NOREN
ES KU?
los Derechos

Humanos
en la Historia

NOREN ES KU?
los

Derechos Humanos

en la

Historia

Irakasle hori
Bilboko Berreginen Museoak, sortu zeneko hezkuntza-helburuekin bat etorrita, NOREN
ESKU? Giza Eskubideak Historian izeneko erakusketa antolatu du, UNESCOren, UNESCO
Etxearen eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin.
Giza Eskubideen kontzeptuaren gainera hausnartzea da erakusketaren jomuga; izan ere,
argi dago Giza Eskubideei buruzko kontzeptua oso desberdina izan dela Historian zehar.
Hemen aukeratu ditugun piezek bidea emango digute Mesopotamian hasi eta XVI. mendeko
Europan amaitu bitarteko bidaia egiteko. Bidaian egingo ditugun geldialdiak gogoetarako
abiapuntua izango dira XXI. mendeko gizarteari bidea zabaldu dioten egoera historikoei
buruz.
Unitate didaktiko hau bigarren hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago. Erakusketako bederatzi
piezak landuko dira unitate didaktikoan, ikuspuntu bitatik: Giza Eskubideek Historian izan
duten bilakaerarekin lotzeko, batetik, eta alderdi artistikoa huts-hutsik, bestetik.
Unitateetako fitxak erakusketa ikusi baino lehen, erakusketan bertan edo
ikusi eta gero erabil daitezke.

SARRER A

1948ko abenduaren 10ean, II. Mundu Gerrako gertaerek eraginda, NBEk Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala
promulgatu zuen, helburu honekin: estatu guztiek gutxieneko bat adostea, naziekin Europan jazotakoaren antzeko
egoerak saihesteko.
Hitzaurreak eta 30 atalek osatzen dute deklarazioa. Gizon-emakumeen funtsezko eskubideak jasotzen dira, hainbat
alderdiri dagokienez. Hitzaurrean eta lehen bi ataletan, Deklarazioaren ideologiaren oinarriak daude. 3. ataletik 11.era,
eskubide eta askatasun pertsonalak jaso dira; 12.etik 17.era gizatalde edo gizarte baten kide den aldetik edozein
gizon-emakumek dituen eskubideak; 18.etik 21.era, eskubide politikoak; 22.etik 27.era, eskubide ekonomikoak,
sozialak eta kulturalak; eta, azkenik, 28.etik 30.era pertsona orok gizartearekiko izan beharreko harremanak.

IKERTU
Hainbat herrialdek hausnartzeko eta jabetzeko prozesua egin zuten edozein gizon-emakumek
izan behar dituen gutxieneko eskubideez eta askatasunez, haren egoera eta bizilekua gorabehera. Eta
prozesu horren zati batetik sortu zen Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala.
Ikertu Deklarazioaren aurreko prozesuari buruz. Arakatu 1948ko Deklarazioari bidea zabaldu zioten
aurreko deklarazioen gainera. Zer herrialdetan egin ziren? Eta noiz? Ohikoa da gerren ostean horrelako
dokumentuak egitea?
Hausnartu honi buruz: Zergatik daude hain lotuta gerra eta gizon-emakumeen eskubideak zehazteko
beharra?

HAMMUR A BIREN KODEA

Ikusi dugunez, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala ez da izan Historian pertsonen eskubideak babesteko ez
lehen dokumentua, ezta bakarra ere. Dokumenturik zaharrenak Mesopotamiako zibilizazioenak dira.
Babiloniako I. Dinastiako Hammurabi erregeak kodea harrizko estela baten zizelkatzeko agindu zuen, bere agintaldiaren
38. urtean. Beltz koloreko harrizko estela izan zen, 2,25 metroko altuerakoa. Kodea, legeari dagokionez, eredua izan
zen Erromatarren garaira arte. Kodeko legeek Babiloniako gizartearen eskubideak zehaztu zituen, eta bidea eman
zuen epaileek kasuei lotutako sententzia egokiak eman zitzaten.

BEGIRATU
Begiratu iezaiozu Hammurabiren estelari. Beheko aldean 52 zutabe ditu,
akadieraz eta idazketa kuneiformeaz idatziak. Eskuinetik ezkerrera eta goitik
behera irakurtzen dira. Bertan Erregearen Legeak jaso dira. Goiko aldean,
Hammurabi bera dago irudikatuta, Samash Justizia jainkoaren aurrean.
Jainkoak eskuetan agintaritzaren eta justiziaren ikurrak ditu. Zer objektu ageri
dira irudikatuta? Zure ustez, zer lotura dago objektu horien eta justiziaren
ideiaren artean? Horrelako ikurrak beste aro historiko batzuetan ere ikusi
dituzu? Zer arotan?

HAUSNARTU
Hammurabiren Kodeko legerik ezagunetarikoak hauxe dio: “gizon
batek beste bati begia lehertzen badio, begia lehertuko zaio”. Horrelako
legeetan, egindako delitua jasotzen da zigorrean, “begia begiagatik” esan
ohi zaio. Baina beste izen bat ere badu, zein? Babiloniako zibilizazioaz
gain, zer zibilizaziok ezarri zuten lege hori? Zer dokumentutan jasotzen
dira horrelako sententziak?
Gaur eguneko gizarteak bilakaera handia izan du antzinako Babiloniatik
hona. Ezagutzen al duzu “begia begiagatik” printzipioa duen legerik gaur
egun?

SUMERRE KO EM AKUMEAK

Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 2. atalak dio: “gizaki orori dagozkio eskubide eta askatasunak, eta ez da
inor bereziko arraza, larru-kolorea, sexu, hizkuntza, erlijioa, politikako iritzia… gorabeheragatik”. Historian hainbat
arrazoigatik gizatalde asko diskriminatu dituzte. Emakumeen eskubideak murriztuta egon dira aro gehienetan.
Antzinako Sumerren emakumea gizonaren borondatearen menpe zegoen, Mesopotamiako hainbat zibilizaziotan
bezala. Lehenengo aitaren borondatearen menpe zegoen emakumea eta, gero, ezkontadinetik aurrera, senarraren
borondatearen menpe. Sumerren emakume talde txiki batek bakarrik izan zuen zelanbaiteko indenpendentzia:
nadituak. Emakume horiek tenpluari emanak bizi ziren, baina gaur eguneko erlijio-murrizketa barik. Lurren eta
esklaboen ugazabandreak ziren, eta ahalmena zuten merkataritza-agenteak izateko.

IKERTU
Antzinako beste kultura batzuetan
(Egipto,
Grezia,
Erroma)
emakumeen egoeraz ikertzeko
proposamena egiten dizuegu,
hauek gogoan hartuta:
– Emakumeak ugazabandreak izan
zitezkeen?
– Merkantziak (lursailak, etxeak…)
erosteko eta saltzeko eskubidea al
zuten?
– Politikan parte hartzeko eskubidea
al zuten (botoa eman, kargu
publikoetan jardun)?
– Norekin ezkondu nahi zuten aske
aukeratu zezaketen?
Alderatu emakume horien egoera
eta gaur eguneko emakumeena,
eta gogoeta egin ea gizonemakumeen artean gaur egun ere
aldeak dauden.

BEGIRATU
Lagash hiriko Gudea erregea
(2144-2124 k.a.) da eskulturan
irudikatutakoa. Historian ezaguna
da garai hartako erregerik
errukitsuena
izan
zelako.
Otoitzari eta tenpluak eraikitzeari
emana bizi zen, ia-ia.
Begiratu iezaiozu irudikapenari. Zelan
irudikatu da eskulturan Gudearen
erlijiotasuna?
Argi eta garbi, erregeak aberastasun
handiak zituen, horrelako zereginak
egin ahal izateko. Hori islatu egiten da
jatorriko eskulturaren materialean:
diorita, balio handiko harribitxia
Gudeako sasoian. Zure ustez, gaur
egun eskultura bat egiteko balio
handiko zer motatako materialak
erabiliko ziren?

ASSURREN ERREGEA

Gaur egun, herrialde askotan, adinez nagusi garenean, denok, salbuespenik gabe, gure herrialdeko gobernuan parte
hartu dezakegu, botoa emateko eskubidea gauzatu eta, areago, ordezkari politikoak izateko hautagai izan. Eskubide
horiek Deklarazio Unibertsalaren 21. atalean bermatuta daude.
Baina beste eskubide batzuekin gertatu den bezala, beti ez da horrela izan,. Asiriako Inperioan (1813-609 k.a.),
Estatuko agintea erregeak zuen. Erregeari “Assurren bikarioa” ere esaten zioten. Assur asiriarren jainko nagusia zen.
Asiriarrek uste zuten jainkoak zuzenean erregeari agintea ematen ziola. Jakina, agindu ahal izateko, erregeak berak
aukeratutako ministroen eta abadeen esku uzten zuen neurri batean agintea.

ALDERATU
Egiptoko zibilizazioan, antzeko gobernua zegoen: erregeak edo faraioak aginte
osoa zuen. Baina zer alde nagusi zegoen monarkiari buruzko bi kontzepzioen
artean (erlijioari lotuta)?
Antzinako herri guztietan ez zuten erregeek agintzen. Lehengo aldiz,
zer zibilizaziotan izan zen posible herritarrek gobernuan parte hartzea?
Zer motatako gobernua erabili zuten horretarako? Gaur egun sistema
hori erabiltzen da? Zer alde daude sistema horren eta gaur egunekoaren
artean?

HAUSNARTU
Asiriako Inperioko erregerik garrantzitsuenetarikoa Assurnasirpal II.a izan
zen (884-859 k.a.). Errege hori ezaguna izan zen bere gobernuak zuen jokabide
basatiagatik, bai herritarrekin, bai inguruko herriekin. Hori islatu egiten da
irudikapenetan hainbat elementuren bidez. Batzuetan, Assurnasirpal II.a
gerran irudikatuta ageri da; beste batzuetan, bere agintearen ezaugarriak
nabarmentzen dira.
Begiratu iezaiozu Assurnasirpal II.aren eskulturari. Zer ikur du esku artean?
Hammurabiren eskulturan bezala, objektuen eta beren esanahien
artean loturarik ba al dago? Zer motatako da lotura hori? Zergatik dira
agintearen ikurrak?

NILO KO SENDAG ILEAK

Deklarazio Unibertsalaren 25. atalaren arabera, denok “bizimodu egokia izateko eskubidea” dugu, gaixo izanez gero
sorospen medikoa eta asegurua bermatzen duena, besteak beste. Herrialde garatu gehienetan, osasun-zerbitzua
bermatzen dute estatuen egiturek. Hala ere, beste herrialde askotan, osasun-zerbitzua pribilegiatu gutxi batzuen
eskura dago bakarrik, Historian hainbat sasoitan gertatu izan den bezala.
Horren adibide bat dugu antzinako Egipton. Historian ezagunak dira sendagile egiptoarrak. Izan ere, zientzia mediko
garatuaren benetako aintzindariak izan ziren: espezializazioei dagokienez (dentistak, zirujauak, eta “emakumeentzako
medikuak” ere egon ziren) eta prozedurei dagokienez, operazio konplexuak ere egiten zituzten. Hala eta guztiz ere,
mediku horien zerbitzuak gizartearen goi-mailakoen esku baino ez zeuden. Egiptoar gehienak nekazariak ziren eta,
beraz, herritar gehienak laguntza mediko barik bizi ziren.

NEJBET

IKERTU ETA ALDERATU
Horrelako gauzak urrutikoak iruditzen
bazaizkigu ere, herrialde askotan gaur egun,
XXI. mendean, ere gertatzen dira. Osasun
publikoa doakoa ez den herrialderen bat aipatu
dezakezu? Eta osasun-zerbitzua bermatzen ez
duen estaturen bat?

HAUSNARTU
Osasun mailan, zure herrialdeko egoera beste
ekin konparatu. beharrezkoa den tratamendu
bat ezin jasotzea edo aldez aurretik ordaindu
behar izateari buruz hausnartu.

DESHERET
UADYET

HEDYET

Egiptoko Inperio Berriaren eskultura honetan,
Isis jainkosa dago irudikatuta, Egiptoko
panteoiko garrantzitsuenetarikoa. Egipto osoan
gurtzen zuten, eta hori islatu egiten da Isisen
irudikapenetako ikurretan.
Hemen Goi Egiptori (hegoa) eta Behe Egiptori
(iparra) lotutako ohiko ezaugarriak aurkeztuko
dizkizugu. Zehaztu Isisek irudian dituen
ezaugarriak. Bilatu Isisen beste irudi batzuk,
eta saiatu identifikatzen. Ezaugarriok Isisen
irudikapen guztietan ageri dira? Baten bat
desberdina al da? Zein? Zer esan nahi du?

ESCRIBAU-ES KOLAK

Eskubideen Deklarazioak beste berme batzuk ere ematen dizkigu, esaterako hezkuntzarena, 26. atalean. Lehen
mailan doakoa eta derrigorrezkoa izan behar du, eta hortik aurrera denek hezkuntza jasotzeko aukera izan behar
dute. Hala ere, osasunarekin bezala, oraindik leku askotan herritar gehienek ez dute aukerarik oinarrizko hezkuntza
jasotzeko.
Osasuna bezala, hezkuntza gutxi batzuen pribilegioa zen antzinako Egipton. Familia aberatsen seme-alabek eskribaueskoletara joaten ziren 12 urtez, hieroglifikoak irakurtzen eta idazten ikasteko. Horrela adiministrazioko lanpostuetan
sartzeko aukera zuten. Idazten eta irakurtzen jakin behar zen zereginetan egiten zuten lan eskribauek: etxaldeen eta
estatuaren diruzaintza, posta, tenpluen administrazioa, etab.

IMAJINATU
ANJ

Egiptoar gehienak analfabetoak ziren. XX. mendera arte ia kultura
guztietan, gizartearen atal batek bakarrik izan du hezkuntza jasotzeko
aukera.
Irudikatu eskolara joateko aukerarik ez duzula izan, eta idazten
eta irakurtzen ez dakizula. Aipatu egunaren barruan irakurtzea
ezinbestekoa den jarduerak. Orain egiten dituzunen artean zenbat
ezingo zenituzke egin? Eta idazten jakingo ez bazenu?

HAUSNARTU
Jende askok irakurtzen ez zekien gizartean, garrantzi handikoak izan
ziren irudiak eta ikurrak, batez ere Egiptoko jainko-jainkosei lotutakoak.
Ptah jainkoa hemen ageri da ikur batzuekin irudikatuta.
Ikurrak banan-banan aurkeztuko dizkizugu, izenekin batera. Zer esan
nahi zuen bakoitzak? Zer esanahi eman zioten Ptah jainkoaren irudiari?
Zerekin lotzen zuten Ptahren irudia? Magiaren Jainkoa zeritzoten
Ptahri, zer motatako lotura dute Magiaren Jainkoa izenak eta ikusi
ditugun ikurrek?

DJED

UAS

POLISETIK ERBESTER A TZEA

“Inor ezingo da arrazoirik gabe atxilotu, preso hartu edo erbesteratu”. Deklarazio Unibertsalaren 9. atalak beharrezko
tresna guztiak bermatzen ditu gizon-emakume guztiek askatasun pertsonala izan dezaten. Munduko historian beti
borrokatu da askatasun horien alde eta gaur egun ere, herrialde askotan, helburu nagusia da.
Hain zuzen ere, mendebaldearen historian, antzinako Grezia adibide hartu izan da askotan, poltikan egindako
aurrerapenengatik. Aurrerapenen artean, nabarmena da Atenaseko demokrazia. Atenasen, baina, k.a. VI. mendean,
Klistenesek erreformak ezarri zituen, aurreko hamarkadetan polisean nagusi izan zen tirania amaitzeko. Ostrazismoa
izan zen hiriaren politikaren erreforma horietako bat.

IKERTU
Ostrazismoaren bidez, polisetik urtero atenastarrak erbesteratzen zituzten, epaiketa edo apelazioa egin
barik.
Ikertu ostrazismoari buruz, eta erantzun galdera hauei: Zergatik jaso zuen ostrazismoak izen hori? Zelan
erabakitzen zen inor erbesteratzea? Zenbat boto ziren beharrezkoak inor erbesteratzeko? Zer arrazoi zeuden
inor erbesteratzeko? Gaur egungo munduan horrelako zerbait posible liteke?

BEGIRATU
Busto honetan irudikatutako gizona Atenaseko tiranizidetariko bat da: Aristogiton.
Berak eta Harmodio, bere lagunak, Hiparko tiranoa labanaz hil zuten, amaitu nahi
zutelako agintzeko modu hori. Aristogiton eta Harmodio heroitzat hartu
zituzten geroko atenastarrek, eta Agoran haien eskulturak altxatzeko
agindu zuten, askatasunaren ikur zirela-eta.
Begiratu iezaiozu Aristogitonen aurpegiari. Zure ustez, Aristogitonen
erretratu errealista egin du artistak? Zertan oinarritzen zara hori
esateko? Heroiez gain (mitikoak eta benetakoak), zer pertsonaia
irudikatu zituzten eskulturetan antzinako Grezian? Eta gaur egun
nor irudikatzen dituzte eskulturetan? Antzinako Greziaren eta gaur
egunekoaren artean paralelismorik ba al dago?

ER ROM AKO ES KLA BOAK

Giza Eskubideen Deklarazioaren 4. eta 6. atalek ezarri dutenez, debekatuta dago inor esklabo egitea, eta gizonemakume guztiek dute bere lege-nortasuna aitortzeko eskubidea. Esklabotza filmetakoa iruditu ohi zaigu, baina,
leku ugaritan, gizatalde asko beste batzuen menpe daude, hainbat arrazoi direla eta. Eta hori esklabotza-modu bat
da.
Denok gara gai aro historikoetako esklabotzaren inguruko adibideak jartzeko. Seguru asko, adibideetariko bat
antzinako Erroma da. Erromako Errepublikan lehenago eta Inperioan gero, esklabotza gizartearen funtsezko
instituzioetariko bat izan zen. Erromatarrek esklaboak behe-mailako gizakitzat jotzen zituzten, eta beren jabeak
ziren.

HAUSNARTU
Hausnartu Erromako esklabotzari buruz. Zer zen esklabo izatea? Zergatik bihurtzen zen pertsona bat
esklabo? Aroaren eta gizartearen arabera, esklabo-kontzeptu aldatu egiten da? Antzinako Erroma eta
AEBetako hegoaldeko estatuetan gertatutakoa alderatzeko proposatzen dizugu. Hausnartzeko hainbat gai
emango dizugu: izaera juridikoa, jabetza, ezkontza, ondorengoak, gizartearen begirunea…

BEGIRATU
Octavio Augusto Erromako lehen enperadoreak bera irudikatzeko
estatua ugari altxatzeko agindu zuen. Estatuen artean ezagunena
Augusto Prima Porta izenekoa da. Aristogonen eskulturan ikusi
dugu greziar eskultoregileek pertsona historikoak irudikatzeko
zuten modua.
Zure iritziz, erromatar egileek zelan irudikatzen dituzte
eskulturak? Zure ustez, eskulturaren aurpegia Augustoren
benetako aurpegiaren antza du? Ikusi dugu beti egin direla
politikarien eta pertsona nabarmenen irudikapen artistikoak.
Zure iritziz, zergatik agintzen zuten pertsona horiek beren
irudikapenak egiteko? Irudikapenek erabilera publikorik
zuen? Zer motatako erabilera?

ELITEAREN KULTUR A

Gure gizartean aisialdia eta kultura garrantzi handiko balioak dira, eta horrela adierazi da Deklarazio Unibertsalaren
27. atalean. Denok dugu “eskubidea elkarteko kultur ekitaldietan aske parte hartzeko, artelanez gozatzeko…”; berba
baten, gizartean erabat eta guztiz parte hartzeko. Liburutegiak, museoak, zinemak, herri-ospakizunak… aukeren
artean daude, eta aukerak gero eta gehiago dira. Jarduera gehienak XX. mendera arte ez dira egon herritarren
gehienen eskura eta herrialde askotan oraindik ere, ez daude denen eskura.
Errenazimendutik aurrera, kulturarekiko interesa piztu zen Europako estatu nagusietako eliteetan. Nobleziako familia
askok era guztietako artelanen bildumak egin zituzten, bai sasoi hartako artelanena bai antzinakoena. Bilduma
horiek, denboraren poderioz, Europako liburutegi handiak eta museo bilakatu ziren. Hori baino lehen, mendeetan,
pribilegiatu gutxi batzuen eskura egon ziren bildumak

ALDERATU
Alderatu hori gaur eguneko egoerarekin. Liburutegian, museoan, kultur etxean… sartzeko zer baldintza bete
behar da? Instituzioak gizarteari ireki zaizkio eta horri “kulturaren demokratizazioa” esan zaio. Hausnartu horri
buruz. Zein da termino horren iturburua (kulturaren demokratizazioa)? Zer esan nahi du?

BEGIRATU
Busto honek Giulano De Medici irudikatzen du, Florentziako
Errenazimenduko garrantzi handiko familiakoa. Giulanoren aita, Lorenzo
de Medici, garai hartako mezena handienetariko bat izan zen, eta orduko
artistarik garrantzitsuenetarikoak bere babespean egon ziren.
Sasoi hartako artista batzuk aipatu ditzakezu? Artista haien
artean, Michelangelo nabarmentzen da. Michelangelori
agindu zioten eskultura hau egiteko, hemen zati bat baino
ez badugu ere. Nork agindu zion Michelangelori eskultura
egiteko? Ikertu horri buruz eta eman sasoi hartako mezenek artistei
agindutako beste lan batzuen izenak.

ERREFORM AREN KONTR AKO ERREFORM A

Egunero entzuten dugu Deklarazio Unibertsalaren 18. atala urratu duen gertaerari buruzko albisteren bat. Atalak
hau dio: “pertsona orok pentsamendu-kontzientzi eta erlijio-askatasunerako eskubidea du”. Horrek esan nahi du
inork ez lukeela gutxietsi behar beste bat bere ideiak direla eta, erlijiokoak zein beste era batekoak izan.
Hala ere, era guztietako arrazoiengatik, Historian, gizakiok elkar jazarri dugu gure ideiak eta sinesmenak direla-eta.
XV. mendearen amaieratik, jazarpenak areagotu egin ziren, lehenbizi juduen eta musulmanen kontra Espainiako
errekonkistan eta, gero, XVI. mendetik aurrera, kristautasunaren banaketa zela-eta. Erlijio-gerrek Europa suntsitu
zuten. Katolikoek eta protestanteek bataila ugaritan elkarren kontra borrokatu zuten urteetan.

IKERTU
Europan, XVI. mendetik aurrera estatuen
arteko gatazka garrantzitsuak aztertzea
proposatzen dizugu. Zenbat gatazkatan
izan zen jazarpen ideologikoa
arrazoietariko
bat?
Aukeratutako gatazken
artean, zerk eragin
zuen gatazka piztea?
XX. mendearen azken
urteetan,
Europan
beste gatazka bat egon da
arrazoi ideologikoengatik? Zein?

BEGIRATU
Aurrean duzu Karlos V.a
enperadorearen irudia.
Espainiako
erregea
ere izan zen, Karlos I.a
izenarekin.
Armaduraz
eta ikurrez josita irudikatu du
artistak. Ikur horiek identifikatzeko
gai zara? Zer esan nahi du ikur
bakoitzak? Nahiz eta irudikatutako
objektu bakoitzak esanahi bat izan,
ikur guztiek batera Enperadorearen
handitasuna goratzea dute helburu.
Beste elementuren bat gehituko
zenioke
eskulturari
agintearen
irudikapena osatzeko? Zein?

HIZTEG I A

Promulgatu
Lege bat edo agintearen beste xedapen bat era formalean kaleratu, bete dadin eta derrigorrez
betearazi dadin.
Hitzaurrea
Aurretik doana. Adierazi nahi denaren atarian esaten dena.
Ezkontadina
Eskontzeko adinean dagoena.
Erbesteratu
Erbestera joan edo joanarazi; bereziki, arrazoi politikoak direla medio norbaitek bere nazioedo estatu-herrialdea utzi eta uztera behartu.
Polis
Antzinako Grezian, estatu autonomoa, hiri batez eta lurralde txiki batez osatutakoa.
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