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SORTU

I.- NAZIOARTEKO EGOERA

(1) Azken 25 urteotan mundua zeharo aldatu da. Berlingo Harresia erori eta SESB de-
sagertzeak mundu mailako botere banaketa bipolarraren gainbehera ekarri zuen, eta 
kapitalismoa betirako zela sinetsarazi nahi izan zuenik ere bazen. Munduko ekono-
mia nagusiek (AEB, EB...) hazkunde eta zabaltze fase luzeari ekin zioten. Ho rrela, mer-
katu berrien irekierak eta desregulazio mailakatuek etekin tasaren gorakada iraun-
korra ekarri zuten, harik eta kapitalaren akumulazio dinamikak egun bizi dugun krisia 
eragin duen arte. 

(2) Egun bizi dugun krisia krisi sistemiko edo zibilizazio krisi bezala ezaugarritua da 
eta hainbat faktoreren ondorioa da; krisi ekonomiko-finantzarioa, ekologikoa, energe-
tikoa eta elikaduraren arlokoa da. Esan gabe doa sistema kapitalista, krisian badago 
ere, bere kabuz ez dela eroriko; sistema kapitalista eror dadin ezinbestekoa izango 
zaigu bere aurka jotzea.

(3) Mundu ordenamendu berria lehia bizitzen ari gara, botere harremanen geome-
trian ematen ari diren aldaketak indartuz doaz. Batetik, herrialde garatuen (AEB, EB, 
Japonia...) eta potentzia emergente berrien (BRICS - Brasil, Errusia, India, Txina eta He-
goafrika) arteko talka indartzen ari da. Mundu mailako agertokian, fase unipolarretik 
multipolarrerako trantsizioa irekitzen ari da, nahiz AEBentzat hori atsegina ez izan. 
Arrazoi geopolitikoengatik edota lehengaien (petrolioa, gasa, ura, mineralak…) jabetza 
berreskuratzeko asmoengatik, azken hamarkada honetan gerra inperialistak areagotu 
egin dira munduan. Egun, gerra hauen agertoki zuzena Ekialde Hurbila izaten ari da; 
Israel eta Palestinaren arteko gerraz gain, “terrorismoaren” aurkako gerraren aitzakian 
hor ditugu Afganistanen, Iraken, Pakistanen, Libian edota Sirian ematen ari diren ai-
tortu gabeko gerrak. Aurrera begira ez dira eraso gehiago baztertzen, Iran, Venezuela 
edota Kubaren aurka, AEBek finkaturiko gaizkiaren ardatzean aurretik dauden beste 
herrialde batzuen kontrakoekin batera. Horretaz gain, udaberri arabiarra bezala eza-
gutu ditugun iraulketa prozesuek ere desoreka politikoak areagotu ditzakete, liskarra 
mundu arabiar guztira hedatuz.

(4) Europaren krisi egoerak eta mundu mailako boterearen geometria berriaren 
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inguruko talkek ondorio ezberdinak eragin dituzte gure esparruan. Arlo institu-
zionalean, eragin zuzena izan du Europar Batasunaren integrazio prozesuan, be-
rrantolaketa prozesua gelditzera behartuz. Europako Kontseiluak eta Komisioak, 
parlamentuaren botereari muzin eginez, finantza erakundeen esku utzi dute inte-
grazio prozesuaren birdefinizioa. Horrek Europako instituzioak herritarren eragin 
gaitasunetik are gehiago urrundu ditu. Arlo politikoan, kontserbadore eta liberalen 
nagusitasunak, sozialdemokraziaren gainbeherak eta Europako ezkerraren nora 
ezak indar ultraeskuindarren gorakada ekarri dute. Arlo sozialean, ongizate esta-
tuari loturiko oinarrizko eskubideetan ematen ari den atzerakadak herritarren eta 
langile klasearen bizkar kokatu ditu krisiaren ondorio nagusiak. Egoera honetatik 
etekina ateratzen duten bakarrak klase aberatsenak, oligarkia, banku handiak eta 
multinazional nagusiak dira.

(5) Egoera honen aurrean, munduko ezkerra oso ahul ageri da. Aipagarriena azken 
hamarkadan Latinoamerikan ezkerreko alderdiak gobernura iristea eta eman dituz-
ten urratsak dira, ALBA (Bolivia, Ekuador, Kuba, Nikaragua eta Venezuela) lekuko. Ha-
laber, aipagarria da Ameriketako Estatu Batuetako eta Kanadako gobernuak izan ezik 
gainerako estatuetako gobernu guztiak biltzen dituen CELAC izeneko instituzioaren 
sorrera. Mundu zabalari dagokionez, Ekialde Hurbilean ematen ari diren iraultza 
arabiarretan islama gailendu zaio ezkerrari. Eta Europan ezkerrak ez du alternatiba 
errealik eskaini. Gauzak horrela, kapitalismoaren krisiak ez du ezinbestean  ezke-
rraren eta sozialismoaren aldeko apustua indartu. Hala ere, munduko hainbat espe-
rientziak erakusten digutenez, zailtasunak zailtasun, tokian tokiko sozialismo eredu 
egokituak eraikitzea da irtenbidearen gakoa. Horren adibide nabariak dira Islandiako 
eredua edota sozialdemokraziaren ezkerrean kokaturiko hainbat indarrek emandako 
aurrerapausoak (Einhedlidsten Danimarkan, SP Holandan edo Sinn Fein Irlandako 
hegoaldean, adibidez). Bide beretik, Syrizak Grezian edota Sinn Feinek Ipar Irlandan 
agertoki politikoaren erdigunean kokatzeko erakutsi duten gaitasuna azpimarratu 
nahi dugu. Honekin batera, eskubide sozial eta politikoen murrizketa sistematikoaren 
aurkako erreakzio soziala aintzat hartuz gero, hurrengo hamarkadan subiranotasun 
demokratikoaren aldeko diskurtso eta praktikak indartzeko benetako aukerak daudela 
pentsatzen dugu.

(6) Baina, horrekin batera, inperialismoaren ondorioz, neokolonialismoa in-
dartzen ari da munduan: AEBen, Frantziaren eta Txinaren arteko lehiaren ondo-
rioak nabariak dira Saharan, Puerto Ricon, Malvinetan edota Afrikan, ikusi nahi 
dituenarentzat. Aldi berean, nazio-estatu ereduaren krisia areagotu egin da, es-
tatu berrien sorrera ekarriz (Herrialde Baltikoak, Montenegro, Hego Sudan edota 
Kosovo). Egoera nola aldatzen ari den ikusita, pentsa daiteke estatu berriak sortze-
ko prozesuak indartu egingo direla etorkizunean, hala nola Quebecen, Eskozian, 
Flandrian, Katalunian edota Euskal Herrian.
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II.- FRANTZIAR ESTATUKO EGOERA

(7) Frantziar Estatuko egoera globalizazioaren gaurko fasearen arabera kokatu  be-
har da. Lehenik eta behin, ikuspegi geoestrategikotik, azpimarratu behar da 60. 
hamarkadako deskolonizazio mugimenduaren ondoren Frantziak Afrikan mantendu 
zuen eragin-eremu garrantzitsua kolokan jarri dela azken 20 urteotan. Hamarkada 
luzeetan, eragin-eremu horrek frantziar Estatuari munduko lehen mailako potentzien 
lerroan kokatzeko aukera eman zion. Bestetik, nola ez, frantses multinazionalentzako 
lehengaien ustiaketarako eremu paregabea zen Afrika. AEBak frantsesen eragiletza 
hori kolokan jartzen hasi ziren 90. hamarkadan. Geroztik, Txina ere Afrikan bere pre-
sentzia indartzen hasi zen, bere hazkunde erritmo azkarrak eragiten zion lehengaien 
behar izugarria asetzeko. Gaurko egunean, Frantziak Afrikan historikoki eduki duen 
monopolioa kaltetuta dauka eta, ondorioz, mundu mailako potentzia gisa izan duen 
posizioa guztiz higatua du. Elementu honen garrantzia 2008an lehertu zen krisialdi 
zabalaren testuinguruan kokatu behar da.

(8) Krisiak Europa bortizki kaltetu du, bertan inposatu diren doikuntza politikenga-
tik. Gainera, politika horiek indartu duten gainbeherarekin, euroa sortzerakoan saldu 
zuten mito bat guztiz faltsua zela agerian gelditu da. Horrekin batera, moneta ba-
karrarekin euro-guneko ekonomiak konbergentzia prozesuan sartuko zirela pentsatu 
zuten.  Guztiz kontrakoa gertatu da: ibilbide dibergenteak izan dituzte ekonomia ez-
berdinek. Euro-guneko iparraldeko herriek beren jarduera industrialaren indartzea 
ezagutu dute –Alemaniak bereziki– eta hegoaldekoek, aldiz, desindustrializazio 
prozesu azkarra. Horien artean, Frantzia nahiko kaltetua izan da, hamar urtez indus-
tria arloan 500.000 lanpostu baino gehiago galdu baititu. Ondorioz, euro-guneko 
bigarren ekonomia bada ere, Frantzia balantza komertzialaren egiturazko defizitak 
dituzten hegoaldeko herrien multzoan sartu da. Egoera horrek Alemaniarekiko indar 
harremana asko ahuldu du. Duela gutxira arte, Alemania-Frantzia bikoteak Europar 
Batasunaren norabidea finkatzen bazuen ere, orain Alemaniak soilik agintzen du, 
modu nabarmenean gainera. 

(9) Egoera honetan irabazi ditu azkeneko Lehendakaritzarako hauteskundeak eta 
legegintza hauteskundeak Alderdi Sozialista Frantsesak. Azpimarratu behar da, gai-
nera, ez bakarrik legebiltzarrean, baizik eta senatuan ere gehiengo osoa duela PSFk. 
Horrezaz gain, erregio eta departamendu gehienak ere berak gobernatzen ditu. Be-
raz, sekulan lortu ez duen boterea eskuratu du Hollanderen Alderdi Sozialista Fran-
tsesak, baina lorpen hori abagune txarrenean etorri zaio… Botere ia osoa eskuraturik 
gobernatzeko aukera duen arren, Parisko Gobernu berriak tarte oso txikia du. Izan ere, 
Frantziak Europan bere buruzagitza guztiz kolokan ikusi nahi ez badu, liberalek in-
posatzen dituzten neurriak ongi aplikatzeko gai dela erakutsi behar du. Euro-guneko 
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beste partaideen moduan, langabezi tasa handiari (%10 inguru) aurre egiteak bere 
politika ekonomikoaren ardatz zentrala izan beharko lukeenean, defizit publikoaren 
murrizketa helburu nagusi gisa kokatu du sozialisten gobernu berriak.

(10) Hartara, xahuketa publikoak murrizteko helburuarekin, gobernu sozialistak har-
tuko duen lehen neurria Estatuaren antolamendu administratibo-instituzionalaren 
erreforma egitea izango da. Erreforma hori “deszentralizazio” urrats moduan aurkez-
tu nahiko badute ere, egituraketa instituzionalaren “ordenatzea” baizik ez da izango, 
Estatuaren izaera zentrala eta jakobinoa zalantzan jarriko ez duena. Bereziki, egitura-
keta maila ezberdinen artean funtzioak eta eginbeharrak ongi zehaztu eta banatu na-
hiko dituzte, xahuketa publikoan bikoizketak ezabatzeko asmotan.
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III.- IPAR EUSKAL HERRIKO 
EGOERA
(11) Iparraldeko egoera politikoa eztabaida instituzionalak duen intentsitateak 
ezaugarritzen du. Eztabaida horren terminoak ulertzeko, denboran atzera egin 
behar da, 90. hamarkadaren hasierara itzuliz. 1988an, François Mitterrand bigarren 
aldiz lehendakari hautatua izan ondotik, frantziar Estatuak nolabaiteko negoziazio 
bidea zabaldu zuen mugimendu abertzalearekin, bereziki IK erakunde armatuarekin 
eta EMA mugimendu politikoarekin. Negoziaketa hori Pierre Joxek –orduko barne 
ministroa- eraman zuen, eta botere zentralak orduan finkatu zuen gaur arte Iparraldeko 
panorama politikoa ezaugarritzen duen eskema. Bertan, Ipar Euskal Herriari ez zaio 
ezagupen politiko-instituzionalik aitortzen, hiru lurraldeek ez dutelarik berezko marko  
instituzionalik. Hala ere, lurralde antolaketari lotuak diren politika publikoek aintzat 
hartzen dute Ipar Euskal Herriaren eremu geografikoa, eta horiei begirako protokolo 
berezia garatu da guztien koordinazioa Ipar Euskal Herri mailan ziurtatzeko. Horrela 
sortu ziren gaur indarrean dauden bi tresna: Iparraldeko Garapen Kontseilua, nolabaiteko 
Kontseilu sozioekonomikoaren funtzioa betetzen duena; eta Iparraldeko Hautetsien 
Kontseilua, hiru lurraldeetako hautetsien bilgunea dena.

(12) Sarkozyk abian jarri nahi izan zuen erreforma administratiboak, Estatuak lurralde 
antolaketaren arloko gaietan bi erakunde horien bitartez Iparraldearekin zuen “kon-
tratazio” logikaren agorpena markatu du. Izan ere, sei urtetik behin Iparraldearekin 
negoziatzen den hitzarmen bereziak daukan oinarri juridiko bakarra (Pays kategoria) 
ezabatu du Sarkozyren erreforma proiektuak. Gauzak horrela, 2011ko udazkenean, 
Garapen Kontseiluak eta Hautetsien Kontseiluak Iparraldearen etorkizun instituzio-
nalari begirako proposamena lantzea erabaki zuen.

(13) Eztabaida hori abian jartzen ari zelarik etorri ziren Aieteko Konferentzia eta 
ETAren jarduera armatuaren bukaeraren iragarpena. Pauso horiek esperantza handia 
sortu dute Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan. Esperantza hori Nazioarteko 
Konferentziaren egunean bertan nabarmendu zen, Iparraldeko espektro politiko ia 
osoa barnebiltzen zuen ordezkaritza politiko zabalak bertan parte hartu baitzuen. 
Bide beretik, 2011ko abenduaren 10ean, Ipar Euskal Herriko milaka eta milaka he-
rritarrek, sentsibilitate politiko ia guztietako ordezkari politikoen presentziarekin, 
Baionako kaleetan manifestazioa egin zuten euskal gatazkaren konponbide integrala 
eskatzeko.

(14) Honela, apirilaren 5ean Garapen Kontseiluaren Biltzar Nagusiak bere ikuspuntua 
zehaztu zuen. Bere iritziz, Ipar Euskal Herriak estatus bereziko lurralde kolektibitatea 
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behar du (Korsikak duenaren antzekoa). Marko juridiko horrek ekinbide politikorako 
sei eremu eduki beharko lituzke bere gain: euskara, kultura, etxebizitza, garapen 
ekonomikoa, laborantza eta garraio publikoak. Horrekin batera, zehar-lerroak diren 
beste lau eskumen kudeatu beharko lituzke: garapen iraunkorra eta energia, mugaz 
gaindiko harremanak, alboko lurraldeekiko kooperazioa eta turismoa.

(15) Hemendik aurrera, Hautetsien Kontseiluak eginiko proposamen juridiko zeha-
tzaren inguruan negoziazio eta elkarrizketa bidea zabalduko litzateke Estatu zen-
tralarekin, gobernu sozialista berriak “deszentralizazio” erreforma bat iragarri baitu 
datorren udazkenerako.

(16) Momentu politiko oso garrantzitsua bizi da Ipar Euskal Herrian. Aieteko Kon-
ferentziak eta Ezker Abertzaleak eman dituen urratsek eztabaida instituzionalaren 
inguruan zeuden tabu guztiak apurtu dituzte, eta UMPko zein Alderdi Sozialistako 
kargudun garrantzitsu batzuk Ipar Euskal Herriaren onarpen politiko baten alde ager-
tu dira publikoki azken hilabeteetan. Gaur, lehen onarpen politikoa finkatuko lukeen 
markoaren inguruan eragile politiko ezberdinen artean adostasun batera iristeko ben-
etako aukera dago. Kontsentsu zabal bera dago konponbide prozesuak beharrezkoa 
duen bultzada emateko unean. Testuinguru honetan, Frantziako gobernu berriak Eus-
kal Herriari begira zer-nolako jarrera hartuko duen ikustea falta da. 
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IV.- ESPAINIAR ESTATUKO 
ETA HEGO EUSKAL HERRIKO 
EGOERAK

ESPAINIAR ESTATUKO EGOERA

(17) Krisi sakona, oso sakona pairatzen ari da Espainiar Estatua. Krisialdiak, eremu 
ekonomikoan, lehenik, nazioartean eztanda egin bazuen ere, modu berezian eta be-
rezituan hartu du Espainiar Estatua. Izaera ekonomikoa eta soziala ez ezik, izaera 
politikoa ere badu krisi orokor horrek. “España” proiektua bera jarri du kolokan, eta 
proiektu hori eraikitako oinarriak ustelak direla erakutsi du.

(18) Esan bezala, nazioartean egondako finantzen krak izugarriak Espainiar Estatuko 
eredu ekonomikoaren gabeziak ageri-agerian utzi ditu. Produkzio eredu negargarria 
elikatu dute botere ekonomikoek eta politikoek, aberastasuna neurririk gabe pilatzeko 
asmo zekenez. Eraikuntza eta higiezinen sektorearen gainean eraikitako burbuilak 
eztanda egin du. Salneurrien inflazioa, espekulazioa eta mailegu politika arduraga-
bea elikatzen zituen eredua lehertu egin da. Ez zegoen sektore ekonomikoen arteko 
orekarik, ez etorkizuneko produkzio sistema berrien aldeko prestakuntzarik, ez inber-
titze teknologikorik, ez gazteen trebakuntzarako eta formaziorako hezkuntza sistema 
egokirik... Diru-gose izugarria besterik ez.

(19) Krisi ekonomikoaren eragileek ez dituzte krisiaren ondorioak ordaindu, ezta hurrik 
eman ere. Banketxeek eta aurrezki kutxek diru laguntza publikoa jaso dute, eta egoera 
berrian ere zuloa egin zutenek aberasteko aukera izan dute, dirua merke eskuratzeko 
eta, itotako herritarren bizkar gainean, errentagarritasuna ateratzeko bidea.

(20) Krisia betikoak ordaintzen ari dira. Langileak eta herri sektoreak, eta bereziki ego-
era txar honi aurre egiteko aukera eta baliabide gutxien dutenak. Aurrezkirik gabe, zo-
rrez lepo eta langabezian (edo langabeziaren mehatxupean), horixe da gero eta jende 
gehiagoren patua. 2013. urtea are okerragoa izango dela diote adituek.

(21) ‘Merkatuak’ deritzanen agindupean murrizketak besterik ez ditu inposatu PPko 
Gobernuak. Murrizketak zerbitzu publikoetan eta eskubideetan. Lan merkatuaren 
e rreformak ez du lanik ekarri, eskubide murrizketa baino ez. Gizarte Zerbitzuek be-
hera egin dute, eta Irakaskuntza eta Osasun publikoak arrisku bizian dira, gutxi ba-
tzuen interes pribatuen mehatxupean. Zerga politika herri sektoreak zigortzen ari da, 
eta bereziki aipatu behar da erretirodunen erosketa ahalmena gutxitu egin dela. Gaz-
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teak, inon baino langabezi tasa handienarekin, itxaropenik gabe daude, familiek beren 
kideak babesteko geroz eta baliabide gutxiago dituzten bitartean.

(22) Aipatu moduan, krisi ekonomikoak krisi politiko orokorra azkartu du, bai Estatu 
ereduari dagokionez eta baita lurralde ereduari dagokionez ere. Hainbeste goraipa-
tutako frankismoaren trantsizioaren gabeziak eta hutsuneak are argiago agertu dira 
azkenaldian, demokrazia eta eskubideak garatzeko ezinduta dagoen sistema politikoa 
eraiki zutela agerian geratu baita. 

(23) Marraztutako mapa autonomikoak, “café para todos” irizpidearekin, nazio erreal-
itateak urtu nahi zituen. Ez du lortu, bistan da, azken garaian Euskal Herrian eta Kata-
lunian irekitako prozesuak ikusita; baina, bere helburua ez betetzeaz gainera, sortuta-
ko egitura minbizi bihurtu zaio Estatuari. Kasta politikoak, jauntxokeria, ustelkeria eta 
zarrastelkeria orokortu baizik ez dira egin. Dirua azkar egiteko sortutako eredu ekono-
mikoak hori dena errotu du, eta eredu ekonomikoaren porrota Aurrezki Kutxetan, erai-
kuntza faraonikoetan, azpiegitura erraldoietan eta apetetan izandako gehiegikerietan 
begien bistan geratu dira, biluzik, zor publiko kontrolaezinak erakusten duenez. Eredu 
autonomikoa gainbehera etorri da.

(24) Eredu politikoaren egonkortasun ezak monarkia ere jo du. Koroaren azpian da-
goen guztia ezkutuan badaukate ere, erregearen familia ukitua izan da, erregearen 
beraren jokabide lotsagarria edo bere ondokoen ustelkeria agerian geratu direnean. 
Zer ez ote da hor barruan egongo? Estatuko beste egitura eta botere batzuk ere sines-
garritasun ezak jota daude; adibidez, Botere Judiziala. 

(25) Zaila dute horri behar bezalako erantzuna ematea, ez baitute oinarri demokra-
tikorik. Oso nabarmena da eskuin muturrak botere gune garrantzitsuetan duen 
indarra. Ez soilik frankismotik zetozen goi funtzionarioek beren postuetan segitu 
zutelako, baizik eta eskuin muturrean kokatzen diren belaunaldi berriak ere sortu 
direlako, birsortze demokratikorik izan ez den neurrian. Hedabideetan eta PPn indar 
eta itzal dezente duten sektore horiek, lurralde ereduan sortutako krisia aprobetxatuz 
eta po pulismoa erabiliz, Estatuaren zentralizazioa indartu nahi dute. Aldi berean, es-
tatu poliziala goretsiz, Kode Penalaren bidez eskubideak gero eta gehiago murriztea 
besterik ez dute buruan.

(26) Deskreditua erabatekoa da klase politikoari dagokionez. 2011ko azaroaren 20ko 
hauteskundeak gehiengo osoz irabazi ostean, PPk gobernua osatu zuen. Orduz 
geroztik malda behera besterik ez du egin Mariano Rajoyk. Hitza jan, agindu dizkioten 
murrizketak egin eta ekintza positibo bat bera ere gauzatu gabe, gehiengo hura azkar 
asko txikitu da, nahiz eta Galiziako hauteskundeetako emaitzak, Andaluzian izandako 
lehen porrotaren ondoren, lasaitasun pixka bat ekar diezaiokeen. 
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(27) Horrezaz gain, PPren gainbeherak ez du PSOEren suspertzea ekarri. Auzia ez 
dago, une honetan, bi alderdi horien arteko lehian. Biek ala biek galdu dute sinesgarri-
tasuna. Gainera, PSOEk Rubalcabaren esku segitzeak are eta sinesgarritasun gutxiago 
eman dio alternatibarik eraikitzeko. Egoera horrek IUri arnasa hartzeko balio izan dio, 
nahiz eta etorkizuneko lerro argi bat zehazteko zailtasunak dituen, oraindik nahikoa 
hazi ez delako eta, gainera, Espainiar Estatuak beharko lukeen sakoneko eraldake-
ta –trantsizioaren gaineko autokritika barne– egiteko hausnarketa egin ez duelako. 
E sanguratsua da oraindik monarkiari erakusten dioten begirunea edota Estatuaren 
ukazioren pean bizi diren nazioen aitortza zalantzarik gabe onartzeko duten ezin-
tasuna. Estatu ereduari ikuspuntu demokratikotik heldu gabe –eta horrek autodeter-
minazioarekin ere badu zerikusirik– ez dago benetako aldaketarik egiterik.

(28) Gainera, urte askotan otzan aritu izan diren sindikatuen indarra asko ahuldu da 
halako aldaketa proposamen bati ekarpena egiteko. Orain, muturreko egoerari eran-
tzuteko, azaroko greba orokorrarekin egin dute ahalegina, baina ikusteko dago horrek 
izango duen eragina. Edonola ere, langileak eta herri sektoreak pairatzen ari diren 
murrizketak erantzun tinkoa merezi zuen eta merezi du. 

(29) Bestalde, egoera orokor honek, populismoa eta demagogia oinarri, beste indar 
mota batzuk sortu eta haztea ekar dezake Estatuko zonalde batzuetan. UPyD ultra dugu 
adibide nagusia. Rosa Diezek Euskal Herrian ez duen oihartzuna Madrilen lortzen du.

(30) Indar politikoen eta sindikatuen sinesgarritasun faltaren ondorioz, indartu egin 
dira “15M” bezalako jendarte mugimendu garrantzitsuak. Ohiko molde eta eskemeta-
tik kanpo, nabarmentzekoa da herritarren artean sortutako haserrea eta horrek eka-
rritako protesta modu berriak. Suminduen fenomenoak eta herri plataformetatik 
bideratutako mobilizazioek sakoneko aldaketa gogoa erakusten dute. Sistema bera 
dela arazoa eta benetako demokrazia eraiki behar dela esan dute. Mugimendu hori 
guztia noraino irits daitekeen ez dago jakiterik. Eragin soziala izan baduela bistakoa 
da, baina eragin hori zabaltzeko eta iraunarazteko gaitasuna izan beharko du luzera 
eragina izateko. Estaturik gabeko nazioen gaiari ez diote heldu, baina horrek ez digu 
galarazi behar fenomeno hori modu irekiz begiratu eta aztertzea. 

(31) Estatua, beraz, gainbehera egiten ari da, baina horrek ez du esanahi kontra-ofen-
tsibarik egingo ez duenik. Legeriaren apologia egingo du, legeria injustua izan arren, 
eta indarra erabiliko du betearazteko. Hedabideek joka dezaketen rola oso garran-
tzitsua izango da. Hedabide nagusiak botere gune politiko eta finantzarioekin daude 
loturik estuki, eta ez dute izaera kritikorik izango, botere horien arteko liskarretan 
eragiteko ez bada. Estatuak, aldi berean, nazioarteko babesa bilatuko du, horixe da 
eskatu duena «merkatuek» eta EBk eskatutako neurriak betetzeko, erreskate bidez 
harremana zehaztuko den garai honetan.
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(32) Desafio nagusiak oraintxe Katalunian eta Euskal Herrian izango ditu. Izaera eta 
garapen ezberdineko egoerak izan arren, bietan herri nortasuna garatzeko boron-
date sendoa dago. Kataluniako prozesua dugu azkenaldian gori-gori. Halere, gaur 
egungo gertaerek badute aurrekaririk. Estatut delakoarekin gertatutakoak eta orduan 
Estatuak erakutsitako itxikeriak (eta mespretxuak) joera independentista indartu dute 
nabarmen. Beste bi arrazoi aipatu behar dira joera hori azaltzeko: alde batetik, az-
ken urteotan garatu den oinarriko herri mugimendua eta, beste batetik, behar ekono-
mikoak gizartean eragindako hausnarketa. Indar politikoei dagokie orain, hurrengo 
hauteskundeen ondotik, prozesua egoki bideratzeko ardura.

HEGO EUSKAL HERRIKO EGOERA

(33) Abagune politikoa Ezker Abertzaleak garai berri bat irekitzeko egindako apus-
tuak markatu du. Askapen prozesuan sortutako baldintzak askatzeko eta, estrategia 
aldaketaren bitartez, aldaketa politiko eta soziala ekartzeko apustua egin zuen Ezker 
Abertzaleak. Orduz geroztik, urrats oso garrantzitsuak egin ditugu, egia bada ere zail-
tasunak eta oztopoak galantak direla.

(34) Egoera politikoaren bilakaera Aieteko Adierazpenaren eta ondotik etorritako 
ETAren erabaki historikoaren arrastotik ulertu behar da. Nolabait esatearren, bi ho-
riek dira garai berria islatu duten gertaerarik garrantzitsuenak, eta, aldi berean, garai 
horretan barrena aurrera egiteko aurrez aurre ditugun erronkak erakusten dizkigute. 
Hau da, gatazkaren ondorioak gainditzea eta gatazkaren arrazoiei heltzea dira bete-
beharrak, horretarako elkarrizketa eta akordio politikoa landuz,  Gernikako Akordioan 
zehaztutako moduan.

(35) Erronka horiei heltzeko funtsezkoa izango da indar harremanean eragitea. Aber-
tzale, soberanista eta ezkertiarren arteko indar metaketak uzta oparoa eman du arlo 
politikoan. Aldez aurretik aurreikus zitekeena baino prozesu azkarragoa eta indar-
tsuagoa egin da, akordio estrategikoak zabalduz eta garai bateko zauriak itxiz.

(36) Herri eragileen aldetik prozesua elikatzeko dinamismo handiagoa beharko litza-
teke, herritarrek prozesuaren protagonismoa har dezaten, bai alor politikoan (adibi-
dez, erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika herritarra beharko luke), baita alor 
sozialean ere.

(37) Krisiari eta murrizketari aurre egiteko erantzuna emateko orduan indarrak bildu 
dira. Horren lekuko dira eginiko greba orokorrak, adibidez. Oraindik ere erantzun ildoan 
indar gehiago egin beharko dugu. Egia da, ordea, ELAren aldetik ez dagoela harago 
joateko inplikazio handiagoa izateko asmorik. Protesta eremuan geratu nahi du. Alda-
keta prozesuak, bistan da, sakontasun eta indar handiagoa luke eremu sozialetan ere 
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luzerako akordio eta dinamikak egingo balituzte, euskal esparru sozioekonomikoaren 
alternatiba indartuz.

(38) Aldi berean, esan daiteke Estatuaren krisiak eta nazioartean aurrera egiten ari 
diren prozesuek (Eskozia, Quebec, Katalunia...) independentziaren aldeko joera in-
dartu egin dutela gurean ere. Prozesuaren dekantazio edo lerratze estrategikoa, in-
dependentziarantz trinkotu da, ibilbide demokratikoa eta azken helburu politikoa era-
bat uztargarriak direla erakutsiz. Beste edozein faktore baino garrantzitsuago, herri 
babes handia eta gehiengo zabalak lortzea da helmugara iristeko bermea. 

(39) Estatuak gatazkaren ondorioen konponbiderako duen «beto» eskubidea 
aprobetxatu nahi du Prozesu Demokratikoa oztopatzeko eta moteltzeko. Ondorioen 
gaiei aterabide egokia emanez gero, eremu politikoan independentziaren aldeko in-
darrak zabalduko liratekeela uste du, prozesuaren beraren balioa sendotuko litzate-
keelako eta, beraz, prozesuaren alde egin dutenak bizkortuko liratekeelako. Estatuak 
ez du eztabaida politiko horretan zer eskaini, eta, lehenago esan bezala, are eta ar-
giago agertzen ari da hori azken aldian, maila gorena jo duen krisi orokorra dela eta.

(40) Itxikeria pitzatzeko urratsak egin dira, alabaina. PPk, Gobernura iritsita, aurreko 
hilabeteetan egindako lana desegin zezakeela susma bazitekeen ere, Aietek (eta 
ETAren erabakiak) mugarria jarrita zuen. Mehatxupean eta gabezi asko izanda ere 
(auzitegietan irekitako auziek beren bidea segitzen dute), legalizazioaren prozesua 
burutu ahal izan da. Egoera berrian, kartzela politika pitzatu ahal izateko faktoreak 
azaldu dira; esanguratsuena, Estrasburgoko epaia. Oso gertaera garrantzitsua izan 
da presoen gaia erabat blokeatuta izan nahi dutela dakusagunean.

(41) Testuinguru horretan, aldaketa ekarri nahi dugun indarrok erronka handia dugu 
aurrez aurre, batez ere aipatutako presoen gaia mugitzeko. Ekimen berriak eta pro-
posamen berriak garatu beharko dira, bai herri mugimenduaren eragina zabaltzeko, 
bai arlo politiko eta sozialean konpromisoak azkartzeko, bai Estatuari kontraesanak 
areagotzeko, bai nazioartearen inplikazioa indartzeko, bai presoek beraiek egin ditza-
keten ekimenak errazteko.

(42) Gatazkaren muinari dagokionez, elkarrizketa politikoan sakontzeko aukera za-
baldu da. Alde batetik, Aieteko Adierazpenak berak jarritako oinarriari esker, eta 
bestetik, hauteskunde bidez, ilegalizazio dinamika gaindituta, indar politiko guz-
tiek ordezkaritza lortu izanak aukerak biderkatuko dituelako. Egin beharreko ibilbide 
demokratikoa adosteko balio behar duen elkarrizketaz ari gara, gure herriak eta une 
historikoak hala eskatzen dutelako.

(43) Inoiz baino argiago dago orain dela hogeita hamar urte eraikitako eredu politiko 
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eta instituzionala ez dela egokia Euskal Herriarentzat. Herritarrei hautatzeko aukera 
murriztu zieten eta Hego Euskal Herria bitan zatitu zuten, nazio proiektua galaraz-
teko, proiektu hori egingarri izateko ezaugarri guztiak biltzen baitzituen gure herriak. 
Gaur egun ere halaxe da, ikuspuntu ezberdinetatik. Kultura sustatzeko, eskubideak 
orokortzeko... eta baita proiektu ekonomiko bideragarria gauzatzeko ere. Parametro 
egokiak ditu, eta krisiari aurre egiteko eta etorkizuneko eredu egokia garatzeko be-
rezko ezaugarriak ere izan baditu. 

(44) EAEn aspaldi jo genuen eredu autonomikoa agortutzat. Lizarra-Garaziko atarian 
argi bezain garbi azaldu zuten hori Moncloako Estatutuari oniritzia eman zioten in-
darrek ere. Beste kontu bat da eredu hori eraldatzeko ausardia nahikorik ez dela izan. 

(45) EAEn hauteskundeak izan berri dira. Ilegalizazioaren zikloa, mugak muga, amaitu 
da erakundeetan. Prozesu politikoan aurrera egiteko beharrezko baldintza genuen. 
Hauteskunde hauek, azken urteotako beste gertaera guztiak bezalaxe, prozesu baten 
logikan ulertu behar dira, ez gertaera isolatu baten moduan.

(46) Hauteskunde hauek 2011n Bildurekin egindako indar metaketa zehaztu dute. 
Hiru hauteskunde izan eta gero (Udal eta Foru hauteskundeak, Espainiar Estatuko 
hauteskunde nagusiak eta oraingo autonomikoak), EAEn koalizioa %25ean kokatu da. 
Hori da Prozesu Demokratikoari aurre egiteko eta beronek irismen estrategikoa iza-
teko lortutako giharra. 

(47) Irakurketa orokor horretatik zehaztasunera joz, komeni da herrialde eta herri ba-
koitzeko azterketa egitea, garapen ezberdinak eta berezitasunak baitaude. Modu oroko-
rrean esan daiteke aro berriaren alde egindako apustuak koalizioa saritu duela. Hori 
orokorra da, baina hortik aurrera bere jarduerak ere erabakiko du babes hori zabaltzeko 
edo murrizteko joera. Horregatik, tokian tokiko eginbeharrak ondo aztertu behar dira.  

(48) Bestetik, EAEko hauteskundeek nabarmen ahuldu dituzte aldaketaren kontrako 
indarrak. Lehenik eta behin, Gasteizko Legebiltzarrean 2009an asmatutako gehien-
go hura gezurrean zegoelako oinarritua, herri gogoak ez baitzien halakorik eman, 
ilegalizazioak baizik. Aldi berean, herritarrek bere portaera zigortu egin dute. Krisi 
garaiak sortutako sinesgarritasun ezagatik, alde batetik, eta garai berriari ekarpena 
egitea ukatzeagatik, bestetik. PPk kontra egin du eta PSEk Aieteko arrastoari segitzeko 
aukera galdu du. Patxi Lopezen irudia, AEBetan, tren batean, historiarako geratutako 
da. Oraingo emaitzek inolako hausnarketarik ekarriko duten da galdera, Aieteko Adie-
razpenak gomendutako elkarrizketa politikoari egiteko eta gatazkaren ondorioen au-
ziari malgutasunez begiratzeko. 

(49) PPren egoera oso adierazgarria da. Gaur egun bere indar osoa Madrildik datorkio. 
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Herri babesa galdu du, eta seguru asko barne arazoak areagotuko zaizkio. Muturreko 
sektoreek atzera begiratu nahiko dute, eta gaur egungo zuzendaritzakoek ez dute 
aurrera begiratzen. Esan bezala, erabateko kontraesan horretan irauteko helduleku 
bakarra Estatuko terminal bat izatea da. 

(50) PNV, berriz, indartuta atera da hauteskunde hauetatik. Bere alde zuen Lehenda-
karitza berreskuratzeko sortutako giroa eta hautesle poltsa ezberdinetatik gizentzeko 
aukera. Nolabait esatearren, PNVk identifikazio handirik gabeko jendea biltzen badaki. 
Aukeran dago, hortxe, EH Bilduk irabazi zezakeela-eta gustura ez ziren sektoreentzat, 
edo erreferentzia argirik gabe umezurtz geratu ahal diren sektoreentzat, edo kudea-
ketaren mezuari soilik erreparatzen diotenentzat...

(51) Zenbaitetan gai nagusitzat agertu bazaigu ere, hauteskundeetako hegemoniaren 
lehia ezin daiteke gure ardatza edo berehalako helburu nagusia izan, prozesu poli-
tikoari tiratzeko motor eta indar erabakitzailea sortzen ari garen honetan. Bidea da 
egin beharrekoa. Horretarako nahi dugu indar metaketa ahal bezainbeste zabaltzea. 
Eta, horretan, PNV hauteskundeetan lehiakide izango da, baina, aldi berean, gainera-
ko indarrei bezalaxe, ibilbide demokratikoa egiteko eskaintza egin beharko zaio.  

(52) Prozesu politikoa norberaren hauteskunde interesei ez lotzea genuke aukerarik 
hoberena, jakinda ere gure helburua ere badela, gure proiektua azken bururaino eman 
ahal izateko, gehiengoa pilatzea. Herritarrekin konektatzea, eremu ezberdinetan lan 
ona egitea eta Prozesu Demokratikoari ekarpen erabakigarria egitea dugu bidea. Jaki-
na, beste indarrek horrenbeste badakite, eta gure zabalkundea galarazi nahiko dute. 
Ez dezatela hegemoniaren bigarren mailako helburu horregatik herri honen normali-
zazioa atzeratu, hori dugu exijitu beharreko gauza bakarra.

Egoera politikoa Nafarroa Garaian

(53) Azkenaldian, berriz, Foru Hobekuntza eta herri onespen zuzenik gabe sortutako 
eredua jarri dira zalantzan, argi eta garbi. Krisi ekonomikoak Nafarroarako marraztu-
tako egitasmoaren (finean, proiektu bateratua oztopatzea beste helbururik ez zuena) 
egiturazko gabeziak erakutsi ditu. Estatu arrazoiak sostengatu du eredua, ez herri-
tarren beharrak edo ongizateak. Halere, egoerak eta errealitateak mereziko lukeen 
hausnarketa egin ordez, UPNk murrizketa politikari ekin dio, Madrilen morroi. Bere 
eskaintza politikoa erabat mugatua dagoela argi bezain garbi azaldu da, eta, beraz, 
aldaketarako arrazoiak ageriago utzi ditu. Murrizketak direla eta kaleratu den herri 
protestari eskaini beharreko alternatiba osatzeko tenorea da.

(54) Ereduaren krisiak eredu hori sostengatu duten bi indar nagusien arteko krisia 
ekarri du, bide batez. PSNk gobernua utzi du eta UPNk ez du gehiengo nahikoa, ustel-
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keriaren kiratsa handitzen den une berean. Egoera horrek hauteskundeak aurreratzea 
ekar dezake. Horrenbestez, EAEkoak egin eta gero Hego Euskal Herrian ez zela urte 
batzuetan hauteskunde gehiago izango aurreikuspena aldatu behar da, Nafarroa Ga-
raian gertu egon baitaiteke hurrengo erronka, prozesu politikoaren mesedetan jartzen 
ahalegindu beharko dugun erronka, hain zuzen ere. Alternatiba ez da alternantzia 
hutsa. Hori litzateke PSNren eredua, baina orain arte gertatutakoan izandako ardurak 
sinesgarritasuna kentzen dio. Ezkerretik eta abertzaletasunetik aldaketaren ardatza 
finkatzeko aukera ireki da, nahiz eta jakin behar dugun, eraginkorrak izateko, eremu 
horretan ere indar ezberdinak izango garela lehian. Geroa Bai-k bere lekua beteko du, 
eta garrantzitsua litzateke aukera historiko honen tamainako jokabidea izatea, gerora 
ezker osoari aldaketa proposamen serio eta egokia egin ahal izateko.

(55) Baina argi dagoena zera da, ziklo politiko baten amaieraren zantzu guztiak age-
rian daudela Nafarroan bizi den egoera politikoan. Hogeita hamar urte eta gero, Foru 
Hobekuntzaren marko politikoak ez du gehiagorako ematen. Euskal Herriaren lurralde 
zatiketa betikotzeko helburuarekin inposatu zuten eredu politiko eta instituzionala 
krisiak jota dago, baita goraipatzen zen eredu ekonomikoa ere, ia 3.000 milioi euroko 
zorrarekin Nafarroako Foru Komunitatea behartuta baitago zerbitzu publikoetan mu-
rrizketa basatiak egitera, Madrildik agintzen diren defizitaren mugak ez gainditzeko.

(56) Nafarroa izan daiteke zentralizazioa eta murrizketen uholdeengatik kalte gehien 
jasango dituen erkidegoa. UPN hasia da dagoeneko etorri daitekeena iragartzen: Ad-
ministrazioa “mehetu” behar dela esaten dutenean, demokrazian, eskubideetan eta 
autogobernuan atzerapauso larriak proposatzen dituzte (Legebiltzarraren murriz-
keta, Toki Erakundeen mapa berria...). Bien bitartean, noski, Estatuarentzat eta Nafa-
rroako jauntxoentzat estrategikoak diren azpiegitura handi-mandiekin  aurrera egin 
nahi dute kosta ahala kosta, AHTarekin erakusten ari diren gisan.

(57) Alta, Nafarroako jendartea erakusten ari da ez dagoela prest era guztietako es-
kubide murrizketa hau borrokatu gabe onartzeko. Pasa den urtetik hona, zabaltzen, 
trinkotzen eta aberasten joan da Barcinaren Gobernuaren aurkako presio sindikal eta 
soziala. Mobilizazio soziala giltzarria izan da UPNren eta PSNren arteko koalizio 
gobernua porrotera eramateko. Barcinak martxoan PSN Gobernutik kanporatu zuene-
tik, ageriko gutxiengoan kudeatzen ari da UPN. Bere Gobernu jarduerari egonkortasu-
na emateko aukera bakarra PSNrekin era bateko edo besteko akordioak egitea da, eta 
ez dirudi epe motzean bederen PSN joko horretan sartzeko prest egonen denik, hori 
egiteak PSNrentzat bere buruaz beste egitea suposatuko lukeelako. Beraz, aurreikusi 
daitekeena da Barcina ez dela gai izango 2013 urterako aurrekontuak ateratzeko, aur-
tengoen luzapenarekin kudeatu beharko du eta gutxiengoan gobernatzen segitu be-
harko du hauteskundeak deitzea erabakitzen duen arte (batzuk hasi dira esaten UPNk 
apirilean eginen duen Kongresua eta gero deituko dituela hauteskundeak Barcinak).
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(58) Baina garbi dago Nafarroak behar duen aldaketa sakona ez dela ez UPNren eta 
ez PSNren eskutik etorriko. Nafarroako jendartea da aldaketarako giltza, eta une ho-
netan EH Bilduri dagokio jendartearen aldarrikapen horri erantzun zehatzak, gauza-
garriak, eskaintzea. Nafarroak eskatzen duen aldaketak norabide argi bat behar du, 
eredu oso bat aldatze bidean jarri behar delako, herritarren parte hartze eta erabaki-
arekin, adostasun zabalak eraikiz, eremuz eremu, eskualdez eskualde. 

(59) Horretarako, bi planotan hartu behar dute ekimena bai Ezker Abertzaleak  eta bai 
ezkerreko subiranisten aliantzarako subjektu berriak. Batetik, une honetan inoiz baino 
baldintza hobeagoak daude Aieteren 4. puntuak finkatzen duen eztabaidari ekiteko, 
Euskal Herri osoan eta baita eremuz eremu ere. Gure apustua izan behar da batetik 
eztabaida soziala bultzatzea, herritar eta eragile guztiek aukera izan dezaten Euskal 
Herriaren etorkizunaz eztabaidatu eta erabakitzeko, eta beste alde batetik eragile so-
zial, sindikal eta politikoekin harreman dinamika zabala egituratu behar dugu, Akor-
dio Demokratikoaren lanketarako bideak, tresnak eta prozedurak zehaztuz.

(60) Eta, bestetik, epe motzeko erronkei dagokienez, inolako konplexurik gabe inizia-
tiba hartu behar dugu gehiengo sozialaren eskakizuna den Barcina Kanpora!! leloari 
erantzun zehatza emateko. Nafarroan aldaketa nahi duten sektore sozial, sindikal eta 
politiko guztiei proposamen zehatza egin behar diegu alternatiba egingarri bat au-
rrera ateratzeko. Gure ustez, alternatiba honi begirako bidea bi urratsetan egin behar 
da. Lehenengo urratsean Barcina boteretik kentzea eta hauteskundeak deitzea lortu 
beharko genuke; eta bigarren urratserako geratuko zen gehiengo soziala eta politiko-
instituzionala bildu dezakeen aldaketarako oinarrizko akordioaren edukiak adostea 
(Estatusaren eztabaida demokratikoari bultzada, murrizketarik ez!!, politika ekono-
miko eta sozial berri baterako gutxienekoak, hizkuntza politika, lurralde artikulazio-
rako egitasmoak....). 

(61) Ezin dugu ahaztu, bai EAEn eta bai Nafarroa Garaian, krisia dela medio, euskal 
jendartearen biziraupenerako baldintzak asko urrituko direla etorkizunean. Estatuko 
indar politiko eta ekonomikoak krisiaz baliatuko dira oinarrizko behar horiek egune-
roko protagonista bilakatzeko eta Hego Euskal Herrian dauden aldarrikapen politiko 
eta sozial alternatiboak isilarazteko. Bi hitzetan esanda, krisia inboluzio eta zentrali-
zazio prozesua martxan jartzeko erabiliko dute. Baina, era berean, Madrildik zuzen-
duko den zentralizazio prozesu hori, Katalunian bezalaxe Hego Euskal Herrian ere, 
herri kontzientzia pizteko erabili behar dugu. Hor kokatzen da eraso inboluzionistaren 
aurrean jendarteratu behar dugun alternatiba soberanistaren ezinbestekotasuna, arlo 
politikoan zein ekonomikoan.
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V.- ILDO POLITIKOA
(62) Proiektu politiko bakoitzak bere Ildo Politiko propio eta espezifikoa du, berari soi-
lik dagokiona. Helburu taktiko eta estrategikoak lortzeari begira egin beharreko bo-
rrokaren eta zeregin programatikoen gida eta erreferentzia da.

(63) Horregatik, oso garrantzitsua da Ildo Politikoaren elaborazio teorikoan asmatzea, 
aldizka haren eraginkortasun praktikoa aztertzea eta egiaztatzea eta, azken batean, 
egoera bakoitzera moldatzen jakitea, baldintza objektibo eta subjektiboak kontuan 
izanik era egokian gauzatzeko.

(64) Hala ere, bere baitan lehentasunezko itun eta hitzarmenen printzipio koherentea 
daramanez -Aliantza Politika orokorraren eremuan-, alderdi taktiko-estrategikoetan 
Ildo Politikoak zerbitzu bokazioa izan behar du, gehiengo politiko, sozial eta sindikalak 
eratzea helburu duen prozesu politikoa bultzatzeko balio behar du. Prozesu horren 
xedea Euskal Herriaren nazio izaera eta Autodeterminazio Eskubidea onartuko dituen 
marko demokratikoa finkatzea da.

(65) Ezker Abertzalearen adierazpen politikoa izango den SORTU indar poli-
tiko be rriari dagokionez, Ildo Politikoak hainbat irizpide eta helburu bete be-
har ditu.

(66) Lehenik, Ildo Politikoak erantzukizun historikoaren irizpidea bete behar du, hau da, 
askapen nazional eta sozialerako prozesuan Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduak 
(ENAM) izandako bilakaeraren eta garatutako borroka esperientzien jaso tzailea eta le-
kukoa izan behar da. Gure jatorriaren lorratz erreferentziala jasoko duen itsasargia izan 
behar da, gaur egun non gauden argi erakutsiko diguna eta proiektu politiko independen-
tista, sozialista, feminista eta euskalduna eraikitzearen bidean eta gatazka politikoaren 
konponbidean aurrera jarraitzeko seinale argiak igorriko dituena. Labur esanda, iragana, 
oraina eta geroa lotzen dituen ildoa izan behar da, euskal prozesu iraultzailearen gara-
pen teoriko eta praktikoan alternatiba kontsekuenteak eskainiz.

(67) Bigarrenik, erantzukizun politikoaren irizpidea bete behar du, Euskal Herrian na-
zio askapenerako eta eraldaketa sozialerako prozesu iraultzailea bururaino eramate-
ko beharrezkoak diren antolakuntza maila eta indar metaketa bermatzeko.

(68) Ildo Politikoaren helburuei dagokienez, lehena “Zutik Euskal Herria”-n finkatuta-
ko ildo estrategikoaren garapenean sakontzea izango litzateke, eta bigarrena Euskal 
Herriko erakunde politiko, sozial, herritar eta sindikal ugarietan lanean ari den Ezker 
Abertzaleko militanteen artean hausnarketa sustatzea.
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(69) Labur esanda, Euskal Herriko mugimendu politiko, ekonomiko, sozial eta kultural 
eraberritu baten Ildo Politikoa finkatu nahi dugu. Ildo Politiko berria subjektu eralda-
tzaile berriarentzat, Ezker Abertzale berri batentzat. Subjektu hori, politikoa ez ezik, 
ekonomikoa, sindikala eta kulturala ere izan behar da, bere garapenean Ezker Aber-
tzaleko militante guztiak barnebildu behar ditu, eta SORTU haren adierazpen poli-
tikoa eta polo erreferentziala izango da prozesu politikoan.

(70) Ildo Politikoa finkatzeko orduan oso kontuan hartu behar dira gaur egungo bal-
dintzak. Baldintza horiek iraganeko borrokaren bidez erdietsitako lorpenak dira, bai-
na, aldi berean, interes nazional eta klasekoen mesedetan eraldatu beharreko jardute 
e remuak dira.

(71) Horregatik, funtsezkoa da Ildo Politikoaren elementu nagusiak definitzea, SOR-
TUk haietan oinarrituta jarraituko baitu hasitako bidetik eta beraiek izango baitira gure 
proiektu independentista, sozialista, feminista eta euskaldunean jasotako helburuak er-
diesteko bidean gure borroka politikoaren egokitasuna ziurtatzeko bermea eta euskarria. 

(72) Orain zehazkiago azalduko ditugun elementu horiek SORTUren proiektu ide-
ologiko, politiko eta antolakuntzakoaren oinarri teoriko-praktikoak dira. Batzuk his-
toriko estrukturalak dira eta aldarrikatzen ditugun ideien multzoa osatzen dute; maila 
teoriko eta estrategikoko elementuak dira, SORTUren filosofiari eta pentsaera poli-
tikoari dagozkionak. Beste batzuk, aldiz, diskurtso eta jardunbide politikoaren ingu-
ruko pertzepzio dinamikoak dira, SORTUren praxi eta taktika politikoari dagozkionak.

(73) Esan beharrik ez dago garrantzi handikoa dela elementu horien arteko loturak, 
erlazio arloak eta erritmoak aurkitzea, guztiak ondo uztartzea ezinbesteko baldintza 
izango baita prozesuan aurrera egiteko eta gure helburua den Euskal Herriaren aska-
pen nazionala eta soziala lortzeko.

(74) Honako hauek dira elementu nagusiak, orain jorratuko ditugunak:
A. Estrategia politikoa
B. Taktika politikoa
C. Konfrontazio Demokratikoaren fasea
D. Gatazkaren Konponbidea
E. Nazio eta Jendarte Eraikuntza 

A.- Estrategia Politikoa

(75) Proiektu politiko oro helburu zehatz batzuen baitan kokatzen da, baina, aldi berean, 
helburu horiek erdiesteko borroka aurrera eramateko eta arrakastaz burutzeko gai izan-
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go diren espiritua, metodoa, tresnak, ekintzak eta gidaritza edo zuzendaritza behar ditu. 
Faktore horiek guztiak dira estrategia politikoa definitu eta osatzen dutenak.

Printzipio estrategikoak

(76) 1.- Euskal Herria zazpi lurralde historikoz osatuta dago: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Lapurdi, Nafarroa Beherea, Nafarroa Garaia eta Zuberoa. Zazpi lurraldeok Euskal Na-
zioa osatzen dute.

(77) 2.- Euskal Herriari indarrez kendu zioten bere burujabetza osoa, orduz gerotik 
espainiar eta frantziar Estatuen menpe dago eta sistematikoki ukatzen zaizkio bere 
nortasuna eta bere eskubide kolektibo nahiz indibidualak.

(78) 3.- Bostehundik gora urtez Euskal Herriak estrategia inperialista horri erantzuten 
jakin du, bi Estatuek Euskal Herria menderatzeko eta nazio gisa desagerrarazteko era-
bilitako zapalkuntzari eta errepresioari aurre eginez eta ahal izan duen neurrian bere 
proiektu politiko propioa garatuz.

(79) 4.- Asmo politikoetatik harago, erresistentzia jarrera komunitario hori Herri gisa 
bizirik irauteko borondate kolektiboaren adierazle izan da.

(80) 5.- Ezker Abertzalea ETAren agerpenaren ondorioz eratu zen eta ENAM gisa 
garatu den mugimendu politikotik jaio zen, eta sortu zenetik Euskal Herriaren aska-
pen nazional eta eraldaketa sozialaren zerbitzura jarduteko konpromisoa erakutsi du. 
Ezker Abertzalearen ustez, gure nazioaren biziraupena bermatzeko eta haren interes 
bidezkoak jasotzeko formularik egokiena izaera sozialistako Estatu independentea, 
Euskal Herria, eratzea da.

(81) 6.- Euskal Herriaren eta espainiar nahiz frantziar Estatuen arteko kontraesan 
nagusiari aurre egiteko estrategia baten bidez bete du konpromiso hori, errealitate 
nazional eta klasekoaren baldintza objektiboak eta herri kontzientziaren eta boron-
datearen baldintza subjektiboak oinarritzat hartuz, askapen nazional eta eraldaketa 
sozialerako prozesuaren baitan.

Nazio askapenerako borroka: klase borrokaren eta eraldaketa 
sozialaren adierazlea Euskal Herrian

(82) 1.- Gatazka politiko historiko horren aurrean, bi Estatuekiko mendekotasun egoe-
raren aurrean, Euskal Herriak bere eskubide burujabeak eta askatasun osoa errebindi-
katzen ditu.
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(83) 2.- Gaur egungo estatu-markoa (espainiarra eta frantziarra) eredu kapitalista eta 
neoliberalean oinarrituta dago, objektiboki elite ekonomiko eta politikoak indartzen 
ditu eta gure eskubide eta askatasunak ukatzen ditu. Horren aurrean, SORTUk objek-
tiboki langileria eta herri sektoreak babestuko dituen eta gure eskubide nazional eta 
sozialak itzuliko dizkigun euskal marko nazionala aldezten du.

(84) 3.- SORTUk testuinguru horretan eta helburu horrekin esaten du Euskal He rrian 
klase borrokak Askapen Nazional eta Sozialerako borrokaren forma eta edukia hartzen 
dituela eta euskal prozesu iraultzailean euskal estrategia nazionala klase borrokaren 
motorra dela.

(85) 4.- “Nazionalismo iraultzailean” oinarritutako sustrai abertzale horietatik, pen-
tsaera ezkertiar horretatik eta ekarpen feministatik, SORTUk Independentzia eta So-
zialismoa hartzen ditu helburutzat, Euskal Herri Independente, Sozialista, Feminista 
eta Euskalduna, Euskal Estatu (Errepublika) gisa eratua eta Estatu libreen nazioarteko 
kontzertuan txertatua.

(86) 5.- SORTUrentzat ezinbestekoa da Estatua eratzea, Nazioen eta Estatuen Nazio-
arteko Komunitatearen aurrean Euskal Herria berezko subjektu gisa identifikatzeko 
eta kohesionatzeko, gure nazioarteko harremanen eredua erabakitzeko eta Europan 
nahiz mundu zabalean gure herriaren interes nazional eta klasekoak defendatzeko.

(87) 6.- SORTUrentzat, askapen prozesua nazionala da; ideia feminista, aber-
tzale, internazionalista eta klasekoak kontrajartzen dizkio klase dominatzaile eta 
inperialisten nazionalismoari; eta bere egiten du honako baieztapena: “Euskal 
langileok ez gara ez espainiarrak ez frantziarrak, soil-soilik euskal langileak gara, 
eta beraiekin batzen gaituena ez da nazio berekoak izatea, klase berekoak izatea 
baizik”.

(88) 7.- Klase kontzientziaren eta nazio kontzientziaren uztarketak Euskal Herria 
klase borrokaren esparru autonomo gisa aldarrikatzera eta deslokalizazio neolibe-
ralaren aurrean lan eremu nazionala defendatzera darama SORTU. Ildo horretan, lan-
postu duinaren defentsa ere autokontzientzia nazional eta klasekoa indartzen duen 
nazio eskumena da.

(89) 8.- Horretxegatik da hain garrantzitsua Euskal Esparru Ekonomikoa, Lan Ha-
rremanetarako eta Babes Sozialerako Euskal Esparrua eta Euskal Herriko ekonomia 
nazionala defendatzea eta artikulatzea.

(90) 9.- Halaber, kontzientzia feministak errealitatea era kritikoan aztertzen eta eral-
datzen laguntzen du. Feminismoak ekarpen teorikoak egin ditu, termino eta kontzep-
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tu berriak sortuz, eta ekarpenak egin ditu praktika politikoaren arloan ere, hala nola 
“pertsonala dena politikoa da” lelo klasikoak laburbiltzen duena.

Subjektu iraultzailea: Euskal Langile Herria

(91) 1.- Edozein proiektu edo prozesu ezinezkoa da hura aurrera eramateko gai izango 
den subjekturik ez badago.

(92) 2.- Hain zuzen ere, hori izan da euskal teoria iraultzailearen osaeran egin den 
ekarpenik handienetako bat: euskal prozesu askatzailearen gidaritza eta zuzendaritza 
lana egitea nori dagokion definitzea eta subjektu hori ezaugarritzea.

(93) 3.- Euskal Herrian subjektu bikoitza behar zen. Batetik, lurralde historiko guztiak 
barnebilduko zituen eta Estatuen zapalkuntza markoen aurrean askapen antitesia 
izango zen subjektu nazional bat. Bestetik, esplotazio kapitalistaren aurrean interes 
herritar eta klasekoei erantzungo zien subjektu sozial bat.

(94) 4.- Bi errealitate horiek uztartu eta bi errebindikazioei alternatibak eskaini ahal 
izango zizkien subjektu bakarra behar zen, beraz. Izan ere, Euskal Herrian, nazio ara-
zoa eta arazo soziala prozesu beraren bi alde banaezinak dira, kontraesan beraren bi 
aldeak. Horren ondorioz, nazio zapalkuntzaren aurkako borroka eta klase esplotazio-
aren aurkako borroka, borroka beraren bi adierazpen dira.

(95) 5.- Historikoki, Ezker Abertzaleak Euskal Langile Herria (ELH) deitu izan dio sub-
jektu iraultzaile horri, eraldaketaren subjektu nagusi gisa ulertuta.

(96) 6.- Euskal Herrian gertatutako aldaketa sozial, politiko, ekonomiko eta kulturalek 
eraldaketa sakona eragin dute jendartearen egituran. Horren ondorioz, euskal sub-
jektu iraultzailearen osaera aldatu da, baina ez haren funtsa. Hori guztia dela eta, 
SORTUrentzat Euskal Langile Herriak Euskal Herriko askapen nazional eta eraldaketa 
sozialerako borrokaren subjektu iraultzailea izaten jarraitzen du, eta gaur egun hauxe 
da haren osaera: independentzia eta sozialismoa nahi dituzten langileak, langabeak, 
pentsionistak, etxekoandreak, emakumeak, gazteak, unibertsitarioak, autonomoak, 
herri sektoreak…

(97) 7.- Aldaketa horiek eta klase borrokan duten eragina aztertzea eta kontuan hartzea 
funtsezkoa da ELHren kontzeptua eguneratzeko, dimentsionatzeko eta Euskal Herri-
aren nazio askapenerako eta eraldaketa sozialerako borrokan dagokion paper hege-
monikoa zehazteko.

(98) 8.- Formula teoriko historikoaren arabera, euskal herritarrak dira Euskal Herrian 
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bizi eta lan egiten duten pertsona guztiak edo, terminologia marxista erabiliz, beren 
lan indarra Euskal Herrian saltzen duten pertsona guztiak. 

(99) 9.- Hala ere, gaur egun guztiz beharrezkoa zaigu definizio hori egokitzea, eko-
nomiaren bilakaerak sortutako baldintza berriek eta horrek ekarritako aldaketek, 
gehi kuntzek eta dibertsifikazioak eragin handia izan baitute egitura sozialak eratzen 
dituzten pertsona eta sektoreen osaeran.

(100) 10.- Printzipio ideologiko teorikoa bere egiten badu ere, SORTUren ustez gaur 
egun ezinbestekoa da subjektu iraultzaile berriaren osaerari beste eduki bat erans-
tea: euskal nazioko kide izatearen sentimendutik eta kontzientziatik sortutako nazio 
nortasuna. Izan ere, errealitate horretan hartzen du zentzu eta balio politikoa Euskal 
Langile Herria askapen nazional eta eraldaketa sozialerako prozesuaren subjektu 
iraultzailea dela dioen kontzeptuak.

ENAMen bilakaera estrategikoa

(101) 1.- Handiak izan dira ENAMek bere 50 urteotako historian Euskal Herrian ger-
tatzen ari ziren aldaketa soziopolitiko zein abagune berrietara egokitzeko buruturiko 
birmoldaketa estrategikoak eta antolaketakoak.

(102) 2.- 1960ko hamarkadaren hasierako estrategia intsurrekzionaletik eta fronte egitu-
ratik, 1974ko udazkenetik aurrera bideratu zen estrategia politiko-militarrera pasa zen.

(103) 3.- 2010ean, aurreko urteko udazkenean hasitako eztabaida prozesua bukatu 
ondoren eta onartutako ondorioak “Zutik Euskal Herria” txostenean aurkezturik, Ezker 
Abertzaleak garrantzi handiko inflexio-puntu bat ezarri zuen bere ibilbidean. Hala, 53 
urtez garatutako estrategia politiko-militarra gainditutzat jotzeko erabaki historikoa 
hartu zuen, konfrontazio demokratiko eta baketsuaren bidezko borrokan oinarrituta-
ko estrategia soilik politikoa abian jarriz.

(104) 4.- ENAMen estrategiaren bilakaera estrategia politikoa, borroka moldeak eta 
antolakuntza tresnak egokitzeko eboluzio prozesu dinamiko etengabea izan da, 
proiektu politikoaren eta independentzia eta sozialismoa lortzeko borrokaren zer-
bitzura.

(105) 5.- Prozesu horretan hausnarketa etengabea da: nazio, estatu zein nazioarte 
mailako errealitateak eta testuinguruak ulertzeko; kontraesanei aurre egiteko; bo-
rrokaren aurrerakaden, blokeoen edo atzerakaden aurrean alternatiba egokiak es-
kaintzeko; bideak erakusteko eta zuzendaritza politikoa bermatzeko, hala proiektuari 
nola prozesu politikoari dagokienez.
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(106) 6.- Eboluzio prozesu horren baitan, eta berari esker, azken urteotan ENAM osoak 
beharrezkotzat jo du eztabaida eta hausnarketa sakona egitea:

• mugimenduaren eta prozesu iraultzailearen barneko nahiz kanpoko errealita-
teetan sakontzeko, eta

• borrokak sortutako faktore eta agertoki berriak aintzat hartzeko.

(107) 7.- Ahalegin kolektibo horren bidez, hamarkadetako borroka politikoak sorrarazi-
tako baldintzei esker eta hausnarketa prozesuaren ondorio gisa, askapen nazional eta 
eraldaketa sozialerako estrategian aldaketa kualitatiboa egitea erabaki zen: proiektu 
independentista lortzeko borroka tresnak soilik politikoak eta konfrontazio demokra-
tikokoak izan behar dira. Estrategia aldaketa hori “Zutik Euskal Herria” eztabaidaren 
ondorioetan jasota dago.

Bide demokratiko eta politikoak

(108) 1.- Hala, konfrontazio demokratikoko estrategia politiko berritu batean oinarri-
tutako fase berria ireki da. Aldebakartasunez, bide soilik politiko eta demokratikoen 
bidezko borrokarekin konprometitutako prozesu demokratikoa ireki da.

(109) 2.- Fase berri honetan, konfrontazio armatuko bortizkeriaren aldebakarreko bu-
kaerarekin batera, bukaera eman behar zaie Estatuen indarkeriazko estrategia inpo-
satzaile eta hertsatzaileei ere. Horrela, marko demokratikoko agertokia ezarri behar 
da, non konfrontazio demokratikoaren bidez aukera politiko guztiak zilegitasun osoz 
gauzatu ahalko diren

(110) 3.- Horri dagokionez, bi gauza argitu nahi ditugu, SORTUk pedagogia politikoa 
egin behar baitu haien inguruan. 

(111) 3.1.- Lehena Ezker Abertzalearen apustu politikoaren aldebakartasuna da. 
Estrategia aldatzea eta fase politiko berria eraikitzea Ezker Abertzaleak bere bo-
rondate hutsez hartutako aldebakarreko erabakia izan da, Euskal Herria aldaketa 
politiko eta sozialerako agertoki demokratiko berritu batera eramateko eta gure 
Ildo Politikoa helburu horiek lortzeko koordenadetan kokatzeko asmoz hartutako 
erabakia.

(112) Beraz, Ezker Abertzalearen apustu politikoa aldebakarrekoa eta baldintzarik 
gabea izateak bi helburu ditu: Estatuekiko konfrontazio armatuko estrategiak de-
saktibatzea (bi aldeetako batek urrats hori egin du dagoeneko,  ETAk behin betiko 
bukatutzat jo baitu bere jarduera armatua) eta Euskal Herrian halabeharrezko nor-
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malizazio politikoa eragozten duten jarrera immobilisten blokeoa haustea. Ho-
rrenbestez, aldebakartasuna batez ere euskal jendarteari eta nazioarteko komuni-
tateari zuzendutako urrats politikoa da, bide demokratikoak eta elkarrizketarako, 
negoziaziorako nahiz Estatuekiko aldebiko akordio politikorako espazioak sus-
tatzeko asmoz egindakoa, honako helburu hauekin: marko demokratikoa lortzen 
laguntzea eta gatazka politikoa behin betiko konpontzeko eta bakea lortzeko oi-
narriak jartzea.

(113) Horrenbestez, apustua Euskal Herria subjektu aktibo eta jasotzaile politiko 
duen prozesu demokratikoan kokatzen denez gero, argi dago Ezker Abertzalearen 
apustu politikoa multilaterala eta barneratzailea ere badela, aldebakarrekoa iza-
teaz gain, agertoki demokratiko hori euskal jendartea ordezkatzen duten eragile 
sozial, sindikal, herritar eta politiko guztien artean eraiki behar baita, elkarlanean, 
guztien parte-hartzearekin eta guztiek onartutako oinarrietatik abiatuta.

(114) 3.2.- Bigarrenik, Ezker Abertzaleak konfrontazio demokratikoa esaten dion 
horretan erabili beharreko bide politikoak zer diren zehaztu nahi dugu. Ezker 
A bertzaleak estrategia politiko-militarra gainditzeaz eta estrategia soilik politiko 
bat garatzeaz hitz egiten duenean, ETAk erabilitako jarduera armatua  gainditzeaz 
ari da, argi eta espezifikoki, eta hori gertatu da dagoeneko.

(115) Hala ere, horrekin batera, Ezker Abertzaleak oso argi dauka Estatuek Euskal 
Herriaren kontra erabiltzen duten indarkeriak bere horretan dirauela. Indarkeria es-
trukturala, sistemikoa eta antolatua da. Estatuko aparatu guztiek erabiltzen dute, 
“legearen eta ezarritako ordenaren” printzipio sakro-santuaren izenean, agintean 
dagoen klasearen botere politikoaren zerbitzura. Indarkeria horren adierazpenik 
agerikoena eta zuzenena errepresio poliziala eta judiziala da, baina beste adie-
razpen batzuk ere baditu, ezkutuagoak eta zeharkakoagoak, jarduera linguistiko, 
kultural, sozial, politiko eta ekonomikoaren esparru guztietara hedatzen direnak.

(116) Ezker Abertzalearen konfrontazio demokratikoko politikak ordenu sozial 
eta politiko bidegabeak sortutako indarkeria horiei guztiei egin behar die aurre. 
Bo rroka politikoa bide soilik demokratiko eta politikoetatik garatzeko borondate 
kontzientetik abiatzen da SORTU, baina egiturazko indarkeria horrek eragiten 
dituen erantzunak kontuan izanik.

(117) Beraz, SORTUrentzat zilegiak dira defentsa erreakzioak, jasaten ari garen 
eraso eta indarkeria sistematikoei herriak ematen dizkien erantzunak: ideologia-
ren, hizkuntzaren, kulturaren, lanaren eta generoaren arloko erasoen aurkakoak, 
duintasunez bizitzeko gutxieneko eskubideen aldekoak, eskubide zibil eta poli-
tikoen urraketen kontrakoak, errepresioari aurre egitekoak…
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(118) SORTU “indarkeria esklusiboaren” planteamendu faltsuaren aurrean intsu-
miso deklaratzen da, eta indarkeria erabat desagertu behar dela aldarrikatzen du, 
mota guztietako indarkeriak eta bizitza ekonomiko, sozial eta politikoaren eremu 
guztietan 

(119) SORTU bakezalea da, ez pazifista; bakearekin konprometitzen da, ez bakea  
ezartzearekin. Izan ere, pazifismoa eta bakea ezartzea zapalkuntza kolonialistako 
eta esplotazio kapitalistako prozesuetan historikoki eta politikoki ideologia erli-
jioso eta inperialistei lotuta egon diren kontzeptuak dira.

(120) SORTUrentzat, desobedientzia zibil eta politikoa gaur egungo egoerari 
e rantzuteko borroka tresna eta Euskal Herriaren interes indibidual eta kolektiboak 
defendatuko dituen herri boterea Estatuen boterearen aurrez aurre jartzeko alter-
natiba da. Ildo horretan, langileriaren eta herri sektoreen parte-hartzearekin SOR-
TUk herri gisa garatu nahi duen konfrontazio demokratikoaren parte dira desobe-
dientzia zibila, nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala.

(121) Parametro horietan kokatzen du SORTUk konfrontazio demokratiko eta poli-
tikoaren bidezko borroka. Bere erantzukizuna betez, SORTUk gure proiektu poli-
tiko eta sozialaren aldeko gehiengo politiko eta sozial berriak eraikitzeko egiten 
duen au rrerapauso kualitatiboa da. Izan ere, gure proiektua bururaino eramateko 
ezinbestekoa da herriaren konfiantza irabaztea eta independentziaren eta sozia-
lismoaren aldeko atxikimendu demokratikoa sustatzea.

SORTUren ildo politikoaren helburu estrategikoak 

(122) SORTU, Ezker Abertzalearen adierazpen politikoa den aldetik, ENAMen erre-
ferente dinamikoa eta nazio askapenerako eta askapen sozialerako prozesuaren 
motorra izateko helburuarekin jaiotzen da. Bere zereginetako bat izango da indarrak 
kohesionatzea eta borroka guztiei norabide taktiko eta estrategikoa eskaintzea, hala 
arlo ideologikoan nola masa arloan eta arlo instituzionalean. Gainera, bi ezaugarri na-
gusi hauek izango dituen aliantza politika bultzatu beharko du: proiektu iraultzaile 
abertzale eta ezkertiarrarekin kontsekuentea izatea eta, aldi berean, erabakitzeko es-
kubidearen eta aurrerabide sozialaren alde abian jarritako prozesu demokratikoarekin 
koherentea izatea.

(123) Beraz, lehenik eta behin, SORTUk argi definitu behar du nola ulertzen 
dituen bere helburuak, hau da, independentzia eta sozialismoa, Euskal Estatu 
Sozialista.

(124) SORTUren ustez, gaur egungo nazioarteko testuinguruan, Euskal Herria Estatu 
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formako unitate politiko gisa eratu beharko litzateke, bere lurralde osoan Herri gisa 
bizirik irauteko ezinbesteko tresna baita hori.

(125) Kontrakoa, espainiar eta frantziar Estatuen menpe jarraitzea alegia, Euskal He-
rria bera ukatzea da, arrisku larrian jartzen baitu beraren biziraupen kultural, sozial, 
politiko eta ekonomikoa, absortzio globalizatzaileen mundu batean.

(126) SORTUk munduko beste herri batzuekin elkarlanean jardun nahi du, elkartasun 
internazionalistaren izenean. Gure eremu naturala Europa da. Ez dugu onartzen 
Europar Batasunak ezarritako estatuen eredu kapitalista eta patriarkala eta, horren 
au rrean, Europa soziala eta herriena bultzatuko dugu, aitortzatik, errespetutik, elkar-
tasunetik eta politika komunitarioetatik.

(127) Estatuaren kontzeptu tradizionalak dituen alde negatiboen jakitun izanik, SOR-
TUk bestelako eredua eskaintzeko konpromiso sendoa hartzen du. Gure Estatuak 
ekonomiaren arloko zapalkuntza guztiak desagerraraziko ditu (sozialak, kulturalak 
nahiz generokoak). Jendartearentzat onuragarriak diren elementuak bildu eta jasoko 
ditu, hala nola euskal zibilizazioaren oinarriak (euskara eta euskal kultura), ideia so-
zialistak eta feministak, herri demokraziaren funtsa… Gure Estatuak herritarrek parte 
hartzeko tresnak erabili eta garatuko ditu; garrantzi handia emango die auzo, herri 
eta eskualdeei; parte-hartze demokrazia sustatuko du auzolanaren eta batzarren bi-
dez; Euskal Estatu berria eraikitzeko berpizkunde aroa irekiko du.

(128) Euskal Estatua euskal herritarron gehiengoak hartutako erabakiaren bidez gau-
zatuko da; langileriaren eta herri sektoreen interesak babestuko ditu; nazio eraikun-
tza eta eraldaketa soziala garatuko ditu jendarte osoaren eta, bereziki, langileriaren 
eta herri sektoreen interesei erantzuteko, azken helburua pertsona askez osatutako 
herri askea eraikitzea izanik.

(129) Tresna politiko horren azken buruko eredua Euskal Estatu Sozialista izan behar 
da. Estatu horrek askatasun osoa eta euskararen nahiz euskal kulturaren berreskura-
pena bermatuko ditu, esplotazio kapitalista eta patriarkala desagerraraziko du, es-
kubide indibidual eta kolektiboak babestuko ditu eta bizi baldintza duinak ziurtatuko 
dizkie pertsona guztiei.

(130) SORTUren proiektu politikoaren helburua Euskal Herriko independentista 
eta sozialista guztiak biltzea denez, ezkerra eta sozialismoa ulertzeko modu guz-
tiek lekua izan behar dute bertan. Beraz, proiektu politiko malgua izan behar da, 
biltzeko joera izango duena, ez jendea alboratzekoa. Gure proiektuak zapalkuntza 
ororen aurrean defendatuko ditu Euskal Herriko langileriaren eta herri sektoreen 
eskubideak.
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(131) Honako hauek izango lirateke horretarako gutxieneko oinarriak:

• ekoizpen-bideen eta sektore ekonomiko estrategikoen jabetza publikoa; 

• sektore publikoa lehenestea, pribatuaren gainetik;

• zerga politika progresiboaren ezinbestekotasuna;

• pertsonen aukera eta eskubide berdintasuna eta boteretzea helburu izango 
dituen demokrazia parte-hartzeilea;

• neurriko azpiegitura politika;

• klase borrokaren existentziaren onarpena;

• lan produktiboaren eta erreproduktiboaren banaketa, esplotazioa errotik erauzteko;

• aberastasunaren birbanaketa;

• zerbitzu sozial indartsuak.

B.- Taktika Politikoa

(132) Helburu estrategikoetara zuzenean iristeko gaur egun ez dauden bal-
dintzak eta indar erlazioa eta korrelazioa beharko lirateke. Horregatik, ikus-
pegi estrategikoa inoiz galdu gabe, bidearen jarraitutasuna ahalbidetuko duen 
eta norabide horretan lortutako aurrerapenak finkatuko dituen mailakako tres-
na behar da.

(133) Beraz, SORTUrentzat taktika politikoa estrategia politikoa garatzea ahalbidetzen 
duen elementu dinamikoa da. Gure kasuan, Euskal Herri independentea, sozialista, 
 euskalduna eta feminista lortzeko bidean aurrerapen sozial, politiko eta instituziona-
lak egitea ahalbidetuko duten etapak dira. Ildo horretan, honako hauek dira egin behar 
ditugun urrats eta zeregin mailakatuak:

• Helburu estrategiko horiek lortzeko bidean, indar metaketa eta egindako au-
rrerapenekin kontsekuentea izango den aliantza politika  erraztea.

• Hala proiektuari nola prozesu politikoari dagokionez eskubide nazional eta 
sozialen gutxieneko oinarrien gainean baldintza objektiboak eta subjektiboak 
sortzea.

• Langileria eta herri sektoreak beraien interesak defendatzen dituzten egitura 
politiko, sozial eta sindikalak antola ditzaten bultzatzea.
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• Jendartean partaidetzarako eta erabaki kolektiboak hartzeko gogoa eta kon-
tzientzia areagotzea.

• Herri kontraboterea egituratzeko ekimen instituzionalak eta programak bul-
tzatzea.

• Barne nahiz kanpo kontraesanei aurre egitea, dagozkien markoetan gainditu 
arte, barneko eztabaidaren eta kritika-autokritikaren bidez edo kanpoko jardu-
era politikoaren bitartez.

(134) SORTUk badaki independentzia erdiestea eta Euskal Herrian sozialismoa erai-
kitzea  ez dela gauetik goizera lor daitekeen helburua.

(135) Horretarako baldintza objektiboak eta subjektiboak sortu eta egokitu beharko 
dira, prozesu luze baten bidez.

(136) Fase taktikoak beharko dira borroka politikoan, indar erlazioa eta korrelazioa al-
datzen joateko eta aldaketa politiko eta sozialaren alde jartzeko.

(137) Kontzientziatze eta sendotze etapak beharko dira, egituraketa sozialaren eta ar-
tikulazio instituzionalaren gutxieneko oinarriak finkatzeko.     

C.- Konfrontazio Demokratikoa

(138) SORTUren ustez, nazio askapenerako prozesua konfrontazio politikoko fase ba-
tetik igaro behar da, klase borroka, nazio eraikuntza eta nazio askapenerako borroka 
garatzen jarraitzeko gutxieneko oinarri estrategikoak finkatuko dituen Alternatiba 
Taktikoa izango dena.

(139) Konfrontazio fase politiko hori Iraultza Demokratiko Nazionalaren fasea izango da.

(140) “Zutik Euskal Herria”n jasotako estrategia politiko berriak eskatzen digun beza-
la, etapa demokratikoa garatu eta sakondu behar dugu, Euskal Herriaren nazio izaera 
eta euskal herritarren Determinazio Askerako Eskubidea aitortuak izan daitezen.

(141) Kapitalismo patriarkala eta herri demokrazia kontzeptu antagonikoak direla 
hartzen dugu oinarritzat. Horregatik, kontraesan hori gainditzeko, bultzatuko dugun 
eredu sozialista demokrazian oinarritu behar da ezinbestean.

(142) Euskal Herriaren ezaugarrietara moldatutako sozialismoa nahi dugu, klase bo-
rrokaren, emakumeen zapalkuntza gainditzeko borrokaren eta nazio askapenerako 
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prozesuaren errealitate objektibo eta subjektiboetan eraikitzen joango dena eta nazio 
izaera eta edukia hartuko dituena. Horretan datza Ezker Abertzaleak behin baino ge-
hiagotan aipatu duen Sozialismo Identitarioa. 

(143) Zapalkuntza nazionala eta soziala kontraesan nagusi beraren bi aldeak dira 
eta, beraz, borroka bakarra osatzen dute. Era berean, euskal errealitate nazionala eta 
 euskal errealitate demokratikoa kontraesan beraren bi aldeak dira eta errebindikazio 
borroka bakarretik bideratu behar dira.

(144) Gure herrian demokrazia egon dadin, ezinbestekoa da Euskal Herriaren nazio 
izaera (lurraldea, kultura, hizkuntza, historia, politika…) eta erabakitzeko eskubidea 
onartuak izatea; ezinbestekoa da euskal lurraldeetako gizon-emakumeek askatasu-
nez eta demokratikoki definitu eta erabaki ahal izatea, inolako baldintzapenik gabe, 
Euskal Herriko lurraldeen arteko barne harremanak eta beste instituzio batzuekiko 
(Madrilgoak, Pariskoak nahiz Europakoak) kanpo harremanak. Baldintza horiek bete-
tzen ez diren bitartean, Euskal Herrian ez da errealitate demokratikorik izango.

(145) Beraz, Euskal Herriaren Erabakitzeko Eskubidea ez da egitasmo politiko jakin 
baten aldarrikapena, errebindikazio demokratikoa baizik. Eskubide hori ukatzen 
duenak Demokraziaren espirituaren funtsa bera ukatzen du. SORTUk indarrak bilduko 
ditu espainiar eta frantziar estatuei Euskal Herriaren nazio izaera eta Determinazio 
Askerako Eskubidea onar ditzatela exijitzeko prest dauden sektore sozial, sindikal eta 
politiko guztiekin.

(146) Halaber, Euskal Herrian garatu beharreko konfrontazio demokratikoko estrate-
gia berriaren ondorioak eta Iraultza Demokratiko Nazionalaren bidezko gauzapen tak-
tikoaren ezaugarriak kontuan izanik, SORTUk Ezker Abertzalearen erakunde politiko 
nazionala eratzeko konpromisoa hartzen du.

(147) Ezker Abertzalearen proiektu politikoa geure errealitatean eta euskal jendarte 
osoan hedatzeko konpromisoa hartzen dugu. SORTU proiektu horren adierazpen poli-
tiko zabal eta plurala izango da, aliantza historikoaren isla enpirikoa Euskal Estatu 
Sozialista sortzeko prozesuan.

(148) Era berean, dagokion erantzukizun politikoa betez, Ezker Abertzaleak Eusko 
Alkartasunarekin, Alternatibarekin, Aralarrekin eta Abertzaleen Batasunarekin osatu-
tako aliantza estrategiko nazionalaren parte izango da SORTU, eta interes nazional 
eta aurrerakoien bat-egiteak eta uztarketak bilatzen jarraituko du. Hala, SORTUk 
e ragile politiko, sindikal eta sozialez osatutako Herritarren Bloke  Independentistaren 
aldeko apustua egingo du, Euskal Herriaren burujabetza osoa lortzeko estrategiaren 
adie razpen goren gisa.
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(149) Horrek ahalbidetu egingo luke Indar Metaketara zuzendutako Aliantza Politikan 
beste urrats bat egitea, Europan Euskal Estatua eratzea eta onartua izatea helburu 
izango duen klasearteko Aliantza Nazionala osatzeko bidean. Euskal Estatu hori ez 
litzateke sozialista izango, baina horretara iristeko aurrerapauso kualitatiboa izango 
litzateke.

(150) Laburbildurik, SORTUk fase berri hau bultzatzeko konpromiso formala hartzen 
du, haren inplementaziorako gehiengo sozialak lortzera bideratutako antolakuntza 
eta aliantza politikak aplikatuz.

(151) SORTUk funtsezko ideia horiek oinarritzat harturik definitzen du Iraultza 
Demokratiko Nazionalaren fase taktiko-politiko honen izaera.

a. Iraultzailea

(152) Helburu estrategikoari dagokionez: independentziaranzko nahiz sozialismo 
identitarioranzko trantsizio etapa delako eta horretarako premisak ereiten dituelako. 
Demokrazia berria sortzeko iraultza prozesua da, eta gaur egungo menderakuntza 
harremanak errotik aldatzeko oinarriak finkatu behar ditu, klase esplotazioari dago-
kionez (sozialismoa), nazio zapalkuntzari dagokionez (independentzia), genero esplo-
tazioari dagokionez (feminista) eta kultur zapalkuntzari (euskara eta euskal kultura) 
dagokionez. Prozesu iraultzailean aurrera egiten jarraitzeko urrats beharrezkoa da.

(153) Helburu taktikoari dagokionez: bere baitan biltzen dituen eraldaketa politikoaren 
arloko elementuak aldaketa soziala lortzeko funtsezkoak direlako, herritarrek parte 
hartzeko eta erabakitzeko bideak jasotzen dituen kultura politiko berri batetik.

b. Demokratikoa

(154) Historikoki, gure Nazioan, demokraziaren kontzeptua zeharo itxuragabetzen 
duten bi adjektibo erantsi izan zaizkio demokrazia hitzari: burgesa eta espainiarra/
frantsesa. Bada garaia kultura politiko berriaren zerbitzura egongo den demokrazia 
errebindikatzeko, askapen nazional eta eraldaketa sozialerako prozesuaren aliatu ob-
jektibo bilakarazi arte. SORTUk demokraziaren funtsa berreskuratu behar du: boterea 
herriarena eta herriarentzat da. Demokrazia teoria eta praxi iraultzailearen zilegi-
tasun osoko ondarea izatea lortu behar dugu.

(155) Erabateko demokrazia eta haren oinarriak neoliberalismoarekin bateraezinak 
dira. Horregatik, oso argi daukagu hortxe datzala gure sendotasuna eta, ondorioz, 
horixe dela indar atzerakoi eta erreformisten ahulgunea. Kapitalismoa krisi etenga-
bean dago, eta horrek sistema demokratikoa bera kolokan jartzen duten krisi politiko 
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eta sozialak eragiten ditu. Beraz, demokrazia erreala gure indar nazionala eta Estatu 
zapaltzaileen ahulgunea izatea lortu behar dugu. Eta, demokrazia erreala eta ez soilik 
formala izan dadin, iraultza kulturala egin eta parte-hartzean oinarritutako borroka 
politikoaren kultura berri bat inplementatu behar dugu.

(156) SORTUk honako arrazoi hauengatik ezaugarritzen du Iraultza Demokratiko Na-
zionala demokratiko gisa:

- (157) Lortu nahi dituen helburuak (Independentzia eta Sozialismoa) demokra-
tikoak dira.

- (158) Helburu horiek lortzeko konfrontazio politikoan borroka bide demokra-
tikoak soilik erabiliko ditu (borroka ideologikoa, masa borroka eta borroka ins-
tituzionala), eta ekinbide politikorako tresnak ere demokratikoak izango dira.

- (159) Helburu horiek euskal jendartearen gehiengoak onesten baditu soilik gau-
zatuko direla onartzen du.

- (160) Gaur egungo ustezko demokraziak emakumeek eta gizonek berdintasu-
nez parte hartzea eragozten duela jakinik, diskriminazio hori eragiten duten 
arrazoiak aztertuko ditu, gainditzeko eta gizon-emakumeen eskubide berdin-
tasuna bermatzeko. Emakumeak ere gatazkaren ondorioak pairatzen dituzten 
subjektuak direnez, SORTUk haien parte-hartzea eta protagonismoa sustatuko 
ditu konponbideak bilatzeko orduan. 

- (161) Klase politiko dominatzailearen gehiegikerien eta ustelkeriaren eraginez 
herritarren artean galdu dituen konfiantza eta sinesgarritasuna itzuliko dizkio 
demokraziari.

- (162) Demokraziari jatorrizko izaera iraultzailea itzuliko dioten balioak eta ad-
jektiboak berreskuratuko ditu: euskal demokrazia herritarra, euskal jendarteari 
botere erreala emateko. 

c. Nazionala

(163) Lehenik, ezarritako helburuak euskal nazioa osatzen duten zazpi lurralde his-
torikoetan lortu nahi direlako, Euskal Herri osoan alegia.

(164) Bigarrenik, taktikoki aukera ematen duelako Euskal Herri osoko lurralde guzti-
etan erritmoak egokitzeko eta estrategiak bateratzeko, gaur egungo marko juridiko-
politikoek ezarritako zatiketaren gainetik.
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D.- Gatazkaren konponbidea

(165) Azken mendeotan Euskal Herriak menderakuntza egoera pairatzen du espainiar 
eta frantziar estatuen aldetik. Existitzeko eskubidea, erabakitzeko eskubidea eta Nazio 
eta Estatu Libreen Nazioarteko Komunitatean parte hartzeko eskubidea ukatzen zaizkio.

(166) Menderakuntza horrek erregimen zapaltzaileak ekarri ditu, eta Euskal Herriaren 
kontra sistematikoki erabili izan dira errepresioa, bereizkuntzarik gabeko erasoak eta 
eskubide zibil eta politikoen urraketak.

(167) Gerraren eta bortizkeria politikoaren espektroa egoera eta garai desberdinetan 
gailendu da, inposatzaileen erasoen bidez beti, baina baita erasotutako herriaren de-
fentsa erantzunaren bidez ere.

(168) Horixe da espainiar eta frantziar estatuen eta Euskal Herriaren arteko gatazka 
politiko historikoaren jatorria, horixe da arazo politikoaren funtsa. 

(169) Ezker Abertzaleak gatazka elkarrizketaren, negoziazioaren eta akordio poli-
tikoaren bidez konpontzeko eskaintza egin du beti, konponbide demokratikoaren sub-
jektua eta hartzailea euskal herritarrak izan behar direla aldarrikatuz, eta eskaintza 
horri eusten dio.

(170) Aljerren, Lizarra-Garazin nahiz Anoeta-Loiolako prozesuan, Ezker Abertzaleak 
negoziazioaren eta akordio politikoaren aldeko borondate zintzo eta argia erakutsi du.

(171) Euskal Herriaren nazio izaeraren aitortza eta euskal herritarren borondate 
demokratikoaren errespetua helburu, Ezker Abertzaleak beti aldeztu du bere izaera 
multidimentsional osoan heldu behar zaiola gatazka politikoaren konponbideari.

(172) Proposamen eta eskaintza ugari egin eta askotariko konpromisoak hartu ditu 
konponbide prozesu bat irekitzeko, Erabakitzeko Eskubidea (edo Autodeterminazio 
Eskubidea/Determinazio Askea) oinarri izan behar duen agertoki eta marko demokra-
tiko bat eraikitzeko bidean. 

(173) Nolanahi ere, Ezker Abertzalea ez da mugatu bere borondatea asmo politiko hu-
tsen esparruan agertzera. Aitzitik, azken urteotan gatazka gainditzera bideratutako 
aldebakarreko urratsak egin eta hainbat ekimen bultzatu ditu.

(174) Bruselako Adierazpena, Gernikako Akordioa/Mitchell Printzipioak eta Aieteko 
Nazioarteko Konferentzia Ezker Abertzaleak prozesu demokratikoa abiarazteko dau-
kan borondate sendoaren funtsezko mugarriak eta zutabeak dira.
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(175) Hainbat adierazpen eta erabakiren bidez, ETAk gatazka politikoa gainditzeko 
borondate argia erakutsi du, eta horrek lehen aipatutako ekimenak indartu ditu. Az-
kenean, 2011ko urriaren 20an, bere jarduera armatua behin betiko bukatzeko erabaki 
aldebakarrekoa, baldintzarik gabea eta atzeraezina plazaratu zuen.

(176) Prozesu demokratiko baten parametroetan gatazka politikoaren konponbideari 
ekiteko gakoak elkarren osagarri diren bi etapatan banatzen dira: Normalizazio Poli-
tikoa eta Irtenbide Demokratikoak. 

(177) Lehenari dagokionez, bake eta normalizazio politikorako prozesua abiatu be-
har da. Prozesu horretan, inolako bortizkeria politikorik gabe, konponbideak aztertu, 
landu eta eskaini beharko dira gatazkaren ondorio guztietarako, bereziki konfrontazio 
armatuaren ondorioetarako. Hor sartzen dira euskal errepresaliatuak, errefuxiatuak 
eta erbesteratuak, euskal preso politikoak, biktimak, errepresio estrategiak, prozesu 
judizialak, ETAren armagabetzea eta haren egitura militarren desegitea eta Estatuen 
desmilitarizazioa Euskal Herriko lurraldean.

(178) Bigarrenari dagokionez, elkarrizketan eta negoziazioan oinarritutako agertoki 
demokratikoa eraiki behar da, irtenbide politiko eta demokratikoen inguruko akordio 
barneratzailearen bila. Prozesu horrek honako ezaugarri hauek izan behar ditu:

• (179) Multilaterala izan behar da, alderdiek, eragile sozialek eta instituzioek 
gidatua.

• (180) Subjektu eta interlokuzio progresiboak sortu behar ditu Euskal Herrian, 
espainiar eta frantziar estatuen aurreko solaskide gisa.

• (181) Gatazka politikoaren behin betiko konponbidea ekarri behar du. Horreta-
rako, Euskal Herriaren nazio izaera eta barne zein kanpo Determinaziorako Es-
kubidea onartu behar dira. 

(182) Ildo horretan, Aieteko Adierazpenak gatazkaren konponbide integralerako bide 
orria zehazten du, bere ondorioetan lehen aipatutako bi fase osagarrien elementuak 
jasotzen baititu. SORTUk bere egiten ditu adierazpen horretako bost puntuak, eta bere 
esku dagoen guztia egingo du haien edukia zehazteko eta gauzatzeko.

(183) SORTUk Euskal Herriari eta Nazioarteko Komunitateari begira jokatzen jarraitu-
ko du, irmotasunez, zintzotasunez, pazientziaz eta gardentasunez. Gure borroka poli-
tikoa Prozesu Demokratikoaren zerbitzura garatuko dugu, arlo ideologikoan, masa 
arloan eta arlo instituzionalean, nazio erantzukizunetik eta begirada euskal jendar-
tearen interesetan, ideietan eta nahietan jarrita. 
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(184) SORTUren politikaren arrazoia Estatuen “harresi estrategiaren” itxurazko inda-
rra eraistera zuzendu behar da, espainiar eta frantziar gobernuen borondate ezarekin 
apurtzera.

(185) Eginkizun horretan, honako hauek izango dira SORTUren zereginak:

• (186) Gernikako Akordioaren dinamikaren baitan, SORTUk espainiar eta fran-
tziar Estatuen gaineko presioa aktibatuko du, bi Estatuen eremutik bertatik, 
klase politikoaren inplikazioa lortzen saiatuz eta hango herritarrei fase politiko 
berriko prozesuaren ezaugarri orokorrak azalduz. 

• (187) Nazioarteko eremuari dagokionez, SORTUk Aieteko Adierazpenaren 
edukiak hartzen ditu oinarritzat, eta Harremanetarako Nazioarteko Taldea 
 nahiz Nazioarteko Egiaztatze Batzordea egiten ari diren lana babestuko du.

• (188) SORTUk Autodeterminazio Eskubidearen alde aritzen diren edo nazio 
subjektu erabakitzailea marrazten duten eragileek dagoeneko abian dituzten 
nahiz aurrerantzean sortuko diren herri ekimen errealak babestu eta bultzatuko 
ditu.

E.- Nazio eta jendarte eraikuntza 

(189) Inolako zalantzarik gabe, gaur egun pairatzen dugun menderakuntza eta ga-
tazka politiko egoeran, Euskal Herriaren helburu nagusi eta funtsezkoena Herri gisa 
bizirautea da. Ezinbestekoa du gutxieneko egonkortasun kultural, politiko eta ekono-
mikoa lortzea, nazio izaera bermatuko duena eta bertako biztanleei eskubide osoko 
euskal herritar gisako errealizazio integrala ahalbidetuko diena.

(190) Bi Estatu inposatzaileek sistematikoki ukatzen digute hori. Beraz, nazio aska-
penerako borrokaren bidez soilik lortu ahal izango dugu.

(191) Nazio askapenerako estrategiak eta nazio nahiz jendarte eraikuntzarako estrate-
giak eginkizun bera dute: Euskal Estatua eratzeko bidean nazio proiektua eraikitzea. 
Urratsez urrats marko berriak sortzeko eta eraldaketa politiko eta sozialaren arloan 
errealitate berriak sortzeko ezinbesteko baldintza da lehena, eta baldintza nahikoa 
bigarrena, kontzientzia eta proiektua hurrenez hurren.

(192) Nazio eta jendarte eraikuntza bere osotasunean burutu ahal izateko, ezinbeste-
koa izango da Euskal Herria Estatu izatea eta maila guztietan politika burujabeak era-
bakitzeko eta kudeatzeko beharrezkoak diren baliabide ekonomiko eta instituzional 
guztiak edukitzea. Hala ere, funtsezko elementu bi izan behar ditugu kontuan:
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a) (193) Estatu propioa eratzea gure eskubide guztiak inplementatzeko baldintza 
ezinbestekoa da, baina ez nahikoa. Hau da, Estatu izateak ez du berez bermatzen 
herri gisa dagozkigun eskubide guztiak errealitate bihurtuko direnik. Irlanda ho-
rren adibide argia da, lurraldetasunari eta hizkuntzari dagokienez.

b)  (194) Euskal Estatua euskal herritarren gehiengo handiari desiragarria eta, 
batez ere, beharrezkoa iruditzen bazaio soilik iritsiko da. Horretarako, ezinbeste-
koa da Estatu propioaren beharra argi eta garbi agertzea. Eta hori lortzeko bide 
bakarra nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala lantzea da, arlo ideologikoan, 
masa arloan eta arlo instituzionalean. Izan ere, lan horrek euskal jendartearen 
nazio kontzientzia sendotu eta burujabetza osoa eskuratzea beraren asmo guz-
tiak betetzeko ezinbesteko baldintza dela ikusaraziko du.

(195) Hori guztia dela eta, Ezker Abertzaleak beti izan du argi nazio eraikuntza eta 
e raldaketa soziala lantzearen beharra, eta horretan aritu da, abagune zehatz ba-
koitzean bere ahalegina dimentsionatuz eta askapen prozesua dinamizatzeko eta oi-
narri sendoen gainean finkatzeko helburuarekin beti.

Nazio eraikuntzaren eta eraldaketa sozialaren definizioa 

(196) Oro har, nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala gure herriak dituen gabezia eta 
behar guztiei erantzutera zuzendutako estrategia dela esan daiteke. Hau da, herri 
eta klase gisa dagozkigun eskubideak erabiltzera eta horretarako beharrezkoak diren 
tresnak eskuratzera bideratutako estrategia da.

(197) SORTUren ikuspuntutik, geure egiten dugun oinarrizko definizio horretaz gain, 
nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala Euskal Herri independente, sozialista, femi-
nista eta euskalduna egingarria izateko beharrezkoak diren oinarrizko ezaugarriak 
finkatzera eta indartzera zuzendutako jardunbide politikoa da.

Honakoa esan nahi dugu:

1.  (198) Ikuspegi abertzale eta ezkertiarretik eredu ideologiko, sozioekonomiko eta 
soziokultural berri eta justua eraikitzea helburu, nazio eraikuntza eta eraldaketa so-
ziala estrategia integral bakarraren parte dira, nahiz eta, sarritan, elkarrekin lotura-
rik ez duten bi dinamika desberdin gisa ulertuak izan diren (are  gure artean ere).

2.  (199) Eraiki nahi dugun Estatuak ezaugarri zehatzak ditu (sozialista, euskaldu-
na eta feminista izango da). Ezaugarri horiek nazio eraikuntzaren eta eraldaketa 
sozialaren bidez lortu behar ditugu, eta nazio askapenerako prozesuarekin batera 
garatzen joan behar dira, aldi berean.
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3.  (200) Nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala herri jardunbidea dira, herrita rren 
parte-hartzearen bidez garatu behar den konfrontazio demokratikoaren parte bat. 
Prozesu politikoan herriak izan behar du protagonismoa; horixe da a rrakastaren 
giltza eta berme bakarra. Hau da, prozesu politikoa herriarengandik zenbat eta 
urrunago egon, porrotetik hainbat eta hurbilago egongo da. Hala ere, parte-hartze 
hori gorpuztu egin behar dugu:

 a) (201) Batetik, demokrazia erreala behar dugu, herritarrei parte hartzeko eta 
erabakitzeko aukera bermatuko dieten bide eraginkorrak jarri behar dira.

 b) (202) Bestetik, herritar edo kolektibo bakoitzak bere ahalbideen barruan 
borrokari eta Euskal Herriaren eraikuntzari egin diezaiekeen ekarpena bide-
ratzeko proposamenak eta dinamikak behar ditugu. Parte-hartze hori hainbat 
e remutan eman behar da. Haietako bat desobedientzia zibila da.

4.  (203) Halaber, ezinbestekoa da Ezker Abertzale osoak eta SORTUk bereziki 
nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala gure ekinbide politikoaren erdigunean 
kokatzea, ikuspegi dinamiko batez, egoera berrietara egokituz eta jarduera ildo 
berriak irekiz. Zeregin horren motor nagusia giza kapital abertzale eta ezkertiarra 
izan behar da.

Nazio eraikuntzaren eta eraldaketa sozialaren ezaugarriak 
SORTUren jardunbide politikoan: Ezkerretik Eraikiz.

(204) Nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala gure herriak orokorrean dituen gabezia 
eta behar guztiei eskaintzen diegun alternatiba da. Beraz, programa politiko zabal eta 
sakona behar du, lehentasunak ezarri eta eraginkortasun politikoa beti bilatuko duena.

(205) Nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala definitzean esan dugun bezala, ados 
gaude oinarrizko definizioarekin, baina, era berean, argi daukagu hori ideologia orota-
tik egin daitekeela. SORTUren ikuspuntutik, hau da, gure ikusmolde independentista 
eta ezkertiarretik, nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala Euskal Herri independente, 
sozialista, feminista eta euskalduna egingarria izateko beharrezkoak diren oinarrizko 
ezaugarriak finkatzera eta indartzera zuzendutako jardunbide politikoa da. Honako 
hauek dira ezaugarri horietako batzuk: demokrazia parte-hartzeilea herritarra, ekolo-
gista eta internazionalista, norbanakoen nahiz jendarte osoaren boteretzea ahalbi-
detu eta biodibertsitate kulturala bideratuko duena, hori guztia zazpi herrialdeek osa-
tutako Estatua lortzeko helburuarekin.

(206) Hori guztia dela eta, SORTUk gure helburu politiko, ekonomiko, sozial, kultural, 
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instituzional eta ingurumenaren arlokoen arabera nazio eraikuntzaren eta eraldaketa 
sozialaren eremuan garatuko duen jardunbide politikoari Ezkerretik Eraikiz esaten di-
ogu. Ildo horretan:

a.  (207) Ezkerretik Eraikiz Euskal Herriaren asimilazioa gainditzeko prozesua da. Hel-
buru horrekin, honako irizpide hauek hartu behar dira kontuan:

1. (208) Lurraldetasuna du oinarri. Euskal Herri osoa hartzen du kontuan eta erai-
kuntzaren subjektu politiko gisa kokatzen da.

2. (209) Nazio egituraketan eta instituzionalizazioan aurrera egiteko ezinbesteko 
tresna da.

3. (210) Gatazkaren izaera politikoa agerian uzten duen estrategia da, argi eta 
garbi erakusten baitu Euskal Herriaren eta euskal herritarren eskubideen urraketa 
estrukturala dela.

4. (211) Euskal Herriaren hizkuntza nazionala (euskara) berrezartzeko herri es-
trategiaren oinarria eta tresna praktikoa da.

5 (212) Eraldaketa soziala lortzeko estrategia beharrezkoa da.

6. (213) Herriaren parte-hartzean oinarrituta eta horren bidez gauzatuta, norba-
nakoen nahiz jendarte osoaren benetako boteretzea lortzeko tresna da, maila 
guztietan (lurraldea, politika, jendartea, kultura, ekonomia eta ingurumena).

7. (214) Printzipio eta balio feministetatik eta etnia nahiz kulturen aniztasunaren 
errespetutik bideratuta, benetako aukera berdintasuna erdiesteko estrategia be-
harrezkoa da; generoan, jatorrian edo kulturan oinarritutako diskriminazio oro 
gainditzeko estrategia.

8. (215) Ikuspegi ekologistatik gauzatuta, Ama Lurraren biziraupena eta, horrenbestez, 
gure biziraupen duina bermatuko dituen ingurumen oreka lortzeko oinarria da.

9. (216) Inposatu dizkiguten naziotasun eta identitate ereduei konfrontazio 
demokratikoaren bitartez aurre egiteko bidea da, eta Euskal Herriaren egitura-
keta bultzatzeko baliabidea, zatiketatik lurralde batasunera igarotzen lagunduko 
diguna.

10. (217) Konfrontazio politikoa akuilatu behar duen estrategia da, ideologiaren 
arloan, eragile sozial eta sindikalen arloan, herri ekimenen arloan, langileen eta 
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herritarren mobilizazioen arloan eta, nola ez, baita instituzioen arloan ere, Euskal 
Herria existitzen delako ideia sendotzeko, indar erlazioa eta korrelazioa aldatzea 
eta herriaren interesen alde jartzea ahalbidetuko diguten baliabide eta tresna 
berriak eskuratu behar ditugula ikustarazteko.

b. (218) Beraz, Ezkerretik Eraikiz SORTUren estrategia politikoaren ardatza da. Izan 
ere, bere garapenean, gatazkaren gako politikoak agerian jartzeaz gain, aurrerapen 
praktikoak ekartzen ditu gaur egungo politika autonomiko eta estatalen ondorioz lu-
rraldearen, politikaren, ekonomiaren, jendartearen, instituzioen, ingurumenaren eta 
kulturaren arloan ditugun gabezien inguruan. Gainera, haien konponbidea bideratu, 
elikatu eta positiboki baldintzatzen du, gaur egungo marko juridiko politikoa agortuta 
dagoela ikusarazten du eta marko demokratiko berri baten beharra jartzen du mahai 
gainean.

Esku-hartze orokorreko jarduera eremu zehatzak 

(219) Euskal Herri independente, sozialista, feminista eta euskalduna egunero egiten 
ditugun urrats praktikoetan gauzatzen joan behar dugun egitasmoa da. Beraz, nazio 
mailan lehentasunezko jarduera eremuak eta irizpide zein norabide orokorrak adostu 
eta zehaztuko badira ere, horrek guztiak bere itzulpen propioa izan behar du herri-
alde, eskualde zein herri edo auzo mailan, non tokiko lehentasunak eta lanerako mo-
durik eraginkorrenak zehaztuko diren. Izan ere, Ezkerretik Eraikizen bidez garatzen 
den jardunbide politikoak maila lokala izan behar du oinarri, maila lokaletik nazio 
mailarainoko bidea eginez, etengabeko joan-etorrian.

(220) Hori horrela izanik, honako hauek dira Ezkerretik Eraikizen bidez landu beha-
rreko jarduera eremu orokorrak:

 a.- (221) Euskal Herri demokratikoa. Erabakitzeko eskubidea: Gure herrian demokra-
zia egon dadin, ezinbestekoa da Euskal Herriaren nazio izaera (lurraldea, kultura, hiz-
kuntza, historia, politika…) eta erabakitzeko eskubidea onartuak izatea; ezinbestekoa 
da euskal lurraldeetako gizon-emakumeek askatasunez eta demokratikoki definitu 
eta erabaki ahal izatea Euskal Herriko lurraldeen arteko barne harremanak eta beste 
instituzio batzuekiko kanpo harremanak. Baldintza horiek betetzen ez diren bitartean, 
Euskal Herrian ez da errealitate demokratikorik izango. Beraz, Euskal Herriaren era-
bakitze eskubidea errebindikazio guztiz demokratikoa da.

b.- (222) Erabakitzeko eskubidea identifikatzeko, bi arlo hauek jasoko dituen ekintza 
politikorako plana behar da:

1. (223) Subjektu politikoaren berreraikuntza mailakatua: Euskal Herriaren ai-
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tortzak irekiko duen agertoki politikoan, gaur egungo estatus instituzionaletik 
abiatuta, lurralde guztiek beren eredu instituzional propioa eta Euskal Herriko lu-
rralde guztien artekoa definitzen joan beharko dute, era mailakatuan eta lurralde 
bakoitzeko herritar gehienen borondatearen arabera.

2. (224) Europako Euskal Estatu aske bateranzko trantsizioa, bere dimentsio guz-
tietan indartu beharreko helburu independentista batekin eta euskal subjektu 
nazio nalaren berreraikuntzarekin batera: Autonomia Estatutua Hego Euskal He-
rriko lau lurraldeetarako; Ipar Euskal Herriaren instituzionalizazioa; Euskal Kon-
tseilu Nazionala.

c.- (225) Lurralde egituraketa eta kohesioa: Indar korrelazioak (herritarren borondatea) 
arian-arian definituko duen marko instituzionalaren osagarri, Euskal Herriko lurralde 
guztietan euskal subjektuaren kohesio soziokultural eta sozioekonomikoa ahalbidetu-
ko duten tresna nazionalak behar dira, gure nazio errealitatearen egituraketa gero eta 
handiagoa erraztu eta bultzatuko duten lankidetza eremuak edo elkarguneak (Udal-
biltza…).

(226) Ildo horretan, SORTUk eskaintza integral eta mailakatua egin behar dio  euskal 
jendarteari, bideragarria eta positiboa, izaera demokratiko eztabaidaezinekoa. Es-
kaintza horren bidez hauxe lortu nahi dugu: euskal herritarrek apurka-apurka o nartzea 
burujabetza eta independentzia gaur egungo markoak baino demokrazia politiko eta 
sozial sakonagoko markoak direla. Hori funtsezkoa da espazio sozial berriak irabaz-
ten joateko.

d.- (227) Euskal Herria kultur eta hizkuntz proiektu gisa: Hizkuntza, kultura eta historia 
Euskal Herriko lurralde eremuan finkatutako euskal nazio identitatearen odol-fluxua 
dira, etorkizunean ere herri borondatearen arabera eskuratzen joango garen orga-
nismo politiko-instituzional, ekonomiko eta soziala elikatuko duen odol-fluxua. 

(228) Euskal proiektu nazionala hizkuntz eta kultur ereduaren eta eredu sozioekono-
mikoaren arteko sinbiosia izan behar da. Hau da, egituratuko duen espazio ekono-
mikoak bermatu egin behar du jendartea berdintasunezkoa eta euskal kulturarekiko 
solidarioa izango dela, euskara euskal jendartearen egituratzailea eta kohesiona-
tzailea izango dela.

(229) Euskararen erabilera maila eta arlo guztietan normalizatzea, gure kultur jardu-
era eta ekimenak bultzatzearekin batera, geure idiosinkrasian ez ezik kultura uniber-
tsalean ere egiten den inbertsioa da. Halaber, unibertsaltasunaren mozorroarekin hiz-
kuntzak eta kulturak desagerrarazi edo itotzen dituzten joera uniformatzaileei eman 
ahal zaien erantzun bakarra da. Ustez errentagarriak edo lehiakorrak diren hizkun tzak 
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soilik onartzen dituen kultur globalizazio neoliberalari lotutako joerak dira horiek. 

(230) Euskal Herriak, euskal proiektu nazionalak, bere garapenean txertatutako hiz-
kuntza eta kultura batez osatu behar ditu, nahitaez, bere arkitektura politiko-institu-
zionala eta bere jarduera sozioekonomikoa, erronka kolektibo gisa eta Nazioarteko 
Komunitatearen aurreko nortasun ikur gisa. Euskararen eta euskal kulturaren defen tsa 
eta garapena gure ondareari nahiz ondare unibertsalari egin ahal diegun ekarpenik 
handiena da.

(231) Beraz, gure “iraultza kulturala”k bide orri propioa eduki behar du, independentzi-
aren eta sozialismoaren bidean definitzen joango garen aldaketa politiko-instituzion-
al, sozial eta ekonomikoekin batera garatuko dena.

(232) Konplexurik gabe, urratsez urrats, bestelako nortasunak errespetatzen dituen 
identitate integratzaile eta positibo baten jabe izateak ematen duen harrotasunetik, 
hizkuntzaren eta kulturaren arloko inbertsioak jendartearen parte-hartze aktiboa sus-
tatu behar du. Dinamika hori da arrakastaren berme bakarra. Guztion erronka da, eta 
eremu herritar eta lokaletan sinergia asko askatu behar ditu, jendarte osora horizon-
talki heda dadin.

e.- (233) Euskal Herria proiektu ekonomiko eta sozial gisa: Euskal Herria oso eremu 
egokia da gure ezaugarrien arabera espezifikoki definitutako sozialismoa bidean 
aldaketaren sinonimoa izango den proiektu sozioekonomiko bat bultzatzeko. Sozia-
lismo hori berdintasunaren, justizia sozialaren eta elkartasunaren sinonimoa izango 
da, pertsonak oinarri izango dituen demokrazia parte-hartzailera iristeko estadioa.

(234) Erreferentzia estrategiko hori era mailakatuan landu eta bultzatu behar da, 
arian-arian botere politikoa eta legitimazio soziala irabaziz eta, horren ondorioz, 
aldaketa gero eta sakonagoak eraginez, bestelako eredu ekonomiko eta sozialerantz 
aurrera egiteko.

(235) Eraldaketa prozesu mailakatu horretan, indar metaketarekin batera, proposa-
men ekonomikoak eta marko politiko burujabearen errebindikazioa elkarri lotuta joan 
behar dira. Proiektu independentistaren aldekoak gero eta gehiago izan daitezen, 
orain arte Euskal Herriaren eraikuntzarekiko uzkur agertu diren sektoreen atxikimen-
du natural eta subjektiboa lortu behar dugu.

(236) Aldagai ekonomikoa funtsezkoa da bloke politikoak hausteko eta estrategia in-
dependentistan atxikimendu erabakigarriak lortzeko baldintzak azkar daitezen, are 
gehiago estatuak ahultzen dituen krisi egoera honetan.
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(237) Ikuspegi orokorra jasoz, SORTUren jardunbide sozioekonomikoak elkarri lotuta-
ko hiru arlo garatu behar ditu:

1.- (238) Eredu ekonomiko eta soziala eraldatzeko proposamena. Proposamen ho-
rrek burujabetza izan behar du helburu eta neurri fiskal eta sozialak jaso behar 
ditu. Beste kultura politiko-ekonomikoa sustatu behar du, jendartea jokabide so-
zioekonomiko askotan hedatu den birus neoliberaletik desintoxikatuz. (Proposa-
men sozioekonomikoa).

2.- (239) Ideologia mailan kultura sozioekonomiko berria sustatzea. Hedabideak 
kontrolatuz eta politika hertsagarriak erabiliz neoliberalismoak eragin duen ku-
tsadura ideologikoari aurre egiteko, zirimiri ideologikoa hedatu behar dugu, hez-
kuntzatik, kulturatik eta masa komunikaziotik. Balio kolektiboak eta solidarioak 
bultzatu behar ditugu jendartean, eredu sozioekonomikoan eraldaketa sakona-
goak lortzeko beharrezkoak diren baldintzak sor daitezen. Zentrifugatze ideo-
logiko hori gabe, proposamen sozioekonomikoetan jasotako “aldaketa” indar eta 
nukleo ekonomiko kontserbadoreen makineria ideologiko erraldoiaren aurrean 
desegiten den ameskeria izan daiteke.

3.- (240) Bestelako mundua posible bihurtzeko proposamena. Nahitaez, Euskal 
Herriaren borroka desberdintasun sozial ikaragarriak eragiten dituen neolibera-
lismo basati eta esplotatzailea gaindituko duen eredu ekonomiko eta sozialaren 
aldeko borrokan txertatuta dago. Bilakaera aurrerakoiak lortzeko borroka ho-
rretan, SORTUren jardunbide politikoa merkatuen eta finantza guneen diktadura 
ekonomikoaren kontrako presio sozialaren parte izan behar da.
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VI.- KOMUNIKAZIOA

1.- Komunikazio politikoa errotik berritzeko premia.

(241) Ezker Abertzalearen estrategia politikoan komunikazioak sekulako garran tzia 
izan du eta du. Zalantzarik gabe, komunikazio eragile eraginkorrak izan gara, ai-
tzindariak zenbait kasutan, eredugarriak beste hainbatetan. Ordea, masa komunika-
bideen eremuan (telebista, irrati zein egunkari-aldizkarietan) gure eragin ahalmena 
eta presentzia mugatuagoa izan da. 

(242) Komunikazioa funtsezko tresna izan da gure helburu politikoak lortzeko, herri 
honi egiten diogun eskaintza politikoa hedatzeko, herritarrak konbentzitzeko eta herri 
dinamikak suspertzeko, eta hala izango da aurrerantzean ere.

(243) Egoera errotik aldatzen ari da ordea, bai politikoa eta bai soziala, eta baita komu-
nikazioa egiteko molde eta bitartekoei dagokiena ere. Datorren hamarkadan aldaketa 
sakonak ezagutuko ditugu gure herrian eta, horrenbestez, izan garena baztertu gabe, 
bide berriak jorratzea dagokigu. Tresna eta sistema komunikatiboak errotik aldatzen 
ari direnean ezin gara atzeraturik geratu. 

(244) Komunikazioaren arloan, SORTUk bete-betean heldu behar dio eredu berri-
tzailea osatzeari, zabaldu den egoera berri honetan lidergoa irabaztera doan indar 
baten komunikazio estrategia, tresnak eta antolamendua osatzeari hain zuzen.  

(245) Ezker Abertzaleak modu berezian ulertu izan du bere jardun komunikatiboa: 
komunikazio zuzenaren aldeko apustua izan da gurea, herritarrei zuzendutakoa eta 
herritarrekin egindakoa, herritik eta herrira begira; ildo horretan, batzarrak eta ahoz 
ahokoa, hau da, zuzeneko komunikazioa izan da gure ikur nagusia. Aurrera begira, 
horren beharrezkotasunean berretsi beharra dugu, emaitzak ematen dituelako eta 
hori baino komunikazio tresna eraginkorragorik ez dagoelako. Hala ere, hori ezin da 
gure komunikazio eremu bakarra izan, eremuak biderkatzera jo behar dugu.

(246) Gure propaganda jarduerak (kaleen apainketak, margoketak…) estilo eta nortasun 
propioa eman digu eta orain arteko gure jardun politikoan izugarrizko pisu eta eragina 
izan du. SORTUren komunikazio erronka nagusietako bat gure propaganda ereduak 
aztertzea eta berritzea izango da.

(247) Bestalde, eraginkorrak diren pertsonengana heltzeak bezainbesteko garrantzia 
du komunikazioa azkar bideratzeak. Gertakari desberdinen aurrean erreakzio gaitasun 
handia eduki behar da, eta sekulako pisua du lehen mezua zurea izateak, gertakari  ba-
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koitza ulertzeko (eta izendatzeko) hitzak eta testuingurua zuk eskaintzeak. SORTUk be-
rehala eta modu eraginkorrean eskaini behar ditu gertakariak interpretatzeko oinarriak.  

(248) Komunikazio arloan arituko diren profesionalen profil profesionala eta esperien-
tzia digitala oso kontuan hartzekoak dira. Hedabide berrietan alfabetatuak eta treba-
tuak izatea ezinbestekoa da gaur egun.

2.- Barne eta kanpo komunikazioa eta tresnak

(249) Hiru komunikazio bide hartu behar ditugu kontuan. Batetik, barne komunika-
zioa: gure egiturarekin eta oinarri sozialarekin egin beharrekoa. Batzarrak, bilerak, 
mintegiak... Udalean gauden lekuetan, udaleko gainerako alderdi, teknikari eta batzor-
deetako kideekin. Bestetik, kanpo komunikazioa: gure jarduera politikoaren diskurtsoa 
sortu eta hedatzea. Herritarrekin gure mezua konpartitzea eta herritarren ekarpenak 
jasotzea. Kanpo komunikazioan eragile anitzak ditugunez, bakoitzaren mezua nola-
koa izan behar den eta nola zabalduko den aztertu beharko dugu. Eta, hirugarrenik, 
“gobernu irekia”: gobernua eskuratu dugun instituzioetan eta instituzio hauen eta 
herriaren arteko harremana ezarri behar dugu parte-hartze politikaren bidez, eta hor 
komunikazioak sekulako garrantzia du. Herritarrek instituzioetan egiten denaren berri 
izan behar dute eta parte hartzeko bideak izan behar dituzte.

(250) Barne komunikazioa: jendartean konfiantza eragiteko, garrantzitsua da barne 
mailan ere konfiantza lantzea eta jarrera egokia eta eredugarria edukitzea, guk 
egituran transmititzen duguna transmititzen dutelako herriek edo auzoek ere. Barne 
komunikazioaren arloko kontaktu puntu guztiak mimatu behar dira (batzarrak, ahoz 
ahokoa, herrietako sareak…); barne harremanak ziurtatu eta zaindu behar ditugu. Gure 
sarea hedatzen asmatu behar dugu, gure informazioa eta ikuskera txoko eta bazter 
guztietara barreiatzen asmatu behar dugu. Bide guztiak erabili behar ditugu gure me-
zua zabaltzeko eta Ezker Abertzalearen kidegoa eta oinarri soziala saretzeko. SOR-
TUren oinarri sozialaren saretzea eta parte-hartzerako tresna zehatzak jorratu behar 
dira. Norabide horretan, garai eta gai bakoitzak eskatzen dituen tresna komunikati-
boak erabiliko ditugu.

(251) Kanpo komunikazioa: mass-media komunikabideak, tokiko hedabideak, Internet, 
sare sozialak. Komunikazioaren esparru zabalak eskaintzen dizkigun aukerak baliatu 
behar ditugu. Eremu horietan sartu behar dugu, eta gure estrategia politikoa definitu 
komunikazioaren bitarteko anitz horietan gure eragina handiagotzeko. Herrietan gure 
eredu komunikatiboa lantzearen premia dugu eta komunikabide konbentzionaletan 
geure lana proiektatzen asmatu behar dugu. Gainera, harreman zuzenak lantzen ja-
rraitu behar dugu, batez ere herri eta auzoetan bizitza soziala dinamizatzen duten 
sektoreekin.
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(252) Ildo horretan, Ezker Abertzaleak komunikazioa prentsa jardunera mugatzeko 
izan duen joera gainditzera jo behar du SORTUk, orain arte prentsa izan baita gure 
lan esparru erabat nagusia, eta ez arrakasta handiarekin askotan gainera, hedabi-
deen atzean dauden botereak gure apustu politiko eta ideologikoaren aurka lerratzen 
direlako sarritan eta gu, ondorioz, hedabide horiekin talkan sartzera behartuak izan 
garelako, gure komunikazio jarduna lokatzetan sartuz. Prentsa idatziaren gainbehera 
handia eta itzulezina ezagutzen ari garen honetan, bestelako tresnetan eman behar 
du SORTUk jauzia, urrats kualitatiboa eman behar du.   

(253) Tokiko hedabideen garrantzia azpimarratu ohi dugu, herritarrengana iristeko 
bitartekorik gertukoenak direlako. Tokiko komunikabideen garrantziaz jabeturik, be-
raietan eragitea funtsezkoa dela pentsatzen dugu. Tokiko komunikabideek lehentasu-
na dute gure komunikazio jardunean, bestelako prentsa idatzia bezala tokiko komuni-
kabide idatziak ere gainbehera doazela jakin arren. Hala ere, bi plano bereizi beharko 
genituzke: plano lokala eta nazionala. Biak beharrezkoak eta biak lehentasunezkoak. 
Tokiko hedabideekin lan egin behar dugula esateak, ez du hedabide nazionalak sus-
tatzen, bultzatzen eta erabiltzen jarraitu behar ez dugunik. 

(254) Ezker Abertzalearen komunikazio nortasunari uko egin gabe, gure komunikazi-
oa ezin da komunikabide tradizionalen eremura mugatu. Historikoki, gure komunika-
zio jardunak balio erantsia izan du, hau da, komunikabideez gain, beste komunikazio 
mota asko erabili izan ditugu gure borroka ideologikoa garatu ahal izateko (pankartak, 
kartelak, margoketak...). XXI. mendean, gure komunikazio nortasun bereziaren ikur iza-
ten jarraitzen dute, eta SORTUk ariketa sakona egin beharko du egun baliogabeturik 
antzematen diren praktika horiek guztiak berreskuratzeko eta errealitate berrira ego-
kitzeko.

(8. proposamen alternatiboa)

3.- Komunikazioaren antolaketa, plangintza eta parte-hartzea

(255) Atal honek berebiziko garrantzia du. Izan ere, gure etxearen zutabeak ongi an-
tolatzen ez baditugu, orain arte esandako guztia ezinezkoa da. Funtsezkoa da gure 
komunikazio aparatuaren eraikuntza-arkitektura guztia ongi diseinatzea, eta ho-
rretarako zutoinak ongi errotuta egon behar dute, gorako bidea behetik hasten delako. 

(256) Herrietatik eta auzoetatik hasten da gure benetako komunikazio egitura be-
rritua. Herrietan eta auzoetan komunikazio sare indartsuak behar ditugu, herrita-
rrekin zuzenean egon ahal izateko, horretarako behar diren tresna eta bitarteko 
guztiak erabiliz. Gogoan izan herritarrek SORTUren konfiantza eta sinesgarritasuna 
izatea dela irabazteko gakoa. Herrietan eta herriari begira egiten dugun komunikazio 
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lanaren antolaketa, plangintza, diseinua eta jarraipena egiteko komunikazio ekipoak 
behar ditugu, komunikazio lantaldeak sortu behar ditugu, arduradun baten edo ba-
tzuen gidaritzapean, betiere herriko zein auzoko egitura politikoan txertatuta. Komu-
nikazio ikuspegia izango duten militanteak behar ditugu herri zein auzoetan. Komu-
nikazio zuzendaritza da kontua, estrategiaren bihotza da eta ez azala. Militante oro 
gara komunikatzaileak. Herriko estrategia politiko-komunikatiboa diseinatzea mili-
tante guztion betebeharra da. Plangintza garatzeko tresnak eta baliabideak sortzeko 
komunikazio ekipoa behar da.

(257) Herrietan honelako ekipoak behar ditu SORTUk:

(258) Komunikazio arduraduna: Kontseiluan egongo da. Herriko komunikazio 
politika osoaren kudeaketa koordinatuko du. Plangintza politikoari lotutako ko-
munikazio plangintza egitearen arduraduna izango da. 

(259) Komunikazio lantaldea: testuak idazteko gai den kidegoa, argazkilariak, di-
seinugileak, bideogileak, sare sozialetan dabilen kidegoa, propagandarako kidegoa... 

(260) E-mail sarea: gure oinarri sozialarekin e-mail sareak osatuko ditugu, komu-
nikazioa hortik bideratzeko. 

(261) Sare sozialak: sare sozialetan dagoen kidegoaren bidez edota SORTUren 
kontu propioak sortuz, mezuak zabalduko ditugu sare sozialetatik. 

(262) Komunikazio plangintzarik gabe, edozein egitasmo politiko alferrikakoa da. Are 
gehiago: estrategia komunikatibo orokorraren baitan kokatu behar da egitasmo poli-
tiko bakoitza. Horretarako, lehenik eta behin estrategia komunikatiboa zehaztu behar 
da, eta gero estrategia hori elikatuko duen kontakizuna osatu behar da, ekintza ze-
hatzen bidez. Hor sartzen da tresna ezberdinen erabilpena. Herrietan, herrialdeetan 
eta nazio mailan komunikazio plangintzak behar ditugu, eta askotan ez dira egiten. 

(263) Parte-hartzea: une guztietan, gure komunikazio formula eraginkor gisa. Herri-
tarren inplikazioa eta ardura lortu behar ditugu, komunikaziorako ere parte-hartzea 
zutoin nagusitzat hartuta. Kontrasterako, kritikarako eta ekarpenetarako guneak, he-
rritarren eta egituraren arteko komunikazio feed-back hori lortzeko tresnak sortu be-
har ditugu, eta entzuteari ere garrantzi berezia emango zaio. Parte-hartze eremu ho-
rietan bilakatzen gara militanteok komunikazio agente aktibo. Zuzeneko harremana 
eta forma egokiak dira konfiantza sortzeko gakoak.

(264) Gardentasuna, elkarlana, parte-hartzea, “gobernu irekia”… gure instituzioen 
kudeaketarako komunikazio eredu berri bat aurkitzea ezinbestekoa dugu, aldaketa 
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hitz hutsetan gera ez dadin. Izan ere, komunikazioa da aldaketaren motorra, aldaketa 
irabaztera eraman gaitzakeena.   

4.- Sare sozialetan eta Interneten nola jokatu, nola irabazi

(265) XXI. mendean sarturik, komunikazioaren orain arteko tresnak eta sistemak erro-
tik aldatzen ari dira. Komunikazio eskema guztiak iraultzen ari dira, eta SORTU ondo 
kokatu behar da komunikazioaren arloko erronka berrien aurrean.

(266) Orain arteko komunikazio egiturak entzule edo ikus-entzule soil izatera mu-
gatzen zituen herritarrak; egungo aro digital berriak eskaintzen dituen tresna komu-
nikatibo berrietan, ordea, herritarra entzule izatetik erabiltzaile-komunikatzaile iza-
tera pasatzen ari da. Sare sozialen sorrerarekin, pertsonek hedatzen dute edukia.

(267) Komunikazio politikoaren arauak bizkor aldatzen ari dira, eta aldaketa horiek 
eragina dute agintean daudenen eta ez daudenen arteko harremanetan. Egoera irauli 
nahi dugunok asko dugu irabazteko joko zelai berri honetan, nahiz eta oraindik mes-
fidantzaz begiratu saretik datorren iraultzari, arrazoiz gainera, kontrol poliziala dela 
eta, jendarte mailan alienazio joerak indar ditzake eta…

(268) Ildo horretan, SORTUren militantzia komunikazio eragile aktibo bihurtu behar 
dugu, bakoitzak bere eremuan eragin behar du. Denok zerbait egin dezakegu SOR-
TUren komunikazioa sustatzeko. Esku artean ditugun tresnak baliatuz, militante 
bakoitza borroka ideologikoaren eragile bilakatzea da gure erronka, non eta sarean, 
egun garapen izugarria lortzen ari den komunikazio eremu zabalenean. Gaur egun, 
herritarrak Interneten eta sare sozialetan dabiltza, batik bat gazteak. Beraz, haiengan 
eragin nahi badugu, dauden lekuan arituz sinesgarritasuna eta konfiantza irabaztea 
izan behar da SORTUren eta bere militanteen ardura. 

(269) Sare sozialetan eta Interneten aritzeak ez du izan behar bestelako bitartekoen 
kaltean, eta tresna horiek ez dira gure komunikazio estrategiaren erdigune gisa ulertu 
behar. Tresnak dira, komunikabide guztiak bezala. Ez dira bere horretan helburu; hel-
burua iritzi publikoan eragitea da, leku guztietan arituz, tresna guztiak erabiliz, eta 
zalantzarik ez dugu sare sozialetan eta Interneten asko dugula irabazteko, pertsonak 
eta militanteak komunikazioa garatzeko protagonista gisa ulertuta. 

(270) Euskal Herrian zehar ehunka, milaka web orri zabaldu diren honetan, zer egin 
behar dugu herritarren arreta pizteko, herritarrak erakartzeko? SORTUk bere web 
korporatibo propioaren bitartez ziurtatu behar du hori. Hala nazio mailan nola herri-
etan, Ezker Abertzalearen oinarri sozial zabalarekiko barne zein kanpo komunikazioa 
modu eraginkor batean garatzeko tresna izango da. 
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(271) Hedabide berriak (sare sozialak bereziki) “koralak” ere badira. Komunitate ba-
terako zabaltzen dira eta bertan partaide diren guztiek beren iritzia eman dezakete. 
Hor egon behar dira, oso modu aktiboan, Ezker Abertzalearen komunikazio arloko 
profesionalak nahiz militante soilak, gertakarien inguruan datuak, zehaztasunak eta  
interpretazioak  ematen. Eta, gainera, besteek ematen  dituztenak osatu / kontrastatu 
/ ezeztatu / neutralizatu behar dituzte, beharren arabera.

(272) Egia da mezu jario ikaragarria jasotzen dugula egunero eta zaila dela hor zu-
rea kokatzea eta nahi duzun jendearengana heltzea. Hala ere, hedabide tradizionalek 
indarra galdu duten neurrian berriak etorri dira. Hedabide berri horietan, zurea ondo 
kudeatzea eta posizionatzea da gakoa. Horri dagokionez, “iritzi sortzaileak” eta “eza-
gunak” diren pertsonen kolaborazioa ezinbestekoa da. Lehen prentsaurreko batera 
hedabide asko etorri izana arrakastaren neurgailua zen bezala, egun itzal handiko 
iritzi sortzaile horiengana heltzea da garrantzitsua (blogariak, twitterlari ezagunak 
hemen eta kanpoan...).

5.- Diskurtso ulerterraza, praktikoa eta gertukoa

(273) Ezker Abertzaleak bere diskurtso propioa landu izan du. Gure herriaren identi-
tatearen, historiaren eta eskubideen defentsan oinarrituta, estilo eta hiztegi propio-
arekin aritu izan gara. Garai politiko bakoitzean Ezker Abertzalea diskurtsoa egokitzen 
ahalegindu da. 

(274) Ziklo berriaren tenorean, fase politikoari egokitutako diskurtsoa osatzea eta 
azaltzea dagokio SORTUri. Are gehiago kontuan izanda gure eremu politikoa hazi 
eta zabaldu egin dela eta oraindik ere eremu gehiagotara iristeko egoeran gaudela. 
Erantzunera mugatuz gero, etsaiaren terrenoan ibiliko gara, bere agendaren arabera 
mugituko gara eta, beraz, galduta egongo gara. SORTUren estrategia komunikatiboa 
gai izan behar da herritarren artean konfiantza sortzeko eta gureganatzeko. Erresis-
tentzia diskurtsoa berritu behar da, agertoki politiko berrira egokitutako diskurtso 
berria egin behar da.

(275) Azken hamarkadetako kontakizuna sortu beharra dauka SORTUk. Euskal Herrian 
azken 50 urte hauetan gertatutakoaren kontakizun zehatza egitea dagokigu eta, ho-
rretaz gain, etorkizunari begirako diskurtsoa eraikitzea. 

(276) Mezuari dagokionez, hainbat akats nabarmen konpontzea dagokio SORTUri: dis-
kurtso ideologizatuegia da gurea, eta ulergaitza hainbatetan, oso jende gutxik ulertzen 
duena. Herritar guztiengana iristeko abagunea dugu, herritar orori begirako eskaintza 
politikoa dugu, eta, hortaz, gure mezua garai berriotara egokitu eta guztientzako mezu 
eta diskurtso ulerterraza, praktikoa eta gertukoa landu behar du SORTUk. 
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(277) Argudio berriak atera behar ditugu. Ulertaraztea ez da soilik hizkuntza ulerte-
rraza erabiltzea, argudio eta ideia berriak ere atera behar dira. Argudioak landu behar 
dira, betiko oinarriekin baina aberastuz.

(278) Jendearen arazoez hitz egin behar dugu, helburu estrategikoa beti argi izanda. 
Koherentzia estrategia komunikatiboarekikoa izan behar da, ez ideologiarekikoa. Hiz-
kuntza sinple eta ulerterrazean hitz egin behar du SORTUk; zenbaitetan hizkuntza 
ulergaitza dugu, gure artean soilik ulertzen dena. Buelta eman behar diogu egoera 
horri, bereziki ikus-entzunezkoen kulturan bizi garelako bete-betean. Diskurtso astun 
eta sakonen garaian baino, freskotasunaren eta mezu indartsuen garaian gaude. Ikus-
entzunezkotasuna zaindu beharra dugu. Komunikazio “unitateak” ezin dira bakarrik 
izan prentsaurrekoak, komunikatuak eta txostenak...; bideoak, informazio-pilulak, bi-
ralitatea, argazkiak... dira gaur egungo tresna eraginkorrenak.

(279) Independentziaren bidean, mezuaren dibertsifikazioa, aniztasuna eta 
a berastasuna ziurtatu behar ditu SORTUk. Ezker Abertzaleak batez ere gatazkaren 
diskurtsoa landu du eta, garaiotan, krisi ekonomiko lazgarriaren erdian, ekonomiaz 
aritu behar dugu, genero indarkeriaz, euskararen berreskuratzeaz, gazteen egoe-
raz... Hizkuntzaren aberastasuna ere aintzat hartu behar dugu, euskara batuaren eta 
 euskalkien alde eginez. Tuteran, Lekeition, Bastidan, Gasteizen, Baionan, Maulen, Bil-
bon edo Idiazabalen diskurtsoa eta mezua egokitzen asmatu behar dugu.

(280) Herritar eleanitzez osaturiko Euskal Herri euskaldunaren helburuari jarrai-
kiz, gure hizkuntzaren aldeko apustua estrategikoa da. Hala ere, oraindik ere Euskal 
Herriko giza sektore anitz ez dira gure hizkuntzaren jabe eta, beraz, gure mezua ho-
riengana iristeko ahalegina egitea dagokigu, hizkuntzarena barne. Gure estrategia 
herritarrak erakartzea eta euskalduntzea izan behar da, dauden lekutik eta haien hiz-
kuntzatik abiatuta gurera ekartzeko ahalegina eginez; horrek lekuan lekuko hizkuntza 
errealitateak aintzat hartuta (baina hizkuntza ohiturak euskararen normalkuntzaren 
bidean kokatzeko eragile proaktiboak izanik) irizpideak markatuz jardutea eskatzen 
digu. Horretaz gain, diskurtsoaren genero ikuspegiaz ere gogoeta egin beharra dugu, 
parekidetasunaren bidean, horretarako beharrezkoak diren bitartekoak bideratuz 
-foroa, gida, formakuntza saioak eta beste-.

(281) Hizkuntzen erabilerari dagokionez, hausnarketa sakona egin behar den arren,  
euskararen zentralitatea garbi-garbi utzi behar da, hasiera-hasieratik. Mezua bezain 
garrantzitsua da zein kanal eta zein hizkuntzatan ematen den.

(282) Hori bai, lehenago aipatu dugu “koralitate” horren harira, hizkuntza ezberdinak 
erabiltzeko beharra ikusten dugu, eta hor zaila/desegokia izan daiteke ateak ixten 
ibiltzearen irudia ematea. Gainera, eta bereziki kanporako komunikazioa egiten de-
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nean, oso interesgarria da gaztelania, frantsesa eta ingelesa ondo erabiltzea, kanpoan 
daudelako  Ezker Abertzalearen mezua zabal dezaketen aliatu eta laguntzaile asko 
eta asko.

(283) Positiboa, iraultzailea, kritikoa, eraikitzailea, hurbila; horiek izan behar dute gure 
diskurtsoaren ikurrak, argi edukita edozein komunikazio ariketaren hasiera entzutea dela.

6.- Herritarrak erakartzeko marka eraginkorraren bila

(284) Ezker Abertzalea estetika eta marka iraultzailearen paradigma izan da. Ezaguna 
izan da gure marka, goraipatua bezala jipoitua. Hala ere, orain artekoa berritu beha-
rrean gaude, garaiak eta estrategiak aldatu direlako. 

(285) SORTUri bere etorkizuneko marka -herritarrak erakartzeko branding  estrate-
gia eraginkorra- zehaztea dagokio (ezaugarri jakin bati lotuta doazen izen, sinbolo, 
lo gotipoa, tipografiaren... eraikitze prozesuari egiten dio erreferentzia branding 
kontzeptuak). SORTUk marka berria eraiki behar du, herri honentzat konponbide poli-
tiko eta soziala dakarren indar gidariaren marka. 

(286) Euskal Herrian dagoen masa kritikoa eta aldaketarako grina ordezkatzea lortu 
behar du SORTU markak. SORTU markaren xedea masa kritiko hori erakartzea eta 
mugiaraztea izan behar da, herritarren artean sinesgarritasuna eta konfiantza ira-
baziz, lotura afektiboak eraikiz. Euskal Herrian SORTU markak posizio sendoa izan 
behar du. Estrategia politiko-komunikatibo oso batek bermatu behar ditu marka eta 
bere posizioa.

(287) Alde horretatik, SORTU markak gardentasuna, gertutasuna eta konfiantza 
helarazi behar ditu, estetika sektario eta itxietatik aldenduz. SORTUren estrategia 
komunikatiboak herritarren pertsuasioa izan behar du oinarri, horretarako tresna eta 
baliabide ezberdinak erabiliz. Komunikazioa da hemen eta orain irabazteko dugun 
tresnarik behinena.

(288) SORTUren xedea izan behar da egun hedabideen atzean dauden botere guneen 
gainetik -zeintzuk ezinezkoa edo oso zaila egiten duten Ezker Abertzalearen mezuak 
eta irudiak behar bezala agerraraztea-, herri honetan aldaketaren alde dagoen masa 
kritikoa erakartzea eta mugiaraztea. Herritarrak erakartzeko eredu berria osatu behar 
dugu, posizio berria eraiki, lotura afektibo sendoak sortu, zabalagoak, malguagoak, 
sendoagoak, aurreko konfrontazio garaiko “lagun-etsai” dialektika gaindituko dutenak. 

(289) Horrekin batera, SORTU estetika eta ikuspegi sektarioetatik aldendu behar da 
erabat, bere proiektu politikoaren garapena herritarren pertsuasioan oinarrituz. Herri-
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tarren pertsuasioan asmatzen duenak lortuko du garaipen politiko eta komunikatiboa.   

(290) Ilegalizazio politikak iraun duen hamarkadaren ondorioz, badago gure artean 
gazte belaunaldi osoa Ezker Abertzalearen irudia oso distortsionatuta daukana. Tel-
ebista eta egunkarietako “berrietan” kutsu ezkor, arazotsu eta suntsitzailea daukan 
giza talde gisa irudikaturik erakutsi diote Ezker Abertzalea. Irudi faltsu hori aldatu be-
harra dago: mugimendu politiko eta sozial gisa agertzeaz gain, pertsonez osaturiko 
talde positibo, eraginkor, eraikitzaile eta atsegin gisa agertu behar dugu. Gazte horiek 
erakarri behar ditugu, etorkizuneko oinarriak jarriz. Komunikazioa eta sedukzioa oso 
lotuta daude bide horretan. 

(291) SORTUren bozeramaileak ziklo berrira egokitu beharko dute irudia eta erronka 
berriak transmititzerakoan, estetika eta dialektika berrira egokitu behar dute, beraien 
esku egongo baita, hein handi batean, herritarrak erakartzeko ahalegina. Alor ho-
rretan, SORTUk arreta berezia jarri beharko du esan eta irudikatzen dugunaren eta 
egiten dugunaren artean tarterik, arrakalarik egon ez dadin, koherentzia osoa irudi-
katzeko alegia. Gure estetika propioa sortu behar dugu, alderdi konbentzionalekin 
berdindu gabe.

(292) SORTUk komunikazioa egiteko baliabide handiak izango ditu, bere militan-
tziaren inplikaziotik abiatuta. Militante bakoitza da alderdiaren kanpo proiekzio 
zuzenena. Beraz, gure militantzia, lan estiloa... zaindu behar ditugu jendartearengana 
zuzentzen garenean nahiz gure egunerokotasunean. Baina hori ez da nahikoa izango: 
lidergo itzela erakutsi beharko dugu, benetan sinesgarritasuna lortzeko, eta horreta-
rako gaitasuna, sormena eta profesionaltasuna agerian ipini beharko ditugu. Horri 
begira, SORTUk beharrezkoak dituen egiturak eta bitartekoak osatu beharko ditu.

(293) SORTUko militanteon jarduera komunikatiboak markarekiko koherentea izan 
behar du. Komunikatzeko (hitz egiteko) garaian dugun jarrera, janzkera, hiztegia... 
guztia da komunikazioa, guzti horrek eragina du komunikazioan. SORTU marka eta 
militanteak gara herritarrek gurekiko duten lehen erreferentzia; beraz, zaindu egin 
behar dira, aurreiritzi okerrik ez sortzeko.
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PROPOSAMEN ALTERNATIBOAK:
KOMUNIKAZIOA 

(254) Hiru komunikazio bide hartu behar ditugu kontuan. Batetik, barne komunikazioa: gure egitura eta 
oinarri sozialarekin egin beharrekoa. Batzarrak, bilerak, mintegiak... Udalean gauden kasuetan udaleko 
gainerako alderdi, teknikari eta batzordeetan dauden kideekin. Bestetik, kanpo komunikazioa: Gure jar-
duera politikoa justifikatuko duen kontakizuna sortu eta hedatzea. Kanpo komunikazioan eragile anitzak 
ditugunez, bakoitzaren mezua nolakoa izan behar den eta nola zabaldu aztertu beharko dugu. Eta hiru-
garrenez, gobernu irekia: Gobernua eskuratu dugun udaletan, udalaren eta herriaren arteko harremana 
ezarri behar dugu parte-hartze politikaren bidez, eta hemen komunikazioak sekulako garrantzia du. He-
rritarrek udalean egiten denaren berri izan behar dute eta parte hartzeko bideak izan behar dituzte.

1.- Barne komunikazioa:

jendartean konfiantza eragiteko garrantzitsua da barne mailan ere konfiantza lantzea eta jarrera egokia 
eta eredugarria lantzea, guk transmititzen duguna transmititzen dutelako herriek ere. Barne komuni-
kazioko kontaktu puntu bakoitza mimatu behar da. Batzarrak, ahoz ahokoa, herrietako sareak… barne 
harremana ziurtatu eta zaindu beharra dugu. Gure sarea hedatzen asmatu behar dugu, gure informazioa 
eta ikuskera txoko eta bazter guztietara barreiatzen asmatu behar dugu. Bide guztiak erabili behar ditugu 
gure kontakizuna zabaltzeko. Sorturen oinarri sozialaren saretzea eta parte-hartzerako tresna zehatzak 
jorratu behar dira, eta norabide honetan azpimarratzekoa da multiblogak eskaintzen dituen aukerak, bai 
barne eta bai kanpo komunikazioari begira, betiere zuzeneko harremanari bere garrantzia emanez.

2.- Kanpo komunikazioa: 

Marka: Sortu marka da kanpo komunikaziora begira dugun tresna. Lehenago aipatu bezala, marka gai 
izan behar da ideia garbi bat transmititzeko gai zehatzei buruz. Prentsaz gain, gure mezua helarazteko 
bestelako baliabideak (ber)eskuratu behar ditugu, komunikazioa ez baita kazetaritza edo informazioa 
(soilik). Desobedientzia ekintzak, kale antzerkiak, spotak, muralak... komunikazio estrategiaren baitan, 
gure mezua helarazteko diseinatzen dugun istorioaren baitako tresna eraginkorrak izan daitezke. Beti 
erabili izan ditugun bestelako tresna eta baliabideez hausnartu eta egungo errealitatera egokitu behar 
ditugu (margoketak, pankartak (gehiegizko erabilera), kartelak...).

Prentsa: mass-media komunikabideak, tokiko komunikabideak, internet, sare sozialak. Komunikazio es-
parru zabalak eskaintzen dizkigun aukerak baliatu behar ditugu. Eremu horietan sartu behar dugu eta 
gure estrategia politikoa definitu beharra dugu komunikazioaren bitarteko anitz horietan gure eragina 
handiagotzeko. Herrietan gure komunikazioa lantzearen premia dugu eta komunikabideetan proiek-
tatzen asmatu behar dugu. Alta, prentsa ezin da izan gure komunikazio estrategiaren ardatza, hau gure 
eta herritarren artean dagoen bitartekaria baita, gehienetan etsaia.

Prentsa izan da orain artean gure lan esparru erabat nagusia, eta ez arrakastatsua gainera, hedabideen 
atzean dauden botereak gure apustuaren aurka lerratzen direlako sarritan eta gu, ondorioz, hedabide ho-
riekin talkan sartzera behartuak izan garelako, gure komunikazio jarduna lokatzetan sartuz. Prentsaren 
gainbehera handia ezagutzen ari garen honetan, eta itzulezina gainera, bestelako tresnetan eman behar 
du Sortu erakundeak jauzia.

SORTU

2012ko urria
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horretaz baliatu nahi izanez gero, SORTUra jo dezakete, SORTU baita Datu horiek jasotzen dituzten Fitxategien Arduraduna. Bestalde, kontuan izanda eragiketa horiek egiteko eskubidea 
erabiltzaileari baino ez dagokiola, erabiltzaileak bere NA edo nor den egia ztatzen duen agiria aurkeztu beharko du. Hori dela eta, zure datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu edo aurkatu nahi 
badituzu sortzaile@sortu.net posta elektronikora edo P.K.24 iRUÑEA EDO P.K.397 GASTEIZ Posta kutxetara.

Izena*      Abizenak*

NAN / EHNA*

Helbidea*      Herria*   Posta kodea*

Jaiotze data*      Generoa*

Telefonoa    E-maila   @     . 

Kontaktua sare sozialetan 

  Facebook    Twitter

 Tuenti    Beste bat

Kontu korrontea*
Kuota*  Hilabetean minimoa 10€   Beste bat: [          € ]

Euskara ezagutza BAI  EZ

Ikasketak               |                       | 

Lanbidea

Gogoko dituzun gaiak:

  Euskara Hezkuntza

  Kirola Kultura

   Demokrazia partehartzailea  Feminismoa

  Sozioekonomia Aniztasuna

  Besteak

Lan talderen batean laguntzeko prest?

Non? Zein taldetan?

Nola jaso nahiko zenuke informazioa?            Emailez  Postaz

Sinadura

*Betetzea beharrezko diren datuak / Campos obligatorios

SORTU NAFARROA
P.K.024 

31080 Iruñea 

SORTU 
Zuatzu enpresa parkea, Ulia eraikina 1. Bulegoa 

20018 Donostia

Email bidez
sortzaile@sortu.net

BIDALI ZURE FITXA HONA
MANDA TU FICHA A

edo
o

edo
o

edo
o

edo
o
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