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ATARIKO TITULUA: XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. artikulua. Xedea 
 
Foru lege honen xedea da baldintzak sustatzea, berdintasunerako eta etnia- edo arraza-
jatorriagatik diskriminatua ez izateko oinarrizko eskubidea benetakoa eta eraginkorra 
izan dadin, Nafarroako Foru Komunitatean, bizitzaren arlo eta etapa guztietan.  
 
Horretarako, politika publiko batzuk ezarriko dira, helburu izanen dutenak etnia- edo 
arraza-jatorriagatiko diskriminazioa prebenitzea, haren aurrean babesa ematea eta hura 
erreparatzea. Horrez gain, aitortuko da gizarte ehuneko prozesuak eta estrategia 
kolektiboak funtsezko tresna bat direla arrazakeriaren aurkako borrokan, eta 
arrazakeriaren kontrako borrokan eskarmentua duten elkarteak eta erakundeak solaskide 
nagusi gisa legitimatuko dira. 
 

2. artikulua. Diskriminazioaren kontzeptua 

Foru lege honen ondorioetarako, etnia- edo arraza-jatorriagatiko diskriminaziorik eza da 
«tratu berdinaren printzipioa». Mota hauek daude: 

-Zuzeneko diskriminazioa: pertsona batek bizi duen egoera, okerrago tratatzen dutenean 
bere antzeko egoeran dagoen beste pertsona bat tratatzen dutena, tratatu izan dutena edo 
tratatuko luketena baino, etnia- edo arraza-jatorriagatik. 

-Zeharkako diskriminazioa: itxuraz neutroa den xedapen, irizpide, interpretazio edo 
praktika batek arraza-jatorri edo jatorri etniko jakin bateko pertsonak desabantaila 
berezian jartzen dituenean beste pertsona batzuekiko, salbu eta xedapen, irizpide edo 
praktika hori objektiboki justifika badaiteke helburu legitimo batez, eta salbu eta helburu 
hori lortzeko bitartekoak egokiak eta beharrezkoak badira.  

-Loturagatiko diskriminazioa: pertsona batek edo talde batek desabantaila edo 
diskriminazioa jasaten duenean pertsona edo talde batekin duen loturagatik edo 
harremanagatik, bere jatorri etnikoa edo arraza-jatorria dela-eta.  

-Oker batengatiko diskriminazioa: pertsona bat edo pertsona-talde bat bere jatorri etniko 
edo arraza-jatorriagatik diskriminatzen dutenean, hautemate oker baten ondorioz. 
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-Diskriminazio intersekzionala: diskriminazio-arrazoi bat baino gehiago aldi berean 
elkartzeak diskriminazio espezifiko mota bat sortzen du, berezko ezaugarriak dituen 
zapalkuntza-modu bat.  

-Arraza-segregazioa: arraza-kategorietan oinarrituta pertsona taldeak marjinatzeko, 
baztertzeko eta diskriminatzeko prozesu instituzionalizatua. Hainbat eratan eta hainbat 
arlotan azaltzen da, hala nola hezkuntzan, lan-arloan, bizitegi-arloan, espazio 
publikoetarako sarbidean, ondasun eta zerbitzuetarako sarbidean, eta abarretan.  

-Jazarpena: diskriminaziotzat hartzen da baldin eta nahi ez den jokabidea bada, pertsona 
baten arraza- edo etnia-jatorriarekin loturik, eta jokabide horren helburua edo ondorioa 
bada pertsonaren duintasunari erasotzea eta beldurrezko ingurune bat sortzea, edo 
etsaitasunezkoa, apalgarria, umiliagarria edota iraingarria.  

-Diskriminatzeko agindua: diskriminaziotzat hartzen da pertsonak beren jatorriagatik edo 
arrazagatik zuzenean edo zeharka diskriminatzeko agindu edo jarraibide oro. 
 
 

3. artikulua. Aplikazio-eremua 

Foru lege hau Foru Komunitatearen eremuan aplikatzen zaio zuzenbide publiko edo 
pribatuko edozein pertsona fisikori edo juridikori. 

4. artikulua. Ekintza positiboa 

Praktikan berdintasuna bermatze aldera, Nafarroako administrazio publikoek neurri 
espezifikoak hartuko dituzte, prebenitzeko eta konpentsatzeko etnia- edo arraza-
jatorriagatik pertsonei modu estrukturalean eragiten dieten desabantailak. 
 
5. artikulua. Definizioak 
 
Deialdi honen ondorioetarako, hona zer den: 

Arraza:  Konstruktu politiko eta sozial bat da, historikoki erabili izan dena pertsonak 
bereizteko diskriminazioa eta desbedinkeria sortzen duten kategoria kultural, fenotipiko, 
erlijioso eta abarretan oinarrituta.  

Arrazalizazioa: kategorizazio-prozesu bat, gizarteko taldeen arteko desberdintasunezko 
harremanak sortutakoa, arraza izeneko gizarte-konstruktuan oinarrituta. Prozesu horrek 
oinarrian ditu gizakiak identifikatzeko, bereizteko eta desberdintzeko elementu batzuk, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ezaugarri fenotipiko, kultural eta erlijiosoei lotutako irizpide zehatz batzuk kontuan 
hartuta.  

Arrazakeria: talde batek beste bat mendean hartzeko eta gutxiagotzeko sistema, zeinak 
desberdintasunen arrazalizazioa oinarri baitu, eta zeinetan artikulatzen baitira dimentsio 
instituzionala, soziala eta kulturala. Hainbat ideia, diskurtso eta praktikaren bidez 
adierazten da: ikusezintasuna, estigmatizazioa, diskriminazioa, bazterkeria, esplotazioa, 
erasoa eta gabetzea.  

Egiturazko arrazismoa: ideologia honek instituzionalizaturiko hainbat jarrera, portaera 
eta praktika biltzen ditu, eta horiek diskriminazioa eta gizarte-desberdinkeria eragiten 
dute arraza-izaeran oinarrituta. Arrazakeria instituzionala: erakundeen eta antolakundeen 
funtzionamendua, halakoa non, azkenean, desberdintasunak sortzen baititu, arraza-
ikuspegitik eta hainbat herritar talderen artean, ondasunak, zerbitzuak eta aukerak 
banatzeko orduan. Hartan sartzen dira talde arrazalizatuei kalte egiten dieten politikak, 
jardunbideak eta prozedura, galarazten dietenak berdintasunezko posizio batera iristea.  

Gizarte-arrazakeria: pertsonen artean gertatzen da, eta azaleratzen da eguneroko ekintza 
indibidualen edo kolektiboen bidez. Ekintza horiek izan daitezke hitzezko erasoak, eraso 
fisikoak, tratu txarrak, diskriminazio- eta desberdinkeria-jardunbideak ontzat ematea eta 
abar.  
 
Xenofobia: atzerritarrekiko mesfidantza, gorroto eta etsaitasuneko jarrera, jokabide eta 
sentimenduei egiten die erreferentzia.  
 
 
I. TITULUA: PREBENTZIO ETA BABES NEURRIAK 
 
I. KAPITULUA. ARRAZAKERIA PREBENITZEKO MEKANISMOAK 
 

6. artikulua. Aitortza eta babes instituzionala  

Nafarroako Foru Komunitateko instituzioek eta botere publikoek lagunduko dute 
Nafarroan arrazalizatutako pertsonen diskurtsoei eta narrazioei tokia ematen eta 
zabaltzen. Bide horretan, kanpaina eta ekintza positiboak babestu eta eginen dituzte, 
aniztasunaren balio positiboa sustatzeko helburuarekin. 

7. artikulua. Nafarroan arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko 
planak  
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1. Nafarroako Gobernuak Nafarroan arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka 
borrokatzeko plan bat eginen du, zeina bost urtean behin berrituko baita. Plan hori 
ezarri eta interpretatuko da Europar Batasunaren esparruan onesten diren 
arrazakeriaren aurkako planen arabera.  
 

2. Nafarroako Gobernuak behar den bultzada eta laguntza emanen dizkie toki entitateei, 
arrazismoaren aurka borrokatzeko neurriak eta planak gara ditzaten, arrazakeriaren 
agerraldi espezifikoei erantzuteko landa ingurunean. Plan horiek prestatzeko parte 
hartzeko prozesuak eginen dira, gizarte-erakundeek taldean egindako lana oinarri 
hartuta. 
 
 

3. Nafarroako Gobernuak gizarte-erakundeak bultzatuko eta babestuko ditu, 
arrazakeriaren aurka borrokatzeko planak edo jarduera-protokoloak txerta ditzaten 
etnia- edo arraza-jatorriagatiko diskriminazio-kasuetan. 
 

4. Nafarroako Gobernuak zainduko du administrazio korporatiboek, enpresa-
erakundeek, sindikatuek, irabazi-asmorik gabeko erakundeek, partzuergoek eta 
zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten era guztietako entitateek neurri espezifikoak 
edo arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako protokoloak izatea.  
 
 

5. Nafarroako Gobernuak bultzatuko du arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 
neurriak eta protokoloak presta eta ezar daitezen enpresa eta erakundeetan, eta 
laguntza eta aholkularitza emanen dizkie horiek prestatzeko.  
 

8. artikulua. Diskriminatua ez izateko printzipioa txertatzea politika publikoetan 

Administrazio publikoek berdintasun eta etnia- edo arraza-jatorriagatik diskriminatua ez 
izateko printzipioa txertatuko dute beren politika publiko guztietan eta administrazio-
jarduera guztietan. 
 
 
9. artikulua. Ordezkaritza orekatua 
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Ahal dela, etnia- edo arraza-jatorri minoritarioko pertsonen ordezkaritza orekatua izanen 
da administrazio publikoek erabakiak hartzeko dituzten guneetan, bereziki haiei zuzenean 
eragiten dieten erabakiak hartzerakoan. 

 
10. artikulua. Prestakuntza  

Nafarroako Gobernuak prestakuntza emanen die Administrazio Publikoko langileei 
honako hauei buruz: etnia- edo arraza-jatorriagatiko arrazakeria eta diskriminazioa, 
arrazakeriaren aurkako ikuspegia eta komunikazio inklusibo eta ez-arrazista.  

 

11. artikulua. Digitalizazioa eta adimen artifiziala (AA) 
 
Nafarroako Gobernuak gardentasuna eta publizitate teknikoa egin dadin bermatuko du 
Nafarroako erakundeetan ezartzen diren tokiko, udaleko eta erkidegoko algoritmo-
sistemetan eta adimen artifizialeko sistemetan, zeinek trazabilitaterako bidea eman behar 
baitute, eta ulergarriak eta egiaztagarriak izan. Sektore pribatuak prozedura horiek berak 
bete beharko ditu. 
 
Era berean, bermatuko da adimen artifizialaren erabilerek ukitutako gizarte zibilak parte-
hartuko duela: erakunde horiek aukera izan behar dute adierazteko egokitzat jotzen dutela 
delako sistema bat aldatzea edota hura erabiltzeari uztea, baldin badira desberdinkeriak 
sortzen laguntzen duten sistemak edo sistema diskriminatzaileak badira. 
 
 
12. artikulua. Kontratazioa eta dirulaguntza publikoak  
 
1. Dirulaguntzen oinarri arautzaileetan, edo Nafarroako Foru Komunitateko 

Administrazioak edo hari lotutako edo haren mendeko organismo eta entitateek 
deitzen dituzten bestelako laguntza publikoetan, baloratu ahal izanen da aurkezten 
diren erakundeek arrazakeriaren aurka borrokatzeko planak izatea, aniztasuna 
sustatzen eta aitortzen parte hartzeagatik aitortza izatea, eta etnia- edo arraza-jatorri 
ugaritako langileak izatea. 
 

2. Ezarri ahal izanen da, kontratu publikoetako administrazio-klausula partikularren 
agirietan, ezen kontratuak esleitzean lehentasuna izanen dutela neurri hauek ezarri 
dituzten enpresek aurkeztutako proposamenek: aniztasuna modu positiboan ikusgarri 
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egiteko neurriak, eta etnia- edo arraza-jatorri minoritarioko pertsonen gaitasunak 
aitortzeko neurriak.  

 

II. KAPITULUA. ARRAZAKERIA PREBENITZEKO ETA HARI AURRE 
EGITEKO POLITIKA PUBLIKOAK 
 
13. artikulua.  Hezkuntzaren arloko neurriak 
 
1. Irakaskuntzaren bidez, berdintasun eta etnia- edo arraza-jatorriagatik diskriminatua 

ez izateko printzipioan heztea bultzatuko da, baita printzipio hori ezagutzea eta 
ulertzea ere. Horrez gain, jakitera emanen da lege hau izan badela, eta honen edukiak 
azalduko dira. 
 

2. Hezkuntza Departamentuak beharrezko neurriak ezarriko ditu eskola-segregazioa 
ezabatzeko, eta bermatzeko ikasleak modu ekitatiboan banatzen direla hezkuntza-
maila guztietan.  

 
3. Prestakuntza espezifikoa emanen zaie bai irakasleei, bai hezkuntza- eta lanbide-

orientazioko zerbitzuetako langileei, kultura aniztasunari buruz, arrazakeriaren 
aurkako jarrerari buruz eta ikasle arrazalizatuak eta migratuak Nafarroako hezkuntza-
sisteman txertatzeari buruz. Horren helburua da irakasle eta langile horiek modu 
positiboan ikus ditzatela ikasle guztiak, zalantzarik egon ez dadin denek hezkuntza-
arrakasta lor dezaketela, eta bereizkeriarik egon ez dadin hezkuntza zein lanbide 
arloko ibilbideak proposatzeko orduan. Horrela, bada, arrazakeriaren aurkako 
ikuspuntua aplikatuko da bai tutoretzetan bai, zeharka, ikasgaiak ematen direnean. 
 

4. Ekintza positiboak abiaraziko dira, helburu izanen dutenak ordezkatuak izan daitezen, 
bai irakaskuntza arloan bai administrazioaren eta hezkuntzaren arloan, Nafarroako 
gizartean dagoen etnia- eta arraza-aniztasuna. Horren xedea da bultzatzea arraza- eta 
etnia-diskriminazioa nozitu ohi duten herritar taldeetako kideak izan daitezela 
hezkuntza arloko erabakiak hartzen diren eremuetan eta irakasleen eremuan. 
 

 

14. artikulua. Lanaren eta enpleguaren arloko neurriak  
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1. Nafarroako Gobernuak estrategia autonomiko bat abian jarriko du, politika publiko 
zehatz batzuekin. Politika horiek helburu izanen dute arraza-diskriminazioa eta 
enplegu arloko jazarpena ezabatzea, eta parte-hartzea hobetzea, halako moduz non 
berdintasunez jardun ahal izanen duten lan arloan arraza-diskriminazioa gehien paira 
dezaketen pertsonek. 
 

2. Nafarroako Enplegu Zerbitzuak enplegu-politika aktiboak sustatuko ditu, sendotzeko 
bai jarrera pertsonalak eta profesionalak, bai enplegagarritasuna. Politika horiek bide 
emanen dute pertsonek eredu zuzen bat izan dezaten enplegua lortzeko orduan. 

Prestakuntza espezifikoak bultzatuko dira, enplegua lortzeko aukerak sustatzeko 
pertsona arrazalizatu gutxien dauden sektoreetan; bereziki, hauek bultzatuko dira: 
zainketen sektorean lan egiten duten emakume arrazalizatuek enpresa-egituran beste 
espazio batzuk betetzeko programak. 

3. Nafarroako Gobernuan lan arloko eskumena duen departamentuak neurri batzuk 
bultzatuko ditu, bermatzeko arraza edo etniagatik diskriminatu litezkeen pertsonak 
erakunde profesionaletan eta sindikatuetan afiliatu eta parte har dezaketela.   

Gizarte-eragileek bultzatuko dute hitzarmen kolektiboetan sartzen direla etnia- edo 
arraza-jatorriagatik pertsonak diskriminatzeko edozein modu prebenitzeko, 
ezabatzeko eta zuzentzeko klausulak.  

 

15. artikulua.  Osasunaren arloko neurriak 
 
Osasun Departamentuak behar diren neurriak hartuko ditu, batetik, arraza- edo etnia-
diskriminazioa desagerrarazteko osasun-zainketak hartzeko orduan, eta, bestetik, 
pertsona arrazalizatuen osasun integrala modu positiboan sustatzeko, gainerako 
herritarren baldintza berberetan. Zehazki:  

 
a) Neurriak hartuko dira ziurtatzeko ez dela etnia-arrazoiengatiko diskriminaziorik 

gertatzen osasun-arretan, hala tratamenduak eta sendagaiak agintzean nola 
itxaronaldietan. Horretarako, monitorizazio- eta kontrol-mekanismoak ezarriko 
dira; genero-ikuspegi intersekzionala eta arrazakeriaren aurkakoa txertatuko da, 
bereziki kasuak lehenesteko jarraibideetan, eta protokoloak eginen dira 
pazienteen eta lan-inguruneko jokabide arrazistak prebenitzeko. 
 

b) Osasun-arloko jarrera arrazistak prebenitzeko kanpainak eginen dira hainbat 
hizkuntzatan (gidak eta prestakuntza-materiala barne). 
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c) Prestakuntza emanen zaie osasun-arloko eta kudeaketako langileei: osasunerako 

eskubide unibertsalari, tratu-berdintasunari eta etnia- edo arraza-jatorriagatik 
diskriminatua ez izateari buruzko edukiak irakatsiko zaizkie. Eduki horien 
helburua izanen da jendeak hobeto ezagut ditzalaosasun-arreta izateko gaiak eta 
arraza-diskriminazioa prebenitzeko gaiak arautzen dituen araudia; hori guztia 
herritarrak osasun-zerbitzuetara eraginkortasunez iritsiko direla bermatzeko. 
 

d) Ikerketa-lanak sustatuko dira, osasun-laguntza publikoaren kalitatea ebaluatzeko, 
eta balioesteko zer eragin dituen egiturazko arrazakeriak pertsona arrazalizatuen 
osasunean. Horren helburua da osasun politikak birdefinitzea, lortu nahi baita 
herritar guztien osasun arloko beharrak ekitatez asetzea. 
 

e) Sustatuko da ezaba daitezela, lan-arloan, arlo sozialean, eskolakoan eta 
ekonomikoan, estigma sortzen duten jarrera, arau eta jardute oro, bai eta 
gaixotasun-arrazoiengatiko diskriminazioa ere, etnia- edo arraza-jatorriarekin 
lotura duen kasuetan. 

 
 

16. artikulua.  Etxebizitzaren arloko neurriak 
 
1. Nafarroako Gobernuak neurriak hartuko ditu bizitegi-arloko segregazioaren aurka 

borrokatzeko, fenomeno horrek eragin erabakigarria baitu Foru Erkidego honetako 
biztanleria arrazalizatuaren zati handi batean. Horretarako, Nafarroako bizitegi-
arloko segregazioaren mapa eginen da, zeinean emanen baitira segregazioaren 
dimentsioei eta mailei buruzko datuak (segregazio larria, bizitegi-kontzentrazio 
handia, pilaketa, txabolismo bertikala eta beste batzuk).  

  
2. Honako gai hauei buruzko informazioa emanen da, hainbat hizkuntzatan: pertsona 

arrazalizatuen eskubideak, etxebizitzaren eta errentamenduen arloko legeria, 
diskriminaziozko eta legez kanpoko jardunbideak eta jardunbide horietatik babesteko 
nahiz jardunbide horiek zehatzeko mekanismoak.  
 

3. Nafarroako Foru Komunitatean higiezinak saltzeko, errentamenduan emateko edo 
sektore horretan bitartekaritzan aritzeko zerbitzuak ematen dituztenek, iragarki-
atariek edota eskaintza bat egin eta ororen eskura jartzen duen pertsona fisiko edo 
juridikoek merkataritza eragiketetan errespetatu beharko dute horretara beharturik 
daudelako, tratu-berdintasunerako eta etnia- edo arraza jatorriagatik diskriminatua ez 
izateko eskubidea. 
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Debeku dira, zehazki:  
 

a) Salmenta- edo errentamendu-eskaintza publiko bat egin denean, aurreiritzi 
arrazistak oinarri harturik, uko egitea etxebizitza bat erosteko edo 
alokairuan hartzeko eskaintza bati edo etxebizitza bat erosteko edo 
alokairuan hartzeko negoziazioetan hasteari, edo beste edozein eratan 
eragoztea edo deuseztatzea inork etxebizitza bat erostea edo alokairuan 
hartzea.  

b) Inor diskriminatzea aurreiritzi arrazistetan oinarrituta, etxebizitza bat edo 
negozio-lokal bat saltzeko edo alokairuan hartzeko baldintzak zehaztean.  

Alokairuetan edo antzeko beste egoera batzuetan, etxebizitza erabiltzen den denbora 
guztian beteko da arraza- edo etnia- arrazoiengatik ez diskriminatzeko betebeharra.  
 
Profesionalen elkargoek eta entitateek beharrezkoak diren mekanismoak ezarriko 
dituzte bermatzeko arestian aipatutako araudia betetzen dela finken salerosketarekin 
edo errentamenduarekin lotutako jarduera profesionaletan. 

 
 
17. artikulua.  Poliziaren arloko neurriak 
 
1. Foru lege honen ondorioetarako, Nafarroako poliziek debekatuta izanen dute etnia- 

edo arraza-ezaugarrietan oinarritutako profilak erabiltzea. Arrazarekin, etniarekin, 
erlijioarekin edo jatorri nazionalarekin lotutako adierazleak ezin izanen dira delitu-
jokabide baten adierazle gisa erabili, ez oro har, ez immigrazioarekin lotutako polizia-
jardueraren testuinguru espezifikoan, ez terrorismoaren aurkako borrokaren 
esparruan. 

 
2. Foruzaingoaren barruan unitate bat sortuko da, modu espezializatuan lan eginen 

duena laguntza ematen gorroto, arrazakeria eta xenofobia delituekin zerikusia duten 
biktimei. Haren eginkizunak izanen dira, nagusiki: aurrez aurre nahiz sare sozialen 
bidez egindako delituen salaketak jasotzea; biktimei arreta, babesa eta orientazioa 
ematea, eta lan egitea biktimak biltzen dituzten eta giza eskubideak defendatzen 
dituzten erakunde edo elkarteekin. 

 
3. Nafarroako Gobernuak prestakuntza espezializatua eskainiko die Foru Komunitateko 

segurtasun-indar eta -kidego guztiei honako hauen gainean: etnia- edo arraza-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

jatorriagatiko arrazakeriari eta diskriminazioa, kultura-aniztasunaren polizia-
kudeaketa eta emakume arrazalizatuen aurkako indarkeria matxista. 
 

 

18. artikulua. Komunikazioaren eta sare sozialen arloko neurriak 
 
Nafarroako Gobernuak irmoki eginen die aurre sare sozialetan ugaritu diren gorroto-
diskurtsoei. Horrela, bada, laguntza emanen du Europako Batzordeak sustatutako prozesu 
batzuetan, zeinetan monitorizatuko baita Europar Batasunak duen jokabide kodea 
borrokatzeko Interneten gorrotoa legez kanpo sustatzearen kontra. Era berean, protokolo 
bat ezartzen lagunduko du, Espainiako estatuan lineako gorroto-diskurtso ilegalaren 
aurka, Arrazakeriaren eta Xenofobiaren Espainiako Behatokiak (OBERAXE) 
koordinaturikoa. 
 
Era berean, Nafarroako Gobernuak prestakuntza-ekintzak sustatuko ditu arrazalizatutako 
komunikatzaileak gaitzeko Nafarroan, sarean lan egin dezaten arrazakeriaren eta gorroto-
diskurtsoen aurkako mezuak zabaltzeko, kultura arteko ikuspegi feminista intersekzional 
batetik. 
 
 
19. artikulua. Kirolaren arloko neurriak 
 
1. Nafarroako Gobernuak sustatuko du berdintasunez eta etnia- edo arraza-jatorriagatiko 

arrazoietan oinarritutako diskriminaziorik gabe gauzatuko direla kirola eta jarduera fisikoa, 
bai eta aisialdiko eta denbora libreko jarduerak ere. 
 

2. Behar diren neurriak hartuko dira bermatzeko jolas-jarduerak, kirol-jarduerak, aisialdikoak 
eta astialdikoak pertsona arrazalizatuekiko errespetuzko eta berdintasunezko baldintzetan 
eginen direla, aurreiritzi, jazarpen eta indarkeria fisiko edo psikologikoko edozein ekintza 
saihesteko.  

 
3. Neurriak hartuko dira, bermatzeko behar bezalako prestakuntza izanen dutela kirol-

didaktikako, aisialdiko eta denbora libreko profesionalek. Prestakuntza horretan landuko dira 
arrazakeriaren errealitatea eta edozein eratako diskriminazioaren aurreko babesa. 
Horretarako, beharrezkoa den harremana ezarriko da kirolaren, aisialdiaren, astialdiaren eta 
gazteen kudeaketaren arloko erakunde publiko edo pribatu nagusiekin.  
 
 

4. Kirol inklusiboa eta segregaziorik gabea sustatuko da, eta adierazpen arrazista oro 
desagerraraziko da Nafarroako Foru Komunitatean egiten diren kirol-ekitaldietan.  
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3. kapitulua. Arrazakeriatik babesteko mekanismoak 

20. artikulua. Arrazakeriari eta xenofobiari aurre egiteko arreta-zerbitzua 

Migrazio-politika gaietan eskumena duen Nafarroako Gobernuko departamentuak arreta 
integrala bermatuko du, Nafarroako Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurkako Arreta 
Zerbitzuaren bitartez bermatu ere, etnia- edo arraza-jatorriagatiko diskriminazioaren 
inguruan, genero-ikuspegi intersekzionalez, eta esku hartzeko neurriak artikulatuko ditu 
eremu sozioedukatiboan biktimak prebenitzeko, detektatzeko, babesteko eta 
erreparatzeko, eta aholkularitza juridikoa eta arreta psikosoziala emanen ditu. 

 

21. artikulua. Diskriminazioaren aurkako klausula eta eskubideen defentsa 

Foru Komunitateko administrazio publikoek eta Nafarroako Arartekoak zainduko dute 
etnia- edo arraza-jatorriagatik diskriminaziorik ez jasateko eskubidea, eta ofizioz jardun 
ahal izanen dute, aurrez salaketa edo kexarik jaso behar izanik gabe.  

 
22. artikulua. Frogaren karga inbertitzea 
 
Pertsona batek diskriminazioa alegatzen badu eta diskriminazio hori benetan izan badela 
frogatzen badu zantzu oinarridunak aurkeztuta, aplikatu eginen dira tratu-
berdintasunerako eta diskriminaziorik ez izateko Estatuko legerian eta Europar 
Batasuneko araudian aurreikusitako froga-zamari buruzko arauak. 
 

23. artikulua. Errepresalien aurkako babesa  

Behar diren neurriak hartuko dira pertsonak edozein tratu kaltegarritik edo ondorio 
negatibotik babesteko, etnia- edo arraza-jatorriagatiko berdintasun-printzipioa eta 
diskriminaziorik ez izateko printzipioa betetzea eskatzeko prozedura baten edo 
erreklamazio baten ondorioz. Babesa emanen zaie demandatzaileei, biktimei, lekukoei 
eta, horiez gain, salatuak erreklamazio edo prozedura baten aurrean duen erreakzioak 
ukitutako edozein pertsonari. 

24. artikulua. Eragile juridikoentzako prestakuntza 
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Nafarroako Gobernuak Nafarroako eragile juridikoei prestakuntza espezifikoa emanen 
die etnia- edo arraza-jatorriagatiko arrazakeriari eta diskriminazioari buruz. Prestakuntza 
horretan, arrazakeriaren aurkako erakundeek parte hartuko dute, pertsona arrazializatuek 
osatutakoek, ahal dela.  
 
 
25. artikulua. Hirugarren sektoreko erakundeei laguntza ematea  

Nafarroako Gobernuak neurri batzuk hartuko ditu laguntza emateko arraza- edo etnia-
jatorriagatiko diskriminazioaren arloan lanean aritzen diren gizarte erakundeei, 
sentsibilizazio-, prebentzio- eta prestakuntza-lanak zein gizarte-salaketako lanak egiten 
dituztenei.  

Balioetsi eginen da, zehazki, arrazakeriaren aurkako jarrera eraldatzailea eta eraginkorra 
ezartzen laguntzeko ekintzak gauzatzen dituzten gizarte-erakundeen lana. Balioetsiko 
dira, era berean, erakunde horiek arrazakeriaren aurkako gizarte esku-hartze 
intersekzionalarekin hartua duten konpromisoa, eta pertsona arrazializatuak egotea 
erakunde horien talde teknikoetan eta zuzendaritza-taldeetan. 

 
26. artikulua. Mentoretza-programak elkarteetan 

Nafarroako Gobernuak mentoretza sozialeko programak bultzatuko ditu, hala elkarteen 
artean nola pertsona berdinkideen artean eskainitako zerbitzuetan, iritzi baitio bizipen 
horrek indartu egiten dituela prozesu kolektiboak, autokonfiantza taldean, behar komunen 
identifikazioa, eta nork bere eskubide eta betebeharrak ezagutzea. Era berean, 
erreferentziazko pertsonen aitortza sustatuko da. Erreferentziazko pertsonatzat joko 
lorpen pertsonalak edo profesionalak lortu dituzten pertsonetatik berdinkideen artean 
konfiantza eta motibazioa sortzen duten horiek. 

Emakumeen arteko mentoretza sustatuko da, bereziki, laguntzen baitu segurtasun-
espazioak sortzen eta autonomia pertsonala eta lidergoa bultzatzen. 

 

27. artikulua. Asoziazionismoa 
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Administrazio publikoek baliozko solaskidetzat hartuko dituzte, Administrazio 
Publikoarekiko komunikazioetan eta informazio- eta ezagutza-trukean, Nafarroan 
arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka lan egiten duten elkarteak.   

Administrazioek gune batzuk sustatuko dituzte elkarteek eremu publikoan parte har 
dezaten. 

 
 
II. TITULUA. ERREPARAZIOA 
 
28. artikulua. Justizia errestauratiboa 
 
1. Nafarroako Gobernuak justizia errestauratiboko mekanismoak erabil daitezen 

sustatuko du, arrazakeriaren ondorioak prebenitzeko eta erreparatzeko tresna nagusi 
gisa.  
 

2. Nafarroako Gobernuak auzitegi barruko informazioa eta bitartekaritza bermatuko 
ditu, Doako Justiziaren Erregelamenduan ezarritako baldintzetan, eta, oro har, 
bideratuko ditu bitartekaritza eta jardunbide errestauratibo eta komunitarioak, 
dagokion erregulazioan ezarritakoaren arabera. 

 

29. artikulua.  Ijito-herria aintzatesteko neurriak 

Nafarroako Gobernuak egia- eta adiskidetze-prozesu bat bultzatuko du ijito-herriarekiko. 
Prozesu horretan, erreparazio-politika espezifikoak, neurgarriak eta ebaluagarriak 
ezarriko dira. 
 
30. artikulua. Auzi estrategikoak 

Nafarroako Gobernuak, migrazio-politiketako gaietan eskumena duen departamentuaren 
bitartez, auzi estrategikoen prozesuak bultzatu ahalko ditu nazioarteko batzordeetan. 
Nafarroako Gobernuak prozesu horien berri emanen du sare sozialen eta plataformen 
bidez.  

 
 
 


