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ADIERAZPENA 
 

 
Kultura arteko eta erlijio arteko bizikidetza gizarte plural, 

integratu eta integratzaile batean 

 

Aniztasuna.  

Gizarte moderno eta garatu guztiak gizarte anitzak eta pluralak dira.  

Aniztasuna askatasunaren ondorio naturala da.  

Libre ez den herri baten nahia bakarrik izan liteke homogeneoa eta uniformea 

izatea.  

Kultura-, erlijio-, hizkuntza- edo etnia-aniztasuna, edo beste ezelako aniztasuna 

gizartearen askatasunaren eta osasunaren sinonimo dira. Oparotasunaren 

sinonimo ere bai.  

Mendebaldeko gizarterik oparoenak gizarte anitzak eta berritzaileak dira, baita 

kulturaren eta erlijioaren esparruan ere.  

Euskadi beti izan da gizarte plural eta konplexua, hemen ere gero eta identitate 

eta aniztasun desberdin gehiago biltzen dira, eta aberastasuna, aukerak, 

lehiakortasuna eta berrikuntza dakarte.   

  

Bizikidetza.  

Europako gizarterik aurreratuenak, eta horien artean da euskal gizartea, 

kulturak eta erlijioak elkarren artean bizitzeko gune politikoak dira gaur egun.  

Desberdintasunak eta identitate-aniztasuna errespetuz integratzea erronka eta 

aukera-iturri da aldi berean.  

Bizikidetza plural eta harmonikoa eraikitzeko bide bakarra da printzipio etiko 

sendo batzuek eta gizarte egiten gaituen balio demokratikoek ematen duten 

indarretik abiatzea. 
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Giza Eskubideak.  

Gure printzipio politikorik oinarrizkoena giza eskubide guztiekiko eta pertsona 

guztien duintasunarekiko errespetua da, inolako bereizkeriarik egin gabe 

arraza, genero, jatorri, sinesmen edo bestelako edozein gorabehera pertsonal 

edo sozial dela eta.  

Pertsonen duintasunaren eta bizitzaren eta kontzientzia-askatasunaren balio 

gorenak berekin dakar erabat errefusatzea terrorismoaren, indarkeriaren edo 

giza eskubideen beste edozein urraketaren edonolako erabilera edo justifikazio 

oro, balizko edozein aitzakia politiko, sozial, kultural edo erlijiosoren gainetik.  

Erlijio-askatasuna giza eskubideen nazioarteko itun eta hitzarmen guztietan 

unibertsalki aitortutako giza eskubideetako bat da.  

Askatasun horren barruan biltzen dira banaka edo taldeka edozein erlijio-

sinesmen izateko eskubidea, bai eta inolako erlijiorik edo sinesmenik ez izateko 

eskubidea ere.   

Aukera bat bestea bezain zilegi da gizarte demokratiko batean, eta pertsona 

orok aukera izan behar du askatasun osoz hautatzeko eta publikoki 

adierazteko, gainerakoen eskubideen errespetua eta ordena publiko 

demokratikoaren errespetua beste mugarik ez dela.  

Botere publikoek baldintza egokiak sustatu behar dituzte horretarako, eta 

eskubide horiek banaka edo taldean baliatzea eragozten duten oztopoak 

kendu.  

 

Biktimak.  

Pertsona guztien giza eskubideak defendatzeak oinarrian bertan bat egiten du 

eskubide-urraketen biktimekiko elkartasun eta enpatiarekin.  

Indarkeria oro gaitzesgarria da, kalte erreparaezin eta bidegabea eragiten 

dielako biktimei.  

Gizarte demokratiko batek biktimen alde egon behar du beti.  

Funtsezkoa da sentsibilitate hori edukitzea egia, justizia eta erreparazioa 

lortzeko dituzten eskubideak gauza daitezen. Batik bat, bitarteko demokratiko 

guztiak erabilita, biktima gehiago sor dadin eragozteko. 

 

Kontrabalioak.  

Europako beste gizarte batzuetan bizi izan diren gertakari jakin batzuek bi 

kontrabalio azpimarratzen dituzte, gainditu beharreko bi kontrabalio.  

Batetik, ustez erlijioan oinarritzen den indarkeriazko fanatismoa.   
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Bestetik, arrazakeria, erlijio-talde jakin batzuekiko jazarpena eta bereizkeria, 

eta, batik bat, islamofobia.  

Bi adierazpenak giza eskubideen aurkakoak dira, ustez etnikoa edo erlijiosoa 

den etiketa baten balioa pertsona guztien duintasunaren gainetik jartzen 

baitute.  

Adierazpen horietan, aurreiritzia, ezjakintasuna eta oldarkortasuna nagusitzen 

dira arrazoiaren eta gizatasunaren gainetik. 

 

Balioak 

Printzipio etiko eta demokratikoekin batera, balioak ditugu; erreminta horiekin, 

kontrabalio horiei aurre egin diezaiekegu eta egin behar diegu, eta 

bizikidetzaren erronkan aurrera jo.  

Hiru balio edo helburu nabarmentzen dira bereziki ahalegin horretan: 

segurtasuna, elkartasuna eta hezkuntza. 

 

Segurtasuna.  

Europako eta nazioarteko gobernuei eta erakundeei dagokie segurtasun-

esparruan beharrezkoak diren neurriak koordinatzea, giza eskubideen eta 

funtsezko askatasunen errespetua oinarri hartuta, baliagarri izan daitezen 

indarkeriaren, terrorismoaren eta pertsonen edo taldeen jazarpenaren 

adierazpen oro saihesteko eta eragozteko.  

Segurtasuna eta askatasuna ez daude kontrajarrita; aitzitik, balio berbera dira, 

eta gizarte demokratiko aurreratu bat eraikitzeko erreminta. 

 

Elkartasuna.  

Gizarteak eta erakunde publikoek berdintasunean eta elkartasunean 

oinarritutako politika sozialak bultzatu behar ditugu, integrazioa, kohesioa eta 

justizia lortzera bideratuta.  

Politika publiko horiek apustu sendoa egin behar dute hezkuntzaren, 

osasunaren edo oinarrizko gizarte-prestazioen unibertsaltasunaren alde, 

bideragarria izan dadin gizarte kohesionatu bat, non benetan gauzatuko diren 

eskubide-, betebehar- eta aukera-berdintasuna.  

Elkartasuna ezinbestekoa da gizarte inklusibo eta plural bat lortzeko kulturaren 

eta erlijioaren esparruan, baina baita gizarte efizienteago bat lortzeko ere, 

gizarteak aniztasun horren baliabideak maximizatzen baititu eta luzera 

errentagarriagoa eta lehiakorragoa baita. 
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Hezkuntza.  

Baliorik estrategikoena gizartearen hezkuntza eta prestakuntza da.  

Bizikidetzarako eta pluraltasunean integratzeko hezkuntza, giza duintasunaren 

errespetua lehentasunezko oinarri hartuta.  

Proiektu erlijiosorik, moralik edo ideologikorik ezin da justifikatu edo oinarritu 

giza eskubideen aurkako eraso batean.  

Edonoren giza duintasuna garrantzitsuagoa da bere etiketa etniko, erlijioso edo 

politikoa baino.  

Gure hezkuntza-proiektua oinarrizko ideia horren inguruan egituratu behar da, 

eta sinesmen-askatasunaren inguruan, hori baita, libre eta demokratiko izateaz 

gain, aurreratua eta aberatsa izan nahi duen gizarte ororen oinarria. 

 

Konpromisoa.  

Eusko Jaurlaritza esparru horretan kokatzen da.  

Segurtasun-, elkartasun-, hezkuntza- eta bizikidetza-arloan dituen politika 

publikoak printzipio etiko horietan eta balio demokratiko horietan oinarritzen 

dira.  

Herritar guztiek eskubidea dute bereizkeriarik ez jasateko beren erlijio-

sinesmenengatik edo sinesmenik ez izateagatik eta erlijio bateko kide 

izateagatik edo ez izateagatik, eta kontzientzia-askatasuna baliatzeko ere bai, 

gainerakoen eskubideekiko errespetua muga bakar dela.  

Eusko Jaurlaritzak, hemen, bere ikuspegitik, pertsonekin duen konpromisoa 

berresten du, eta berriz ere babesten du bizikidetza harmoniatsua Euskadin, 

batetik, erlijio-aniztasunaren eta sinesmen desberdinen arteko pertsonen artean 

eta, bestetik, sinestunen eta sinesgabeen artean.   

Oinarri horretatik abiatuta, Eusko Jaurlaritzak aditu-talde bat dinamizatzeko 

eskatu die Ellacuria Gizarte Fundazioari eta Deustuko Unibertsitateko Giza 

Eskubideen Institutuari, gomendio-txosten bat egin dezan erlijioen arteko 

bizikidetza sustatzeko politika publikoen esparruan, eta txostena prest izango 

da aurtengo azarorako.  

Aditu-talde horrek gure gizartean dauden erlijio-sentsibilitate guztiekin hitz 

eginda beteko du bere lana. 

 


