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2019ko abenduaren 10a; hirurogeita hamaika urte Giza 

Eskubideen Adierazpen Unibertsaletik: askatasunerako 

eskubideak 

Beste urte batez, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren aldarrikapena ospatzen dugu. 

Hirurogeita hamar urte baino gehiago igaro ondoren, gure buruari galdetzen jarraitzen diogu gure 

auzoen, gure gizartearen eta gure munduaren oinarri diren gaurkotasunari eta irismenari buruz.  

Bizitegi, Alboan, Aletu, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa, 

Fekoor, Amnesty International eta Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabalako Taldeen 

Koordinakundea. Horiek guztiak beren bizi-proiektuak aurrera eramateko arazoak dituzten 

hainbat pertsona eta talderekin lan egiten duten erakundeak dira. Eta egun horretan, gure balioei 

eta Giza Eskubideekiko dugun konpromiso indibidual eta kolektiboari buruzko deia egiten dute.  

Garai nahasiak bizi ditugu, eta horietan ikusten dugu nola ahultzen diren giza eskubideak, 

eskubide sozialak, ekonomikoak eta kulturalak, eta gure bizitzen esferak merkaturatzen direla; 

halaber, kultura uniformatzaileak inposatzen dira, desberdinkeriak eta pobrezia areagotu; larrialdi 

ekologikoa, feminizidioa edo autoritarismoen hedapena eta askatasunen murrizketa gertatzen ari 

da. 

Horregatik guztiagatik, abenduaren 10erako (asteartea) ekitaldi publiko baterako deialdia 

egiten dugu, Giza Eskubideen arloko ez-betetze larriak agerian uzteko eta, aldi berean, 1948ko 

Adierazpena errespetatuz gizarte justuago bat eraikitzeko konpromisoa biziberritzeko deia egiteko. 

Moyua plazatik 19:00etan aterako den kalejiran parte hartzera gonbidapena luzatzen dugu; San 

Frantzisko auzoko Mariaren Bihotzaren plazara joango da, han egingo baita ospakizuna. Giza 

Eskubideen aldeko performancean Doctor Deseo taldeko Francis eta Tororen, Zea Mays 

taldeko Aiora eta Pitiren eta Iker eta Patxi txalapartarien laguntza izango dugu. 

Hau bezalako auzoen egoera erakutsi nahi da, non argi ikusten baita eskubide sozialak eta 

ekonomikoak ez direla hiri osoaren garapen-ereduaren parte. Bereziki nabarmendu nahi dugu 

pertsona migratzaileen egoera, mugetan eta itsasoetan hiltzen direnak, eta gure gizarteetan giza 

eskubideen aurkako legedien biktima direnak, baita arrazakeria eta xenofobia sozial, polizial eta 

instituzionalaren biktima ere.  

Giza eskubide guztien indarraldia aldarrikatzen dugu, bereziki eskubide sozial eta zibilei 

dagokienez, horiek egiten baitituzte posible gizarte ireki eta hobeak, baita gure auzo edo hirietako 

mugetatik haratago planeta iraunkorragoa, justuagoa eta inklusiboagoa eraikitzea ere. 

 


