Hitzaurrea

Deustuko Unibertsitateko (Bilbao) Giza Eskubideen Institutuak Ekintza Humanitarioko eta Giza Eskubideetako Urtekariaren hamargarren edizioa aurkezten du honako liburuki honekin. Argitalpen honen helburua Ekintza Humanitarioko eta Giza
Eskubideetako praktiken, esperientzien eta ikerketen hausnarketarako eta trukerako toki bat eskaintzea da akademiko,
profesional eta arlo honetan diharduten pertsonei. Urtekariak
esparru honetako pentsamendu kritikoa sortzeko espazioa eskaintzen jarraitzeko asmoa du argitalpen honekin, mundu akademikoarentzat ez ezik arlo honetako gizarte eragileentzat ere,
estatu eta nazioarte mailan. Kalitatezko argitalpen bat eskaini
eta maila zientifikoan onespena bilatu nahiari loturik, asmo hori
lortzeko berrikuntzak sartu ditugu eskuartean duzun argitalpen
honetan.
Urtekariaren hamargarren edizio honen edukiak ekarpen
mota ezberdinetik hornitzen dira: batzuk Institutuko taldeak
parte hartzen duen nazioarteko edo Europako sareetako bateko
pertsonen ikerketetatik; beste batzuk Institutuaren egituratik
kanpo, ekintza humanitarioan eta giza eskubideen alorrean esperientzia zuzena duten pertsonek egindako ikerketetatik; Edizio honetako artikulu batzuk, Giza Eskubideen Institutuko gradu-ondoko programetako esparruan egindako ikerketak dira.
Eduki guztia hauek ikerketa edo artikulu monografikoen itxura
hartzen dute.
Aurreneko argitalpen-tik, Urtekariak aurrera pausuak eman
nahi ditu nazioartean ezagunak diren aldizkari zientifikoak jasotzen dituzten datu baseetan sartzeko behar diren irizpideak betetzeko. Hurrengo edizioari begira, deialdi irekia egongo da arAnuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos
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tikulu originalak bidaltzeko, horretarako estilo arauetan ikusiko
duzuen bezala, artikuluak bidaltzeko animatzen zaituztegu. Argitalpen hau Institutuak joan den ikasturtean burututako jarduerarik nabarmenenekin osatzen da.
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