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Sarrera 
 

Euzko Gaztediko IV. Bilera Nagusiak aurrera begiratzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
digu, gure geroko ahalmenen barruan, baita ere XXI. mendeko Euskadi zein munduan egon 
behar den kokatuta geure buruei galdetzeko. 
 

Gaur egun, Euskadi hiru abiaduretako Europaren itxura du. EAE, Nafarroa eta Iparraldea 
ditugu. Euskal Herrian hiru errealitate ezberdin ditugu. Abertzaleek agintzen duten EAE 
dugu, euskal kultura eta ideia abertzaleak sendotu eta bultzatzen dituena. Espainiarrek 
gobernatzen duten Nafarroako Foru erkidegoa dugu, Euskal Herriarekin eta euskalduna zer 
ikusi duen edozeren inguruan atzerapen handia eragiten ari dena. Eta azkenik Iparralde, 
Estatu Frantsesean kokatuta dagoen errealitate bat, eskatzen duen bakarra gaurko 
departamenduarekiko askea den departamendu. Euskadiko hiru ezberdintasunak 
kontsideratzera eramaten gaituzten hiru errealitate. 
 

Trebiñu eta “Villaverde de Truciosen” EAEren sartzeko duten eskubidea defendatu eta 
bermatu behar dugu, gehienbat gure lurralde barruan, baitaude sartuta. 
 

EGI, gaztediaren erreferentea izateaz gain, gaztedi honek aurrerakoi, bakezale eta 
abertzalea izan behar du. Aurrerakoia, gazte bezala egungo egoeraren jabe garelako, 
gaztediari dagozkion arazoak ezagutzen ditugulako eta era berean hauek eratzea gure 
helburuetako bat dugulako. Ongizate estatuaren eta justizia sozialaren aldekoak gara. 
Bakezalea, XXI. mendean ideia bat armen bidez defendatzea ezinezkoa delako, edozein 
planteamenduren defentsa hitza izan behar delako beti. Eta abertzalea, euskal herriarentzako 
gure planteamenduak, nazio ideia bat eta herrialde sentimendu bat ditugulako. 
 

Sabino Arana eta bere mezuaren jarraitzaileak gara, mezu hori egungo errealitateari 
egokituta (erlijioa eta arraza alde batera utzita),  baina oinarrizko zutabeekin jarraituz 
(Euzkotarren aberria Euzkadi da). Ezin gara Independentziaz mintzatu orain dela ehun urte 
egiten zuten moduan. Gure helburua Independentzia da, ez bakarrik autodeterminazio 
eskubidea lortzea baizik eta praktikara eramatea, Herrien Europa batean sartuta.. Euskadi 
independentea izateak inongo estaturen barne ez egotea esan nahi zuen . Euskaldunek 
eurengan eragina zuten gauzen inguruan erabakitzea. Gaur egun, XXI. mendean, nazioarteko 
harreman interdependientea ez duen nazio baten zain egotea ezinezkoa da. Geroz eta 
globalizatuagoa dagoen mundu batean, mugarik gabeko Europa batean, herrialdeak 
konstituzioaren inguruan eraikitzen doazen Europa batean, erabateko subiranotasuna izatea 
eta Europatik kanpoko mantentzea ez da bilatzen duguna. Euskadik Europan egon behar du 
Estatu kide bezala, Euskal Estatu bezala. Bere konpetentzien zati bat Europako Batzordearen 
esku utzi beharko luke,  eta gainontzeko konpetentziak mantenduko  lituzke, Estatu kide 
bezala. 
 

Gure ekintzak Iparraldeen eta Nafarroan sendotu behar ditugu aberri berberaren 
hiritarrak garenez: Euzkadi. Euskal nortasuna indartu behar dugu eta kanpoko erasoengandik 
defendatu. Adibidez UPNren proposamenaren, Espainia Estatuaren Konstituzioko behin 
behineko erabaki laugarren kentzea, kontran jarri behar gara. Nafarroa Euskal Herriaren zati 
garrantzitsua delako. Lurralde arteko komunikazioa indartu behar dugu, arlo guztietan 
harremanak bultzatuz batasuna sendotzeko. 

 
Nafarroa Bai bezalako plataforma bat Iparraldean sortzearen apustua egin behar dugu, beste 
erakundeekin lan eginez.  Euro-herrialde baten aldeko apustu bat egin behar dugu hau 
euskaldunen guztien eskubideak eta nahiak Europan defendatu ahal izateko.    
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 EGI-tik lo hartzen ez duen Euskadi bat nahi dugu. Garatzen doan Euskadi bat. Azken 
finean, denona eta denontzat den Euskadi bat. 
 
 Horrela bada, datozen garaietan EGIk izan behar dituen oinarriak arrazoitzeko eztabaida 
bat proposatzen dugu.  
 
EGI-REN 100 URTEAK 
 

Joan den mendearen hasieran, Bilboko gazte talde batek Sabino Aranaren mezua 
bereganatu zuen. Gure sortzailearen ideologiak gizartearen zati guztietara hedatu zen, eta 
laster aurkitu ere gazteongan erantzuna.  
 

Garai hartako gazteek Aberri Nortasuna aldarrikatzen zuten oihuari ezin zioten muzinik 
egin. Horrela 1901-etik ezagunak dira gazteek sorturiko elkarteak, eta garai hartako legediak 
iruzurtuz antolakuntza berria eraikitzeari ekin zioten. Euzko Gaztediren lehen egoitza Bilboko 
Santa Maria kalean zabaldu zen, 1904.eko Otsailaren 14-ean. 
 

Politikaren inguruan batzen ziren. Orain dela ehun urte gazteak pilota, korrika, aizkora 
edota boxeo lehiaketak antolatzen zituzten. Euskaltzale sutsuak, kultura aldarrikatuz jai 
ezberdinak antolatzen zituzten.  
 

Ez daukagu horrenbesteko ezberdintasunik. Beraiek ere bazituzten liskarrak. Euzko 
Gaztedi legez kanpo geratuko zitzaigun denboraldi luzetan. Agintari Espainiarrek egoitzak 
itxi zituzten, gaur egun beren ondorengoek egiten dutenaren antzera. Izan ere 
klandestinitatean igaro dugu gure historiaren zati handi bat. 
 

EGIkideek bazuten zereginik. EGIren ekintzak areagotzearekin batera, EGIkide kopurua 
handitu zen eta Espainiar Estatuaren zapalkuntzari erantzun zioten. Une garrantzitsua izan 
zen Malato ekintzarena. Franco garaian Arrazaren eguna ospatzen zen eta egun horretan 
Burgoseko Katedralaren punturik altuenean ikurrin bat jarri zuten, haiek arraza aldarrikatzen 
zuten momentu berdinean Euskadiren Aberri Nortasuna aldarrikatuz eta gogoratuz. 
 

Sabino Aranak Larrazabalgo diskurtsoa egin zuenean 28 urte zeuzkan eta Jose Antonio 
Agirrek Getxoko alkate bezala, Euskal Errepublika aldarrikatu zuenean 27. Gazteak ziren, 
Abertzaleak, formazio handikoak, eta ondoren Euzko Alderdi Jeltzalearen historia idazten 
lagundu zuten.  
 
 Gazteak ziren, baina beren herriari zer gertatzen ari zitzaion bazekiten. Gaztedia, bere 
bertute eta akatsekin, gaztedi harroa, gaztedi ausarta, konformatzen eta aldarrikatzen zuen 
gaztedia, gaztedi idealista. 
 

Hau da gaur egungo EGIko kideek altxatzen garen puntua. 100 urte geroago 
euskaldunen etorkizuna euskaldunen eskuetan egotea eta ez beste inorenetan egotea 
aldarrikatzen dugu. 
 
 EGI herri honetako gaztedi abertzalearen nahi politikoak bideratzeko eta gazteen 
inguruan sortzen diren arazoei konponbideak emateko jaio zen, eta egun gure eginbeharra 
berdina da.. Uste dugu gazteek politikan zer esanik badutela, eta asko gainera. 
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 Gaztedia harrobi naturala da, ideia eta pertsona berrien harrobia. Horiek gure 
Alderdiaren diskurtso politikoa aberasteko eta politika gazteei hain urrun gerta ez dakiekeen 
erabili behar dena.  
 

Gazteok ez dugu herri itxi eta atzerakoi bat nahi, munduari zabalik egongo den herri 
zabala nahi dugu. Euskadi hobeago bat mundu hobeago batean. Ez diogu bizkarrik emango 
aldamenean dagoen miseriari, baina gure herriari begiratzeaz gain, kanpora begiratzen ere 
jakin behar da. 
 

Ezagutzen dugu gure iragana, irribarre eta malkoez dago osatua gure historia. Ezagutu 
ditugu, gudak, frenteak, heriotzak eta espetxeak, guztiak ere aberriaren alde emandakoak!! 
Baina egon dira irribarreak ere, errepublika garaietako berpizkundea, egitura berriak sortzeko 
ilusio momentuak, eta gure aberriaren alde emandako pausu bakoitzeko zorionak.  
 

Independentzia, Elkartasuna, Aniztasuna, Berdintasuna, hizkuntza eta belaunaldien 
arteko harremanean oinarrituko dugu etorkizuna. 
 

Gazte erakunde politiko batek politika egin behar du. Bere printzipioetan  eta gizarte 
errealitatean oinarritutako politikak eramango dituelarik 
 

Denbora gehiegi galdu dugu barrura begira eta heldu zaigu garaia denak batzeko eta 
elkarrekin gure ideiak eta helburuak gauzatzeko. 

 
1998ko su-etena 
 

EGIk gaurko euskal gatazkak zalantzarik gabe sustrai politikoa duela uste du eta politika 
eta demokrazia klabeetan konpondu behar da, hau da euskal gizartearen gehiengoaren 
adostasunean sostengatuta.  
 

Biolentziaren garai gorenak eta Ipar Irlandako bake-prozesu paraleloak eragina izan 
zuten ETAren baitan eta ENAMaren baitan orokorrean, eta erreferente bilakatu ziren euskal 
gizartearentzat. 
  

Lizarra-Garazi Akordioak garai berri bat ireki zuen Euskal Herrian. Elkarrizketan 
oinarritutako konponbide politiko bat bilatzeko epealdi berri bat. Euskal Herrian konpondu 
gabeko izaera politikoko gatazka historiko bat zegoela oinarritzat hartuz subiranotasun eta 
lurraldetasunean kokatzen ziren aipatutako gatazkak konpontzeko gakoak. Euskal gizarteak 
bere etorkizuna askatasunez eta  demokratikoki erabakitzeko izan behar duen eskubidea 
gatazka politikoa konpontzeko irizpide bezala zehazten duen gizarte, sindikatu eta politiko 
gehiengo argia itxuratu zuen Lizarra-Garazi Akordioak. Indar abertzaleen arteko elkarlana 
ere, bide baketsu eta demokratikoak erabiliaz, posible zela antzeman zen. 
 

Honetaz gain, hainbat tresna sortu ziren aurrekoa sendotu eta finkatzeko: Lizarra-Garazi 
txikiak, Udalbiltza, legealdi-akordioa edo Batera besteak beste presoen aldeko gizarte ekimen 
bezala, Espainiar Gobernuaren sakabanatze sistema salatuz. Uste dugu sakabanatze sistema 
neurri ankerra dela, presoen eta euren senideen eskubideak urratzen dituena. Horregatik 
sistema horren erabilera gelditzea  eskatzen dugu eta presoek euren udalerrietatik gertuen 
dauden kartzeletara hurbiltzea ere eskatzen dugu. 
 

Lizarra-Garaziko Ituna izan zen, bere garaian, normalizazioan aurreko egiteko eta 
gatazka politikoari irtenbidea emateko burutu zen ekimen politiko bakarra. 
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Baztertzerik gabeko elkarrizketa prozesua aurkezten zuen, eta denbora guztian ETAren 
biolentzia adierazpenak alde batera utzi ziren. Helburua gatazka konponduko zuen 
negoziaketa globala zen eta ez alderdi baten garaipena. 
 

Euskal gizartearen aniztasuna errespetatuz proiektu guztiek erdiesteko aukera berdinak 
izango dituzte. 
 

Euskal herritarren eskuetan dago euren etorkizuna erabakitzeko azken hitza. Parte duten 
estatuek horien erabakia errespetatu beharko dute. 

 
Atentaturik egon ez zen garai hartan, argi gelditu zen, herri honek, baita “ezker 

abertzalearen” gehiengoak, ETAren ekintzak ez zituela nahi eta ez dituela ulertzen.  
 

Lizarrako itunari esker hauteskunde autonomikoetan, alderdi abertzaleek gehiengo lasai 
bat lortu zuten Gasteizeko Legebiltzarrean, Espainiar alderdien aurrean. Lehenengo aldiz, 
EAJ-PNVk Ezker Abertzaleko alderdiaren babesa izan zuen Legebiltzarrean. 
 

Planteamendu hori ez zen Espainiar kapital handiaren kalkuluetan sartzen, eta 
arriskuarekin ikusi zuten Estatuko ekonomia eta industria eremu garrantzitsuenetarikoa den 
Euskal Herria,   prozesu “ soberanista ” bat garatzen zegoela eta eskuetatik joaten zitzaiola. 
 

Horregatik, Espainiar Estatuak su etena saboteatu zuen, probokazio kanpaina bat 
diseinatuz: ETAK izendatutako negoziatzaileak atxilotu zituzten, euskal preso politikoen 
sakabanaketa mantendu zuten eta euskal independentismoaren aurka errepresio eta tortura 
estrategia bat garatu zuten. 
 

Lizarrako Itunak ETAren su etena ezik Espainiako nazionalistak edo Konstituzionalistak 
batzea ere lortu zuen, abertzaleen batasunari aurka egiteko. Orduan hasi zen euskal abertzale 
izaera duten instituzio, alderdi, erakunde eta abarren aurkako etengabeko erasoa. 
 

Alde batetik espainiar nazionalistez eta bestetik euskal abertzaleez osatutako egoera 
politiko eta soziala sortu zen.  
 

ETAren bakarkako su etena, hilketa anker eta euskal gizarteari mehatxatzeaz gain, gure 
gizarteak gure arazoak konpontzeko ahalmenaren gutxiespena da eta euskal abertzale guztien 
kolaborazio politikoaren ezinezkotasuna suposatu zuen. 
 

HB/EH/Batasunak  iruzur politikoa egiteaz aparte, bere hautesleei, oinarri sozialari, 
hainbat ekimenetan haiekin elkarlanean aritu zirenei eta euskal gizarteari gezurra esan zien. 
 

Euskal herritarrok ez genuen su etena etetea ulertzen. Ez zuten ulertzen nola ETAk 18 
hilabete eta gero euren biolentzia armatuari berriro ekiten zionik eta hori hautestontzietan 
ikusi zen, HB/EH/Batasunak euren historiako hauteskunde emaitza txarrenak lortu 
zituenean. Legebiltzarreko euren ordezkaritza erdira murriztu zen.    
 
Alderdi politikoen legea. 
 

Aznar jaunak bere legealdian izandako hanka sartzerik handienetarikoa 2002ko 
maiatzaren 23an onartutako Alderdi Politikoen Lege Organikoa izan zen ezbairik gabe. Lege 
horrekin, gobernuaren edo parlamentuaren iniziatibarekin edozein alderdi ilegalizatzeko 
aukera baitago. Neurri horrek adierazpen eta asoziazio eskubideak ezabatzen zituen, eta ezin 
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ahaztu dezakegu  bi alor horiek ezinbestekoak direla edozein zuzenbidezko estatutan. Hala 
ere, PSOE-ren ezinbesteko laguntzarekin, bai aktiboa baita pasiboa ere, aurrera atera zuten 
legea; Batasuna legez kanpo utzi zuten, eta, ondorioz, baita SEGI gazte erakundea ere.  
 

Kontutan izan behar dugu, lege horren aurka euskal alderdi politiko guztiak izan zirela 
eta Amnistia Internacional berak ere interpretazioen esku usten zuela eta  legea salatu zuela. 
 

Lege honen ondorio nabarmenena, hauteskundeetara alderdi hau aurkeztu ezin izana 
izan zen eta beraz, populazioaren zati bat ordezkaritzarik gabe geratu zen, eta ezin ahaztu 
dezakegu ordura arte, ehunka kargu publiko zituela. 
 

Testuinguru hau aintzakotzat hartuz, EAE eta Nafarroako herrietan hauteskundeak eta 
gero sortutako egoera ez da batere erraza izan bertako biztanleentzat. Kontutan eduki behar 
dugu ilegalizatutako alderdiko ordezkariek beraien lekua eskatzen aritu direla eta oraindik 
dihardutela udaletxe askotan. Zoritxarrez, 2003ko udal hauteskundeetatik urte bat igaro 
denean, ez zaio irtenbiderik eman egoera honi. 
 
 Neurri hau hartzearen arrazoia indarkeriarekin amaitzea zela argudiatzen zuten PP-
PSOE alderdiek, ikusi dute ez dela horrela gertatu. ETA ez da desagertu eta ez du su etenik 
aitortu oraindik. Helburua ezker abertzalearen ahotsa isilaraztea bazen, ez dute xedea lortu; 
Batasunak eta SEGIK ere hor jarraitzen baitute gizartean beraien ideiak plazaratuz. 
 
 Honek guztiak argi erakusten digu adierazpen askatasuna ez dela kasu konkretutan 
aplikatu behar.  Adierazpen askatasunak zertarako balio du?  
Gobernuaren aldeko ideien inguruan erabiltzeko? Horrela izango balitz ez luke inolako 
zentzurik izango. Honek pentsaera bakarreko gizartera bultzatuko gintuzke,  adostasun eza 
debekaturik dagoen gizartera alegia. Hauxe da PP-ren gobernuak PSOE-ren laguntzarekin 
lortu  duen demokrazia ustela.  
 
 Argi esan behar da ideiak legez kanpo uzteak ez duela arazoa konpontzen eta azken 
urteotan bizitako atzerakada demokratikoak ez duela laguntzen  gatazka politikoari irtenbidea 
aurkitzen. Euskal Herrian pairatzen dugun arazoa ez da neurri judizial edo polizialekin 
konpontzen, guztion arteko eztabaida politikoaren bidez baizik.  
 
Gainera, esan beharra dago Iparraldean, Frantziar Estatua Estatu jakobinoa izan arren, 
erakunde zilegiak direlako. Egoera honek geure herriak jasaten duen dualtasuna erakusten du. 
 
Euskara 
 

Euskara euskaldunon altxorrik preziatuenetarikoa dela ezin uka dezakegu. Hau dela eta, 
espainiar agintariek eraso gogorra burutu izan dute urteetan zehar gure hizkuntza 
nazionalaren aurka. Ondorioz, errealitate gordina jasan behar izan dugu bai Euskal Herri 
guztian, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian bereziki.  
 

Egoera honen iturburua Frankismoa izan zen, non euskara guztiz debekatua egon zen. 
Diktadorea hil ondoren, aitzitik, bazirudien egoera  aldatuko zela; tamalez, ez zen hala izan. 
1978ko Konstituzioak euskara eta gaztelera EAE mailan ofizialak izendatu arren, Trantsizio 
garaian lortutako sasi-demokraziak ez du hala onartu, hizkuntza politizatu eta minorizatua 
baita.  Arrazoia, zalantzarik gabe, politikoa da beraz.  
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Nafarroako Foru Erkidegoko  situazioa oso larria da bertako gobernuaren ondorioz. 
UPNk, Miguel Sanz buru, Euskal nortasunarekin eta kulturarekin orokorrean zer ikusia duen 
edozeren aurka ari dira buru belarri. Ikurrinaren debekua udaletxeetan adibide giza. 
Euskararen aurkako politika oraindik erasokorragoa eraman du aurrera azken urteotan eta 
Euskararen normalkuntzarako emandako aurrera pausuak ezerezean gelditzeko arriskua 
ikusten dugu. Hala ere, azpimarragarria da espainiar Konstituzioak ere ez duela euskara 
babesten, ez baitu Nafarroako lurralde osoan ofizialtasunik.  
 

Ipar Euskal Herriko egoera are kaskarragoa da, Frantziako estatuaren izaera zentralista 
eta patriotikoa direla eta. Iparraldean Euskara ez da oraindik hizkuntza ofiziala eta lur eremu 
batzuetan poliki-poliki Euskara galtzen doa. 
 

Hori dela eta, ezinbestekoa deritzogu Nafarroa eta Iparraldean euskararen ofizialtasuna 
lortzea;  finantziazio ekimenak bultzatzea eta euskararen normalizazioa lorpen-sektore 
guztietan erabiliz, bai publiko edo pribatuetan. Jomuga hori erdiesteko apustu irmo eta sendoa 
bultzatuko dugu, orain arteko egoerari buelta eman eta gure identitatea babesteko asmotan.  
 
 Gure hizkuntzaren aurkako erasorik larrienetarikoa Euskaldunon Egunkariaren itxiera 
izan zen 2003ko otsailaren 21ean. Operazio hau euskaldunon komunitatearen aurkakoa ez 
ezik, adierazpen askatasunaren kontrakoa izan zen. Informatzeko eskubidearen eta 
informazioa jasotzearen aurkakoa alegia.  Egunkaria bortxaz eta indarrez itxi zuten, eta 
herritarren proiektua zela kontuan izanik, guztiok sentitu ginen bortxaturik zentzugabekeria 
judizial eta polizial horren ondorioz.  
 
Espainiako Konstituzioa 
 

Iluntasuneko 40 urte eta gero, diktadorearen heriotzarekin, Euskadik berriz argia ikusiko 
zuela zirudien. 

 
Konstituzioari buruzko eztabaidetan, euskal nazionalistek ez zuten eurek nahi zuten  

foru-eskubideen aitorpena erabat lortu. 
 

Hala ere, ezarpen estataleko  alderdiak ez zeuden prest Euskal Herriaren jatorrizko 
subiranotasuna onartzeko, ez zeuden prest itun horretan biak berdinak izateko. 
 

1977. urtearen amaieran, autonomi aurreko erregimen eta behin behineko Euskal 
Kontseilu Orokorra ezartzeko akordioa, Ramón Rubial buru izan zelarik. Eztabaida askoren 
ostean, Batzar Nagusiak eta EAErako kontzertu ekonomikoa eratzeko akordio batera iritsi zen, 
baina Nafarroari zegokionaren inguruan ez ziren ados jarri. 
  

Konstituzioa referendum batean berretsi zen, eta espainiar estatuan partehartze masiboa 
egon zen, %67.7 batekin, baina Euskal Herrian ez zen berdina gertatu, ez baitzen %44era iritsi. 
 

Era berean, BAIaK Euskadiko hautesle-erroldako %28ra bakarrik iritsi ziren, Espainia 
osoko %58aren aurrean. 
 

Konstituzioak Euskadin babes sendoa zuela ez zuen erakutsi. 
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Gernikako Autonomi Estatutua 
 

Demokrazia estatu espainolera iristeak Gernikako Autonomi Estatutua ekarri zuen, 
1979an referendumean onartu zena, berezko autogobernuaren islada zena. 
  

Euskal Autonomi Erkidegoak berretsitako Gernikako Estatutuaren zilegitasuna 1979ko 
urriaren 25ekoa da. Estatutu horrek gure autogobernuan sakontzeko aukera eman zigun. 
Dokumentu horrek subiranotasunaren ateak ireki zizkigun. Baina osoki garatu nahi genuen 
autonomia partziala izan zen. Bitarteko bat izan zen, ez helburu bat. Estatutuak Euskadiko 
eskuduntza guztiak definitzen ditu, alde batetik gureak bakarrik direnak eta bestetik 
Estatuaren oinarrizko kodearen egikaritzeari dagozkionak. Gainera, Lurralde Historiko 
bakoitzaren erregimen pribatiboen eskuduntza esklusiboak azaltzen dira. 
 

Bere garaian euskaldunak batu zituen testua izan zen: abertzaleak eta ez abertzaleak; 
gure herrialdearen herritarren batasunari erreferentzia egiten zion itun bat eta euskaldunen 
eta Espainiar Estatuaren arteko tratu bat. 
 

25 urte  igaro dira jada euskal gizarteak Gernikako Estatutua onartu zuenetik eta Estatutu 
hori Espainiar Konstituzioan sartu zenetik. 25 urte geroago ikusten dugu legea oraindik ez 
dela bete. 25 urteetan ikusten dugu nola transferentziak pixkanaka-pixkanaka eman diren eta 
nola oraindik denak ez diren transferitu. Alderdi politiko horiek orain estatutuaz behin eta 
berriz hitz egiten dute eta espainolak eta euskaldunak batzeko markoa izan dela behin eta 
berriz esaten dute.  
  

Orain dela  25 urte elkartzeko eremua izan zen, baina aspertuta gaude, aspertuta haiek 
giderrak eskuetan edukita, arrautzopila erretzen zaienean  buelta ematen diotelako, aspertuta 
beraien legeetaz barre egiten dutelako, azken finean euskaldunak euren iruzurretaz aspertuta 
gaude. Aldizka Espainiako gobernuan egon diren alderdiek ziria sartu digutelako eta ez 
dutelako ezer egin legea betetzeko. 
  

25 urte gaude zain Espainiako Gobernuek legea bete dezaten. Alderdi horiek Gernikako 
Estatutua betetzearen alde egiten dute mahai gainean estatutu berri bat jartzen denean. 
Ibarretxe lehendakariak aurkeztutako estatutu politiko berri baten proposamena agertzen 
denean. 
 
Estatutu proposamena 
 

Gogoratu beharra dago egungo Autonomia Estatutuak Nafarroa Autonomia Erkidegoan 
sartzeko aukera ematen duela. Horrela Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa, nafarrek 
horrela nahi badute, osatuko lukete erkidegoa. 
 

Eusko Legebiltzar berak  Estatutua betetzen ez dela salatu du. 25 urteren ostean, egoera 
hori salatzeaz gain, euskaldunek Estatuarekin paktu berri bat negoziatzeko momentua iritsi 
da, baina beteko denaren bermeekin. 
 

Espainiar Estatuaren eta Euskadiren arteko elkarbizitza paktua izango den Ibarretxe 
lehendakariak mahai gainean jarritako proposamena edozein abertzalerentzat gutxiegi dela 
pentsatzen dugu. 
  

Lehendakariaren proposamena Euskadiren autodeterminazioaren bidean aurrerapauso 
bat da, baina hori bakarrik , pauso bat. Lehendakariak bi nazioen arteko ku-subiranotasuna 
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proposatzen du. Autogobernuan aurrera pausu bat, gaur egun dugunarekin erkatuz gero, 
baina ez da Euskadi Espainiako Estatutik banantzeko ideia planteatzen.  
 

Lehen aipatu bezala, proposamena ez dela nahikoa pentsatzen dugu, baina horren alde 
egiten dugu gure helburuarentzat aurrerapauso bat dela uste dugu eta. 
 

Euzko Gaztedik defendatzen duen oinarrizko ideia euskal gizarteak bere etorkizuna 
erabakitzeko eskubidearena da. 
 

Euskal Herria, bere herritarrak dira gaur egun euren etorkizun politikoaren erabakia 
hartu  eta banatuta dagoen Estatu espainol eta frantsesarekin zerikusia  duten harremanak 
artikulatu behar dituztenak. 
 

Bakarrik euskal herritarrei dagokie euren etorkizuna erabakitzea. Hori da defendatzen 
dugun printzipioa eta uste dugu printzipio hori pentsamendu askatasun beran eta aukera 
politikoaren barne dagoela. 
 

Pertsona bakoitzak nahi duena pentsatzeko eskubidea izan behar du. Pentsamendu oro 
da errespetagarria, indarraren bidez inposatu nahi ez bada noski. 
 

Deklarazio Unibertsalaren eta 1966ko itunen barne sartzen den eskubidea da. Aitortutako 
eskubidea eta bere aplikaziorako jurisprudentzia duena. 
 

Ez dugu Eusko Legebiltzarrak 1990ko otsailaren 15ean egindako Autodeterminazio 
Eskubidearen deklarazioa ahaztu behar, gehiengo osoz onartu baitzen. 
 
Europa: 
 

Europako proiektua aurrera doa. Batzuetan balantzaka, baina aurrera doa. Euren herrien, 
jendeen eta kulturek batzeko nahia dutelako. Baina baita geroko belaunaldiek aurkituko 
dituzten erronkak oso handiak izango direlako modu isolatuan konpontzeko. 
 

EB tamaina handitu egin da atxikimendu berrien bidez. Atzean gelditu dira jada 1951n 
gaur egun  Europar Batasuna izango zena eratu zuten sei estatuek; Italia, Frantzia, 
Luxenburgo, Belgika, Holanda eta Alemania. Danimarka, Irlanda eta Erresuma Batua 1973an 
atxiki ziren, gero 1981n Grezia, Espainia eta Portugal 1986an eta Austria, Finlandia eta Suedia 
1995ean. 2004ean Europar Batasunak beste 10 herrialde hartu ditu: Zipre, Eslovakia, Eslovenia, 
Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia eta Txekiar Errepublika. Bulgaria eta 
Errumaniak 2007an sartzea espero dute eta Turkia hautagaia da 2010erako.  
  

Gure inguruan gertatzen ari dena ikusi behar dugu. Europa zabaltzeak Euskadi baino 
txikiagoak diren herrialdeei sartzeko aukera eman die, beren ekonomia-zifrei buruz hitz ez 
egiteagatik. Zipre, Malta, Estonia eta Eslovenia bezalako herrialdeak sartu dira, 2 milioi 
biztanle baino ez gehiago ez dituztenak, hau da, Euskal Herriak gaur egun dituen biztanle 
kopurua dutenak. Estatu batzuk eskubide guztiekin sartu dira eta ez beste batzuk beste estatu 
baten zati bezala. 
 

1871n, Europan 20 estatu zeuden. 2000n 46 estatu zeuden. Baina ezin da ahaztu 2004ean, 
oraindik Europan 13 nazionalitate arazo daudela konpondu gabe; Katalunia, Galizia, 
Txetxenia, Bretonia, Eskozia, Euskal Herria... Europako integrazioa aurrera egiten duen 
bitartean, estatu kideren arteko banatzea geroz eta garrantzitsuagoa da. Inork ez du jokoz 
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kanpo gelditu nahi,  estatuak proiektu komunaren alde egiteko subiranotasun kuotak galtzen 
ari dira, bitartean eskualdeko egiturek euren protagonismoa aldarrikatzen dute. 
 

Eskuduntzen arabera gurekin bat datozen Europa mailako erabakietan parte hartzeko 
Euskadik mekanismoak bilatu behar ditu. Eta horrek guztiak etorkizunean Europan eusko 
autogobernu bat egon daitekeela pentsatzera eramaten gaitu, herri bat garela pentsatzen 
dugulako. 
 

450 miloi biztanle dituen 25eko Europan, Euskadi 2,1 miloi biztanleekin Europako 
erkidegoko biztanleriaren %0,46 ordezkatzen du. Euskadi herri txikia eta Estatu propiorik 
gabekoa da, horregatik elkartasuna bilatu behar dugu beste herri europarrekin. Europar 
Batasunean barne dauden beste herriekin, kultura ezberdinak dituztenak, talde indartsu bat 
sortzeko. Europa mailan errespetatuko den taldea eta gure helburuak lortzen lagunduko 
diguna. 
 

Gaurko Europar Batasunean (EB) izandako tratatuek ezberdinek ezartzen dute, era 
berean, eskuduntzat ekoizteko sistema bat, izaera esklusibokoak edota EB-k eta Estatu kideek 
(EK) elkarrekin banatzen dituztenak, Tratatuan ezarritako hainbat helburu lortzearren. 
Sistema horrek erabaki politikoak hartzeko lekuan translazio elementu bat sartzen du, 
estatuaren alorretik Europako alorrera, eta horrek eragina du Gernikako Estatutuan 
zehaztutako eskuduntza eremu guztietan. 
 

Horrenbestez, Europak orain euskal eskuduntzekin nahiz gobernu zentralarekin 
zerikusia duten gaietan eragina du. Horiek moneta politikatik arrantzaraino hartzen dute, 
nekazaritzatik eta konpetentziaren politikatik igaroz.  
 

Horren ondorioz, ezinbesteko da aldebiko harremanak sendotzea izaera komunitarioa 
edo nazioartekoa duten aspektuentzako. Horretarako Eusko Gobernuko ordezkariek Euskadi 
eta Estatu Espainolaren arteko Paktu Politikoa eguneratzea eskatu dute. Hor ikusten da ere 
zein garrantzitsua den hitz propioa Europan izatea. Gu zuzenean ordezkatu, defendatu eta 
babestu gaituen eta euskaldun guztien izenean hitz egingo duen  ahots bat aldarrikatzen 
dugu. 
 

Per capita BPGa 2003an Europakoa baino altuagoa. 25eko Europakoa baino 15 puntu 
altuagoa eta Espainiakoa baino 20 puntu altuagoa. Europan ekonomikoki bideragarriak gara. 
Ekarpena egiten duen herrialdea izan nahi dugu, ez jasotzen duena. 
 

Gai linguistikoak berezko garrantzia du, bertan hizkuntza gutxituen egoerak interes 
berezia hartzen baitu eta gure kasuan euskara. Horiek babestu eta sustatu behar dira, eta baita 
euren babes juridikoa bermatu, azken finean, herritarrek beren hizkuntza erabiltzeko duten 
eskubidea urratzen da, Justizia Auzitegiaren aurrean errekurtso bat jartzeko aukera eman 
behar da. 

 
Zuzeneko botazioa eta eskualdeko hauteskunde-barrutiko sistema jasotzen duen 

hauteskunde-lege baten alde egiten dugu, horrela Eskualde bakoitzeko hauteskunde ekintza 
politikoa estatuaren marko zorrotzak dituen homogeneotasunean disolbatu ez dadin. 
 

EBren azken gol handia Europako Konstituzioa izan da. Konstituzio horretan herrialde 
handiak onuradunak izan dira, txikien aurrean boterea irabazten dutelako.  
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Konstituzio horretan bakarrik Estatu Kideek hartu dute parte, hau da, alde batera utzi 
dira Euskadi, Katalunia, Korsika eta abar bezalako estaturik gabeko nazioak. Gure 
nahigaberako estatu kontsideratzen ez diren nazioak badaudelako, eta horrenbestez ez dugu 
Europako Batzordean  parte hartzen. Inork ez digu konstituzioari buruz galdetu, eta 
herritarrak eta herria garen heinean, hori egiterako orduan parte hartu behar dugula uste 
dugu. Baina nola esan dezakete konstituzio horrek europar guztiak ordezkatzen dituela? 
 

Bat batean hura osatzen duten herriei egiten zaien erreferentzia Europako konstituziotik 
kentzen denean eta EBeko instituzioei zuzentzerako orduan herritarrek euren “berezko 
hizkuntzetan ” egiteko aukera eskaintzen ez denean. 
 

Ez du zentzurik hizkuntza bat ofizialkide izatea estatu kide batean eta aldi berean 
herritar batek hizkuntza horretan ezin zuzentzea EB instituzioei. Konstituzioak hizkuntza 
europar guztien berdintasun juridikoa jaso behar du. Ez du balio artikuluren batek honakoa 
esatea; “Konstituzioa itzulia izan daiteke  estatu batzuk erabakitako hainbat hizkuntzetara...” . 
Itzultzea ez da erabiltzearen berdina, guk Europako instituzioetan euskara erabiltzearen alde 
egiten dugu. 
 

Beste herrietako gazte erakundeekin kidetasuna sortzea, mantentzea eta indartzearen 
asmoa dugu. Adibidez EFAY/JALE edo Alderdi demokrata osatzen duten gazteekin. Europari 
buruzko hausnarketa sakon bat egin behar da. 
 

Europa demokratikoa eta herriena nahi dugu, handienaren Europaren aurrean. 
Aniztasunean berdintasuna duen Europa, eskubide ezberdinen eta xenofoboa den Europaren 
aurrean. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun osoan oinarritutako Europa, 
diskriminazioa egiten duen Europaren aurrean. 
 

Gure helburua Independentzia da, ez bakarrik autodeterminazio eskubidea lortzea baizik 
eta praktikara eramatea, Herrien Europa batean sartuta. Uste dugu Europako konstituzioak 
herriek duten autodeterminazio printzipioa jaso behar duela. 
 
EGI-ren etorkizuneko planteamenduak: 
 

Euzko Gaztedik ehun urte bete ditu. Bere mendeurrenaren urtean, gizartean eguneratu 
eta gehiago hartu behar du parte. 
 

Uste dugu euskal herriaren etorkizuna elkarrizketatik igarotzen dela. Gatazkarekin 
zerikusia duten alderdi guztien arteko elkarrizketa. Horretarako eta gazte erakundea bezala, 
hurrengoa planteatzen dugu: 
 

1.  Mahainguru  bat bultzatu nahi dugu alderdi politiko guztien gazte erakundeen 
artean. Mahai horretan hitz egitea, entzutea eta ikuspuntu eta iritzi guztiak 
eztabaidatzea posible izango da. 

 
Mahai horrekin gaztediek elkar ulertzea eta ideiak elkar banatzea nahi da. Erakunde 
bakoitzak bere iritzia eman dezan eta bestei entzun diezaien.   

 
Gaurko gizartean beti helduen bidea jarraitzen dugu eta alderdi politikoen 
gaztediek mahai baten inguruan hitz egiteko biltzea ez da gutxi. Gazteok geroa 
eraikiko dugu. Gizartean haustura bat ez gertatzeko alderdi guztien gaztedien 
arteko komunikazio bide bat ireki behar dugu. 
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Aberri Eraikuntza baten ikuspuntutik, indar abertzaleen arteko   hauteskundeak baino 

lehenagoko akordioak behar direla uste dugu. Gure iritziz euskal herriak bizi duen egoerak 
alderdikeriak alde batera uztea eta herrialde ikuspegia izatea eskatzen du . 
 

Askotan Estatuak bere boterea nahi duen bezala erabiltzen du eta guk, herritarrok. Gure 
eskubideak bermatzeko askotan botere horren kontra joan behar dugula uste dugu beti bake 
bide batetik. 
 

Bide honen barruan "Desobedientzia zibila" iruditzen zaigu aukerarik onena. Aurretik 
mugimendu honetan adibide bikainak izan ditugu hau "Martin Luther King", "Gandhi" eta 
abarren jarrera, gaurko momentura moldatzea ondo egongo litzatekeela ikusten dugu. 
Adibidez ENA erabiltzea beste karnaten aurrean edo EUZ eranskailua gure autoan ipintzea. 

 
Argi daukagu hau egiteak bai isunak eta halakoak ekarri ditzakeela, horregatik 

erresistentzia kutxa bat izatea eta gure erakundearen babesa izatea ezinbestekoa iruditzen 
zaigu. 
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SARRERA. 
 

“EAE-ko biztanleriaren %63ak gazteek euren gurasoengandik nahi duten adina lortzen 
dutela uste du eta %48ak gazteek euren gurasoen etxetik ez dutela alde egin nahi uste du, 
horrela bizitzea askoz erosoagoa baita. 
 

Biztanleriari gazteek euren gurasoen etxetik alde egiteko izan behar duten adin egokiari 
buruz galdetuz gero, proposatutako batez besteko adina 25-26 urte dira ”.  
 

Eta datu horiek euskal gizarteko gazteak bezala benetako arazoaren inguruan 
pentsarazten digute. 
 

Euskal Gaztedia gehien kezkatzen duten arazoak ondorengoak dira:  LANGABEZIA, 
nagusiki, eta ETXEBIZITZAREN GARESTITZEA bigarrenik.  
 

Etxebizitza oinarrizko eskubide bat dela abiapuntu izanik ( Giza Eskubideen Deklarazio 
Unibertsaleko 25.artikuluan aitortua), kezkagarria da gaur egun ematen zaion espekulazio- eta 
merkataritza-trataera. 
 

Pertsona orok etxebizitza duina izateko eskubidea duela esatea ez da nahiko. Eskubide 
hori gauzatu egin behar da.  Euzko Gaztedik direnak eta ez direnak egingo ditu eskubide hori 
betetze aldera. 
 

Etxebizitza oinarrizko eskubidea da. Horrela esana du Ekonomia, Gizarte eta Kultura 
Eskubideei buruzko Nazioarteko Itunak. Eskubidea bermatu ez ezik, baita etxebizitza duina 
eta eskuragarria ere ahalbideratu behar dituzte gure Erakundeek. 
 

Salneurriz egokiak izango diren etxebizitzen eskaintza egin ahal izateko, argi dago 
Udalek ekin behar diotela, besteak beste, berak sustatutako etxeak eraikiz. 
 
Horretaz gain: 
 

Alokairuan jarriko diren etxebizitza sozialen eskaintza gehitu egingo beharko da Eusko 
Jaurlaritzarekin lankidetzan. “Bizi gune” programa, etxebizitzen alokairurako programa, 
sustatuko duen hitzarmenak sinatu beharko dira. Programa horri esker, gaur egun erabiltzen 
ez diren etxebizitzak merkaturatu ahal izango dira babes ofizialeko etxeen prezioan. 
 

Horretaz gain, hau ere Eusko Jaurlaritzarekin batera, etxebizitzaz aldatu ahal izateko 
programa martxan jarri beharko dira. Honi esker, pertsona bakoitzaren beharrei egokitutako 
etxebizitzak eskuratzeko aukera izango dute gazteek. 
 

Etxebizitza-eskaintza hau tasatutako prezioa duten etxebizitza askeen aukerarekin 
osatuko beharko da. 
 

Era berean, etxebizitza-kooperatibak sustatu beharko dira, hartarako, besteak beste, bere 
sorrera erraztuz, lursailak prestatuz eta, une oro, gardentasuna eta lehia bermatuz 
 
EKINTZEN BITARTEZ GARATU BEHARREKO KONPONBIDEAK. 
 
Sarreran aurkeztutako neurri bakoitza aztertuko dugu, horientzat hainbat helburu espezifiko 
azalduz.  
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1.- Etxebizitza bat lortzeko behar den informazioa ematea 
 

Gazte Informazio Zerbitzu ezberdin guztiak bitarteko material eta gisa-baliabideez 
hornitu beharko dira era orokorrean aurkeztuko zaizkien arazoei irtenbidea aurkitzeko gai 
izan daitezen. Zerbitzu hauek etxebizitza bat lortzeko garaian sortzen diren galderei 
erantzuteko gai izango dira: legeen inguruan, tramitazioa, zergak , finantziazioa eta 
etxebizitzen eraikuntzaren inguruko hainbat aspektu.   Horretarako guztirako hurrengoa 
garatuko dugu: 
 

Etxebizitza publikoen eskaintzaren inguruko informazioa biltzea; garrantzi berezia 
emango zaio Etxebide Planaren inguruko guztiari ( araudiak, deialdiak, laguntzak eta diru-
laguntzak).  
Higiezin merkatuaren eskaintzekin zerikusia duen informazioa Gazte Informazio Zerbitzuetan 
biltzea, prentsan edota beste hedabideren  batean argitaratu dena hain zuzen.  
 

Alokairuaren gaiari erantzun bat eman beharko litzaioke, beti ere etxebizitza bat 
eskuratzea baldintzatu dezaketen ikuspegiak ondo aztertu ondoren, hau da, ikuspegi legal eta 
bideratzekoa, fiskala, finantzaketa posibilitateak,n eraikitzailea etab. buruzko ikerketa sakon 
bat egin ondoren. 
 

Alokairu sistemari, salerosketari, auto-eraikuntzari edo birgaitzeari, finantzaketa-sistemei 
eta hipotekari buruzko aholkularitza tekniko eta juridikoa. Era berean, etxebizitza bat 
eskuratzeko laguntza publikoak eskainiko lirateke. 

 
Etxebizitzaren gaiaren inguruan eskaintza eta eskaria bilduko dituen datu-base bat 

prestatzea, bai euren etxea eskaini nahi duten pertsonena eta baita modalitate horretan sartu 
nahi duten gazteena ere. 
 
2-. Gazteentzako etxebizitzari dagokion aldeko eremu bat ezartzea 
 

Etxebizitzari dagokion edozein politika aplikatzeak errealitatea ezagutzea izan behar du 
oinarri; honek, ikerketa sakon bat egitera behartzen gaitu: bai higi ezinen -merkatuaren 
egoeraren inguruan eta baita gazteek etxebizitza bat eskuratzeko dituzten arazoen inguruan 
ere. Beharrezkoa da sektorearen ikerketa kuantitatibo eta kualitatibotik abiatzen diren osoko 
ikerketak izatea, bertako errealitateen ezagutza sakon batetik bakarrik ahalko baita gazteen 
etxebizitza politikaren barruan dauden oinarrizko erronkei erantzuteko beharrezkoak diren 
ekintzak diseinatzea. 
 

Era berean, informazio eta komunikazio bideak ezarri behar dira etxebizitza 
eskuratzearekin erlazionatutako berriak jakinarazteko- eskuratzea edozein modalitatetan dela 
ere- eta baita merkatuaren errealitatea ezagutzeko. 
 

Espekulazio ekonomikoari eta merkatuaren legeei lehentasuna emanez, etxebizitza 
oinarrizko eskubidea dela ukatzen da gaur egun, sektore pribatuaren eskuan dagoen ondasun 
ekonomikoa bilakatuz. Horri gainera hainbat administrazioren etxebizitza-politikek dinamika 
espekulatiboen alde egiten dutela gehitzen badiogu, aipatu eskubidea urratzen dela ikusten 
dugu. 
 

Administrazioaren inplikazioa beharrezkoa izango da, bai kooperatibak sortzeko ideia 
eztabaidatzeko, bai hauek berak administratzeko alde zilegi eta ekonomikoetan. 
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3.- Etxebizitza mailan gazte Kooperatibismoa, Auto-promozioa edo Alokairua bezalako 
formulak sustatu eta indartzea.  
  

Gazte Kooperatibismoa bezalako formulak garatzeko, Udalbatzen arteko harremana eta 
udalerri bakoitzean sortutako gazteen izenak dituzten datu-baseak indartu beharko ditugu. 
Horrekin memento guztietan Kooperazio-Plan bat sortzeko beharra badagoen edo ez jakiteko 
aukera egongo da. Plana gauzatzeko,  gazte kopurua, bakoitzaren egoera sozio-ekonomikoa... 
bezalako baldintzak bete beharko lirateke.  
 

Alokairuari dagokionez gazteen eta jabeen artean bitartekaritza bat egotea 
garrantzitsuena izango litzateke. Hainbat finantza-etxek bultzatutako abal-linea bat ezarriko 
da, hileko ordainketak betetzeko eta baita linea berarekin adostutako aseguru bat ezarriko da, 
kalteak egonez gero, jabea lasai egon dadin. 
 

Gaur egun ez daukagun alokatzeko kultura (ohitura) bultzatzea nahi genuke. 
Alogerentzako laguntza fiskalak erdiestea, baita aproposa den legislazioa ere; horrela, 
etxejabeak bere etxebizitza berme guztiekin jadetsi dezan. 
 

Gazte Kooperatibismo eta Alokairu lineak Udaletxe mailan landuko dira eta hitzarmen 
eta programa berdinekin gauzatuko dira. 
 
4.- Kreditu-formula bereziak garatzeko finantza-etxeek parte hartzea. 
 

Nahiz eta Babes Ofizialeko Etxebizitza bat izateko baldintzak bete, gazteek arazoak izaten 
dituzte hasiera batean kredituei aurre egiteko. 
 

Gazteak beti ez dira gazte, eta hau dela eta, finantza-etxeek hasierako momentuan abala 
eta laguntza bermatu beharko lituzkete, pertsonak egoera ezberdinak igarotzen baititu bere 
bizitzan zehar.  
 

Euskal gazteriak pairatzen duen lan egoera tamalgarria eta etxebizitza askearen balioa 
parekatuz gero, argi ikusten dugu izugarrizko arazoa dela horrelako etxebizitza bat 
eskuratzea.  
 

Erosketaren aukera alde batera utziz, beste formulei aurre egitea ere ezinezkoa da: 
hipotekaren prezioa, leasing politika gutxi,  alokairurako diru-laguntza urriak... 
 

Praktikoak izanda eta arazoaren oinarrira begiratzen badugu, esango dugu 70 metro 
koadroko etxe bat erosteko ( batez beste 170.106 eurotan balioztatua) %4.5erako 25 urteko 
hipoteka baten bidez, pertsona gazte batek 3.265 eurotako soldata bat irabazi beharko luke, 
etxebizitza ordaintzea bere diru-sarreren %30a baino gehiago ez litzatekeela izango irizpide 
moduan izanik. 
 

Puntu horretan azaldutako guztia dela eta, diru-sarreren gainean etxebizitzaren karga 
handiagoa izango balitz, zor gehiago izango lituzkete  eta gazteen erosteko ahalmenak behera 
egingo luke 
 

Hipoteka-maileguek goraka jarraitzen dute salmentak era neurrigabean hazi eta etxeek 
gora egin dutelako. Saltzen diren prezioetan, geroz eta zailagoa da etxebizitza bat erostea, 
baina errealitatea dena saltzen dela da, baina hori bai, polikiago. Interes-tasak oso baxu daude 
eta horrek igoerak sortu ditzake epe ertainera eta horiek eraldatze garrantzitsuak sortu 
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ditzakete mailegu-hartzaileengan, kasu honetan gazteengan. Hori guztia dela eta, arrisku-
politika banku ,kutxa edo kreditu-kooperatiba bakoitzean diseinatu eta zehaztu behar da, eta 
gazteei zuzendutako filosofia espezifiko bat izan behar du. Ez dugu esaten beste giza 
estamentuen kalterako gazteei mesede egin behar zaienik, baizik eta gazteek jakin behar 
dutela hainbat mekanismo daudela etxebizitza bat era errazago batean lortzeko.   
 
ONDORIOAK 
 
Aipatutakoan gehiago ez sartzearren eta amaitzeko hurrengoa esango dugu: 
 

.Etxebizitza egungo gizartea gehien erasaten duen arazoetako bat da. 
 

Biztanle guztientzako eta bereziki gazteentzako etxebizitza bat lortzeko era erraztea 
Instituzioen lehentasunetariko bat izan beharko litzateke. Lurzoru partida edo ehuneko 
handiagoak gorde beharko lituzkete ekintza posibleen 3.puntuan azaldutako helburuentzat. 
 

Beharrezko izango litzateke alokatzearen alde egitea, eraikinen parkearen %11 bakarrik 
dena, jabegoaren kultura aldatzen joan behar da alokatze kultura batera iristeraino, horrek 
arazoaren konponbidea erraztuko lukeelako.  Alokatzeari laguntzeko era bat diru-sarrerei 
dagozkien maizterrentzako  laguntza zuzenak ezartzea izango litzateke. Bestalde, alokatze 
kultura bultzatzeko, garrantzizkoa izango litzateke erabiltzen ez diren etxebizitzen jabeei 
tributu gehiago ordaintzera behartzen duen sistema zehatzaile bat ezartzea. 
 

Hirigintzako kontzeptu bat baita, esango dugu hiri-lurzoruak eratzeko prozedurak 
azkartuz gero, etxebizitzaren balioa normalizatuko litzatekeela eskaintza handiagoa egon 
litzatekeelako.  
 

Erakunde publikoek martxan jartzen dituzten etxebizitza politikek garapena neurri 
handiagoan aintzat izan behar dute, politika fiskaletan egiten den bezala 
 

Etxebizitza produktu konplexua da, ez bakarrik bere produkzioan parte hartzen duten 
faktore kantitatearengatik, baizik eta giza orekara mantentzeko  ezinbestekoa den  beharra 
delako ere. 
 

Bigarren etxe bat edukiz gero zerga gehiago ordaintzearren aldekoak gara, luxu bat 
delako. Horrelaxe etxe hauek etxebizitzaren merkatuan sartuko lirateke, Eusko Jaurlaritzaren 
Bizigune programan sartuta. 
 

Euzko Gaztedik etxebizitza gaiaren inguruan sortu den espekulazioa salatzen du. Haatik, 
uste dugu karga handiagoak edo luzeagoak ezarri behar zitzaizkiela familia unitate berberean 
2., 3. eta hortik  gorako etxebizitzekin espekulatzen duten guztiei. Hala nola, uste dugu, 35 
urtetik beheragoko gazte guztiek eskubidea izan beharko luketela beraiek nahi duten 
herrietako zozketetan parte hartzen. 
 

Higiezin mobbinga, okupazioa eta gaztetxeen egoerari buruzko hausnarketa sakon bat 
egin behar dugu. 
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Globalizazioa ekonomia-eredu berriaren eta nazioarteko harremanen ondorioz sortu da. 
Muga zerga batzuen desagertzeak zailago egiten du merkatuen arteko identifikazioa. Nazioz 
gaindiko egitura politiko berriak sortzeak, hainbat estaturen eragiketa-marjina mugatzen du. 
Teknologia aurrerapenek munduko edozein lekutatik informazioa trukatzea ahalbidetzen 
dute. Munduan alor berri bat ari da sortzen eta, enpresa emaitzen optimizazioaren bilaketa 
soilik baldin bada alor hau aurrera eramaten duena,  herrialde garatu eta garapen-bidean 
daudenen arteko desberdintasunak areagotu egingo dira. Zenbat eta desberdintasun gehiago, 
orduan eta zoritxar egoera maila handiagoa; zenbat eta zoritxar egoera maila handiagoa, 
orduan eta sufrimendu gehiago; eta zenbat eta sufrimendu gehiago, orduan eta indarkeria, 
gose eta bidegabekeria gehiago izango dira. Estaturik txiroenak indarrez ebatsiz eta hauen 
kontura biziz lehiarako abantailen bila hasten den sorgin-gurpil bat da, zoritxarrak zoritxarra 
besterik ez baitakar. 

 
Gure helburua, Gazte Erakunde gisa, gure hausnarketa ahal dugun heinean azaltzea da, 

gure iritziak jendeak entzun ditzan eta alor berri hau munduko bizilagun guztientzat 
onuragarria izatea helburu duen diskurtso politiko bat gara dezagun. 

 
Esan beharrik ez dago badirela industria-korporazioak estatu askoren BPG gainditzen 

duten urteko fakturazioa dutenak. Badira Inbertsio- eta Pentsio-Fondoak kudeatzen 
dituztenak eta estatu modernoen Aurrekontu Orokorrak gainditzen dituztenak. Egun, 
finantzari batzuk badute estatu handi baten dibisak hondoratzeko boterea.  Mundu-mailako 
harremanak mantentzen dituen munduari ezin zaio bizkarrik eman, 5.000 km-tara dagoen 
errealitatea, geure alboan aurkitzen da eta. 

 
GLOBALIZAZIOAREN BIKTIMAK 
 
Merkatuak zabaltzearen ondorioz lehiakortasuna eta efizientzia hobetzen dira eta 

kontsumitzaileok prezioetan ateratzen diogu etekina. Baina, nork ordaintzen du faktura? 
Sarritan garapen-bidean dauden herrialdeetako biztanleek. Globalizazioak ekonomikoki goi 
mailako herrialdeei egiten die mesede finantza-egoera larriago dauden herrialdeen kalterako. 

 
Haurrek ekonomia-baliabide gutxiago dituzten nazioetan jasaten dituzte esplotazio 

gehien. Haurren Eskubideei buruzko Nazio Batuetako Konbentzioak lau oinarrizko giza 
eskubide bermatzen dizkie haurrei: bizirauteko eskubidea, edozein esplotazio edo abusuren 
aurkako babesa izateko eskubidea, gizabanako gisa garatzeko eskubidea, eta azkenik, adin 
gutxikoaren bizitzan eragina izango duten erabakietan parte hartzeko eskubidea. 

  
Ez dago haurrak beste gizabanakoekin alderatuz ezberdinak direla dioen Konstituziorik, 

beraz ezin da edozein gizakiri gizaki izateagatik dagokion hori urratu: bere Giza Eskubideak. 
Hala ere, Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa sinatu duten gobernuek bermatu beharko 
lukete haurrak tratu eta estaldura bereziak eskatzen dituen taldea osatzen dutela. Hainbat 
estatutan oraindik ere esklabutza mantendu egiten da eta haur askok esklabo bezala lan egiten 
dute multinazionalentzat lan batzuk egitea erraza izaten baita. 

 
Estatu batzuetan, Thailandian esaterako, errealitate bihurtu da eros-ahalmena duen 

jendea sexu turismoan aritzea, eta horrela, adin gutxikoen sexu-esplotazio gehien dagoen 
estatua da Thailandia. 2003ko azaroan estatuan hamar urte baino gutxiagoko neskatoekin 
komertzializatu eta hamabost neskato mexikar prostituziorako ekarri zuten talde bat desegin 
zuten. Talde hau 50 estatu baino gehiagotan aritzen zen eta Thailandian irabazten zuten diru 
gehiena. Kontua da haurrek, nagusiek bezala, klase etniko, arraza edota kasta dela-eta 
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diskriminazio mota ezberdinak pairatzen dituztela eta horretaz gain, haurrek marjinaziorik 
larriena jasaten dute haurrak izateagatik eta kateko mailarik ahulena izateagatik. 

  
Globalizazioa mundu-mailako merkantilismo gisa ulertzen baldin bada, arriskutsua izan 

liteke eskulan merkea eskaintzen dutenentzat. Munduko Bankuak eginiko ikerketa batek 
finantza-krisiak munduko merkatuetako gorabeheren aurrean Mexikon eta Thailandian 
izandako ondorioak aztertu zituen. Lan gogorrak egiteko eskola uztea, adin gutxikoen sexu-
esplotazioa eta hauen nutrizio eskasa izan zen ondorioa. Arriskua honek haurrengan izango 
duen ondorioak aurreikusi gabe ekoizte-ehuna mundializatzean datza. Ekoizte-prozesuak 
kostu baxua duten guneetara lekualdatuko dira eta kosturik baxuenak eskulan esklabo gisa 
haurrak erabiltzen diren lekuetan daude. Guk, Gazte Erakunde demokratiko eta solidario 
bezala, egoera ahulean dauden besteen kontura merkantilismoan aritzen direnak salatzeko 
betebeharra dugu. 

 
Emakumeen egoera ere aipatu beharrekoa da. Mundu-mailako ekonomia-integraziotik 

etekina atera beharrean, erlijio-ikuspegiek, batzuk erradikalegiak, XXI. mendeko bizimodua 
lehen munduaren axolagabekeriarekin batera gobernatzen dutela ikusten dute. Haurrekin 
batera katearen mailarik ahulena osatzen dute, baina horretaz gain, sexu-diskriminazioa 
jasaten dute. 

 
Euzko Gaztedik bidegabekeria hauek ustezko ideien izenean justifikatzen dituenak 

salatzen ditu. Erlijioek ez dituzte emakumeak diskriminatzen, baizik eta sinesmenen ikuspegi 
“patronimikoak” dira emakumeen eskubideak urratzen dituztenak. Erlijioek ezin dute 
fededunen diskriminazioaren alde jokatu eta inongo sinesmenek ezin dute genero indarkeria 
justifikatu. Hori dela eta, ezagutzera ematen gara sinesmenak botere monopolio eta genero 
diskriminazioen sorburu bihurtu nahi dutenen aurrean. Zerbaitengan sinesteak ez du esan 
nahi gizabanakoak Jainkoaren boterea duela emakumearen aurka edonolako abusuak 
burutzeko. 

 
ONURADUNAK 
 
 Nazioarteko harreman berriek enpresa multinazional askori egiten diete mesede, 

batez ere Erantzukizun Sozial Korporatiboarengan sinesten ez dutenei. Hain zuzen ere 
enpresa horiek eta euren erantzuleak dira munduan zehar dauden agintari kanpainak 
ordaintzen dituztenak. Kontserbadore amerikarrek kapitalismoaren bermatzaileak direla uste 
dute. Aberastasun handiak sortzea areagotzen duen sistema ekonomiko bat defendatzen dute 
eta, era berean, gizarte gastua egungo gizartearen ondorio kaltegarria dela uste dute. Badakigu 
ez digutela jaramon handirik egingo, baina hala ere, Sri Lankako gizaki bat gizakia izan 
beharrean ekoizpen-indarreko faktore merke baina onuragarria dela uste duen mundu-
mailako produkzio merkatu bezala ulertzen den globalizazio horretatik etekina ateratzen 
duten horiek salatzen jarraituko dugu. 

 
MUNDU-MAILAKO MEHATXUA 
 
11-S delakoan babesaren aldeko psikosia piztu zen eta sentipen hau ez da inolaz ere 

desagertu, batez ere gu guztion babesaren alde Azoreetan bilduriko agintari azkarrei esker. 
Agintari hauentzat, babesaren eta Giza Eskubideen arteko konbinazioan arazo bat da. 
Nazioartean aldeko posizio bat lortzea edo irakiarrengandik etekinak ateratzea ziurtatzeko 
gezurrez mozorrotutako mehatxuak zabaltzen ari direnen hipokrisia salatu nahi ditugu. 
Esaterako, aipatzekoa da nola estatu batzuk, askatasunaren eta babesaren izenean, Irak 
inbaditzen duten Palestinari bizkarra emanez. Botere israeldarrak etengabeko eraso militarra 
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erabiltzen dute palestinarren kokalekuen aurka eta bereizteko hormak eraikiz eta babesik 
gabeko herri oso bat zigortuz. Osloko akordioek porrot egin ondoren gobernu atzerritarrek 
hanka sartu dute Sharonek sortutako basakeria gelditzerako orduan. Honek ez ditu Israelgo 
estatua sortzea lortu zuten Nazio Batuen ebazpenak errespetatzen. 

 
Nazioarteko hainbat ekintzailek, Michel Warschawski Israelgo militar ohiak esaterako, 

nazioarteko egoera “mundu-mailako gerra” terminoekin deskribatzen dute. Horrela, Irak, 
Afganistan eta Erdialdeko Afrikaren egoera nazioarteko eskubideak sistematikoki urratzen 
duen arazoa da. Gerra herritik harantzago zabaldu da dagoeneko. Meritua dute, armak saltzen 
dizkieten estatuek gero ustez armak izateagatik estatu batean indarrez sartzen direnak.  

 
Guk badakigu nolakoa den terrorismoak dakarren sufrimendua mehatxuengandik hurbil 

bizi izan baikara eta talde armatu batekin esku hartu izaneko akusazioak ere jasan beharra 
izan baitugu. Egun, beti bezala, indarkeria erabiltzea salatzen dugu eta baita herriaren nahiak 
ordezkatzerako orduan interes odoltsuak ordezkatzeko asmoa dutenak ere. Hala ere, 
atsekabetutako aurpegiarekin gezurretan ari diren bitartean alaitzen diren ziniko oportunistak 
ere salatzen ditugu. Mehatxua mundu-mailakoa baldin bada, konponbidea ezin da gezurra, 
alderdien interesen babesa edota alor jakin batzuen kriminalizazioa izan. Mehatxu islamiarrari 
amaiera eman nahi baldin bazaio, herrialde islamiarren bizitza kalitateaz kezkatu beharko 
ginateke. Zoritxar egoerak dakarren etsipenetik sortzen den fanatismoak besterik ezin dezake 
norbait sarraskitzera bultzatu. 

 
GLOBALIZAZIOA ETA EREDU SOZIALA 
 
Globalizazio ekonomikoan ematen ari den norabidea aldatzea eskatzen dugu Gizarte 

Segurantza kaltetu ez dezan eta pobrezia eta horrek dakartzan indarkeriazko ondorioak 
areagotzea ekidin dezan. Globalizazio ekonomikoak lan-babesa sortu behar du, bestela, 
gehiegikeriak areagotuko dira eta garatutako ekonomien eta euren egoera hobetu ezin 
dutenen ekonomien arteko aldea handitu egingo da. Beraz, garapen-bidean dauden 
herrialdeek euren garapenaren aldeko apustua egin behar dute merkatuak zabaltzean sortuko 
den lan-aukeretatik onura lortzeko. 

  
2001ean Ekonomiako Nobel Saria jaso zuen Joseph Stiglitz jaunaren ustez, langileak 

babesteko ekonomia-politikak garapen-bidean dauden herrietako eztabaida demokratikoen 
ardatza izan behar dira eta ez zaie nazioarteko erakunde finantzarioei utzi behar politika 
hauek egiten. Esaterako, hegoaldeko nazioetako Gizarte Segurantzaren sistemetan erreformak 
egiterako orduan Nazioarteko Moneta Fondoak muturra sartu izana salatzen dugu. 

  
Nazioarteko erakundeek jarduera-planen barnean pobreziaren aurkako borrokarik eta 

gizarte-erantzuteen ereduen babesik ez baldin badute, ezegonkortasun ekonomikoak 
gizartearen segurtasun eza ekarriko du, eta ondorioz, munduko indarkeria areagotu egingo da 
ezinezkoa izango baita ekonomia-arazoak politika- eta gizarte-arazoetatik bereiztea. 

  
Laburbilduz, ekonomia-pragmatismo berria eta neoliberalismo ekonomikoa baztertzen 

ditugu. Terminoak berez eztabaida sortzen du eta hobe litzateke, Xosé Manuel  Beiras-ek 
dioen bezala, bakoitzari bere izenez deitzea. Liberalismoa pentsamendu politikoaren korronte 
bat da, eta beraz, ezin du eredu ekonomiko bat deskribatu. Beiras-en ustez, egungo eredua 
neomerkantilismoa da. Honek mendeetan atzera egitea suposatzen du merkataritza-
sozietateen gobernua berrantolatzeko, hauexek baitira gobernu lokalek ezer ez egitean, inoren 
baliabideak ustiatzen dituztenak. Desberdintasunak handitzen baldin badira, arazo berriak 
sortzeko arriskua ere handitu egingo dela ohartarazten dugu. 
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EUZKADIREN KOKAGUNEA MUNDUAN ETA EUROPAN 
 
Euzkadik mundu-mailako ekonomian leku  bat duela uste dugu eta gure lana gurea 

bezalako ekonomia txikiei lehen ez zeuzkan abantailak ematen dizkion eragile berriei buruz 
hausnarketa bat egitea ere bada. Norbaitek gure herriko ekonomia-eragabekeriari beldurrez 
erasotzen baldin badio, geuk erakutsiko diogu nazioaren eraikitzea ez dutela inguruko 
herrialdetako aztiek mehatxatzen gaituzten hondamendi eta ezbeharrarekin suntsituko. 
Euzkadi librea ez da Euzkadi txiroa izango, nazioen aberastasunak ez baitu zerikusirik 
baliabide naturalen pilaketarekin, baizik eta nazioen aberastasuna bertako biztanleek sortzen 
dutela uste dugu, eta gu geu, euskaldunok, gure aktiborik onena garela baieztatzen dugu. 

 
Pasa den mendeko pentsamoldean, herrialde handi batek abantaila nabarmenak zituen 

eta handitasun hori bilatu nahi izanak gerra izugarriak piztu eta genozidioak eta gizateriaren 
aurkako ezbeharrik latzenak sortu zituen. Guztiok ezagutzen ditugu orain aipatuko ez 
ditugun zenbait adibide. XVIII. mendean Adam Smith-ek adierazi zuenez, merkatuaren 
dimentsioak bere espezializazioa mugatzen zuen eta duela gutxira arte estatu hitza merkatu 
hitzaren sinonimoa zen. Beraz, zenbat eta handiago izan estatua, orduan eta nabarmenagoa 
zen bere garapena. 

 
Estatu handientzat, hiritarrek gastu publikoekiko jasaten zuten biztanleko kostua 

txikiagoa zen. Esaterako, argi dago hiritar bakoitzak jasan beharreko kostua, defentsarako, 
osasun publikorako edo azpiegituretarako adibidez, txikiagoa zela, soilik biztanle gehiago bizi 
zirelako bertan eta bakoitzak berea ordaintzen zuelako. Beraz, holandar batentzat garestiago 
zen armada mantentzea frantses edota alemaniar batentzat baino. Hiritarrek gastu publikotik 
ordaindu behar duten zatia handiagoa izango da estatua txikiagoa den heinean. Lege honen 
ondorioz estatu txikiak askoz ere errazago hartzen ziren eta horrelaxe sortu zen XX. mendeko 
historia guztia. 

 
Estatu handia izateari esker ere irizpide bateratuak behar dituzten politikak hobeto ezar 

daitezke. Ingurumen politika, ozono-geruzako zuloa edota berokuntzaren kasuak aipatzekoak 
dira. Estatu bakoitzak “bere” politika egingo balu, ez litzateke irizpide bateratuak ezartzea 
bezain eraginkorra izango. Hala ere, nazio batek beste bat menperatu gabe guztiontzako 
politikak egin daitezke. Kooperazioa garaipena baino erabilgarriago eta merkeagoa da, baina 
alboko herrialdeek ez dute hausnarketa hau egin; nahiago izan dute barne kontsumoko 
balentria militarrarekin jarraitu bizikidetasun ereduak eraikitzea baino. 

 
Estatu handiak osatzen dituzten eskualde ezberdinen artean desorekak zeudenean, haien 

hedadura zabalari esker eskualdeen arteko birbanatzea hobeagoa zen. Eremu ekonomikoki 
indartsuenei esker, gutxiago garatuta dauden eremuak garatuz joan dira historian zehar. 
Beraz, eskualdea zenbat eta gutxiago garatuta izan, orduan eta zentralistagoa izango 
da.Zerbait jasotzen duenak ez du nahi “garatuenak” emateari uztea eta agian hementxe hasten 
da Rodríguez Ibarra jaunaren diskurtsoaren zati bat. Beharrezkoa da nazioen arteko 
solidaritatea, baina solidarioa izateko, laguntzak eremurik txiroenetara bidaltzeko erabakia 
bakoitzaren borondateak hartu behar du, erabakiak hartzeko gai izan behar gara eta erabakiak 
hartu ahal izateko libre izan behar gara, erabakia askatasunean hartzen ez baldin badugu ez 
baikara solidarioak, ez dugu inposatzen dutenekin besterik betetzen. 

 
Hala ere, esandako guztia estatuaren eta merkatuaren arteko erlazioan oinarritzen da. 

Ekonomia-mapa politika-maparekin bat ez datorrenean diskurtso zentralistak porrot egiten 
du, pertsona, kapital eta merkantzia zirkulatzeko mugarik ez dagoen egoera batean ez baitu 
garrantzi handirik nazioen hedadura politikoak. Azken finean, barrerarik gabeko merkatu-
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sistema baten (ez da gauza bera merkatu librea) estatuaren tamainak ez du hain eragin 
handirik ekonomia oparotasunean bere amets inperialistetan duen beste. Izan ere, txikia izatea 
abantaila handia izan daiteke. 

 
Errealitatea ondorengoa da: mundu-mailan, estatu bakoitzeko batez besteko 

populazioaren tamaina sei milioi biztanlekoa da. Ekonomia-integrazioak mesede egiten die 
estatu txikiei. Dagoeneko ez dago zertan alboko herrialdera indarrez sartu burdinazko 
minerala edota garia lortzeko; erostea askoz ere merkeagoa da. Ekonomia-integrazioa egungo 
estatu-ereduen desintegrazio politikoaren eskutik dator. 

 
1998ko irailaren 16ko (ETAk su-etena aditzera eman zuen eguna) Financial Times 

egunkariko editorial baten arabera, Europako Batasuna egoteak independentzia-kostuak 
gutxitzen dizkie estatu txikienei merkatu librean aritzeko aukera ematen dielako eta euren 
moneta egiteko kostua ekidingo duen moneta bakarra sortu duelako, eskoziarren kasuan 
bezala. 

 
Munduko estatu independente kopurua hirukoiztu egin zen 1946. eta 2002. urteen artean, 

74 izatetik 194 izatera. Gorago esaten genuen bezala, munduko batez besteko populazio-maila 
estatuko sei milioi biztanlekoa baldin bada, munduko estatu guztien erdiak bost milioi 
biztanle baino gutxiago duelako da. Mila eta berrehun milioi biztanle dituen Txina eta 
hamaika mila biztanle dituen Tuvalu (NBEko estaturik txikiena) alderatuz gero, erdiko 
termino ugari daudela ikusiko dugu. 

 
Ekonomialariek beti ikertu izan dituzte nazioarteko harremanak mugak faktore exogeno 

edo aldagai geografiko bezala hartuta. Hala ere, dauden mugak ez dira sortu Jainkoak esku 
hartu duelako edota faktore naturalei esker, baizik eta gizakiak sortu ditu eta hori dela eta, 
muga-postu bat dagoen lekuan museo bat egon liteke bihar. Mugak aldatuz doaz bi faktorek 
elkarrekintzan jarduten dutelako: estatu bakoitzeko deszentralizazioa eta estatuz gaindiko 
egituren sorrera, Europako Batasuna esaterako. 

 
Proiektu konstituziogile berrian berezko lege-nortasuna ematen zaio Europako 

Batasunari eta amaiera ematen zaio zutabez osatutako egitura klasikoari. Duintasunaren, 
berdintasunaren, pluraltasunaren, tolerantziaren, justiziaren, solidaritatearen edota 
bereizkeriarik ezaren printzipioak gehitzen dira. Estatuen eta Batasunaren arteko etorkizuneko 
harremanak finkatzen ditu nazio-nortasunari eta estatuaren funtzio bereziei begirunea 
eskainiz eta lankidetzaren printzipioa eskainiz. Lehiari dagokionez, kontrol-mekanismoak 
goitik behera aldatzen ditu subsidiariotasun-printzipioa jarraituz. Subsidiariotasun-
printzipioaren arabera estatu kideek partekatutako helburuak euren kabuz lortu ezin 
dutenean soilik esku hartuko du Erkidegoak. Guk salatzen duguna zera da: subsidiariotasuna 
ezartzean administrazio zentrala bukatzen dela eta honek nazio, eskualde eta estatuen pean 
dauden entitateen arteko erlazioa eta Batasunarekiko erlazioa zuzentzeko balio ez duela uste 
dutenen jarrera. Euskal Herria hemen dagoela onartzen duen edozein Konstituziori gure 
hizkuntza ofiziala izatea eta gure nazioaren borondate demokratikoari begirunea erakustea 
eskatzen diogu. 

 
EGIk globalizazio orokor baten alde aurkezten du burua eta ez partzialen, non eta 

globalizatzaileak baino ez egotea eta ez globalizatuak nahi dugun. 
 
Neurriak hartzea dumping soziala aurre egiteko enpresak kanpora joatearen zergatia 

delako.  
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BM, FMI eta halakoen politikak salatzea. 1.eko munduko herrien ekonomia zaintzen 
dutenak beste herri txiroagoen politikak sozialak baztertzen. 

 
Mundializazioa eta globalizazioa terminoak nahasten dira. Guk, mundializazioaren 

aldekoak gara zeren eta globalizazioa kapital eta informazioaren zirkulazioaren askatasunaren 
alde dago eta mundializazioa ere bai sartzen ditu pertsonak zaku honetan. Giza eta sozial 
eskubideen globalizazioaren aldekoak gara. Bestalde, merkataritza justu baten lan egin behar 
dugu edo nazioarteko merkataritzan zuzen trukea lortzea. 
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DEFINIZIOA:  
 

Boluntaritza kontzeptuaren inguruko definizio ugari daude eta guztiak desberdinak dira, 
beti ere, darabilenaren izaera kontuan hartuta: erlijio arloa, gizarte mugimenduak, elkartasun 
taldeak..., eta baita arlo militarra ere. 
 

Gure Erakundearen ikusmoldeari hobekien egokitzen zaion eredura hurbilduko gara 
ondorengo lerroetan. 
  

Guztion ongizatea helburutzat duen lan antolatua da. Banakako ekintzek modu 
antolatuan egindakoek baino zeresan gutxiago izango dute. Boluntariotza kontzeptuak 
aniztasuna dakar. Aniztasun horren eragingarritasuna ulertezina da, ideia erkide batzuk 
elkarteren baten menpe bilduta ez bada. Era berean, boluntariotzak gizarte edo komunitate 
baten edozein arloren garapena du helburutzat. 
 

Boluntariotza modu askean eta ordainetan izaera materialeko ezer jaso gabe egindakoa 
da. Inolako zalantzarik gabe, beldurrarazpenak edo derrigortzeak ez du lekurik 
boluntariotzan. Aurreko baieztapenaren bigarren zatiari dagokionez, boluntariotza  ekintzak 
aurrera eramateak poztasun eta onura pertsonalak ekarri ohi ditu. Baina, halako ekintzengatik 
irabaziak lortzeak ekintza profesional bilakatzen du. 
 

Beharrezkoa da boluntariotza ekintzak aurrera daramatzan pertsonaren konpromisoa. 
Konpromiso honek aurrerantzean egin beharreko ekintzak antolatu eta horien gaineko 
erantzukizuna hartzea dakar. Aukera horrek eragingarriago egiten ditu ekintzok. 
 

Hainbat eta hainbat ideia jasotzen dituen arlo zabalaz ari gara. Hori dela eta, guk 
boluntariotzaren inguruan dugun iritziak ere zabala izan behar du. Berau definitzeko orduan 
ezin ditugu esaldi absolutuak edo beste esaldi posible batzuk guztiz alde batera uzten 
dituztenak erabili. Boluntariotzaren ekintza-esparrua mugatzeak zenbait murriztapen 
dakartza berarekin, hala nola, mundu hobea eraikitze aldera egin beharreko gogoeta egiterako 
orduan. 
 
BILAKAERA HISTORIKOA:  
 

Sindikatuei, politikari eta Elizari loturiko boluntariotza mugimenduak indar handia izan 
zuen XIX. mendean. Hala ere,  XX. mendearen erdialdea arte gizarteak ez zuen kontzeptu hau 
guztiz bereganatu. Orduan sortu ziren boluntariotzan oinarritutako elkarteak. Garai hartako 
ekintzek arazo jakinei erantzun jakinak ematea zuten helburu. Bere izaera guztiz asistentziala 
zen. Mugimendu haiek, oro har, antolakuntza apalekoak ziren. 
 

60. eta 70. hamarkadetan gizartean eragin handiagoa zuten ekintzak egin nahi zituzten. 
Gai gehiago jorratu zituzten eta iraunkortasunaren alde egin zuten. 
 

Erregimen frankista erori eta lasterrera, hiritarren parte hartzeak gorakada bat bizi izan 
zuen ordura arte elkartze askea debekatzen zuen legea bertan behera geratzearen ondorioz. 
 

80. hamarkadan, 1985. urtea da aipatzekoa. Urte horretan Europako Kontseiluak eta 
Nazio Batuen Erakundeak boluntariotza mugimenduari babesa eskaini zioten. Nazioarte 
mailako erakundeetatik, eta historian lehendabiziko aldiz, hiritarrak guztion interes eta 
onuraren alde irabaz asmorik gabe antolatutako ekintzetan parte hartzera bultzatu zituzten. 
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Gaur egun, Europako Gobernu gehienek boluntariotzari buruzko lege eta planak dituzte. 
Horietan boluntario, elkarte eta Herri erakundeentzako ekintza jarraibideak zehazten dira. 
Lege eta plan gehienak 90. hamarkadakoak dira. Euskadik 1998. urtetik du bere 
Boluntariotzaren inguruko legea. Boluntariotzari buruzko Plana, aldiz, 2002. urtekoa da. 
 

Bilakaera historikoa oso antzekoa izan da Europako estatu gehienetan. Elkartasun 
mugimenduak beti izan du indar eta kontzientziazio handia bertan.  

40. eta 70. hamarkaden artean, eta diktadura frankistak inposatutako baldintzek eraginda,  
Euskadi zein espainiar estatua gainontzeko herrialdeak baino atzeratuago geratu ziren arlo 
honetan. Hala ere, gaur egungo kontzeptu hau Europako estatu nagusienen mailara iritsi da 
bai Euskadin zein espainiar estatuan. 
 
HELBURUAK: 
 

Azken urteotan, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeek (GGKE) bultzatutako 
elkartasun mugimenduaren gorakadari esker, boluntariotzak bizi duen egoerari buruzko 
hainbat ikerketa egin dira. Ikerketa horietan boluntariotzak etorkizunean zein bide jarraituko 
duen begiz jotzen da.   
 
Honako hauek dira, besteak beste, sendotu beharreko arloak: 
 

- Boluntariotza lanaren baldintzak kalitatearen ikuspegitik hobetzea. 
- Gizartearen onura lortzeko asmoz, irabaz asmorik gabeko hiritarren partaidetza 

bultzatzea. 
- Boluntarioen inplikazioa, nork bere esparruan,  sendotzea. 
- Gaur egun dauden lege eta planak aztertzea eta, beharrezkoa balitz, hobetzea. 
- Europan ondo errotutako elkarte espirituari eustea. 

 
BOLUNTARIOTZA LANA EUZKADIN 
 
GAURKO EGOERA: 
 

Euskadin gizarte-arloan lanean diharduten 600 erakunde baino gehiago daude. Gainera, 
GGKEen koordinadorak nazioarteko kooperazioan lanean diharduten ia ehun elkarte inguru 
batzen ditu. Datu horiek ikusita, ia 700 elkarte eta erakunde dira boluntariotza mugimendua 
osatzen dutenak. 
 

Zaila da hirugarren sektorean lan egiten duten boluntarioen kopurua zehaztea, hainbat 
baitira erregistratu gabeko erakundeak eta asko baitira euren burua boluntariotzat jotzen ez 
duten boluntarioak. Egiazkoagoak dira Euskadin hirugarren sektorean modu profesionalean 
lan egiten duten pertsonen datuak. 2.500 pertsona inguru dira modu profesionalean eta egun 
osoz sektore honetan lan egiten dutenak. Erakunderik gehienetan boluntarioek erraz 
gainditzen dute profesionalen kopurua. Izan ere, profesional bakoitzeko batezbesteko 10 
boluntario daudela uste da. Boluntariotzaren inguruko Lehen Euskal Planak dioenez, EAEko 
biztanleriaren %10 inguru mugimendu honetako partaide da eta, beraz, 250.000 pertsona 
boluntariotza lanetan dabilela esan daiteke. Hala ere, adierazitako kopuru horien 
zenbaterainokoa ulertzeko, komenigarria da datu horiek estatukoekin eta Europakoekin 
alderatzea. 
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EUZKADIK BIZI DUEN EGOERA BESTE HERRIALDE BATZUEKIN ALDERATUTA: 
 

K. Roy eta S. Ziemek boluntariotzaren inguruko ikerketa garrantzitsu bat egin zuten 
2001ean. Ikerketa fidagarrienetarikotzat jo da eta berau egiteko hirugarren sektorean modu 
aktiboan lan egiten den herrialdeetako boluntarioen datuak hartu zituzten kontuan. 
 

Ikerketa honen arabera, estatu espainiarrak zazpigarren lekua betetzen du munduko 
herrialdeen sailkapenean, biztanleriaren % 6,47k lan egiten baitu boluntariotzan. Ondorioz, 2 
milioi eta erdi baino boluntario gehiago dabil zeregin horietan. 
 

Sailkapen honetan, eta dauzkagun datuak kontuan hartuta, Euskadi seigarren lekuan 
kokatuko litzateke, Alemaniaren osteko hurrengo lekua beteaz. Alemanian biztanleriaren 
%12k parte hartzen du boluntariotzan. Espainiar estatuko boluntariotza zenbatzeko orduan 
Euzkadin ematen den boluntariotza kontuan hartuko ez balitz (espainiar estatuko 
batezbesteko datuen 3 puntu gainetik dagoena), espainiar estatuak zenbait postu behera 
egingo luke aipatutako ikerketan. 
 

Beraz, Euzkadi nagusi da, Katalunia eta Madrilgo Komunitatearekin batera, espainiar 
estatuko mugimendu boluntarioari dagokionean. Honek EAE Europako batezbesteko mailan 
kokatzen du, Austria, Txekiar Errepublika eta espainiar estatua bezalako herrialdeen aurretik 
eta Holanda, Britainia Handia, Amerikako Estatu Batuak, frantziar estatua eta Alemaniaren 
atzetik. 
 
Euzko Gaztediren egitekoa: 
 

Euzko Gaztedik gizarte-sarearen parte aktibo izan behar du eta, ahal duen guztietan, 
gizarte onuraren alde  sustatutako ekintzak bultzatuko ditu. 
 

Gizarte ororen aurrerapenaren oinarrian beti egon izan da antolatzeko guraria eta 
ahalmena. Hori bera gertatu da Euzkadin. Euzko Gaztedi euskal gizarte-sarearen parte da, 
gure gizartea hobetzeko modu antolatuan lan egiten baitu. 
 

Alderdi politiko baten gazte erakundea izanik, argi izan behar dugu geroa guk 
lortutakoaren zati bat izango dela. Helburu politikotzat dugu guretzat zein gerora etorriko 
diren belaunaldientzat hobea izango den gizartea eraikitzea. Hori dela eta, gure  helburuak 
lortzeko erabateko eta berehalako konpromisoa behar-beharrezkoa da. Tamaina horretako 
aldaketak ez dira egun batetik bestera gertatzen, epe luzeko proiektuak dira, belaunaldiz 
belaunaldi gauzatzen direnak. Horregatik, gaur eta hemen, inongo luzamendurik gabe, ekin 
behar zaio lanari. 
 

Gizartearen eraikitze prozesuan ordezkaritza politikoaren bidez jardutea egokia bada ere, 
EGIk demokraziari dagokionean haratago joan nahi du eta, ondorioz, prozesu horretan zuzen-
zuzenean parte hartzeko eskubidea aldarrikatzen du. 

 
Ondorioz, EGIkideok gizarteari begira jarri behar dugu gure diskurtso politikoa luze-

zabal garatu eta hedatzeko. Diskurtso horrek bi helburu zehatz izan behar ditu gogoan: gure 
Aberriaren askatasuna eta herritarrontzat bizitza kalitate hobea lortzea. Ezer gutxirako balio 
du ongizate maila handia izateak gertu gertuan miseria gorria baldin badago. Elkartasuna 
etxekoei zein kanpokoei erakutsi behar diegu. Hori dela eta, gure Herriaren ongizatearen alde 
zein gu baino egoera okerragoan dauden herrialdeetako bizi-baldintza hobetze aldera lan egin 
behar dugu. 
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Aurreko garaietan ez bezala, eta gizarte arloan egindako bidearen ondorioz, gure 
gizarteari kezka berriak sortu zaizkio, hala nola, ingurumena, kultura bere zentzurik 
zabalenean, berdintasunik eza, homosexualen eskubideak, gizarte bazterketa, genero 
indarkeria... Erakunde bat eta bakarreko kide izanik ere, pentsaera politikoz antzekoak izanik 
ere, EGIkide orok, politikaz gain, badugu kezkatzen gaituen hainbat kontu. Hori dela eta, 
sarritan gure Erakundean parte hartzeaz gain, elkartasun erakundeetan ere lanean dihardugu.  
 

Argi eduki beharreko kontua da gizartegintzan aritzea politika ere badela. Batak ez du 
bestea baztertzen, elkarren osagarri dira, uztartuta daude. 
 

Euzko Gaztedik gizarte apustu irekia egiten du.  Erakunde moduan ezin dugu laguntza 
edo elkarlan zehatz baten eskaintza izan helburutzat, ezinezkoa bailitzateke balizko eskari 
guztia asetzea.  Gure herrialdean dauden boluntario ezberdinekin lan egiten duten 
erakundeekin harremanetan jartzeko sail berezi bat sortu behar dugu. Horrela, talde horiekin 
batzarrak egingo lirateke eta talde eta EGIkideen arteko lokarria izango litzateke, nahi duenak 
eskaintza zabal bat izan dezan. 
 

Horrela, Batzoki barneetan eta errealitateari bizkarra emanez kokatzen gaituzten tabuak 
apurtuko ditugu. Geure buruaren berri emango diogu gizarteari eta zeharka gure proiektu 
politikoa aurrera ateratzea lortuko dugu, Ehun urtetan zehar gure erakundea hainbat gizarte-, 
politika-, eta kultura ekimenen buru izan da, orain gure txanda heldu da. 
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Sarrera: 
 

Euzko Gaztedik ez du ingurumena kontsideratzen dugun hotsandiko ikuskera bat bezala 
irudikatu nahi, baina aipatu bezala, bere garrantzia Euskadi dagoen natura (ekosistemak, 
espezie autoktonoak,...) hobetu eta mantentzera zuzenduta dauden politiken barruan ikusi 
behar da. 

 
Gizakiak ekoizten, kontsumitzen eta beharrak asmatzen ematen du bere denbora, oso maiz 

natura hondatuz; ondoko inguru artifizial bateko erosotasunean zanpatuta, bere inguru 
naturalaz ahazten da. 

 
Gure ingurumena Euskadiko etorkizunaren manifestazioa da batez ere, berezkotasun bat 

eta berezko nortasun baten ezaugarriak duen eremu geografikoa, hau da, natura eta kultura-
ondare zehatza duena.  
 

Lurzoru, ur eta landare-baliabideak babestu, berritu eta gordetzeak berehalako erabaki eta 
ekintzak behar ditu, eta horretarako ingurumen eremuko arduradun politikoen, 
administratzaile publikoen, zientzialarien, talde ekologisten eta orokorrean erabiltzaileen 
arteko elkarrizketak eta bat etortzeak beharrezko dira berehala.  
 

Ingurumenaren inguruko eztabaida eta jakin-mina ez da gertukoa, aitzitik inguruaz izan 
den inpresioak baldintzatu izan du neurri handi batean gizakiaren ekina eta garapena. 
 

Euskal Herritik eta euskal gazte abertzalearen ikuspuntua ingurumenaz funtsatzekotan, 
munduan zehar ematen ari diren ekimenen jakintza ezinbestekoa zaigu eta, jakiteaz gain EGI-
k bere balorazio propioa behar du XXI. Mendean horrenbeste baldintzatuko duen kontzeptu 
batetaz. 
 
Zer da ingurumena? 
 

Ingurumenaren kontzeptua hainbat ikuspuntuetatik definitu daiteke. Ponentzia honetan 
Euzko Gaztedik bere ideologia abertzale eta aurrerakoitik, faktore nagusienetariko bat bezala 
ingurumenaz arduratzen diren politikak egiterakoan beharrezkoak kontsideratzen dituen 
kontzeptuak bildu eta irudikatu nahi ditu. 
Ingurumena herritar guztiok garatu eta elkarbizitzen garen inguru naturala izan daiteke. 
Baina definizio hori agian motza gertatzen da. 
 

Euzko Gaztedik ingurumenaren kontzeptu hau aurkezten du: edozein pertsonak bere 
bizi-jarduera garatzen duen eremua, eta gu guztiok horren eskubide eta betebeharretaz 
arduratu behar gara. 
 
Euzkadiren ezaugarriak: 
 

Euskadik berezko sentsibilitatea du bere inguru naturalean eragiten denean eta hori 
hainbat elementu garrantzitsu egiaztatzetik ondorioztatzen da: 
 

- Gure lurraldearen tamaina geografiko txikia. 
- Hiria eta industria eremuetan biztanleria dentsitate altua. 
- Mendi-eremu  batzuen hustea. 
- Industria kontzentrazio handiak. 
- Batez ere kutsatzen duen teknologia zaharra erabiltzen duen industria sektorea egotea. 
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Euskadiko ingurumenaren ezaugarri nagusiak bere ekosistemen aldakortasuna eta 
aniztasuna dira. Orokorrean ongi mantendutako mendi eremua dugu, baso ugari dituena eta 
aberastasun ekologiko handiak dituzten eremuekin. 
 

Euskadi baserri eta mendi eremuetan kokatutako biztanleria nukleo anitz daude. Aipatu 
nukleoak gutxi gorabehera lurraldearen azalera osoaren %80a hartzen dute, eta azalera hori da 
hain zuzen ekosistemak eta  gure lurralde osoan hobetuen kontserbatuta dauden natura-
enklabeak biltzen dituena. 
 
Gaur egungo egoera: 
 

Gogoeta argia da, Euzko Gaztedik hainbat eremutan, esate baterako Ezkerraldean 
(Bizkaian), Deba Beheran (Gipuzkoa) eta herri zehatz batzuetan, industria astunak sartzeak 
ekarri zuen Euskadiko ingurumenaren hondatze larria kezka handiarekin ikusten du. Nahiz 
eta industria horiek aberastasuna ekarri zuten, ingurumenaren ikuspuntutik, Euskadiren 
ekosistemarentzat eraso larria izan ziren. Gaur egun oraindik gure geografiaren hainbat 
herrietan bere ondorioak ikus ditzakegu. 
 

Ekosistemaren aurkako erasoak ez dira ekidin behar, baizik eta Euskaditik erauzi. 
Itoitzeko obra faraoikoa bezalako adibideak, ingurumen kontzientziarik ez duten erakundeek 
zuzenean aurrera eraman dutena. Enpresa pribatuaren kasuan, Barakaldoko Plastificantes de 
Lutxana- CEPSA enpresa, horrek Europako Mendebaldean gehien pairatuta  dagoen 
ibaietariko batera isuri kontaezinak egiten ditu  eta horrela adibide penagarrien zerrenda luze 
batekin jarraitu genezake. 
 

Euskadik konparatu ezin daitekeen ingurumen-ondarea du, ez bakarrik euren artean 
bilduta dagoen Espainiako eta Frantziako Estatuekin alderatuz gero, baizik eta Europako 
Mendebaldearekin erkatuz egoera aparta du. Nazio gutxi batzuek dute Euskadin dagoen 
ingurumen aberastasunarekin alderatu daitekeen  bat.  
 

Herrialdeen banaketa administratiboak gai honetan ematen diren politika aktiboak oso 
ezberdinak izatea ekartzen du. Euskal Autonomi Erkidegoan baliabide naturalen gestioari, 
babesteari eta garapenari dagozkion politika aktibo handienak ikusi izan dira. Nafarroako 
Foru-Erkidegoan, lehen aipatu den bezala, argi eta itzal asko egon dira, hau da, hainbat 
natura-eremuei biosfera erreserba edo babes bereziko parke naturalen maila aitortu zaie, 
baina, aldi berean, Itoitzeko Urmaela bezalako proiektuak bultzatu dira edo Bardeako 
etengabeko degradazioa ikusi daiteke, Espainiako armadaren tiro-eremu edo entrenatzeko 
eremu bezala erabiltzen direlako. Iparraldeko egoera ezberdina da, gai honetan oraindik 
dagoen gestio administratiboak ez du ahalmen handirik, eta horrek gai honen inguruko 
politika sendoak garatzea eragozten du. Hala ere, Iparraldeko eremu gehiena baserrikoa da, 
horrela bada, ingurumenaren degradazioa urriagoa da; arazoak kosta aldean sortzen dira, 
turismo masiboak ingurumen arazoak ekartzen baititu. 
 

Gaur egun Euskadin beren balioagatik babestuta dauden eremu kantitate nahiko dugu, 
eta eremu horien kantitatea igoz joan behar da. 
 
Baliabide naturalen ustiapenaren inguruan 
Lurzorua: 
 

Nekazaritza eta baso sektorean aurrera eramandako hainbat ekintza okerrek lur 
emankorrean galera handiak egotea ekarri dute. Lurzorua ekoizteko erritmoak, hondatzearena 
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baino askoz ere txikiagoa denak, lur emankorreko tona bat galtzea ingurugiro naturalaren 
aurkako eraso larria izatea ekartzen du.  
 
Ura: 
 

Agian gaizkien tratatu den baliabidea da. Inoiz ez da egon ura errespetatzeko kulturarik 
eta hori beti  zabortegi bat kontsideratu da, edota  ia bukaezina den baliabide bat dela pentsatu 
izan da, eta horrenbestez inolako baliorik ez duena. 
Gaur  aldiz, ura baliabide urri bat dela pentsatzen hasi gara eta gure pentsaera aldatzen hasi 
da. 

 
Nahiz eta, gure klimatologiarekin eta egoera geografikoarekin, Euskadin urik ez egotea  

berehalako arazoa ez izan, arazoa sortzen da ura era irrazionalean erabiltzean eta baita bere 
gestioarentzako erabiltzen diren azpiegituretan. 

 
Itsasoko baliabideak: 
 

Gure portuetan egon den harrapaketen beherapenak itsasoa baliabide iturri amaigabetzat 
kontsideratzea akats larria dela adierazten digu. Espezie batzuk ia desagertzeak eta arrantza-
tokiak gutxitzeak, gainera bereizi gabe arrantzatzeko teknika berriek mehatxatzen dituztelako, 
horren testigantza ematen dute. 

Zentzu honetan, arrantza modu suntsitzaile hauen gaineko kontrola handitu eta 
gogortasunez zigortzearen aldekoak gara. 

 
Kutsadura atmosferikoa: 
 

Gure herrialdean oso kutsagarria den industria jarduerari esker eta produktu batzuk era 
masiboan, batez ere petroliotik  eratortzen diren produktuak erabiltzeagatik, Euskadiko leku 
askotan kutsadura atmosferiko handia sortzen da. 

 
Gaur egun, nahiz eta industria-kutsadura jaisten ari den, ibilgailuen trafikoak eta 

berokuntzako sistemak kutsadura handitu egiten dute. 
 

Lurzoruen kutsadura: 
 

Produktu toxiko asko pilatu direlako, gure lurraldeko hainbat zoru oso kutsatuta daude, eta 
ezin dira erabili neurri egokiak hartzen ez badira. Aipatutako kutsadurak akuiferoen, 
landatutako jakien, larreen eta abarren kutsadura sortzen baitu eta gainera gure zoru eskasiari 
beste zailtasun  bat gehitzen diote. 

 
Uren kutsadura: 
 

Ibai asko isurbide moduan erabiltzeak euren kutsadura eragin du. Presio gutxi jasaten 
zutenean, beren araztegi propioak egoera onean mantentzea lortzen zuen. Presioa igo denez, 
batez ere industriakoa, degradazioa oso urrun iritsi da eta orain dela urte gutxi batzuk hainbat 
ibai errekuperatzeko zaila zen egoera batean zeuden. 

 
Beste arazo garrantzitsu bat nekazaritza-ongarri gehiegi erabiltzeak eta nekazaritza- eta 

abeltzaintza-instalazioak sortutako hondakinen gestio txarrak ekarri dute, bai lurzoru eta 
ibaien kutsadura eta baita uren eutrofizazioa eragiten baitute. 
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Hondakinen gestioa 
 

Euskadin ematen den hiri eta industria hondakinen ekoizpen altua gaur egun gure 
herrialdearen ingurumen arazo nagusienetarikoa da. Urte askotan ez zen  gestiorik egon edo 
ez zen egokia izan, arazoa berez ez zelako ezagutzen edota planifikazio edo legeria zuzena ez 
zegoelako. Gaur egun bi arazo handiri egin behar diegu aurre: zabortegiak eta hondakin 
toxiko edota berezien gestioa. 
Lehenengoek  arrisku handiak ekartzen dituzte euren asetzea, osasun-arrisku aukerak, 
akuiferoen kutsadura eta abar direla eta. 
 

Hondakin toxiko edota berezienek gestio arazo larriak ekartzen ditu. Alde batetik, 
tratamendu-instalazioak non jarri adosteko arazoak daudelako, ondoko herrietan ez dutelako 
nahi; eta bestetik, zailtasun tekniko eta ekonomikoak, azkenean tratatzeko era bakarra 
baldintza berezietan gordetzea izaten baita. 

 
Paisaiaren andeatzea 
 

Giza jarduera guztiek eragina dute paisaian; industriatik nekazaritzara, obra guztietatik 
igaroz, bai publikoak zein pribatuak izan. Kasu gehienetan ez dira zuzentzeko beharrezko 
neurriak hartzen eta horrela giza jarduerak paisaiaren degradazioa sortzen du. 
 
Hiri ingurua 
 

Esan daiteke ez dela eduki eta oraindik ere ez dugula hiri-plangintzaren garrantzi 
handiaren ideia argi bat, eta agian horren ondorio bezala, Euskadin hiri garapena modu 
anarkikoan gertatu da eta horrek bai ekonomia-izaerako eta baita ingurumen-izaerako kostu 
sozial garrantzitsuak   sortu ditu hiri handietan. Leku horietan kutsadura arazoak biderkatzen 
dira (hots-kutsadura, kutsadura atmosferikoa, etab.) Eta oinarrizko giza ekipamenduen 
gabeziari lotuta dagoen horrek oso maiz  bizi kalitate maila baxuak duten hiri-eremuak sortzea 
ekarri du.  
 

Beste kasu batzuetan hiri-plangintzaren gabeziak edo horren eragin gutxiak lurraldearen 
eremu batzuetan “urbanizazio basatiak” egotea ekarri du, ingurumen naturalari eraso latza 
eginez. 

 
Urbanizatzeko,industrientzako edo azpiegiturentzako eremu berriak kalitate gutxien duten 

lurretan edo horiek oinarri izanik sortu beharko lirateke, gure nekazaritza-, abeltzaintza eta 
baso baliabideak oso gutxituak baitaude eta oraindik okerrago, degradatuta. Zentzu horretan, 
moduren batean, berez hiri industriaren erabilerako zuzendutako zoruak oso mugatuak 
daudela azpimarratu behar da. 

 
EGI-k energia edo uraren erabilpenaren gaineko zergen ezarpen arduratsuagoaren onuran 

sinesten du. 
 

Baserri-inguru bizi bat mantentzeak, Euzko Gazteditik aipatutako herri gune horietan parte 
hartzea eskatzen du, bai Baserri-Eremu Garapen Politika batetik zein Nekazaritza Politikatik, 
horiek despopulazio eta jarduera ekonomikoaren galeraren prozesuak gelditu ditzaten. 
 
Enpresak 

Ingurumena babesteko beharrak eta garapen jasangarri batean ekonomia hazkundearen 
logika berriz batzeko gakoak diren bi oinarriak, gaurko zerga sistema aldatzea (kanpo 
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ingurumen-kostuak bere gain hartzea) eta ingurumen gaiak konpetentziako faktoreak bezala 
sartzea izango lirateke. 

 
Ekonomia-sektore berri bat sortzen saiatu behar gara, ingurumen bat oinarria izanik 

nazioarteko mailan identifikatuko gaituena. 
 
Euskal enpresen dibertsifikatzea, eta aldi berean, produktuen espezializazioa eta 

ingurumenarekiko kontzientziatze eta errespetua izan behar duen industria  sektore lehiakor 
bat sortu behar du. 
 

Logika honetan kokatzen dugu praktikarik egokienen ezagutza eta EMAS etiketen 
kontzesioa (pizgarri ez ekonomikoak): 
 

- ingurumenari onuragarria den teknologiaren ezarketak 
- ingurumenarekiko posizionamendu baikorrak errekonpentsatzea (Europar 

Batasunetik) 
 

Baina etiketazio hutsak ez du inolako baliorik berean. Hau da, enpresen inplikazioa 
bideratzekotan, merkatuak ez du etiketaren jabetzea lehiakortasunean aurrera pausu bezala 
definitu behar. Ingurumenaren apustua ez baita konpetentziaren logikan murgildu behar, 
ingurumena ez da merkatu objektu bat.  
 

Enpresei bideratutako diru-laguntzak eta inplikazio horrekiko emandako subentzioak, ez 
dute etiketa lorpena helburutzat eduki behar. Kontzientziatzea baizik. 

 
Instituzioen zeregina 

 
Instituzioek prebentziozko goi-mailako papera bete behar dute eta euren ingurumen-

politikaren plangintza orokorra formulatu behar dute, oinordetzan hartutako egoerari 
kutsadura kentzearen kostuak eta baita gizartearen funtzionamendu orokorra iturri duen 
kutsatze lausoaren kostuak ere bere gain hartuz. Era berean, ingurumen-azpiegituren 
garapena bultzatu, indarrean dagoen ingurumen- legedia betetzen dela ikuskatu eta enpresek 
kostu sozialak pixkanaka bere gain hartu ditzaten bermatu behar du. Azken horiek 
ingurumenari erasotzen diotelako eta era horretan “kutsatzen duenak, kutsadura kentzen du” 
printzipioak “kutsatzen duenak, ordaindu egiten du” printzipioa ordezkatuko du. Dagoen 
printzipioarekin,  betiere, kontra-prestazio moduan, kalteak ordaintzen badira kutsatu 
daitekeela aditzera ematen baita modu inplizitu batean.  
 

Horrek guztiak denek erantzukizuna izatearen edo erantzukizuna banatuta egotearen 
printzipioan oinarritutako politika bat aplikatzearen edo agian diseinatzearen beharra 
iradokitzen du. 

 
Erantzukizuna maila guztietan denek izatea ulertzen da, eta  ingurugiroa 

planteamenduaren erdian eta bere funtzionamenduaren   eskema orokorrean kokatzeko 
gizarte guztiak aktiboki parte hartzea beharrezkoa gertatzen delarik. 

 
Instituzio-mailan erantzukizuna banatzearen printzipioak  euskal administrazio guztien 

parte hartze aktiboa eskatzen du eta horietako instituzio bakoitzean barne erakunde bat parte 
hartze horren alde egin dezan. 
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Europako Ingurumenaren Seigarren Programak (2001-2010) esaten du, ingurumenari 
dagokionez gaur egun dauden erronkei aurre egiteko beharrezkoa dela legedi-estrategia 
zorrotza gainditzea ikuspuntu estrategiko bat sortzeko. Programak  estrategia-ekintzaren 
lehentasuneko bost ardatz proposatzen ditu:   

 
• indarrean dagoen legediaren aplikazioa hobetzea. 
• ingurumena beste politiketan sartzea,  
• merkatuarekin lan egitea,  
• herritarrak parte hartu dezaten bultzatzea eta euren jarrerak aldatzea. 
• ingurumena kontuan hartzea lurralde antolamendu eta gestioari dagozkion erabakietan. 
  

Ingurumenaren gaiari dagokion seigarren ekintza-programa lehentasuneko lau ekintza-
eremuetan zentratzen da: 

 
- Klima aldaketa. Eremu honetan lortu nahi den helburua berotegi efektua duten gasen 

igortzea gutxitzea da, eta Lurreko kliman aldaketa artifizialak eragingo ez dituen maila 
batera iritsi nahi da. Epe laburrean Kiotoko protokoloko helburuak lortu nahi dira. 

 
- Bioaniztasuna. Eremu honetan lortu nahi den helburua natura sistemen egitura eta 

funtzionamendua babestu eta berritzea da eta horrela bioaniztasunaren pobretzeari 
amaiera eman nahi zaio.  

 
- Ingurumena eta osasuna. Eremu honetan lortu nahi den helburua osasun publikoa 

bermatzen lagunduko duen ingurumen kalitatea lortzea da. 
 
- Baliabide eta hondakinen gestio jasangarria. Helburua baliabide berriztagarrien eta ez 

berriztagarrien kontsumoa ingurumenak jasan dezakeena baino gehiago ez izatea 
zaintzea da. Horretarako ekonomia-hazkundearen eta baliabideen erabilera bereizi 
behar dira, bigarrenaren eraginkortasuna hobetuz eta hondakinen ekoizpena gutxituz. 

 
Oinarrizko ideia hauxe da: gaurko belaunaldiak hurrengo belaunaldiari ingurumena 

egoera egoki batean utzi behar dio, osasun publikoa eta ongizate sozial eta ekonomikoa maila 
altu batean mantendu dezan.  
 
Garapen jasangarria 
 

Euzko Gaztedik uste du garapen jasangarria hurrengoa izango litzatekeela; hurrengo 
belaunaldien ongizatea arriskuan jarri gabe, gaur egungo belaunaldiaren bizi kalitate maila 
ezin hobea lortzea. 
 

Helburu hori lortzeko, instituzio arteko eta departamentu arteko harreman sakoneko 
politikak sortzea beharrezkoa da. Hau da, euskal instituzio guztiak euren artean koordinatu 
behar dira, egokienak diren politikak garatu ahal izateko. Politika horiek gaur egungo 
ingurumenaren mantentzea ahalbidetzeaz gain, hura garatzea eta ingurumen balio altua 
duten eremu berriak sortzea ahalbidetuko dutelako. 
 

Herrialdeek planteamendu horiek onartzen dituztela ikusten dugu, baina gero ez dira 
modu zehatzean eta egokian garatzen. Izan ere, ekonomia-potentzia handiek irizpide horien 
aplikazioak alde batera uzten dituzte, euren ustez ekonomi garapena jasangarritasun 
irizpideak baino garrantzitsuagoak direlako. Kontzeptu hori orain dela asko sortu zen, 
penagarria da baina Estatuek 70. hamarkadatik erreferentzia egiten diote kontzeptu horri, 
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nahiz eta oraindik ez den lortu kontzientzia bat txertatzea eta martxan jartzea. Japonia, (arrain 
guneak husten duena, baleak harrapatuz), AEB-ak (asko kutsatzen duten substantzien igortze 
maila handiarekin, Kioton ezarritakoa era nabarmenean gaindituz), Alemania (Rhin ibaia 
kutsatzen jarraitzen duena, orain Rhin Europako ibai kutsatuenetariko bat delarik), Espainiar 
Estatua (gasen igortzea kontrolatzen ez duena, ura kontrolatzen ez duena)  eta abar  bezalako 
estatuetan urratze horien adibideak ikus ditzakegu.     
 

Aspektu ekonomikoen eta ingurumena mantentzearen arteko garapen harmoniko bat 
lortzeko, Euzko Gazteditik oinarrizko printzipio batzuk ezartzen ditugu:  

 
- Hainbat ikuspuntuetatik jardun behar da. Ikuspuntu ekonomiko bat, ikuspuntu sozial 

bat eta azkena, baina garrantzitsuena dena, ingurumen ikuspuntu batetik. 
 

- Gai honetan egin beharreko lana prozesu baten moduan ikusten dugu, hau da, ez du 
epe laburrerako politika-estrategia bat izan behar. Epe ertainera gure helburuak 
lortzeko materia honetan lanean diharduten eragile sozial guztien eta instituzio 
guztien analisia egin behar da. Oraintxe bertan hasi behar gara, hau da, igarotzen den 
egun bakoitza Euskadik beharrezkoak dituen ingurumen helburuak lortzeko 
erabakigarria izan daiteke. 

 
- Aurreko printzipioak ez du esaten ingurumen-politikak epe laburrean azaldu behar ez 

direnik. Gaur egun ingurumenaren egoera larria da eta berehalako arazoentzat, 
konponbideak aurkezten ditugu. Kontrolatzen ez diren isuriak desagertzea, gas 
kaltegarrien igortzeak murriztea,... 

 
- Arazo hau gizartera iristea bultzatu behar dugu, adostasun sozial zabal bat lortzeko 

asmoz. 
 

- Euskadiko instituzio guztien konpromisoa. Foru-instituzioak inplikatzea lortu behar 
dugu, behar den lekuan presionatuz. Ingurumen arazoa ez da berez Euskadikoa, aldiz, 
beste herriekin elkarlanean aritu behar gara gure ekosistemak mantendu, birsortu eta 
garatzeko. 

 
Printzipio horiekin guztiekin, Euskaditik mintzatzen ari garen gaiaren inguruan ekintza-

lerro oso argiak ikusten ditugu. Eta lerro horietan lanean hasi behar gara ingurumen estandar 
egokietara iristeko, horiek ingurumen kostu larririk gabe gure gizartea garatzea utziko 
baitigute. 
 
Proposamenak: 
 

Euzko Gaztedik gizartearen funtzionamenduan, bere ekonomian, bere gizarte-ohituretan, 
bere kontsumo ereduetan eta ingurune fisikoarekin erlazionatzeko moduan eragina izango 
duen gizarte-kultura berri bat sustatzearen alde egiten du. 
 

Beharrezkoa da kontsumo ohiturak aldatzea eta emaitza bera duten gutxien kutsatzen 
duten sinpleago egindako produktuak kontsumitzea. Denok, gure kontsumo eremuan, etxeko 
alorretik enpresa-alorrera. 
 

Euzko Gaztedik uste du Euskadin ingurumen ekintza-politika lortzeko hiru kontzeptu 
garrantzitsu garatu eta osoki aplikatu behar direla: 
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Informazioa, Hezkuntza eta herritarren Parte hartzea. Horrela era sinple eta boluntario 
batean barneratu dadin, sistema natural eta prozesu ekonomikoaren arteko bateratze 
harmonikoan azaltzen diren erronka eta objektiboetako bat ingurumen oreka delarik. 
 

Garrantzi berezia eman behar zaio ingurumen-hezkuntzaren programen egituraketari. 
Euskadiko ingurumena ingurune natural eta gisa-jardueraren arteko harreman konplexua 
baino gehiago dela izan behar da ideia nagusia: gure ondare kultural eta natural aberatsena 
duen ingurunea baita. 
 

Ez dugu ahaztu behar, boluntario taldeek egin beharreko lana, bai gizarteak ingurumen 
arazoetaz kontzientzia hartu dezan eta baita arazoak ebazterako orduan herritarrek parte 
hartzeko duten era nagusienetariko bat delako. 
 

Klima-aldaketa mugatu, murriztu eta azkenik desagerraraziko duten politika aktiboak 
aurkeztu behar dira. 

 
- Energia garbi eta berriztagarrien erabilpena eta ekoizpena gehitu behar dugu. Ez dugu 

onartzen energia-eremuan lan egiten duten enpresek herritar askoren ingurumen- 
larritasun eta kezkekin jolastea. Energia berriztagarri eta garbiaren aldeko apustua 
egiten dugu, baina ez ekonomikoki aberasteko baizik eta hainbat irizpide ekologokori 
jarraitzeko. Nahiz eta horrek kostu handiagoa duela onartu, planteamendu hori onartu 
behar dela uste dugu, Euzko Gaztedin eta muturreko ekologismo batean sartu gabe, 
instituzio guztietatik garatzen diren politiketan gure ingurumenaren mantentzea 
lehentasun bat izan behar dela pentsatzen baitugu. 

 
- Gure ingurumenaren aurka egiten diren ekintza guztiek gizakion osasunean eragin 

ditzaketen arriskuen analisia kontuan izan behar da, era argi batean. Ingurune 
osasuntsu bat nahi dugu denentzat, eta hurrengo belaunaldientzat. 

 
- Euskadik baliabide natural anitz ditu, eta euren arrazoizko gestioa egin behar da. Ezin 

ditugu gure baliabideak era irrazionalean tratatu, aldiz euren bideragarritasuna eta 
mantentzea aztertu behar ditugu, horrela, modu horretan, beraien gain jardun ahal 
izateko. 

 
- Ingurumen kosturik gabeko garraio publikoa sustatzea. Geroz eta gehiago erabiltzen 

dira garraio pribatuak, batez ere motor propultsioko ibilgailuak, eta horrek ondorioz, 
petroliotik eratorritakoen gastua eta atmosferara gas kutsagarriak igortzea ekartzen 
du. Gai horretaz arduratzen diren administrazioek kutsatzen ez duten ibilgailuak 
erosteko, euren ingurumen eraginkortasunaren arabera diru-laguntzen bidez ibilgailu 
elektrikoen erosketa sustatzeko, garraio publikoaren erabileraren kostua murrizteko, 
eta abarretarako konpromisoa hartu behar dute. Herritarrek parte hartu  behar dute 
baina baita Administrazio Publikoek ere. 

 
- Bioaniztasuna mantendu behar da. Euskadik animali eta landare espezie, autoktonoak 

ditugu, bai itsasokoak zein lurrekoak. Gure ekosistemen aberastasun  handiaz ohartzen 
gara eta Euzko Gaztedik lehentasun bezala, espezie guztiak mantendu, garatu eta 
bultzatzea ikusten du. Ez bakarrik espezie autoktonoena, baizik eta gaur ehun 
Euskadin ditugun espezie naturalena ere. 

 
- Oinarrian gure ekintza-irizpideak hauek dira: babestu, aurreikusi eta berritu. Ditugun 

ekosistema, espezie, baliabide eta abar babestea. Gure ingurumenaren aurkako kalteak 
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saihestea. Boliden (Doñana) edo Prestige-aren hondamendian bezalako kasuetan 
Administrazioek izan duten jokabide axolagabea ezin da onartu. Berritzea, Euzko 
gaztedik “kutsatzen duena, garbitzen du” printzipioan sinesten du, baina ez bakarrik isun 
edo zigor ekonomikoen bidez, baizik eta ingurunea kaltetua izan baino lehenagoko 
egoerara iritsi arte berrituz, askotan zigor ekonomiko bat baino askoz ere garestiagoa 
dela jakinda 

 
- Bi eremuei eman behar zaie garrantzia batez ere, biak inportantzia bera dutelarik, hiri-

eremua eta baserri-eremua, bi eremu horiek elkarbizitzen direlako eta errespetatu 
behar direlako. 

 
- Zerga ekologiko nahiz erreforma fiskalak ingurumen materian adostasun zabal batetik 

etorriko dira soilik eta bideragarri izango dira soilik, industriaren lehiakortasuna 
zigortu gabe. 

 
- Ekosistema-elementu( ura, airea, lurra, landaredia, etab.)   bakoitzerako ingurumen-

maila zehatza definitzea eta baita eragile sozial bakoitzak elementu bakoitzaren artean 
izan behar duen papera definitu behar da. 

 
- Aurkeztutako ingurumen eskaintzak eta eskaintza sozio-ekonomikoak bildu eta 

ikertzen dituen lurralde plangintza bat egin, naturaren eta ekonomiarekin bat datorren 
konpromiso konponbide ezin hobea eta orekatua bilatuz. Plangintza horrek sektore-
politika guztiak barne hartu beharko ditu (industria, hirigintza, zerbitzuak eta 
ekipamenduak, etab.)  

 
- Gaur egun gure ondare natural eta kulturala osatzen duten balio ekologikoen 

mantentzea eta jarraipena bermatuko duen ingurumen-mantentzearen politika sendoa. 
Horretarako degradatutako ekosistemen berritzea era berriz orekatzea bultzatuko da, 
eta gure herri eta paisaiaren adierazgarri diren eta horrenbestez hurrengo belaunaldiei 
oinordetzan utzi behar  dizkigunen, hau da  esanguratsuenen babesa. 

 
- Baliabide propioen ustiapena ekarriko duen ingurumena errespetatzen duen energia-

politika eraginkorra eta adeitsua garatzea. Zentzu horretan azpimarratu behar dira , 
eguzki-energia, haize-energia, hiri- eta industria-hondakinen balioztapenekin lortutako 
energia bezalako energia berriztagarriak eskaintzen dituzten aukerak. Aldi berean 
ekoizpen elektriko propioa eta energia-hornitzeen azpiegituren hobekuntza 
beharrezkoa egiten da. 

 
- Ingurumena hobetzeko jarduerak era fiskalean sustatuko dituen sistema bat ezarri 

behar da. 
  

- Ingurumenari dagokion lege-sistema arauemailea modu zorrotzea ezarri eta 
aplikatzea, eta lege-xedapen horien aplikazioarekin jokabideak prebentziozko 
kontzientzia batera zuzentzea bilatu. 

 
- Ingurumen- hezkuntza baten bitartez bere inguruarekiko osasuntsua eta adeitsua den 

gizarte bat lortu, hiritarrei eta euren industria-ingurune sozio-ekonomikoari ingurune 
naturalaren errealitatea hurbilduz. 

 
- Beste hiri-garraio eskaintzen, ekipamendu sozialen eta hots kutsadura eta poluzioa 

murriztuko duten azpiegituren bitartez, Euskadiko industria- eta hiri-
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kontzentrazioetan zaratak eta kutsadura murriztearen alde egingo duten neurriak 
ezartzea. 

 
- Ubide eta ur-masak lehentasunez berreskuratzea. Ongi mantendu diren ur-masak eta 

ubideak babestea. 
 
- Kalte gutxien egingo duen ur-politika bat ezartzea, eta uraren arrazoizko ustiapena 

programatzea. 
 
- Kutsadura eta mailen aldaketa artifiziala ekiditeko lurpeko urak babestea. 
 
- Industria-arriskuen gestioaren eta ebaluaketaren bitartez osasun eta segurtasun 

publikoa hobetzera zuzendutako neurriak hartzea. 
 

- Hondakinen murrizte eta balioztapena sustatzea. Bukaerako ukatze frakzioko energia 
berriz erabili, birziklatu eta berreskuratzea. Zabortegiak desagerraraztea eta paisaia 
errekuperatzea. 

 
- Baserri-eremuetan biztanleria kokatzeko jarraibide egokien alde egingo duen 

Nekazaritza-Politika eta Baserri eremuko Garapen Politika sustatzea, lurralde 
antolamenduko eta ingurune naturaleko tresna moduan, baserri eremuen hazkunde 
sozio-ekonomikoaren eta ingurunearen mantentzearen artean oreka bilatuz. 

 
- Erkidegoen, eragileen eta bertako Instituzioen parte hartze aktiboa  sustatzea, euren 

ingurunea mantendu dezaten. Bertan inguruneari buruz eurek dituzten interesak eta 
kezkak azaldu ahalko dituzte. 

 
- Meatzaritzako ustiapenak geroan meategi-eremuen errekuperatzea ahalbidetuko 

duten planen eta bien eskaintzen ikerketen arabera egin beharko dira. 
 
- Europar Batasunean, erkidegoaren lehentasunaren defentsa aktiboa. Horrela 

hirugarren herrialde batzuk lehiakortasun abantaila hartu ez dezaten eta ingurumenari 
jaramon egiten ez diotelako kostu gutxiagoko oinarria duten merkatuek gure 
merkatuari gainezkatu ez daitezen. 

 
- Europar Batasun mailan, ingurumen konbergentziaren aldeko politika sustatzea, 

erkidegoko araudi zorrotzera gehien egokitzen diren Herrialde eta Lurraldeei ematen 
zaien laguntza indartuz. 

 
- Nazioarteko elkartasunaren estrategian parte hartzeko helburuarekin, Hirugarren 

Munduarekiko laguntza areagotzea, mundu mailako ingurumen-desorekaren atzean 
ekonomia-garapenaren desorekatzeak daudela jakin badakigulako. 
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ZER DA KULTURA 
 

Kultura definitzeko era piloa dago, nahi beste, baina nahiko onartuta dago Piaget-ek 
eman zuen hau: “Kultura: gizataldeek, beraien jokaera eta pentsamendua nola moldatzen 
duten ingurune fisikoarekiko harremanetan”.  

 
Piaget-ek, bere ikuspuntu eraikitzailetik, horrela definitu zuen kultura eta teoria honen 

ondorioz kulturak gizakiaren garapenean duen eragina nabarmena da. Piaget-ek honen 
inguruan esaten zuenari berriro helduz, hala zioen: “Gizakia, gutxienez jaio bezain laster, 
inguru batean, gizarte batean, familia batean garatzen da, eta bertan, ohitura batzuk, balio 
batzuk, hizkuntza bat, e.a. bereganatzen ditu, honela heltzen da gizaki hori pertsona izatera”.  
 

Nabaria da, beraz, kulturaren balioa gizakiarentzat. Beldur barik esan dezakegu ondorio 
moduan, nolako kultura halako pertsona, kulturaren neurrira egingo delako pertsona hein 
handi baten. 

 
Baina argi izan behar dugu gizartea gizabanakoen arteko harremanetatik sortzen dela, 

hau da, gizabanakoak egokitu egiten dira elkarbizitzarako, gizarte bat eratzeko, eta kultura 
gizarte horren elkarbizitzako antolamendu eratik sortzen da. Gizarterik gabe ez legoke 
kulturarik, ez litzatekeelako pertsonen arteko elkarreraginik. Gizarte baten elkarreragin horren 
ondorioz eta, aldi berean, elkarreragin hori ahalbidetzeko pertsonen arteko jokaerak eta 
pentsamenduak egokitzen dira. Ezinbestekoa da prozesu horretan hizkuntza. 

 
Norbanakoen arteko harremanetan sakontzeko, elkarren arteko ulermenak berebiziko 

garrantzia du.  
 
Hau horrela izanda, gizartearen egituran eta gizartetik sortzen den kulturan, hizkuntzak 

izugarrizko balioa du. Hizkuntzak, gizartearen harremana ahalbidetzen du eta, era berean, 
izango den kultura baldintzatzen du. Horregatik da hizkuntza kulturaren ezaugarrietako bat 
eta, aldi berean, gizarte, herri edo nazio baten ezaugarria ere.  

 
Azken finean, hizkuntza ahotan darabilguna delako (edo, behintzat, hala behar luke) eta 

gure arteko elkar-ulertzea ahalbidetzen duelako, honen ondorioz gizarte baten partaide izatera 
eramaten gaitu.  

 
Hizkuntza lotesle moduan ikus dezakegu. Hori dela eta, nazio modernoaren 

kontzeptuaren barruan kokatzen dute, nazioaren ezaugarri moduan. Kontzeptu horretan 
lurraldea, hizkuntza, kultura eta naziotasun sentimendua uztartzen dira.  
 

Hain zuzen ere, historian zehar nazio konkistatzaileak saiatu ohi izan dira haien kultura 
inposatzen, hizkuntzatik hasita, erlijioa, ohiturak, baloreak, e.a.. Horrela jokatzen zuten nazio 
zanpatuaren kultura ezaugarriak desagerrarazteko eta, aldi berean, nazio zanpatzailearen 
kultura ezartzeko, naziotasun sentimendua ahulduz eta beraien kontra izan dezaketen 
erresistentzia indargabetuz.  
 

Nazio indartsuenek izan duten jarrera zanpatzaileagatik, kultura asko desagertu dira 
munduan eta, honenbestez, hizkuntza asko ere, eta desagertu ez diren hizkuntza gutxituak 
egoera zailean daude, asko desagertzear daudelako.  

 
Euskal Herriaren kasuan aski ezaguna dugu egoera hori eta urtetan zehar euskaldunok 

gure kulturan jasan dugun zanpaketaren ondorioak orain arte ere nabari agertzen zaizkigu.  
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Argi ikusi zuen Sabino Arana gure alderdiaren sortzaileak eta horren kontra egin zuen. 
Bere eskutik etorri zen euskal kulturaren, eta honi lotuta euskal naziotasunaren 
sentimenduaren berpizkundea. Gure kultura Sabinoren garaian zapalduta zegoen, euskara 
gutxietsia zegoen euskal hiztunen artean eta desagertzear egon zen denbora luzez. Honetaz 
guztiaz Sabino jabetu egin zen eta egoera aldatzen saiatu zen. Argi zeukan Sabinok euskal 
kulturak izugarrizko balio politikoa zuela eta, honenbestez, euskal kultura galduz eta kultura 
honen ezaugarri nagusia, hau da, euskara galduz, abertzaletasuna ere galduko zela.  

 
Bere garaian, Sabinok kulturaren balio politikoaz ohartu zituen bere garaikideak, eta guri 

ere horrekin gaur egun mezu bat bidaltzen digu: ezin dugula ahaztu kulturak daukan balio 
politikoa eta, horretaz jabetuz, euskal kultura sustatu, arestian azaldu dugunez, bide batez 
naziotasun sentimendua indartuko delako.  
 

Baina euskaldunok, nahiz eta euskal kultura sustatu, ezin dugu kanpotik etortzen 
zaizkigun kulturekiko jarrera itxia izan, alderantziz, gure kultura hedarazi behar dugu 
kanpora, beste herrietara eta, era berean, kanpotik datozen kulturak jaso eta ezagutu, baina 
betiere gure kultur ondarea galdu barik.  

 
Multikulturalitate edo kultur aniztasunaren aldekoak gara, hau da, kultura ezberdinen 

arteko bizikidetza baketsuaren aldekoak. 
 

TEKNOLOGIA BERRIAK 
 

Euzko Gaztediren aldetik sinesmen osoa dugu arlo honek azterketa sakona behar duela, 
informazioaren, formazioaren eta gizartearekiko harremanen etorkizunak ere lotura handia 
izango baitu teknologia berriekin. Kontuan izan behar dugu teknologia berrien ezarpenak ez 
duela herri gisa dugun kulturaren zapalkuntza ekarri behar. 

 
Euskal gizarteak kultura aurreratuarekiko egokitze prozesua bizi behar du, baina betiere 

euskal gizartearen kultura molde tradizionalak baztertu gabe. Teknologia berriek eskaintzen 
dizkiguten aurrerakuntzak lotu behar ditugu gure kultura tradizionalarekin. 
 

Erakunde politikoa garen aldetik eta, betiere, zuzenean lan egiten dugun gazteriaren 
aldetik, informazioaren gizartea eta teknologia berriak ikuspuntu pedagogikotik hartuta 
zabaldu behar ditugu. Hau da, Euzkadiko gazte guztiek jakin egin behar dute lanbidean eta 
eremu pertsonalean ere zer nolako onurak ekar liezazkieketen teknologia berriek. Ontzat 
ematen ditugu Eusko Jaurlaritzak eta bestelako euskal instituzioek “Konekta Zaitez” eta 
“KZguneak” kanpainetan egindako lana . Beharrezko urrats garrantzitsuak izan ziren, baina 
Euzkadi osoko instituzioen aldetik eta, bereziki Udalbiltzaren aldetik, ondorengo pausuak 
eman behar dira euskal gizarte osoak izan ditzan teknologia berriak eskuragarri. Kezkagarri 
iruditzen baitzaigu “alfabetatugabe funtzionalekiko" sor daitekeen egoera. 
 

Gure aldetik ere ikusi egiten dugu behar-beharrezkoa dela Euskara beste hizkuntzen 
parean kokatzea hizkuntza teknologikoari dagokionez. Ezinbestekotzat jotzen dugu euskara 
lehentasunezko hizkuntza bihurtzea eta eragileek ere jarrera bera hartu beharko lukete. 
Bestela, gure hizkuntza arlo teknologikoan desagertzeko zorian egongo litzateke. 
 

Instituzioek beren aurrekontuetan diru partida berezia ezarri beharko dute gai honen 
gaineko formazioan edozein sistema informatikoari buruzko formazio egokia izate aldera, hau 
da, ikastaroak, masterrak egiteko eta ordenagailuak eta softwarea ere eskuratzeko. 
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Instituzio Publikoetan, Unibertsitate Pribatuetan eta gazteok sarbidea dugun erakunde 
orotan Wi-Fi sistemak ezartzea proposatzen dugu informazioa eskuratzeko aukerak izateko 
eta gure artean konektatzeko ere. 
 

EGIkideok ez ditugu ahaztu behar Argentina, Venezuela, Madril, Bartzelona eta beste 
lekuetan ditugun lagunak. Batzuk lanean eta beste batzuk egoitza dutela. Extranet baten 
bitartez euskal egoeraren, EGIren eta Alderdiaren beraren gaineko informazioa ere izango 
lukete. 
 

Sistema hauei esker ere (Wi-Fi, extranet, Intranet, e.a.) EGI eta EAJ-PNV erakundeen 
antolaketaren kudeaketa garatu, bultzatu eta sustatu ahal izango dugu. Ez dugu ahaztu behar 
beti onuragarria dela herrialde ezberdinetako EGIkideen arteko harremanak sendotzea; eta, 
era berean, gure mugetatik at daudenekin. Azken hauek zailtasun handiagoak dituzte 
informazioa eskuratzeko. Gutxienez, beharrezko ikusten dugu teknologia berriek eskaintzen 
duten sistemaren barruan gure aberri erakundearen gaineko ezagupenak zabaltzea. 

 
Baina teknologia berrietarako sarrerarekiko politika aktiboak planteatzerakoan 

Euzkadiren egitura hartu behar dugu kontuan, bai gizarte arloan baita ekonomiari dagokionez 
. Ez baita gauza bera sistema honetarako sarbidea zabaltzea hiri eta herri handietan, herri 
txikietan edo landa guneetan . 
 

Euzko Gaztedik software askearen aldeko apustua egin du eta jakin badakigu horrek ez 
duela esan nahi doakoa denik. Sistema honek ahalbidetuko liguke euskarara itzuli ahal izatea 
inolako ordainketarik egin gabe, hau da, Windows sistema itzultzean ez litzateke beharrezkoa 
izango diseinua egin zuen enpresari inolako ordainketarik egitea. Horrela ba, gure euskalki 
guztietan ere jartzeko aukera ere izango genuke. 
 

Planteamendu orokor hauek garatzeko politika hauek Euzko Gaztediren barruan 
kudeatu beharko dira teknologia berrien arduradunen bitartez, bai Aberri Batzarrean bai 
Herrialde Batzarretan ere. 

 
AISIALDIA 
 

Euskaldunon aisialdian erabilitako tresnak normalean gure arbasoek lanerako erabiltzen 
zituztenak dira eta horien artean aurki ditzakegu itsasoan, abeltzaintzan edo eta nekazaritzan 
jatorria duten hainbat herri kirol eta aisialdirako tresna. Horrek esan nahi duena zera da: 
euskaldunok ez ditugula inoiz gure arbasoen bizipenak ahaztu nahi izan eta, gutxienez, gure 
denbora librean bizipen hauek biziberritzen ahalegindu garela. Baina ahalegin hauek 
pixkanaka indarra galtzen joan dira eta errua gurea da, ez diogulako eskaini behar genion 
arreta eman. Normalean gure udaletan nazioarteko tradizioa duten kirolak sustatzen dira eta 
hau Euskal Herriko herri gehienetan egiten da, beti aurkitzen baititugu gure herrietan 
futbolean, saskibaloian, tenisean, eta abarretan aritzeko zelaiak. Honen inguruan EGIk egoera 
hau salatzen du eta gure alderdiari eskatzen dio honen inguruko begirune askoz zabalagoa 
izatea. EGIren ustez gure herri kirolen eta aisialdirako tresnen sustapena udal mailan hasi 
beharko genuke eta honek ez du esan nahi bakarrik gure Alderdiak gobernatzen dituen 
herrietan salatu beharko genukeenik, baizik eta gure Alderdia bizirik dagoen herri guztietan. 
Modu horretan gure kulturaren defentsarako gudan irabazi beharreko indarren heren bat 
lortuko genuke.  
  
 Gure aisialdiaren beste zati garrantzitsu bat mendigoizaleei dagokiena izango litzateke. 
Euskaldunok beti izan dugu gure mendien eta gure nortasunaren arteko lotura banandu ezina. 
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EGIren ustez hau ere gure udaletatik sustatu beharreko eginkizuna da. Gure herrietan sortzen 
diren mendi taldeei laguntza gehiago eskaini beharko genioke. Gure herrietan askotan sortzen 
dira mendi taldeak, baina diru laguntzak ez badituzte edo eskasak badira talde hauen 
biziraupena mugatuta dago, ez baitute beraien ekintzak betetzeko aukerarik.  
 
 Mendigoizaleen inguruko beste talde bat eta gure alderdiarekin lotura daukatenak 
gaztetxo taldeak dira. Talde hauetan gure gazteak mendian ibiltzen dira, euskal orografia 
maitatzen ikasten dutela. EGIk bere buruari eta Alderdiari ere, gaztetxoen aldeko apustu 
handiagoa egin dezan eskatzen dio. 
 
 Euskaldunon mendiarekiko lotura handia bada, itsasoarekin ere izugarrizko harremana 
garatzera heldu gara. Euskaldunok itsasoan, kirol mota asko praktikatzen dugu eta gehienetan 
baimenak atera behar izaten ditugu. EGIk Espainiar Estatuari exijitzen dio Euskal Autonomi 
Erkidegoko itsaso edo ibaietan kirolak egiteko baimen guztiak gure herrian bidean jarritakoak 
izatea. 
 
 Euskal Herrian bizi dugun kultura moderno edo berri honetan oso garatuta daude 
oraingo merkataritza-zentroak eta hauek Euskal Herrian bizi dugun kultur moderno edo berri 
honetan oso garatuta daude oraingo merkataritza-zentroak, mundu globalizatuaren isla 
direnak. EGIk gure kulturaren eta Euskal Herrian sortzen diren produktuen aldeko apustua 
egin nahi du eta merkatal gune handiak denda txikiei eragiten dizkieten galerak salatu nahi 
ditu. 
 
EUZKADIKO LIBURUTEGIA, KULTURARAKO ETA HEZKUNTZARAKO MOTORE 
ETA BAKEA, TOLERANTZIA ETA BALOREAK SUSTATZEKO ERAGILE GISA 
 
 Oroimen kulturala berreskuratzea funtsezkoa da nortasuna indartzeko. Horretarako 
oinarrizkoa da ondareari buruzko politikei indarra ematea. Ondarea bere osotasunean hartzen 
dugu hemen: hizkuntza, monumentuak, etnografia, bibliografia, dokumentazioa eta 
historikoa. 
 

Abiapuntu gisa, argi eta garbi dago ez garela Nazio Liburutegiaz ari. Hori da gaur egun 
gure herria hainbat unitate administratiboren menpean dagoelako eta horrek suposatzen du 
bere funtzioak eta helburuen garapena zaildu egiten dela. Ez dugu beste irtenbiderik eta 
Euskal Autonomi Erkidegora mugatutako legezko oinarria eman beharko genioke, baina 
abertzale batentzat Euskadiko Liburutegien gaineko legeak emandako eremu geografikoa 
baino zabalagoa da. 
 

Errekuperazio egitasmo honetan Euzkadiko Liburutegia daukagu. Horixe da gure 
Herriko politika bibliografikoaren oinarria, jarduera kulturalaren funtsezko oinarria. 

  
Horrela ba, Euzkadiko Liburutegiak liburutegi zerbitzu eta azpiegitura modernoak izatea 

ahalbidetuko digu, koordinatuta egongo dira eta Euskal Herriko biztanle guztientzat 
eskuragarri, atxikimendu administratiboa bata edo bestea dela.  

 
Euzkadiko Liburutegia, Euzkadiko liburutegi sistema osoaren ardatza eta burua izango 

da eta bere gain hartuko ditu Euskal Herrian bertan edo Euskal Herriaren gainean gure 
herriko edozein hizkuntza ofizialetan (euskara, gaztelania eta frantsesa) eta edozein 
euskarritan produzitutakoa batzea, gordetzea eta zabaltzea. Horrela euskal ondare 
bibliografikoa (berau gordetzea ezinbestekoa baita euskal kulturaren alorreko informazio, 
hezkuntza, ikerketa, ezagutza eta garapenerako) era egokian gordeta geratuko litzateke. 
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Beharrezkoa da gure ondare bibliografikoaren ezagutza, babesa eta koordinazio lana 
bultzatzea. Halaber, beharrezkoa da liburutegien arteko komunikazioa eta elkarren arteko 
lotura bultzatzea erabiltzaileari zerbitzu hobea emateko.  

 
Gure asmoa ez da Euzkadiko Liburutegiaren helburuak eta eskumenak garatzea, horrek 

guztiak arlo teknikoegian sartuko gintuzkeelako. Agerian utzi nahi dugun bakarra da egiazko 
Liburutegia behar dugula (egoitza, eraikinak dituena) eta euskal herritarroi XXI mende 
honekin bat etorriko diren zerbitzuak eskainiko dituena eta Nazio Liburutegi baten atazak 
egingo dituena. Hau ez da Liburutegi birtuala, Liburutegi modernoa baino eta euskal herritar 
guztiak zuzenean edo zeharka beren zerbitzuez baliatuko gara. 

 
Izenburuak Liburutegia aipatu arren, kontuan izan behar da Liburutegia, Artxiboa eta 

Dokumentazio Zentroaren arteko ezberdintasuna bakoitzak aztertzen dituen gaietan eta 
ematen dituen zerbitzuetan datzala. Behin hori guztia argi utzirik Liburutegi mailan 
azaldutako guztia guztiz aplikagarria da bai Nazio Artxibategiari bai eta Dokumentazio 
Zentroari ere, azken honen helburu nagusia gure herriaren Kultura zaintzea izango delarik. 

 
Halaber, EGIk uste du Artxibategia funtsezkoa dela udalerrien historia eta nortasuna 

berreskuratzeko. Udalerrien inguruan indartu behar dira hurbileneko errealitatearen ezagutza 
politikoak. Artxibategien hedapena ere bultzatu behar da, ez soilik profesionalen artean, baita 
jende zabalaren artean ere.  
 
KIROLA 
 

Kirola gizarte kohesiorako eta taldeen arteko harremanetarako bidea da. Kirolaren 
bitartez gizabanakoak eta gizarte sektoreak mugimendu autokudeatzaileetan sartzen dira eta 
gizarteak mugimendu horiek ezagutu eta aintzat hartzen ditu. Kirolak jendea mugiarazi eta 
elkarrarazten du. Aukera ematen du giza harremanak garatzeko. 

 
 Kirola osasuna eta bizimodu osasungarriak sustatzeko tresna da. Jarduera fisikoa osasun 
iturri da, gure herritarren bizi itxaropena luzatu eta bizi-kalitatea hobetzen du. 
 
 Kirolak aberastasuna sortzen du euskal gizartean, hau da, kirolak betebehar nabarmena 
dauka gure herriaren garapen ekonomikoan. Izan ere, kirolak gero eta eragin handiagoa 
dauka BPGean eta gaur egun %3koa da gutxi gora behera. Beraz, gure ekonomiaren eta lan 
merkatuaren sustatzaile nabarmena da. 
 
 Herrialde garatuaren irudia nabarmen eragiten du kirolak eta gure kultur baloreak 
transmititzeko bitarteko garrantzitsua da. Kirola sustatu behar da, herri garatuaren irudia 
emanez euskal kultur nortasuna zabaltzeko. Kirola baliabide garrantzitsua dugu, euskal 
kulturaren nortasuna eta gure gizarteak bere kirolaren sistema antolatu eta garatzeko 
gaitasuna finkatzeari begira, baita sistema hau kanporantz proiektatzeko ere. Gure 
Herrialdeak duen gaitasuna kanporantz proiektatzeko eta euskal kulturaren identitatea 
kanporantz proiektatzeko tresna izan behar da kirola. 
 

Beharrezkoa da egungo testuingurua aintzat hartzea ekonomiaren globalizazio 
prozesuan. Hau dela eta, EGIren ustez Euzkadiren berezko nortasuna mundu zabalera atera 
behar da. Aukerak izan behar dira gure kultura nazioartera ateratzeko eta gure kultura beste 
batzuekin elkartrukatzeko. Ekintza sozial gisa, kirolak Euzkadiren errealitateari egiten dion 
ekarpena honako hau da: herritarrentzako nortasun bidea da. Selekzio nazionalaren eta 
nazioarteko mailako talde eta kirolarien bitartez hiritarrari nortasunaren gaineko datuak 
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ematen zaizkio. Kirolak aberastu egiten du Euzkadiren irudia enbaxada kultural gisa eta hori 
lotuta dago interes ekonomikoa, soziala eta politikoa duten beste alor batzuekin. Euzkaditik 
gure berezitasunaren berri eman behar dugu Herri Kirolen bitartez. Herri Kirolak alor 
kulturalean eta kiroletan munduko ondareari egiten diogun ekarpenetako bat dira. Herri 
Kirolak (euskal pilota, euskal joko eta kirolak eta arrauna), Euzkadin egiten dira eta oso gutxi 
hemendik kanpo. Beraz, eta euren ezaugarriak kontuan hartuta, EGIk uste du beharrezkoa 
dela euskal erakunde publikoak kirol hauei sostengua eta babesa ematea, eta laguntza ematea 
beste herrialde batzuetan ere zabaldu daitezen. Horretarako erabili behar da Euskal Etxeen 
sarea eta komunikabide publikoek dauzkaten baliabideak.  

 
Kirol jarduera Euskal Herriaren beharren arabera sustatu behar da. Euskal Herriak, nazio 

moduan, ezaugarri propioak ditu. Berezko nortasuna du eta Nazio nortasunean sustraitutako 
kirolen praktika sustatu behar da. Jatorriz eta tradizioz Euskal Herriaren identitatearen 
adierazpide bihurtu diren euskal kirolen sustapenari lehentasuna eman behar zaio: herri 
kirolak, pilota, arrauna, mendia, herri jokoak, eta abar. 

 
Herri bakoitzean aproposenak diren kiroletan oinarrituz, eskualde eta herrialde 

ezberdinetako herrien arteko harremanak estutzeko egokiak diren jarduerak antola daitezen 
sustatu behar da. 

 
Kirol jardueran euskararen normalizazioa bultzatu behar da. Euskararen erabilera 

normalizatua sustatzeak garrantzi berezia hartzen du kirolaren alor honetan, bai ekitaldi 
publikoetan bai kirol eragileen prestakuntzari dagokionean ere. Hezkuntzako eduki egokiak 
euskaraz sortu edo euskarari egokitu behar zaizkio. Kirol zerbitzu elebidunaren eskaintzaren 
garapena indartu behar dugu. 
 
 Emakumeari dagokionean, EGIren iritzia da kirolak berdintasunean hezteko bidea izan 
behar duela. Betiere, emakumeak helburu izaten jarraitu behar du Kirol Federatuaren nahiz 
guztiontzako kirolaren egitarauetan. Gizonezkoen kirol estereotipoak kendu behar dira, 
bazterketa amaitzeko ekitaldiak egin behar dira emakumeen elkartegintza lagundu behar da 
gizonezkoekin egiten den bezala. 
 
 Komunikabideek zeregin handia dute kirol alorrean: kirol izaerako gertakari nagusiak 
hedatzen eta zabaltzen lagundu behar dute eta, batez ere, euskal gizarterako garrantzi berezia 
dutenena bermatu. Kirol arloko informazio eta zabaltze edukien garrantzia ere handitu behar 
dute pixkanaka eta euskararen erabilera sustatu, kirol gertakari eta jardueren informazio eta 
zabaltzearen bidez. 
 
 Kanpo Islapeneko Kirol Ekitaldiak planifikatu eta bultzatu behar dira. Euzkadin antolatu 
daitezkeen eta kanpo islapena izan dezaketen kirol ekintzak sustatu eta babestu behar dira. 
Atzerrian Euskadiren irudia islatzen uzten duen Kirolaren Euskal Sistemaren eragileen 
partehartzea indartu behar da, Euzkaditik kanpo antolatutako kirol ekimen eta jarduketetan. 
   

Nazioarteko foroetan, hau da, nazioarteko kirol-sareetan parte hartu behar da. 
 
Arreta berezia merezi du Kirol Federazio Nazionalak, eragile hauek ezinbestekoak baitira 

kirol jarduera gehientsuenak garatzeko orduan. 
 
Nazioarteko Federazioen barnean, Euskal Federazioen integratzea indartu eta bultzatuko 

du EGIk. 
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Euskal Selekzioek parte har dezaten lehiaketa ofizialetan bultzatu. Aspalditik nazio-
sentimendua erakutsi egin dugu, beraz kirol ordezkaritza behar-beharrezkoa duen herria da 
Euzkadi. Horregatik, gogor ekingo diogu gure kirolariek atzerrian ordezka gaitzaten. Halaber, 
beraien kamisetan euskal ikurrak izan ditzaten borrokatuko dugu eta ahaleginak egingo 
ditugu egunen baten gure jokalariek euskal koloreak defenda ditzaten. 

 
Ekainaren 11ko Euskal Kirolaren 14/1998 Legeak beren Kirol Federatuaren 

antolakuntzari buruzko 16.artikuluan dioen bezala, Euskal Federazioei baino ez dagokie 
euskal kirol federatua Estatuan eta atzerrian ordezkatzea, zeini bere kirol-motan. Beren kirol-
selekzioek Estatuko eta nazioarteko kirol ekintza eta lehiaketetan parte hartzea sustatu eta 
bideratu beharko dute Euskal Federazioek. Hau horrela izan dadin, EGIk beren eskura dagoen 
guztia egingo du. 

 
EUSKAL GASTRONOMIA 
 

Sukaldaritza Euzkadiren beraren barruko nortasun zati bat da, mendien berdea, 
hondartzetan hiltzen den itsaso harroa, euskara eta musika eta dantza ere diren moduan. Gure 
kulturak hurbil-hurbiletik bizi izan du bere sukaldaritzaren garapena eta ondoko 
herriengandik berezi gaituen gauza bat izan da. Horrek ez du esan nahi ondokoenganako 
loturarik mantentzen ez dugula, guztiz kontrakoa baizik, sukaldaritzan ere beste kulturetako 
ezaugarriak bateratzen jakin baitugu. 
 

Euskal herriarenak berezkoak diren hainbat eta hainbat produktu beste kulturetan dute 
sorrera, baina euskal herritarrok geureganatzen jakin izan dugu eta herri gisa dugun izaerara 
ekarri. Adibide bat jartzeko, gure jaietan dagoen produktua taloa da eta hau arto irinez egiten 
da, baina ez dugu ahaztu behar artoa Ameriketatik datorrela eta hemen "arto txikia" deritzona 
erabiltzen zela. Zalantzan jartzen ote dugu taloa Euskal Kulturaren berezko gauza dela? 
Horrek argi uzten du euskaldunok gure kultura egokitzen jakin dugula erroak galdu gabe. 
 

Gure baserrietan kanpoko ekarpenekin garatuz joan diren sukaldeko ohiturak gorde 
ditugu, honek ahalbidetu digu oso sukaldaritza aberatsa izaten. 
 

Euzko Gaztediren aldetik baieztatu egiten dugu sukaldaritza gaur egunean elementurik 
zainduenetariko bat dela. Gaia sustatzeko neurriak hartu behar direlakoan gaude.  
 

Euzko Gaztedik gure kalitate bereizgarrien aldeko apustua egiten du, hau da, Eusko label 
eta Euskal Produktuak. Kalitatezko produktuen produkzioa eta kontsumoa bultzatu, erraztu 
eta bermatu egin behar da, ez bakarrik jaki zehatzak egiteko, baita beren tratamenduan ere, 
hau da, produktu naturalen alde egin nahi dugu lurraren gaitasuna gutxituko ez duten 
nekazal eta abeltzaintza sektoreen alde. 
 

Euzkadik berezko izan ditu betidanik baserriko produktuak, hau da, epe luzean kalterik 
egiten ez duten gaiak erabili dira produktuen elaborazio prozesuan eta, modu berean, lurrari 
ere ez diote kalterik egiten. 
 

Janari azkarra edo bestela esanda, zabor janaria euskal gazteen artean ezarritako zerbait 
dugu. Gure sukaldaritza gazte horiengana hurbiltzeko ahalegina egin behar dugu. horretarako 
behar-beharrezkoa da eskola guneetan hezkuntza politikak bultzatzea, gure umeek euskal 
sukaldaritzaren onurak ezagutu ditzaten. 

Euzko Gaztedi garen aldetik, kontuan izan behar dugu sagardotegiek eta txokoek hartu 
duten garrantzia, bai sukaldaritzarako gune berezi gisa baita harremanetarako gune gisa ere. 
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Ez dugu ahaztu behar gure herria hainbat herrialdetan banatua dela eta gure hizkuntzan 
euskalkiak dauden moduan sukaldaritzan ere herrialde bakoitzak ditu bere berezitasunak, ez 
bakarrik jaki zehatzei dagokienez, baizik eta produkzio sistemari dagokionean ere. 
 

Laburbilduz, Euzkadik oso balio kultural handia du eta sukaldaritza gaiekin gure 
kulturaren berri emateko aukera izan du kanpora begira. Eskaintza hau gorde eta gaurkotu 
beharrean gaude gure biztanleentzat eta kanpotik datozenentzat ere herri erakargarria izaten 
jarraitzeko. Beti ere, herri gisa dugun nortasuna galdu gabe. 
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1- SARRERA 
 

Euskara gizadiaren ondare. 
 

Historialari eta hizkuntzalariak ez daude ados euskararen jatorri eta sorrerari 
dagokienean. Denetariko teoriak daude eta denek ez dute behar adinako oinarri zientifikorik. 
Kondaira eta historia nahastu izan dira gure herriaren hizkuntzaren jatorria azaltzeko garaian. 
Ez dagokigu guri jatorri hori argitzea, egia esan, jatorria da gutxienekoa. Euskararen jatorriari 
buruzko jarrera kontrajarrienak dituzten adituak ere ados daude zerbaitetan: Bere inguruko 
beste edozein hizkuntza baino askoz lehenagokoa da euskara. Horixe da guri ardura diguna. 
 

Milaka urtetan zehar biziraun du hizkuntza honek lurrean. Milaka urte izan ditu garatu 
eta beste hizkuntza batzuen ekarpenekin aberasteko. Bere hiztunekin batera egin du aurrera 
hizkuntza honek milaka urte horietan jazotakoen lekuko izanaz.  

 
Hizkuntza batek munduaren ikuskera bat badakar, euskarak munduari milaka urtetako 

esperientziaz jantziriko begirada botatzeko aukera ezin hobea luzatzen dio gizadiari.  
 

Euskara galtzea euskaldunontzat akats barkaezina izango litzateke, ez geurea dugulako 
bakarrik, baita gizadi osoaren altxor bat ere badelako eta altxor hori gizadiarentzat gordetzeko 
ardura geuri dagokigulako ere.  
 

Baina erantzukizunaren zati handiena geurea izan arren ez da geurea bakarrik. 
Nazioarteko kultur erakundeek ere badute zeresanik arazo honen aurrean. Ezin dira bizpahiru 
urterik behin txosten bat ateratzearekin konformatu. Beharrezkoa da erakunde horiek 
euskararen aurkako ekinean ari direnengana zuzenean jotzea eta beraien esku dituzten 
baliabideak erabiltzea gure hizkuntza desagerrarazi nahian ari direnak geldiarazteko.  
 

Euskara Euskadiren altxor. 
 

Aipatu berri dugunez, gizadiaren ondarearen zati garrantzitsu baten jagole izatea 
dagokigu. Gizadi osoarena bai, baina batez ere Euskadirena. Gure aberria inguruko beste 
herriengandik bereizten duten ezaugarrien artean euskara da garrantzitsuenetakoa, 
garrantzitsuena ez bada. 
 

Atzerritarrek Euskadin sartzean ez dute inolako mugarik edo aduanarik igarotzen. 
Frantzia edo Espainiara doazelakoan etorri ohi dira asko Euskadira baina hona heldu eta 
zerbait sumatzen dute. Hizkuntza “ berezi ” bat entzuten dute kalean, gaztelera edo 
frantsesaren ebakerekin zerikusirik ez duena. Orduantxe hasten dira euren buruei nora etorri 
diren galdetzen eta azkenean jabetzen dira: Euskadin daude, euskaldunen aberrian. 
 

Estatu biren menpe eta hiru administrazio barrutitan zatituriko aberria,  hizkuntzak 
batzen du. Euskaraz gain, gaztelera eta frantsesa ere entzuten dira Euskadin, baina ez Euskadi 
osoan. Mugek zatitu dutena hizkuntzak batzen du. Espainia eta Frantziako gobernuek bereizi 
nahi dutena euskarak uztartzen du. Uztarri hori galdu edo hondatzea aberriari arnasa kentzea 
litzateke. 
 

Euskara, bizi den herriaren muina. 
 

Euskarak euskaldunon izaera jaso du, hiztun dituen herritarren bizimodua barneratu du. 
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Hor ere nabaritzen da munduarekiko eta bizitzarekiko euskaldunok izan dugun jarrera. 
Euskalduna euskaraduna da, hizkuntzaz jabetu dena eta hizkuntzarekin batera herri baten 
izaeraren zati bat barneratu duena. Azken batean, “euskarak bizi gaitu “. 
 

Bada garaia Euskadin dauden alderdi espainol eta frantsesek euskara herri honen 
ezaugarritzat jo eta hizkuntza babesteko ahaleginean aitzindari izan daitezen Paris eta 
Madrileko gobernuen aurrean. Ez euskaldun, ezta abertzale ere izan ez arren, Euskal Herriari 
begirune apur bat zor diote. 
 

Euskara, dabilen harria? 
 

Orain arte esandakoekin, argi geratu da euskara ezinbestekoa dela Euskadirentzat, are 
gehiago abertzaleontzat. Edonola ere, badirudi Espainia eta Frantziako hainbat politikarik 
euskara areriotzat hartu dutela.  
 

Deigarria da “ askatasuna, anaitasuna eta berdintasuna ” goiburu dituen frantses 
estatuak, bere menpeko lurraldeetako biztanleen hizkuntza eskubideak hain lotsagabeki 
urratzea. Onartu beharko dute badirela ondasun kulturalak museoetan baino hobeto babes 
daitezkeenak, hizkuntzak esate baterako.  Gaurko euskara batuaren oinarri izan diren 
euskarazko idazki gehienak gaur egun estatu frantsesaren menpe dauden lurraldeetako 
euskalkietan idatzi zituzten. Zentzu honetan, Pariseko gobernuak Lapurdi, Behe Nafarroa eta 
Zuberoa benetan lurralde frantsestzat baditu, ez du arrazoirik falta ondare hori babesteko.  
 

Espainiar estatuari dagokionez, azken hogeita hamar urteotako gobernu guzti-guztiek 
erakutsi dute euskararenganako mesprezua. Suárezengandik hasita (gogora ditzagun fisika 
nuklearra euskaraz erakusteari buruz esandakoak) Rodríguez Zapateroren gobernura. Azken 
honek nolabaiteko irekitasun irudia erakutsi nahi izan duen arren Europako Konstituzioaren 
negoziaketan argi utzi dute eztabaida horretan denbora apurrik txikiena galtzea baino nahiago 
izan dutela euskara defendatzeari uko egitea. 

 
Aparteko aipamena merezi du Nafarroako gobernuaren jarrerak. Behinola “Lingua 

Navarrorum” bezala ezagutu zenak gaur Nafarroan jasaten du jazarpenik gogorrena. Beraiek 
egindako legeen kontra egitera iritsi dira euskararen aurka hasi duten borrokan. Nafarren 
eskakizunari ezentzun egiten diote nafarren hizkuntzari hainbeste oztopo jartzean. Hogeita 
batgarren mendean Europako txoko batetako agintariek beraien legedia hausten dute 
herritarren hizkuntza eskubideak urratzeko asmoz. 
 

Edonola ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere egoera ez da xamurra. Eusko 
Jaurlaritzaren ardurapeko zerbitzuetan aurrerapauso handiak eman dira eta txalogarria da 
eginiko ahalegina. Baina ez da nahikoa. Jaurlaritzak lan horretan aurrera egin behar du, batez 
ere herritarrongandik hurbilen dauden langileak euskalduntzen: osasun zerbitzuetakoak eta 
ertzainak batez ere. Ertzaintza “ polizia integrala ” bada, herriarekin “ integratuta ” egoteko 
ezinbestekoak dira ertzain euskaldunak.  
 

Jaurlaritzak euskararen atzerakada gelditu eta berreskuratzen hasteko ahalegin handia 
egin duen arren, ezin dezakegu gauza bera esan  espainiar gobernuak Bidasoatik hegoaldera 
dituen erakundeetaz.  
 

Beste behin aldarrikatu behar dugu euskararen ofizialtasuna Euskadi osoan. 
Ezinbestekoa da borroka horretan aurrera egitea euskara bigarren mailako hizkuntza 
bihurtzerik nahi ez badugu. 
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2- EUSKARAREN MURRIZKETA GEOGRAFIKOAREN ZERGAITIAK 
 

Lehengo eta behin, euskarari min gehien egin ziona, euskal biztanleriak historian zehar, 
ez duela izan entitate politiko bat batzen zuena eta euskara, hizkuntza ofizialtzat zuena. 

 
Bigarren arrazoia euskara ahuldu zuena, Baskoniako Dukerriaren zatiketa X. Mendearen 

amaieran. XI. Mendean, gaztelau eta aragoar biztanleriaren gehiengoa, halaber, beren lehengo 
erregeak euskaldunak izan arren, errekonkista aurrera joan ahala gero eta biztanleria 
mozarabiar gehiago eta beraz, latindarra, gehitzen joan zen. Euskara pixkanaka-pixkanaka, 
erresuma haietako eguneroko komunikazio hizkuntza bezala baztertuta geratuz. XIV. eta XV. 
mendeetatik aurrera, bai Gaztelan bai Aragoien ere euskara, soilik Nafar Erresumakoa zen 
hizkuntza kontsideratzen joan zen eta hau begiratzen hasi ziren, lur haien nafar 
mendekotasunetik geratzen zen zerbait bezala. 

 
Euskara ahuldu zuen hirugarren zergatia, XVIII - XIX. mende bitarteko gosete handiak, 

zeintzuetan euskaldun biztanleriaren zati handia Ameriketara emigratu behar izan zuen. 
XVIII. mendean, oraindik, nafar biztanleriaren gehiengoaren hizkuntza euskara zen. 
Goseteetatik ihes egin nahian, nafar asko bizitza hobeago baten bila Ameriketara joan behar 
izan zen, honek Nafarroaren deseuskalduntze oso nabaria ekarriz. 

 
Laugarrena, gizarteak orokorrean eta euskalduna bereziki, bere mintzaira eta 

kulturarekiko zuen estima gutxi, honek, euskaldunari, Euskal Hizkuntza eta kulturari uko 
egitera bultzatzen zion. Beti idatzi baitzen euskaldunak inguratzen zituzten latindar mintzaira 
guztietan (nafar-aragoiera, gaskoniera, gaztelaua eta frantsesa) denetan euskaraz ezik. 
 

Euskararen atzerakadan inork aparteko erantzukizunik badu, hori errepresioa da. 
Ezagunak dira gaur egun euskal hedabideen aurka hartzen ari diren neurriak, baina erasook 
Paris eta Madrilgo gobernuen aspaldiko ohituren jarraipena baino ez dira.  
 

Arras argi geratzen da hau XIX mende bukaera eta XX. mende hasieran Euskadiko 
eskoletan erabiltzen zen eraztunen bidezko zigor sistema gogoraraztean. Honen helburua ez 
zen euskaraz ari zen haurra zigortzea bakarrik. Aldi berean beste umeak euskaraz egiten 
zuenaren salatari bihurtzen ziren, horrela beraiena zen hizkuntza mesprezatzen ikasten 
zutelarik. Euskara hizkuntza trakets eta baldar moduan ikustarazi zieten euskaldunei hortik 
aurrera euskaldunak beraiek izan zitezen beraien hizkuntzaren arerio. Euskaldun askori 
muineraino sartu zieten ideia hau eta gaur oraindik indarrean dirau euskaldun askoren 
buruan gaztelera edo frantsesa euskara baino hizkuntza “ dotoreagoak ” direnaren ideia 
horrek.  
 

Francoren diktaduran are gehiago ondoratu zuten euskara. Euskara erabiltzea 
debekatzearekin nahiko ez eta hilarrietako euskarazko idazkiak ezabatzeari ekin zioten.  
 

Esan liteke gaur guzti hau atzean utzia dugula, baina ez da egia. Euskaldunok ezin 
dezakegu euskararen aurkako errepresioa ahaztu, horixe baita gaur euskararen arerioek 
sinestarazi nahi digutena. Juan Carlos Borbón gaztelera sekula ez zela inposaturiko hizkuntza 
izan esateraino iritsi zen. Euskaren errepresioarekin Gernikako bonbardaketarekin egin zutena 
errepikatzen ari dira. Lehenengo birrintzen saiatu eta gero ukatu. 

 
 
 
 



IV. Bilera Nagusia - 2004 Abendua                                                                                                                                               

 66

3- EUSKARAREN EGOERA EUSKAL HERRIAN – DIAGNOSTIKOA 
 
Euskarak beste bi hizkuntzekin, gaztelaniarekin eta frantsesarekin bizirauten du, 

honenbestez euskarari aitortu behar zaio daukan balioa, bi zentzutan, iraupena lortu duelako 
munduan indartsuenetariko diren beste bi hizkuntzekin, eta beste zentzu batean, kulturalki 
eta historikoki berezko balio duela ere, onartu behar zaio.  

 
Euskararen garaipen moduan har dezakegu orain arte iraun izana, baina ezin dugu 

euskararen aldeko lana amaitutzat jo, oraingoz euskara hizkuntza gutxitua delako. Gure 
hizkuntzaren osasuna ez da nahi genukeen eta merezi lukeen bezain ona, eta nabarmena da 
euskara beste bi hizkuntzekin alderatuta hizkuntza gutxitua dela, bai erabilgarritasun mailari 
dagokionez eta bai ezagutza mailari erreparatuta. 
 

Dena den, euskararen egoera ondo aztertzeko, Euskal Herriak egun daukan lurralde 
zatiketa aintzat hartu behar dugu, lurralde bakoitzean euskararen bilakaera oso desberdina 
delako, azken finean, euskarari eragiten dioten faktoreek desberdinak direlako lurralde 
bakoitzean. 
 
 Euskal Autonomia Erkidegotik ( aurrerantzean EAE ) hasiko gara euskararen egoera 
aztertzen eta jakina denez, EAEn, euskara eta gaztelania biak dira ofizialak, baina euskara 
erabiltzeko eskas daukagun artean, gaztelania derrigorrez ezagutu behar dugu, Araba, 
Gipuzkoa, Bizkaia ea Nafarroako euskaldunok.  Esandakoa kontutan hartuta, badirudi legeak 
ematen duen ofizialtasunarekin euskara maila instituzionalean hedatua dagoela baina, egoera 
oso bestelakoa da, legea ez da bere osotasunean betetzen, eta honen adibide argia dugu Estatu 
Espainiarreko administrazio-zerbitzuak edo justizia-administrazioa, non euskarazko zerbitzua 
ez dagoen bermatua eta honenbestez, legez aitortzen zaigun hizkuntza eskubidea ez da 
errespetatzen. Baina ez dira Estatu Espainiarren administrazioaren menpe dauden zerbitzuak 
hizkuntza eskubideak errespetatzen ez dituzten bakarrak, EAEren menpe dauden erakunde 
publiko batzutan ere horrelakoak izaten dira, kasu Osakidetza, kasu Udalak, kasu Ertzaintza 
eta abarretan.. Nahiz eta Euskara Zerbitzuak hedatu diren eta egoerak horrenbestez, hobera 
egin duen, oraindik egiteko asko dago, eta euskararen benetako ofizialtasuna lortzeko bide 
luze bat ibili beharko dugu oraindik. Ibili beharreko bidea da zalantza barik, euskara 
gaztelaniaren maila berean noizbait egongo bada.  
 

EAEn hizkuntza gaitasuna eta erabilgarritasun maila aztertuta, argi geratzen da 
gaztelania euskara baino hedatuago dagoela eta euskarak gutxienen hizkuntza izaten 
jarraitzen duela. 
 

Hala ere euskararen bilakaera azken hamarkadan oso positiboa izan da eta horrela 
laburbildu daiteke: 

 
- Gehiengo zabal batek euskara sustatzearen aldeko jarrera du. 
- Euskaldunen kopurua hazi egin da hizkuntza gaitasunari dagokionez, batez ere 

hazkundea gazteen artean nabaria da. 
- Euskararen transmisioa begiratuta, bilakaera positiboa izan dela esan daiteke, horrela, 

gurasoak euskaldunak izanda erabateko transmisioa gauzatzen da, nabarmentzekoa da 
euskara eta gaztelania biak batera lehen hizkuntza moduan dituzten pertsonen kopurua 
handitu egin dela. 

- Euskararen erabilera ere hazi da, baina ez da ezagutza bezain beste hazi. Batik bat 
gazteen artean handitu da erabilera. 
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Esandakoa aztertuta, euskararen bilakaera EAEn ontzat eman dezakegu baina euskararen 
benetako normalkuntza gauzatzeko asko dago egiteko eta  nahiz eta aurrerapausoak eman 
diren, euskarak aurrerantzean ere, hori eta gehiago beharko du.  

 
Ipar Euskal Herrian egoera oso bestelakoa da zoritzarrez, lurralde horretan euskara ez da 

ofiziala eta horrek eragina zuzena izan du azken urtetako galtzeko joeran. Oinarri honekin, 
nabaria da euskarak irauteko duen zailtasuna, Estatu Frantsesaren babesa ez duenez, 
frantsesaren menpekoa da. Erabilgarritasun mailan ere, egoera oso desberdinak dituzte 
euskarak eta frantsesak, euskara hizkuntza gutxitua da, nabarmen gutxitua gainera. 

 
Bilakaera azken hamarkadan oso negatiboa izan da, honako adierazleak dira bilakaeraren 

hizpide: 
 

- Biztanlearen gehiengoa euskara sustatzearen aldekoa da. Honen adierazgarri da Demo 
mugimendua. Honek agerian utzi du Administrazioak euskararekiko duen jarrera 
ezkorra. 

- Hizkuntza gaitasunari dagokionez galera nabarmena izan da. 
- Familia bidezko transmisioan ere galera handiak izan dira. 
- Erabilera halaber, eta esandakoaren ondorioz gutxitu egin da eta kezkatzekoa da orain 

arte euskararen erabilera-eremuetan hau da, familian, lagunartean, eta gertuko 
komunitatean izan diren galerak. 

 
Aipatutakoaren arabera, bilakaera oso negatiboa dela esan dezakegu eta euskararen 

atzerakada kontuan izateko modukoa da. EAEko bilakaerarekin alderatuz, alderantzizko joera 
nabarmendu daiteke, hau azaltzeko EAEn bilakaera positiboa, hezkuntzako euskarazko D 
ereduari esker eta Administrazio eta Enpresa Publikoetan lanpostua lortzeko euskararen 
beharrezkotasunagatik gauzatu da, Ipar Euskal Herrian jakina denez euskarazko hezkuntza ez 
da bermatzen eta horregatik hain zuzen ere belaunaldi gazteen artean euskararen hizkuntza 
gaitasunak atzerakada izan du. Azken hamarkadako joera aztertuta etorkizun iluna 
aurreikusten da euskararako Ipar Euskal Herrian, joera negatiboa aldatzen ez bada ez da 
ziurra izango ezta euskararen biziraupena ere. 
 

Nafarroan bi hizkuntzak elkarrekin bizi dira, biak dira berez ofizialak baina ofizialtasun 
maila desberdinekin, hau horrela, gaztelania ofiziala da Nafarroako lurralde guztian, aldiz, 
euskara Nafarroako eremu euskalduna deiturikoan bakarrik ofiziala da. Beraz, 
ofizialtasunaren aldetik hizkuntza biak ez daude parekatuak eta hau noski euskararen 
kalterako da. Laburbilduz esan daiteke gaztelaniak euskarak baino status handiagoa daukala 
Nafarroan bai erabilgarritasun mailaren aldetik eta hala ere babes ofizialaren aldetik.  

 
Euskararen bilakaera azken hamarkada bere horretan mantendu da, honako adierazleek 

erakusten duten moduan: 
 

- Euskara sustatzeko neurriak hartzearen aurkako jarrera dutenak, oro har alde daudenak 
baino gehiago dira, dena den, azken hamarkadan gutxitu da aurka daudenen kopurua. 

- Hizkuntza gaitasunaren bilakaera ona izan da eta euskaldunen kopurua handitu da. 
- Familia bidezko transmisioan alde nabarmenak daude Nafarroako legediaren arabera 

antolaturiko hiru eremuetan, eremu euskaldunean transmisioa gauzatzen da nahiz eta 
galerak dauden, ( %17ko galerak ) baina eremu mistoan ( %64ko galerak ) eta eremu ez 
euskaldunean ( %74,7ko galerak ) galerak handiak dira. 

- Euskararen erabilera berean dago, hau da, ez da handitu nahiz eta euskaldunen kopurua 
hazi den. 



IV. Bilera Nagusia - 2004 Abendua                                                                                                                                               

 68

 
Bilakaera honen azterketa eginez, eta kontutan harturik euskararen hedapena 

gaztelerarena baino askoz txikiagoa dela, esan dezakegu, euskararen bilakaera oso desberdina 
dela eremu euskaldunean eta beste eremuetan. euskara eremu euskaldunean osasuntsu eta oso 
bizirik dago, aldiz, eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean kinka larrian dago euskara. 
Euskarak, horrelako joera jarraituz gero, irauteko arazoak izango ditu, belaunaldi gazteei 
euskara ikasteko aukerarik ematen ez bazaie ezinezkoa da euskararen iraupena ezta gutxiago 
ere honen hazkundea. 

 
Nafarroako Gobernuak euskararekiko egiten duen politika baztertzailearekin ez dirudi 

euskarak hobera egingo duenik Nafarroako eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean. 
Euskararen hedapena lagundu beharrean oztopoak jartzen bazaizkio hedapen horri, euskara 
hizkuntza gutxitua izaten jarraituko du baina hori larria bada ere, are larriagoa da euskararen 
biziraupena arriskuan jartzen dela. 
 
 
* 2001eko Euskal Herriko Soziolinguistikako Inkestan oinarritutako diagnostikoa. 
  
4- EUSKARA ETA HEDABIDEAK 

 
Frankoren diktadurak euskararen munduan eragin zuen errepresioaren ikur dugu 

hedabide edo komunikabideen mundua. Garai luze hartan euskara debekatuta egoteak gure 
guraso nahiz aiton-amonek euskara egunerokotasun normalean ez ezagutzea eragin zuten. 
Hau dela eta, ohiturak mantentzen jarraitu zuten, eta egunkari eta ikus-entzulekoen gaineko 
zentsura murriztu arren, ez guztiz ezabatu, benetan zaila izan da usadio horiek aldatzea. 
Ondorioz, gaztelera eta frantsesa izan dira nagusi bai prentsa nahiz telebista eta irratian. 

 
Gaur egun, egoerak nabarmen hobera egin badu ere, euskarazko hedabideen aurkako 

errepresio ez da desagertu. Egunkariaren itxiera da kasurik ezagunena, baina ez da bakarra. 
Nafarroa garaian UPNren eskuetan dauden erakundeek eskura dauzkaten baliabide guztiak 
darabiltzate euskarazko edozein hedabideren jarduna oztopatzeko. Ezaguna da Euskal Herria 
Irratiaren kasua, esate baterako. Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoan ere egoera ez da batere 
samurra. Batzorde Parekideak euskara hutsezko argitarapenak debekatu ditu prentsa 
zenbakia kentzeko mehatxupean. Errepublikaren hizkuntza bakarra frantsesa dela eta 
euskarazko hedabideei frantsesa erabiltzea ezarri die. XXI. mendean egonagatik batzuek 
lehengo lepotik dute burua.  

 
Ezin ahantz dezakegu informazioaren gizartean bizi garela, eta hedabideen posizioa 

benetan abantailagarria dela euskara bultzatu ahal izateko. Honen aurrean, ezinbestekoa 
iruditzen zaigu euskal hedabide guztien gaineko sustapen proiektu bat egingo balitz. Hauxe 
aurrera eramateko, behar beharrezkoa da bai egunkari, aldizkari, irrati eta telebistaz gain, 
internet eta teknologia berriez baliatzea.  

 
Jakin badakigu baliabideak urriak direla, eta gaztelera eta frantsesarekin gertatzen ez den 

moduan, ezin daitekeela egunkarien zenbatekoa  biderkatu, edo telebista kate gehiago sortu… 
baina bai ditugunak zaindu eta jorratu. Gehiago landu eta bultzatu.  

 
Kate publikoari kalitate gehiago eskatu eta exijitu,  edukiak hobetuz eta era berean 

euskara bultzatuz, honen alde egiten diren ekimenak babestuz ( Nafarroa oinez, Araba 
euskaraz, Kilometroak…).  
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Era berean,  Euskal Herri mailan egiten diren egunkari elebidunei konpromisoa 
areagotzea erregutzen diegu ( Deia horien artean). Beraien orrietan euskaraz idatzitako tarte 
gehiago irakurtzeko parada lortu nahi baitugu, EAEn nahiz Nafarroako hainbat tokitan bi 
hizkuntzak ofizialak diren legez. 

 
Lehen aipatu bezala, Internetek gaur egun izugarrizko garrantzia lortu du. Euskadin etxe 

eta ikastola askotan aurki dezakegu dagoeneko. Sarearen eragina aintzakotzat hartuta, ezin 
uka dezakegu euskarak ere zeresanik baduela alor honetan. Euskal web orriak gero eta 
gehiago izan arren, oraindik lan ugari dago egiteko: dokumentazioaren areagotzea, 
bilatzaileak… 

 
5- HELBURUAK ETA NEURRIAK 
 

 Hizkuntza eskubideak bermatu: 
 .Ofizialtasuna Euskadi osoan 

.Euskaraz ikasteko eskubidea bermatu, haur hezkuntzatik, lanbide hezkuntzara, 
Unibertsitateraino. 

 
 Transmisioaren  kasuan eskolak garrantzi handia du, baina garrantzitsuagoa da etxean 

hizkuntza hori erabiltzea eta transmititzean hezkuntza arloak bakarrik hartzen badu ardura, 
umeak etorkizunean ez du euskara erabiliko, bere familiak erabiltzen ez duelako (maila 
informalean ezegonkortasuna, maila formalean egonkorrago. Maila informalean, hitanoan 
hain zuzen ere, hitz egiten ez bada, hizkuntza galduko da. Hitanoa sustatzeko neurriak 
aurrera eramateko, erakunde publikoez gain, zeregin handia du EGIk. 
 

 Hizkuntza batek zenbat eta funtzio gehiago bete gizarte batean, gero eta indartsuagoa 
izango da. Familiaren arteko transmisioak belaunaldien arteko transmisioa suposatzen du. 
Tokian tokiko euskara, euskalkiek, hizkuntza aberastu egiten dute. Ezin dira euskalkiak, 
euskara batuaren aurka hartu. Euskalkiek euskara batua aberastu egiten dute eta horregatik da 
hain garrantzitsua transmisioa bermatzea eta hortaz familiak, lagunarteak eta hedabideek 
garrantzi handia daukate. 
 

 Euskadi osoan antolatzen diren euskararen aldeko ekintzak babestu eta beraietan parte 
hartu. Eta alderdi barruko euskararen aldeko elkarteak eta lan taldeak bultzatzeko 
konpromisoa hartu behar du EGIk. Guzti honetarako tresna oso aproposa izan daiteke EGIk 
sortuta duen AUSARTU EUSKARAZ elkartea. 
 

 Espainia mailako alderdi politikoek abertzaleok euskara politizatzeaz salatu egin gaituzte. 
Baliteke euskara politizatuegi egotea eta beharrezkoa izatea borroka politikotik kanpo uztea. 
Zentzu horretan onuragarri izan daiteke Euskal Herriko Alderdi Politikoen konpromisoa 
euskara borroka politikotik at uzteko. Baina horretarako ezinbestekoa izango litzateke 
espainiar abertzaleak euskararenganako gutxienezko begirunea erakustea, esate baterako, 
euskara ikasten eta erabiliz. 
 

 Euskaraz idatziriko prentsak eta literaturak hizkuntza zabalduagoetan idatzirikoak baino 
irakurle gutxiago duten artean, erakunde publikoan babesa behar izango dute. Babes hori 
bermatu beharko dugu Administrazioak ezartzen dituen baldintzak betez. 
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“Alderdia euskalduntzeko bideak: 
 
•EAJ: 

-EGIk bere gain hartzen du EAJk bere estatutuak aldatuko dituenean barne kargu 
eta kargu publiko izateko euskararen ezagueraren derrigorrezkotasuna eskatzeko 
konpromisoa. 
 
-Era berean, egunetik egunera areagotzen ari den Batzokietako taberna eta 
zerbitzuen alokairu prozesuan euskararekiko begirunea eta maizterren euskararen 
ezaguera zaindu behar litzatekeela adieraziko dio EGIk EAJri baleko jotzen dituen 
bideak baliatuz 

 
•EGI: 

-EGIk bereak eta bi egingo ditu euskarari zor zaion begirunea zaindu dadin. Bereziki 
hartuko da aintzat jarrera hau EGIren izenean jendaurrean hitz egiterakoan edota 
idazterakoan (iritzi artikuluak, prentsa oharrak, gutunak, hitzaldiak,…) 
 
-EGIk euskararen erabilera sustatuko du egingo dituen batzar, hitzaldi, ekitaldi eta 
lan saioetan, kontutan izanik bere estatutuetan ezarrita duela euskararen 
ezagueraren derrigortasuna 
 
-Azkenik, EGI kideen artean euskararen erabileraren ohitura sustatuko du 
horretarako ekimen bereziak proposatuz ” 
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1.- SARRERA. 
 
Lana da Euskadiko gazteen kezka nagusia: zailtasunak izaten dituzte lanpostu 

egonkorrak aurkitzeko, ez dute informaziorik jaso dezaketen heziketaren inguruan eta euren 
etorkizunari dagokionez ez dute inolako orientaziorik. 

 
Gazte euskaldunen %13 langabezia pairatzen du, emakumeek gizonezkoek baino askoz 

neurri handiagoan, %17, gizonen %9 aurrean. Nahiz eta langabezia-tasari dagokionez egoera 
hobetu den, lan-merkatuaren eta lan-jardueran ematen den garapenaren baldintzen 
prekarizazio prozesu bat eman da. Kontratazio moten sustapenak (aldi baterako kontratuak, 
ikastun-kontratuak,....) lan-munduratzearen ekimenarekin batera, eta hainbat entitate 
kontratugileek egin dituzten neurriz gabeko ustiapenek gazteen lan-baldintzen ezaugarri 
nagusiak egonkortasun urria eta baldintza ekonomiko kaskarrak izatea eragin dute. 

 
2000ko Euzko Gaztediaren txostenak dioenaren arabera, lan egiten duen EAEko gazteen 

%46,2 aldi baterako kontratua du eta %44 hilean 600euro baino gutxiago irabazten ditu. 
Emakume gazteen lan baldintzak gizonezkoenak baino askoz ere txarragoak dira. Egia da, lan 
bat izateak edo ez eta horren egonkortasun mailak ondorio garbiak eragiten dituztela 
gaztediaren garapen pertsonal eta sozialean. 

 
Aldi baterako enplegu-tasan zerikusi handia duen faktore bat, ETT-en bidez egiten diren 

hainbeste kontratuak direla, eta ezin dugu ahaztu Estatu Espainiarrean egiten diren 
kontratuen ehunekoa Europar Batasuneko altuena denik 

 
Nabarmentzekoa da heziketa arloa( honetan prestatzen baitira gazteak etorkizuneko lana 

betetzeko) eta lan mundua inguratzen duten ezaugarri, egoera eta eskaintzen artean 
harremanik ez egotea. Eta hori gazteen lan -munduratzerako kaltegarria izan ez ezik, enpresa- 
eta ekonomia-ehuna berritzeko kaltegarria litzateke. Kualifikazioa ekoizpen-ehunaren gaurko, 
etorkizuneko, eta espero ditugun beharretara moldatu behar du. Horren aurrean, lan-
errealitateari buruzko informazioan gabeziak ikusten dira, eta bereziki, lan-merkatuaren 
eskaintzen garapenari buruzkoak direnetan. 

 
Era berean, hezkuntza sistemak enpresa-mundua gazteengana hurbildu beharko du, eta 

euren aldetik enpresak eta kontratatzeko ahalmena duten beste entitateek konpromisoa hartu 
behar dute gazteen enpleagarritasunari zuzenduta dauden ekimenekin eta baita lan baldintzen 
hobekuntzaz, prekarizazioa, ekoizpen galerak eta  kapital sozialaren galera ekiditeko.   

 
Gizarteratze ekimenak hobe atxikitzeko, informazio zehatza eta xehea  behar da, bai 

pertsona gazteen ezaugarriena eta baita era zuzenean moldatzen diren ehun ekonomikoarena 
ere. 

 
 2.- EUROPAKO ENPLEGU-POLITIKAK 
 
Elkarteko enplegu-politikak aldaketa nabarmena jasan du, EBko lehenengo manifestazio 

instituzionaletatik 1997ko Amsterdameko Tratatura iritsi den arte. Bertan lehengo aldiz 
esplizituki egiten zaio erreferentzia enpleguari eta Europako Erkidegoa eratze Itunaren 
2.artikuluan enplegua interes komuneko gaia aitortzen da ( VIII Izenburua). 

 
Europako Batasuneko herrialde kideen enplegu-politika aktiboak 
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Herrialde  kide bakoitzak  bere enplegu politika diseinatu eta garatu behar duela premisa 
oinarri izanik, ulertzekoa da, alde batetik politika horietan erabilitako bitartekoen bolumenean  
Estatu kideen artean ezberdintasun handia egotea. Estatu horietan banaketa argia ikus daiteke 
Europako Ipar eta erdialdeari zuzendutako bitartekoen eta Europako hegoaldera 
zuzendutakoen artean.  

 
Politika horien orientazioari dagokionez, beharrezkoa da hainbat Estaturen artean 

dauden ezberdintasunak azpimarratzea. Horrela izanik, estatu kide batzuk politika aktiboen 
ehuneko oso garrantzitsu bat heziketara zuzentzen dute ( Danimarka, Suedia, Alemania, 
Austria, eta abar.), langabezian daudenei eta baztertze arriskuan dauden kolektiboetara 
zuzendutako heziketari bereziki. Aitzitik, hegoaldeko Estatuak diren Grezia edo Italia 
bezalakoek beren bitartekoen ehuneko gehientsuena enplegu-sustapenari zuzentzen diote. 
Bien bitartean, enplegu sortze zuzena batez ere Belgika, Frantzia edo Irlanda bezalako 
estatuetan erabiltzen da. 

 
Europako enplegu-politika nazionalen orientazio orokorrean  gertatu berri diren 

aldaketak 
 
Ikuspuntu kualitatibo batetik, azken urteotan Europako herrialde gehienetan enplegu-

politiken orientazio orokorraren aldaketa ematen ari da.  Hurrengo aspektuetan laburbildu 
daitezke: 

 
-Lehenik eta behin, azken urteetan enplegu-politika “aktibo” eta “pasiboen” (erretiro 
aurreratua eta langabezia-prestazioak)  artean jada dagoen ezberdintasunean geroz eta 
handiagoa den higadura gertatzen ari da. Modu horretan,  langabezia-prestazioen 
mailegu-hartzaileen artean lana era aktiboan bilatzea sustatzen ari da. Joera horrek 
langabezia-prestazioak jasotzeko baldintzen gogortzea eta enplegu bat bilatzearen 
jardueretan onuradunen monitorizazio biziagoan du oinarria. 
 
-Bigarrenik, azken urteotan enplegu-politikei esker onurak ateratzen dituzten 
kolektiboetan gorantz doala ikus daiteke.  Bertan laguntza gehien jasotzen duen 
kolektiboa gazteena da (kualifikazio baxuak dituztenak bereziki) eta epe luzean 
langabezian dauden pertsonak. Gazteen kolektiboari dagokionez, hainbat herrialdeetan 
hezkuntza mundutik lan mundurako bidea “errazteko” berritutako interes bat ikus 
daiteke. 
 
-Hirugarrenik, azken urteotan garrantzia gehiago ematen ari zaio bertako/lurraldeko 
agintariek bete behar duten rolari, bai diseinuan eta baita enplegu-politika aktiboen 
ezarpenean ere. 

 
-Azpimarratu beharreko beste joera bat, jada existitzen diren lan neurri anitzen eta lan 
merkatuan zeharkako eragina izan dezaketen  neurri polítiko ekonomikoen eta sozialen 
arteko koordinazioa handitzean oinarritzen da. 
 
-Azkenik, hainbat herrialdek ( Frantziak, Herbehereak, Erresuma Batuak), ingelesez “one-
stop shops” deritzona ezartzen ari dira, hau da,; langabezian dauden pertsonak etxe 
batzuetara zuzendu daitezke, eta bertan euren intereseko informazio   guztia ematen zaie. 
Horrela izanik, “one-stop shops” horiek langabezian dauden pertsonak berriz zuzentzen 
dituzte euren beharretara gehien egokitzen diren zerbitzu edo programetara.  
 
Interesa duten Europako esperientziak  
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Lan merkatu desiragarria duten hainbat Estatu Kideren kasuaren ikerketa egin ondoren,  
(esate baterako  Europar Batasuneko langabezia-tasa baxuenak duten Danimarka eta 
Herbehereak) zergarik gabeko ekonomia irekiak eta kanpo merkatuan oso lehiakorrak diren 
herrialdeak direla egiazta dezakegu. Euren ezaugarri nagusia enplegua sortzeko gai diren  lan-  
-merkatu oso malguak izatea da, baina aldi berean, langabezia-prestazio emankorrak dituzte 
langabezian dauden pertsonak lana bilatzen duten bitartean. 

 
Enplegu-politika aktiboen ezarpen zehatza kontuan hartutako  herrialdeen artean oso 

ezberdina da. Edonola ere, euskal ikuspuntu batetik eginiko daniar eta holandar ereduen 
lehenengo ebaluazio batek eredu horien arrakasta hartutako neurrien “ pertsonalizazioan ” 
oinarritzen dela aditzera ematen du. Horrela bada, gizabanako bakoitzak aurkeztutako 
beharrak era eraginkorrenean erantzuna jaso dezaten, ekintzaren “azkartasunarekin” batera, 
horrela langabezian dauden pertsona horiek egoera horretan ahalik eta denbora gutxien igaro 
dezaten. Gainera, politiken formulazio eta ezarpenean gizarte-agenteekin estuki kolaboratuko 
duten   agintari publikoen partehartze aktibo eta koordinatua ( bai nazio nahiz lurralde 
mailan), emandako zerbitzuen eraginkortasuna ugarituko duen elementua da. 

 
3.-AUTOENPLEGUA ETA ESPIRITU LEHIATSUA 
 

Ordena ekonomiko berria ezarri duen globalizazio prozesu geldiezinak, garapen 
ekonomikoari dimentsio global eta oso batetik ekitea behartu du, eta horretarako garapen 
sostengarria duen eremu batean ekintza oinarri berriak ezarri behar dira. Horretarako, jarraitu 
beharreko bideak estrategia global bat behar du eta hori hurrengoetatik igarotzen da: 

 
-Ezagutzan oinarritutako ekonomia eta gizarte baten igarotzea prestatzea, informazio 

gizarteari eta I+D-ri dagozkion politiken hobekuntzaren bitartez eta baita, lehiakortasunaren 
eta berrikuntzaren eta barne merkatuaren bukaeraren alde egiten duen estruktura-
erreformaren prozesua azkartzearen bitartez. 

 
- Enpresek formazioa arloan egin beharko lukete inbertsioa, hauxe baita lehiakortasuna 
bermatzeko gakoa. 
 
-Europar giza eredua modernizatzea, giza kapitalean inbertitzearen bitartez eta baztertze 
sozialaren aurkako borrokaren bitartez. 
 
-Perspektiba ekonomiko sendoak  eta hazkundearen aldeko perspektibak   mantentzea, 
egokiak diren neurri makroekonomikoak aplikatuz. 
 
Testuinguru honetan, gizarte modernoenetan, enpresa espiritua eta lehiatzeko jarrera dira 

ezagutzan oinarritutako ekonomia baten garapenaren  dimentsioaren gakoa. Lehiatsua den 
kulturan, berritze, ezagutza eta dinamismo sozialaren generazioak batzen dira. Horrela bada, 
kultura hori, biztanleriaren ongizatea hobetuko duten balore, ondasun eta zerbitzu berriak 
gehitzeko gai izango da. 

 
Euskal gizarteak duen enpresa-dinamika sozio-ekonomikoa aztertuz, indarra duen oinarri 

lehiatsua badagoela egiaztatzen da. Zabaltzen ari den ekoizpen-ehun bat egotea, aberastasun 
mailaren garapen baikorra, hezkuntza maila altua edo azken urteetan I+D-ko gastu eta 
pertsonalean egindako esfortzu handia bezalako faktoreek lehian hasteko ekintzaren substratu 
emankorra sortzen dute.  
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Hala ere, betidanik euskal ekonomia bereizi izan duen enpresa-dinamismoa moteldu egin 
dela ikus daiteke.   

 
Zentzu horretan, enpresak sortzeko erritmoa ez da nahikoa hurrengo arrazoiak direla 

medio: 
 
-Lehiakide berriak geroz eta azkarrago agertzen dira. 
-Garapen bidean dauden herrialdeetatik eta atxikimendu bidean dauden europar 
herrialdeetatik datorren lehia handitu da. 
-70. hamarkadaren antzerako estruktura-aldaketaren posibilitate iraunkorra. Horrek duda 
mudan jarriko lituzke gaur egungo euskal sektoreen espezializaziotik sortutako abantaila 
lehiakorrak. 
 
-Gero eta garrantzi gehiago duen ekonomia globala. 
-Herrialde garatuenek ekintzaile kopuru handiagoa dutela egiaztatua egotea. 
 
Biztanleriaren gelditze bat ikusten da, biztanleriaren zahartzean isla duena, eta horrek 

belaunaldi erreleboa moteldu eta  dinamismo soziala gutxitu dezake. 
 
Aberastasun mailaren garapena baikorra izan da, industria berregituratze prozesuak 

pairatu duten beste Europako herrialdeena baino handiagoa. BPG eta per capita BPG-ari 
dagokionez Europako balio ertainetara iritsi da. 

 
Autoenpleguari dagokionez, ELGA-ko beste estatuetan eman den igoera eman ez bada 

ere, Euskadin ekintzaileen kopuruan igoera nabarmena ikusi da eta horrek biztanlerian 
enpresa-dinamika nabarmena badagoela esan nahi du. 

 
Biztanleria kontua izanik,  Euskadik Estatuko batez bestekoa baino enpresa ehuneko 

handiagoa du. Hala eta guztiz ere, enpresa-dinamikaz mintzatzen garenean, bereziki elkarteen 
eraketan, azken urteetan garapen motelagoa azaltzen du. 

 
Nazioarte mailan dagoen egoera kontuan izanik, gobernuaren eta hurbileko instantzien 

bitartez, gizarte ekintzailea den Euskadik Gizarte Ekintzailearen Euskadiko Planaren bitartez 
estrategia koherente bat abian jartzea bilatzen du. Laburbilduz, Gizarte Ekintzailearen 
Euskadiko Planarekin Euskadi garapen ekonomikoaren polo berria eta erreferentzia puntua 
bilakatzea da. Munduko herrialde ekintzaileenetariko bat izatea, hurrengo urteetarako 
helburu hori lehentasun eta proiektu politiko bihurtuz. 

 
Euzko Gaztedik autoenpleguaren alde egiten du, egungo lan egoera eskasaren irtenbide 

posible bezala eta gure herrialdearen garapena lortzeko oinarrizko zati bezala. Horretarako 
hainbat helburu espezifiko bete behar direla uste dugu, besteak beste: 

 
- Berezko nortasun, idiosinkrasia eta berezitasunetatik abiatuz aukera eta etorkizuneko 

sektoreetara gerturatzea ahalbidetzen duen jarduera berrien sortzea eman behar da 
euskal ekonomian. 

- Ekintzaile-enpresaburuari balorazio eta kontsiderazio sozial baikorra emango dion 
Euskal Gizarte baten sortze prozesuan aurrera egin behar da. 

- Enpresa-espirituaren sustapenaren inguruan interes ekonomiko, administratibo eta 
soziala piztu behar da. 

- Enpresa eta Euskadi gizarte ekintzaile bat bezala bermatzeko esfortzu publikoak eta 
pribatuak batu behar dira. 
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- Ekintzaile ahalmenaren garapena ekarriko duen testuinguru politiko, fiskal, arau-emaile, 
ekonomiko eta soziala finkatu eta garatu behar da. 

- Euskal sustapen eta garapen politikaren lehentasun horizontaletan parte hartu, horiek 
errespetatu eta indartuko dituen ekintza eremu bat zehaztu behar da, euskal gizarte 
ekintzailea konfiguratzeko. 

- Euskal gizartearen ahalmen ekintzailea aitortzea eta garatzea ahalbidetzen duten 
ahalmen eta trebetasun kulturalak, ekonomikoak edota teknologikoak garatu behar dira. 

- Euskadi gizarte moderno eta lehiatsu bat izateko prozesuan aurrera egitea ahalbidetzen 
duten kultura kolektiboa eta geroz eta balio gehiago duten eremuetako dinamismo 
ekonomikoa garatu behar dira. 

 
4.- GIZARTE EKONOMIA ETA KOOPERATIBISMOA 

 
Azken mende honetan demokrazian bizi izan den ehun urte dituen erakunde baten kide 

garela oinarri izanik, etorkizun hurbil batean enpresa demokratikoaz ezagutuko dena garatzen 
dugu eta horretarako gure etorkizunaren parte hartzea eta inplikazioa bilatuko dugu 
aurkezten zaigun egoera ekonomiko global berri honen erronkari aurre egiteko. 

 
Horregatik, gizarte ekonomia deritzon ekonomian oinarritzen diren enpresen alde egin 

nahi dugu. 
 

Gizarte ekonomiak orain arte Euskal Herriaren enpresen inguruan ezezagunak ziren 
hainbat balore eta erantzukizun eskatzen ditu. 

 
Hori dela eta, gizarte ekonomia norberaren garapen pertsonal eta naturaren eraldatzaile 

bezala sustatu nahi dugu. Lana gizarteratu eta ekoizpen prozesuan gizakia inplikatzea, 
langileari bere enpresan, bere lanetan eta bere erantzukizunetan langile eta pertsona bezala 
integratzeko lagundu diezaion. 

 
Lanak subiranoa izan behar du, bai enpresaren antolaketan eta baita lanean, ekoiztutako 

aberastasunaren banaketan lana beharrezko hartzekodun den moduan . Lan demokratikoa 
gizarte aldaketaren faktore nagusia da eta izan behar da. 

 
Etorkizuneko ekonomiak langileen lansari-elkartasuna bilatu behar du, eta horretarako 

langileak akzioen banaketan integratu behar dira edo erabakiak hartzen dituzten organoetan 
parte hartu behar dute, lehen azaldu dugun bezala, testuinguru aldakor, lehiakor eta geroz eta 
globalizatuago bat kontuan izanik.  

 
Horrela, etorkizunari aurre egin behar diogu hurrengo enpresa-premisetan oinarrituz: 
 
-Globalizazioa: elkarlanean oinarrituta. 
-Barne eta kanpo elkartasuna. 
-Emaitzak eta bidezko enplegua berriz banatzea.  

 
Industria-demokrazia=Gestioan parte hartzea  
 
Enpresa sozial eta partehartzaileen subiranotasunak Biltzar Orokor edo bidezko 

Administrazio-Kontseilu batean du bere oinarria , eta bertan hurrengo premisa nagusitzen da: 
“Pertsona bat, boto bat”. Horrela gestio organoak demokratikoki aukeratzen dira, eta 
pertsonak enpresa, kultura eta demokrazia garapenean integratzen dira. Horrek, halabeharrez, 
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partehartzaileek gestioan erantzukizuna izatea eragiten du, ekoizpen bide, prozesu eta 
emaitzetan erabakiak hartzen dituztelako. 

 
Pertsona/demokrazia bikotea abiapuntu izanik, heziketa da garapen pertsonalaren 

oinarria. Hezkuntzak eta heziketak helburu oso zehatza izan behar dute: pertsona. 
Horretarako beharrezkoak diren giza baliabideak eta  baliabide ekonomikoak enpresa osatzen 
duten pertsonen Hezkuntza eta Heziketa Iraunkorrera zuzendu behar dira. Balio horiek, hain 
zuzen ere, enpresek ondasunak  modu sozialean banatzea eragiten du, eta horrela 
aberastasuna sortzen da inguruan. 

 
Gaur egun, merkatu globalizatu batean, lehiakortasunean abantaila izatea erabakigarria 

izan daiteke enpresa-etorkizunerako, bai gizabanakoarentzako eta baita globala denarentzako 
ere. Langile kideek enpresan parte hartzea lehiakortasun-abantaila da berez. Enpresa 
gehienentzat, lehiakortasun -abantaila horiek ezinbestekoak dira eta “behin betiko abantaila” 
deitu izan dena eratzen dute.  

  
Baloreen arabera lan egiten duen enpresak egokiena egiten du inork kontrolatu gabe. 

Defendatu beharreko ideiak eta lehiakortasunean abantaila izatea eragingo dutenak hauek 
dira: 

 
- Auto-laguntza eta enpresen arteko elkarlana. 
- Auto-erantzunkizuna. 
- Demokrazia partehartzailea eta ez ordezkarien bitartekoa bakarrik. 
- Berdintasuna, demokraziaren ondorio dena. 
- Demokraziaren ondorioz sortutako berdintasuna. 
- Elkartasuna. 
- Edozein langilek bere ekimen edo ideiak azaltzeko aukera 
- Komunikazio bertikal nahiz horizontala enpresako langile  eta zuzendaritzaren artean 

 
McGregorrek lanean pertsona bat sustatu eta garatzeko aukera azpimarratu zuen, eta are 

gehiago, helburu pertsonalak eta enpresakoak bateragarriak izan daitezkeela esan zuen. 
Planteamendu hori oraindik gutxi ustiatu den aurkikuntza da.  Horrekin pertsona horien 
ahalmen intelektual eta sortzaileak bildu daitezke,  euren hazkunde eta garapen pertsonala 
sustatzen den bitartean. 

 
-Ate irekiak ( enplegua sortzea) 
 

Enpresaren izaera demokratikoa ez da bere gizarte-alderdian amaitzen, baizik eta 
autogestioaren mailakako garapena eskatzen du eta horrekin batera enpresa-gestio eremuan 
kideen partehartzea ere. Hori dela eta, gure ehun urteko sustrai demokratikoak berretsiz, 
enpresari dagokionez aldaketa baten beharra dagoela ondorioztatzen dugu, eta enpresan 
garapen demokratiko baten alde egin behar dela. Hori guztia, lehenago aipatu eta azaldutako 
baloreetan oinarrituz. 

 
5.- ENPLEGU-POLITIKAK 
 
Gazteen langabeziaren eta enplegu bat lortzeko duten arazoen analisi batek, esku-hartze 

lerroak tipifikatzera eramaten gaitu, lehen aipatutakoa kontuan izanik. 
 
Euzko Gaztediren ustez, lerro horiek egituratu behar dira, alde batetik, enplegu-politika 

gauzatzen den programa “klasiko” edo ez hain “klasikoen” inguruan. Hala ere, erabilitako 
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analisiaren ikuspuntuak tresna klasikoetara mugatzen ez diren jarduera berriagoak 
identifikatzea ahalbidetzen du. Horrela egituratuta dauden jarduera-lerro nagusiak 
hurrengoak izango lirateke: 

 
1- Enpleguarentzat orientazioa 
 
Agertze eta intentsitate maila ezberdinekin oztopo objektibo eta subjektiboak batera 

existitzeak  “langabezi egoera” langabezian dagoen pertsona bakoitzarentzat ezberdina izatea 
eragiten du. Era berean, edukia, intentsitatea eta akzioen denboraren luzapena erabakitzen du. 
Oztopoak baztertu eta gainditzeko helburuarekin, norbanako arreta eta laguntza prozesu 
baten bidez , langabezian dagoen pertsonaren artean eta orientatu dezakeen pertsonaren 
artean ezarriko dira.  

 
Orientazioak lanik gabeko pertsona guztiak enpleguaren neurri aktiboetara heltzea 

bermatu behar du, eta baita akzioen diseinua eta gauzatze prozesua hainbat kolektiboen behar 
eta eskakizun zehatzetara moldatu ere. 

 
 EGI-k proposatzen du D.B.H. bukatu baino lehen enpleguarentzat orientazioa sustatzea, 
zeren gazteei azaldu behar diete zein ikasketak duten epe ertainerako eskaera. Horrela, gaur 
egun dagoen frustrazio handia, bere arloan egin lan ezin duten hainbat lizentziatuen artean 
gerta ez dadin 
 

2.-Lanerako prestakuntza: 
 
Lanerako prestakuntzaren planifikazio eta gestioan usadio zaharra dago. Hala ere, 

Lanerako Prestakuntza programako etekinak eta emaitzak hobetu eta kolektibo ezberdinak 
euren laneratzerako dituzten berezitasunetara egokitzeko, hurrengo hobekuntzak egin 
beharko liratekeela uste dugu: 

 
f) Kualifikazio heziketa-prozesuei garrantzi gehiago emango zaie. 
 
g) Heziketari dagokionez, teknologia berri gehiago erabiliko dira, hauek ohikoa den 
talde-prestakuntza teoriko-praktikoa baino eraginkorragoak direnean. 
 
h)Parte hartzeko mementoa eta moduari dagokionez, prestakuntzak aktibitatearen 
aldeko, prebentzio eta berehalakotasun printzipioetaz arduratuko da. 
 
i)Kontuan hartu beharreko oinarrizko irizpidea pertsona orok prestakuntza 
eraginkorrena jasotzeko eskubidea duela da. 
 
j) Formazioa gazteek enplegu bat lortzeko duten zailtasunera moldatu beharko da. 
 

 3.-Prestakuntza praktikoa enpresekin 
 

Lan esperientzia eskuratzea okupazioaren eragile zuzena da, horregatik heziketa 
erregelatuan formazioaren portzentaia praktikoa behar duela izan deritzogu, lan merkatua 
orekatuz 

 
Prestakuntza praktikoa enpresetan heziketa prozesu baten moduan egituratu beharko 

litzateke, bai helburu, eduki, metodo eta zehaztutako ebaluazio sistemekin, beti ere 
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enpresarekin hitzartu ondoren. Enpresa ingurua aproposa da lan ohiturak eta gizarte-lan 
gaitasunak bereganatzeko, eta baita erakundeari dagozkion jarrerak garatzeko ere. 

 
Era malguan enpresen lan prestakuntzaren hainbat modalitate sustatu beharko dira 

(praktika kontratuak, elkarlan-bekak,...) Gestioa lan prestakuntza diseinatu eta irakatsi 
dezaketen egituretatik eramango da.  

 
Aldi Berean, halako kontratuak eskulan prestatua eta merkea besterik ez izateko, sarritan 

gertatzen den bezala, neurriak sortu beharko dira. 
 
4.- Bitartekotza: 
 
Lan merkatua era ezberdinean banatzen da; enplegu bat lortu duten pertsonak beste bat 

bilatzeko aukera gehiago du. Bestalde, lan bat aurkitzeko ohiko bidea lagunen edo ezagunen 
bitartez dela egiaztatzen da. Horrek hainbat kolektibo lan-merkatuan sortzen diren enplegu 
aukeretatik aldenduta egotea eta enpleguaren difusio orokorra ez egotea ekartzen du . Hori 
dela eta, enpleguaren eskaintza eta eskarien artean ez dago orekarik eta politika publikoek 
hori eragotzi beharko lukete.  

 
E.A.E-n lan-transferentzia osoa oraindik ez egotea, Espainiar Estatuan dagoen 

enpleguaren behin-behinekotasun eta eskastasunaren egitura eutsi behartu gaitu. 
ETT-ak bitarteko nagusia izanez, halako enpresak legez kanpo uztea eta lan-burtsa publiko 
bitarteko bezala sortzea aldarrikatzen dugu 

 
5. Kontrataziori laguntza eta lan ezegonkorraren aurkako borroka:  
 
Laneratzerakoan kolektiboen artean dauden etengabeko diskriminazioak eta oztopoak 

baztertzeko helburua duten enplegu politikak behar dira, gutxietsita dauden kolektiboen 
kontratazioaren laguntza azpimarratuz, horien artean gazteak daudelarik. 

 
Politika horiek kalitatezko enpleguak lortzearen alde egin behar dute, kontratazio 

modalitateari, soldata-baldintzei eta karga eta erantzukizunen banatzeari dagokionez.  
 
6-. Enpresa sustapenerako laguntza:  
Enplegu politikek enpresa espiritua bultzatu behar dute gaztediaren artean eta horrela 

lanpostu berriak sustatuko dituzten enpresa berriak sortzeko aukera egongo da.  
 
7-. Berdintasunerako Politiken babesa: 

 
Ezin dugu ahaztu gaur egun emakumeen eta gizonen langabezia-tasa dagoen diferentzia. 

Gainera, berriki gertatutako inkestek erakusten dute emakumeek gizonak  baino %20 inguru 
diru gutxiago lanpostu berberean irabazten dutela. Horregatik, babesten dugu Ekintza 
baikorretako planetan aurkitzen diren enplegurako neurriak, baita Emakumezkoen eta 
Gizonezkoen Berdintasunerako Legea ere.”   
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Euzko Gaztedik, EAJ-PNVko gazteen mugimendu abertzaleak, bere ideologia 
aurrerakoia eta humanista aldarrikatzen du. Ideologia honek, pertsona nahiz herri ororen 
eskubideak babesten ditu giza eskubideen izenean. Hau horrela izanik, giza duintasuna eta 
pertsonaren garapen integrala arriskuan jarriko lukeen botere politiko edo/eta sozialaren 
aurka dago, gizabanakoa edozein latitudetan dela ere aske bizi ahal izan dadin. 
 

Euskal demokratak garen heinean, lanean jarraituko dugu gaur egungo abertzaletasuna 
gizartearen eraldatze indar bat izan dadin. Hori horrela izanik, hona etorri diren etorkinek eta 
baita beste latitudeetara emigratu behar izan duten euskal herritarrek pairatu behar izan 
dituzten arazo eta gabezien aurrean ardura eskainiko genuke. Gure aburuz, pertsona hauek 
guztiak, bai joandakoak nahiz etorri berri direnak ere, euskal gizartearen zati dira; hauxe da 
gure behartsuenekiko elkartasunaren oinarria.  
 

Garai haietan beste herrialdetara emigratu zuten euskal biztanleek euskal nortasuna eta 
helmugako herriak zuen nortasuna uztartu eta bateratzea lortu zuten. EGIren aburuz, 
aberasgarria litzateke Euskal Herrian bi nortasunak errespetatu eta suspertzea, euskalduna eta 
etorkinen jatorrizko nortasuna alegia.  
 

Kultura anitzeko elkarbizitza solidario batean Euskal  Herriaren proiektuan parte hartu 
nahi dutenei Euskal Herriaren eskubideak defendatzeko konpromisoa hartzeko eskatzen 
diegu; bere etorkizuna erabakitzeko eskubidearen alde egiteaz gain, nazioartean Euskal Herria 
izateko eskubidea onartua izan dadin ahal duten guztia egin dezaten. Era berean, herritar 
guztiek Euskadiren garapenaren alde tinko ager daitezen erregutzen dugu. Konpromiso 
honekin hazkunde ekonomikoa eta ondasunen banaketa orekatua lortu daiteke, gure herria 
Europa mailan ongizatearen eta babes sozialaren eredu bilakatuz.  
 

Lehenago aipatutakoaz gainera, beste herrialdeen aurrerapenarentzat mesedegarria 
izango litzatekeen garapen-lankidetza politika baten alde egiten dugu, beraien herrialdeetan 
bizitza duin bat lortzeko eta emigratu behar izan ez dezaten.  
 
Azken finean, herri inmigrantearen eta etorkinei harrera solidarioa egiten dien herriaren 
esperientzia bikoitza abiapuntu izanik, Euskal Instituzio Publikoen aurrean hurrengo 
legealdiaren egutegian “ad hoc” garapen juridiko arau emaile bat aldarrikatzen dugu.  
 

.Harrera gaiei dagokienez. Sartzeko legezko bideak zehaztea eta gure lurraldean 
daudenez gainera, erroldan sartu nahi duten pertsonak arautzea. Era berean, nazio, 
lurralde eta udalerri mailako etorkinentzat laguntza programak era koordinatuan 
sustatzea, gizarteratzeko baliabide guztiak izan ditzaten.  

 
.Lan gaiei dagokienez. Lan eskaintza, soldata duin eta lanaldiaren iraupen bera lortzeko 
aukera berdintasuna. Langileen esplotazioaren aurkako baliabideak bermatzea, 
sindikatuetan biltzeko eta greba egiteko eskubidea. Era berean, gizarte segurantzan 
kotizatzeko eskubidea, eta horrenbestez, gizarte-babesaren prestazioak izateko eta 
langabeziaren aurkako prestazioak izateko eskubidea. 

 
.Osasun gaiei dagokienez. Zaintze, osasun-laguntza eta gaixotasunen bat izanez gero 
aseguru bat izateko oinarrizko eskubidea bermatzea.  

 
.Hezkuntza gaiei dagokienez. Gurasoek beren seme-alaben hezkuntza mota hautatzeko 
aukera berdinak izatea, doako eta gizarteratzea helburu duen hezkuntza sistema baten 
barruan, kultura aniztasuna errespetatzen eta giza eskubideak indartzen dituena.  
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.Laguntza juridikoaren gaiari dagokionez. Prozedura administratiboen berdintasuna 
bermatzea eta legearen aurrean eskubide eta betebeharren osoko aitorpena sendotzea; 
hau da, babesa izateko eta errugabetasun-presuntzioko eskubidea tinkotzea. Horretarako, 
etorkinen eskuetan lege-aholkularitza jarriko da, bidegabekeria eta euren eskubideak 
erabiltzeko bermeen gabezia ekiditeko.  

 
.Kulturaren gaiari dagokionez. Etorkinen jatorrizko kulturen ezaugarri baikorrak 
sustatzeko era aktiboan inplikatzea, etnozentrismoa eta ezezagunari izan daitekeen 
beldurra eta ukapena ekiditeko.Ulermen, konfiantza eta jatorrizko kultura eta 
euskaldunaren elkarren arteko begirune loturak ezartzea. 

 
.Etxebizitzaren gaiari dagokionez. Etorkinek euskal instituzioek kasu bakoitzean ezartzen 
dituzten etxebizitzarako programak eta laguntzak eskuratzeko eskubide berdinak izatea.  

 
.Euskal diasporaren gaiari dagokionez. Euskal Gizataldeen barruan sartzen diren 
pertsonei instituzioen laguntzak erraztu eta bideratzen dituen lege-esparrua onartzea 
eskatzen dugu, maiatzaren 27ko 6/1994ko legeak xedatzen duen moduan (Erbestean bizi 
diren euskaldunak, baita beren ondorengoak ere, Euskal Herriko Autonomia-Estatutuko 
7.2 artikuluan aipatzen den bezala. “Atzerrian bizi direnek eta gauza bera beroien 
ondokoek hala eskatzen baldin badute, Euskal Herrian bizi diren egoiliarrek dituzten 
eskubide berberak izango dituzte, baldin eta horien azken egoitza administratiboa Euskal 
Herrian izan bada, eta Espainiar naziotasunari eutsi badiote”. Euskadin jaio eta 
Espainiako Gerra Zibilaren ondorioz hemendik atera eta oraindik atzerrian bizi direnak, 
eta Euskal Etxe aitortuetako kidea. Lege esparru horrek laguntzak era pertsonalizatuan 
eta Euskal Etxeen bitartez bideratzeko aukera eman behar du. Gaur egun Euskal Etxeen 
bitartez emate dira eta sistema horrekin euskal herritar askok laguntza horiek ez ditu 
jasotzen. 

 
 

Euskal Herrian dauden elkarte eta gizarte taldeei dagokienez, Euzko Gazteditik instituzio 
publikoak eta gizarte erakundeak ordezkatuta dauden eremu bat sortzearen alde egiten dugu, 
hau akordioak bilatu eta gizarte materian dauden gabeziak bete eta arazoak konpontzeko 
behar diren konponbide multilateraletara iristeko. 
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♦ Testuinguruaren analisia:  
 

Egungo gizartean mota ezberdinetako droga kontsumoa orokorrean hazi egin dela 
egiaztatua izan da. Droga-trafiko eta kontsumoaren prebentzio eta kontrolaren alorrean 
jarduten duten bulego eta organismoek egindako txostenen emaitzen arabera, zilegi ez direnak 
deituriko drogen kontsumoa gutxituz joan beharrean, areagotuz joan da azken hamarkadetan. 
 

Aipaturiko erakundeek egindako ikerketen ondorioek zifra kezkagarriak ematen 
dizkiguten arren, egia da batzuetan gizarteak ez duela ezer ere egiten kontsumo-ereduak 
aldatzeko. Alde batetik, “legezko drogak” deiturikoen kontsumoa gauza guztiz arrunta 
bilakatu da geroz eta jende gazteagoak osatzen duten taldeetan. Bestalde, “legez kanpoko 
droga”-tzat hartzen direnei dagokienez, cannabis edo “droga bigun” deiturikoak 
kontsumitzen dituzten pertsona kopurua geroz eta handiagoa den arren, osasun-sistema 
gehien kaltetzen ari diren substantziak (gomendatutako tratamenduekin alderatuz eta 
gizartean sortzen dituzten kostuak kontuan hartuta) opiazeoak (heroina eta kokaina barne) eta 
azkenaldi honetan “droga sintetikoak” deiturikoak dira. 
 

Kontsumitutako droga edo substantzia motaz gain, kontsumo-ereduetan ere aldaketa bat 
nabaritu da, bai erabilitako substantziei dagokienez eta baita ohiko administrazio-bideei 
dagokienez ere. Horrela, bide parenteralez edota zainen bidez kontsumitzen dutenen kopurua 
pixkanaka gutxituz doala sumatu da eta era berean erretzen kontsumitzen dutenen kopurua 
gehitu dela sumatu da. 
 

“Tradizionala” den  kontsumo mota honetaz gain, droga sintetikoen kontsumoan ere 
badago hazkunde bat. Crack eta cannabisarekin batera, asteburuetako jolas eta jai giroetan 
kontsumitzen dira gehienetan eta gizartetik kanpo geratutako guneetan bizi ez den 
biztanleriaren artean, batez ere gazteen artean. 
 

Kontsumoa gehitzeak dakartzan ondorioak ez dira oso ezagunak, baina bai ordea oso 
larriak. Merkatuko eskaintza zabalak izugarri oztopatzen ditu kontrol lanak, baita era 
honetako substantziak sarritan hartzeak dakartzan ondorioak edota kontsumitu eta 
momentuan izandakoak zehaztea ere. 
 

Egoera honen aurrean, “tradizionalak” eta “sintetikoak” deritzen drogen kontsumoak 
sortu duen problematikari heltzeko lehentasunezko eta funtsezko behar bat dagoela 
adierazten du Euzko Gaztedik. Informazioa. 
 
♦ Informazioa, Erregulazioa eta Kontrola. Gizabanakoaren askatasunaren aldeko apustua, 
bizi den gizartearen ongizatea ahaztu gabe. 
 

Drogen inguruan aritzen diren hainbat erakundek zehaztutako ekintza politiken arabera, 
lehentasuna prebentzioari eman behar zaio. Tratamendua, droga erabiltzaileak 
birgizarteratzea eta kalteak gutxitzea bigarren planoan ageri dira. 
 

Prebentzio-politikak eta droga kontrolak droga errotik ateratzera daude bideratuta eta 
eskaintza kontrolatzeko printzipioan oinarritzen dira. Horrela, baliabide publikoen gehiengoa 
trafikoa eta kontsumoa gutxitzeko erabiltzen dira. Hala ere, horrek ez du lagundu kokaina, opio 
edo beste substantzia psikoaktiboak produkzioak gutxitzen. Horren ordez, aipatutako 
substantzien eskaintza areagotu egin da merkatuan azken urteetan. 
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Begi bistakoa da egungo gizartean txertatuta dagoen arazo bilakatu den gaiari buruz hitz 
egiterakoan beldur bat dagoela, lotsa orokor bat. Egun gizarteko errealitateari aurre egiteko 
beharra dago inoiz baino gehiago. Egun badago legez kanpokoak diren substantzien 
kontsumo bat, baita kontsumo, kontrol eta errotik ateratzeko prebentzio politikak ere, baina ez 
dira nahikoak XXI. mendean. Egungo gizarteak osasun-politikak kudeatzeaz, gizartearen 
ongizateaz eta ekonomiaz arduratzen diren politikariengandik errealitatearekin bat datorren 
erantzun bat espero du, ikuspuntu moralak alde batera utziko dituen eta arazo honi osasun 
publikoaren ikuspuntu batetik helduko dion erantzun  bat, betiere gizabanakoaren 
askatasunari bere gizartean begirunea erakutsiz. 
 

Orain arte, droga kontsumoak dakartzan ondorioen arriskuez jendea ohartarazteko 
garatutako ekimenak beharrezkoak eta onuragarriak dira. Horretaz gain, guztiz funtsezkoa da 
mota ezberdinetako droga kontsumoa prebenitzeko zuzendutako hezkuntza egoki bat 
instituzionalizatzea. Ezagupen orokor eta objektibo bat izanda soilik bermatu ahalko dugu 
edozein motatako drogak kontsumitzeko edota ez kontsumitzeko askatasuna izatea. Zentzu 
honetan, instituzioek ikastetxeetan ikasgai edota kredituak gehitu beharko lituzkete 
merkatuan dauden drogen tipologiari eta hauen kontsumoak dakartzan ondorioei buruzko 
informazio objektiboa emanez. 
 

Era berean, argi dago droga erabiltzaileak “gizarte-bazterketa” deituriko taldeetan sartuta 
daudela. Arrazoiak ezberdinak izan daitezke, hala nola osasunaren alorreko arrazoiengatik 
(egoera antihigieniko eta penagarrian aurkitzen diren eta heroina eta opiazeo ezberdinak 
bezalako substantziak kontsumitzen dituztenak) edota gizarte alorreko arrazoiengatik. Talde 
hauetako jendea GIB bezalako gaixotasunekin edo jokabide antisozial edo legez kanpokoekin 
lotzen du gizarteak, sarritan substantziak kontsumitzeak dakartzan ondorioen eraginez eta 
beste batzuetan, gizarte bazterketak eragindako beharrizan ekonomikoen eraginez. 
 

Testuinguru honetan, Kalteak Gutxitzeko Zentroak, Kontsumo Higienikorako Gelak eta 
Xiringa Trukerako Programa sortzeko ekimenak egoera objektibo bateko neurri bezala 
ulertzen dira. Egungo gizarteko droga kontsumoa. 

 
Droga erabiltzaileek material esterila aurki dezakete osasun-pertsonal espezializatuek 

kontrolatutako injekzio gela baten. Bertan, droga kontsumoari lotutako gaixotasun eta 
patologiei buruzko informazioa, gomendioak eta laguntza jaso dezakete eta baita osasun- eta 
gisa-baliabideei buruzko informazioa ere. 

 
Amaiera eman behar zaio talde honek osatzen duen gizarteko ikusezintasunari eta 

bazterketari. Beharrezkoa da “legez kanpokoak” diren drogen kontsumoaren ikuspegi 
moralaren aurrean aldaketa bat sortzea. 
 

Hala ere, aurrerapauso handia izan diren eta dagoeneko dauden politika eta programez 
gain, beharrezkoa da pauso bat gehiago eman eta hainbat drogen merkatua legeztatuko eta 
erregulatuko duten politikak garatzeko konpromiso bat hartzeko apustua egitea, hauxe baita 
etorkizunean izango diren arazoei aurre egiteko bide bakarra bera bizi den gizartearen 
ongizatea ahaztu gabe. 
 

Har dezagun oinarri bezala legez kanpokoak deritzen droga trafikoaren merkatu beltz 
bat dagoela eta bertan eskaintza eta eskaera bat, hori gutxitzeko eta errotik ateratzeko 
politikak garatuz hamarkadetan zehar aurre egin nahi izan zaiola ezer lortu gabe, kontrol 
zorrotzak egon diren arren produkzioa eta trafikoa gutxitu beharrean hazkuntza bat sumatu 
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delako. Hau guztia kontuan hartuta argi dago planteamendu aldaketa bat egiteko beharrean 
aurkitzen garela. 
 
♦ Informazioa, Heziketa, Prebentzioa. Legeztatze aurretiko pausoa. 
 

Euzko Gaztedik informazio- eta heziketa-politikekin jarraitzearen aldeko apustua egiten 
du arriskupeko taldeak, batez ere gazteak, mota guztietako substantzia eta drogak (legezkoak 
eta legez kanpokoak) kontsumitzeak dakartzan ondorioei buruz prebenitzeko asmoz. Hala ere, 
heziketa eta informazioaz gain, beharrezkoa da instituzioek gizabanakoei aukeratzeko 
askatasuna bermatzea eta baita aipaturiko substantziak kontsumitu edo ez hautatzeko 
eskubidea izatea ere. Hau, ezagupenak eta informazioa izanik modu arduratsu baten egin 
ahalko da. Bakoitzak bere hautaketa egiteko gaitasun pertsonalak eta gizarte-gaitasunak 
ematea da kontua. 
 

Drogak era arduratsu baten kontsumitzen dituen gizarte baten eredu utopikoa dugu. 
Hori dela eta, informazioa eta heziketaz gain, beharrezkoa da instituzioek “legez kanpoko” 
drogen merkatu beltza errotik ateratzearen aldeko apustu bat egitea. Argi dago alor honetako 
errepresio-politiken garapenean oinarritutako instituzio-jarduerak huts egin duela. XXI. 
mende berri honetan ezinbestekoa da merkatua arautuko duten eta mota guztietako 
substantzien ekoizpenaren eta merkaturatzearen kontrolak, osasun-baldintzak, 
gomendatutako gehienezko dosiak eta ekoizle eta kontsumitzaileen  kontura dauden mota 
guztietako substantziak merkaturatzearen tasak eta zergak finkatuko dituzten politiken 
garapenaren aldeko apustua egitea. 
 

Kontsumoa arautzearen eta substantziak merkaturatzearen aldeko apustuak ez du esan 
nahi guztiz baimendu behar direnik edota instituzioek kontsumo neurrigabea sustatuko   
dutenik.   Aitzitik,   droga   kontsumoak   dakartzan   ondorioak   nabarmenki  
 
gutxituko dituzten ekimenak sustatzean oinarritzen da: klandestinitate egoera baten utzita bizi 
diren kontsumitzaile-taldeen gizarte-banaketa egoera. 
 

Horretaz gain, gutxieneko osasun-baldintzak eta ekoizpen- eta merkaturatze kontrolak 
ezartzeak egungo merkatuaren akats bat errotik ateratzen lagunduko du, hau da, ekoizle eta 
bitartekariek merkaturatutako substantzien aizunketa. 
 

Mota guztietako substantziak kontsumitzen eta ekoizten dituztenei tasak edota zergak 
ezarriz gero, instituzioek informazio, heziketa, kontsumoa eta honek dakartzan ondorioetara 
bideratutako politika-sustapenera eta droga kontsumitzaileengana bideratutako osasun-
laguntzara zuzendu beharko duten fondo-sarrera bat jasoko dute. 
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Errefuxiatuak babesteko Nazioarteko Zuzenbidea egon arren, gaur egun, errefuxiatu 
politikoaren kontzeptua zalantzan jartzen ari da. Azken hamarkadetako gatazkek eragindako 
egoera larriek, pertsona horiei eskainitako babesa behar dutena  baina gutxiago izatea 
ondorioztatu du.  

 
Errefuxiatuen arazoei aurre egiteko erabilitako baliabideak lekuz kanpo geratzen ari dira, 

Bigarren Mundu Gerrako pertsonei zuzenduta baitzeuden. Hori dela eta, Euzko Gaztedik, 
gazte erakunde abertzale eta aurrerakoiak, errefuxiatu politikoaren kontzeptua gaurko 
garaietara egokitzea nahi du; XXI. mendean pertsona horien eskubideen urratzeak ekarri duen 
mundu mailako problematikaren jakitun izanik, pertsona horiek Euskadin integratzeko modu 
berri bat hain zuzen ere. Oinarrizko eskubideen urratzea, hala nola: existitzen ez den 
inmigrazio politika eta jasaten dituzten itzultze eta kanporatze arbitrarioak. Ondorioz, 
biziraupena ukatzen diete.  

 
Europako hainbat herrialdeetan dauden mugimendu abertzale baztertzaileen aurrean, 

Euzko Gaztedi errefuxiatu politikoen erreferentea izango da. Arrazakeria, erlijioa, 
nazionalitate edo ideia politikoak direla medio, beste herrialdeetara alde egin behar duten 
pertsonen alde egingo du Euzko Gaztedik. Gure Herrian hartuz eta ahal dugun heinean 
lagunduz, bizitza berri bat has dezaten.  

 
Ponentzia honen bitartez, errefuxiatu politikoei dagozkien oinarrizko eskubideak 

babestearen alde egiten dugu, eskubide horiek harrera egiten dien herrialdearen herritarren 
berdinak izan daitezen, eta beste hirugarren herrialde batzuetatik datozen hiritarrengan 
inolako diskriminaziorik egon ez dadin. Errefuxiatuak, aitortuak izan edo ez, pobrezia, 
desberdintza, giza eskubideen urratze masiboak eta sistema demokratikoen gabezia bezalako 
arazoen isla dira. Gizabanako horiek berehalako laguntza eta lege-babesarekin batera, 
prebentziozko ekintza behar dute.  

 
Egoera horren aurrean, Europako Batasunak inmigrazio politikak bere gain hartuko ditu. 

Euzko Gaztedik, horretara bideratuko ditu bere ahalegin guztiak, inolako murrizketarik gabe, 
errefuxiatuaren alde. Familiaren inguruan, hirugarren herrialdeen herritartasun estatutuaren 
aspektuan, harrera gaietan, errefuxiatu estatutuaren emate eta kentzearen prozeduretan eta 
aberrigabeen babesari dagokien gaietan egiten diren proposamenak babestuko ditu Euzko 
Gaztedik.  

 
Era berean, errefuxiatu politikoen babesik gabeko egoera horri irtenbide bat bilatzeko 

beharra azpimarratzen dugu, irailaren 11 eta martxoaren 11ko zoritxarreko gertaerak direla 
eta, pertsona horien gaineko errepresio-neurriak modu bidegabean gehitu direla kontuan 
izanik. Hori dela eta, europar akordio politikoa ezinbestekoa da  konponbidea aurkitu eta 
mantentzeko. Gutxiengo adostasuna pertsona horiek babesteko, hirugarren herrialdeetakoen 
eskubideei  eman beharreko babesaren bitartez.   
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URNIETAKO ERAKUNDEAK PROPOSATUTA,  
IV. BATZAR NAGUSIAK ONARTUTAKO EBAZPENA 

 
 
Euskal abertzaletasunaren historian behin-betikoak izan dira generazio ezberdinek euskal 

proiektu abertzale baten sendotzean egindako lanak. XXI. mende honen hasieran, gaur egungo 
eta etorkizuneko helburuekiko gure errespontsabilitatea are eta handiagoa izatea eragiten 
duten eskuartean ditugun tresna politiko, ekonomiko eta instituzionalak haiei esker ditugu.  
 

Debeku eta jarraipen luzeen gainetik, gazte generazioek euskal proiektu abertzalearen 
garapen eta eboluzioan garrantzia handia izan dute.  
 

Gure aburuz, EAJ-PNVk, alderdi politiko gisa, eta duen gizarte mugimenduarekin, 
gizarte elkarteekin erlazio iraunkorra mantendu behar du, eta are gehiago gazteen 
kasuan,hauek duten geroz eta gehiagozko gazte elkarteekiko afekzio eta alderdi politikoekiko 
gaitzestasunagatik. 
 

Horregatik EGItik EAJ-PNVk gazte organizazio ororekiko, berauetan gazte guztiak ez 
direla biltzen kontutan izanda, bere erlazioak indartu eta bultzatzeko konpromisoa hartu 
behar duela uste dugu. Aldi berean EAJ-PNVri Euskal Erakunde Publikoen inguruan, eta 
sorospide printzipiopean, Gazte Politika oso, partehartzaile, diziplinarteko eta 
interinstituzional bat lidera dezan eskatzen diogu. Gazteok parte hartu beharreko gaiak 
honakook behar lukete besteak beste: 
 

 Enplegua sustatzeko politika espezifikoak 
 Etxebizitzarako sarbide politikak 
 Hezkuntza politika pertsonalizatuagoa 
 Gizarte solidaritate eta bolondresgo lanei bultzada 
 Errespetu eta tolerantzia baloreak indartzeko programen garapena 

 
Hau guztia dela eta gazteok etorkizunaren eraikuntzan izan behar dugun garrantzia 

kontuan izanda, Euzko Gazteditik EAJ-PNVri, instituzio eta gizarte mailan, gazteoi eragiten 
dizkiguten gaiak, gazteon presentziarekin, landuko diren eztabaida gune berri bat bultza 
dezan eskatu nahi zaio. 
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AMURRIOKO ERAKUNDEAK PROPOSATUTA,  
IV. BATZAR NAGUSIAK ONARTUTAKO EBAZPENA 

 
 
Gaur egungo Eusko Gazteri gehienak euskaldun ikusten du bere burua eta neurri handi 

batean nazionalista. Halere, ez dator bat alderdi politikoekin eta esparru publikoan baita 
politikoan ere parte hartze handiagoa eskatzen du.  
 

Kezkaturik gaude, gure ustetan EAJn gazteriaren aldeko apustu nabarmena egon ez 
delako. Alderdiak diskurtso orokorrera jo du, gizarteari begira eta bitartean, gazteriaren 
gaineko eredua EAJko administrazio publikoek bideratu behar izan dute.  

 
Bestalde, gazteriaren gaineko auzian administrazioen arteko koordinazioa eskasa izan da 

maila guztietan. Izan ere, alderdiaren esku izanda ere, Udal mailan hasita eta Gobernukoan 
amaiturik, norberaren lana osatu da. Ez da gazteriaren munduan inolako buruzagitzarik egon. 
EAJk osoko politika landu behar du gazteriaren inguruan gazteen arazoei benetan aurre egin 
ahal izateko. Gaur egun gazteen politikak egiterakoan, hasialdian eta gazte elkartegintzan 
izaten dira kontuan. Izan ere, azkeneko urteotan gaztei buruzko osoko politikak egiteko urrats 
txikiak eman ditu zeharkako, parte hartzeko, arlo ezberdinetako eta erakundeen arteko 
politikak izan daitezen. Euskadiko Gazte Plana (I eta II) da horren adibide.   

 
EAJk dagoen erakunde publiko guztietan marko egonkorra ezarri behar du ( Gazteriaren 

gaineko Euskadiko Legea). Modu horretan bilduko dira heterogeneoa den gazteriaren 
diagnosia eta alderdiaren diskurtsoa. Ildo honetatik joanez gero, Gazteria Zuzendaritzak behar 
den tokia izango luke gazteria-aisia-kultura ohiko eskema apurtuz.  

 
Hau da beraz, gazteen aldeko benetako apustua: gizartean aritzeko aukera guztiak 

eskaintzea eta horretarako behar diren baliabideak osatzea.  
 
EAJk kontuan izan behar du egungo gizarteotan eta euskal gizartean bereziki, gazteek 

benetako oztopoak dituztela helduen esparrura pasatzeko garaian. Hori dela eta, alderdiaren 
lana honakoa izan beharko litzateke: Euskadiko gazteak gizarte mailan gogotsu aritzeko 
politikak egitea, hain justu.  

 
Amurrioko EGIk uste du Euskadiko egitasmo nazionalista osatzeko garaian, EAJk 

gazteriari buruzko txostena egin behar du non gazteen egoera aztertzen den. Hortaz, gazteen 
egungo arazoei aurre egiteko bidea eraikiko litzateke: lana, etxebizitza, prestakuntza eta 
baloreak sendotzea...  
 

Etorkizuna gazteetan agertzen denez, EAJk gure nahiak eta kezkak ulertuko dituelakoan 
gaude. Gainera, gazteek ez dute ilusiorik agertzen politikan edo politikarietan, orduan 
zergatik ez “ eraberritzea” eta erronka berriei aurre egitea? Gauza bat oso argi daukagu: Gure 
alderdia berritzeko garaian eredua izan da beti, are gehiago ilusioa sortu du beti. Beraz 
Euskadi etorkizuna den neurrian gure inplikazioa ezinbestekoa da lan honetan.  
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GIZARTE EKINTZAKO BATZORDEAK PROPOSATUTA,  
IV. BATZAR NAGUSIAK ONARTUTAKO EBAZPENA 

 
IZARRAK ETA BARRAK: MUNDUKO FARTSA HANDIA 

 
Azken urte honetan, harriduraz ikusten hari gara, XXI. Mendeko aurrerazaletasunaren 

zentzugabekeria nagusia: Hitzari eta elkarrizketari egindako mespretxua, gatazkak 
konpontzeko mekanismo eta tresna bezala, humanitatearen bigarren bizibide zaharrena izan 
dena egiteko, Gerra. 
 

Ez du ezertarako balio prebentzio edo neurri disuasorioak bezalako adjektiboak 
erabiltzea, gerra guztietan dagoen benetako errealitatea hau adierazten eta babesten duten 
pertsonen interesak direnean. Gizona gizonaren aurka. Egia eta errealitatezkoa den gauza 
bakarra da, gerra egin, babestu eta baieztatzen dutenek gizateriak duen ondasun 
preziatuenaren aurka doazela, gizakiaren bizitza. Ez dago arrazoirik, argudio eta 
mesfidantzarik gizakiaren aurka egindako erasoak justifikatuko duenik gertatzen den lekuan 
gertatuta eta edozein arrazoi delarik, ez baitago justifikaezina justifikatuko duen arrazoirik. 
 

Azken hilabeteetan Afganistan eta Iraken gertatutakoa ikaragarria, onartezina eta 
lotsagarria da. Ez du bestelako izenik onartzen. Orain dela gutxi irudi krudelak ikusi ditugu, 
gizakiak bereganatu eta jasan ditzakeenak ere gainditzen dituenak. Irudi hauen aurrean 
ezinezkoa da geldi egotea, hain krudelak, hain odoltsuak, hain bihozgabeak, 
hain...ezgizatiarrak. 
 

Ezinezkoa da ikuskizun iraingarri eta gizakiaren izaerari umiliagarria litzatekeena ikusi 
eta gaitzespen oihu urratu bat egin gabe geratzea.  
 

Hori ala izan arren, badirudi beste behin ere Dolarrak mundu osoaren onespena jaso 
duela terrorismorik txarrena egiteko. Legezko terrorismoa, batzuk justifikatuta dagoela 
adierazten dutena ( ezin izango baitugu inoiz justifikatua dagoela onartu ), baimendutakoa.  
 

Euskal herriak, hainbeste eratako terrorismoa sufritu eta sufritzen duena ezin daiteke 
egoera honen aurrean isilik egon. Euskaldunok beti oinarrizko eskubideen aurkako erasoen  
aurka azaldu izan gara, giza eskubideen eta denen gainetik bizitzaren eskubidearen alde 
defentsan aritu izan garen herri bat gara, gure herritarren bizitzaren aurka eguna joan eta 
etorri erasotzea zer den sufritzea badakigulako. Horregatik, beste behin, gaizki deitutako 
“Humanitate” honek onesten duen  izugarrikeria honen aurrean jarri behar gara. Beti adierazi 
izan dugun ausardia, sendotasun eta irmotasunarekin. 
 

Gaur, gure ordezkariei, gure erakundeei eta gure lehendakariari eskatzen diogu bere 
ahotza eta hitza jaso ditzala, inoiz gertatu behar ez zen zerbait salatzeko, herri honen 
gaitzespena adierazteko Irak eta Afganistanen gertatzen denaren inguruan; munduari 
erakusteko, Euskadi gizarte heldu bat dela, errespetatzen duen gizartea eta gizakiak duen 
gauza baliotsuenari errespetua eskatzen diola, bizitzeko eskubideari.  
 

Herri bat pertsonekin osatzen delako eta horregatik hain zuzen ere, edozein une eta 
lekutan bizitzeko eskubidearen aldeko errespetua eskatzen dugu. 
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GIZARTE EKINTZAKO BATZORDEAK PROPOSATUTA,  
IV. BATZAR NAGUSIAK ONARTUTAKO EBAZPENA 

 
 

TRATU TXARRAK 
 

Azken urte hauetan ikusten ari gara gizartean izaten dugun gertakari tamalgarri hau 
komunikabide guztien berririk garrantzitsuena bihurtu dela; eta, hain zuzen ere, eguneroko 
berria dela ikusten dugu. 
 

Arbuiagarria da bere etxean edozein pertsonaren aurkako jokabidea. Pertsona orok 
daukagu bizitzeko eskubidea eta tratu egoki bat jasotzeko eskubidea, gizaki garenetik, eta 
euskal gazte bezala gure gizartean neurri handiago zein txikiagoan jokabide hauek ahikoak 
izatearen aurrean gure ardura adierazten dugu. 
 

Geuk, pertsona askok haien bizitzan eta gure gizartean, euskal gizartean, jasaten ari diren 
tratu txarrak salatzen ditugu, haiekin gure erakundearen elkartasuna adierazi behar dugu 
gizarte osoaren inplikazioa lortzeko. Oraingo garaikoa baino XIX. Mendeetakoa den 
paternalismoetan sartu gabe, zeintzuk gaur egun bizi diren tratu txarren egoeraren arduradun 
direnak, XXI. Mendeko gazte bezala aurrera begiratuz, etorkizunean gizarte justuago, 
solidario, desberdintasun gabe bat izatea espero eta nahi dugu. 
 

Gaur egun, dauzkagun datuak beldurgarriak dira. Eta Euzkadi osoan ikus ditzakegu 
haien ondorioak; hau ikusita, argi daukagu ekintza zehatzak proposatzeko, herri bakoitzaren 
eta herrialde bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartu behar ditugula. 
 

Arazo honek asko kezkatzen gaitu. Guztiei berdin-berdin eragiten digun arazoa da, 
bikote heterosexualetan, gizonetik emakumera zein emakumetik gizonera gertatzen den tratu 
txarra eta baita sexu berdineko bikoteetan ere. 
 

Euzko Gaztedik, gazte erakunde politiko legez, pertsona hauek pairatzen ari diren tratu 
txar hauek ez ditu onartzen. Ikusten dugunez hasi da tolerantziaren inguruko heziketa 
burutzen eta honi esker gure etorkizuneko belaunaldiek ez dute horrelakorik gaitz sozialik 
sufrituko. Baina arazo hau gaur egun pairatzen dugu, tratu txarrak errealitate bat dira, eta 
hainbat eta EGI kideek ikusi, pairatu eta jasan ahal izan dute. Horregatik Euzko Gaztedik uste 
du gai honetan neurri ausartak hartu behar dituela euskal gizarteak. 
 

Etxeko tratu txarren fenomeno hau, gure gizartean existitzen dela aitortu behar dugu eta 
ez dela beste hurbileko edo alboko gizarte batzuetan bakarrik ematen den gauza bat. 
 

Erakundeek, alderdi politikoek , baita arlo honetako elkarteekin batera...  honelako 
ekintzekin bukatzeko neurriak martxan jarri behar ditugu. Delituak diren jokabide hauek 
guztiak, epaitegietara hel daitezen lortu behar dugu eta jarritako zigorrak gizartean bete behar 
duten lana bete dezan, hau da, delitu hori ez dezala pertsona berdinak errepikatu eta era 
berean, gainontzeko hiritarrek ere egin ez dezaten, delituak diren jokabide horiek dituzten 
zigorrak ezagutzen baitituzte.  
 

Gizarteak daukan arazo bat da, baina, aldi berean, guztiok gara arazo honetan 
arduradunak. Ardura hori gabe, errazena beste alde batera begiratzea da. Horregatik Bilera 
Nagusi honetan Euzko Gaztedik honako akordioak onartu behar dituela uste dugu. Eta 
horregatik Euzko Gaztedik aldarrikatzen du: 
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1.Euzko Gaztedik gure gizartean tratu txarrak areagotzen dituzten ekimenak 
salatzen ditu eta ez dituela jarrera hauek onartuko aldarrikatzen du. 
 
2.Euzko Gaztedik bere erakundearen baitan konpromisoa hartzen du, bere 
erakundeko kide guztiek jokabide mota guzti hauek gaitzetsi ditzaten lanean 
jarraituko duela. 
 
3.Euzko Gaztedik bere lan politikoaren esparruan, EAJ-PNVri EGIren 
hausnarketak botako dizkio, argi eta garbi gauza bat lortzeko, egoera hau 
euzkotar guztion bizitzatik kanpo desagertu dadin. Gure kargu publikoengatik 
konpromiso batekin, eta baita barneko karguengatik ere. 
 
4.Euzko Gaztedik, gaur egun, joera hauek pairatzen ari direnekin bere 
elkartasuna adierazten du. Tratu txar emaileen jarduera deitoratzen dugu, eta 
salatzen eta baztertzen dugu beraien jokabideekin, hitzekin... gizarte modura 
honelako egoerak sufritzen jarraitzea ahalbideratzen dituena. 
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GIZARTE EKINTZAKO BATZORDEAK PROPOSATUTA,  
IV. BATZAR NAGUSIAK ONARTUTAKO EBAZPENA 

 
HERRI LAGUN BATEAN IXILDUTAKO GENOZIDIOA 

 
Gaur egun Txetxeniako arazo belikoak konpondu gabe jarraitzen du. Ez da bukatu, nahiz 

eta Kremlin-ek aurkakoa sinestarazi nahi digun, Grozny hiriburua txikitzen saiatuz hondatuta 
utzi arte. Txetxeniarrak 120 urte baino gehiago daramate beraien subiranotasuna mugatzeko 
egindako erasoei aurre egiten. 
 
  Ez dira errusiarrak ezta ortodoxoak ere. Errepublika txiki honek bere independentzia 
aldarrikatu zuen 1994 eta, horren ondorioz, gerra zikina sortu zen Txetxeniar herriaren aurka. 

 
Sobiet Errepublika Sozialisten Batasuneko lider ohiek, Yeltsinek eta, orain, Putinek 

mundu osoari erakutsi diote bizitza ez dutela errespetatzen, eta halaber giza eskubideen 
erabateko urraketa garatu dutela. Milaka pertsonen desagerpenetik, 42000 umeen hiketa, 
emakumeen bortxaketa eta Errusiako tropak egindako 300.000 pertsonen zapalketa. 

 
 Kontinente berria eta zaharrak, hainbat urte daramatzate arazoari aurre egin nahi ezean, 
beste alde batera begiratzen. Gaur egun,  NATO eta  zehatzago EB eta EEBB dira erregimen 
errusiarraren gaizkide, erakutsi izan duten isiltasun eta arduragabetasunagatik. Erreakzio 
internazionalak ia ez dira entzuten, armen bitartez Errusiar lurraldea bat eginda mantendu 
nahi duten errusiar kapitalisten aurrean eta era honetara, Petrolio-tokiak eta Europar 
merkatuaren pasabideak bereganatu eta mantenduz. Petrolio aberastasun hori, gakoa izango 
da Moskutik gidatzen den egitura ekonomikoan. XXI. Mendeko Zarren Errusia berri honek,  
herrialde inperialista handi batek bezala jokatzen du, non ezkutatu egiten duen herri apal 
honen suntsitze estrategia petrolio aberastasuna galtzeko aukeraren aurrean. 
 
 Espainiar presidenteak berak, bere “ talante” berriarekin edo orain dela hilabete batzuk 
Aznarrek, presidente ohia mendebaleko politikari batzuen artean Putin presidenteari oniritzia 
emateko gai izan dira Errusiako presidenteak eraso horrekin jarrai dezan.Modu horretan 
Errusiak guda hau jarraitzeko behar duen laguntza hartu du; eta honen ondorioz 
Txetxeniarrak errusiarren biktimak jarraitzen izango dira. 
 

Euzko Gaztediren ustez, jakinera eman behar dira Kremlinen jokaeraren dimentsio 
moralak eta honetaz gain, elkarrizketaren bidez irtenbide demokratikoak bilatu behar dira, 
suntsitzailea den arazo honi eta gero eta dramatismo puntu altuagoa lortzen ari dena. Alde 
batetik Txetxeniar erresistentziak elkarrizketaren bidez irtenbide baten bila dabiltza jasaten 
duten berezi gabeko sarraskiaren aurrean. Beste aldean ordea, Errusiar militarrak 
zigorgabetasun egoera batetaz gozatzen dute, oinarrizko giza eskubideak behin eta berriz 
bortxatuz. 
 

Hau guztiagatik, EGIk batez ere euskal erakundeei eta lehendakaria buru dutelarik 
eskatu diezaion NATOri gatazkari konponbidea bilatu diezaiola. Eskaera hau, Errusiari 
nazioarteko estatuek presioa eginez gauzatzeko litzateke, base politiko batzuk ezartzeko eta 
honela  Kaukasoetako arazoari irtenbidea emateko. 
 
 Euzko Gatzedik Txetxeniar herri ausartarekin solidarizatzeko deialdia egiten du. Eta 
Putinek bere ejertzitoari agindutako zorigaiztoko eta ahulak diren ekintzak erabat gaitzesten 
ditugu. Halaber, lurralde honetatik errusiar tropak ateratzeko eskatzen du eta Txetxeniar 
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herriak AUTODETERMINAZIO ESKUBIDEA erabil dezala askatasun eta demokrazia estatus 
baten eskutik. 
 
GORA TXETXENIA! 
GORA EUZKADI!!!  
 
   

 
 
 
   


