
Askoz lenago,

teak, 1789'an,

rren Eskubideen

Prantzi'ko iraulke-
Gizonen eta Errila-
autorpena egin eban.

* *
*

ESKUBIDEAK
AUTORMENA

«Gizonen eskubideak» esaten do-
gunean, alperreko berba bat era-
bilten dogu: Eskubideak beti dira

gizonenak.

Gizarteak edo gizon izateak emo-
ten dautsez gizonai eskubideak, eta

orregaitik eskubide guztiak gizone-
nak dira.

1948'ko abenduaren 10' ean, La-

terri Batuak «Giza-eskubideen guz-
tientzako autorpena» zin egin eben.

ZAPALKETEAREN AURKA

Mundu onen kondaireak, giza -
nortasuna zapalduta egoala, aldi guz-

tietan zeal, erakusten dausku. Gi-

zonaren eskubideak e.: dirala aintzat

artzen eta bere almenak ez dirala

kontuan izaten eta bere askatasuna

babes hark dagoala azaltzen dausku.

nortasuna ez zan aintzat artzen.

Menpekeria to joputzea gizarterik
geienean egoan eta giza-nortasuna

ukatzea, agiria zan danean. jopua,

menpekoa, ez zan iñor, ez zan no-
tiña, gauza bat edo zeozer zan.

Orregaitik, autorpen orretan le-
nengo agertzen dan eskubidea, gi-

-, zonaren nortasuna da.

* *
*

NORTASUNA TA

OSOTASUNA

Nortasuna legez onartu ezkero,

gizonaren osotasuna to duintasuna

datoz urrengo.

Orretarako, oiñarrian bertan, kris

-tiñauen pentsabide bat agertzen da:

Gizon guztien bardintasuna, gogo

illeziña -fdaroelako. Gizona ,jainkoa-

ren antzeko la irudiko egiña dala

diñosku Liburu Santuak eta gai

orretzaz Eleiz-Batzar ,Nagusian ber-

ba eder oneik aitatzen dira: «Gizo-

naren oinpean dan-dana ipifui zen -
duan jauna».

BERE BURUAREN

JABETASUNA

Kristau-pentsakera ori zabal da-

bil gaurko eritzietan: Balio illezi-
ñak daroaz gizonak eta itzaltasuna,

askatasuna to bere buruaren jabe-
tasuna ,dor jakoz.

Gauza guztiak baiño lenagokoa da

nortasun ori kontuan artzea. Gizona

ezin leiteke izan saltzeko edo eros-
teko gal bat. Gizonaren duintasuna,

kulturea, da lenengo, ikurrin,
dipen guztiak baiño lenago. Agin

-taritzea da gizonarentzat eta ez

gizona agintaritzearent.:at. juan

k'XIII'ak esan eban lez, notifra da

erakunde guztien oiñarri la elburu.

* *

AUTESKUDEETAN

Auteskunde-egunetan gagoz. Urren-

goak udal edo aiuntanzentuetarakoak.

Politika-alderdiak agertzen daus-
kuez euren jokabideak. Begitu da-

gigun ondo, beti, nortzuk doazan

bide onetatik, eta geurea zainduaz,

orrei lagundu dagiegun.
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