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42. Puntua
Aukeratua: A
SORTU Ezker Abertzale osoaren erreferente politikoa izan behar da, Euskal Herri askearen alde
lanean eta borrokan diharduten independentista eta sozialisten Herritarren Batasun historikoaren
adierazpen politiko berria.
43. Puntua
Aukeratua: B
“N
azio askapenerako eta eraldaketa sozialerako Prozesuaren motorra” aldatu honegatik: “nazio
askapenerako eta sozialismoa eraikitzeko Prozesuaren motorra", “proiektu iraultzaile abertzale eta
ezkertiarrarekin” aldatu honegatik: “proiektu iraultzaile abertzale eta sozialistarekin”.
45. Puntua
Aukeratua: B
Ezker Abertzalearen adierazpen politiko N
AGUSIA jarri.
49. Puntua
Aukeratua: B
Iraultza Demokratiko N
azionala deitu diogun fase honetan borroka ideologikoa funtsezkoa izango da,
baina ez soilik printzipio, teoria, ezagupen, kultura, argudio, erantzun eta kontra erantzun gisa
ulertuta edo gezurrak suntsitzera eta egiak ereitera mugatuta, baizik eta ekintza eta jarduera
zehatzen bidez gauzatuta. Gure borroka ideologikoa, ideologia dominatzailea pitzatuko duena izango
da, sistemaren aurkako borroka bikoitza finkatzeko. Hau da, nazio askapenerako eta eraldaketa
sozialerako prozesuan aurrera egin, kontra boterea sustatuko duen masa borrokaren eta borroka
instituzionalaren bidez, bi borroka molde hauek emantzipazio bide osagarriak baitira, beti ere, MASA
BORROKA (Herritarren borroka), LEHEN
TASUN
A IZAN
IK. HERRITARRON
 BORROKA IZAN
 BEHAR
DU ABAN
GUARDIA, ETA BORROKA IN
STITUZION
ALA HON
EN
 MESEDETARA BIDERATU. MASA
BORROKA ELIKATZE BIDEAN
 LAN
 EGIN
GO DUGU ALOR IN
STITUZION
ALEAN
, ETA EZ
ALDERAN
TZIZ.
50. Puntua
Aukeratua: A
SORTUk bere egiten ditu Ezker Abertzalearen helburu estrategiko historikoak, hau da, Euskal Herri
independente, sozialista, feminista eta euskalduna lortzea, internazionalismoaren, ekologismoaren
eta aniztasunaren balioetan ere oinarritua

51. Puntua
Aukeratua: A
SORTUk errebindikatzen duen nazioa Euskal Herria da, denboran zehar egiaztatutako nortasun
historiko eta kulturala duen herria. XVI. mendeaz geroztik herri hori espainiar eta frantziar Estatuen
menpe egon da. XIX. mendearen amaieran, gerra karlistak galdu ondoren, EAJren nazionalismo
burgesak independentziarako eskubidea duen nazio gisa errebindikatu zuen. Azkenik, XX. mendearen
erdialdean langile abertzaleen hainbat sektorek abertzaletasun iraultzaile bihurtu zuten
nazionalismo burges hori, sozialismoaren bidez inolako zapalkuntzarik gabeko nazio bat
errebindikatuz.
52. Puntua
Aukeratua:B
Paragrafoa osoa kentzea
54. Puntua
Aukeratua:A
La independencia es el modo de garantizar y llevar a la práctica el derecho a decidir sobre nuestro
modelo político, económico, cultural y social. Mediante ella, debemos dotarnos de los recursos
necesarios para poder llevar a cabo aquello que decidamos. La independencia es necesaria para
garantizar el control político y social sobre la economía y la cultura y para que los y las ciudadanas
sean parte activa a la hora de tomar decisiones.
55. Puntua
Aukeratua:B
Guk munduko beste herri batzuekin elkarlanean jardun nahi dugu, elkartasun internazionalistaren
izenean. Gure eremu naturala europar kontinentea da, eta Europa soziala eta herriena bultzatuko
dugu, aitortzatik, errespetutik eta elkartasunetik.

56. Puntua
Aukeratua:B
AEBen ereduaren isla den Europar Batasuna, inperialismoaren egungo fasean, munduaren
hegemonia borrokatzeko sortu zen potentzia ekonomiko eta militarra da. Multinazionalen, bankuen
zein Alemaniako, eta beste maila batean Frantziako, burgesiaren nagusitasun ekonomikoa, politikoa
eta kulturala (euro-zentrismoa) hedatzeko tresna da. Ezker Abertzalean, aitzitik, historikoki defendatu
izan dugun moduan, gure proiektu politikoa osatzen duten arrazoi antikapitalista, antipatriarkal,
internazionalista, antiarrazista eta ekologistei jarraituz, herrien eta langileriaren burujabetzan
oinarritutako Europaren aldekoak gara. Horrexegatik, Ezker Abertzaleak, gaizki deituriko Europako
Konstituzio delakoaren erreferendumean ezetzaren aldeko jarrera defenditu zuen. Halere, Euskal
Estatuaren sorrera bultza dezakeen nazioarte mailako aliantza estrategikoei ez diogu muzin egiten

eta ezta etorkizunean Euskal Estatuaren segurtasuna eta biziraupena ziurtatu dezakeenari ere. Izan
ere, gure helburu estrategikoak, independentzia eta sozialismoa, erdiesteko ezinbestekoa dugu
nazioartearen konplizitatea, eta hain zuzen ere arrazoi horrengatik, kapitalismoaren balore eta
aginduetatik kanpo eta Europako langileriarekin batera antolatzeko asmoa berresten dugu. Euskal
Herriak, Estatua izan ala ez, herrien eta langileriaren aldeko nazioarteko aliantza horren sorreran
funtsezko papera izango du. Aliantza horren baitan finkatuko da egungo Europa neoliberalari aurre
egiteko bideraik egokiena. Beraz, munduko ezkerreko mugimendu gehientsuenak bezala kritiko
azaltzen gara Europar Batasunaren izaera antidemokratikoarekin. Jakitun gara, halaber, gure
herriaren etorkizunarentzat erabakigarria izango dela hautatzea, haren kide izatea ala
burujabetzaren bidetik alternatiba jorratzea. Tamaina horretako erabakia ezin da alderdi baten edo
besteren nahi politikoaren menpe geratu. Eztabaida sakon eta zabala piztu beharko dugu euskal
jendarte osoan, planteatzen dugun bidean herritarren konplizitatea eta erabateko ulermena
ezinbestekoa izango ditugulako. Horregatik, Europar Batasunako kide izatea ala ez, euskal herritar
guztien esku utziko dugu, erabaki hori hartzeko antolaturiko erreferendum batean hitza eman dezan,
une hori iristen denean Europar Batasunaren errealitatea kontutan izanik. Hasieratik euskal estatua
Europan sortu behar dugula esan behar dugu. Euskal estatua sortu ondoren, euskal gizarteak
erabakiko du Europar Batasunean sartu ala ez.
62. Puntua
Aukeratua:A
SORTUk eraiki nahi duen Euskal Estatu Sozialistak askatasun osoa bermatuko du, esplotazio
kapitalista eta patriarkala desagerraraziko du, eskubide indibidual eta kolektiboak babestuko ditu eta
bizi baldintza duinak ziurtatuko dizkie pertsona guztiei. Hau da, Estatu integrala izango da. Gobernu
egitura izan beharrean, jendarte eta egitura politikoen uztarketa izango da, proiektu politiko
emantzipatzailearen bidean.
65. Puntua
Aukeratua:A
Badakigu sozialismoa ulertzeko era desberdinak daudela eta desberdintasun horiek ezkerraren
zatiketa ugarien arrazoi nagusia izan ohi direla. Horregatik, gure proiektuaren helburua Euskal
Herriko abertzale ezkertiar guztiak biltzea denez, ezkerra eta sozialismoa ulertzeko modu guztiek
lekua izan behar dute bertan. Beraz, proiektu politiko malgua izan behar da gurea, biltzeko joera
izango duena, ez jendea alboratzekoa. Gure proiektuak Euskal Herriko langileriaren eta herri
sektoreen eskubideak nazio, klase edo genero zapalkuntza ororen aurrean defendatzeko balio behar
du, betiere gutxieneko printzipio batzuen baitan.
66. Puntua
Aukeratua:B
“SORTUrentzat honako hauek izango lirateke gutxieneko printzipio horiek: klase borrokaren
existentziaren onarpena eta horrekin batera, langile klaseak eta ELHak kapitalismoa gainditu eta
jendarte sozialista eraikitzeko beharra. Halaber, sozialismoa askapen sozialerako prozesu handi baten
moduan ezaugarritzen dugu, ororen gainetik, oinarri gisa ekoizpen-bitartekoen jabetza sozializatzen

joatea eta langile klasearen eta ELHaren zerbitzura egongo den ekonomia planifikatua ezartzea
hartuz. Helburu dugun jendarte sozialista ez da goizetik gauera eraikitzen eta ekoizpen-sistema
kapitalista indarrean dagoen bitartean, langile klasearen eta ELHren interesen aldeko alternatiba
zehatzak proposatu behar ditugu, hala nola, lana banatzea eta aberastasuna birbanatzea, herritar
guztien ongizatea bilatuz, elkartasunaren printzipioan oinarritutako zerbitzu publiko indartsuak,
autoantolaketaren eta auzolanaren kulturaren defentsa, auzolanaren printzipioetan oinarritutako
ekonomia sozial kooperatibista eta solidarioaren oinarri gisa...
72. Puntua
Aukeratua:B
Euskal Herria eta euskaldunak Frantzia eta Espainia nazio-estatu gisa egituratzeko prozesuen
biktimak gara. Mendetako zapalkuntzak geure hizkuntz komunitatea desegituratu du. Horrenbestez,
herritar euskaldun eleanitzez osatutako Euskal Herri euskalduna berrezartzeko, ohitura indibidualak
eta kolektiboak aldatu eta euskara lehenetsi behar dugu alor publiko zein pribatu guztietan, Euskal
Estatua eskuratu bitartean ahal ditugun urrats guztiak emanez. Euskal estatua gure hizkuntzaren
biziraupenerako ezinbesteko tresna izango da, baina ez nahikoa. Hiztun komunitatea izango da gure
hizkuntzaren biziraupenaren bermea eta euskal estatua, gure hizkuntzaren biziraupenerako
beharrezko diren politika aktiboen babesa. Euskara izango da euskal estatuaren berme bakarra.
75. Puntua
Aukeratua:A
Euskal Herriko beste bi hizkuntza mintzatuenek (gaztelania eta frantsesa) estatus berezia izango
dute beren lurralde eremuetan. Halaber, euskara, gaztelania edo frantsesa ez diren hizkuntzetako
hiztunei beraien hizkuntz eskubide pertsonalak bermatuko zaizkie. SORTUren helburua euskal
herritar guztiak euskaldun osoak izatea da, inork bere jatorrizko hizkuntza galdu gabe.
76. Puntua
Aukeratua:A
Euskal kultura, kontsumo produktu hutsa izatetik harago, herriaren ondarea eta euskal herritarron
eskubidea da. Beraz, Euskal Estatuaren kultur ereduak herriaren eta herritarron zerbitzura egon behar
du, alegia, kultura demokratizatu egin behar da. SORTUk kontzeptu berriak bereganatuko ditu, hala
nola kultur aniztasunaren aitortza, parte-hartze kultura eta oinarrizko kultura; eta kontzeptu
zaharrak indartuko ditu, hots, euskal kultura euskaraz egiten dena dela eta kultura bizkorra behar
dugula euskaraz. Horretarako, SORTUk kultur eredu berri eta eraldatzaileen sorkuntza sustatuko du.
78. Puntua
Aukeratua:B
Kulturen eta hizkuntzen aniztasunaren eta orekaren bidetik, egungo globalizazio uniformatzailearen
ereduaren aurrean, kultur eta hizkuntz aniztasunaren galera geldiarazteko eredua proposatzen dugu,
tokian tokiko kultura eta hizkuntza babestu eta haien garapen osoa sustatuko duena, herritar askez
osatutako herrien eta nazioen askatasunaren bidean Estatua sortzeko eta hizkuntza, kultura, herri eta

nazio guztien eskubideak aitortzeko. Xedea Euskara Herria berrezartzea eta Europako hizkuntza
guztien osasun beteko iraunkortasuna bermatzea da, etorkizun ekitatibo eta iraunkorraren
berreraikuntza sozial eta politikoa ahalbidetzeko. Bide horretan aurrera egiteko, hizkuntzen arteko
hierarkia (nagusitasuna edo menpekotasuna ezartzea) bukatzea eta berdintasunezko tratamendua
aplikatzea eskatzen dugu. Hizkuntz komunitate guztiek dute eskubidea euren hizkuntza politika
modu burujabean eta kanpo esku-hartzerik gabe definitzeko eta garatzeko euren lurraldeen barruan,
inoren akulturazio prozesurik, kultur inposatzerik edo hizkuntz asimilaziorik onartu gabe, inor
behartua izan ez dadin "bere herrian arrotz" izatera. Ildo horretan, mundu ordena berria eratzea
beharrezkoa dugu.
79. Puntua
Aukeratua:A
Feminismoa sistema patriarkalari aurre egiteko sortutako teorien multzoa da. Sistema kapitalista
patriarkalak pertsonen arteko botere harremanak sortu eta betikotzen ditu, emakumeak zapalkuntza
egoera iraunkor batera kondenatuz. SORTUren proiektua integrala izan dadin, ezinbestekoa du
aldarrikapen feministak jasotzea eta bere egitea.
81. Puntua
Aukeratua:B
Jendarte eredua aldatu beharra dago. SORTUk pertsonen arteko harreman sozial berriak sortu nahi
ditu, inolako hierarkiarik gabeko harreman horizontalak. Horretarako, egungo jendarte kapitalista
patriarkaletik abiatuta, SORTUk dio jendarte FEMIN
ISTA eraikitzeko beharrezkoak diren baldintzak
sortuko dituen Estatu sozialista behar dugula, parekidetasunaren balioetan oinarrituta politika
(in)formatzaile osoa gauzatuko duena, pertsonen arteko erabateko begirunea sustatuko duena
bizitzaren arlo guztietan, hezkuntzaren arloan bereziki landuko dena, zapalkuntza patriarkalari aurre
egiteko estrategiak artikulatuz eta uztartuz.
82. Puntua
Aukeratua:A
SORTUren helburua patriarkatu kapitalista desagerraraztea da. Horretarako, era integralean egin
behar zaio aurre, hau da, eremu guztietatik eta gizon eta emakumeentzako errealitate berri bat
eraikitzea ahalbidetuko duten estrategia eraginkorren bidez. Zapalkuntza patriarkalari era
integralean aurre egiteko, SORTUk hiru eragite eremu finkatzen ditu: sozioekonomikoa, politikoa eta
ideologikoa.
84. Puntua
Aukeratua:B
86. parrafoa aldatu; 84+89+90 parrafoak batuz bakar batean. El internacionalismo es parte
fundamental del ideario y del proyecto político de la Izquierda Abertzale, por lo que debe ser
desarrollado tanto táctica como estratégicamente en el desarrollo de la labor política de SORTU. El
internacionalismo debe de ser un elemento transversal y consustancial de nuestra práctica política.

(89) La solidaridad internacionalista es una necesidad derivada del interés común de todos los
sectores populares y pueblos del mundo que luchan contra el sistema capitalista, imperialista y
patriarcal y en favor de un sistema sin explotación ni opresión. La solidaridad internacionalista
alimenta las luchas de liberación nacional y social de todos los pueblos del mundo, aprendiendo unos
de otros y, al mismo tiempo, fortaleciendo la solidaridad internacionalista con nuestra lucha de
liberación. (90) SORTU se compromete a trabajar con los pueblos y estados que hagan frente a la
ideología dominante del sistema capitalista.
92. Puntua
Aukeratua:C
“Gaur egun bizi dugun krisi estrukturalak hazkunde ekonomiko mugagabean oinarritutako garapen
ereduaren mugak ikusarazten dizkigu. Zenbait herrik, sistema ekonomiko alternatibo bilatuz, aldaketa
prozesuak abiatu dituzte eta beren subiranotasuna berreskuratzen ari dira, sistema kapitalistaren
eraginez pairatzen duten esplotazioa eragotziz; eta naturak berak ereduaren mugak erakusten
dizkigu, elikaduraren, energiaren eta klimaren arloko inoizko krisirik larrienaren bidez. Herrialde
hauek konstituzio eta lege berrien bidez garapenaren paradigma birpentsatzen ari dira, ekonomiaren
eta ekologiaren arteko lotura berri bat ezarriz. SORTUk gure garapen eredu propio eraikitzeko bidean,
han-hemen dauden oinarri hauetako ekimenak ere kontutan hartuz, dauden prozesu hauetatik
ikastea proposatzen du.
93. Puntua
Aukeratua:A
Euskal Herrian, dauzkagun baliabideak baino askoz gehiago kontsumitzen ditugu, gure lurraldeak
jasan dezakeen baino kutsadura handiagoa sortzen dugu, eta hori guztia beste herri eta pertsona
batzuen kontura egiten dugu. SORTUk aldezten duen ereduak Euskal Herriaren beharrizan sozial,
produktibo eta ekologikoei erantzungo die, naturarekiko orekan beti.
94. Puntua
Aukeratua:A
Pertsonen, naturaren eta herrien arteko harreman arduratsuak sustatuko dituen eredu soziopolitiko,
sozioekonomiko eta soziokulturala behar dugu, natura errespetatu eta zainduko dela bermatuko duen
eredua, beste arrazoi batzuen artean natur baliabideak mugatuak direlako eta laster agortuko
direlako, hamarkada luzeetan zehar garatu dugun eredu suntsitzailearen ondorioz eta geratzen den
apurraren iraupena bermatuko duen eredu sozioekonomiko iraunkorrik ez dagoelako. Horretarako,
SORTUk gure inguruneak eskaintzen dizkigun baliabideak zainduko ditu, zentzuz erabiliz eta haien
iraunkortasuna bermatuz.
97. Puntua
Aukeratua:B
SORTUk pertsona aktibo, kritiko eta solidarioz osatutako jendartearen alde egiten du. SORTUKIDEA
pertsona konprometitua da zapalkuntza ororen aurka eta sexuen arteko berdintasunaren nahiz giza-

eskubideren baten gabezia edo urritasuna pairatzen duten kolektibo eta herrien alde.
98. Puntua
Aukeratua:B
SORTU homofobiaren, xenofobiaren eta arrazakeriaren aurka borrokatuko da eta Estatu laikoa
sustatuko du. Estatu horretan, hezkuntzak moralaren nahiz sexualitatearen arloko eredu zapaltzaileak
baztertuko ditu, familiako harreman mota berriei bidea irekiko zaie eta sexuaren araberako rol eta lan
banaketa gaindituko da.
101. Puntua
Aukeratua:A
Horretarako, SORTUk, eskualde, herrialde nahiz nazio mailako herri galdeketen edo erreferendumen
bidez hartutako erabakiak errespetatuko ditu, baldin eta haien helburuek oinarrizko eskubideak
urratzen ez badituzte. Horrekin batera, egiten diren galdeketak eta haien emaitzak onartu eta erabaki
politikoetan txertatzen direla bermatzeko mekanismo egokiak sortzen joango da.
102. Puntua
Aukeratua:B
Berdin “Bortxarik gabea” kenduta
104. Puntua
Aukeratua:B
Añadir al final del parrafo: “... A LA VEZ QUE TRABAJARÁ POR IN
TEGRAR Y ACERCAR LA CULTURA Y
LEN
GUA VASCA A ESTOS COLECTIVOS”.
105. Puntua
Aukeratua:C
“Gure Estatu independiente, sozialista, feminista eta euskalduna eraikitzeko bidean, SORTUk hemen
bizi diren eta dagoeneko gure herriaren parte diren beste jatorri eta identitate batzuetako pertsona
eta kolektiboak GURE BORROKARA ERAKARRI BEHAR DITU”.
106. Puntua
Aukeratua:B
Parrafoaren bukaeran gehitu: “... AN
IZTASUN
EAN
 ELKARBIZITZA EZ DIRA SOILIK BIZILEKU
ESKUBIDEA, HERRITARTASUN
 ESKUBIDEA ETA N
AZION
ALITATE ESKUBIDEA. BIZIKIDETZA ELKAR
EZAGUTZAN
 ETA ELKARREN
GAN
AKO ERRESPETUAN
 OIN
ARRITUA IZAN
 BEHAR DA, AURREZ
AIPATURIKO IDEIEZ GAIN
. SORTUK EUSKAL HERRIKO AN
IZTASUN
 KULTURALAK ON
ARTU ETA
ERRESPETATU BEHAR DITU ETA AN
IZTASUN
A ABERASTASUN
 KULTURAL MODUAN
 ULERTZEA
DAKARTEN
 DIN
AMIKAK SUSTATU BEHAR DITU, IDEN
TITATE GALERA MODUAN
 ULERTUA IZAN
 EZ

DADIN
.
200. Puntua
Aukeratua:A
Sortu se declara antimilitarista. Por ello, trabajara para que, en primer lugar, las fuerzas de ocupación
militares asentadas en Euskal Herria abandonen el territorio, así como para, como estado soberano,
permanecer fuera de la OTAN
, tal como ya expreso la ciudadanía vasca. Sortu se compromete
igualmente a no impulsar la creación de un ejercito para la defensa de Euskal Herria. Del mismo
modo, trabajara por la creación de un modelo policial alejado del carácter represivo-militar dominante
hasta la fecha, creando una policía ciudadana, que nazca y sea parte de la sociedad, que este al
servicio de esta y preparada para la defensa de la misma.
201. Puntua
Aukeratua:A
El sistema heteropatriarcal, a través de la heteronormatividad, crea e impone un modelo social que
establece la heterosexualidad como único modelo válido de relación y parentesco, condenando a toda
disidencia de la norma heterosexista a una situación constante de opresión, marginación,
invisibilización y persecución. La disidencia sexual cuestiona las prácticas sexuales normativas yhace
visibles modelos de relaciones y prácticas alternativas. SORTU trabajará por hacer efectivo el derecho
de toda persona a decidir sobre su cuerpo, sus deseos y relaciones sin tutelajes de ningún tipo,
impulsará la visibilización de las relaciones y prácticas no normativas, ya sean estas entre personas
heterosexuales, bisexuales, gays, lesbianas o queers y defenderá que todos sus derechos sean
garantizados en igualdad de condiciones. SORTU concibe la identidad de género desde una
perspectiva de diversidad y luchará contra la invisibilización de travestís, transgeneros, transexuales,
intersexuales u otras identidades, y lo hará, además, de una manera transversal en sus diferentes
líneas de actuación, siendo el reconocimiento de la disidencia sexual y los principios del feminismo
aspectos esenciales en su actividad política. SORTU sitúa la diversidad sexual y de identidad de género
en el centro de su proyecto transformador. El objetivo de SORTU será crear una sociedad libre de
homofobias, lesbofobias y transfobias. SORTU se sensibilizará con aquellas personas que, a lo largo y
ancho del mundo, sufren la tortura, la cárcel, los trabajos forzosos, o son asesinadas por mantener
relaciones y formas de vida no heteronormativas, y se solidarizará con aquellas organizaciones que
sean perseguidas por luchar en su defensa. Asimismo, SORTU, denunciará las legislaciones que
permiten tales hechos.”

