidari substantiboak aplikatzearen ondorioz eskatutakoaren
eraginpean daudenak.
Horregatik, Planaren antolamendu-printzipio gidariak erantzukizun
publikoaren eta gizarte-arloko parte-hartzearen printzipio substantiboen
nahitaezko ondorio dira; hortaz, batez ere Plan berean inplikatutako sektore
publikoa antolatzeko moduari egiten diote erreferentzia.
Planaren helburua betetzeko nahitaezkoa den esku-hartze publikoaren
ereduari lotuta, honako printzipio hauek agertzen dira:
1) Integraltasuna
2) Deszentralizazioa
3) Koordinazioa
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4) Osagarritasuna
5) Plangintza
6) Ebaluazioa
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INTEGRALTASUNA
Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko
Planaren xedea euskal gizartean gai horiei buruzko sustapen orokorra egitea
da, gizartearen sentikortze eta trebakuntza osoa lortzeko. Hori dela-eta,
hezkuntzako euskal politika zeharkakoa eta alde anitzekoa izateko
helburuarekin egituratu da, eta EAEn diharduen sektore publiko osoa hartzen
eta konprometitzen du. Osotasun integrala izan behar dena zatika arautu edo
kudeatuz gero, politika hori makalduko litzateke, eta haren helburua lortzea
eragotziko.
DESZENTRALIZAZIOA
Bizikidetasun demokratikoa sustatzeko eta indarkeria deslegitimatzeko
euskal politika EAEko zenbait administrazioren eta erakunde-eremuren ardura
da. Sektore-eskumenen banaketak politika horri eragiten dio zeharka. Hori
betez, erakunde komunek, lurralde historikoek eta udal eta mankomunitateek
alor horretako eskumen zehatz eta zuzenen ardura hartzen dute beren gain.
Plan honek ez dakar murrizketarik gure erkidegoaren deszentralizazio
politikoan. Aitzitik, giza eskubideak eta bakearen kultura sustatzeko zereginaren
zati handi bat, eta bereziki gizartearen bizikidetasuna eta eraikuntza
harmonikoa hobetzea, toki- edo udal-kudeaketaren esparruan kokatzen da,
subsidiariotasun-printzipio osagarriaren arabera.
Orobat, EAEko administrazioen (Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak eta
udalak) arteko eskumen-banaketaren berezitasunaren ondorioz, beharrezkoa
da gai honetan garatzen dituzten eginkizunak egokitzea, administrazio guztien
jardun-ahalmena Planaren helburu nagusira egokitzeko.
KOORDINAZIOA
Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko
Planaren helburua da inplikatutako erakunde-esparruen sistematizazioa eta
koordinazioa lortzea, arlo horietan euskal hezkuntza-politika bat sortzeko,
helburu bakarrarekin: estrategia konpartituekin bat egitea. Horrela, beraz,

- 45 -

Euskal Planak bere gain hartzen du komunikaziorako eta koordinaziorako ildo
egokiak bermatzeko premia, hiru mailatan:
a) Jaurlaritzaren eskumeneko sailen artean.
b) EAEko organo betearazleen artean (komuna, foralak eta tokikoak).
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c) Inplikatutako eremu publikoen eta gizarte-taldeen artean.
Modu osagarrian, Eusko Jaurlaritza, Estatuaren Administrazioa eta
Autonomia Erkidegoko beste administrazio batzuk koordinatzeko mekanismoak
ezartzea aurreikusi da, baita presentzia izatea ere Planari euskarri teknikoa eta
estrategikoa ematen laguntzen dioten nazioarteko esparruetan, zeinak
dokumentu honen alderdi operatiboan zehazten baitira (5. kapitulua. Zati
Operatiboa: planaren eragileak, antolaketa eta kudeaketa).
OSAGARRITASUNA
Duintasunaren eta erantzukizun publikoaren printzipio substantiboak
egituratzeko, ezinbestekoa da bizikidetasun demokratikoa eta indarkeriaren
deslegitimazioa eta horiei dagokien gizarte-trebakuntza lortzeko beharrezkoak
diren programak eta zerbitzuak ahalik eta zabaltasun eta intentsitate
handienarekin osatzea. Eta hori bai jarduera publikoetatik, baita gizarteekimenetik ere. Erakunde publikoek gidatuko eta ezarriko dituzte esku hartzeko
tresnak, gizarte-ekimenak betetzen ez dituen beharrei bereziki erreparatuz.
Gizarte-ekimenak Planaren helburuak bermatzen dituen esparruan, berriz,
erakundeek gizarte-erakundeen autonomia bereziki kontuan hartuz eta
errespetatuz garatu beharko dute beren gidaritza eta erantzukizun publikoa.
Halaber, baliabideak esleitu beharko dituzte bikoiztasun disfuntzionalak
saihesteko, baina dituzten betebehar publikoak inola ere utzi gabe.
Premia orokorrei dagokienez, osagarritasuna, aurreko paragrafoan ulertzen
denaren arabera, Plan honen ezinbesteko jardun-ardatza da. Jarduera publiko
gehienetarako aldarrikatzen den osagarritasun hori osatu behar da, ordea,
espezializazio-printzipio subsidiario batekin, premia espezifikoak dituzten
kasuetarako, horiek orokortzerik ez dagoela egiaztatuta dagoenean, baldin eta
beharrezko konpentsazioak badira, gizartearen sustapena eta gaikuntza
egiteko bizikidetza demokratikoari eta indarkeria deslegitimatzeari dagokionez.
Edozein modutan, espezializazioa orokortasunaren subsidiarioa da eta
erantzukizun publikoaren esparruan sartzen da hori ere.
PLANGINTZA
Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko
Planaren ondoriozko programek eta ekintzek baliabideen plangintza eta
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hornidura egokia eskatzen dute, jardun-programa sistematikoa, koordinatua,
etengabea eta iraunkorra lantzeko.

EBALUAZIOA
Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko
Plana tresna bereziki malgua izateko asmoarekin sortu da, etengabe egokitu
eta hobetu ahal izan dadin. Halaber, esku hartzeko tresnak eta programak
etengabe eguneratu eta berritu nahi dira Planaren bidez, ebaluazio
homogeneo, aldizkako eta iraunkor batean oinarrituta.
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Planaren etengabeko ebaluazioa partzialki edo modu globalean egin ahalko
da.

4.5 Ildo estrategikoak, Helburu orokorrak eta Helburu espezifikoak
Planaren birformulazioak Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko
Hezkuntzako Euskal Planean identifikatutako oinarrizko lau lerro estrategikoak
gordetzen ditu, zati operatiboan definitzen diren jarduerak egituratzeko balio
dutenak.
1.
2.
3.
4.

Gizartea sentikortzea
Gizarte-trebakuntza
Erakunde-trebakuntza (ahalduntzea)
Koordinazioa (bultzatzea)

Lerro estrategiko horien inguruan birformulatzen dira helburu orokorrak eta
espezifikoak, lehendik zeudenak osatze aldera, bizikidetasun demokratikoa
sustatzean eta indarkeriaren deslegitimatzean arreta jartzen duen foku berri bat
ematen saiatuz.

1. GIZARTEA SENTIKORTZEA
Helburu orokorra: Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko kulturaren balioak
zabaltzea, eta, bereziki, bizikidetasun demokratikoaren eta indarkeria
deslegitimatzearen oinarri direnak.
Berariazko helburuak:
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1. Euskal gizartea informatzeko eta sentikortzeko kanpainak
egitea.
2. Sentikortzeko materialak egitea.
3. Euskal gizarte osoa sentikortzera zuzendutako esku-hartzeak
antolatzea eta optimizatzea.
4. Sektore estrategikoek plana zabaltzen eta horretan
sentikortzen esku hartu dezaten sustatzea.
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2. GIZARTE-TREBAKUNTZA
Helburu orokorra: euskal gizartea Giza eskubideetan eta Bakearen aldeko
Hezkuntzan trebatzea, eta, bereziki, bizikidetasun demokratikoaren eta
indarkeria deslegitimatzearen oinarri diren balioetan.
Berariazko helburuak:
1. Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzako programa
integralak sortzea eta indartzea, eta bizikidetasun
demokratikoaren eta indarkeria deslegitimatzearen ikuspuntua
sartzea programotan.
2. Material didaktikoak prestatzea.
3. Lehentasunezko biztanle-sektoreak prestatzeko eta trebatzeko
programak garatzea.
4. Gogoeta, azterketa, eztabaida eta ikerketa sustatzea.

3. ERAKUNDE TREBAKUNTZA (ahalduntzea)
Helburu orokorra: Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzaren,
bizikidetasun demokratikoaren eta indarkeria deslegitimatzearen esparruan
instituzioek eta erakundeek egiten duten lana indartzea.
Berariazko helburuak:
1. Gizarte-, hezkuntza- eta erakunde-arloetan dauden premiak
ebaluatzea.
2. Programa eta proiektu integralak egin, garatu eta ebaluatu
daitezen babestea, eta bereziki, bizikidetasun demokratikoaren
eta indarkeria deslegitimatzean arreta jartzen dutenak.
3. Arau-esparru iraunkor bat eta baliabide-esparru bat
(informazio-, prestakuntza-, finantziazio-, babes-, laguntza
teknikoko, ikerketa eta garapeneko baliabideak) garatzea
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inplikatutako
administrazio,
sare,
antolakunde
eta
eragileentzat.
4. Egituren, eragileen, eskumenen eta harremanen egituren
sarea antolatzea, esku-hartzearen oinarri.

4. KOORDINAZIOA (Bultzatzea)
Helburu orokorra: giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzaren
politikak gidatzea, bereziki, bizikidetasun demokratikoa eta indarkeriaren
deslegitimazioa sustatzeko politikei dagokienez.
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Berariazko helburuak:
1. Kudeaketa- eta koordinazio-egiturak dinamizatzea.
2. Jarduera publikoak eta pribatuak bideratzea.
3. Eragile eta sektore estrategikoen parte-hartzea eta inplikazioa
sustatzea.
4. Euskal politika publikoak sustapen-, koordinazio-, garapen- eta
ebaluazio- korronte nazioartekoetan sartzea.

4.6 Birformulazioa laburtuta
Birformulazioaren helburu orokorra:
Terrorismoa deslegitimatzea eta bizikidetasun demokratikoa bultzatzea euskal
gizartean, herritarren jarrerak alda daitezen ahalbidetuz, tolerantziaren,
aniztasun politikoaren eta giza eskubideen kontzientzia eta sustraitzea
indartzeko, herritarren artean eta erakundeetan. Indarkeria terrorista erabat
deslegitimatzea aldez aurreko baldintza beharrezkoa da askatasunean
oinarritutako bizikidetasun demokratikoa lortu ahal izateko.

Birformulatutako planaren printzipio gidariak:
Duintasuna: jarduera guztien ardatza giza duintasunarekiko errespetua da,
existentziatik beretik hasita bizitzeko eskubidea errespetatuz.
Erakunde demokratikoak aldarrikatzea: demokraziak eta haren euskarri
diren erakunde politikoek bizikidetasuna bermatzen dute, eta giza eskubideak
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herritarren kode etiko bilaka daitezen ahalbidetzeko benetako aukera
eskaintzen dute.
Biktimak planaren erdigune izatea: giza eskubideen urraketaren ikuspegitik
bidegabeki sufritzen duten pertsonak izaki, biktimek —terrorismoaren biktimek,
bereziki—
Bizikidetasun
Demokratikoa
Sustatzeko
eta
Indarkeria
Deslegitimatzeko Planaren ardatza eta plana birformulatzeko ekimenaren
ezinbesteko erreferentzia izan behar dute.
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Erantzukizun publikoa: Botere publikoei dagokie plana egin, onartu eta
ezartzeko prozesuaren buru izateko erantzukizuna.
Gizartearen parte-hartzea: gobernuak gizarte-eragileen parte-hartzea eta
konplizitatea behar ditu, eta gizarte zibilaren indarrak aktibatzen saiatuko da,
planaren helburuak erdiesteko.

Birformulazioak sartutako helburuak:
Tolerantziaren eta aniztasun politikoaren balioak zabaltzea herritarren artean.
Sistema demokratikoa eta bere erakundeak aldarrikatzea, bizikidetasunaren
bermatzaile eta sortzaile diren aldetik.
Euskal gizartearen baitan indarkeria terrorista deslegitimatzea, erabat eta
errotik, gizarte- eta hezkuntza-eragileen jarduera koordinatuaren bidez, esparru
hauek aintzat kontuan hartuta bereziki:
- Familia.
- Hezkuntza-sistema formala;
- Udalak
Gizarte-hedabideak;
Terrorismoaren biktimak bizikidetasuna ahalbidetzen duten balio herritar eta
demokratikoetan hezteko subjektu pribilegiatua direla aitortzea.
- Euskal Autonomia Erkidegoko indarkeriaren biktimen errealitatea
berariaz sartu eta tratatuko da.
- Presentzia hau errealitate egiten da hezkuntza-testuinguru formalean
esplizitazio kurrikularraren bitartez.
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- Hori zehazteko, plataforma desberdinak erabiltzen dira (irakasgaiak,
tutoretzak, programa eta jarduera bereziak…).
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- Baliabide pedagogiko egokitu eta aproposak eskaintzen dira, presentzia
ahalik eta zuzenena eta interpelaziozkoena izan dadin.
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kudeaketa
Kapitulu hau planean tarteko diren erakunde- eta gizarte-eragileei, plana
kudeatzeaz arduratuko diren organoei eta ekintzen jarraipena eta ebaluazioa
egiteko ereduari buruzkoa da. Planarekin loturaren bat duten Jaurlaritzako
sailen paperarekin eta ekintza-programekin zerikusia duten alderdiak, berriz, 9.
kapituluan zehazten dira.

5.1 Erakunde-eragileak, eta gizarte zibilaren, komunikabideen eta
ikastetxeen papera
Heziketa-ekintzak, oro har, eskola-sistema edo hezkuntza formala
gainditzen du. Hori dela eta, edozein pertsonaren gizarteratze-prozesua familiaeta talde-ingurunean ere gertatzen da –batez ere, haurtzaroan eta
nerabezaroan–, eta hezkuntza ez-formalarekin (gizarte zibileko antolakundeen
hezkuntza intentzional ez-arautua) eta informalarekin (hezkuntza ez-intentzional
eta ez-arautua, baina esanguratsua gizarte modernoetan, hala nola masakomunikabideei, eta teknologia berri eta gizarte-sareei dagokiena) zerikusia
duten prestakuntza-ekintzen eraginaren bidez.
Ikuspegi horretatik, planaren zehaztapenean eta abian-jartzean parte
hartzeko ardura duten eragileak asko dira, eta oso desberdinak beren
eskumen, erantzukizun, ahalmen eta esku-hartze eremuetan. Besteak beste,
hauek aipatu behar dira: Eusko Jaurlaritzako Sailak, aldundiak eta udalak,
ikastetxeak, bai eta antolakunde zibilak eta komunikabideak ere. Horregatik,
planaren konplexutasuna eta zabaltasuna dela-eta, eragileei, programei eta
esku-hartze eremuei dagokienez, beharrezkoa da erakunde-eragileak,
eragileon eginkizunak eta esku-hartze moduak zehaztea, bai eta euskal
elkarte-mugimenduaren eta komunikabideen papera argitzea ere. Bakarrik
horrela saihestuko dugu –aurreko atalaren amaieran adierazten genuenez–
sakabanaketaren eta nor bere kasa ibiltzeko arriskua.
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•

Erakunde-eragileei dagokienez, Eusko Jaurlaritza arduratuko da plan
bere osotasunean lideratzeaz, koordinatzeaz, dinamizatzea eta
bultzatzeaz. Horretarako, lehendakariaren zuzendaritza pean, Sailarteko
Batzordeak –organo hori osatzen dute Justizia eta Herri Administrazio
Sailak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, Herrizaingo Sailak,
Kultura Sailak, eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak– birformulatu
egin du Plana, eta berriz zehaztu ditu eskumenak, erantzukizunak, eskuhartze eremuak, ekintzak eta aurrekontuak, eta sail horiei lotutako
zuzendaritzek ere parte hartu dute (Giza Eskubideen Zuzendaritza,
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza, Terrorismoaren Biktimei
Laguntzeko Zuzendaritza, Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza,
hurrenez hurren). Aldundiek eta udalek, era berean, euren ekintza eta
sareak garatzeko ahalmena dute planean ezartzen diren irizpide
orokorren esparruan, eta, gainera, Jaurlaritzaren ekintza indartzeko
paper garrantzitsua ere badaukate. Bakearen eta Giza Eskubideen
aldeko Hezkuntzako 2008-2011rako Euskal Planean sartuta dauden hiru
foru-aldundien eta Eudel-en ekintzen edukia ere hitzez hitz jasotzen da
9.6 kapituluan, betiere planaren birformulazioaren ondorioz egin litekeen
eguneratzeari kalterik egin gabe.

•

Euskal elkarte-mugimenduari dagokionez, bakearen eta giza
eskubideen aldeko hezkuntzarekin zerikusia duten antolakunde zibikoek
ere lagun dezakete gure herrian bizikidetasun demokratikorako kultura
bat sendotzen, gizarte osoari zuzendutako euren hausnarketen, euren
proposamenen eta euren ekintzen bidez, eta, gainera, heziketa-paper
bat bete dezakete euren kide, laguntzaile eta jarraitzaileen artean.

Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planak
Elkarteen Eztabaidagune delakoa sortzea bultzatu zuen, gune horrek
aukera eman behar baitzuen euskal gizarte zibila plan horren
helburuekin lotzeko. Dena dela, azkenean ez zen izenpetu lankidetza
hori formalizatzeko aurreikusita zegoen hitzarmena. Birformulazioan ere
lotura hori gauzatzearen aldeko apustua egiten da, bai eta oraindik
eratzeko dagoen aholku-batzordean elkarte horien parte-hartzea
bultzatzearen aldekoa ere.
Lan horretan bertan, esanguratsuak dira gizarte zibileko beste erakunde
batzuk, hala nola familia-elkarteak eta ikasleen guraso-elkarteak.

•

Gizarte modernoetan, masa-komunikabideek mezuak hedatzeko eta
kultur aldaketak sustatzeko ahalmen handia daukate. Beraz, giza
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eskubideen eta bizikidetasun demokratikoaren arloan egin dezaketen
ekarpena esanguratsua izan liteke.

Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planaren
esparruan, lankidetza-hitzarmen bat izenpetu zen EiTBrekin, 2007ko
maiatzean, plan horretan aurreikusitako ekintzak gauzatzeko. Kontuan
izanda hedabideen edukiak bizikidetasun demokratikora eta
indarkeriaren deslegitimaziora bideratu behar direla, eta birformulazioan
proposatzen diren helburuen segimendu eta ebaluazio egokia
ahalbidetuko duten koordinazio-egiturak indartzeko beharra dagoela,
Lehendakaritzak, plan honen bultzatzaile denez, hitzarmen bat
izenpetuko du erakunde publiko horrekin. Giza Eskubideetan
oinarritutako Hezkuntzaren eta Komunikabideen Kontseiluaren
aldaketa sustatzearen aldeko apustua egiten da, osaera aldatzeko eta
Lehendakaritza txertatzeko –birformulazioan egozten zaion lidergoarekin
bat etorrita–, eta, Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzaren eta
Komunikabideen Kontseiluko Idazkaritzari dagokionez, idazkaritza
hori indartzea sustatuko da, inplikatutako arloetako zuzendariek
presentzia nabarmenagoa izango dutela.
Hala ere, gizarte-komunikabideekiko lankidetza hori ez da soilik mugatu
nahi eremu publikokoetara, beharrezkoa baita planteamendu berri
horietara hedabide pribatuak ere hurbiltzea, eta are Internet bidezkoak,
gizarte-sareen parte-hartzearen bitartez.
•

Garrantzitsua da aipatzea, azkenik, eragile horietako askoren ekintzalana (erakundeak, gizarte-antolakundea, familiak,…) hezkuntza-eremuan
biltzen dela eta, zehazkiago, ikastetxeen eguneroko bizitzan.
Ikastetxeak, hain zuzen ere, subjektu bereziki aipagarriak dira,
erabakitzeko eta kudeatzeko autonomia baitute, hezkuntzako
erregelamenduetan aitortzen denez.

5.2 Planaren kudeaketa eta koordinaziorako organoak
Planak, estrategia operatibo moduan, hiru mailako harreman-eredu bat
hartzen du kudeaketarako: sailen artekoa (Eusko Jaurlaritza), erakundeen
artekoa (aldundiak, udalak, giza eskubideen inguruko erakundeak,
komunikabide publikoak...) eta soziala (gizarte-antolakundeak). Arestian ere
azpimarratuta geratu da lehendakariak plan honetan beregain hartzen duen
lidergoaren erantzukizuna; hori dela eta, Lehendakaritzari egozten zaizkio goikoordinazioko eta bultzada orokorreko eginkizunak, eta etengabeko
harremanean egongo da Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin.
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Sailen arteko koordinaziorako gunea, berriz, Sailarteko Batzordea izango
da, eta erakundeen arteko eta gizarte zibilarekiko koordinaziorako, berriz,
Aholku Batzordea. Ildo horretatik, kudeaketako eta koordinazioko honako
irizpidea hauek hartu dira:
•

2006ko urriaren 17ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez sortu
zen Giza Eskubideetan oinarritutako eta Bakearen aldeko Hezkuntzaren
Sailarteko Batzordeak izena aldatuko du, eta Bizikidetasun
Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko Sailarteko
Batzordea izango da, eta bere helburuak, osaera eta eginkizunak
birformulazioaren planteamendu berrietara egokituko ditu. Batzorde hori
arduratuko da, hain zuzen ere, 2012/15 planaren lehen zirriborroa
sustatzeaz.
Nazioarteko erakundeekiko zuzeneko harremana (Nazio Batuen Giza
Eskubideetarako Goi Komisarioa, UNESCO eta Europako Kontseilua),
berriz, Justizia eta Herri Administrazio Saileko Giza Eskubideen
Zuzendaritzak hartu du beregain.

•

Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Aholku Batzordeak, 31/2009
Dekretuaren bitartez sortutako parte-hartze, koordinazio eta bultzako
organoak, izena aldatuko du, eta Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko
eta Indarkeria Deslegitimatzeko Aholku Batzordea izango da, eta
batzordearen osaera birformulazioaren planteamendu berrietara
egokituko da. Organo hau ez dago oraindik formalki eratuta, eta, beraz,
ez da zehaztu orain arte batzordearen laneko metodologia, eta gai hori
zehaztea ezinbestekoa da gizarte-partaidetzako eta erakunde arteko
koordinazioko bide eraginkorra izan dadin, hau da, ekintza osagarriak
proposatzeko eta planaren ebaluazioari buruzko iritziak emateko
gaitasuna izango duen organoa izan dadin, hain zuzen ere. Nolanahi
ere, batzordearen eginkizunak eta funtzionamendu-erak antolakunde
zibiletan eta ordezkaritza duten herri-administrazio guztien autonomiatik
gauzatu behar dira. Horregatik, batzordearen osaera berrikusiko da, eta
parekidea izango da, eta funtzionamenduan jartzeko beharrezko laneko
batzordeak eta metodologia zehaztuko dira. Osaerari dagokionez,
aurreikusita dago batzordea handitzea, honako hauen partehartzearekin: Lehendakaritza, biktimen elkarteen ordezkaritza bat,
Terrorismoaren
Biktimen
Partaidetzarako
Euskal
Kontseiluak
(Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko ekainaren
19ko 4/2008 Legeak sortuak) zehaztu beharko duena eta EiTB. Bere
garaian aztertuko da Aholku Batzordeak bere lanarekin jarraitzeko edo
ez jarraitzeko aukera, planifikatutako aldia amaitzen denean, dela
etorkizuneko plangintzan laguntzeko, dela bizikidetasun demokratikoaren
sutapenarekin eta indarkeriaren deslegitimazioarekin lotutako jarduerei
ekiteko.
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Aholku Batzordeak idazkaritza tekniko eta administratibo bat izango du
Giza Eskubideen Zuzendaritzaren eskutik.
Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetzaren Behatokia,
apirilaren 21eko 85/2009 Dekretuaren bitartez sortua, Aholku Batzordeari
lotuko zaio, informazioa bi noranzkoetan bideratzeko asmoz, hau da,
eskola-ingurunean
eta
gizartean,
bizikidetasun
demokratikoari
dagokionez, izaten diren beharrizan eta aldaketei buruzko informazioa
bideratzeko.
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5.3 Programatutako ekintzen segimendua eta ebaluazioa
Planaren segimendu- eta ebaluazio-prozesurako erakunde-arkitektura
Sailarteko Batzordean, Aholku Batzordean –hura da erakunde arteko
koordinazio-organoa eta elkarte-mugimenduarekin– eta Idazkaritza Teknikoan
oinarritzen da; hori guztia, aipatu dugunez, lehendakariaren lidergoaren pean.
Planaren segimendurako eta ebaluaziorako beharrezko informazioa lortzeko
eta biltzeko erantzukizunak egozteko eredu horrek, bestalde, harreman estua
eskatzen du tarteko diren erakundeen, gizarte-eragileen eta komunikabideen
artean.
Bereziki,
planean
programatutako
ekintzen
segimendurako
eta
ebaluaziorako, beharrezkoa da ekintzok egokiro zehaztuta egotea ekintza
bakoitzaren adierazleen –kuantitatiboen zein kualitatiboen– formulazioan,
ekintzen tenporalizazioan eta betetze-epeetan eta, are, ekintzok gauzatzearen
kuantifikazio ekonomikoan.
Giza Eskubideen Zuzendaritza arduratuko da Jaurlaritzako sail guztien
ebaluazio partzialak eta foru-aldundiek, bai eta udal-mailatik ere, beren
autonomiatik igortzen dituzten ebaluazio partzialak zentralizatzeaz eta
bateratzeaz. Halaber, Bizikidetasun Demokratikoaren eta Komunikabideen
Kontseilutik EiTBrekiko hitzarmenean planifikatutako ekintzen gauzatze-mailari
buruz igortzen duten ebaluazioa bateratzeaz arduratuko da.
Sailarteko Batzordeari dagokio ebaluazioak onartzea, horren ondoren
Gobernu Kontseiluari bidaltzeko. Kontseiluak, onartu ondoren, komunikazio
gisa igorriko dio Eusko Legebiltzarraren Giza Eskubideen eta Herritarren
Eskaeren Batzordeari.
Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Aholku Batzordeari ere igorriko
zaio, kontsulta-irizpen ez-lotesle bat eman dezan ebaluazio horri eta
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ebaluazioaren hobetzeko proposamenei buruz. Halaber, giza eskubideen
nazioarteko organismoei ere bidaliko zaie ezagut dezaten.
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Plan birformulatuaren ebaluazioa, betiere, ezarritako epearen amaieran
egingo da, eta honako hauek jasoko ditu: ekintza eta programen betetze-mailari
buruz ezarritako adierazleak, planaren kudeaketarako ezarri den egitura
organikoaren funtzionamenduari buruzko adierazleak eta helburuek printzipio
gidari eta ildo estrategikoekiko duten egokitasunari eta koherentziari buruzko
adierazleak.
Erantzukizunak egoztea, segimendurako eta ebaluaziorako beharrezko
informazioa biltzeko iturriak eta mekanismoak, bai eta adierazle kuantitatibo,
kualitatibo eta orokorrak, horiexek ezartzen ziren Bakearen eta giza eskubideen
aldeko hezkuntzako 2008-2011rako Euskal Planean, eta horiek guztiak
ondorengo taulan laburtzen dira.
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Indize kuantitatiboak honetan biltzen dira: pertsona onuradunen kopuruan,
ordu-kopuruan, baliabideetan, produzitutako materialetan, egindako ekintzetan
eta gauzatutako aurrekontuan. Indize kualitatiboak, berriz, honako hauei lotuta
daude: kalitatea, pertsona eta talde onuradunen gogobetetzea. Indize orokorrak
ekintzen egiturazko izaerari dagozkio, produktu iraunkorrak, ofizializatuak edo
herri-administrazioaren mendekoak direnez… Dokumentu erantsian txertatu
ditugu jarduera bakoitzerako fitxa banakakotuak, eta, gainera, beren beregi
aplikaziokoak zaizkion ebaluazioko adierazleak ere txertatu ditugu fitxa
horietan.
Beste alde batetik, garrantzitsua da oso jomugan edukitzea Euskal
Autonomia Erkidegoko bizikidetasun demokratikoaren eta giza eskubideen
egoerari buruzko diagnostikoa 2010ean zehar eguneratzea, horrek aukera
emango baitu 2012-2015 aldirako planaren plangintza eta programazioa 2011n
hasteko eta amaitzeko.
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5.4 Aurrekontua

Aurrekontuaren % 41 Justizia eta Herri Administrazio Sailetik dator; % 19, Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik, % 29, Herrizaingo Sailetik, % 8 Kultura Sailetik, eta % 2,
Lehendakaritza Sailetik.
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Birformulazioaren irismena jardueren mailan identifikatzeko asmoz, honen
ondoren taula bat jasotzen dugu, eta taula horrek, jarduera-lerro bakoitzari
buruz, 2008-2011ko Planarekin duen lotura zehazten du: Bakearen eta Giza
Eskubideen aldeko Hezkuntzako 2008-2011rako Euskal Planean jasotako eta
aurreikusitako ekintza, ekintza birformulatua, ekintza berria, desagertzen den
ekintza).
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7. Zati operatiboa: ildo estrategikoetan bildutako
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ekintzak
Planak oinarrizko lau ildo estrategiko dauzka: 1. Gizarte-sentsibilizazioa,
2. Gizarte-trebakuntza, 3. Erakunde-trebakuntza, eta 4. Koordinazioa. Jarduera
birformulatuak Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako 20082011rako Euskal Planean identifikatutako eta plan birformulatuarekin
partekatutako ildo estrategikoekin koherenteak direla bistaratzeko asmoz,
ondorengo taula eransten dugu. (Oharra: Planetik desagertuko diren ekintzak
beste modu batean jasotzen dira)
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8. Zati operatiboa: Programa estrategikoen arabera
bildutako ekintzak
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Planaren gauzatzean tarteko diren eragile estrategikoak (5.2 atalean aipatzen
direnak) Planaren helburuak lortzera bideratuko dituzte euren ahaleginak;
horretarako 2008-2011ko Planean ezarritakoekin bat datozen programa
estrategikoak garatu eta inplementatuko dira
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Prestakuntza eta trebakuntza
Aholkularitza eta kontsultoretza
Materialen eta argitalpenen produkzioa
Esku hartzeko programak
Dokumentazioa eta Informazioa
Zabalkundea eta sentsibilizazioa
Ikerketa eta gogoeta
Mobilizazioa

baita eta 9. kapituluan garatzen diren sektoreko programak ere. Ondorengo
koadroan lotura bat egiten da sektoreko jarduera-lerroen eta birformulatutako
planean ezarritako programa estrategikoen artean. (Oharra: berezita sartzen
dira planetik desagertzen diren jarduerak).
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9. Zati operatiboa: programa sektorialak
9.1 Lehendakaritza

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

Lehendakaritzak birformulazioan duen papera
Gobernuak bizikidetasun demokratikoa eta giza eskubideak sustatzeko
gai hain delikatu eta garrantzitsua den honetan gobernuaren ekintzaren
lidergoan Lehendakariak hartutako ardura berretsi duenez, horretarako
prestatutako planaren bitartez, baliabide honetako bere papera funtzio
horretatik ondorioztatutakoa da. Alegia, esparru honi dagokionez, gobernuan
sortu diren sinergiak sustatzea eta gehiago koordinatzea Lehendakaritzari
egokitu zaio, gutxienez, oinarrizko alderdietan.
Lehendakaritzak parte hartzeak islatzen du Gobernuak garrantzi handia
ematen diola bere zeregin politikoaren zati honi. Planeko kudeaketa- eta
koordinazio-organoen ordezkaritza ere Lehendakariari dagokio.
Horiek horrela, koordinazioko funtzio zehatzean, Sailarteko Batzordean
zein Aholku Batzordean, Justizia eta Administrazio Publikoa Sailaren laguntza
jasoko du Lehendakaritzak, Giza Eskubideen Zuzendaritzaren bidez.
Ekintzen zerrenda
1. Planeko ekintza guztiak gauzatzeko koordinazioa, bai eta kudeaketa- eta
koordinazio-organoena ere (Sailarteko Batzordea eta Aholku Batzordea).
Zeregin hori Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin harreman zuzenean
beteko du.
2. EITBrekin lankidetzako esparru-hitzarmena sinatzea, komunikabide
publikoetan
bizikidetasun
demokratikoaren
eta
indarkeriaren
deslegitimazioaren alorreko ekintza-programak garatzeko.
3. Euskadin
bizikidetasun
demokratikoaren
eta
indarkeriaren
deslegitimazioaren inguruko iritzi publikoa, bereziki gazteena, haztatzeko
estatistika-eragiketak sustatzea, aldi berean, gure gizartean eragina
duten eta plana ebaluatzeko baliagarri diren adierazle zehatzak lortzeko
aukera ematen dutenak.
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9.2 Justizia eta Herri Administrazio Saila
Justizia eta Herri Administrazio Sailak birformulazioan duen papera
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Justizia eta Herri Administrazio Sailak, Giza Eskubideen Zuzendaritzaren
bitartez, –giza eskubideen arloko gaietako gobernuaren zeharkakotasunaren
eta koherentziaren sustatzaile den aldetik-, Planaren koordinatzaile den
Lehendakaritzarekin batera, Planaren kudeaketa- eta antolamendu-egitura
babesten du, Sailarteko Batzordearen kudeaketaren eta Aholku Batzordearen
sustapenaren bitartez.
Sustapen propioko ekintzak garatzen ditu eta Planeko beste sailekin
banatzen ditu beste batzuk, gehienak, tolerantzia, bizikidetasun demokratikoa
eta giza eskubideak sustatzeko proiektuak, herri politikaren gai horretako
ahaleginak indartu eta optimizatzeko helburuarekin. Bere asmoa gizartehezkuntzako eragile garrantzitsuenen arteko sinergiak azkartzea da.
Justizia Sailaren programa sektorialaren helburua da azpiegitura guztia
sortu eta bermatzea, informazioaren eta baliabideen sistema zentralizatu eta
bateratua sortzearen bidez. Komunikabideei buruzko programa sektorialaren
(EITB) plangintza egiteko jarduera ere biltzen du, bizikidetasun demokratikoa,
tolerantzia eta giza eskubideak komunikabideetan sustatzea bultzatuz.
Formalki Sailarteko Batzordean sartuta ez dauden gobernuko beste sail
batzuekin zerikusi handiagoa duten zenbait talderi zuzendu beharreko
trebakuntza- eta prestakuntza-programa guztiak, bizikidetasun demokratikoaren
eta giza eskubideen alorrekoak, eta, beharrezkoak izanik ere, Planaren
gainerako erantzuleekin zerikusirik ez duen programa mota oro hartzen dira
kontuan Justizia Sailean. Elementu komun guztiak biltzen dituen Saila eta maila
orotako koherentziaren dinamizatzailea –azken bermatzailea– da.
Sail honen zeharkako jardueratik sustatzen da, Plana berrikusteko
joerako planteamenduen ildo beretik, indarkeria terroristaren deslegitimazio
etiko eta soziala laguntzen duten elementuak sartzea, aukera ematen duten
ekintzetan.
Ekintzen zerrenda
1. Bizikidetasun demokratikoaren eta giza eskubideen alorrean trebatzeko
programa.
2. Bizikidetasuna, tolerantzia eta giza eskubideak sustatzeko proiektuetarako
diru-laguntzen programa, gizarte-erakundeei zuzendua.
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3. Bizikidetasun demokratikoaren eta giza eskubideen alorreko proiektuetarako
diru-laguntzen programa, udalei zuzendua.
4. Giza Eskubideetan oinarritutako eta Bakearen aldeko Hezkuntzako
Elkarteen Euskadiko Foroarekin lankidetza iraunkorreko hitzarmen bat
lantzea.
5. Unibertsitate esparruan dibertsitatearen, tolerantziaren eta giza eskubideen
alorrean ikerketa eta hausnarketa sustatzea.
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6. Giza eskubideen alorreko gradu-ondoko ikasketak eta aniztasuna eta
erakunde demokratikoak sustatzea.
7. Hezkuntza
alorreko
beka-programa,
aniztasuna
demokratikoak eta giza eskubideak sustatzekoa.

eta

erakunde

8. Zinemaren bitartez bizikidetasun demokratikoaren eta giza eskubideen
aldeko hezkuntzaren alorreko hezkuntzazko esku-hartzeak egiteko
programa.
9. Antzerkiaren bitartez giza eskubideen eta bakearen alorreko hezkuntzazko
esku-hartzeak egiteko programa.
10. Giza eskubideen eta bizikidetasun demokratikoaren aldeko hezkuntzaren
arloko oinarrizko testuak itzultzea eta zabaltzea.
11. Giza eskubideak eta aniztasun politikoaren, tolerantziaren eta sistema
demokratikoaren defentsaren balioak sustatzeko urteko kanpaina.
12. Giza eskubideei buruzko nazioarteko mintegiak.
13. Erlijio-aniztasunari buruzko mintegia, giza eskubideen ikuspegitik jorratua.
14. Bizikidetasun demokratikoaren eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren
arloko praktika onen jardunaldia udalentzat.
15. Bizikidetasun demokratikoaren eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren
arloko praktika onen jardunaldia gizarte-erakundeentzat.
16. Segurtasun-indarren esparruko tolerantziaren, balio demokratikoen eta giza
eskubideen alorreko praktika onen jardunaldia.
17. Giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzan adituak diren nazioarteko
erakundeekin
(ACNUDH,
UNESCO,
EUROPAKO
KONTSEILUA)
lankidetza-hitzarmenak sinatzea.
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18. «Bakegune»
baliabide
zentroaren
kudeaketa,
bakearen
aldeko
hezkuntzaren, aniztasun politikoaren sustapenaren, tolerantziaren eta giza
eskubideen
alorreko
informazio-espazio
eta
dokumentazio-zentro
zentralizatu birtual gisa.
19. Lehendakaritzarekin batera, Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko
Hezkuntzaren Sailarteko Batzordearen eta Aholku Batzordearen
koordinazio-zereginak kudeatzea.
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20. Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzarekin batera, EHUrekin
terrorismoaren biktimen alorreko unibertsitateko gradu-ondoko ikasketak
sustatzeko sinatutako hitzarmena kudeatzea.
21. Gainerako sailekin batera, EITBrekin sinatutako giza eskubideen eta

aniztasunaren eta erakunde demokratikoen sustapenaren alorreko
lankidetzako esparru-hitzarmenari dagokion urteko ekintza-plana diseinatu
eta garatzea. Giza Eskubideen Zuzendaritza arduratuko da hitzarmen hori
kudeatzen duen Batzordearen Idazkaritzaz.

9.3 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak birformulazioan duen papera

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, Hezkuntza Berriztatzeko
Zuzendaritzaren bitartez, hezkuntza formalean jarduna egituratzen duen
ezinbesteko orpoa da. Sailaren jardun estrategikoak, gainera, giza eskubideen
eta bakearen aldeko hezkuntzak, curriculuma ez ezik, ikastetxeen
antolamendua eta irakasleen prestakuntza ere eraginpean hartu behar dituela
eta, azken batean, giza eskubideak eta bakea ikastetxean eta ikasgelan
bizitzea eta praktikan jartzea bilatu behar duela kontuan hartuta bideratzen dira,
arreta berezia jarriz bizikidetasun demokratikoan eta indarkeriaren
deslegitimazioan.
Eskolak funtsezko zeregina betetzen du. Izan ere, ingurune aberatsa da
bizipenetan eta elkarreraginetan eskola-komunitateko pertsona guztien
ongizate emozionala onarpenetik, kide izateko sentimendutik, hobetzeko
aukeratik, oreka pertsonaletik, gogobetetzetik edo umore onetik bilatzeko.
Testuinguru horretan, indarkeriaren aurkako estrategia ahaltsuak baina ez
autoritarioak, berdintasunaren aldekoak, legitimoak, suspertzaileak eta
arduratsuak garatzeko aukera gisa, eta giza eskubideak eta hazkunde
pertsonala eta soziala babestuta geratzen den egoera eta une gisa bizi daitezke
pertsonen barruko eta pertsonen arteko harremanen eta bizitzaren beraren zati
konsubstantzialak diren konponduezinak eta gatazkak.
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Hezkuntza arloko jarduerak arreta eta tratamendu berezia eskatzen du.
Ezinbestekoa da bakearen eta bizikidetasunaren kulturak dakartzan balioak
zabaltzea eta sustatzea. Alegia, nahitaezkoa da era guztietako pentsamoldeak,
jardunak eta ekimenak sustatzea eta bultzatzea, gizakien oinarrizko eskubide
eta askatasunak defendatzeko eta bermatzeko balioak gero eta gehiago
sendotu eta finka daitezen gure gizartean, betiere, oinarrizko eta elkarren
osagarri diren bi kontzeptu hauek abiapuntu direla: berdintasunaren printzipioa
eta ezberdintasunaren errespetua.
Euskal Hezkuntza Sistemak bizikidetasunerako eta herritartasun
demokratiko, aktibo eta arduratsu baterako hezkuntzaren alde egiten du.
Horretarako, hainbat baliotatik abiatuta hezi behar da (hala nola justiziatik,
tolerantziatik, errespetutik edo elkartasunetik abiatuta), eta arazoak eta
gatazkak konpontzeko, bizitzaren kudeaketa arduraz beren gain hartzeko,
bakoitzak bere buruarekin eta gainerakoekin harreman positiboak ezartzeko,
erabakiak hartzeko, zentzu kritikoarekin jokatzeko eta ingurunea era sortzailean
eraldatzeko ekintzak egiteko beharrezkoak diren gaitasunak garatu behar dira
ikasleengan.
Ez gara hutsetik
hasi, 2000. urtean Bizikidetasunaren aldeko
Hezkuntzarako lehen programa jarri zen abian, eta geroztik programa hori
zabalduz eta sakonduz joan da gaur arte. Asko dira programak sustatutako
ekintzetan parte hartu duten zentroak, eta esan daiteke une honetan
sentikortasun handia dagoela hezkuntza-komunitatean bizikidetasun hobe
baterantz aurrera egiten jarraitzeko.
Hezkuntza Sistemari lotutako gizarte-eskaerak ez dira mugatzen ikasleek
aztura eta teknika intelektualak edo jakintzaren esparruen berezko ezagutzak
eskuratzeko beharrera. Izan ere, ikasle guztiek bizitza duina izateko gaitasun
guztiak garatzen laguntzea da oinarrizko helburua.
Erantzuna, alde batetik, zer testuingurutan jarduten den ulertzeko,
bizitzarako planak eta proiektu pertsonalak sortzeko eta administratzeko, eta
norberaren eskubideak, interesak, premiak eta mugak defendatzeko eta
berresteko gaitasun pertsonalen garapenean oinarritutako hezkuntza da. Hau
da, era autonomoan eta kritikoan pentsatzeko eta jokatzeko aukera ematen
duen ororen garapenean, pertsona bakoitzak bizitzaren une eta zirkunstantzia
bakoitzean zer egin behar duen erabaki ahal izan dezan. Bestetik, printzipio
demokratikoen eta bakerako eta bizikidetasunerako oinarrizko balioen (hala
nola elkarrizketa, tolerantzia, askatasuna, elkartasuna, berdintasuna, justizia
eta giza eskubideak errespetatzea eta indarkeriako edozein ekintza
deslegitimatzea) barruan beste pertsona batzuekin harreman positiboak
ezartzeko, talde-lanean lankidetzan jarduteko eta gatazkak kudeatzeko, eta
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herritar gisa betebeharrak bere gain hartzeko eta eskubideak baliatzeko
beharrezkoak diren gaitasunetan oinarritutako hezkuntza da erantzuna.
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Eskola-bizikidetasun ona, alde batetik, ezinbesteko baldintza da behar
bezala irakasteko eta ikasteko, eta, bestetik, funtsezkoa da, elkarrekin bizitzen
ikastea eta herritartasun demokratikoaren balioak barneratzea hezkuntzaren
oinarrizko helburuetako bat baita.
Horren eraikuntzan aurrera egiteko, gainditzen zailak diren oztopo ugari
daude. Izan ere, arrazoiak indarrean dauden gizarte-balioetan eta gizarteereduetan errotuta daude, eta balio eta eredu horiek gatazkak konpontzeko
indarkeriaren erabilera eta nagusitasun/mendetasun moduko harremanen
ezarpena dute oinarri. Eskola-erakundeek, kritikoki eta asmo osoarekin
jokatzen ez badute, errepikatu eta betikotu egin ditzakete balio eta eredu
horiek. Ezin dugu alde batera utzi gure autonomia-erkidegoan indarkeria
terroristak bidezko eta bakeko bizikidetasuna oztopatzen duenik.
Bizikidetasunerako hezteak bi paradigma horiek errotik desagerraraztea eta
eguneroko praktikak eraldatzea eskatzen du, elkarrekin bizitzeko beste modu
bat –hezkuntza-komunitate osoarentzat bidezkoagoa eta atseginagoa– lor
daitekeela agerian uzteko. Halaber, ikuspegi sistemikoetan eta esku-hartze
koordinatuetan oinarritutako praktika berriak garatzea eskatzen du.
Hori dela-eta, beharrezkoa da indarkeriaren kultura gainditzeko prozesua
abian jartzea ikastetxeetan, ikasleak bake positiboan gizarteratzeko eta, horrez
gain, elkarrizketa, errespetua, erantzukizuna, komunikazioa eta indarkeriaren
deslegitimazioa bizikidetasun demokratikoaren eta bidezkoaren oinarria
direnaren ideia ikastetxeetatik gizarte osorantz zabaltzeko. Horrela, sare gisako
ehuna sortzen lagundu nahi da, gatazka pertsonalak eta lan-, gizarte- eta
politika-arlokoak konpontzerakoan erasoek, bidegabekeriak eta indarkeria
ez-legitimoak lekurik aurkitzen ez duten ingurunea sortzeko.
Eta, hori guztia, kohesionatua, zuzena eta baketsua izango den euskal
gizartea eraikitzen eraginkortasunez laguntzeko helburuarekin.
2000. urtetik aurrera, “Bizitzarako jakintzak eta trebetasunak” eta
“Bizikidetasunerako eta bakerako hezkuntza” programen bidez, honako hiru ildo
hauetan egin da lan:
1.
Bizikidetasun
positiboaren
sustapena/indarkeriaren
prebentzioa:
sentsibilizazio-kanpainak,
materialak,
hezkuntza-komunitatearentzako
prestakuntza.
2. Berehalako esku-hartzea berdinen arteko tratu txarren eta indarkeriaren
aurrean: jardun-protokoloak tratu txarren aurrean.
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3. ISEI-IVEI erakundeak egiten duen ikerketa (erakunde horren bitartez
aztertzen da euskal hezkuntza-sistemaren errealitatea).
4. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak orain arte Bakearen eta Giza
Eskubideen alderako Hezkuntzako Euskal Planaren (2008-2011) baitan
ezarritako ekintzak.
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Lerro horietan egindako lanetik abiatuta eta giza eta herritar-balioen
inguruan gure errealitatearen inguruko hainbat azterlan baloratu ondoren,
indarkeriaren kultura gainditzeko prozesua sustatzeko beharra antzeman dugu,
sozializazioa bizikidetasun demokratikoaren ikuspegitik burutu ahal izateko.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Bakearen eta Giza
Eskubideen alderako Hezkuntzako Euskal Plan birformulatuaren elementu
nagusi gisa azpimarratzen ditu terrorismoaren deslegitimazioa eta biktimak
baliabide pedagogiko gisa baliatzea. Ildo horretan, eduki horiek
herritartasunerako hezkuntzaren curriculumean sartzeak berariazko ekintza
berriak definitzen ditu eta aurreko planean esperimental gisa ageri ziren
ekintzak elementu nagusi bihurtu eta izaera orokorrarekin ikasle guztien
hezkuntza-edukietan sartu dira.
Bizikidetasun demokratikoa sustatzeko apustu serio, irmo, orokor eta
anbiziotsua egin behar da, irauteko eta ahalik eta irismen zabalena izateko
asmoarekin, eta hezkuntza formalean eta horrek gure gazteen balioetako
hezkuntzan eragiten duen gaitasunean leku aproposa aurkitzen du.
Herritartasunerako hezkuntza, ikastetxeetako bizikidetasun-planekin
batera, eta tutoretza-ekintza dira biktimen aintzatespena eta edonolako
indarkeriaren deslegitimazioari sarrera emateko esparru natural eta logikoa,
ekidistantziari edo anbiguotasunari lekurik utzi gabe.
Helburu horiek lortzeko, honako jarduera hauek aurkezten dira:

Ekintzen zerrenda
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1. Curriculuma aldatzea: Herritartasunerako hezkuntza
Herritartasunerako hezkuntzaren alorreko curriculuma aldatzeko
proposamenak harrera ona izan du Eskola Kontseiluan, eta ikastetxeen
plangintzan aurreikusi diren espazioetan antolatzeko aukera ematen du, orain
arteko antolamendua eragin gabe, bai eta ikastetxeen alorretan ere, nahitaezko
izaera ematearen alde eginez, curriculum berriak argitaratu ondoren.
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Eta, nahiz eta adierazten dituen jorratu beharreko edukiak, aukera
ematen du ikastetxeen eta horietako profesionalen autonomiaz baliatzeko,
gehiago ezagutzen baitute beren testuinguru zehatzagoko errealitatea eduki
horiek nola jorratzen diren eta zenbat sakontzen diren definitzeko. Curriculum
berria 2010-2011 ikasturtean sartuko da indarrean.
Puntu honetan, ikastetxeen antolamenduaren baitan, balioak
transmititzeko eta, zehazkiago, bizikidetasun demokratikoaren aldeko
hezkuntza lantzeko egokia den beste espazio bat aipatzen da: tutoretza-saioak.
Alor horretako edukiak curriculumak ez ditu irakatsi beharreko gaiak bezain
zehatz ezartzen; hala eta guztiz ere, taldeko tutoretzako ordu horiek badute
nolabaiteko programazioa (malguagoa eta ez hain zorrotza), giza eskubideak
errespetatzea, edonolako indarkeria gaitzestea eta gure errealitatea bere
dimentsio guztietan aitortzea lagunduko duten edukien tratamendua bildu behar
duena.
2. Autonomia Erkidegoko Bizikidetasunaren Behatokia eta bizikidetasunplanen eta ikastetxeetako behatokien inguruko ekintzak.
A) 85/2009 Dekretua 2010eko bigarren seihilekoan aldatu beharko da,
urtea amaitu baino lehen argitaratzeko.
Euskal Autonomia Erkidegoko Behatokia sortzen duen dekretua aldatu nahi da,
organo horren eraginkortasuna errazteko, ez baita oso arina, kide gehiegi
dituelako, are gehiago, aholkularitza-funtzioa duela kontuan izanda.
Horrez gain, Behatokia Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria
Deslegitimatzeko Planaren Aholku Batzordeari lotuta geratzen da, Hezkuntza
formaleko batzordean, eta horrek arina eta independentea izateko aukera
ematen dio, baina Batzordeak behar bezala informatzen du, elkartegintzarekin
zerikusi handiagoa duten beste alderdi batzuk kontuan hartzen dituela ziurtatuz.
Hartara, Behatokia gizartearen beharren eta aldaketen barometro gisa jardungo
da.
B) Ikastetxeetako bizikidetasun-planak egiteko deialdia 2009-2010
ikasturtean amaitzen da. Ez da deialdi berririk egingo eta bi ikasturteko
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gehieneko epea ezarriko da bizikidetasun-planak eta dagokion behatokia
EAEko ikastetxe guztietan abian jartzeko.
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak prozesuaren azken fase horretan
sartzen diren ikastetxeei jarraibide batzuk emango dizkie beste ikastetxe
batzuen esperientzian bildutako jarduera-ildoak helarazteko. Helburu horrekin
diseinatu da ikuskari eta aholkularien baterako ekintza bat, proiektu hau duela
hiru edo lau ikasturte hasi zuten ikastetxeetan.
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3. Prestakuntza-ekintzak
A) Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna lantzeko mintegia. Hiru
lurraldeetako lehen eta bigarren hezkuntzako 12-15 ikastetxeren talde baterako
prestakuntza. Talde horrek gizarterako eta herritartasunerako gaitasunaren
garapenean lan egingo du, Herritartasunerako Hezkuntza irakasgaia eta berriki
sartu diren edukiak barne hartuta. Jarduera horren diseinu-aldia ezinbestekoa
da zuzendaritza-taldea, klaustroa eta familiak prozesu guztian inplikatzeko,
konplexua dela ulertu eta babes dezaten, proposamenaren arrakasta
bermatzeko.
Horrez gain, irakasleak, orientatzaileak eta tutoreak prestatzera zuzendutako
hainbat jarduera planifikatzen dira, Garatu Planaren eta etorkizuneko
irakasleentzako prestakuntza pedagogikoko ikastaroen baitan.
B) Hiru Garatu ikastaro (Bizikidetasun demokratikorako hezkuntza
tutoretzatik eta antzerki-forumaren bitartez), eduki horiek tutoretza-saioetan
orientazioen, argibideen edo ikastetxeetako orientatzaileak berariaz prestatuta
sartzeko aukera aztertzeko.
C) Hiru (lurraldeko bat) Garatu ikastaro (Herritartasunerako hezkuntza),
aurreko ikastaroko mintegitik ateratako praktika onen katalogoa azaltzeko.
D) Garatu ikastaro/mintegi bat, «Bizikidetasun demokratikorako
hezkuntza, tutoretzatik», ikastetxeetako orientatzaileei zuzendua.
E) Bizikidetasun demokratikorako edukiak sartzea bigarren hezkuntzako
masterrean: egungo bigarren hezkuntzako masterra edizio bakarrerako onartu
da eta hurrengoan Bizikidetasun demokratikoarekin zerikusia duten edukiak
sartuko dira.
F) Entitateentzako ikastaroak: Sailak hala eskatuta, bi lan-ildo zabalduko
dira bizikidetasun demokratikorako hezkuntzan.
•

Antzerki-foruma bizikidetasun demokratikorako hezkuntza (bigarren
hezkuntza irakasleak)
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•

Txotxongiloak
irakasleak)

eta

balio

demokratikoak

(lehen

hezkuntzako

4. Ikasmaterialak sortzea
Egun badira bi proposamen pedagogiko, orain arte bizikidetasun
demokratikorako hezkuntzaren inguruan egindako lanaren erreferentzia
esanguratsua direnak, biktimen «parte-hartzea» kontuan hartuta; hori dela eta,
Sailari garrantzitsua iruditzen zaio eguneratzea eta ikastetxeen eskura jartzera.
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A) «Arrastoa uzten diguten bizipenak»
Proposamen pedagogiko honek biktimen lekukotasunak parte-hartze
horretarako arrazoia nahiz hori burutzeko modua justifikatzen duten oinarrien
bitartez lantzen ditu.
Argitaratutako proposamena aldatu egingo da, eguneratzeko, eta euskarazko
bertsioa egingo da.
B) «Bakerako urratsak»
Ebaluazioaren ondoren, antzeman da unitatea ez dela ez osatua ez zehatza,
eta horregatik aldatzen da.
Telematikoki banatuko da eta Sailak DVDan kopia bat emango die eskatzen
duten ikastetxeei.
Unitate berria aurtengo ikasturtea amaitu aurretik eskuragarri egongo da.
C) Material berriak
Herritartasunerako Hezkuntzako Mintegian, esperientziak bildu eta
materialak eta proposamenak probatuko dira, Herritartasunerako Hezkuntzako
testu-liburuak
argitaratzeko
argitaletxeekin
aztertzeko.
Hezkuntzako
sailburuordea hainbat argitaletxerekin bilduko da, eta prestakuntza-saioetara
joan eta, gure esperientziatik abiatuta, eskuliburu eta material berriak sortzeko
aukera emango zaie.
5. Bizikidetasun demokratikoa sustatzeko baliabideen Unitatea sortu eta
kudeatzea
Sailak bi pertsona baliatzen ditu unitate bat kudeatzeko, eta unitate
horrek, Bakearen eta Giza Eskubideen alderako Hezkuntzako Euskal Planean
aurreikusitako baliabide-zentro birtualaren –«bakegune»- lanarekin lotuta,
ikastetxeetan materialak eta jarduteko proposamenak bideratzen ditu.

- 85 -

Ikastetxe horretako arduradunek:
•

•
•
•

ikastetxeetako eskaerei erantzungo diete (fotokopiak, CDen kopiak,
artxibo-bidalketak...), ikastetxeak berak proposatutako bakerako
hezkuntzaren inguruko jarduerak abian jartzeari dagokionez, eta
ikastetxeetara igorriko diren proposamenak garatuko dituzte.
ikastetxean bertan programatutako proposamenen inguruko
ikastetxeen balorazioa bilduko dute.
ikasle.net webguneaz arduratuko dira; webgune hori eskolakomunitatearen eskola-jazarpenaren inguruko galderei erantzuteko
sortu zen.
ikastetxeei bibliografiaren inguruko aholkularitza emango diete.
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6. Berariazko proiektuak
UEPI proiektua
Proiektu sozio-komunitario honek herritartasun-baloreak jorratzen ditu,
eskolatik kanpoko komunitateko eragile guztiak inplikatuta. Eskola erreferentzia
neutrala bihurtzen da eragileentzat.
Lau ikastetxek parte hartzen dute, bakoitzak orduen erdiarekin, eta beren
proposamenetik beste ikastetxe batzuei zabal dakizkiekeen alderdiak aztertzea
helburu duen mintegi bat egiten dute, funtsezkoak diren alderdiak kontuan
izanda: zer den ezinbestekoa; zer ezin den testuinguru desberdinetan baliatu...
7. Ikasleen guraso-elkarteei zuzendutako ekintzak
Ikasleen guraso-elkarteen prestakuntza-jardueretara zuzendutako dirulaguntzen lerroak bizikidetasun demokratikorako hezkuntzara zuzendutako
jarduerei
eta
berreraikuntzaeta
adiskidetze-prozesuetan
biktimak
aintzatesteko beharrari emango die lehentasuna.
8. Gainerako sailekin batera, EITBrekin sinatutako bizikidetasun
demokratikoaren eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren alorreko
lankidetzako esparru-hitzarmenari dagokion urteko ekintza-plana diseinatu
eta garatzea.
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9.4 Kultura Saila
Kultura Sailak birformulazioan duen papera
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Kultura Saila, Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzaren bitartez,
hezkuntza ez-formalaren eta informalaren eremuan hainbat jardunen sostengua
den oinarrizko beste zutabeetako bat da. Sail horren jardun estrategikoak, oro
har, gazteengana bideratuta daude, eta, bereziki, gazte-elkarteen sarera,
ikastetxeen eta unibertsitateen ingurunean kokatutako funtsezko elementua
baita hori.
Printzipio eta balio demokratikoak errespetatzen dituzten gazte-elkarteek
eta heziketa-aisialdiko taldeek funtsezko zeregina dute gizartean, hezkuntza
ez-formalaren eta informalaren esparruetan. Gazte-talde horietan sortzen diren
lan-dinamikak eta bizipenak egokiak dira bizikidetasun-guneak sortzeko eta bat
datoz bakearen eta gizarte eskubideen kulturari dagozkion gizarte-justiziaren,
askatasunaren, elkarrizketaren, berdintasunaren eta espiritu kritikoaren
balioekin; alegia, plan honen bidez sustatu nahi direnekin.
Gazte horien ezaugarri bereizgarri bat talde horietako kide izateko
borondatea da, eta gizartea eraldatzeko idealak eta gizarte-justiziaren balioen
bilaketa aktiboa dira nagusi talde horietan. Hori dela-eta, balio horien alde lan
eta borroka egiteko gune ezin hobeak dira gazte-elkarteak.
Auzoak, komunikabideek, familiak, adiskideek eta abarrek osatzen dute
hezkuntza informalaren eremua, eta funtsezko zeregina betetzen dute balio
kolektiboen transmisioan eta bizipenean. “Herri osoa behar da haur bat
hezteko” dio Afrikako esaera zaharrak. Sozializaziorako eta garapen
komunitariorako gune gisa, gizarte-ingurunea kontuan hartu behar da bakearen
eta giza eskubideen aldeko hezkuntza lantzerakoan. Garapen komunitarioko
proiektuak sustatzera eta garatzera bideratutako erakunde publikoen eta
gizarte-ekimenaren lan koordinatua etorkizunerako inbertsioa da edozein
gizarterentzat.
Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritzak Plana garatzeko egingo
dituen jardueren artean, nabarmentzekoa da, Plana berrikusteko joerako
planteamenduen ildo beretik, aukera ematen duten ekintzetan indarkeria
terroristaren deslegitimazio etiko eta soziala laguntzen duten elementuak
sartzeko joera sustatzea. Besteak beste, gazteen artean balioetan eta bakearen
kulturan oinarritutako hezkuntzaren arloko programen garapena erraztuko
duten balioak sustatzeko diru-laguntzen lerroa aldatuko da.
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Gazteria Zuzendaritzak egingo dituen jardueren arteko beste alderdi
berritzaile bat izango da hainbat zineforum egitea, bai eta hausnarketa-foroak
eta -taldeak ere, euskal unibertsitateen esparruan, gazteen artean bakearen eta
giza eskubideen aldeko hezkuntza lantzeko. Zineforuma tresna egokia da eta,
lengoaia zinematografikotik edo zinetik abiatuta eta dinamika interaktiboaren
edo parte-hartzaileen arteko komunikazioaren bitartez, gazteen jarrera, balio
eta sineskeren inguruko hausnarketa kritikoa egin nahi da. Taldeko elkarrizketa
izango da norberaren jarrera adierazi eta kontrastatzeko modua eta, horrela,
batzuk eta besteak alderatuta, baliozkoak diren berrikusi, perspektiba berriak
antzeman, balizko aurreiritziak nabarmendu, etab.
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Ekintzen zerrenda
1.- Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzari buruzko prestakuntzaikastaroak gazteentzat.
2.- Giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzaren arloko komunitateko
lider bitartekarien prestakuntza- eta trebakuntza-programa.
3.- Balioetan eta bakearen kulturan oinarritutako hezkuntzako gida didaktikoak
berraztertzea eta egokitzea, eta astialdiko monitoreen eta zuzendarien
prestakuntza-ikastaroetako irakasleak eta ikasleak horiek erabiltzera bultzatzea.
4.- Gazteengan parte-hartzea eta balioetan eta bakearen kulturan oinarritutako
hezkuntzaren arloko programen garapena erraztuko duten balioak sustatzeko
diru-laguntzen lerroa aldatu eta indarkeria terroristaren deslegitimazio etiko eta
soziala laguntzen duten elementuak sartzea.
5.- Gazteriaren Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan bakearen eta giza
eskubideen aldeko hezkuntzari buruzko gaikako blokeak garatzea,
gazteentzako programetan.
6.- Beste autonomia-erkidegoetako eta EBko beste herrialdeetako gazteekin
sentsibilizazioko eta kultura-trukeko programa.
7.- bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntza lantzeko zineforumak
egitea, euskal unibertsitateen esparruan.
8.- Urteko informazio-, hedapen- eta sentsibilizazio-kanpaina bakearen eta giza
eskubideen kulturaren inguruan, gazteen espazioetan.
9.- Gazteen indarkeriaren eta balioetan heztearen inguruko adituen foroa
antolatzea.
10.- Gazteekin giza eskubideen eta bakearen kulturaren arloan diharduten
pertsonei zuzendutako Nazioarteko Mintegia.
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11.- Elkarteetako kide diren eta ez diren gazteekin foroak eta lantaldeak
antolatzea bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzako politiken
inguruan, euskal unibertsitateen esparruan.
12.- Gainerako sailekin batera, EITBrekin sinatutako giza eskubideen eta
aniztasunaren eta erakunde demokratikoen sustapenaren alorreko lankidetzako
esparru-hitzarmenari dagokion urteko ekintza-plana diseinatu eta garatzea.

9.5 Herrizaingo Saila
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Herrizaingo Sailaren papera birformulazioan
Herrizaingo Sailak (Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza),
bere programa sektorialaren bidez –eta bere parte-hartzearen bidez–,
indarkeria terrorista deslegitimatzeko lehentasunezko helburura zuzenduta
dauden ekimenetan eta 103 ekintzetan biktimekin eta horien elkarteekin hitz
egingo duela eta haien ikuspegia bere gain hartuko duela bermatzen du.
Herrizaingo Saila Bizikidetza Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria
Deslegitimatzeko Euskal Planean parte hartzen du, Terrorismoaren Biktimei
Laguntzeko Zuzendaritzari lotuta baitago organikoki plana.
Zuzendaritza honek terrorismoaren biktimen alorreko politika sustatu eta
kudeatzen du Eusko Jaurlaritzan. Bere programa sektorialaren bidez –eta bere
parte-hartze aktiboaren bidez–, indarkeria terrorista deslegitimatzeko
lehentasunezko helburura zuzenduta dauden ekimenetan eta ekintzetan
biktimekin eta horien elkarteekin hitz egingo duela eta haien ikuspegia bere
gain hartuko duela bermatzen du.
Bestalde, hezkuntza-zereginetan parte hartzen du, planak biktimei eta
horien lekukotasunari ezarritako helburu pedagogikoak betetzeko ematen dion
garrantziarekin bat egiteko.
Planak biktimen lekukotasunak hezkuntza-sisteman izan dezakeen
gaitasun pedagogikoa baloratzen du, betiere mezuaren eta esperientzia
horietan parte hartuko duten pertsonen aurretiazko informazioaren parametroak
egokiak badira. Ildo horretan, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza
arduratuko da aipatutako hezkuntza sisteman burutuko diren esperientzietan
adieraziko diren lekukotasunen kalitatea eta egokitasuna ziurtatzeaz.
Birformulazio-dokumentu honetan planaren printzipio eta helburuak
berrikusten dira eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren
eskumen-esparruari zuzenean eragiten dioten bi irizpide ezartzen dira. Alde
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batetik, «terrorismoaren biktimei beharrezkoa den garrantzia ematea» eta,
bestetik, «terrorismoaren biktimek bereziki, parte-hartze zuzena eta aktiboa
izan dezaten bultzatzea, aurrez aurreko presentzia baztertu gabe». Azken
batean, biktimak elementu nabarmen eta garrantzitsua izatea bizikidetasun
demokratikorako hezkuntzako programetan. Horren baitan, bidezkoa dirudi
aipatutako zuzendaritzak Planaren kudeaketa- eta garapen-zereginetan parte
hartzea, Sailarteko Batzordearen eta Aholku Batzordearen baitan.
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Bestalde, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak sustapenpolitika bat garatu du biktimen elkarteen eta, biktimek osatzez ez dituzten arren
bizikidetasun demokratikorako hezkuntzaren inguruko jarduerak egiten dituzten
beste entitate batzuen esparruan, eta terrorismoaren biktimek paper
garrantzitsua edo protagonista izango dute jarduera horietan.
Halaber, Zuzendaritza gobernuko gainerako sailekin lankidetzan jarduten
da bizikidetasun- eta tolerantzia-balioen sustapenean, komunikabideetako
publizitate-kanpainen eta terrorismoaren biktimen arlo juridiko nahiz
psikologikoetako arazoen tratamendu edo ikerketarako ezagutza-baldintza
onenak dituzten profesionalen prestakuntza eta trebakuntzaren bitartez.
Ekintzen zerrenda
1. Gainerako sailekin batera, EITBrekin sinatutako bizikidetasun
demokratikoaren eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren alorreko
lankidetzako esparru-hitzarmenari dagokion urteko ekintza-plana
diseinatu eta garatzea.
2. Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin batera, EHUrekin terrorismoaren
biktimen alorreko unibertsitateko gradu-ondoko ikasketak sustatzeko
sinatutako hitzarmena kudeatzea.
3. Bakerako hezkuntzaren alorrean, terrorismoaren biktimen paper
pedagogikoa kontuan hartzen duten proiektu eta jarduerak sustatzea.
4. Hezkuntza Sailarekin batera, geletan testigantzak emango dituzten
terrorismoaren biktimak, hautatu, prestatu eta trebatzeko. Testigantza
horiek ikus-entzunezko, idatzizko nahiz zuzeneko bitartekoen bidez
emango dira.
5. Eudel Euskadiko Udalen Elkartearekin lankidetzan jardutea espazio
publikoak bizikidetasuneko leku gisa mantendu eta defendatzeko
zereginetan, bizikidetasun demokratikorako eta tolerantziarako
pedagogia garatuz eta indarkeriaren kultura bultzatzen duten
adierazpenak saihestuz.
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6. Gure gizartean balio demokratikoak, askatasuna eta tolerantzia hedatu
eta sustatzera zuzendutako publizitate-kanpainak, bai eta terrorismoaren
biktimak aintzatestekoak ere.

9.6 Foru-aldundiak eta Eudel
(Hitzez hitz jasotzen dira Bakearen eta Giza Eskubideen alderako Hezkuntzako
Euskal Planeko (2008-2011) ekintzak, nahiz eta, Planaren birformulazioaren
ondorioz eguneraketen bat egin ahal izango den).

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

9.6.1. Arabako Foru Aldundia


Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzari lotutako mahai-jokoak
egitea.



Giza Eskubideetan oinarritutako hezkuntza-aisiako programak garatzea.



Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloko programak
foru-aterpetxeetan.

ILDO
ESTRATEGIKOA

EKINTZA

1

2

3

4

PROGRAMA ESTRATEGIKOA
A

B

C

D

E

F

G

Bakearen eta giza eskubideen
aldeko hezkuntzari lotutako mahaijokoak egitea.

Giza Eskubideetan
hezkuntza-aisiako
garatzea.

oinarritutako
programak
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H
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Bakearen eta giza eskubideen
aldeko
hezkuntzaren
arloko
programak foru-aterpetxeetan.
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9.6.2. Bizkaiko Foru Aldundia


“Giza Eskubideei buruzko Araudia” ikastaroa Aldundiko langileentzat.



Gatazkak etikoki lantzeko prestakuntza.



Erakusketa ibiltari batean oinarritutako prestakuntza ikastetxeetan.



Giza Eskubideen arloko sentsibilizazio-proiektuak.



Giza Eskubideen aldeko herrien eta hirien sarea.



Gizarte multikulturalen erronkei buruzko azterketa eta gogoeta egiteko
Giza Eskubideen Foroa.



Pertsona indibidualek edo erakundeek giza eskubideetan oinarritutako
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hezkuntzaren

arloan

egindako

ikerketen

edo

lanen

argitalpena

babestea.


Giza art. Giza aniztasunari buruzko antzerki-lanak.



Giza Eskubideetan oinarritutako hezkuntza-aisiako programak garatzea.



Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloko programak
foru-aterpetxeetan.



Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera, zergadunek giza eskubideen
babesean,

sustapenean

eta

hezkuntzan

diharduten

erakundeei

emandako laguntzak zerga-arintzea jaso dezake (1/2004 Foru Araua,
2004/03/11ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala). Era berean, zerga-pizgarri bat
eskaintzen die erakunde horiei (zerga txikiagoa).
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ILDO
ESTRATEGIKOA

EKINTZA

1

2

3

4

PROGRAMA ESTRATEGIKOA
A

B

C

D

E

F

G
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“Giza Eskubideei buruzko Araudia”
ikastaroa Aldundiko langileentzat.

Gatazkak
etikoki
prestakuntza.

Erakusketa
oinarritutako
ikastetxeetan.

ibiltari

lantzeko

batean
prestakuntza

Giza
Eskubideen
sentsibilizazio-proiektuak.

arloko

Giza Eskubideen aldeko herrien
eta hirien sarea.

Gizarte multikulturalen erronkei
buruzko azterketa eta gogoeta
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H

egiteko Giza Eskubideen Foroa.
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Pertsona
indibidualek
edo
erakundeek giza eskubideetan
oinarritutako hezkuntzaren arloan
egindako ikerketen edo lanen
argitalpena babestea.

Giza art. Giza aniztasunari buruzko
antzerki-lanak.

Giza Eskubideetan
hezkuntza-aisiako
garatzea.

oinarritutako
programak

Bakearen eta giza eskubideen
aldeko
hezkuntzaren
arloko
programak foru-aterpetxeetan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera,
zergadunek
giza
eskubideen
babesean,
sustapenean
eta
hezkuntzan diharduten erakundeei
emandako
laguntzak
zergaarintzea jaso dezake (1/2004 Foru
Araua,
2004/03/11ko
Bizkaiko
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Aldizkari Ofiziala). Era berean,
zerga-pizgarri bat eskaintzen die
erakunde horiei (zerga txikiagoa).
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9.6.3 Gipuzkoako Foru Aldundia


Giza eskubideak: globalizaziorako erronkak eta eskakizunak gaiari
buruzko ikastaroa.



Eskubide ekonomikoei, sozialei eta kulturalei buruzko hastapen-ikastaroa.



Prestakuntzarako bekak.



Giza Eskubideen inguruko mahai-joko bat egitea.



Pertsona indibidualek edo erakundeek giza eskubideetan oinarritutako
hezkuntzaren

arloan

egindako

ikerketen

edo

lanen

argitalpena
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babestea.


Giza eskubideei buruzko erakusketa ibiltaria.



Giza eskubideei buruzko antzerki-foruma.



Giza Eskubideei lotutako zinema-jarduerak.



Giza eskubideei buruzko lurralde-esparruko web-orria.



Giza eskubideen sustapenaren eta babesaren eremuan diharduten
pertsonei eta/edo erakundeei esker ona adierazteko urteko ekitaldia.



Giza

eskubideen

arloko

sentsibilizazio-proiektuetarako

laguntza

ekonomikoa.


Pertsona indibidualek edo erakundeek giza eskubideetan oinarritutako
hezkuntzaren arloan egindako ikerketen edo lanen zabalkundea
babestea.



Giza Eskubideak sustatzeko urteko kanpaina.
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EKINTZA

ILDO
ESTRATEGIKOA
1

2

3

4

PROGRAMA ESTRATEGIKOA
A

B

C

D

E

F

G

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

Giza eskubideak: globalizaziorako
erronkak eta eskakizunak gaiari
buruzko ikastaroa.

Eskubide ekonomikoei, sozialei eta
kulturalei
buruzko
hastapenikastaroa.

Prestakuntzarako bekak.

Giza Eskubideen inguruko mahaijoko bat egitea.

Pertsona
indibidualek
edo
erakundeek giza eskubideetan
oinarritutako hezkuntzaren arloan
egindako ikerketen edo lanen
argitalpena babestea.
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H

Giza
eskubideei
erakusketa ibiltaria.

buruzko

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

Giza eskubideei buruzko antzerkiforuma.

Giza Eskubideei lotutako zinemajarduerak.

Giza eskubideei buruzko lurraldeesparruko web-orria.

Giza eskubideen sustapenaren eta
babesaren eremuan diharduten
pertsonei eta/edo erakundeei
esker ona adierazteko urteko
ekitaldia.

Giza
eskubideen
arloko
sentsibilizazio-proiektuetarako
laguntza ekonomikoa.
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Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

Pertsona
indibidualek
edo
erakundeek giza eskubideetan
oinarritutako hezkuntzaren arloan
egindako ikerketen edo lanen
zabalkundea babestea.

Giza Eskubideak sustatzeko urteko
kanpaina.
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9.6.4 Udalak-Eudel


Giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzaren arloko jardunbide egokiei
buruzko udal-jardunaldia, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin
lankidetzan.



Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntza sustatzeko lanean udalek
dituzten praktika onak zabaltzea.



Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin lankidetzan aholkularitza
iraunkorreko programa sortzea, giza eskubideen eta bakearen aldeko
hezkuntzaren arloko lurralde- eta udal-politikak diseinatu, egin eta gauzatzen

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

laguntzeko.



Planeko Baliabide, Aholkularitza, Laguntza Tekniko eta Informazio Zentroarekiko
loturazko baliabide bat sortzea, giza eskubideetan eta bakean oinarrituriko
hezkuntzaren arloko udal-politikei buruzko aholkularitza gauzatzeko.



Giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzarako udal-sarea sortzea.



Giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntzako udal-mailako programa
integralak garatzea Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin
lankidetzan.



Giza eskubideen eta bakearen arloko hezkuntzazko esku-hartzeak egiteko
programa garatzea udalen kultur egitarauen bidez, Eusko Jaurlaritzako Giza
Eskubideen Zuzendaritzarekin lankidetzan.
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EKINTZA

ILDO
ESTRATEGIKOA

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

1

2

3

4

PROGRAMA ESTRATEGIKOA
A

B

C

D

E

F

G

Giza eskubideen eta bakearen
aldeko
hezkuntzaren
arloko
jardunbide egokiei buruzko udaljardunaldia, Eusko Jaurlaritzako
Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin
lankidetzan.

Bakearen eta giza eskubideen
aldeko
hezkuntza
sustatzeko
lanean udalek dituzten praktika
onak zabaltzea.

Eusko
Jaurlaritzako
Giza
Eskubideen
Zuzendaritzarekin
lankidetzan
aholkularitza
iraunkorreko programa sortzea,
giza eskubideen eta bakearen
aldeko
hezkuntzaren
arloko
lurraldeeta
udal-politikak
diseinatu, egin eta gauzatzen
laguntzeko.
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H

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

Planeko Baliabide, Aholkularitza,
Laguntza Tekniko eta Informazio
Zentroarekiko loturazko baliabide
bat sortzea, giza eskubideetan eta
bakean oinarrituriko hezkuntzaren
arloko
udal-politikei
buruzko
aholkularitza gauzatzeko.

Giza eskubideen eta bakearen
aldeko hezkuntzarako udal-sarea
sortzea.

Giza eskubideen eta bakearen
aldeko hezkuntzako udal-mailako
programa integralak garatzea
Eusko
Jaurlaritzako
Giza
Eskubideen
Zuzendaritzarekin
lankidetzan.

Giza eskubideen eta bakearen
arloko hezkuntzazko esku-hartzeak
egiteko
programa
garatzea
udalen kultur egitarauen bidez,
Eusko
Jaurlaritzako
Giza
Eskubideen
Zuzendaritzarekin
lankidetzan.
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10. Dokumentazioa
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza Ararteko, Vitoria-Gasteiz,
2009.

Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

CEP ZAMAKOLA, Bizi gaitezen elkarrekin. Proyecto escolar de educación para la
convivencia. Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2009.
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Primera Evaluación del Plan vasco de
Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011). Gobierno
Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2009.
GARAIGORDOBIL, MAITE, Evaluación del programa «Dando pasos hacia la pazBakerako urratsak». Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2009.
GOBIERNO VASCO, Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos (2008-2011). Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2008.
ETXEBERRIA, XABIER, La Educación para la Paz vertebrada por las víctimas.
Bakeaz, Bilbao, 2009.
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Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria Deslegitimatzea (2010-2011)

11. Eranskina. Jardueren fitxa banakotuak.
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Herritartasunerako Hezkuntzaren curriculumari buruzko Dekretua aldatzea

Deskribapena

Irakasgai honetako curriculumaren hainbat alderdi aldatzea

Arduraduna

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

Hartzaileak

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Terrorismoa deslegitimatzeari eta biktimei beren izaera aitortzeari dagozkion edukiak lehen hezkuntzako
eta bigarren hezkuntzako aldien curriculumetan ager daitezela, eta, hala, nahitaezko bihur daitezela.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
0,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Programa estrategikoak
A

Prestakuntza eta gaikuntza

3 Erakundeak trebatzea

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetasuneko Behatokia sortzeko apirilaren 21eko 85/2009
Dekretua aldatzea

Deskribapena

Dekretuaren aldaketa argitaratzea, organo horren osaketa berria ezartzeko; egiturari eutsiko zaio, baina
kideen kopurua aldatuko da, eta Kontseilu Aholkularian izango den partaidetza zehaztuko da

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

Gizarte zibila

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bizikidetasunaren Behatokiaren osaerak lan arin eta eraginkorra egiteko aukera ematea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
0,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

3 Erakundeak trebatzea

D

Esku hartzeko programak

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Ordu-kopurua

Kalitatea

Aholkularitza

Aurrekontua

Gogobetetzea

Kanpaina ofizialak

Aholkularitza

Egokitzapena

Bitarteko ofizialak

Aholkularitza-prozesuak

Beharrizanak

Onuradun-kopurua

Inpaktua

Profesional-kopurua
Erakunde-kopurua
Kanpaina-kopurua
Kartelak
Iragarkiak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Kanpaina-gidak
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
Ikerketa-kopurua
Egindako foro-kopurua
Laneko /eztabaidako lantaldeak
Txosten-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Bakerako Urratsak birformulatzea

Deskribapena

Bakerako Urratsak materiala doitzea, ebaluazioan antzemandako hutsak konpontzeko.

Arduraduna

Teknikari aditua

Hartzaileak

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Ikasmaterialak sortzea

Bakerako eta giza eskubideetarako materiala aurkeztea, gure errealitateari egokiturik, bibliografia-iturri
askotariko eta behar beste egiaztatuari egokiturik, kontzeptuak zorrotz erabiliz, eta giza eskubideen
defentsari egokiturik.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Aditu-irizpena

Noiz

expost

Nork

Hezkuntza Saileko teknikariak
3.600,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

D

Esku hartzeko programak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Ordu-kopurua

Kalitatea

Emandako ziurtagiri kopurua

Aurrekontua

Gogobetetzea

Material ofizialak

Aholkulari-taldeak

Egokitzapena

Aholkularitza

Beharrizanak

Aholkularitza-prozesuak

Inpaktua

Gidak eta materialak
Unitate didaktikoak
Argitalpenak
Programak
Onuradun-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna lantzeko prestakuntza- eta esperimentazio-mintegia

Deskribapena

Herritartasun-balioetan eta balio demokratikoetan hezteko konpromisoagatik hautatutako irakasletaldearentzako prestakuntza-mintegia Ikastetxean, eskumen honen inguruko hainbat alderdiri helduko
zaie, eta herritartasunerako hezkuntzaren eduki berriak ikasgelan garatzeko tresnak landuko dira.
Proposamenean ibilbideak agertuko dira, eta ikastetxe bakoitzak osatu egingo ditu bere errealitatearen
arabera.

Arduraduna

Hezkuntzako talde teknikoa

Hartzaileak

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 15 ikastetxe

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

* Parte hartuko duten irakasleei Herritartasunerako Hezkuntzaren ikasgaia eta haren edukiak ikasgelan
lantzeko tresnak ematea
* Biktimak hor izateak eta biktimek ikasgelan egin beharreko lanak dakarten auzia “zakarkeriarik gabe”
konpontzea
* Gazteen indarkeria, edozein eratakoa dela ere, baztertzea
* Terrorismoa deslegitimatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Mintegiaren koordinatzailea
250.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

D

Esku hartzeko programak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Ordu-kopurua

Kalitatea

Emandako ziurtagiri kopurua

Aurrekontua

Gogobetetzea

Material ofizialak

Aholkulari-taldeak

Egokitzapena

Kreditutako profesional kopurua

Aholkularitza

Beharrizanak

Gidak eta materialak

Inpaktua

Unitate didaktikoak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Argitalpenak
Programak
Onuradun-kopurua
Profesional-kopurua
Teknikariak
Erakunde-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Birformulazioa: "Arrastoa uzten diguten bizipenak"

Deskribapena

“Arrastoa uzten diguten bizipenak" unitate didaktikoa eguneratzea eta euskarara itzultzea.

Arduraduna

Kanpoko aditu-taldea

Hartzaileak

Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Ikasmaterialak sortzea

Material eguneratuagoa aurkeztea, formatuari dagokionez, lekukotasun gehiagoz hornituz, eta bi
hizkuntzetan.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Aditu-irizpena

Noiz

expost

Nork

Talde aditua
7.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

D

Esku hartzeko programak

Adierazle koalitatiboak

Aurrekontua

Kalitatea

Aholkulari-taldeak

Gogobetetzea

Aholkularitza

Egokitzapena

Aholkularitza-prozesuak

Beharrizanak

Argitalpenak

Inpaktua

Adierazle orokorrak

Programak
Onuradun-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Bakegune eskola

Deskribapena

Bakerako hezkuntzaren inguruan ikastetxeei zuzendutako proposamen didaktikoak kudeatzeko unitatea

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

EAEko irakasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

* Ikastetxeek unitate hau hartu behar dute bakerako hezkuntzarekin lotutako proposamen didaktikoei
buruzko ekarpenak egiteko tarte baten gisa. Ikasle.net
* Proposamenen bilakaera zaintzea ikastetxeetan

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

etengabe

Nork

Unitateko teknikariak
0,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

E

Dokumentazioa eta Informazioa

3 Erakundeak trebatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Prestakuntza ofizial kopurua

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Emandako ziurtagiri kopurua

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Kreditutako profesional kopurua

Aurrekontua

Beharrizanak

Zentro ofizialak

Onuradun-kopurua

Inpaktua

Dokumentazio ziurtatua

Profesional-kopurua
Teknikariak
Erakunde-kopurua
Dokumentazio-zentroak
Informazio-guneak
Kontsulta-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Ikerketa-kopurua
Igorpen-kopurua
Txosten-kopurua
Erakunde parte-hartzaileak

Izenburua

Garatu-ko 3 ikastaro: “Herritartasunerako Hezkuntza”

Deskribapena

* Herritartasunerako Hezkuntzaren esparruko curriculum berrirako proposamen didaktikoa
* Aurreko urteko mintegitik ateratako jardunbide egokien katalogoa

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

*Arlo honetako curriculumean jasotako edukiak tratatzeko jarraibideak ematea
* Era bateko eta besteko indarkeriak ikuspuntu etiko batetik tratatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Ikastaroetako arduradunak
6.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

A

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Inpaktua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetasuneko Behatokia abian jartzea

Deskribapena

Behatokia eta lehenengo azterlanak martxan jartzea.

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

Gizarte zibila

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Hezkuntza-komunitateak parte hartzeko eta hari aholkua emateko foro bat sustatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

etengabe

Nork

Saila
182.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

3 Erakundeak trebatzea

D

Esku hartzeko programak

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Aholkularitza

Inpaktua

Adierazle orokorrak
Aholkularitza

Aholkularitza-prozesuak
Programak
Ikerketa-kopurua
Laneko /eztabaidako lantaldeak
Txosten-kopurua
Kolektiboak
Bitartekoak
Pertsona-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

UEPI proiektua

Deskribapena

Erkidego osoa hezkuntza-egintzaren partaide eginez, herritartasun-balioekiko konpromisoa bultzatzen
duen proiektu soziokomunitarioa.

Arduraduna

4 ikastetxe: Zamakola LHI- Juan Delmás LHI, Gainzuri LHI, Cervantes LHI, Fco. de Vitoria BHI

Hartzaileak

Ikastetxe horietako hezkuntza-komunitateak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Hezkuntza-proiektua

Belaunaldi gazteenen heziketan komunitate osoaren parte hartzea sustatzea (Administrazioa, elkartesarea, merkatariak, erretiratuak, familiak…)

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

etengabe

Nork

Aholkulari arduraduna
192.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

3 Erakundeak trebatzea

D

Esku hartzeko programak

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Gaitutako pertsona-kopurua

Kalitatea

Ordu-kopurua

Gogobetetzea

Aurrekontua

Egokitzapena

Programak

Beharrizanak

Onuradun-kopurua

Inpaktua

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Profesional-kopurua
Erakunde-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Garatu-ko 3 ikastaro: “Bakerako Hezkuntza, tutoretzak zuzenduta eta antzerki-foruma erabilita”

Deskribapena

Tutoretzako Ekintza Plana diseinatzeko proposamena, ikastetxeetako bizikidetasun-planen esparruan
eta antzerki-foruma bezalako tresnen laguntzaz.

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

Ikastetxeetako tutoreak eta orientatzaileak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

* Tutoretzarako gunea antolatzea Bizikidetasun-planetatik abiatuz, eta, zehatzago esateko, bakerako
hezkuntzaren inguruan
* Antzerki-forum izeneko tresna ezagutu eta erabiltzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
12.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

A

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Inpaktua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Bakerako Hezkuntza irakasleen hasierako trebakuntzan

Deskribapena

Bigarren Hezkuntzako Masterrean, terrorismoa deslegitimatzeko eta biktimei begirunea erakusteko
edukiak sartzeko proposamena.

Arduraduna

Masterreko irakasleak

Hartzaileak

Masterreko ikasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Irakasle berriak gaitzea Bakerako Hezkuntzaren edukiak ikasgelan lantzeko, betiere gure testuinguru
honetan

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
0,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

A

Adierazle koalitatiboak

Gaitutako pertsona-kopurua

Egokitzapena

Ordu-kopurua

Inpaktua

martes, 08 de junio de 2010

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle orokorrak
Prestakuntza ofizial kopurua

Página 13 de 61

BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Indarkeria, bake eta biktimei buruzko hausnarketa-jardunaldiak

Deskribapena

Berrikuntza-ekintzen artean, indarkeriaren deslegitimaziora hurbiltzeko hausnarketa eta eztabaida
jardunaldiak planifikatzea sartzen da.

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

Ikastetxeak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Ikastetxeek bake positibo baterako hezkuntzan duten zeresana azpimarratzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
10.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

Adierazle koantitatiboak
Ordu-kopurua

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

H

Mobilizazioa

Adierazle koalitatiboak
Inpaktua

Adierazle orokorrak
Bitarteko ofizialak

Aurrekontua
Onuradun-kopurua
Kanpaina-kopurua
Kartelak
Iragarkiak
Kanpaina-gidak
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
Kolektiboak
Bitartekoak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Pertsona-kopurua

Izenburua

Ikasleen gurasoen elkarteentzako diru-laguntzak, eta gurasoen federazio, konfederazio eta
kooperatibentzakoak

Deskribapena

Bakerako hezkuntzaren esparruko proiektuak edo jarduerak babestea, baremazio-irizpideetan oinarrituta.

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

Familiak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Familiei Bakerako Hezkuntzarekin zerikusia duten edukien tratamenduan parte harraraztea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
600.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

2 Gizartea trebatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Ordu-kopurua

Gogobetetzea

Aurrekontua

Egokitzapena

Onuradun-kopurua

Beharrizanak

Adierazle orokorrak

Hedabideetan zenbat aldiz agertu den

martes, 08 de junio de 2010

Página 15 de 61

BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Txotxongiloak eta Bakerako Hezkuntza

Deskribapena

Txotxongiloak, gatazkak tratatzeko eta indarkeriarik ezean hezitzeko tresna pedagogiko egokia diren
aldetik.

Arduraduna

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaz kanpoko entitateak, lan-eduki horien eskaerari erantzuten
diotenak

Hartzaileak

Lehen Hezkuntzako irakasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Txotxongiloen bidez, hasiera batean lantzeko zailak izan daitezkeen gaiak eta edukiak sartzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
3.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

A

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Inpaktua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

1. urteko bizikidetasun-planen koordinatzaileentzako jardunaldiak (2. edizioak: 2009-2010 eta 20102011)

Deskribapena

Ikastetxeetan bizikidetasun-planak artikulatzeko proposamen desberdinen aurkezpena

Arduraduna

Kanpoko eragileak

Hartzaileak

Ikastetxeetako bizikidetasun-planetarako eta behatokietarako 1. urteko koordinatzaileak.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

* Pertsonaren garapen moral eta etikoa, gazteek hezkuntzaren ibilbidean igaro behar izaten dituzten
faseak analizatuz.
* Tutoretza bizikidetzarako eta bizikidetasunezko espazio gisa hartzea
* Gatazkak bitartekaritzaren bidez tratatzea
* Ikasgelan indarkeriak tratatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
10.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

A

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Inpaktua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Ikastetxeetako bizikidetasun-planetarako eta behatokietarako orientzazio-gida.

Deskribapena

Beren bizikidetasun-planak eta behatokiak 3 edo 4 urte lehenago sortu zituzten ikastetxeen ebaluazioa.
Txosten gida bat egingo da ikastetxeetara bidaltzeko orientabide gisa.

Arduraduna

Bizikidetasun-planetako taldean parte hartzen duten bizikidetasun-aholkulariak eta ikuskatzaileak.

Hartzaileak

Ikastetxeak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Txosten gida bat egitea

Jarduera onen gidaren ekarpena egitea; EAEko ikastetxeetatik ateratakoa izango da gida hori.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
25.000,00 €

Aurrekontua

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

A

Prestakuntza eta gaikuntza

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

E

Dokumentazioa eta Informazioa

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Ordu-kopurua

Kalitatea

Profesional-lantalde ofizialak

Aurrekontua

Gogobetetzea

Aholkularitza

Aholkulari-taldeak

Egokitzapena

Kreditutako profesional kopurua

Aholkularitza

Beharrizanak

Zentro ofizialak

Aholkularitza-prozesuak

Inpaktua

Dokumentazio ziurtatua

Onuradun-kopurua
Profesional-kopurua
Teknikariak
Erakunde-kopurua
Dokumentazio-zentroak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Informazio-guneak
Kontsulta-kopurua
Erakunde parte-hartzaileak

Izenburua

Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzari buruzko prestakuntza-ikastaroak gazteentzat

Deskribapena

Gazteria-eragileen prestakuntza eta trebakuntza

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.Gazteen Euskal Behatokia.

Hartzaileak

Gazteak.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Gazteei prestakuntza eta gaitasun soziala ematea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Gazteen Euskal Behatokia.
20.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak
Prestakuntza-jarduerak

Programa estrategikoak
A

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Gogobetetzea

Gaitutako pertsona-kopurua
Ordu-kopurua
Aurrekontua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloan espezializatutako komunitateko lider
bitartekarien urteko prestakuntza- eta trebakuntza-programa.

Deskribapena

Gazteria-eragileen prestakuntza eta trebakuntza

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.

Hartzaileak

Gazte-elkarteetako kide diren gazteak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Gazteria-eragileei prestakuntza eta trebakuntza ematea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
40.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

Programa estrategikoak
A

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Gogobetetzea

Gaitutako pertsona-kopurua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Ordu-kopurua
Aurrekontua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Balioetan eta bakearen kulturan oinarritutako hezkuntzako gida didaktikoak berraztertzea eta egokitzea,
eta astialdiko monitoreen eta zuzendarien prestakuntza-ikastaroetako irakasleak eta ikasleak horiek
erabiltzera bultzatzea

Deskribapena

Aisialdi-eskoletarako baliabide didaktiko eta materialak sortzea

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza. Aisialdiko eskolak.

Hartzaileak

Aisialdiko monitoreen eta zuzendarien prestakuntza-ikastaroetako irakasleak eta ikasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen ikuspegitik indarkeriarik ezaren, tolerantziaren, demokraziaren, elkartasunaren eta justiziaren
balioak ikasleentzako testu-liburuen, material didaktikoen eta hezkuntzako materialen, eta ikusentzunezko programen edukietan txerta daitezen bultzatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
0,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

A

Prestakuntza eta gaikuntza

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Prestakuntza ofizial kopurua

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Emandako ziurtagiri kopurua

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Aholkularitza

Inpaktua

Aholkularitza-prozesuak
Gidak eta materialak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Gazteei begira, balioetan eta bakearen kulturan oinarritutako hezkuntzaren arloko programak garatzeko
diru-laguntzen lerroa aldatzea, eta indarkeria terroristaren deslegitimazio etiko eta soziala laguntzen
duten elementuak sartzea.

Deskribapena

Gazteen artean tolerantzia-balioak sustatzen dituzten gazte-erakundeak indartzea

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.

Hartzaileak

Gazte-elkarteak.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen kultura baten alde lan egiten duten gazte-erakundeak indartzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
256.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

D

Esku hartzeko programak

E

Dokumentazioa eta Informazioa

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koantitatiboak

G

Ikerketa eta gogoeta

H

Mobilizazioa

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Ordu-kopurua

Kalitatea

Emandako ziurtagiri kopurua

Aurrekontua

Gogobetetzea

Profesional-lantalde ofizialak

Aholkulari-taldeak

Egokitzapena

Aholkularitza

Aholkularitza

Beharrizanak

Material ofizialak

Aholkularitza-prozesuak

Inpaktua

Programa ofizialak
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Gidak eta materialak

Programa ziurtatuak

Unitate didaktikoak

Kreditutako profesional kopurua

Argitalpenak

Zentro ofizialak

Programak

Dokumentazio ziurtatua

Onuradun-kopurua
Profesional-kopurua
Teknikariak
Erakunde-kopurua
Dokumentazio-zentroak
Informazio-guneak
Kontsulta-kopurua
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Ikerketa-kopurua
Mintegiak, kongresuak eta jardunaldiak
Laneko /eztabaidako lantaldeak
Txosten-kopurua
Mobilizazioak
Kolektiboak
Bitartekoak
Erakunde parte-hartzaileak
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Gazteriaren Euskal Behatokiko Dokumentazio Zentroan bakearen aldeko hezkuntzari eta giza
eskubideei buruzko gaikako blokeak garatzea, gazteentzako programetan.

Deskribapena

Gazteei eta horien balioei buruzko dokumentazioak

Arduraduna

Gazteen Euskal Behatokia. Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.

Hartzaileak

Gazte-elkarteak. Gazteria-teknikariak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Gazteen bakerako eta giza eskubideetarako hezkuntzarekin zerikusia duten agiriak garatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

etengabe

Nork

Gazteen Euskal Behatokia
0,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

4 Koordinatzea eta bultzatzea

E

Dokumentazioa eta Informazioa

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Aurrekontua

Gogobetetzea

Gidak eta materialak

Egokitzapena

Unitate didaktikoak

Beharrizanak

Adierazle orokorrak

Argitalpenak
Profesional-kopurua
Teknikariak
Dokumentazio-zentroak

martes, 08 de junio de 2010

Página 24 de 61

BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Beste autonomia-erkidegoetako eta EBko beste herrialdeetako gazteekin sentsibilizazioko eta kulturatrukeko programa.

Deskribapena

Autonomia-erkidegoko eta EBko herrialde desberdinetako gazteen esperientzien eta sareko lanaren
trukaketa

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.

Hartzaileak

Gazteak.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Sareko esperientziak eta lanak trukatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
40.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

D

Esku hartzeko programak

2 Gizartea trebatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak
Aurrekontua

Adierazle koalitatiboak
Gogobetetzea

Adierazle orokorrak
Programa ofizialak

Programak

Kanpaina ofizialak

Onuradun-kopurua

Bitarteko ofizialak

Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Txosten-kopurua
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntza lantzeko zineforumak egitea, euskal unibertsitateen
esparruan.

Deskribapena

Zineforuma erabiltzea bakearen kultura eta giza eskubideak sustatzeko unibertsitate-esparruan

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza (elkarlanean euskal unibertsitateekin).

Hartzaileak

Gazteak.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Analisia eta gogoeta. Sareko esperientziak eta lanak trukatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
40.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

D

Esku hartzeko programak

2 Gizartea trebatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Ordu-kopurua

Gogobetetzea

Aurrekontua

Egokitzapena

Programak

Inpaktua

Adierazle orokorrak

Onuradun-kopurua
Erakunde-kopurua
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
Bertaratutakoen kopurua
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Urteko informazio-, hedapen- eta sentsibilizazio-kanpaina bakearen eta giza eskubideen kulturaren
inguruan, gazteen espazioetan.

Deskribapena

Bakerako kulturari eta giza eskubideei buruzko kanpaina bat garatzea gazteentzat.

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.

Hartzaileak

Gazteak, oro har; elkarteetako kide diren gazteak eta gazte-elkarteak.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakerako kultura sustatzea eta giza eskubideak sustatzea Terrorismoaren deslegitimazio etiko, politiko
eta morala.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
40.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

Adierazle koantitatiboak
Aurrekontua
Kanpaina-kopurua

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koalitatiboak
Inpaktua

Adierazle orokorrak
Kanpaina ofizialak
Bitarteko ofizialak

Kartelak
Iragarkiak
Kanpaina-gidak
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Gazte-indarkeriaren eta balioetan oinarritutako hezkuntzaren arloko adituekin foro bat antolatzea.

Deskribapena

Hausnarketa-espazio bat gazteen indarkeria eta horren baldintzatzaile eta arrazoiak aztertzeko eta
balioetako hezkuntzatik abiatuta heltzeko.

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.

Hartzaileak

Gazteak, gazte-elkarteak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Sareko esperientziak eta lanak trukatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
30.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

G

Ikerketa eta gogoeta

3 Erakundeak trebatzea
4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Ordu-kopurua

Kalitatea

Aurrekontua

Gogobetetzea

Bertaratutakoen kopurua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak

Harremanetan diren hedabideak
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Gazteekin giza eskubideen eta bakearen kulturaren arloan diharduten pertsonei zuzendutako
Nazioarteko Mintegia.

Deskribapena

Bakerako kulturari eta giza eskubideei buruzko nazioarteko hausnarketa-espazioa

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza.

Hartzaileak

Gazteria-arloko profesionalak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Sareko esperientziak eta lanak trukatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
40.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

3 Erakundeak trebatzea

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Aurrekontua
Mintegiak, kongresuak eta jardunaldiak
Bertaratutakoen kopurua
Harremanetan diren hedabideak
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Elkarteetako kide diren eta ez diren gazteekin foroak eta lan-taldeak antolatzea, bakearen eta giza
eskubideen aldeko hezkuntza sustatzeko politikei buruz, euskal unibertsitateen esparruan.

Deskribapena

Bakerako kulturari eta giza eskubideei buruzko nazioarteko hausnarketa-espazioa unibertsitatearen
esparruan

Arduraduna

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza (elkarlanean euskal unibertsitateekin).

Hartzaileak

Gazteak, elkarteetako kide izan ala ez.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Sareko esperientziak eta lanak trukatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak

Noiz

expost

Nork

Saila
20.000,00 €

Aurrekontua
Kultura

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

D

Esku hartzeko programak

2 Gizartea trebatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Aurrekontua

Gogobetetzea

Programak

Egokitzapena

Adierazle orokorrak

Onuradun-kopurua
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
Bertaratutakoen kopurua
Harremanetan diren hedabideak
Egindako foro-kopurua
Txosten-kopurua
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

EITBrekin lankidetzako esparru-hitzarmena sinatzea, komunikabide publikoetan bizikidetasun
demokratikoaren eta indarkeriaren deslegitimazioaren alorreko ekintza-programak garatzeko

Deskribapena

Hitzarmenak definitu eta zehaztu egiten ditu bizikidetasun demokratikoaren eta indarkeriaren
deslegitimazioaren aldeko hezkuntzaren arloan urteko plangintza bat garatzea ahalbidetuko duten
tresnak eta lankidetza-organo mistoa.

Arduraduna

EITB eta Sailarteko Batzordea

Hartzaileak

Gizarte zibila

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Hedabide publikoak (EITB) sustatzea terrorismoaren deslegitimaziorako eta giza eskubideen
sustapenerako eragile gisa.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak eta audientzia-indizeak

Noiz

etengabe

Nork

Sailenarteko Batzordea
225.000,00 €

Aurrekontua

Lehendakaritza

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

D

Esku hartzeko programak

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Profesional-lantalde ofizialak

Ordu-kopurua

Gogobetetzea

Aholkularitza

Aurrekontua

Egokitzapena

Programa ofizialak

Aholkulari-taldeak

Beharrizanak

Programa ziurtatuak

Aholkularitza

Inpaktua

Kreditutako profesional kopurua

Aholkularitza-prozesuak
Programak
Onuradun-kopurua
Profesional-kopurua
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Teknikariak
Erakunde-kopurua
Kanpaina-kopurua
Iragarkiak
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)

Izenburua

Terrorismoaren biktimei buruz unibertsitateko graduondoko ikasketak garatzeko laguntza

Deskribapena

Kriminologiaren Euskal Institutuaren bitartez UPV-EHUrekin sinatutako hitzarmenari eustea,
esperientzia traumatikoen biktimei buruzko graduondoko ikastaro bat egiteko.

Arduraduna

EHU, Kriminologiaren Euskal Institutuaren bitartez.

Hartzaileak

Biktimen arazo juridiko eta psikologikoen problematikan sakondu nahi duten unibertsitateko ikasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Terrorismoaren biktimek dituzten arazo juridiko eta psikologikoei buruzko ezagutza profesional
espezifikoaren zabalkundea egitea, eta, horretarako, ezagutza horren edukia beren lanbide-jarduerara
eramango duten profesionalak prestatzea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

EHU
65.000,00 €

Aurrekontua

Herrizaingoa

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak
Emandako ziurtagiri kopurua

Bertaratutakoen kopurua
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Bakearen aldeko Hezkuntzan terrorismoaren biktimen paper pedagogikoa kontuan hartzen duten
proiektuak eta jarduerak sustatzea

Deskribapena

Terrorismoaren biktimen lekukotasunak kontuan hartuta eta bakerako hezkuntza xede izanik egindako
proiektu eta jardueretarako diru-laguntzak.

Arduraduna

Elkarte pribatuak, biktimenak izan edo ez.

Hartzaileak

Hezkuntza-sistemako ikasleak, aisialdiko jardueretan parte hartzen duten gazte-taldeak, telebistako edo
beste komunikabide batzuetako ikusleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Laguntza ekonomikoa ematea, terrorismoaren biktimen lekukotzak hezkuntzaren arlo guztietarako
aintzat hartuko dituzten tresna eta eduki pedagogikoak eskaintzen dituzten proiektu eta jarduerak
hedarazteko.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza
100.000,00 €

Aurrekontua

Herrizaingoa

Saila:
Ildo estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Programa estrategikoak
D

Esku hartzeko programak

3 Erakundeak trebatzea

Adierazle koantitatiboak
Aurrekontua

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena

Programak
Erakunde-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Terrorismoaren biktimen lekukotasuna geletan egon dadin laguntza eskaintzea

Deskribapena

Beren lekukotasuna ematera ikastetxeetako ikasgeletara joango diren biktimak aukeratzea, horiekin
harremanetan jartzea eta koordinatzea.

Arduraduna

Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza.

Hartzaileak

Biktimak bertara eramatea adosten duten ikastetxeetako ikasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Terrorismoaren biktimek ikasgeletan emango duten lekukotasun zuzena Euskal Autonomia Erkidegoko
ikasleen artean bakearen, bizikidetasunaren, errespetuaren eta tolerantziaren balioak sustatzeko tresna
pedagogiko gisa baliatzeko bidea erraztea.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Hezkuntza Saila (programaren arduraduna)
0,00 €

Aurrekontua
Herrizaingoa

Saila:
Ildo estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

Programa estrategikoak
A

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Prestakuntza-jarduerak

Gogobetetzea

Gaitutako pertsona-kopurua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak

Ordu-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

Terrorismoaren biktimen memoriari buruzko publizitate-kanpaina.

Deskribapena

Hedabideetan (idatzizko prestsa, irratia, tb etab.) kanpaina bat egitea terrorismoaren biktimen oroimena
zabaltzeko eta sustatzeko.

Arduraduna

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza. Publizitate-agentzia

Hartzaileak

Euskal herritarrak, oro har.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Iritzi publikoan orokorrean ideia hau sendotu eta finkatu behar da: terrorismoaren biktimen oroimena
aintzat hartu beharreko funtsezko balioa da, bakean elkarrekin bizi nahi badugu.

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
360.000,00 €

Aurrekontua

Herrizaingoa

Saila:
Ildo estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

Adierazle koantitatiboak
Aurrekontua

Programa estrategikoak
F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena

Kanpaina-kopurua
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

BAKEAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN ARLOKO GAIKUNTZARAKO PROGRAMA

Deskribapena

Bakearen eta giza eskubideen arloko prestakuntza-ikastaroak

Arduraduna

Kanpoko entitatea

Hartzaileak

Herri-administrazioetako funtzionarioak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Funtzionarioak giza eskubideen eta bakearen arloan prestatu eta gaitzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
60.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

A

4 Koordinatzea eta bultzatzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

D

Esku hartzeko programak

Adierazle koantitatiboak

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Emandako ziurtagiri kopurua

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Aholkularitza

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Programa ziurtatuak

Aurrekontua
Aholkularitza
Programak
Onuradun-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

BAKEAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO HEZKUNTZAREKIN LOTUTAKO
PROIEKTUENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMA, GIZARTE-ERAKUNDEEI ZUZENDUTA

Deskribapena

Bakearen eta giza eskubideen arloan hezteko proiektuetarako diru-laguntzak emateko deialdia gizarteantolakundeentzat

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Gizarte-erakundeak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen eta giza eskubideen arloan hezteko proiektuen eta programen garapena sustatzea gizarteerakundeetan

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
1.320.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

3 Erakundeak trebatzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

D

Esku hartzeko programak

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak

Prestakuntza eta gaikuntza

G

Ikerketa eta gogoeta

H

Mobilizazioa

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Ordu-kopurua

Kalitatea

Kreditutako profesional kopurua

Aurrekontua

Gogobetetzea

Zentro ofizialak

Argitalpenak

Egokitzapena

Dokumentazio ziurtatua

Programak

Beharrizanak

Onuradun-kopurua

Inpaktua

Profesional-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Teknikariak
Erakunde-kopurua
Dokumentazio-zentroak
Informazio-guneak
Kontsulta-kopurua
Ikerketa-kopurua
Erakunde parte-hartzaileak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

BAKEAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO HEZKUNTZAREKIN LOTUTAKO
PROIEKTUENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMA

Deskribapena

Bakearen eta giza eskubideen arloan hezteko proiektuetarako diru-laguntzak emateko deialdia
udalerrientzat eta toki-erakundeentzat

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Udalak eta toki-entitateak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen eta giza eskubideen arloan hezteko programen garapena sustatzea udaletan

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
600.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

3 Erakundeak trebatzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

D

Esku hartzeko programak

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak
Aurrekontua

G

Ikerketa eta gogoeta

H

Mobilizazioa

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena

Programak
Erakunde-kopurua
Egindako foro-kopurua
Txosten-kopurua
Mobilizazioak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

GIZA ESKUBIDEETAN OINARRITUTAKO ETA BAKEAREN ALDEKO HEZKUNTZAKO ELKARTEEN
FOROAREKIN LANKIDETZA-HITZARMENA EGITEA

Deskribapena

Lankidetza-hitzarmena prestatzea

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntza Elkarteen Foroa.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Elkarteen Foroarekin lankidetza iraunkorreko esparru bat ezartzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
30.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

4 Koordinatzea eta bultzatzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

D

Esku hartzeko programak

E

Dokumentazioa eta Informazioa

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

G

Ikerketa eta gogoeta

H

Mobilizazioa

Adierazle koantitatiboak
Prestakuntza-jarduerak

Prestakuntza eta gaikuntza

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena

Gaitutako pertsona-kopurua
Ordu-kopurua
Aurrekontua
Aholkularitza

martes, 08 de junio de 2010

Página 40 de 61

BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Gidak eta materialak
Programak
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
Mintegiak, kongresuak eta jardunaldiak
Bertaratutakoen kopurua
Egindako foro-kopurua
Laneko /eztabaidako lantaldeak
Txosten-kopurua
Mobilizazioak
Erakunde parte-hartzaileak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

UNIBERTSITATEAN GIZA ESKUBIDEEN ETA BAKEAREN INGURUAN IKERTZEA ETA
HAUSNARKETA EGITEA

Deskribapena

Unibertsitatearen esparruan, giza eskubideen eta bakearen arloko ikerketa eta hausnarketa bultzatzea
eta sustatzea

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Unibertsitateko ikasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Unibertsitatearen esparruan, giza eskubideen eta bakearen arloko ikerketa eta hausnarketa sustatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
20.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

Programa estrategikoak
G

Ikerketa eta gogoeta

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak
Ikerketa-kopurua

martes, 08 de junio de 2010

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

GIZA ESKUBIDEEN INGURUAN GRADUONDOKO IKASKETAK SUSTATZEA

Deskribapena

Giza eskubideen inguruko graduondoko ikasketak sostengatzea eta sustatzea

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Unibertsitateko graduondoko ikastaroak egiteko gaitasuna duten herritarrak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Giza eskubideen inguruko graduondoko ikasketak sustatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
10.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak
Gaitutako pertsona-kopurua
Aurrekontua

martes, 08 de junio de 2010

Adierazle koalitatiboak
Egokitzapena

Adierazle orokorrak
Prestakuntza ofizial kopurua
Kreditutako profesional kopurua
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

BAKEAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO HEZKUNTZAREN ARLOKO BEKAK

Deskribapena

Giza eskubideen inguruko ikerketarako bekak sortzea

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Unibertsitateko ikasketak izanik, bakean eta giza eskubideetan interesa dutenak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Euskal gizartea giza eskubideetan eta bakearen alorrean trebatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
20.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

3 Erakundeak trebatzea

D

Esku hartzeko programak

E

Dokumentazioa eta Informazioa

G

Ikerketa eta gogoeta

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Gaitutako pertsona-kopurua

Kalitatea

Emandako ziurtagiri kopurua

Ordu-kopurua

Gogobetetzea

Material ofizialak

Aurrekontua

Egokitzapena

Kreditutako profesional kopurua

Gidak eta materialak

Beharrizanak

Kanpaina ofizialak

Unitate didaktikoak

Inpaktua

Bitarteko ofizialak

Argitalpenak
Onuradun-kopurua
Kanpaina-kopurua
Kartelak
Iragarkiak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).
Kanpaina-gidak
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
Ikerketa-kopurua
Txosten-kopurua

Izenburua

GIZA ESKUBIDEEN ETA BAKEAREN ALDEKO HEZKUNTZAREN ARLOKO TESTUAK ITZULTZEA
ETA ZABALTZEA

Deskribapena

Giza eskubideei eta bakeari buruzko oinarrizko testuak itzultzea eta zabaltzea

Arduraduna

Kanpoko eragileak

Hartzaileak

Euskal herritarrak, oro har

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen eta giza eskubideen aldeko kulturaren balioak zabaltzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
15.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

Programa estrategikoak
C

Materialen eta argitalpenen produkzioa

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak
Aurrekontua

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena

Argitalpenak

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

GIZA ESKUBIDEEN ETA BAKEAREN ALDEKO URTEKO KANPAINA

Deskribapena

Giza eskubideak eta bakerako kulturarako balioak sustatzeko urteko kanpaina

Arduraduna

Kanpoko eragileak

Hartzaileak

Gizarte zibila

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Euskal gizartea bakearen eta giza eskubideen aldeko kulturan eta balioetan sentsibilizatzeko
zabalkunde-lana egitea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
195.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

Adierazle koantitatiboak
Aurrekontua

Programa estrategikoak
F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koalitatiboak
Beharrizanak

Adierazle orokorrak
Kanpaina ofizialak

Kanpaina-kopurua
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)

martes, 08 de junio de 2010
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BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO MINTEGIA

Deskribapena

Bakerako kulturaren eta giza eskubideen inguruko nazioarteko mintegia antolatzea

Arduraduna

Kanpoko eragileak

Hartzaileak

Bakearen eta Giza Eskubideen arloko instituzioak eta erakundeak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen eta giza eskubideen aldeko elkarteen eta erakundeen lana indartzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
40.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

2 Gizartea trebatzea

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak
Ordu-kopurua

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Egokitzapena

Aurrekontua
Onuradun-kopurua
Mintegiak, kongresuak eta jardunaldiak
Bertaratutakoen kopurua
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Izenburua

ERLIJIO ANIZTASUNAREN MINTEGIA

Deskribapena

Giza eskubideen ikuspuntutik erlijio-aniztasunari eman behar zaion erantzunaz hausnartzeko eta gaia
lantzeko mintegia

Arduraduna

Kanpoko eragileak

Hartzaileak

Erlijio-aniztasunaren arloko instituzioak eta elkarteak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Erlijio-aniztasunaren arloko elkarteen eta erakundeen lana indartzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak eta galdera-sortak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
20.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

2 Gizartea trebatzea

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Adierazle orokorrak
Jardunaldi ofizialak

Onuradun-kopurua
Mintegiak, kongresuak eta jardunaldiak
Bertaratutakoen kopurua
Txosten-kopurua
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Izenburua

BAKEGUNE, BALIABIDEEN ZENTRO BIRTUALA

Deskribapena

Bakearen eta giza eskubideen esparruko informazioa eta dokumentazioa eskaintzen duen web-orria
garatzen jarraitzea

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Gizartea, oro har, eta bereziki instituzioak eta erakundeak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Instituzioak eta erakundeak indartzea. Gizartea sentsibilizatzea, prestatzea eta gaitzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

etengabe

Nork

Saila
100.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Prestakuntza ofizial kopurua

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Emandako ziurtagiri kopurua

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aholkularitza

Aurrekontua

Beharrizanak

Material ofizialak

Aholkularitza

Inpaktua

Gidak eta materialak
Unitate didaktikoak
Argitalpenak
Onuradun-kopurua
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Izenburua

SAILARTEKO BATZORDEAREN KUDEAKETA ETA KOORDINAZIOA

Deskribapena

Sailarteko Batzordea bultzatzea eta koordinatzea

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Hartzaileak

Batzordeko kideak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzako euskal Plana kudeatzea eta koordinatzea.
Deslegitimaziotik bizikidetasunera

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

etengabe

Nork

Saila
0,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

Programa estrategikoak
H

Mobilizazioa

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Gogobetetzea

martes, 08 de junio de 2010
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Izenburua

AHOLKU KONTSEILUAREN KUDEAKETAN LAGUNTZEA

Deskribapena

Lehendakaritzaren koordinazio-lanak eta lidergoa bultzatzea Aholku Batzordearen kudeaketari begira

Arduraduna

Aholku Kontseiluko kideak

Hartzaileak

Instituzioak eta gizarte zibila

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzako politika publikoetan liderrak izatea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

etengabe

Nork

Saila
50.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

H

Mobilizazioa

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Prestakuntza ofizial kopurua

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Emandako ziurtagiri kopurua

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aholkularitza

Aurrekontua

Beharrizanak

Kanpaina ofizialak

Aholkularitza

Inpaktua

Bitarteko ofizialak

Onuradun-kopurua
Kanpaina-kopurua
Kartelak
Iragarkiak
Kanpaina-gidak
Hedabideetan zenbat aldiz agertu den
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Espazioak (ikuskizunak, zinema etab.)
Bertaratutakoen kopurua
Laneko /eztabaidako lantaldeak
Txosten-kopurua

Izenburua

BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKORAKO ETA GIZA ESKUBIDEETAN OINARRITUTAKO
HEZKUNTZAN IZAN BEHARREKO JARDUNBIDE EGOKIEI BURUZKO UDAL-JARDUNALDIAK

Deskribapena

Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloko jardunbide egokien jardunaldia antolatzea.

Arduraduna

Kanpoko entitatea

Hartzaileak

Udal-instituzioak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Udal-instituzioen lana indartzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
15.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

B

Aholkularitza eta kontsultoretza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aurrekontua

Beharrizanak

Adierazle orokorrak

Onuradun-kopurua

martes, 08 de junio de 2010

Página 52 de 61

BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

JARDUNBIDE EGOKIEI BURUZKO JARDUNALDIA GIZARTE-ERAKUNDEEKIN: BIZIKIDETASUN
DEMOKRATIKORAKO ETA GIZA ESKUBIDEETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA

Deskribapena

Bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloko jardunbide egokien jardunaldia antolatzea.

Arduraduna

Kanpoko eragilea: Elkarteen Foroa

Hartzaileak

Gizarte-erakundeak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bakearen eta giza eskubideen aldeko elkarteen lana indartzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
0,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

3 Erakundeak trebatzea

F

Zabalkundea eta sentsibilizazioa

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak

Aurrekontua
Onuradun-kopurua

martes, 08 de junio de 2010

Página 53 de 61

BIZIKIDETASUN DEMOKRATIKOA ETA INDARKERIA DESLEGITIMATZEA (2010 - 2011)
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008/2011).

Izenburua

TERRORISMOAREN BIKTIMEN ARLOAN GRADUONDOKO IKASKETAK SUSTATZEA

Deskribapena

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzarekin batera, terrorismoaren biktimei buruzko
unibertsitateko graduondoko ikasketak finantziatzen laguntzea

Arduraduna

Giza Eskubideen Zuzendaritza eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza. EHU

Hartzaileak

Biktimen arazo juridiko eta psikologikoen problematikan sakondu nahi duten unibertsitateko ikasleak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Gizartea terrorismoaren biktimen arloko prestakuntzan gaitzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

EHU
50.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

2 Gizartea trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

G

Ikerketa eta gogoeta

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak
Prestakuntza ofizial kopurua

Bertaratutakoen kopurua
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Izenburua

JARDUNBIDE EGOKIEN JARDUNALDIA, TOLERANTZIAREN, BALIO DEMOKRATIKOEN
SUSTAPENAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN ARLOAN, SEGURTASUN-INDARREI ZUZENDUTA

Deskribapena

Tolerantziaren arloko eta balio demokratikoak eta giza eskubideak sustatzeko jardunbide egokiei
buruzko jardunaldia antolatzea segurtasun-kidegoentzat

Arduraduna

Kanpoko entitatea

Hartzaileak

Segurtasun-indarrak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Segurtasun-indarrak bakearen eta giza eskubideen arloan sentsibilizatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak eta administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
20.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

A

Prestakuntza eta gaikuntza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

D

Esku hartzeko programak

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Prestakuntza-jarduerak

Kalitatea

Emandako ziurtagiri kopurua

Gaitutako pertsona-kopurua

Gogobetetzea

Profesional-lantalde ofizialak

Ordu-kopurua

Egokitzapena

Aholkularitza

Aurrekontua

Beharrizanak

Kreditutako profesional kopurua

Aholkulari-taldeak

Inpaktua

Aholkularitza
Aholkularitza-prozesuak
Programak
Profesional-kopurua
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Izenburua

LANKIDETZA-HITZARMENA, GIZA ESKUBIDEEN ETA BAKEAREN ALDEKO HEZKUNTZAREN
ARLOKO NAZIOARTEKO ERAKUNDEEKIN

Deskribapena

Lankidetza-hitzarmenak: GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO NAZIO BATUEN GOI-KOMISARIOA, UNESCO,
EUROPAKO KONTSEILUA

Arduraduna

Saila

Hartzaileak

Nazioarteko erakundeak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzako politika publikoetan liderrak izatea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

expost

Nork

Saila
100.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

3 Erakundeak trebatzea

Programa estrategikoak
B

Aholkularitza eta kontsultoretza

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak
Ordu-kopurua

Adierazle koalitatiboak
Egokitzapena

Adierazle orokorrak
Aholkularitza

Aholkularitza
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Izenburua

EAEko bizikidetasun demokratikoari eta indarkeria deslegitimatzeari buruzko iritzi publikoa, bereziki
gazteena, ezagutzeko estatistika-eragiketak sustatzea, Planaren ebaluazio gisa

Deskribapena

Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria deslegitimatzea osatzen duten elementuak oinarri hartuta,
herritarren iritzia jasotzen duten operazio estatistikoetan itemak sartzea da helburua, operazio horiek
lehendik eginda daudenak izan nahiz ad hoc egindakoak izan, batetik, Bizikidetasun Demokratikoa
Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko Planean gertatzen ari den bilakaera nolakoa den ikusteko,
eta, horri lotuta, burututako jardunen ondorioa nolakoa den jakiteko.

Arduraduna

Batez ere Lehendakaritzako estatistika-organoak

Hartzaileak

Herritar guztiak.

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Planaren neurrien eta ekintzen eragina ebaluatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Estatistika-eragiketak

Noiz

etengabe

Nork

Saila
0,00 €

Aurrekontua
Lehendakaritza

Saila:
Ildo estrategikoak

Programa estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

G

Ikerketa eta gogoeta

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak
Txosten-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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Inpaktua

Adierazle orokorrak
Ikerketa ofizialak
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Izenburua

Planeko ekintza guztiak gauzatzeko koordinazioa, bai eta kudeaketa- eta koordinazio-organoena ere
(Erakunde arteko Batzordea eta Aholku Batzordea)

Deskribapena

Bizikidetasun demokratikoa eta giza eskubideak sustatzeko xedez, aitzindari izango da Gobernuak arlo
delikatu eta funtsezko honetan aurrera daraman jardunean, betiere, Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin
etengabean harremana izanik; horretarako, arlo horretan sortu diren sinergiak sendotu eta indartuko ditu
bai Gobernuaren eta instituzioen barruan, baita Plana garatzeko lanean diharduten erakunde sozialetan
ere.

Arduraduna

Lehendakaria eta Herritarren Partaidetzarako eta Dokumentazioko Idazkaritza Nagusia

Hartzaileak

Kontsulta Kontseiluko eta Sailarteko Batzordeko kideak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Planaren ekintza orokorra koordinatzea

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Galdera-sortak

Noiz

expost

Nork

Saila
0,00 €

Aurrekontua
Lehendakaritza

Saila:
Ildo estrategikoak

4 Koordinatzea eta bultzatzea

Adierazle koantitatiboak

Programa estrategikoak
H

Mobilizazioa

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Gogobetetzea
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Izenburua

Zinearen eta antzerkiaren bidez heziketa ematea

Deskribapena

Zinema-programa, giza eskubideen eta bakearen arloan esku-hartzeko bide eta tresna izango da.

Arduraduna

Kanpoko entitatea

Hartzaileak

Gizarte zibila

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Gizarte zibila bakearen eta giza eskubideen arloan gaitzea zinearen bidez

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

Jarduna amaitutakoan

Nork

Jardueraren ardura duten pertsonak
50.000,00 €

Aurrekontua

Justizia eta Herri Administrazio

Saila:
Ildo estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

Programa estrategikoak
D

Esku hartzeko programak

2 Gizartea trebatzea

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Ordu-kopurua

Gogobetetzea

Aurrekontua

Egokitzapena

Adierazle orokorrak

Programak
Onuradun-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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Izenburua

Eudel- Euskadiko Udalen Elkartearekin elkarlanean aritzea, espazio publikoak zaintzeko eta babesteko
xedez, bizikidetasunerako lekuak izan daitezen

Deskribapena

Indarkeriaren kultura indartu dezaketen esapideak eta adierazpenak saihestea eta alde batea uztea;
horretarako, bizikidetasun demokratikoa eta tolerantzia sustatzeko pedagogia aktiboa bultzatuko da,
balio horien kontra dauden pintadak eta kartelak kaleetatik kenduta.

Arduraduna

Polizien koordinazioa, 4/2008 Legean ezarritakoa betetzen ez duten pintadak eta pankartak
antzemateko, eta pintada horiek garbitzeko diru-laguntzak

Hartzaileak

EAEko udalak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Helburuak

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Bizikidetasun demokratikoa eta tolerantzia babestea espazio publikoak zainduta, terrorismo-indarkeria
goratzen edo justifikatzen duten ekitaldiak egin ez daitezen

Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)

Administrazio-erregistroak

Noiz

Jarduna amaitutakoan

Nork

Saila
1.462.500,00 €

Aurrekontua

Herrizaingoa.

Saila:
Ildo estrategikoak

1 Gizartea sentikortzea

Programa estrategikoak
D

Esku hartzeko programak

3 Erakundeak trebatzea

Adierazle koantitatiboak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak

Aurrekontua
Erakunde-kopurua

martes, 08 de junio de 2010
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Izenburua
Deskribapena
Arduraduna
Hartzaileak

Prestakuntza

Jardunaldiak

Diru-laguntza

Arautegia

Besterik

Garapena

Unekoa

Aldizka

Etengabea

Aldia

Jarraipena

2010

2011

Mota

Uneko gertakaria

Kudeaketa-organoa

Helburuak
Ebaluazioa
Adierazleak
Nola (tresnak)
Noiz
Nork
Aurrekontua

0,00 €

Saila:
Ildo estrategikoak

Adierazle koantitatiboak

martes, 08 de junio de 2010

Programa estrategikoak

Adierazle koalitatiboak

Adierazle orokorrak
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