
Aldez aurreko kontsulta honen xedea da jakitea zer iritzi duten Arrazakeriaren eta 
Xenofobiaren aurkako Foru Lege Aurreproiektuaren eraginpean gerta litezkeen herritarrek 
eta ordezkaritza handiena duten erakundeek, honako hauei buruz: 

 
a) Ekimenaren bidez zer arazo konpondu nahi diren 

 
Arrazakeriak gizartea kaltetzen du eta pertsonak diskriminatzen ditu, eta horrek eragina 
du haien ongizatean, bizitzan dituzten aukeretan eta giza duintasunean. Pertsona orok 
izan behar ditu bere oinarrizko eskubide eta askatasunak, arraza edo etnia edozein dela 
ere. 

 
Nafarroa aurrera doa denok nahi dugun gizarte ireki eta inklusibo bihurtzeko bidean, 
eta espazio horretan arrazakeriak ez du lekurik, gizarte eta herritar gisa ahultzen 
gaituelako. 

 
Historian zehar errotutako arrazakeria estrukturalaren errealitateak behartzen gaitu 
horren gaineko kontzientzia hartzera eta hori sortzen duten estereotipoei aurre egiteko 
neurri zehatzak hartzera. 

 
 
 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den 
 

Legeak ematen duen babesa funtsezkoa da arrazakeriaren aurka borrokatzeko. Arraza- 
edo etnia-diskriminaziotik benetan babesteko sistema batek eskatzen du esparru 
juridiko bat eraginkortasunez aplikatzea. Ildo horretan, beharrezkoa da arlo horretan 
EBko legeriaren transposizioa eta aplikazioa bermatzea, bereziki arraza-berdintasunari 
buruzko zuzentaraua (Kontseiluaren 2000/43/EE Zuzentaraua). 

 
Horretarako, funtsezkoa da gizarte zibileko erakundeen, gizarte-solaskideen eta lehen 
lerroan lan egiten duten komunitate-taldeen jarrerak ezagutzea eta jasotzea. Bereziki 
garrantzitsua izanen da ukitutako pertsonekin zuzenean lan egiten duten erakundeen 
parte-hartzea. 

 
c) Arauaren helburuak. 

 
Jardunbide egokiak sortzea herri, auzo edo komunitate mailan, non arrazismo 
estrukturala pertsona baten bizitzaren dimentsio desberdinetan gurutzatzen baita, 
kulturen arteko tolerantzia izanen duen ingurune bat sustatzeko. 

 
Benetako babes-sistema eskainiko duen esparru juridikoa eskaintzea, Nafarroan 
Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurka Borrokatzeko 2021-2026 Planean hartutako 
neurriak osatuko dituena. 

 
 
 

d) Zer beste konponbide egon litezkeen (arauak edo arau ez direnak). 
 

Aurreproiektu honetatik eratorritako babes juridikoaz gain, Nafarroako Gobernuak, 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren bitartez, arrazakeriaren aurka 
borrokatzen du, sektore arteko politika publikoak ezarriz. 



Nafarroan Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurka Borrokatzeko 2021-2026 Plana 
egoeraren aurretiko diagnostiko batetik abiatuta sortu zen, eta ekintza-ardatz batzuk 
identifikatzen ditu, era horretako neurriak ezartzen lagunduko dutenak. 

 
Sektoreko erreferentziazko erakundeek beren ekarpen eta esperientziekin elikatzen 
dituzte Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuak hartutako ekimenak, eta 
beren ekintzen bitartez, Nafarroako arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako borroka 
osatzen eta indartzen dute. 

 
Arrazakeriaren aurkako EBren 2020-2025erako Ekintza Planak estatu kideek 
arrazakeriaren aurka egindako ahaleginak babesten eta indartzen ditu, eta Europako 
Batzordeak eta Ekonomia eta Gizarte Komiteak arrazismoaren eta arraza-
diskriminazioaren aurkako ekintza-plan nazionalak sortzea babesten dute, bai eta arlo 
horretako legegintza-ekimenak ere. 

 
Iruñean, 2021eko irailaren 17an 

 
 
 

MIGRAZIO POLITIKETAKO ZUZENDARI NAGUSIA, Patricia Ruiz de Irizar. 
(Sinadura jatorrizkoan dago) 
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