
 

 

 

 

 

 

HERRITARREN PARTE-HARTZEARI BURUZKO TXOSTENA, ARRAZAKERIAREN ETA 
XENOFOBIAREN AURKA BORROKATZEKO FORU LEGEAREN AURREPROIEKTUARI 

DAGOKIONA 

Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariaren irailaren 17ko 26/2021 Foru Aginduaren 
bidez, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko foru lege proiektu bat egiteko 
prozedura hasi zen; eta Migrazio Politiken Zuzendaritza Nagusiari agindu zitzaion hura 
izapidetzeko, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Idazkaritza Tekniko 
Nagusiarekin batera. 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari 
buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133. artikuluak ezarritakoarekin bat, lege 
aurreproiektu hori egin aurretik, kontsulta publiko bat sustatu zen, Nafarroako Gobernu 
Irekiaren Atariaren bidez, non jaso nahi baitzen zer iritzi duten etorkizuneko arauaren 
eraginpean gerta litezkeen pertsonek eta erakundeek, honako hauei buruz: 

a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

b. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

c. Arauak zer helburu dituen. 

d. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak). 

Aldez aurreko kontsulta hori Gobernu Irekiaren webgunean argitaratu zen, eta iradokizunak 
aurkezteko aldi bat ezarri zen, 2021eko irailaren 24tik azaroaren 7ra artekoa (egun hori 
barne). 

Jendaurreko epe hori igarota, ez zen iradokizunik jaso foru dekretuari buruz, aldez aurreko 
kontsulta publikoaren azken txostenean ageri den bezala proposatuta (txostena 2021eko 
azaroaren 10ekoa da eta espedienteari gehitu zaio). 

Ondotik, foru legearen aurreproiektua jendaurrean jarri da 2022ko abuztuaren 31tik irailaren 
20ra arte, hala ezartzen baitu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru sektore 
publiko instituzionalari buruzko martxoaren 14ko 11/2019 Foru Legearen 133.2 artikuluak, 
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 
5/2018 Foru Legearen 21. artikuluari dagokionez. 
 

Epe horretan 5 gizarte erakundek eta bi partikularrek arauari egindako ekarpenak jaso dira: 

. - Nafarroako Gurutze Gorria 

. - CEAR (Errefuxiatuari laguntzeko Espainiako Batzordea) 

. - Rumiñahui elkartea 

. - Flor de Africa emakumeen elkartea 



 

 

 

. - SOS Arrazakeria Nafarroa 

. - Silvia (Ijitoen Idazkaritza Fundazioko langilea) 

. - Jeanne-Rolande Dacougna Minkette 

(Ikus eranskina: Jendaurreko aldian jasotako ekarpenak) 

Jasotako ekarpen guztiei dagokienez, horietako batzuk ezin ditugu kontuan hartu, 
Nafarroako Gobernuak ez duelako jorratzen duten gaiari buruzko eskumenik; eta beste 
batzuk, beren berezitasunagatik, egokiagoak direlako legearen erregelamenduzko 
garapenerako, eta ez legerako berez. 

Zehapen-araubide bat sartzeari buruz jasotako proposamenei dagokienez, egungo foru 
legearen ikuspegia Administrazioarentzako betebeharrak sortzean oinarritzen da, lurralde 
baten barruan bizikide diren pertsonen arraza- edo etnia-jatorriari dagokionez 
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa errespetatzeari dagokionez. Bestalde, 
proposatutako araudiaren eraginpean egon daitezkeen jokabide argi eta garbi 
diskriminatzaile eta xenofoboei aplikatu ahal zaizkien arau-hauste eta zehapen asko jada 
beste legeria sektorial batzuetan jasota daude, gehienbat Estatuaren eskumenekoak 
direnetan. Gainera, testu honi ikuspegi errestauratiboa eman nahi izan zaio, biktimengan eta 
haien beharrizanetan askoz gehiago zentratzen dena, arau-hausleen aurkako planteamendu 
zigortzaile hutsean baino. Horregatik dago justizia errestauratiboari buruzko berariazko 
araudi bat arrazakeriaren eta xenofobiaren eremuan, arautzen ari den eremurako eta 
Nafarroako Foru Komunitatearen eskumenetarako egokiagotzat jotzen dena. 

Gainerako ekarpenei dagokienez: 

 Nafarroako Gurutze Gorriaren ekarpenak: 

Legearen izena aldatzeko ekarpenak, hitzaurrea, definizioetarako ekarpenak eta 1., 2., 3., 4., 
6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24., 25., 26. eta 27. artikuluetarako iruzkinak biltzen 
ditu. Gainera, artikulu berriak sartu ditu honako hauei buruz: Parte-hartze politiko, zibiko eta 
sozialerako guneak; Gizarte zerbitzuak; Jendearentzat irekita dauden establezimenduak eta 
guneak; Kultura; eta Tratu-berdintasuna eta etnia- edo arraza-jatorriagatiko diskriminaziorik 
eza babesteko eta sustatzeko batzordea. Azkenik, zehapen-araubidea jasotzea proposatu 
du. 

Izen aldaketei, hitzaurreari eta definizioei buruzko gomendioei dagokienez, ez dira kontuan 
hartuko, ulertzen baita testu artikuludunari gehituko zaion hitzaurrean azaltzen den eta 
testuaren oinarrian dagoen arrazakeriaren aurkako ikuspegia aldatzen dutela. 

Honako hauek gehitzeari buruzkoa txertatu dugu: 1. artikuluan (xedeari buruzkoan) 
hirugarren paragrafo bat; aplikazio-eremuari buruzko 3. artikuluko 1. puntua; 6.3 artikuluari 
buruzko ekarpena; beste ekarpen bat, 15. artikulua (Osasunaren arloko neurriak) dela-eta; 
eta Komunikazioaren eta sare sozialen arloko neurriei buruzko proposamen osoa. Halaber, 
gizarte zerbitzuei eta kulturari buruzko proposamen berriak txertatu ditugu. 

Era berean, tratu-berdintasuna eta etnia- edo arraza-jatorriagatiko diskriminaziorik eza 
babesteko eta sustatzeko batzorde bat sortzeari buruzko proposamena txertatu dugu, nahiz 
eta Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurka Borrokatzeko Nafarroako Kontseilua deitzen 
diogun. 

 CEARen ekarpenak 



 

 

 

5., 7., 12., 13., 15., 16. eta 19. artikuluetarako ekarpenak egin ditu. Gainera, nabarmendu du 
garrantzitsua dela ekintza arrazistak salatzeko eta identifikatzeko zerbitzu bat egotea, eta 
legea betetzen dela berrikusiko eta bermatuko duen kontseilu bat sortzea. 

Salaketa Zerbitzuari dagokionez, legeak jada aurreikusten du Arrazakeriaren eta 
Xenofobiaren aurkako Arreta Zerbitzua, eskatzen diren ekintzak eginen dituena. Kontseilu 
bat sortzeko proposamena ere sartu da. 

5. artikuluari buruzko proposamena 1. artikuluan sartu da, eta 12. eta 15. artikuluetan 
egindako proposamenak sartu dira. 

 Rumiñahui elkartearen ekarpenak. 

7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 17., 21., 24., 25., 28., 29. eta 30. artikuluetarako ekarpenak 
biltzen ditu. Gainera, Nafarroan arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko 
kontseilu bat sortzea proposatu du, eta lege osoan genero-ikuspegia eta haurren eskubideen 
ikuspegia kontuan hartzea. 

Kontseilua sortzeari dagokionez, proposamena gehitu da; eta genero-ikuspegiari 
dagokionez, legea Nafarroako Berdintasunerako Institutuak berrikusiko du; beraz, bermatzen 
da ikuspegi hori txertatuko dela (bestalde, hasieratik sartu da, berdintasunean adituak diren 
pertsonen parte-hartzearekin). 

7.1 eta 7.2, 8., 9., 10., 14., 15.1, 24. eta 28. artikuluei dagozkien ekarpenak onartu dira. 

 Flor de Africaren ekarpenak 

Lau ekarpen biltzen ditu. Onartu dira Nafarroan arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 
kontseilu bat sortzeari buruzkoak, eta osasun mentaleko arretari buruzkoa (“Osasunaren 
arloko neurriak” artikuluan txertatzen dena). 

 SOS Arrazakeriaren ekarpenak. 

5., 6., 7., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20. eta 23. artikuluetarako ekarpenak biltzen ditu. 

Honako hauek sartu dira: 5. artikuluko egiturazko arrazakeriaren definizioari buruzko zenbait 
ekarpen; 12. artikuluari buruzkoak; 15. artikuluari egindako f ekarpena; eta 20. artikuluari 

dagokiona. 

 Silviaren ekarpenak. 

Honako eskaera hau jasotzen du: antigitanismoari buruzko artikulu espezifiko bat sortzea, 
eta artikulu horretan indarkeria-mota hori lege osoan kontuan hartzearen garrantzia 
azpimarratzea. 

Horri dagokionez, 1. artikuluan (Legearen xedea) berariaz aipatu da antigitanismoa; eta 
“antigitanismoa” hitzaren definizioa sartu da 5. artikuluan (Definizioak). 

 Jeanne-Rolande Dacougna Minketteren ekarpenak. 

3., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24. eta 27. artikuluetarako ekarpenak biltzen ditu. Gainera, 
kulturari eta erreparazioari buruzko apartatu berri bat sartu du II. tituluan.



 

 

 

3. eta 15. artikuluei buruzko ekarpenak sartu dira, osasun mentalari dagokionez; 18. 
artikuluari buruzkoak, prestakuntzari dagokionez; eta berriak, kulturaren eremuari eta 
erreparazioaren esparruari buruzkoak. 

Ekarpen guztiak aztertu ondoren (txosten honetan azaldu moduan hartzen dira kontuan), 
aurrera segituko du arau-proposamen hau izapidetzeko prozesuak. 

Iruñean, 2022ko azaroaren 16an. Migrazio Politiketako Zuzendari Nagusia. Patricia Ruiz de 
Irízar (sinadura jatorrizkoan dago)

 


