
 

 

2021eko uztailean ERRESPETUAZ hitz egingo dugu. 

Errespetua gizakiaren balio moral garrantzitsuenetako bat da, funtsezkoa baita interakzio 
sozial harmoniatsua lortzeko. Errespetua elkarrekikoa izan behar da, eta elkarrenganako 
sentimendu batetik sortu behar da. 

Errespetuari buruzko premisa garrantzitsuenetako bat da errespetatua izateko beharrezkoa 
dela bestea errespetatzen, ulertzen eta haren interesak eta beharrak baloratzen jakitea edo 
ikastea. 

Lankidetzaren benetako zentzua garatzea ahalbidetzen duen edozein proiektu partekaturen 
oinarriaz ari gara. 

Jakina, talde lanerako ezinbesteko baldintza da. Pertsonenganako konfiantza eta errespetua, 
proiektuen zentzua eta helburua definitzeko. 

Ulertzen dugu gaurkoa bezalako gizarte bateranzko begirada argitzen digula, non konfrontazio 
eta gatazka sozialak bizi garen komunitatearen sare sozialeko parte baitira: enpatia, 
erresilientzia, espazio bitala, inguratzen gaituzten herritarren konfiantzatik eta errespetutik 
abiatuta eraikitzen diren kontzeptuak dira. 

Zenbait formulazio atera ditugu, interesgarriak direlakoan, eraiki nahi dugun gizarte berri bati 
buruzko gure hausnarketa eta ikuspegia eraikitzeko. 

 

Duintasunean sinestea ez da protesta egitea, eskubide batzuk 
errespetatzea baizik. p13 
 
 
Egiazki nahi badugu inguruan ditugunekin bakean eta harmonian bizi, ohitu egin beharko 
dugu besteen iritzia entzuten eta errespetatzen. Hori haur eskoletatik hasita erakutsi beharko 
litzateke, gizartean bizitzeko baimena izateko ezinbesteko baldintza moduan. C32- 1963/04 
 
Bakeaz eta giza bizikidetzaz hitz egin al daiteke, gizarte batean eta mundu osoan pertsona 
gehien-gehienengan zuzenbide naturalaren betekizunik oinarrizkoenak errespetatzen ez 
direnean? Munduan egunero hamar mila pertsona gosez hiltzen direnean? C45 – 1964/05 
 
Askatasuna maite duenak gogoan izan behar du besteek ere desio dutela. p85 
 
Gure herriak guztion ahalegina behar du. Indarrak batzea ezinezkoa da elkarrekiko 
errespeturik gabe, askatasunik gabe, eta, beraz, benetako pluralismo eta pluralismo 
eraginkorrik gabe garatu diren komunitateetan. p86 
 
Ez dago ezer pertsona baten benetako nortasuna ikusteko gizakiaren errespetuarekiko joera 
edo mendetasuna baino hoberik. p121 
 
Giza bizikidetza, pertsonek batak bestea, zein bere berezitasunekin eta izateko moduarekin, 
onartzen dakiten neurrian gertatzen da. p326 
 
 



 

 

 
 
Jabetza pribaturako eskubidea ona da, baliagarria baita titularraren askatasuna mantentzeko, 
baina inondik ere ez gainerako pertsonen askatasuna zapaldu, mugatu edo galarazteko. 
Beraz, gurea denarekin gure nortasunerako komenigarriena dena egin beharko dugu, 
nortasun hori zein komunitate barruan dagoen kontuan hartuta, hori kontuan hartu ezik, 
gainerakoak kaltetu genitzake eta. p330 
 
Behin onartuz gero karismadun gutxiengoak edo subjektuak egon daitezkeela, beharrezkoa 
da karismadun horiek konpentsazio gisa eskaintzen dutena errespetatzea, askatasuna, 
demokrazia eta halako balioez ari garenean. p360 
 


