
 

Eusko Jaurlaritzaren ibilbide-orria giza eskubideen pertsona, 

erakunde, komunitate eta sare defendatzaileak babesteko 

agente gisa betetzen duen rola indartzeko 

 

Giza eskubideen urraketa behin eta berriz errepikatzen da 
lurralde eta testuinguru ugarietan. Giza baliabideen 
defendatzaileek eta haien erakundeek beren bizia, eta 
integritate fisiko eta psikologikoa –baita haien familiena 
ere– arriskuan jartzen duten mehatxu eta jazarpenak 
jasaten dituzte. Bere lurralde edo jardunguneetatik 
ezinbestean desplazatua izateko bereziki kaltebera den 
kolektiboa osatzen dute. Defendatzaileen aurkako hilketa, 
eraso eta mehatxuak joera kezkagarri eta orokortua dira 
munduan; justizia-sistema haien lana oztopatzeko erabilia 
izaten da sarritan, haiek isilarazteko eta haien 
sinesgarritasuna hondatzeko, eta, beste zenbait 
indarkeriaren artean, estigmatizazio-kanpainak izaten dira 
kolektibo horren aurka. 
 
Eusko Jaurlaritza garenez, egoera honen aurrean, eta giza 
eskubideekin eta nazioarteko elkartasunarekin dugun 
konpromisotik abiatuta, azken urteotan giza eskubideen 
pertsona, erakunde, komunitate eta sare defendatzaileak 
lagundu ditugu, haiei bizitzako eta laneko gune 
seguruagoak bermatzeko  

2011z geroztik, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Biktima 
eta Aniztasun Zuzendaritzaren gidaritzapean, Giza 
eskubideen defendatzaileak babesteko euskal programa 
dago abian. Beren jatorrizko herrialdeetan garatzen duten 
jarduera dela-eta beren bizia edo integritate fisikoa 
mehatxatuta ikusten duten defendatzaileak babestea da 
programaren helburua, Euskadin sei hilabeteko egonaldia 
eginez. 2011-2020 aldian 26 pertsona (15 emakume, 9 
gizon eta defendatzaileen kargurako 2 adingabe) hartu 
ditugu, Kolonbiatik, Hondurastik, Guatemalatik, Perutik eta 
Mendebaldeko Saharako Lurralde Okupatuetatik etorriak. 
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzian 
(eLankidetza), gure aldetik, prozesuak, proiektuak eta 
ekintzak laguntzen ditugu giza eskubideen pertsona, 
erakunde, komunitate eta sare defendatzaileak lurralde 
ugarietan –bereziki Mesoamerikan eta Kolonbian– 
babestearen arloan, baita gai horri buruzko sentsibilizazio- 
eta intzidentzia-ekintzak Euskadin ere. Eta, 2018az 
geroztik, babesa ardatz duten ekimenetarako ematen 
ditugun funtsen % 4 urtero giza eskubideen 
defendatzaileentzat eta haien komunitate, erakunde eta 
sareetarako erreserbatzen dugu. 

Aurreko ibilbidetik eta esperientzietatik hainbat ikaskuntza 
eta erronka atera ditugu. Artikulazioak eta sinergiak 
sortzeko premia izan da, zalantzarik gabe, haietako bat. 
Espiritu horrekin, Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun 
Zuzendaritzak eta eLankidetzak –biak ere Giza Eskubide, 
Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusian kokatuak XI. legegintzaldian eta Berdintasun, Justizia 
eta Gizarte Politiketako Sailean, aldiz, XII. legegintzaldian– ibilbide-orri bat eraiki dugu, Eusko Jaurlaritzak 
babesaren arloan gauzatzen duen jarduera sendotzea helburutzat duena. Lankidetzako eta giza 
eskubideetako agenteekin artikulatuta 2020-2023 aldian garatuko dugun ibilbide-orriak sei ardatzetako 
eskema erkide bat du Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzarentzat eta eLankidetzarentzat, 
eta erakunde bakoitzarentzako lan-dokumentu espezifikoagoetan zehazten da.  

Nor dira giza eskubideen 

defendatzaileak? Giza eskubideen 

defendatzaileak, Giza Eskubideen aldeko 

Nazio Batuen Goi Komisarioaren 

Bulegoaren arabera, indibidualki edo 

beste batzuekin batera giza eskubideak 

sustatzen edo babesten saiatzen diren 

pertsona haiek dira. Termino zabala dugu, 

eta, hori horrela, giza eskubideen urraketa 

guztien desagerrarazpen efektiboa 

lortzeko eta giza eskubideen betetzea 

sustatzeko laguntzen duten pertsona 

guztiak biltzen ditu, giza eskubide horiek 

indibidualak edo kolektiboak direla ere. 

 

Zer ulertzen dugu babestzat? Giza 

eskubideen defendatzaileek, erakundeek 

eta instituzioek bizitzako eta laneko gune 

seguruak sortzeko eta zabaltzeko 

garatzen ditugun ekintzen multzotzat 

hartzen dugu babesa. Ildo horretan, 

zenbait estrategia eta ekintza hartzen ditu 

barnean babesak integritate fisiko, 

emozional eta kolektiboak izan ditzakeen 

ekintzak direla eta. 

Tradizionalki eraso eta mehatxuei 

emandako erantzun erreaktibo gisa 

ulertu izan da babesa, berehalako 

arrisku-egoerak direla eta. Haatik, azken 

urteetan, ikusmolde integralago bat 

erabiltzen hasi dira, lau dimentsio 

kontuan hartuta: antolamendua, 

harremanak, arlo psikosoziala eta 

segurtasun-neurriak. 

Horrenbestez, babesa ez da soilik 

mehatxurik ez izatea, baizik eta 

pertsonen, komunitateen eta kolektiboen 

ongizatea, ongizatearen dimentsio 

guztiak kontuan izanda. 

*ANSUR kolektiboaren proposamenean oinarritua. 

 

 



 

      
 

 

Eusko Jaurlaritzaren ibilbide-orria – Giza eskubideen pertsona, erakunde, komunitate eta sare defendatzaileen babesa  

1. ARDATZA 
Ezagutza eta sinergiak 
sortzea agenteen artean  

1.1 Lankidetzako eta giza eskubideetako agenteen 
arteko guneak eta kontaktuak ahalbidetzea 
azterketak, estrategiak eta esperientziak 
partekatzeko babes-arloan.  

1.2 Prestakuntzak, gaikuntzak eta informazio 
esanguratsurako sarbideak ahalbidetzea lankidetzako 
eta giza eskubideetako agenteak babesteko arloan.  

 

2. ARDATZA 
Babes-arloko 
ekimenentzako sostengua 

2.1 Babesa ardatz duten ekimenak sostengatzea. 
 

2.2 Babes-ekintza espezifikoak sostengatzea babesa 
ardatz ez duten ekimenetan. 
 

3. ARDATZA 
Giza eskubideen 
defendatzaileak babesteko 
euskal programa 

3.1 Kandidaturak 
hautatzeko prozesua 
garatzea.   
 

3.2 Aldi baterako 
harrera-prozesua 
garatzea.  

3.3 Itzulerarako 
laguntza-prozesua 
garatzea.  

3.4 Giza eskubideen 
defendatzaileak babesteko 
euskal programaren 
harreman-sarea sendotzea  
 

4. ARDATZA 
Babeserako eta intzidentzia 
politikorako komunikazioa 

4.1 Komunikazio-protokolo bat 
lantzea komunikaziorako eta 
intzidentzia politikorako.  
 

4.2 Giza eskubideen pertsona, 
erakunde, komunitate eta sare 
defendatzaileen legitimazio-
ekintzak garatzea. 
 

4.3 Erreakzio-ekintzak garatzea giza 
eskubideen pertsona, erakunde, 
komunitate eta sare defendatzaileek 
izan ditzaketen arrisku, mehatxu eta 
erasoak direla eta.  

5. ARDATZA 
eLankidetza eta Giza 
Eskubide, Biktima eta 
Aniztasun Zuzendaritza 
barrutik sendotzea 

5.1 Garatutako eta sostengatutako 
babes-ekimen eta babes-ekintzen 
mapaketa egitea, eta ondorioak 
ateratzea. 
 

5.2 Babes-arloan ezagutzak 
eta gaitasunak sendotzea. 
 

5.3 Sareak eta harremanak sendotzea 
babes-klabean.  
 

6. ARDATZA 
Ibilbide-orriaren 
zabalkundea eta jarraipena 

6.1 Ibilbide-orria zabaltzea.  
 

6.2 Ibilbide-orriaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.  
 

 
eLankidetza: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 


