
“Arrail bat harresian” 
ikerketan sortutako unitate didaktikoak

Asociación de Amigos y 
Amigas de la RASD de Álava

Arabako SEADen Lagunen Elkartea



“Arrail bat harresian” ikerketa 2013. urtean Mendebaldeko Saharako egoera 
sakontasun gehiagoz ezagutzeko zenbait gaztek egindako lanaren emaitza 
da. Arabako SEADen lagunen elkarteak Gasteizko Udalaren laguntzarekin 
gaia ezagutzeko parte hartze prozesu bat hasi zuen eta hala hasi zen bidea.

Ikerketa horren ondorioz, eta publiko gazteenaren zabalpena eta 
irisgarritasuna areagotzeko, aurreko dokumentuan jasotako urraketen isla 
den “Zulo bat harresian” film laburra grabatu zen. 

Nahiz eta aipatutako ikus-entzunezko dokumentu eta baliabideek argi 
erakusten diguten Mendebaldeko Saharak bizi duen eskubideen urraketaren 
izaera, beharrezkotzat jo dugu beste urrats bat ematea eduki horiek Euskal 
Herriko gazteei hurbiltzeko. 

Behar horri erantzute aldera sortu dugu hiru formatutan bereizitako gida 
didaktiko hau. Hiru proposamenetako bakoitza ikastetxe bakoitzaren 
errealitatera egokitzeko prestatu dugu. Hala zentro bakoitzak erabakiko du 
gaiari zer denbora tarte eskaini.

ESKUBIDE URRAKETAK MENDEBALDEKO SAHARAN
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UNITATE DIDAKTIKOAK
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Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharan ematen diren eskubide urraketen oinarrizko 

ezagutza bat izatea.

- 3 ordu - tribialeko galderak inprimatuta.
- arbela
- arbelerako errotulkiak edo klarionak
- proiektorea
- pantaila
- bozgorailuak
- Ordenagailua

  Sarrera gisa ikasleak borobilean kokatuko ditugu eta Saharari buruzko ideia zaparrada bat planteatuko diegu.
 Zer dakigu saharar herriari buruz?  
 Zein da saharar herriaren historia?

  Tribiala.  Ikasleak taldeka jarri eta tribial erako galderak egingo zaizkie galdera bakoitzeko lau erantzun emanez aukeran. Galdera 
hauek saharar historiari buruzkoak izango dira eta erantzun ala dinamizatzaileak azalpenak emango ditu hala dagokien galderetan.

  Puzzle kronologikoa. Behin Tribiala bukatuta Mendebaldeko Saharako historiako gertaera garrantzitsuenekin ardatz kronologiko bat osatuko 
dugu arbelean.

  “Zulo bat harresian” dokumentala ikusteko tarte bat hartuko dugu ikasleekin. 

  Ikasle guztiak hiru taldetan banatuko ditugu eta talde bakoitzari eskubide urraketa baten gaia emango diogu lantzeko: Lanerako eskubidea, 
Osasunerako eskubidea eta Hezkuntzarako eskubidea.

 Ikusitako eskubide urraketa horretatik zerk harritu gaitu gehien?
 Zer iruditu zaigu larriena?
 Nola moldatzen dira sahararrak eskubide urraketen aurrean?
 Zer egoera dugu guk hemen eskubide horietako bakoitzaren inguruan?
 Zertan gaude ondo edo beraiek baino hobeto?
 Zein litzateke egoera ideala? Nola lagundu egoera hobetzera? Zer egin dezakegu gure egunerakotasunean? 

  Taldean landutakoa ikaskideen aurrean azaldu beharko dute gero ikasleek.

3 ORDUKO SAIOA

1. prOpOSaMena 
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1. saioa: MENDEBALDEKO SAHARA

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea. - Ordu 1 - tribialeko galderak inprimatuta.
- arbela
- arbelerako errotulkiak edo klarionak

  Sarrera gisa ikasleak borobilean kokatuko ditugu eta Saharari buruzko ideia zaparrada bat planteatuko diegu.
 Zer dakigu saharar herriari buruz? 
 Zein da saharar herriaren historia?

  Tribiala.  Ikasleak taldeka jarri eta tribial erako galderak egingo zaizkie galdera bakoitzeko lau erantzun emanez aukeran. Galdera 
hauek saharar historiari buruzkoak izango dira eta erantzun ala dinamizatzaileak azalpenak emango ditu hala dagokien galderetan.

  Puzzle kronologikoa. Behin Tribiala bukatuta Mendebaldeko Saharako historiako gertaera garrantzitsuenekin ardatz kronologiko bat osatuko 
dugu arbelean.

HILABETEKO SAIOAK (5 SAIO)

2. prOpOSaMena 
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2. saioa: ESKUBIDE URRAKETAK

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- Sahararren lanerako eskubidean ematen diren urraketak ezagutzea.

- Ordu 1 - Ordenagailuak (2 ikasleko 1)
- Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila
- bi koloretako postit edo papertxoak

  Eskubide urraketak orokorrean. Ikasleak talde handian borobilean daudela galdera batzuk egingo dizkiegu gaian sartzen joan gaitezen:
 Zer dira giza eskubideak?
 Zer da Giza Eskubideen Deklarazioa?
 Zer eskubide biltzen ditu dokumentu honek? 

  Ikasleek Giza Eskubideen Aldarrikapenari eta eskubide urraketei buruzko informazioa bilatu dezatela Interneten.
 Zer da eskubide urraketa bat?
 Zer eskubide urraketa ezagutzen dituzue?
 Nolako egoerak eragiten dituzte eskubide urraketa hauek?

  Lanerako eskubidearen urraketaren “pildora” ikusiko dugu.
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  Ikasleak taldeka banatuko ditugu (5 pertsona inguruko taldeak) eta taldeetan gaia lantzeko eskatuko diegu. Talde bakoitzean bideoan 
ikusitako lanerako eskubidea erabiltzeko oztopo edo eragozpen ezberdinak identifikatu beharko dituzte eta hauek konpontzeko ideiak 
pentsatu. Eragozpenak kolore bateko papertxoetan idatzi beharko dituzte eta konponbideak beste kolore bateko papertxoetan.

 Lantzeko gai batzuk:
—— Sektore publikoan lan egiteko oztopoak:

•	Oposizioetara aurkezteko kostu ekonomiko handia
•	Etxetik urrun lan egin beharra

—— Enpresa ehun sendo baten gabezia
—— Abandonu sentimendua
—— Neurri gabeko meatzaritza eta arrantza ustiaketaren kontrako kontrol eza
—— Kristalezko sabaia: Sahararrek ezin dituzte kargu ertain edo goi mailakoak hartu
—— Azpikontratazioak
—— Mugikortasuna
—— Lanpostua aldatzea
—— Gutxieneko soldata baino txikiagoak
—— Kutunkeria: Lan batera sartzeko ezagunen bat izan behar duzu enpresan
—— Marokok ez du berretsi Lanaren Nazioarteko Erakundearen sindikatzeko eta sindikatuak antolatzeko askatasuna jasotzen duen 
hitzarmena.

  Talde handian batu eta lantaldeetan landutakoa elkarbanatuko dugu. Alde batetik identifikatutako eragozpen edo oztopoen papertxoak 
jarriko ditugu eta bestetik talde ezberdinetan ateratako konponbiderako ideiak.
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3. saioa: OSASUNERAKO ESKUBIDEA

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea.
- Sahararren osasunerako eskubidean ematen diren urraketak 

ezagutzea.

- Ordu 1 - Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila

  Ikasleak talde txikitan banatuko ditugu eta ondorengo galderak proposatuko dizkiegu beraiek eztabaidatu eta erantzun ditzaten.
 Zer da osasun sistema publikoa?
 Eskubide unibertsala al da osasunerako eskubidea?
 Ba al dago osasun sistema publiko batek artatu beharko ez lukeen jendarteko sektorerik?
 Osasuna eskubide unibertsala al da munduko herrialde guztietan?

Oharra: Eskubide hau ez da hegoaldeko lurraldeetan bakarrik jartzen kolokan. Munduko iparraldeko herrialdeetan ere eskubide hau ez dago beti bermatuta. 
Ameriketako Estatu Batuetan esaterako Osasun sistema pribatua nagusitzen da.
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  Gaia lantzen ari diren bitartean ikasle talde bati antzerki txiki bat prestatzeko eskatuko diogu ezagutzen dugun osasun zerbitzua irudikatzeko:
 Zer motatako minek eraman dute pazientea sendagilearen kontsultara?
 Nolakoa da Anbulatorioan jasotako tratua? Nolakoa harreran? Nolakoa osasun-langileekin?
 Zer motatako materiala dago kontsultan?
 Pazienteak nola hartzen ditu medikuak esandakoak? Jaramon egiten al dio? Zergatik?
 Nork ordaintzen du kontsulta?

  Talde guztiak elkartuta antzerkia prestatutako taldeak bere antzezpena egingo du eta gero taldeetan hitz egindakoa azaldu eta eztabaidarik 
balego horretarako tartea utziko litzateke.

  Osasunerako eskubideari buruzko “pildora” ikusiko dugu. Eta denon artean komentatu.
 Nolako tratua jasotzen dute sahararrek osasun langileengandik?
 Zer iruditzen zaie sahararrei duten zerbitzu publikoa?
 Zer nolako material medikuak dituzte bertako zentroek?
 Nolako medikuak daude Mendebaldeko Saharan? 

  Ikasleak lau taldetan banatuko ditugu
 Ospitale publikoa
 Ospitale pribatua
 Ospitale militarra
 Medikuntza tradizionala

Talde bakoitzak bere aukera defendatu beharko du besteena gutxiesteko argudioak azaltzen dituen bitartean.

  Behin eztabaida hau amaituta talde handian batu eta denon artean hitz egingo dugu ea sahararrek zer zerbitzu mota hautatzen duten eta zergatik.

Oharra: Kontuan hartu behar da sahararrek, saharar izate hutsagatik jasaten dituztela eskubide urraketa guzti hauek eta arlo batean jasaten dituzten eskubide 
urraketek besteetan ere eragina dutela. Esaterako sahararrek soldata murritzagoak jasotzen badituzte osasun zerbitzu pribatura jotzeko zailtasun gehiago 
izango dituzte eta Marokok ez du osasun zerbitzu publikoan inbertsiorik egiten lurralde hauetan..
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4. saioa: HEzKUNTzARAKO ESKUBIDEA

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- Sahararren hezkuntzarako eskubidean ematen diren urraketak 

ezagutzea

- Ordu 1 - Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila
- papertxoak

  Mendebaldeko Saharan ikasgeletan ematen den eskubide urraketa ikusarazteko dinamika bat egingo dugu hasieran.
Lau ikasle klasetik aterako ditugu eta gainerako ikasleak bi taldetan banatuko ditugu, sahararrak eta marokoarrak. Rollplaying bat egingo dugu 
ikasgelan eta beraz ikasleei azalduko diegu hurrengo ariketan zehar jarrera konkretu batzuk hartu behar dituztela. Marokoarrek iseka egingo diete 
sahararrei, dinamizatzaileak gutxietsi egingo ditu…
Behin zer egingo dugun azalduta kanporatutako lau ikasleak sartuko ditugu gelara. Hauen lana ikasgelan gertatzen ari dena deskubritzea izango 
da eta behin asmatu dutenean, ausartuko balira, sahararrak eta marokoarrak zeintzuk diren izendatzeko proposatuko diegu.
Dinamika honetan kanporatutako lau ikasleak gelara sartzean ikasgelan gaudela antzeztuko dugu eta horretarako munduko mapa bat hartuta 
Hezkuntzarako eskubidea non bermatzen den eta non ez identifikatzen saiatu beharko gara.
Parte hartzea oso garrantzitsua izango da eta beraz dinamizatzaileak ikasle guztiei eman beharko die hitza txandaka. Sahararrak direnean aurpe-
gikera eta hizkera eskasa erabili dezake eta marokoarrenean atseginagoa. Gogoratu ikasle marokoarren ere iraindu behar dituztela sahararrak.

  Behin dinamika bukatuta, ikasle guztiak borobilean jarrita, ariketan ikusitakoak komentatuko ditugu:
 Nola sentitu gara ikusitako bereizketa horrekin? Eroso sentitu al gara alde batean nahiz bestean egon?

  Hezkuntzarako eskubideari buruzko “Pildora” Ikusiko dugu eta taldean komentatuko dugu. 

  Ikasle bakoitzak bideoan kontatutako zapalketa ezberdinak apuntatuko ditu paper zati ezberdinetan eta behin bideoa ikusita taldeka jarriko 
dira beraien oharrak partekatzeko.

Oharrak partekatzerakoan ikusitako zapalketa ezberdinak paper mutur ezberdinetan apuntatuta izango diuztenez ikasle ezberdinek jasotako es-
kubide urraketa berdinak multzokatzen saiatuko dira. Horrela ikusiko dute ea guztiak ohartu diren eskubide urraketa guztietaz.
Taldeetan bukatutakoan ikasle guztiak batuta partekatuko dituzte beren iritziak.
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5. Saioa: zER EgIN DEzAKEgU?

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- Sahararrek pairatzen dituzten eskubde urraketen inguruko 

kontzientzia hartzea.
- eskubide urraketa horiek konpontzeko idaia ezberdinen inguruan 

burua martxan jartzea.

- Ordu 1 - Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila
- papertxoak edo postitak

  Mendebaldeko Saharako eskubide urraketei buruzko dokumental osoa ikusiko dugu.

  Behin dokumentala ikusita, ikasle bakoitzari eskatuko diogu proposa ditzala, era anonimoan, sahararra bezalako herrien eskubideak bermatu eta 
defendatzeko lagun dezaketen gure eguneroko ekintzak. Ideiak papertxoetan edo post-itetan idatziko dituzte eta gero guztiak batu eta nahastu nork 
zer proposatu duen jakin gabe.

Ideia zaparradako proposamen guztiak mahai gainean ditugula talde txikietan ikasleak ideiak irakurtzera gerturatuko dira. Hauetako bi edo hiru 
aukeratuko dituzte eta ideia hauek garatzen saiatuko dira.
Bukatzeko talde bakoitzak prestatu duen hori talde handian gainerako ikasleei aurkeztuko die.

Arrail bat harresian
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1. Saioa: MENDEBALDEKO SAHARA

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea. - Ordu 1 - tribialeko galderak inprimatuta
- arbela
- arbelerako errotulkiak edo klarionak

  Sarrera gisa ikasleak borobilean kokatuko ditugu eta Saharari buruzko ideia zaparrada bat planteatuko diegu.
 Zer dakigu saharar herriari buruz? 
 Zein da saharar herrriaren historia?

  Tribiala. Ikasleak taldeka jarri eta tribial erako galderak egingo zaizkie galdera bakoitzeko lau erantzun emanez aukeran. Galdera hauek 
saharar historiari buruzkoak izango dira eta erantzun ala dinamizatzaileak azalpenak emango ditu hala dagokien galderetan.

  Puzzle kronologikoa. Behin Tribiala bukatuta Mendebaldeko Saharako historiako gertaera garrantzitsuenekin ardatz kronologiko bat osatuko dugu 
arbelean.

3. prOpOSaMena

HIRU HILABETETARAKO SAIOAK
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2. saioa: ESKUBIDE URRAKETAK (LANERAKO ESKUBIDEA)

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea.

- Ordu 1 - Ordenagailuak (2 ikasleko 1)
- Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila
- bi koloretako postit edo papertxoak

  Eskubide urraketak orokorrean. Ikasleak talde handian borobilean daudela galdera batzuk egingo dizkiegu gaian sartzen joan gaitezen:
 Zer dira giza eskubideak?
 Zer da Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala?
 Zer eskubide biltzen ditu dokumentu honek? 

  kasleek, 5 pertsonako taldeetan banatuta, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalari eta eskubide urraketei buruzko informazioa bilatuko 
dute Interneten.

 Zer da eskubide urraketa bat?
 Zer eskubide urraketa ezagutzen dituzue?
 Nolako egoerak eragiten dituzte eskubide urraketa hauek?

  Informazioa bilatzeko denbora behin amaituta, talde bakoitzak Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean aitortutako eskubideetako bat 
aukeratuko du, eta eskubide hori urratzen den munduko tokiren baten adibidearekin lotuko du

  “Zulo bat harresian” film laburraren trailerra ikusiko dugu. 

  Behin trailerra amaituta, ikasleak gonbidatuko ditugu hurrengo egunetan jorratu beharreko eskubideei buruz hausnartzera, ea asmatzen 
duten. Zein eskubide izan daitezke film laburraren protagonistak? Talderen bat aurreko ariketan eskubide bezala aukeratu badute beste 
ikaskideen aurrean aurkeztuko dute hitz egindakoa.
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3. saioa: ESKUBIDE URRAKETAK (LANERAKO ESKUBIDEA)

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- lanerako eskubidearen berri izatea
- Sahararren lanerako eskubidean ematen diren urraketak ezagutzea

- Ordu 1 - Ordenagailuak (2 ikasleko 1)

  Ikasleak taldeka banatuko ditugu (5 pertsona inguruko taldeak) eta taldeetan gaia lantzeko eskatuko diegu. Talde bakoitzean bideoan 
ikusitako eskubide zapalkuntza edo urraketa ezberdinak identifikatu beharko dituzte eta hauek konpontzeko ideiak pentsatu. Urraketak 
kolore bateko papertxoetan idatzi beharko dituzte eta konponbideak beste kolore bateko papertxoetan.

 Lantzeko gai batzuk:
—— Sektore publikoan lan egiteko oztopoak:

•	Oposizioetara aurkezteko kostu ekonomiko handia
•	Etxetik urrun lan egin beharra

—— Enpresa ehun sendo baten gabezia
—— Abandonu sentsazioa
—— Neurri gabeko meatzaritza eta arrantza ustiaketaren kontrako kontrol eza
—— Kristalezko sabaia: Sahararrek ezin dituzte kargu ertain edo goi mailakoak hartu
—— Azpikontratazioak
—— Mugikortasuna
—— Lanpostua aldatzea
—— Gutxieneko soldata baino txikiagoak
—— Kutunkeria: Lan batera sartzeko ezagunen bat izan behar duzu enpresan.
—— Marokok ez du berretsi Lanaren Nazioarteko Erakundearen sindikatzeko eta sindikatuak antolatzeko askatasuna jasotzen duen 
hitzarmena.

  Talde handian batu eta lantaldeetan landutakoa elkarbanatuko dugu. Alde batetik identifikatutako urraketen papertxoak jarriko ditugu eta 
bestetik talde ezberdinetan ateratako konponbiderako ideiak.
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4. SAIOA: ESKUBIDE URRAKETAK (OSASUNERAKO ESKUBIDEA)

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- Sahararren osasunerako eskubidean ematen diren urraketak 

ezagutzea.

- Ordu 1 - Ordenagailuak (2 ikasleko 1)

  Ikasleak talde txikitan banatuko ditugu eta ondorengo galderak proposatuko dizkiegu beraiek eztabaidatu eta erantzun ditzaten.
 Zer da osasun sistema publikoa?
 Eskubide unibertsala al da osasunerako eskubidea?
 Ba al dago osasun sistema publiko batek artatu beharko ez lukeen jendarteko sektorerik?
 Osasuna eskubide unibertsala al da munduko herrialde guztietan?

Oharra: Eskubide hau ez da hegoaldeko herrialdeetan bakarrik jartzen kolokan. Munduko iparraldeko herrialdeetan ere eskubide hau ez dago beti bermatuta. 
Ameriketako Estatu Batuetan esaterako Osasun sistema pribatua nagusitzen da.

  Gaia lantzen ari diren bitartean ikasle talde bati antzerki txiki bat prestatzeko eskatuko diogu ezagutzen dugun osasun zerbitzua irudikatzeko:
 Zer motatako minek eraman dute pazientea sendagilearen kontsultara?
 Nolakoa da anbulatorioan jasotako tratua? Nolakoa harreran? Nolakoa osasun-langileekin?
 Zer motatako materiala dago kontsultan?
 Pazienteak nola hartzen ditu medikuak esandakoak? Jaramon egiten al dio? Zergatik?
 Nork ordaintzen du kontsulta?

  Talde guztiak elkartuta antzerkia prestatutako taldeak bere antzezpena egingo du eta gero taldeetan hitz egindakoa azaldu eta eztabaidarik 
balego horretarako tartea utziko litzateke.

  Ikasleak bikoteka jarrita google maps erabiliz Mendebaldeko Saharako hiriak “ikusteko” tarte bat hartuko dugu.
     Dinamizatzaileak galdera ezberdinak luzatuko dizkie taldeei :

 Zenbat ospitale daude?
 Pribatuak ala publikoak dira?
 Nolako materialak izango dituzte?
 Zerk deitzen dizue arreta gehien ikusitako argazkietan?

 Behin denbora tarte bat utzita talde handian batuta talde bakoitzak bere hipotesiak aurkeztu beharko ditu eta ikusi duena komentatuko du 
ikaskideen aurrean.
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5. Saioa: ESKUBIDE URRAKETAK (OSASUNERAKO ESKUBIDEA)

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- Sahararren osasunerako eskubidean ematen diren urraketak 

ezagutzea.

- Ordu 1 - Ordenagailuak (2 ikasleko 1)
- Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila

  Osasunerako eskubideari buruzko “pildora” ikusiko dugu. Eta denon artean komentatu.
 Zer aldatu da aurreko eguneko saioan egin zituzten hipotesietatik? Asmatu zuten egoera irudikatzen?

  Ikasleak lau taldetan banatuko ditugu
 Ospitale publikoa
 Ospitale pribatua
 Ospitale militarra
 Medikuntza tradizionala

Talde bakoitzak bere aukera defendatu beharko du besteena gutxiesteko argudioak azaltzen dituen bitartean.
Behin eztabaida hau amaituta talde handian batu eta denon artean hitz egingo dugu ea sahararrek zer zerbitzu mota hautatzen duten eta zergatik.

Oharra: Kontuan hartu behar da sahararrek, saharar izate hutsagatik jasaten dituztela eskubide urraketa guzti hauek eta arlo batean hasaten dituzten eskubide 
urraketek besteetan ere eragina dutela. Esaterako sahararrek soldata murritzagoak jasotzen badituzte osasun zerbitzu pribatura jotzeko zailtasun gehiago 
izango dituzte eta Marokok ez du osasun zerbitzu publikoan inbertsiorik egiten lurralde hauetan.
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6. saioa: ESKUBIDE URRAKETAK (HEzKUNTzARAKO ESKUBIDEA)

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- Sahararren hezkuntzarako eskubidean ematen diren urraketak 

ezagutzea.

- Ordu 1 - Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila
- papertxoak

  Mendebaldeko Saharan ikasgeletan ematen den eskubide urraketa ikusarazteko dinamika bat egingo dugu hasieran.
Lau ikasle klasetik aterako ditugu eta gainerako ikasleak bi taldetan banatuko ditugu, sahararrak eta marokoarrak. Rollplaying bat egingo dugu 
ikasgelan eta beraz ikasleei azalduko diegu hurrengo ariketan zehar jarrera konkretu batzuk hartu behar dituztela. Marokoarrek iseka egingo diete 
sahararrei, dinamizatzaileak gutxietsi egingo ditu…
Behin zer egingo dugun azalduta kanporatutako lau ikasleak sartuko ditugu gelara. Hauen lana ikasgelan gertatzen ari dena deskubritzea izango da 
eta behin asmatu dutenean, ausartuko balira, sahararrak eta marokoarrak zeintzuk diren izendatzeko proposatuko diegu.
Dinamika honetan kanporatutako lau ikasleak gelara sartzean ikasgelan gaudela antzeztuko dugu eta horretarako munduko mapa bat hartuta 
Hezkuntzarako eskubidea non bermatzen den eta non ez identifikatzen saiatu beharko gara.
Parte hartzea oso garrantzitsua izango da eta beraz dinamizatzaileak (Dinamizatzaileak) ikasle guztiei eman beharko die hitza txandaka. Sahararrak dire-
nean aurpegikera eta hizkera eskasa erabili dezake eta marokoarrenean atseginagoa. Gogoratu ikasle marokoarren ere iraindu behar dituztela sahararrak..

  Behin dinamika bukatuta, ikasle guztiak borobilean jarrita, ariketan ikusitakoak komentatuko ditugu:
 Nola sentitu gara ikusitako bereizketa horrekin? Eroso sentitu al gara alde batean nahiz bestean egon?

  Hezkuntzarako eskubideari buruzko “Pildora” Ikusiko dugu eta taldean komentatuko dugu. 

  Ikasle bakoitzak bideoan kontatutako eskubide urraketa ezberdinak apuntatuko ditu paper zati ezberdinetan eta behin bideoa ikusita taldeka 
jarriko dira beraien oharrak partekatzeko.
Oharrak partekatzerakoan ikusitako zapalketa ezberdinak paper mutur ezberdinetan apuntatuta izango dituztenez ikasle ezberdinek jasotako es-
kubide urraketa berdinak multzokatzen saiatuko dira. Horrela ikusiko dute ea guztiak ohartu diren eskubide urraketa guztietaz.
Taldeetan bukatutakoan ikasle guztiak batuta partekatuko dituzte beren iritziak.

  Hurrengo saiorako hemen eman izan diren hezkuntzarako eskubide urraketei buruz informatzen saiatzeko eskatuko diegu ikasleei gurasoei 
edo aitona-amonei galdetuz.
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7. Saioa: ESKUBIDE URRAKETAK (HEzKUNTzARAKO ESKUBIDEA)

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea.
- Sahararren hezkuntzarako eskubidean ematen diren urraketak 

ezagutzea.
- Sahararren hezkuntzarako eskubidean ematen diren urraketen 

inguruko kontzientzia hartzea.
- Hizkuntza zapalkuntzaren kontzientzia hartzea.

- Ordu 1 - Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila
- papertxoak

  Talde handian batuta hemen historian zehar eman izan diren hezkuntzako eskubide urraketei buruz hitz egingo dugu.

  Ikasleak talde txikietan batuko ditugu hizkuntza zapalkuntzari buruz hitz egiteko. Ikastetxean edo kalean, seguruenera, ikasle gehienek biziko 
zuten noiz edo noiz bere ama hizkuntza ez den beste hizkuntzaren batean hitz egin beharra.

 Nola sentitu zarete egoera horretan?
 Zergatik egin behar izan duzue beste hizkuntza horretan?
 Nola konpondu liteke arazo hori?

Talde handian ideia eta bizipen ezberdinak elkarbanatuko ditugu.

  Ikasleak bi taldetan banatuko ditugu eta Saharar herriari buruzko azken urteetako informazioa biltzeko eskatuko diegu. Talde bati 
ordenagailuak eta Interneterako sarbidea erabiltzen utziko diogu beste taldeak aldiz eskolako liburutegira edo bestelako bitartekoetara jo 
beharko du informazio bila.

 Zer taldek bildu du informazio gehiago?
 Zeinen lana zan da errazena?
 Zer ikasi dugu bereizketa honetatik? 
 Zenbateraino laguntzen dute bitarteko ezberdinek heziketa prozesuan?

  Ikasleei eskatuko zaie hurrengo saiorako beren kultura-nortasuna adierazten duen objekturen bat ekartzeko. Bere sinesmenak, kultura, 
ideologia eta jatorria islatzen dituen objektua.
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8. saioa: JAzARpEN KULTURALA

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- emakume sahararren errealitatera gerturatzea.

- Ordu 1 - Melfak edo izarak
- Ordenagailuak (2 ikasleako 1)

  Ikasle bakoitzak laburki aukeratutako objektua aurkeztuko du beste ikaskideen aurrean.  Zergatik aukeratu duen objektu hori bere nortasun 
kulturalaren adierazgarri gisa.

  Erronda amaitutakoan, dinamizatzaileak galdera hau egingo du: Ba al dago arrazoirik objektu hori erabiltzea, erakustea, janztea, eramatea… 
debekatzeko? 
Ikasleek arrazoiak bilatu beharko dituzte argudiatzeko zelan beste pertsona batzuen ustez arrazoiak dauden beraiek aukeratutako objektua 
debekatuta egon behar litekela adierazteko.

  Ondoren, dinamizatzaileak melfa bat aterako du eta saharar emakumeek bezala jantziko dio bolondres bezala irtengo den 
neskaren bati, ikasleak emakume saharar baten lekukotza irakurtzen duen bitartean.

Oharra: Ariketa honen helburua ez da melfaren erabileraren inguruko eztabaida sortzea, baizik eta kultura- eta nortasun- adierazpideen 
tolerantzian hezitzea, eta adierazle horien garrantziari buruz hausnartzeko gai izatea.

  Eska iezaiezue, bikoteka, melfari buruzko informazioa biltzen saiatzen, baita melfa erabiltzeak emakume saharar baten bati arazoak ekarri 
dizkion azaltzen duen kasuren bat. Informazioa bildu ondoren, guztion artean komentatuko dugu.

Oharra: Sahararrek beren erresistentzia ikur gisa hartu dute melfa eta beraz emakumearenganako zapalkuntza gisa ikustea oso gai delikatua 
da. Hala ere melfarenak aukera ematen du eremu ezberdinetan ematen diren eskubide urraketak emakumeek are eta gordinago bizi dituztela 
ohartarazteko. Saharar emakumeei dagokie melfa erresistentzia ikur edo zapalkuntza matxistatzat hartzearen inguruko eztabaida garatzea.
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9. saioa: NOLA LAgUNDU gURE EgUNERAKOTASUNETIK?

Helburuak Iraupena MaterIala

- Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzea.
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen berri jakitea
- Mendebaldeko Saharako eskubide urraketen inguruko kontzientzia hartzea
- egoera hobetze aldera egin litezkeen ekimenen inguruan burua 

martxan jartzea.

- Ordu 1 - Ordenagailua
- proiektorea
- bozgorailua
- pantaila
- papertxoak

  Mendebaldeko Saharan bizi diren eskubideen urraketeei buruzko film “Zulo bat harresian” film laburra ikusiko dugu. 

  Filma ikusi ondoren, Autodeterminazio eskubideari buruz eztabaidatuko dugu ikasleen artean.
 Ba al dakizue autodeterminazio eskubidea zer den?
 Izan beharko ote lukete sahararrek eskubide hori?
 Eskubide hori bete eta erreferendum bat egingo balitz nor izango luke galdeketa horretan parte hartzeko eskubidea?
—— Mendebaldeko Saharan bizi diren sahararrek?
—— Mendebaldeko Saharan bizi diren biztanle guztiek?
—— Errefuxiatu kanpamenduetan bizi direnek?
—— …

Oharra: herrien autodeterminazioa edo autodeterminazio-eskubidea beren herria zuzentzeko zein gobernu mota eta, azken finean, zein estatu mota nahi 
duten aukeratzeko eskubidea da.

Nazio Batuen Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren (1966ko abenduaren 16koa) 1. artikuluan jasotzen den bezala:

1. artikulua.

1. Herri guztiek dute erabaki askearen eskubidea. Eskubide horren arabera, askatasunez ezartzen dute haien izaera politikoa, eta garapen ekonomiko, sozial eta 
kulturala ere sustatzen dute.

2. Beren xedeak lortzeko, herri guztiek askatasunez xeda ditzakete beren aberastasun eta baliabide naturalak, hargatik eragotzi gabe elkarrekiko onuraren 
printzipioan oinarritutako nazioarteko lankidetza ekonomikotik eta nazioarteko zuzenbidetik eratorritako betebeharrak. Inola ere ezin izango zaio herri bati bere 
biziraupen-bitartekoez gabetu.

3. Itun honetako estatu alderdiek, baita autonomoak ez diren lurraldeak eta fideikomisodun lurraldeak administratzeko erantzukizuna dutenek ere, askatasunez 
erabakitzeko eskubidearen egikaritza sustatuko dute, eta eskubide hori errespetatuko dute, Nazio Batuen Gutuneko xedapenekin bat etorriz.



21

  Saharar herriak jasaten dituen urraketa ezberdinen edukia eta herrien autodeterminazioa landu ondoren, ikasle bakoitzari eskatuko diogu 
proposa ditzala, modu anonimoan, sahararra bezalako herrien eskubideak bermatu eta defendatzeko lagun dezaketen gure eguneroko 
ekintzak. Ideia horiek paper edo post-itetan idatziko dituzte, gero guztiak nahasteko, nork zerk idatzi duen jakin ez dadin.

 Ideia zaparradaren ideia guztiak mahai gainean ditugula, taldean irakurri eta komentatuko ditugu. 
      Zein ekintza jotzen dugu bidegarritzat? Zeintzuk ez? Zergatik? 

  Lantzeko idea batzuk: 
   Kontsumo arduratsua. Adibidez, Mendebaldeko Saharatik datozen eta Marokok Espainia bezalako herrialdeei saltzen dizkien baliabide 

naturalak (jaten dugun arraina). 

   Kontzientzia soziala. Euskadiko migratzaileei eta euren herrien eskubideekiko dugun jarrerari buruz hausnartzea. Zer egin dezakegu 
eskubideen urraketa salatzeko? Gure boto-eskubidearen bidez diezaiokegu Espainiako Gobernuari egoeraren erantzule jotzea bere burua? 
Posible da informazioa edukita gure ingurukoei kontzientziatzea? Migratzaileekiko zenbait jarrera aldatzea?
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Datu gutxi dago Mendebaleko Saharako historiaurreari buruz. Ehiztari eta 
artzain kulturen aztarnak aurkitu dira Sakia-el-Hamran. K. a. IV. mendean hasi 
ziren bertako biztanleak Ipar Afrikako Mediterraneoaren ertzean bizi 
ziren kartagotarrekin harremanetan; erromatarrekin ere izan zuten 
harremanik, baina ez sakonak. Behe Erdi Aroko mendeetan berbere herriak 
kokatu ziren lurralde haietan, eta arabiar beduinoak gero.
1346an egungo Rio de Oroko kostaldera heldu ziren portugesak, eta XIX. 
mendera bitartean europarrak eta musulmanak ibili ziren kostalde hartan.
1884an kokatu zen Rio de Oroko badian Sociedad Española de Africanistas 
y Colonistas izeneko espainiar elkartea eta, hango biztanleekin hitzarmen 
batzuk egin ondoren, Espainiako gobernuak eremu hura bere babespeko 
lurraldetzat hartu zuen. Espainiarren kolonizazioak oztopo batzuk izan 
zituen: Frantziak lurraldea eskatu zuen, Mauritaniaren barneko lurra 
zelakoan, eta Ma’ al-Aynyan arabiar buruzagiak lurralde burujabe bat eratu 
zuen Smarako hiria hartu ondoren (1904).
1916-1934 bitartean hartu zituen Espainiako gudarosteak Sahara 
Mendebaleko lurralde guztiak (Rio de Oro eta Sakia-el-Hamra). 1957an 
beretzat eskatu zuen Marokoko estatuak lurraldea, eta atzera bota zituen 
espainiar gudarosteak Marokoko osteak bi nazioen arteko mugetatik. 1958an 
Espainiako gobernuak Sahara Español izeneko herrialdea sortu zuen, eta 
1960. urtean beretzat eskatu zuen Mauritaniako estatu berriak.
1963an aurkitu ziren fosfatoak Sahara Mendebaleko iparraldean (Bukraa), 
eta 1972an hasi ziren espainiarrak Bukraako fosfato meatzeak ustiatzen. 
Urte horietan independentzia gogoa handiagotzen zihoan bertakoen artean. 
Espainiak koloniari eusteko ahaleginetan, koloniari probintzia autonomoaren 
itxura eman zion: Yemaa “parlamentu” propioa eman zion 1967an, Gorteetako 
prokuradoreekin, kontseilari nazionalekin eta zigilu propioekin 1968an. NBEk 
egoera hori ukatu egin zuen, 1965ean «saharar herriaren autodeterminazio-
eskubidea» aintzatetsi baitzuen.
Garai horretan hasi ziren sortzen lehen independentzia-mugimenduak, 
eta 1973. urtean sortu zen Fronte Polisarioa, sahararrek beren nazioaren 

independentziaren alde eratu zuten erakunde politiko-militarra. Bat-batean 
eta zarata eginez aurkeztu zen Fronte Polisarioa iritzi publikoaren aurrean: 
zenbait lehergailu jarri zituen Aaiunen, eta 1974. urtearen hasieran, patruila 
militar batzuk eraso zituen. Aldi berean, Marokok Saharako lurraldeen 
eskaera formala egin zuen. Hala ere, aukera gutxi zituela zirudien; batez ere, 
Nazio Batuen Nazioarteko Batzorde batek 1974an Sahara bisitatu eta gero, 
autodeterminazioaren aldeko txostena egin ondoren. 1975eko azaroan, 
Maroko eta Mauritania onartu zituen Espainiak hango administrazio kide 
gisa, eta 1976ko otsailean, Espainiak kolonia utzi ondoren, bitan zatitu 
zuten lurraldea Marokok eta Mauritaniak. Hil berean, Saharako Arabiar 
Errepublika Demokratikoa aldarrikatu zuen Fronte Polisarioak (Nazio Batuen 
Erakundeko 70 estatuk onartu zuten errepublika berria), eta bi estatu haien 
eta saharar abertzaleen arteko gerra zabaldu zen.
Mauritaniako gobernuak 1979an bake hitzarmen bat sinatu zuen Fronte 
Polisarioko buruzagiekin, baina Marokok bere gudarostea eta kolonoak 
zabaldu zituen Mauritaniak utzitako lurraldera. 1980. urtetik aurrerako 
urteetan gerran jarraitu zuten sahararrek Marokoko gudarostearen aurka, 
eta 1988an erreferendum bat egitea erabaki zuen Nazio Batuen Erakundeak 
Mendebaleko Saharan, 1974an espainiar agintariek egin zuten errolda 
abiapuntu gisa hartuta.
Ez da oraindik erreferendumik egin. 1989an hautsi egin zen urtebete inguruko 
su-etena, Saharako biztanleen erreferendum baterako negoziazioak bertan 
behera gelditu zirenean. 1992an Nazio Batuetako ordezkariak izan ziren 
bertan, Sahara estatu burujabe izatea edo Marokoren mendean geratzea 
erabakitzeko erreferenduma prestatzeko, baina oraindik ez da egin.
2014ko irailaren 21ean, NBEren ordezkari bereziaren bisita oztopatzea egotzi 
zion SEADek Marokori. Bere misioaren mugak zehatz-mehatz azaltzeko eskatu 
zion Marokok Rossi, herrialdean sartzeko baimena eman aurretik.
2015. urteko apirilerako Frente polisarioak ultimatuma ezartzen dio Christopher 
Rossek Segurtasun Kontseiluan aurkeztu beharreko idatziari. Data hori bete ezean 
Frente Polisarioak bere eskubideak edozei modutara defendatzeko eskubidea 
aldarrikatzen du berriz ere armak hartzeko aukera ere mahai gainean gelditzen dela.

1. Eranskina: MENDEBALDEKO SAHARARI BURUzKO HISTORIA

https://eu.wikipedia.org/wiki/Sakia-el-Hamra
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1. Zein da Mendebaldeko Saharako gobernuaren izena?
a. Marokoko Sahara
b. Espainiako Sahara
c. SEAD/RASD (Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa / 
  República Arabe Saharaui Democrática) 
d. Saharaui

2. Zer tamaina du Mendebaldeko Saharak?
a. Iberiar penintsularen erdia (gutxi gora behera)
b. Errusiaren tamaina (gutxi gora behera)
c. Iberiar penintsula bi aldiz (gutxi gora behera)
c. Euskal Herriaren tamaina (gutxi gora behera)

* 266.000 km2 ditu Mendebaldeko Saharak eta Iberiar penintsulak aldiz 
582.925 km2

3. Zein da Mendebaldeko Saharako hizkuntza?
a. Saharar euskalkia
b. Marokoko arabiera
c. Hassania
d. Tamazigh

* Hassania ahozko hizkuntza bat da eta ez da idazten. Sahararrek karaktere 
arabiarrak erabiltzen dituzte idazteko.

4. Noiz utzi zuen Mendebaldeko Sahara Espainiako gobernuak?
a. 1884. urtean
b. Pasa den urtean
c. 1958. urtean
d. 1976. urtean

* Afrikan sortutako mugimendu nazionalistek eta mendebaldeko super 
potentzien presioek eraginda utzi zuen Espainiak Mendebaldeko Sahara 
baina oraindik ez da deskoloni zatze prozesurik eman ofizialki.

5. Zein dira Mendebaldeko Saharako baliabide natural handienak?
a. Turismo, eguzkia, hondartzak, gameluak.
b. Arrantza, fosfatoak, hidrokarburoak, harea.
c. Petrolioa, tomateak, ganadua, basoak.
d. Gasa, nekazaritza, zentral nuklearrak, haizea.

* Kostaldean arrantza erreserba garrantzitsuak daude eta baita fosfato eta 
hidrokarburo erreserba handiak ere.

6. Zer zati okupatzen du Marokok?
a. Lurralde osoko bi heren. Kostaldea eta barrualde aberatsa.
b. Lurralde osoko heren bat. Zatirik pobreena.
c. Espainiako gobernuak eman ziona.
d. Legez dagokiona.
e. Arrantza, fosfato eta hidrokarburo erreserbak dauden tokiak ditu 

hartuta Marokok eta baita osotara lurraldearen bi herenak ere.

7. Zein urtetan sortu zen Fronte Polisarioa?
a. 1894. urtean
b. 1973. urtean
c. 1936. urtean
d. 2000. urtean

* Espainiar okupazioaren aurrean Mendebaldeko Sahararen burujabetza 
aldarrikatzeko sortu zen eta indar okupatzaileen aurkako borroka 
armatua hasi zuen.

8. Noiz hasi ziren “Lotsaren harresia” deritzona eraikitzen?
a. 1894. urtean
b. 1991. urtean
c. 1941. urtean
d. 1980. urtean

2. Eranskina: TRIBIALA
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9. Nork eraiki zuen hesia?
a. Frantziako gobernuak
b. Marokoko gobernuak
c. Estatu Batuetako gobernuak
d. Mendebaldeko Saharako gobernuak

10. Zergatik edo zertarako eraiki zuten?
a. Mendebaldeko Sahara bitan banatzeko, non baliabide natural 

baliotsuak dauden (Bucraako fosfato meategiak eta arrantza 
tokiak).  Saharar soldaduen ibilera lurraldean eragozteko

b. Saharar Herria babesteko
c. Terrorismoari aurre egiteko
d. Saharar soldaduen ibilera lurraldean eragozteko mugikortasuna 

murrizteko

11. Nor banatzen du hesiak?
a. Saharar Herria
b. Bereber Herria
c. Marokoko Herria
d. Ez du inor banatzen

12. Zein ondorio izan ditu Marokok hesiak eraikitzeak Mendebaldeko 
Saharan bizi ziren pertsonengan?
a. Giza eskubideen urraketa (eskubide zibilak eta politikoak)
b. Mendebaldeko Saharako familiak bitan banatu ditu
c. Saharar herrariaren mugikortasuna murriztu 
d. Giza eskubideen urraketa, familiak bitan banatu ditu, 

mugikortasunaren murrizketa
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ALDArrIkAPEN UNIBErTSALArEN SOrrErA
Nazio Batuek zuten helburu nagusietariko bat izan zen Gutunaren antolaketa zehaztea 
eta definitzea, giza eskubideen tresna bat sortzeko. Giza Eskubideen Batzordea sortu 
zuten, 1946an zegoen Batzorde Ekonomiko eta Sozialaren atal ordezkatzaile modura. 
Giza Eskubideen Batzordeak hiru helburu zituen: aldarrikapena, giza eskubideen Ituna 
eta aurreko bietan esandako eskubideak betetzeko zenbait neurri jartzea. Hiru jomuga 
horiek osatu zuten René Cassin-ek «Giza Eskubideen Gutuna» izena eman ziona. 
Giza eskubideen Aldarrikapena sortzea ez zen erraza izan. Giza Eskubideen 
Batzordeak izan zuen arazorik nagusiena, une horretan bizitzen ari zen gatazka 
ideologiko-politiko handia zen. Alde batetik, Estatu Batuak eta mendebaldean 
zituen aliatuak, eta bestetik, Sobiet Batasunak  gidatutako bloke sozialista. 
Sobiet Batasuna eta bloke sozialistako herrientzat Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsala ez zen haien lehentasuna. Garrantzi handia ematen zioten 
estatuaren subiranotasunari, horregatik, giza eskubideak ezin ziren estatuen 
subiranotasunaren gainetik egon. Hala ere, Mendebaldeko herriek zuten 
jarrera, Frantzia, Estatu Batuak  eta Britainia Handikoa bereziki, eskubide zibil eta 
politikoen defentsa egitekoa zen. Giza eskubideak elkarren kontrako arma bihurtu 
ziren Gerra Hotzean sarturik zeuden botere handien artean, gerra horrek Bigarren 
Mundu Gerraren  bukaeratik 80. hamarkadaren hasierara arte iraun zuen.
Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordea  izan zen Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsalaren proiektua egingo zuena. Giza Eskubideen Batzordea bere lanetan 
hasi baino lehen, ECOSOCek (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) 
hasierako Batzordea izendatu zuen. Zortzi herritako ordezkariek osaturiko 
erredakzio Batzordea izendatu zuten. Erredakziorako Batzordean ordezkaturik 
egon ziren zortzi herriak hauek izan ziren: Australia, Txile, Txina, Estatu 
Batuak, Frantzia, Libano, Britainia Handia eta Sobiet Batasuna. 
Erredakziorako Batzordeak aginduta, René Cassin irakasleak Aldarrikapenaren 
proiektua sortu zuen. René Cassin-ek egindako proiektu hori, erredakzio Batzordeak 
onartu, eta Giza Eskubideen Batzordearen bigarren bilera aurkeztu zuten 1947ko 
azaroa eta abendua bitartean. Hala ere, Aldarrikapenaren proiektua oraindik ez 
zegoen amaituta, horregatik, Giza Eskubideen Batzordeak 1948ko maiatza eta ekaina 
bitartean egindako hirugarren bileran eztabaidatu zuten. 

3. Eranskina. gIzA ESKUBIDEEN ALDARRIKApEN UNIBERTSALA

Giza Eskubideen Batzordean, Aldarrikapen Unibertsalaren helburua onartu ondoren, 
ECOSOCari jakinarazi zion. ECOSOC-ak Nazio Batuen Batzar Nagusian aurkeztu zuen. 
1948ko irailean, Batzar Nagusiak duen Hirugarren Batzordeari bidali zion (Gai Sozial, 
Humanitario eta Kulturalen Batzordea), berak aztertu zezan. 24 lan bilera egin ondoren, 
Batzordea Aldarrikapenaren proiektuari amaiera eman zion, aldeko 29 botorekin, 
7 abstentzio eta kontrako boto bakar bat ere ez.
1948ko abenduaren 10ean Nazio Batuen Batzar Nagusiak  Pariseko Chaillot 
jauregian Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala onartu zuen. Batzar Nagusian 
egindako azken botazioa honako emaitzak izan zituen: aldarrikapen aldeko 
48 boto, 8 abstentzio eta kontrako boto bakar bat ere ez. Zortzi abstentzioak,  
Bielorusiako Errepubika Sozialista Sobietikoa; Txekoslovakia; Polonia;  Jugoslavia; 
Ukraniako Errepublika Sozialista Sobietikoa; Sobiet Batasuna; Hego Afrikako 
Batasuna eta Saudi Arabiarenak izan ziren. 

HITZAUrrEA
Kontuan izanik munduko askatasuna, justizia eta bakea giza familiako kide guztien 
berezko duintasunean eta eskubide berdin eta ukaezinetan oinarritzen direla;
Kontuan izanik giza eskubideak ez ezagutzearen eta gutxiestearen ondorioz, giza 
kontzientziari irain egiten dioten basakeriak gertatu izan direla; eta gizon-emakumeek, 
beldur eta gabezia orotik aske, hitz egiteko askatasuna eta sinesmen-askatasuna 
izango dituzten munduaren etorrera aldarrikatu dela gizakiaren helburu nagusi;
Kontuan izanik ezinbestekoa dela giza eskubideak zuzenbidezko erregimen 
batek babestea, gizakia-tirania eta zapalkuntzaren aurkako azken irtenbidea den 
matxinadara jo beharrean aurkitu ez dadin;
Kontuan izanik ezinbestekoa dela, baita ere, herrialdeen artean harreman 
lagunkoiak bultzatzea;
Kontuan izanik Nazio Batuetako kide diren herriek gizakiaren oinarrizko 
eskubideetan, gizakiaren duintasun eta balioan eta gizonen eta emakumeen 
eskubideen arteko berdintasunean duten fedea tinko azaldu dutela Agirian; eta, 
askatasunaren ikuspegi zabalago baten barruan, gizarte aurrerakuntza sustatzeko 
eta bizitza-maila jasotzeko erabakita daudela adierazi dutela;
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Kontuan izanik Estatu Kideek, Nazio Batuen Erakundearekin elkarlanean, 
gizakiaren oinarrizko eskubide eta askatasunen begirune orokorra eta eraginkorra 
ziurtatzeko hitza eman dutela;
Kontuan izanik emandako hitz hori osotasunean betetzeko garrantzi handikoa dela 
eskubide eta askatasun horiek berdin ulertzea; Batzar Nagusiak Giza Eskubideen 
Aldarricapen Uniberstal hau egiten du. Herri eta nazio guztiek izan beharreko 
jomuga legez, bai norbanakoek eta bai erakundeek. Aldarrikapen honetan 
etengabe oinarrituta, alde batetik, eskubide eta askatasun hauen begirunea bultza 
dezaten irakaskuntzaren eta hezkuntzaren bidez eta, bestetik, nazio mailan eta 
nazioarte mailan arian-arian neurriak hartuz, era eraginkorrean eta orokorrean 
ezar daitezen ziurtatzeko, bai elkarkide diren estatuetako herrien artean eta baita 
horien eskumenpean dauden lurraldeetan ere.

1. atala
Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak 
dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez 
jokatu beharra dute.

2. atala
Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, 
eta ez da inor bereziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako 
edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo 
beste inolako gorabeheragatik.
Ez zaio begiratuko gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldetakoa den; ezta 
hango politikari, legeei edo nazioarteko egoerari, nahiz eta herri hori burujabea 
izan, besteren zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea edo nola-halako 
burujabetasun-mugak dituena.

3. atala
Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea.

4. atala
Inor ez da izango besteren esklabu edo uztarpeko; debekatuta dago esklabutza eta 
esklabuen salerosketa oro.

5. atala
Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik 
eman ere.

6. atala
Edozein gizon-emakumek du, nonahi, lege-nortasundun dela aitor diezaioten 
eskubidea.

7. atala
Gizon-emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, 
bereizkeriarik gabe, legezko babesa izateko eskubidea. Denek dute Aldarrikapen 
hau hausten duen edozein bereizkeriaren aurka eta bereizkeria horren eragileen 
aurka babes berbera izateko eskubidea.

8. atala
Pertsona orok du Konstituzioak edo legeek gizon-emakumeei aitortzen dizkieten 
oinarrizko eskubideak hausten dituzten ekintzetatik babesteko, norbere herrialdeko 
auzitegi aginpidedunetan errekurtso eraginkorra jartzeko eskubidea.

9. atala
Inor ezingo da arrazoirik gabe atxilotu, preso hartu edo erbesteratu.

10. atala
Pertsona orok eskubidea du, berdintasun osoan, auzitegi burujabe eta 
alderdikeriarik gabean jendaurrean hitz egin eta zuzentasunez entzun diezaioten, 
nahiz bere eskubide eta betebeharrak erabakitzeko, nahiz bere aurkako salaketa 
penalak aztertzeko.

11. atala
Delituagatik salatutakoak eskubidea du errugabetzat jo dezaten, errudun dela 
legez eta jendaurreko epaiketan frogatzen ez den bitartean. Epaiketan bere burua 
zaintzeko berme guztiak ziurtatuko zaizkio.
Egintzak edo behar-uzteak izandakoan, herrialdeko edo nazioarteko legeriaren 
arabera delitu ez baziren, ezingo da inor kondenatu. Delitua egitean ezargarri den 
zigorra baino larriagorik ere ezingo zaio jarri.

12. atala
Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza pribatuan, familian, etxean edo postan 
eskusartzerik, ezta inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere. Nornahik du 
eskusartze edo eraso horien aurka legezko babesa izateko eskubidea.

13. atala
Pertsona orok du joan eta etorri aske ibiltzeko eskubidea eta Estatu baten lurraldean 
bizilekua aukeratzekoa.
Pertsona orok du edozein herrialdetatik alde egiteko eskubidea, baita norberetik 
ere, eta norbere herrialdera itzultzekoa.

14. atala
Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta 
izateko eskubidea.
Eskubide horretara ezin izango da jo delitu arruntek sortutako auzibideko egintza baten 
aurka, ezta Nazio Batuen helburu eta erizpideen aurkako egintzak direla-eta ere.
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15. atala
Pertsona orok du herritartasuna izateko eskubidea.
Inori ezingo zaio arrazoirik gabe herritartasuna kendu, ezta herritartasuna aldatzeko 
eskubidea ukatu ere.

16. atala
Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurrera, ezkontzeko eta familia aratzeko 
eskubidea dute, arraza, herritartasun edo erlijioagatiko inolako mugarik gabe; eta, 
ezkontzari dagokionez, eskubide berberak dituzte bai ezkonduta jarraituz gero eta 
bai ezkontza-lotura ezabatuz gero ere.
Ezkongaien baimen aske eta osoz ez bada, ez dago ezkontzerik.
Familia da gizartearen oinarri jatorra eta berezkoa, eta Estatuaren eta gizartearen 
babesa izateko eskubidea du.

17.atala
Pertsona orok du jabe izateko eskubidea, bakarka nahiz taldean.
Arrazoirik gabe, ez zaio inori bere jabegoa kenduko.

18. atala
Pertsona orok pentsamendu-kontzientzi eta erlijio-askatasunerako eskubidea du; 
eskubide horren barne da erlijio edo sinesmena aldatzeko askatasuna eta baita 
norbere erlijioa edo sinesmena bakarka nahiz taldean, jendaurrean edo pribatuan 
irakaskuntzaz, ihardueraz, kultuz eta aginduak gordez azaltzeko askatasuna ere.

19. atala
Gizabanako guztiek dute eritzi-eta adierazpen-askatasuna. Eskubide horrek barne 
hartzen du erlijioa eta sinismena aldatzeko askatasuna eta bakoitzaren eritziengatik 
inork ez gogaitzeko eskubidea, ikerketak egitekoa eta informazioa eta eritziak 
mugarik gabe eta nolanahiko adierazpidez jaso eta zabaltzekoa.

20. atala
Nornahik du bakean biltzeko eta elkartzeko eskubidea.
Inor ezingo da behartu elkarte bateko kide izatera.

21. atala
Pertsona orok du bere herrialdeko gobernuan parte hartzeko eskubidea, zuzenean 
nahiz libre aukeratutako ordezkarien bitartez.
Pertsona orok du berdintasunez norbere herrialdeko funtzio publikoan 
sartzeko eskubidea.
Herriaren borondatea da botere publikoaren agintearen oinarria; borondate 
hori aldian-aldian egingo diren benetako hauteskundeetan adieraziko da. 
Hauteskundeok bozketa orokor eta berdinez eta isilpeko boto bidez egingo dira, 
edo boto askatasuna bermatzen duen beste bide batez.

22. atala
Pertsona orok du, gizarteko kide denez gero, gizarte-segurantza izateko eskubidea 
eta, herrialdearen ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoitzaren 
antolaketa eta baliabideak kontuan izanik, norbanakoaren duintasunerako eta 
nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomi, gizarte eta kultura mailako 
eskubideak asetuta izatekoa.

23. atala
Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lanbaldintza bidezkoak 
eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza jasotzekoa.
Pertsona orok du, bereizkeriarik gabe, lan beragatik lansari berbera jasotzeko eskubidea.
Lanean ari denak bidezko lan-saria eta aski zaiona jasotzeko eskubidea du, bai 
bera eta bai bere familia, giza duintasunari dagokion bezala bizitzeko bestekoa. 
Horretarako aski ez bada lansaria, gizarteko laguntzaren bidez osatuko da.
Pertsona orok du, norbere interesen alde egiteko, sindikatuak eratu eta sindikatuko 
kide izateko eskubidea.

24. atala
Pertsona orori dagozkio atsedenerako eskubidea, aisiarakoa, lanaldiaren iraupen 
mugatua izatekoa eta aldian-aldian ordaindutako oporrak izatekoa.

25. atala
Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere 
familiari osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, 
bizitokia, medikusorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik eza, gaixotasuna, 
elbarritasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea nahi gabe galtzeko beste 
kasuren bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere.
Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea dute. Haur guztiek, senar-
emazteengandik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes berbera 
izateko eskubidea dute.

26. atala
Pertsona orok du hezkuntza-eskubidea. Hezkuntza dohainekoa izango da oinarrizko 
ikasketei dagokienez behintzat. Oinarrizko ikasketak egitea derrigorrezkoa izango 
da; heziketa teknikoa eta lanbiderakoa, orokorra; eta denek izango dute goimailako 
ikasketak egiteko aukera bera, norberaren merezimenduen arabera.
Hezkuntzaren helburua giza nortasuna guztiz garatzea izango da eta giza eskubideen 
eta oinarrizko askatasunen errespetua indartzea; herrialde, arraza eta erlijio 
guztien arteko elkar-ulertze, jasankortasun eta adiskidetasunaren alde egingo du; 
eta Nazio Batuen iharduna bultzatuko du, bakeak iraun dezan.
Gurasoek lehentasunezko eskubidea izango dute seme-alabei emango zaien 
hezkuntza mota aukeratzeko.
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27. atala
Pertsona orok du eskubidea elkarteko kultur ekitaldietan aske parte hartzeko, 
artelanez gozatzeko, eta zientzi aurrerakuntzan eta horri darizkion irabazietan 
parte hartzeko.
Zientzia, literatura edo arte mailan egindako lanen egille diren pertsona guztiek 
dute horregatik eskubidea dagozkien interesak eta materialak babes dakizkien 
eskubidea.

28. atala
Pertsona guztiei dagokien eskubidea da, Aldarrikapen honetan azaldutako eskubide 
eta askatasunak era eraginkorrean garatuko dituen gizarte mailako eta nazioarteko 
ordena ezar dadin.

29. atala
Pertsona orok komunitatearekiko betebeharrak ere baditu, komunitatea baita bere 
nortasuna guztiz eta era askean garatzeko toki bakarra.
Pertsona orok, gainontzeko herritarren eskubide eta askatasunen begirunea 
ziurtatzeko eta gizarte demokratiko bateko moral, ordena publiko eta ongizate 
orokorreko bidezko eskakizunak betetzeko legez ezar daitezen mugak baino ez ditu 
izango dagozkion eskubide eta askatasunez baliatzeko orduan.
Eskubide eta askatasun hauetaz ezingo da inor baliatu Nazio Batuen helburu 
eta erizpideen aurka.

30. atala
Aldarrikapen honetan jasotako ezertan ezingo da ulertu Estatuari edo talde edo 
norbanakoren bati Aldarrikapen honetan bertan adierazitako edozein eskubide eta 
askatasun deuseztatzeko ekintzak edo ihardunak burutzeko eskubidea ematen zaionik.
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OSPITALE PUBLIkOA
Osasun zerbitzu publikoko ospitaleak dira ospitale publikoak. Zerbitzu 
publikokoak izanagatik baina ospitale hauetan arreta jasotzeagatik ordaindu 
egin behar izaten da Mendebaldeko Saharan.

Osasun zerbitzu publikoak dira erabilienak gainerakoak baino merkeagoak direlako. 
Hala ere zerbitzu hauen erabiltzaileek ere ordaindu beharra dute arreta jasotzearen 
truke. Errespetuz tratatzen ez dituzten pertsonen esku gelditzen dira sahararrak 
eta ez dira diagnostikoez eta tratamenduez fidatzen. Arreta medikoa pazienteek 
egindako ordainketa ekonomikoaren araberakoa izaten da.

OSPITALE PrIBATUA
Sare publikotik kanpoko erietxeak dira ospitale pribatuak. Sare publikoko 
zentroak baino garestiagoak izaten dira baina material mediku hobea eta 
profesional espezializatuakoak izaten dituzte.

Elkarrizketatuen kontakizunetik ondorioztatzen denez, ospitale pribatuetako 
tratua hobea da. Halere, beti ez dituzte ekipo eta material nahikoak, ez eta 
patologia eta arlo guztietako adituak ere. Bestalde, material mediko hobea dute 
ere bai, baina kontsulten presioa askoz handiagoa da. 

Ohikoa da sistema publikoko langile medikoek kontsulta pribatua ere izatea eta 
pazienteak kontsulta horretara bideratzea.

4. Eranskina. OSpITALEAK

OSPITALE MILITArrA
Ospitale militarrek pribatuen gisara funtzionatzen dute baina botere militarren 
kontrolpean daude.

Ospitale militarrak ospitale pribatu gisa funtzionatzen du, material mediku hobea, 
arlo guztietako adituak… Pertsona partikular gisa joan zaitezke, baina ezarritako 
tarifa handiak ordaindu behar dituzu.

Ospitale hauetan itxaronaldiak txikiagoak dira eta medikuak prestatuago daude, 
ez daude mediku jeneralistak bakarrik. 

Ospitale militarretan artatutako pertsona atxilotuek sahararrenganako indarkeria 
eta torturak salatu dituzte.

MEDIkUNTZA TrADIZIONALA
Medikuntza tradizionala urteetan zehar generazioz generazio pasa diren erremedioetan 
oinarritzen da. Ez dago zerbitzu benetan antolatu bat eta familiek beren kasa jarduten 
dute edo herriko ezagunen eta lagunengana jotzen dute laguntza eske.

Elkarrizketatutako pertsona batzuk nabarmendu dute medikuntza tradizionala 
ordezko aukera bat dela osasun sistema egokirik ez izatearen aurrean. Saharar 
herriak beti erabili izan du medikuntza tradizionala, eta azpimarratu dute 
harengana jotzen denean, familian edo ezagutza handiagoa duen norbaitengana 
joz, gaixoarekiko errespetua eta minantzak edo gaixotasunak sendatzeko nahia 
nabaritzen dela ospitale publikoetan ez bezala.
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5. Eranskina. Melhfa: emakume saharar baten lekukotza 

“Melhfak niretzat duen esanahia janzkera bat baino askoz haratago doa. Nire buruaren ezaugarria da, nire nortasuna, 
sahararra izatearen harrotasunaren isla, belaunaldiz belaunaldi bizirik jarraitzen duen ohorea. Gizaki eta emakume 

gisa ditugun eskubideen alde jarraitzen duen borrokaren ikurra da. Mundu arabiarrean, gure kausa ezagutzeko, 
identifikatzeko eta babesteko modu bat da.

Melfha gu guztion eta gure nortasunaren parte da. “

Saharar emakumeak funtsezkoak dira beren herriaren borrokan; haiek sortu zuten, basamortu erdian, beren seme-alabak 
babesteko, adinekoak zaintzeko eta beren lurretik bota zituen gerrako zaurituak artatzeko etxea, gaur egun 173.600 
sahararren etxea. Ezerezaren erdian, “guztiari” aurre egiteko gai izan ziren. Gaur egun ere funtsezko irudia dira auzoen eta 
udalerrien barne kudeaketa aurreara eramateko. Erreferente bat dira, eta, nolabait, autoritate bat ere.
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