
Neska-Mutilen Eskubideak. 

Gizarteak giza eskubideen eta eskubide sozialen arloan lortu duen mailarekin batera etorri da 
haurren eskubideen bilakaera eta garapena. 

Gizarteak une jakin batean dauzkan balioak lege testuetan agertzen dira eta, gure kasuan, 
testu horiek adin txikikoari aro bakoitzean izan duen kontzeptua eta trataera erakusten digute. 

Joan den mendearen amaieran, estatuak umeek beharrizan zehatzak dauzkatela onartzen hasi 
ziren, hau da, umeak, umea den neurrian, arreta jasotzeko eskubidea daukala, pertsonak diren 
neurrian dauzkaten eskubideei lehentasuna emanez. 

Nazioarteko Legeak 

Haurrak babesteko nazioarteko neurririk ia bat ere ez zen egon XX. mendera arte. Hortik 
aurrera, nazioarteko legeak garatzen hasi ziren eta apurka-apurka estatuek onartu eta euren 
legedietan sartu zituzten. 

Haurraren eskubideen aldarrikapena: 

Haurraren Eskubideen lehen Aldarrikapena, Genevako Aldarrikapena esaten zaiona, 1924koa 
da. Nazioarteko neurri hori Lehen Mundu Gerraren ostean sortu zen, umearen eskubideak 
babesteko lehen mugimenduei lotuta, agian gerra handiak umeengan izan zituen zorigaitz eta 
ezbehar izugarriei erantzuteko. Aldarrikapen horrek estatua eta gizarteari ematen die adin 
txikikoen etorkizuna bermatzeko erantzukizuna. 

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1959ko azaroaren 20an onartu zuen Haurraren Eskubideen 
Aldarrikapena. 

Aldarrikapen horrek hastapen hauetako eskubideak ematen dizkie umeei: 

• Berdintasun eskubidea, arraza, erlijio edo nazionalitateagatik desberdintasunik egin 
barik.  

• Babes berezia, garapen fisiko, mental eta sozialerako aukerak eta zerbitzuak izateko 
eskubidea askatasun eta duintasun egoeran.  

• Izena eta nazionalitatea izateko eskubidea.  

• Osasuna, elikadura, etxebizitza eta aisialdia izateko eskubidea.  

• Elbarritasun fisiko, sozial edo mentala daukaten umeek hezkuntza eta zainketa 
bereziak izateko eskubidea daukate.  

• Gurasoen babesean eta erantzukizunean edo maitasuneko eta segurtasun moral eta 
materialeko giroan hazteko eskubidea. Gizarteak eta agintari publikoen betebeharra 
izango da bereziki familiarik edo bizirauteko baliabiderik ez daukaten haurrak zaintzea.  

• Hezkuntza jasotzeko eta jolaserako astiaz gozatzeko eskubidea.  



• Egoera guztietan, babesa eta laguntza jasotzen duten lehenengoen artean egoteko 
eskubidea.  

• Utzikeria, ankerkeria eta esplotazio mota guztien aurka babesa jasotzeko eskubidea. 
Haurrek ezin izango dute adin zehatz batera heldu baino lehenago lanik egin.  

• Herrien arteko elkartasun, ulertze, adiskidetasun eta justiziako ideiekin hazteko 
eskubidea.  

Haurraren Eskubideen Hitzarmena: 

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1989ko azaroaren 20an onartu zuen Hitzarmena eta Espainiak 
1990eko azaroaren 30ean berretsi zuen. Hitzarmen horrek 1959ko Haurraren Eskubideen 
Aldarrikapenean zeuden hastapenak hartu eta osatu egin zituen, zeuden hutsak bete eta 
nazioarteko derrigorrezko tresna bat sortu zuen. Hitzarmen hori berresten duten estatuek 
modu formalean hitz ematen dute bertan adierazitako eskubide eta betebeharrak 
errespetatuko dituztela, eta herrialdearen barneko zuzenbidean sartzen da. 

Kasu honetan, estatuek hitz ematen dute hauek beteko dituztela: 

• Haurren oinarrizko beharrizanak betetzea, umeari arreta sanitarioa, hezkuntza eta 
prestakuntza, gizarte segurantza, jolasteko eta aisialdirako aukerak eta abarrak 
emanez.  

• Haurra ankerkeri eta esplotazio mota guztietatik babestea: tratu txarrak eta utzikeria, 
tortura, heriotza-zigorra, drogen kontsumoa eta trafikoa, laneko esplotazioa eta 
esplotazio sexuala, etab.  

• Familientzako laguntzak, euren erantzukizunak, eskubideak eta betebeharrak 
errespetatuz eta haurrentzako arretarako zerbitzuak sortuz, euren seme-alaben 
beharrizanak modu egokian zaindu ditzaten.  

• Bereziki ahulak diren haurrei arreta berezia ematea, adibidez haur elbarriak, 
errefuxiatuak, gutxiengo etnikoetakoak eta indigenak, tratu txarrak jasotzen 
dituztenak, utzikeria eta gatazka armatuak pairatzen dituztenak, familiarik gabeko 
haurrak, etab.  

• Beregan eragina daukaten arazoetan bere iritzia ematen uztea, bere erlijioa 
praktikatzen uztea, informazioa bilatu eta zabaltzen eta beste batzuekin elkartzen 
uztea, betiere bere adina eta heldutasunaren arabera.  

Estatuko Legeak 

Urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa, Adingabekoen Lege Babesari buruzkoa eta Kode 
Zibilaren eta Judiziamendu Zibilari buruzko Legearen zati bat aldatu zuena: 

Testu hori oinarrizkoa da adin txikikoen babesaren arloan. Bertan dago adin txikikoek gaur 
egungo gizartean daukaten zereginari onarpen handiagoa emateko joera, euren interes gorena 
finkatzeko helburuaz. Arrazoien azalpenean agertzen denez, adin txikikoa ez da hartzen 
subjektu pasibotzat; aldiz, bere eskubideen titularra dela eta eskubide horiek erabiltzeko gero 



eta ahalmen handiagoa daukala onartzera jotzen da. Jarduteko filosofia horren bidez, adin 
txikikoek euren egoera pertsonala eta etorkizuneko proiekzioa apurka-apurka menperatu ahal 
izatea lortu nahi da. 

I. Tituluan eskubide sorta luzea ezartzen da: 

• Ohorea, intimitatea eta norberaren irudia izateko eskubidea (4. art.).  

• Informazioa jasotzeko eskubidea (5. art.).  

• Askatasun ideologikoa izateko eskubidea (6. art.).  

• Parte hartzeko, elkartzeko eta bilerak egiteko eskubidea (7. art.).  

• Adierazpen-askatasuna izateko eskubidea (8. art.).  

• Entzuna izateko eskubidea (9. art.).  

10. artikuluan adin txikikoen eskubideak defendatzeko eta bermatzeko neurriak ezartzen dira: 

• Erakunde publiko egokiaren babes eta tutoretza eskatzea.  

• Bere eskubideen aurka doazela irizten dituen egoerak fiskaltzari jakinaraztea, horrek 
modu egokian jokatu dezan.  

• Bere kexak Herritarren Defendatzaileari bidaltzea.  

• Herri-administrazioetan erabilgarri dauden gizarte baliabideak eskatzea.  

 


