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EZKER BATUA/IZQUIERDA UNIDAREN

PROPOSAMENA EUSKADIKO ANTOLAMENDU

POLITIKO ETA ELKARBIZITZARAKO:

ATXIKIMENDU LIBREKO FEDERALISMOA

 Bilbon, EB/IUko Euskadiko Kontseilu Politikoak abenduaren 3an onetsia, 35 boto alde, 3

kontra eta 3 abstentziorekin.

Ezker Batuaren asmoa autogobernua bultzatzea eta testuinguru juridiko

berri bat sortzea da euskal gizarteko sektore desberdinek elkarrekin

bizitzeko hartutako erabakia hobetzeko. Hori dela eta, gure antolamendu

politikoak ATXIKIMENDU LIBREKO FEDERALISMOA deritzon proiektuaren

alde agertu izan da beti eta proiektu hori sustatu izan du hasiera-

hasieratik.

EB/IUk honelaxe definitzen du Atxikimendu Libreko Federalismoa:

prozesu juridiko-politiko baten ondorioa da eta gaur egungo Estatu

autonomikoa osatzen duten nazio, naziotasun eta herrialdeen

askatasunean eta borondatean oinarrituta dago. Estatu autonomikoa

berriz egituratzea da bere helburua, prozesu honetan parte hartzen

duten erakunde guztiek eurek nahi dituzten eskumenez ardura daitezen
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eta era berean, berariazko organo federalaren barruan –eskumenak

konstituzio federal baten bidez indarrean sartu eta arautzen dituena–

eurentzat egokiak direnetan lagun dezaten.

Gure gizarteko aniztasun kultural eta nazionala, ordena instituzional eta

politiko batek onetsi eta babestu behar du, hain zuzen ere Estatuko

gainontzeko nazio eta herrialdeekin elkartasunean bizitzea ahalbidetzen

duen ordenak.

Elkartasunaren aldeko testuinguru juridiko berri horretan badaude

zenbait elementu nagusi, ardatz desberdinetan antola daitezkeenak:

1 )  Elkarbizitzaren aldeko proiektu bateratua, atxikimendu

libretik abiatuta

EB/Iuren iritziz, nortasun nazional desberdinen integrazioa ez dator bat

berdintasuna bilatzen duten proiektuekin. Horregatik, bada, ukatzen

ditugu guk zentralismo eta independentismoa euskal gizarte pluralerako

antolamendu politiko gisa. Era berean, gure gizartean dauden nortasun

nazional desberdinen arteko harremana ez dugu gatazka eta liskarren

sortzaile moduan hartzen, denon arteko elkarrizketa eta elkarbizitza

moduan baino. Hortaz, EB/IUren helburua proiektu eta estrategia politiko

egokiak aurkitzea da, gizarte lasai bat sortzeko, elkarrizketa egiazalean

eta elkar ulertzean oinarritzen dena.

EB/IUren proposamena, hau da, euskal gizartea Estatua osotzen duten

gainontzeko nazio, naziotasun eta herrialdeekin proiektu bateratua

abiaraztea, herritarren nahian oinarritzen da eta abiaburu demokratikoak

errespetatzen eta indarkeria baztertzen duten proiektu politiko guztiak

legezkoak izateko ideiarekin bat dator bete-betean. Hori guztia bat dator
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autodeterminazio eskubidearen alde egiten dugun defentsan, oinarrizko

abiaburu demokratiko gisa.

Atxikimendu Libreko Federalismo horren abiaburua, alde batetik, euskal

gizartean elkarrekin bizi diren proiektu anitzak onartzea da, baina,

bestetik, egungo testuinguru politikoa –hain zuzen ere estatutuetako

testua bideratu zuen itun politikoan gauzatzen dena– legezkoa izatea.

Azken ideia horrek orain dela 22 urte euskal gizartearen gehiengoak

berronetsi izana du oinarri, baita bere eraginkortasuna ere; izan ere,

autogobernuak aurrera egitea lortu zuen bere erakundeez baliatuz eta

kohesio politiko eta sozial maila altua sortuz. Lorpen horiek guztiak, hala

ere, indarkeria terrorista izan dute euren atzean, elkarbizitza, kohesio

soziala eta autogobernua garatzea ere etengabe eragotzi dutenak.

ETAren terrorismoa legez kontrako fenomenoa izan da beti eta gaur ere

horrelaxe da, bai ikuspuntu etikotik bai politikotik, eta euskal demokrata

guztiek ekintza politiko bateratu bat lortzeko mehatxua.

Gaur bizi dugun errealitatean, Gernikako Estatutua sinatu zenetik 22 urte

baino gehiago igaro diren arren, testu hori ez da oraindik bere

osotasunean garatu. Gure gizartearen gehiengoak gaur Estatutuan

onartutako eskumen guztiak gauza daitezela eskatzen eta exijitzen du.

Gainera, gai honek gure herriko sektore desberdinen artean akordio

politiko garrantzitsua sortaraz dezake, nahiz eta sektore batzuk

Estatututik urrun agertu, hain zuzen ere hasieran, Estatutua sortu

zenean, bere alde borrokatu zutenak baina gaur egun Estatutua

betearazteko borondaterik ez dutenak. Prozesu honetan, gero eta

irtenbide politiko gehiago proposatzen direnez gero, Estatutua bere

osotasunean garatu eta betetzea eskatzea adostasun politikorako lehen
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pausoa izan daiteke eta horrek prozesuan zehar beste adostasun batzuk

abiarazten lagun dezake.

Beste oinarri bat ere badugu: akordio eta testuinguru politikoak

aldakorrak dira eta gehiengoak uste duenaren mende egon behar dute

beti, une oro gizartearen gehiengoak pentsatzen duena hobekien islatzen

dituzten proposamenak onartzeko prest, gure herriak bere antolamendua

erabakitzeko eskubidea duelako. Ildo horretan, LOAPA sortu zenetik eta

bereziki azken urteetan, Estatutua ahalbidetu zuen akordioa betetzen ez

dela agerian jarri dela egiaztatzen dugu, bai Estatutuko transferentziak

ezeztatuz –horrela erreferendum baten bidez euskal herriak onetsitako

Lege Organikoa baztertuz–, bai estatutuetako inboluzioa eragiten duten

oinarrizko legeak onetsiz, lege horiek 1979an herria kontuan hartuta

hitzartu eta onetsitakoa deuseztatzen dute eta. Halaber, indar politiko

askok akordio berri bat eskatzen dute autogobernua bultzatzeko eta

Estatuarekin harreman politiko berria sortzeko. Hortaz, gure

proposamenaren bidez eskakizun horiek erantzun nahi ditugu eta

gizartearen gehiengoaren laguntzarekin akordio politiko berri bati bidea

ireki nahi diogu. Gure itxaropena akordio hori Gernikako Estatutuaren

berronespena baino arrakastatsuagoa izatea da. Bide berri horrek, alde

batetik, gogoan izango ditu Estatutuaren berezko ezaugarriak, horiek

aldatu eta hobetzeko asmoz eta, bestetik, akordio berria legezkoa izan

dadin borrokatuko du. Bi oinarrion artean, hor dago gure proposamena,

askatasunez onartutako federalismoa, gure ustez hori delako gure

gizarteko aniztasun politikoa bateratzeko eta elkartzeko modurik onena.

Proposamen integratzaile hori defendatzeko behar-beharrezkotzat

jotzen dugu euskal herritarren gehiengoak ordua heltzean erabakiko

duena errespetatzea. Horrela, bada, nahiz eta guk proposatutako



5

aukerak ez izan, bidezkotzat hartuko ditugu bai gaur egungo testuinguru

politikoa baita burujabetasuna eta horren ondorio den Estatutik banatzea

ere.

Are gehiago, legezko aukerak proposatzeaz gain, beharrezkoa da gaur

egungo statu quoko jarraitzaileek zein demokratikoki euskal estatu-nazio

moduan burujabetasuna nahi dutenek, biek aitortzea indarkeria

terroristaren kontrako konpromiso etikoa proiektu politiko horiekin

batera bideratu ahal dela. Defizit hori funtsezkoa da gaur egungo

politikak sortarazten duen ernegua baretzeko; izan ere, kontrako

alderdiei indarkeriarekin bukatzeko borondate gutxi dutela leporatzen

zaie, aurkako politikoek testuinguru juridikoari dagokionez azaltzen

dituzten arrazoiek islatzen dutenez.

2 )  Aniztasunarren errekonozimendu kultural eta sinboli koan

sakontzea

Nortasun kultural eta linguistiko anitzak euskal gizarterako ondare

baliotsua dira; ez dira inolaz ere etorkizun hurbilean gainditu beharreko

oztopoa. Beraz, EB/IUren proiektuko oinarri nagusietako bat honakoa da:

gure gizartean elebitasunaren alde borrokatzea eta Estatuan elkarrekin

bizi diren kultura eta nortasun nazional anitzak elkar onartzea.

Gure ustez, gaur egun Estatuko kultura anitzeko izaera hezkuntza,

kultura, hizkuntza eta adierazpen sinboliko arloetan ez da behar den

moduan onartzen eta arautzen. Ikuspuntu federalistan oinarrituz,

ezinbestekoa da, bai Estatu barruan bai atzerrian, sinbolo, kultura eta

hizkuntza anitzak ezagutu, errespetatu eta garatzearen alde agertzea
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eta helburu hori bermatzea, batik bat erakundeetatik garatzen diren

jarduera guztietan.

Zehatzago esateko, beharrezko neurri legal eta politikoak hartu nahi

ditugu honako helburu hauek lortzeko asmoz:

- Hezkuntza sistemako maila guztietan Estatuko aniztasuna agertzen

duten hautazko eta derrigorrezko ikasgaiak ezartzea.

- Estatuan dagoen hizkuntza aniztasuna izendazio ofizialetan onartzea,

hau da, erregistro publikoetan, txanpon eta seiluetan, NA eta

pasaportean eta produktuen etiketetan.

-  Estatuko erakunde komunetan (Gorte nagusiak eta bestelakoak)

hizkuntza ofizialkideak erabiltzeko aukera izatea.

- Kulturen kontseilua eratzea Konstituzioko 149.2 artikuluan (Erkideko

Autonomoen arteko harreman kulturala) xedatutako funtzioak bete

ditzan.

-  Ikus-entzunezko komunikaziorako administrazio emakidetan

emakidunak estatuko hizkuntza anitzak erabiltzea suspertzea.

-  Kirol talde nazionalek lehiaketa ofizialetan parte hartzea arautzea.

Horretarako aztertu beharreko ereduak daude, kirol talde estatal eta

nazionalei dagokienez lantzean baten alde agertzeko aukera

adierazten dutenak, beti ere kirolaren arabera. Izan ere, ez da

komenigarria gure gizarteko biztanleak eurek bultzatzen duten kirol

taldearen arabera banatzea.

-  Denon bizileku den nazio anitzeko Estatuan sinbolo nazionalen

erabilera arautzea, adibidez banderak.

Hizkuntza, kultura eta naziotasun aniztasuna baloretzat hartzen ditugula

onartzen dugu eta balore horiek bultzatzeko interesa eta konpromisoa
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ditugu. Beraz, herritarren sentimendu nazionalak berdindu eta

homogeneizatzeko ahaleginak ukatzen ditugu, nortasun batzuk beste

batzuk kaltetuz hegemonikoak bihurtzeko helburuaren kontra gaude eta.

3 )  Gure errealitate politikoaren eta komunitate kulturalaren

arteko erlazioa: Euskadi eta Euskal Herria.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako Autonomia Erkidegoan eta

Iparralden maila desberdinetan dagoen nortasun kultural komunari

erantzun behar zaio. Lurralde horien arteko lotura moduak aurkitzea da

erronka, hain zuzen ere euren arteko desberdintasun nabariak (sozialak,

politikoak, kulturalak) errespetatzen dituztenak eta lurralde horietako

bakoitzean bizi diren herritarren borondatea ere kontuan hartzen

dutenak.

Abiaburu demokratiko hori onetsi ondoren esan beharra dago baita ere

gaur egun indarrean dagoen testuinguru juridiko-politikoa –bai

Konstituzioari (laugarren Xedapen Iragankorra) bai Estatutuari (47. art.)

dagokionez– Nafarroa eta Euskadiren arteko harreman modu desberdinak

onartzeko prest dagoela. Testuinguru honetan, hortaz, Nafarroako eta

Euskadiko herritarrak eurak arduratu behar dute euren artean izan nahi

duten harreman mota definitzeaz.

Bi oinarri horiek kontuan hartuta, EB/IUk uste du Nafarroako Autonomia

Erkidegoaren eta Euskadiren artean bakoitzaren elementu bereizgarriak

ez ezik, badaudela zenbait elementu komun eta osagarriak ere, hala nola

kultura, ekonomia eta soziologia arloetan. Elementu horiek bi

komunitateen arteko harremanez aritzean gogoan izan behar dira eta

erakundeetan islatu behar dira.
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Ildo horretan, EB/IUk Eusko Legebiltzarraren laguntzarekin eta

Nafarroako Parlamentu Foralarekin bat, Nafarroa eta Euskadiren arteko

ekinaldi komunak (komunitateen arteko izaera dutenak) sortu eta

garatzearen aldeko ekimenak bultzatuko ditu komeni den eta posible den

arlo eta materia guztietan. Era berean, eta komunitate bi horien artean

gaur egun dagoen moduko banaketa instituzionala dagoen heinean,

EB/IUk elkarrekin lan egiteko konbenio eta akordioak gauzatu nahi ditu

gure arteko harremanak zabaldu eta sakontzeko asmoz.

Muga estatalek ez dituzte zertan mugaren alde bien arteko harreman

guztiak oztopatu behar, are gutxiago gainera geografian hain gertu

dauden eta elementu komun eta osagarriak dituzten lurraldeen artean;

izan ere, elementu horiek bi lurraldeentzat interesgarriak diren zenbait

arlotan harremanak garatzea bultzatzen dute. Horren adierazgarri da

hain zuzen ere Iparraldek Euskal Autonomia Erkidegoarekin (baita

Nafarroarekin ere) duen erlazioa eta horrek komunitateen arteko

erlazioak bultzatzen dituen testuinguru baterantz joatea aholkatzen

gaitu.

Helburu hori lortzeko mugek –kasu honetan Espainia eta Frantziaren

artekoa– sortzen duten moteltasun estatalistaz gain, Iparraldeko

instituzionalizazio politikorik eza da oztoporik nagusiena. Hala ere, horrek

ez du ekimenak gauzatzeko konpromisoa eragotzi behar eta lurralde

mugaketak kontuan hartu gabe Iparraldeko euskal lurraldeekin erlazio

estuagoak lortzen ahalegindu behar gara.

Horrela, bada, EB/IUk uste du euskal erakunde autonomikoek eta batez

ere Eusko Legebiltzarrak, bera delako autogobernuaren ordezkagarririk
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nagusiena, Iparraldeko lurraldeetako erakundeekin denentzat

interesgarriak diren arloetan lankidetza akordioak sustatzen lagundu

behar dutela. Eremu zabala dago horretarako, hizkuntza eta kulturarekin

lotutako arloetatik (bertan oso argi ikusten dira elementu komunak) hasi

eta ekonomia eta gizartearen jardueraren sektoreetara arte, hala nola

azpiegiturak, komunikabideak, merkataritza harremanak, mugen bi

aldeetan izaten diren gizakien joan-etorriak, etab. Azken horiek izaera

osagarria dute eta sektore horiek garatzean denak ados baleude euskal

herri guztiaren mesederako izango zen.

Orain arte esandako guztia kontuan hartuta, EB/IUren ikuspuntutik,

Estatu Federalaren errealitatea definitzen duen politika, kultura eta

nortasun arloak zehazterako orduan Euskadik dudarik gabe

eraginkortasunez parte hartu ahal izango luke.

4 )  Estatuko naziotasun aniztasuna po l i t ika  mailan

eraginkortasunez onartzea

Federalitateak politika mailan dimentsio bikoitza du. Alde batetik,

Federazioa osatzen duten nazio eta herrialdeen autogobernu maila

eraginkorra bultzatzea (Federazio hori hurrengo ataletan aipatuko dugu)

eta bestalde, zenbait mekanismo abiaraztea, hain zuzen ere Estatu

federalaren nahi orokorra estatu hori osatzen duten komunitateen

nahiaren parekoa izatea ahalbidetzen duten mekanismoak. Azken hori

honako neurri hauekin gauza daiteke:

- SENATUAREN eskumenak berrikustea, baita senatua nola eratu eta

hautatu den, Federazioko kideek euren iritziak adierazteko Ganbara
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izan dadin eta estatuko nahia betetzen lagun dezan, Estatuaren nazio

anitzeko izaeraren adierazgarri.

- Gorte Orokorretan euskal erakundeek edo nahi duten beste erakunde

batzuek ere ekimen legegilearen jarduera erraztea. Horretarako

beharrezkoa da egungo arautegia berrikustea.

-  Federazioko komunitate kideek Estatuko erakunde orokorretako

kideak izendatzean parte hartzea (Konstituzio Auzitegia, Epailearen

Ahalmenaren Kontseilu Orokorra, Kontuen Auzitegia...).

- Euskal erakundeek eta nahi duten beste erakunde batzuek Estatuko

lurralde guztiaren jardueretan eragina duten erakunde eta

agentzietako kideak izendatu aurretiko tramiteetan parte hartzea

(Kontseilu Ekonomiko eta Soziala, Espainiako Bankua, Zerga Agentzia,

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala, Datuak Babesteko Agentzia,

RTVEko (Espainiako irrati eta telebista) Kontseilua...).

-  Botere Judizialaren egitura berritzea, nazio anitzeko errealitatera

egokituz eta Auzitegi Goren, Konstituzional eta Europarraren

eskumena eskumen estatal eta komunitarioko arloetan mantenduz,

baita oinarrizko eskubide eta askatasun publikoen eremuetan ere.

Horrekin batera, auziak gure komunitatean eta gure araudiaren

arabera ebatzi eta gure erakundeek solairuaren diseinuan eta

mugaketa judizialetan parte hartzeko aukera izan.

- Euskal erakundeek Administrazio Zentralarekin eta federatutako beste

komunitate batzuekin lan egiteko mekanismoak gehitu eta sendotzea,

lurraldeen arteko lankidetzaren aldeko beste komunitate eta organo

iraunkor batzuekin akordioak eta konbenioak ezartzeko asmoz, hain

zuzen ere Senatuaren eskumenetik kanpo dauden arloetan.

- Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu Zentralaren artean aldebiko erlazio

arrunteko mekanismoak ezartzea.
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-  Estatua eta federatutako komunitateen arteko lankidetza eta

adostasunezko testuinguruan ardura exekutiboak apurka-apurka

Administrazio Zentralaren ordez Eusko Jaurlaritzak betetzea. Horrela,

erantzukizuna administrazio bakarrak izango zuen, bai euskal

erakundeen eskumenei dagokienez baita jabetasun federala duten

eskumenei dagokienez ere.

5) Euskal erakundeak Europako Batasunean eta nazioarteko

harremanen esparruan parte hartzea

Aurreko atalean adierazitakoaren ildotik, euskal erakundeek, lehenik eta

behin, EBren estatu borondatean eta nazioarteko erakundeetan parte

hartu behar dute, gure eskumen esparruei dagozkien auzietan bereziki.

Bestalde, Europako eta nazioarteko erabakien ezarpenean parte hartu

beharra dago. Helburu horiek betetzeko, ondorengoak bezalako neurriak

hartu behar dira:

- Senatua Estatuaren borondatea eratzeko foru gisa antolatzea auzi

komunitario eta nazioartekoei dagokienez.

-  Euskal erakundeen parte hartze ohikoa bermatzea Europako

Kontseiluan, Batzordeetan eta Kontseiluaren lan taldeetan eta beste

zenbait organotan, gure eskumeneko auziak tratatzen dituztenean.

-  Estatuaren ordezkaritzaren bitartez EBko erakundeetan parte

hartzea, gure eskumena diren gaietan, Europako Batasunaren Itunaren

203 artikuluan ezarritakoaren arabera.

-  Komunitate eskubidea gurenera ekartzea gure eskumen esklusiboa

diren gaietan.
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- Euskal erakundeen esku-hartzea bermatzea eta zabaltzea Estatuak

Europako Batasuneko Auzitegi Konstituzionalean egiten dituen

jarduketetan.

- Komunitate mailan udalen presentzia bultzatzea, Udal Batzordearen

sorkuntzaren bitartez.

-  Euskal ordezkaritza txertatzea nazioarteko organoetako estatuko

ordezkaritzetan, hartutako eskumenei dagokien guztian.

-  Euskal erakundeen presentzia bultzatzea estatuaren azpiko

erakundeen partaidetza onartzen duten erakundeetan eta autonomia

erkidego mailako eskumen gaiekin zerikusia duten helburuak lortzeko

lan egiten dutenak (UNESCO, Turismoaren Mundu Erakundea...)

-  Euskal erakundeen eskumenen arloan kanpo ekintzako ahalmena

aitortu eta garatzea, baita garapenaren lankidetza, mugaz gaindiko

lankidetza eta lurralde arteko lankidetza ere, besteak beste.

6) Autogobernua eta Elkartasuna. Gure apustua Estatu Federal

Solidario baten alde (esparru soziolaboral, finantzario eta

fiskalean)

EB/IUk Estatu Federal baten alde egiten duen apustu tinkoa euskal

gizartearen nortasun plurala baieztatzeko borondatearen adierazpena da

eta esparru egokia aukeratu  nahi izatearena auzi politikoak

herritarrengandik gertuago dauden instantzietara hurbiltzeko.

Baina, EB/IUk sekula ez du autogobernua erabili mantra sasi-mirarizkoa

bailitzan, gure gaitz guztien irtenbidetzat. Jabetzen gara mundu

globalizatu batek, eskumenen banaketaren inguruan hartzen diren

erabakiek aldagai ugari izan behar dituztela kontuan.
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EB/IUren kasuan, gure autogobernu ikusmoldea batu egiten da, lehenik

eta behin, elkartasun printzipioarekin. Eta konbinazioa hau proposamen

multzo batean zehazten da:

- Negoziazio kolektibo eta lan araudiko esparru gero eta zabalagoak

sendotzea, bateragarriak izan daitezen euskal marko autonomo-

federatu batekin, estatu eta komunitate mailetan ezarritako atalaseak

goratuko dituenak, eta guztia, mundu mailako araudiei begira.

-  Elkartasun sistemak hobetzea eta nibelazio mekanismoak sartzea,

finantziazio federalari dagokionez. Ahalegin fiskala bera denean,

Autonomia Erkidegoen artean dauden finantza bitarteko eskuragarrien

alde handiak murrizteko helburuarekin. Horrek esan nahi du, Kupoaren

sistemaren errespetutik, eskualdeen arteko elkartasunean sakontzeko

neurriak hartu behar direla.

-  Esparru fiskalean eta aurreko ataletan baieztatutakoaren ildotik,

euskal zerga sistema Europan onar dezaten lan egingo dugu

(Kontzertu Ekonomikoa), harmonizazio fiskal sendo baten alde egiten

dugun bitartean, kapitalaren egungo desfiskalizaziori aurka egingo

diona, lehiakortasun eredu neoliberalaren oinarrietako bat, hain zuzen.

- Babes sozialari dagokionez, “kutxa Komun” batek bermatzen duen

elkartasun atalasea defenditzen dugu Estatu Federal osoarentzat.

Hori bateragarria da gure erakundeetatik egin beharreko hobekuntza

autonomoarekin, prestazioen zenbatekoan, autogobernu ahalmen

zabala gauzatzean, baita kudeaketa deszentralizatuarekin ere.

- 

7 ) Euskal erakundeen barne konfigurazio berria : LHL

Gure ikuspegitik, une honetan arazo ugari sortu arren, Foru Aldundiak ez

dira desagertu behar, birbideratu baizik. Proposatzen dugun Foru
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Gobernuaren birbideratzea ez da, inola ere, Aldundiaren kontrakoa,

herrialdearen arrazionalizaziora bideratutako foraltasunaren

berrirakurtzea baizik.

Foru Gobernuek udal ikuspegi garbiarekin lan egin behar dutela uste dugu

eta Eusko Jaurlaritzarekin dituzten lehiak baztertu. Egiteko nagusian

oinarritu behar dituzte beren ahaleginak: Lurraldea egituratu, Udaletxeei

lagundu (aholkularitza legala, ekonomikoa, finantzarioa, estatistikoa,

informatikoa, eta abar) eta barne elkartasuna sustatu. Foru Aldundien

eginkizunaren berrantolaketak beren eskumenen eta eskumen

autonomikoen birdefinizioa eskatzen du ezinbestean. Ondorengo moduan

laburbil liteke:

- Foru erakundeen eskumenetako batzuk, orain eskumen esklusiboak

direnak edo garapen eta gauzatze mailakoak, garapen/gauzatze eta

gauzatze mailetan kokatu behar dira.

- Eragiketa honen korrelatu logikoa da Eusko Jaurlaritzaren eskumen

esklusiboak handituz doazela, herrialdearen zuzendaritza politikoa

Exekutiboan eta Legebiltzarrean kokatzeko helburu argiarekin, ildo

horien ezarpena eta garapena, ahal den neurrian, Foru Aldundien joan

daitezen kaltetan izan gabe.

Azkenik, eta Batzar Nagusien egungo zentzuari buruzko eztabaida sakon

baten beharra ahaztu gabe, epe labur-laburrean, zirkunskripzio

bakarraren alde egiten dugu bere konfigurazioaren oinarri gisa. Hori baita

proportzionaltasun eta ordezkaritzaren bermea, neurri txikia duten

esparruetan, hala nola Lurralde Historikoak.

Defenditzen dugun barne finantza sistema alternatiboari dagokionez, hiru

Gobernu mailen finantza autonomia eta burujabetasuna bermatzeaz
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gainera, alferrikako tentsioak saihestuko lituzke (oraindik ere

errepikatzen direnak), baita Euskadi osoan elkartasuna bermatu ere.

Gure ereduaren hirugarren elementu nagusia gaur arte baztertuta egon

den udal esparrua indartzea da. Horrekin, EB/IUk euskal gizarteari

proposatzen dion ereduak barne erakundeak egituratuko lituzke bi

oinarrizko ardatzen inguruan: udalerria, herritarrengandik hurbilen dagoen

esparru gisa eta Eusko Jaurlaritza-Legebiltzarra, zuzenean gizartearen

borondatearen ordezkariak direnak eta ahalmen legegile garrantzitsuenak

biltzen dituztenak. Udal esparru honetan, eskumenak indartzea eta

Euskal Finantza Kontseiluan udalerrien ordezkaritza batek parte hartzea

azpimarratu behar da.

8 ) Itun Berri baterako prozesuaren hastapenak elkarbizitzaren

zerbitzura

Bilatzen dugun Ituna bikoitza da. Lehenik eta behin, barne itun bat euskal

gizartearen sentikortasun guztien artean, eta ondoren, euskal

erakundeen itun bat Estatu Federalarekin, elkarrekiko errekonozimendu

eta osagarritasunetik norberaren erreferentzia politiko, nortasun eta

ezaugarri kulturalak onartzerakoan, baita nork bere borondatea eta

definizioa adierazteko ahalmenean ere.

Elkarbizitzarako eta politikarako esparru berria sortzeko prozesu honek

zabalik egon behar du, malgua izan behar du eta elkarrizketan oinarritua,

alde guztien eta beren proiektu politikoen elkarrekiko onarpenetik.

Zentzu horretan, Euskadiko agente guztien borondate politikoa

beharrezko baldintza izango da euskal gizartearen gehiengoak

adierazitako eskaerari erantzuten diona, eta nahiz eta prozesua
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zuzenbide bakarrekoa ez izan, eta aldi berezituetan eratu ez, ondorengo

aldiak identifika daitezkeela uste dugu:

1.- Beharrezko elkarrizketa guneak aztertu eta sortzea gehiengoaren

akordio soziala lor dezakeen zeharkako proposamen bat egiteko. Aldi

honetan, euskal alderdi politikoen arteko elkarrizketa politikoko da

gizarteak behin eta berriz eskatu duen tresna. Elkarrizketa, alegia,

bakoitzaren proiektu politikoaren onarpenetik, indarkeriaren aurkako

adierazpen esplizituarekin edo fenomeno honen erabilera partidista eta

instrumentalaren arbuioarekin. Alderdi anitzeko elkarrizketa horrek

guztiak bildu behar lituzke erresoluzio aldian, baina hasteko borondatea

adierazten duten haiekin has daiteke eta hasi behar du.

Guztionak diren arazoek denen artean konpontzeko egungo elkarrizketa

egoera honek bi alderdi edo gune osagarriak ditu:

- Herritarren elkarbizitza eta oinarriko askatasunen defentsarako gunea.

Eremu honetan, eratuta dauden esparruan sendotzeko lan egingo

dugu (Arkaute eta Eudel), ETAren terrorismoaren aurkako borrokan

batasun demokratikoa indartu eta bistaratzeko, askatasunak

mugatzen dituen eta herritar guztien elkarbizitza plurala eta

demokratikoa nahasten duen mehatxuaren, jazarpenaren eta beste

edozein indarkeria motaren aurka.

-  Elkarrizketa Politikorako Espazioa alderdien mahai baten bitartez,

euskal gizartearen aniztasuna ahalik eta neurri handienean ordeztuko

duena eta zeharkako tresna izanago dena egun dauden posizio eta

proposamen politikoak elkarrengana hurbiltzeko. Elkarrizketarako

mahai bat, egungo errealitate politiko eta instituzionaletik, prozesu
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bat abian jar dezan akordio berriak lortzeko eta gaur egun euskal

herritar gehienek eskatzen dituzten konponbideak lortzeko.

EB/IUk borondate tinkoa eta apustu sendoa egiten du Euskadin espazio

politiko federalista sortzeko zubi gisa lan egiteko, borondate guztiak

elkartuz, bai alderdi nazionalistak bai nazionalistak ez direnak, eredu

federal hau modu batean edo bestean partekatzen dutenak.

2.- Beharrezko legezko aldaketak proposatu eta defenditzea, Estatuaren

definizio federal bat egiteko eta haren parte diren aldeek (nazioak,

nazionalitateak eta eskualdeak) erabakitzeko duten ahalmena onartzeko.

Akordio politiko berri honek baldintza gisa eta zilegitasun iturri gisa

Espainiako Konstituzioaren egungo 10 Titulua aldatzea proposatzen du,

Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren negoziazio politikoa

ahalbidetze aldera, behin haren proposamenak gehiengoaren eta

Euskadin dagoen aniztasun politikoaren ordezkaritzaren babesa lortu

ondoren. Prozesu berri honetan, zilegitasun legal eta sozial bikoitza

duena, negoziazioaren aurretik definitutako printzipioak bete beharko

lituzke: printzipio demokratikoa, legearen nagusitasuna, pertsona ororen

eskubideen eta askatasunen baldintzarik gabeko errespetua eta

gutxiengoen eskubideen babesa, gutxienez.

Horretarako, beharrezkoa izango da indarrak batu eta beste indar

politikoekin sinergiak sortzea, estatu nahiz lurralde mailan, Espainiako

Estatuan gune politiko federal bat eraikitzeko, alde federatuen eta

Estatu Federal beraren arteko prozesu berriak eta negoziazio politikoak

zilegi egin ahal izateko legezko aldaketei ekin ahal izateko.
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3.- Prozesu hau ez da laburra izango, baina errealitateak lehenbailehen

hastea eskatzen digu. Akordio bikoitza izan beharko du: batetik,

Euskadin, egungo errealitate politikoaren definiziotik abiatuta, itun

politiko bat egin beharra dago, euskal gizartearen aniztasuna bilduko

duen elkarbizitza eredu eta esparru berria mugatuko duena; eta bestetik,

euskal erakundeen eta Estatu Federalaren artean akordio bat lortu

beharra dago, errealitate politiko, kultural eta identitarioa partekatu eta

berezituen errespetu eta errekonozimendutik, eta, orobat, hala eskatzen

duten gainerako komunitateek ere garatu ahal izango dutena eta beren

erabaki ahalmenak kasu bakoitzean mugatzen dituen ezaugarriekin.

4.- Azkenik, akordio bikoitza bere onarpena nahiz egonkortasuna

bermatuko duen gehiengo sozial batek berretsia izan behar du. Itun

politikoa Euskadin egungo komunitate politikoa eratzen duten euskal

herritarrek berretsiko dute, kontsulta edo erreferendum bitartez. Bertan,

bermatuta gelditu beharko du denek libre eta hertsapenik gabe

adierazpenak egiteko duten eskubidea, hau da, indarkeriari gabe egin

beharko da. Euskadiren eta Espainiako Estatuaren arteko ondorengo

akordioak ere gehiengoaren berrespen soziala izan beharko du bi

esparruetan, une jakin horretan egoki erabakitzen diren prozedura

demokratikoen bitartez eta Euskadiri dagokionez, behintzat, guretzat

erreferenduma izan behar duen horretan.

Urrats berria ematen dugu ATXIKIMENDU LIBREKO FEREDERALISMOAREN

alde, akordio bat lortzeko esperantzarekin, itxia ez bada ere —ezer ez

baita itxita gelditzen gizarte bizi batean—, gure gizarte anitzaren

elkarbizitza behar bezala bideratuko duena. Ilusio honekin batera, EB/IUk

konpromisoa hartzen du ahalegin guztiekin saiatzeko.


