Zuzenketen emaitzak
ILDO POLITIKOA

11. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1763 4

24

Zuzenketa
... etxeratzeko bidean blokeoa hautsi
11
dugu, jakin badakigun arren gai...

Erabiltzailea
Adostutako Erdibidekoa: Joseba
Enbeita Ortuondo - Nazio Kontseilua

19. parrafoa
Aukeraketa
• Bigarrenik, datozen urteotan zein testuingurutan murgilduko garen aztertu dugu. Egoeraren
azterketa borobil eta behin betikoa egin beharrean, garai aldakorrotan sumatzen diren joerak
eta horien ondoriozko hipotesiak bildu ditugu, helburu praktiko batekin: sor daitezkeen
erronka eta aukerak identifikatu eta horietarako prestatzea.
Zuzenketa

Bozkak Erabiltzailea
19 1257

Jatorrizkoa
Datozen urteetako erronka potoloa argi ikus daiteke botere globalak
kapitalismoaren birformulazioarako inposatzen ari den bidean dago.
19 125
Erronka hori biharko dugu gure lanaren erdian kokatu, eusjal herrian
herri dinamika alternatibo eta autonomoak zabaltzen joateko
Txuri
19 97

Imanol Ibero
Azkarate

27. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1714 5

15

Zuzenketa
Erabiltzailea
Testuinguru honetan, arreta berezia eskaini Adostutako Erdibidekoa: Joseba
27 behar diogu robotizazio eta
Enbeita Ortuondo - Nazio
digitalizazioaren...
Kontseilua

Aukeraketa
Sistema kapitalista historikoki eta iraunkorki krisi ekonomikoak eragiten dituen sistema da. Duela
hamar urteko finantza krisiaren ondorioak oraindik ere gainditu gabe geundenean eta COVID-19
osasun krisia jazo aurretik, atzeraldi ekonomikoa iragarrita zegoen jada. Finantza krisiaren aitzakian

inposatutako bankuen “erreskatea”, lan eta pentsio erreforma gogorrak, zerbitzu publikoetako
murrizketak edota politika pribatizatzaileak, horiek guztiak, ez ziren sistema kapitalistak uneoro
behar duen hazkunde ekonomikoa bermatzen ari. Ondorioz, pandemiak eragindako geldialdi
ekonomikoak iragarpen hori azkartu eta bere dimentsioa izugarri areagotuko du ezbairik gabe.
Areago, krisi ekonomikoaz gain, sistemak berak eragiten dituen bestelako krisi batzuk ere eztanda
egin dute azken urteetan, hala nola, krisi klimatikoa, zaintza krisia eta migrazio masiboek sorturiko
krisi humanitarioa. Horiek ere, “zibilizazio krisi” gisa ezaugarritua izan den egoeraren ondorio
zuzen eta nabarmenak dira. Krisi horiek guztiak eta egitura ekonomikoaren aldaketaren ondorioak
sektore jakin batzuk kolpatzen ari dira bereziki: migranteak, emakumeak, gazteak, lan prekarioak
dituztenak... Sektore zaurgarrienak, finean. Sektore zabalen bizitzaren prekarizazioa ematen ari da,
gero eta nabarmenago, eta ezberdintasun sozialak areagotzen ari dira. Lanaren mundua erabat
aldatzen ari da, esaterako, egonkortasun eza baldintza makurragoen atea bilakatu delarik.
Zuzenketa
Bozkak
Beste sistemek bezala, sistema kapitalistak iraunkorki krisi
ekonomikoak eragiten ditu, zapalkuntza eta esplotazio mugarri
berriak eraginez. Duela hamar urteko finantza krisiaren ondorioak
oraindik ere gainditu gabe geundenean eta COVID-19 osasun krisia
jazo aurretik, atzeraldi ekonomikoa iragarrita zegoen jada. Finantza
krisiaren aitzakian inposatutako bankuen “erreskatea”, lan eta
pentsio erreforma gogorrak, zerbitzu publikoetako murrizketak
edota politika pribatizatzaileak, horiek guztiak, ez ziren sistema
kapitalistak uneoro behar duen hazkunde ekonomikoa bermatzen
ari. Ondorioz, pandemiak eragindako geldialdi ekonomikoak
iragarpen hori azkartu eta bere dimentsioa izugarri areagotuko du
ezbairik gabe. Areago, krisi ekonomikoaz gain, sistemak berak
eragiten dituen bestelako krisi batzuk ere eztanda egin dute azken 27 1702
urteetan, hala nola, krisi klimatikoa, petroleoaren gailurraren
ondorioz eratorritako krisialdi energetikoa, zaintza krisia eta
migrazio masiboek sorturiko krisi humanitarioa. Horiek ere,
“zibilizazio krisi” gisa ezaugarritua izan den egoeraren ondorio
zuzen eta nabarmenak dira. Krisi horiek guztiak eta egitura
ekonomikoaren aldaketaren ondorioak sektore jakin batzuk
kolpatzen ari dira bereziki: migranteak, emakumeak, gazteak, lan
prekarioak dituztenak... Sektore zaurgarrienak, finean. Sektore
zabalen bizitzaren prekarizazioa ematen ari da, gero eta
nabarmenago, eta ezberdintasun sozialak areagotzen ari dira.
Lanaren mundua erabat aldatzen ari da, esaterako, egonkortasun eza
baldintza makurragoen atea bilakatu delarik.
Txuri
27 24
Jatorrizkoa
27 18

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa:
Isidro Esnaola
Herrero- Xabi
Luke (Eibarko
lau militanteren
izenean) - Nazio
Kontseilua

32. parrafoa
Aukeraketa
Frantziako Errepublikak partekatzen du Espainiako Erresumarekin ezaugarri post-inperiala. Biak
ala biak inperio izan dira, baina dagoeneko ez dira, munduan izan zuten botere posizioaren

nostalgiaren eragina oso handia delarik, menperatzen dituzten herriekiko jarreran. Frantziako
Estatuaren kasuan, bestalde, gai izan da bere kolonien gaineko posizioa gaurkotzeko eta interes
nabarmenak ditu Afrikan eta beste eremuetan, baina mundu mailan emandako aldaketak, gero eta
eraginkortasun mugatuagora eramaten ari dira. Europaren eraikuntzaren egitasmoan, esaterako, ezin
izan ditu lidergo desirak bete Alemaniaren nagusitasunaren aurrean.
Zuzenketa
Bozkak
Frantziako Errepublikak partekatzen du Espainiako Erresumarekin
ezaugarri post-inperiala. Biak ala biak inperio izan dira, baina
dagoeneko ez dira, munduan izan zuten botere posizioaren
nostalgiaren eragina oso handia delarik, menperatzen dituzten
herriekiko jarreran. Frantziako Estatuaren kasuan, bestalde, gai izan
da bere kolonien gaineko posizioa gaurkotzeko eta interes
nabarmenak ditu Afrikan eta beste eremuetan. Joera neokolonalista
32 1709
hauek kontrol geopolitiko eta ekonomikoa helburu dituzten
eskuhartze militarraren bidez gauzatu ditu Frantses Errepublikak.
Horrek afektaturiko herrientzat kolonizazio berri bat suposatzen du.
Era berean, logika inperialista honek gerra jauntxoak eta atzerriko
potentziak aurrez aurre jartzen ditu lurraren lehian. Halere mundu
mailan emandako aldaketak, gero eta eraginkortasun mugatuagora
eramaten ari dira.
Txuri
32 18
Jatorrizkoa
32 11

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa:
Joseba Miren
Garcia Celada Nazio Kontseilua

34. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1716 5

16

Zuzenketa
Erabiltzailea
Halaber, 2018an lehertu zen Jaka
Adostutako erdibidekoa: Guilhem Da
34 Horien (Gilets Jaunes) mugimendua
Costa-Mongabure - Nazio Kontseilua
aipatu...

48. parrafoa
Aukeraketa
Mundu mailan ematen ari diren prozesuen eta tentsio geopolitikoen ondorioz gure herriaren egitura
ekonomikoan aldaketa handiak ematen ari dira eta areagotu daitezke etorkizunean. Katastrofe bat da
estaturik ez izatea eta gainbehera doazen bi estatu post-inperialen menpe bizitzea. Gainera, ez da
antzematen pandemiak azkartutako joerei eta erronkei erantzuteko lidergorik eta begirada
estrategikorik, ez dago dogma neoliberalak kolokan jartzeko borondaterik, ez autokritikarik ezta
egin beharreko aldaketak bideratzeko gogorik ere. Trantsizio ekologiko-zibilizazionala, zaintza
sistema, sektore publikoaren eta ongizate sistemaren indartzea, trantsizio digitala edo
euskalduntzean eman beharreko jauzien aurrean, agintarien artean ez da beharrezko sakontasunez
aldaketei heltzeko gogorik antzematen.

Zuzenketa
Mundu mailan ematen ari diren prozesuen eta tentsio
geopolitikoen ondorioz gure herriaren egitura ekonomikoan
aldaketa handiak ematen ari dira eta areagotu daitezke
etorkizunean. Katastrofe bat da estaturik ez izatea eta gainbehera
doazen bi estatu post-inperialen menpe bizitzea. Gainera, ez da
antzematen pandemiak azkartutako joerei eta erronkei erantzuteko
lidergorik eta begirada estrategikorik, ez dago dogma neoliberalak
48
kolokan jartzeko borondaterik, ez autokritikarik ezta egin
beharreko aldaketak bideratzeko gogorik ere. Trantsizio
ekologiko-zibilizazionalean, zaintza sisteman, sektore publikoaren
indartzean zein egiazko ongizate sistema baten eraikuntzan,
burujabetza digitalaren bidean edo euskalduntzean eman beharreko
jauzien aurrean, agintarien artean ez da beharrezko sakontasunez
aldaketei heltzeko gogorik antzematen.
Txuri
48
Jatorrizkoa
48

Bozkak

1716

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa:
Imanol Ibero
Azkarate - Xabi
Luke (Eibarko lau
militanteren
izenean) - Nazio
Kontseilua

18
5

52. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1730 1

10

Zuzenketa
(Aurretik puntu berria gehitu) 1.3.
52 Euskal Herria Hiriburu eta
hiriguneak...

Erabiltzailea
Pipe San Epifanio San Pedro
(Hiriburuetako hainbat kideren
izenean)

54. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1722 3

13

Zuzenketa
Globalizazioarekin estatuak eta mugak
54 desagertuko zirela esan ziguten teorien
gainetik,...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Imanol
Ibero Azkarate - Nazio
Kontseilua

55. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1284 29 44

Zuzenketa
Mundu post-kapitalista batera joatea da gure
55
garaiko zerumuga: beste zibilizazio...

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

Aukeraketa
Sorturen helburu estrategikoa Euskal Herria batua, independentea, sozialista, feminista eta
euskalduna eraikitzea da. Proiektu politiko honek gure herriaren garapena bermatu eta jendarte
eredu justua, parekidea eta berdinzalea lortzea du helburu; inolako esplotazio eta zapalkuntzarik
gabeko Euskal Errepublika eraikitzea, alegia.

Zuzenketa
Jatorrizkoa
... alegia, munduko beste lur, herri eta pertsonekin errespetuz
harremanduko dena. Kapitalismoak ekarri digun ondasun
materialaren zilegitasunaz hausnartuz eta berari muzin eginez.
Txuri

Bozkak
55 1155
55 132

Erabiltzailea
Imanol Ibero
Azkarate

55 113

56. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1714 13 13

Zuzenketa
Sortu erakunde independentista,
feminista, ekologista, euskaltzale,
56
antiarrazista, antifaxista, sozialista
eta,...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Nazio Kontseilua
(auto-emendakina) - Xabi Luke (Eibarko
lau militanteren izenean) - Gaizka Villar
Suarez

57. parrafoa
Aukeraketa
Gaurko talka nagusia kapitalaren eta bizitzaren arteko lehia gisa ezaugarritzen dugu. Alegia,
egiturazko zapalkuntza anitzekin bukatzeko (zapalkuntza patriarkala, arrazakeria, planetaren
suntsipena…) tresna eta helburua da burujabetza indibidual eta kolektiboa. Bestela esateko,
burujabetza pertsonal eta kolektiboa da gure baliabide natural, material, sozial, linguistiko eta
kulturalen gaineko hausnarketa kolektiboa egin eta erabaki libreak hartu ahal izateko tresna.
Askotariko zapalkuntzen aurrean, burujabetza alde anitzekoa dela ulertzen dugu, elkar eragiten
dioten aldagaiez osatua.
Zuzenketa

Bozkak Erabiltzailea
57 1148

Jatorrizkoa
Gaurko talka nagusia Kapitalaren eta Nazioetan garatutako Lan
Indarraren arteko lehia gisa ezaugarritzen dugu. Alegia, egiturazko
zapalkuntza anitzekin bukatzeko (zapalkuntza patriarkala, arrazakeria,
planetaren suntsipena…) tresna eta helburua da burujabetza indibidual
eta kolektiboa. Bestela esateko, burujabetza pertsonal eta kolektiboa
da gure baliabide natural, material, sozial, linguistiko eta kulturalen
57 97
gaineko hausnarketa kolektiboa egin eta erabaki libreak hartu ahal
izateko tresna. Askotariko zapalkuntzen aurrean, burujabetza alde
anitzekoa dela ulertzen dugu, elkar eragiten dioten aldagaiez osatua.
La confrontación principal de hoy la caracterizamos como una lucha
entre el Capital y la Fuerza de Trabajo nacionalmente organizada...
Txuri

57 82

Joseba Enbeita
Ortuondo

63. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1725 4

8

Zuzenketa
Erabiltzailea
Horregatik, bestetik, burujabetzarako bidea
Adostutako erdibidekoa: Iñigo
63 modu dinamiko eta gradualean gauzatuko
Orella Altzueta - Nazio Kontseilua
den...

74. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1718 2

14

Zuzenketa
- Borroka logiken uztarketa. Euskal
74 Herriaren naziogintzan eta estatugintzan
sakontzeko,...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Andoni
Olariaga Azkarate - Nazio
Kontseilua

76. parrafoa
Aukeraketa
Eta nola egingo dugu?
• Estrategia nazional-konfederala da gurea. Euskal Errepublikaranzko bidea esparru
administratibo bakoitzeko indar harremanari egokitu beharko zaio eta, beraz, esparru
horietako bakoitzean erritmo ezberdinak izango ditu. Hala, hiru prozesu eratzaile jorratu
behar ditugu (espazio administratibo bakoitzeko bat) eta, horrekin uztartuz,
eraikitze/trinkotze nazionalerako dinamika bat, nazio subjektua artikulatzea eta gure
burujabetzaren oinarri material eta sinbolikoak eraikitzea helburu duena.
Zuzenketa
Estrategia nazional-konfederala da gurea. Euskal Errepublikaranzko
bidea esparru administratibo bakoitzeko harremanari egokitu behar
zaio eta, beraz esparru horietako bakoitzean erritmo desberdinak
izango ditu. Hala, hiru prozesu eratzaile jorratu behar ditugu
(espazio administratibo bakoitzeko bat) eta horrekin uztartuz,
eraikitze/trinkotze nazionalerako dinamika bat garatu behar dugu, 76
nazio subjetua artikulatzea eta gure burujabetzaren oinarri material
eta sinbolikoak eraikitzea helburu duena. Euskal Herria/Euskal
Nazioa iparrorratz eta itsasargi dugula, Sorturen ardura izango da
gure estrategiaren oinarri eta ardatz izan behar duen nazio
eraikuntzaren dinamika sustatzea
Txuri
76
Jatorrizkoa
76

Bozkak

1713

11
9

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa:
Gotzon Amaro
Lopez - Nazio
Kontseilua

78. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
302 998 88

Zuzenketa
Aurrekoa argi izanik, ez dugu “D egun” baten zain
78
egon...

Erabiltzailea
Eneko Compains Silva

89. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1280 10 33

Zuzenketa
Herri mugimenduek edota mugimendu sozialek
89
hezurmamitzen dute herria, eta beraz,...

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

91. parrafoa
Aukeraketa
Euskal Herrian herri mugimenduaren adierazpen ugari dago; baina, oro har, herri mugimendua ahul
sumatzen da, joera globalen ondorioz batez ere. Sorturi herri mugimendua berpiztea dagokio.
Batetik, mugimendu sozialei norabide bat eskainiz eta herriz herri antolatuz, herri mugimendu
bilakatzeko. Eta bestetik, arestian aipatu ditugun ezaugarriak dituzten herri mugimenduetan bere
militanteak inplikatuz eta ekarpena eginez, mugimendu bakoitzaren autonomia eta erabakiguneen
errespetutik betiere, egitasmo partekatuetan uztartzeko asmoz.
Zuzenketa
Bozkak
Euskal Herrian herri mugimenduaren adierazpen ugari dago.
Herri mugimenduek duten izaera eraldatzaileagatik Sortuko
militanteok horietan jardungo dugu, gero eta sendoago eta
91 1720
antolatuagoak izan daitezen lagunduz. Horretarako, gure lana,
eskarmentua eta ikuspegia eskainiko ditugu, mugimendu
bakoitzaren autonomia eta erabakigunea errespetatuz betiere.
Jatorrizkoa
91 10
Txuri
91 6

Erabiltzailea
Adostutako
erdibidekoa: Isidro
Esnaola Herrero - Julen
Zabalo Bilbao - Nazio
Kontseilua

95. parrafoa
Aukeraketa
Sorturi dagokio ere borroka komunitatea trinkotzea eta aktibatzea, prozesurako erregaia izan dadin.
Zuzenketa
Bozkak
Erabiltzailea
Ezker abertzalearen tradizio historikoa altxor bat da eta halakoxea 95 1284
Nazio
da ere balore eta kultura politiko horretan hazi eta hezi den
Kontseiluaren
komunitate politikoa. Sortuk arreta berezia eskaini behar dio ezker
auto-emendakina
abertzalearen komunitateari, askapen prozesua dinamizatzeko eta
euskal nazioari bulkada berri bat emateko nukleo militante sendoa
delako. Horretarako, Sortuk bere komunitatea etengabe elikatu,
kohesionatu, zabaldu, saretu eta aktibatzeko baliabideak jarriko

Zuzenketa
ditu, herri batzar eta bestelako elkarguneak eskaintzetik hasi eta
komunitate horren identitate eta pertenentzia sentimendua
areagotuko dituen Sorturen erreferentzia eta proiekzio publikoa
indartzeraino.
Jatorrizkoa
Txuri

Bozkak

Erabiltzailea

95 66
95 22

96. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
130 1111 93

Zuzenketa
Erabiltzailea
Subjektu independentista eraldatzailea artikulatzeko Irati Arratibel Gonzalez
96
prozesuan Sortu eta EH Bildu/EH Bai...
de Durana

103. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1735 1

10

Zuzenketa
Finean, egiturazko krisiek eta
kapitalaren ofentsibak
103
ezaugarritzen duten zikloari
erantzun...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Iratxe Delgado
Arribas (Durangoko Herri Batzarraren
izenean) - Nazio Kontseilua

107. parrafoa
Aukeraketa
° Nazio bulkada komunitario berria sustatzera goaz, duela 40-50 urte izan zen haren parekoa, herri
anbizioa igo eta Euskal Herriaren oinarri material eta kulturalak hobetzea helburua izango duena.
Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
- Nazio identitatea sendotu behar dugu, eta horrekin nazio bulkada
berria sustatzera goaz, Euskal Herriaren oinarri materialak hobetzea
Julen Zabalo
107 1714
eta oinarri kultural berriak barneratzea eta indartzea helburua izango
Bilbao
dituena.
Jatorrizkoa
107 12
Txuri
107 12

110. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai
126

Ez Txuri
1125 113

1752 4

10

Zuzenketa
Erabiltzailea
Kapitalaren beraren logikaren garapenak
110 lan indarraren ezaugarriak aldatu ditu,
Joseba Enbeita Ortuondo
sakonki...
110 ...testuinguru sozial berrira egokitzeko Xabi Luke - Haizea Kortabarria -

Bai

Ez Txuri

Zuzenketa
bidean sakonduz. Eta Sortu bera ere...

Erabiltzailea
Iker Eizagirre - Jokin Bergara

112. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
64 1213 80

Zuzenketa
Sorturi dagokigu, sortzaileon iritzi datozen 10 15
112
urtetako nahiko dugun...

Erabiltzailea
Imanol Ibero
Azkarate

114. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1278 7

38

Zuzenketa
(114. paragrafoaren hasieran gehitzeko) Euskal
114
Nazioaren eraikuntza askapen hautua da...

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

117. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai

Ez Txuri

1715 3

190

8

1057 85

Zuzenketa
Herri-bulkada horrek mugimendu estrategiko
117 eraldatzaileak -feminismoa, ekologismoa, langile
mugimendua eta...
Herri-bulkada horrek mugimendu estrategiko
117 eraldatzaileak -feminismoa, ekologismoa,
antikapitalismoa eta arrazakeriaren...

Erabiltzailea
Jon Martinez
Larrea
Eneko Compains
Silva

118. parrafoa
Aukeraketa
Horietan guztietan aurrerapenen bila abiatu beharko ginatekeela uste dugu, herri-agenda baten
baitan. Nolabait, belaunaldi-erronkak finkatu eta horietan mugarri berriak ezartzen ahalegindu:
hezkuntzan, zaintza ereduan, euskararen normalizazioan, trantsizio energetikoari ekiteko,
herritarren lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko, indarkeria matxista erauzteko...
Zuzenketa
Bozkak
Horietan guztietan aurrerapenen bila abiatu beharko
ginatekeela uste dugu, herri-agenda baten baitan. Nolabait,
belaunaldi-erronkak finkatu eta horietan mugarri berriak
ezartzen ahalegindu: hezkuntzan, zaintza ereduan, euskararen
normalizazioan, trantsizio energetikoari ekiteko, herritarren lan 118 1718
eta bizi baldintza duinak bermatzeko, indarkeria matxista
erauzteko, kontsumo eredua errotik eraldatzeko, osasun
zerbitzu publikoa, doakoa, nahikoa, unibertsala eta integrala
eskainiko duen osasun sistema nazionala eraikitzeko...
Txuri
118 8

Erabiltzailea
Adostutako
erdibidekoa: Imanol
Ibero Azkarate Nekane Erauskin
Otegi - Nazio
Kontseilua

Zuzenketa
Jatorrizkoa

Bozkak
118 4

Erabiltzailea

119. parrafoa
Aukeraketa
Dena, burujabetza prozesuarekin lotuz, egun posiblea dena eta beharko litzatekeenaren arteko
marraren bi aldetan ibiliz. Bestela esanda, egungo markoaren baitan dauden aukerak baliatu behar
ditugu, muturreraino baliatu ere, herri gisa orube berria jartzeko, batetik; eta markoaren mugak
agerian utzi behar ditugu, bestetik, burujabetzaren beharra azalarazteko.
Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
Dena, burujabetza prozesuarekin lotuz, egun posiblea dena eta
beharko litzatekeenaren arteko marraren bi aldetan ibiliz. Bestela
esanda, egungo markoaren baitan dauden aukerak baliatu behar
Gaizka Suárez
ditugu, muturreraino baliatu ere, herri gisa orube berria jartzeko,
119 1723
Iparragirre
batetik; eta markoaren mugak agerian utzi behar ditugu, bestetik,
burujabetzaren beharra azalarazteko; bai eta, zenbaitetan, markoaren
muga horiek gainditu praktika desobediente kolektiboen bitartez.
Txuri
119 8
Jatorrizkoa
119 3

121. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
61 1117 58
91 1066 84

Zuzenketa
121.parrafoa
121
ezabatu.
121. parrafoa
121
ezabatu

Erabiltzailea
Irati Arratibel Gonzalez de Durana
Xabi Luke - Haizea Kortabarria - Iker Eizagirre - Jokin
Bergara

Aukeraketa
Independentismoa presente egon behar da ahal den esparru estrategiko guztietan: bizilagun
elkarteak, guraso elkarteak, merkataritza-ganberak, kirol-taldeetako zuzendaritzak, sindikatuak,
enpresari elkarteak, administrazio publikoa, unibertsitateetako kontseilu errektoreak...
Zuzenketa
Bozkak
Independentismoa presente egon behar da ahal den esparru
estrategiko guztietan: bizilagun elkarteak, guraso elkarteak,
merkataritza-ganberak, kirol-taldeetako zuzendaritzak,
121 1704
sindikatuak, enpresari elkarteak, administrazio publikoa,
gorputz polizialak, unibertsitateetako kontseilu errektoreak...
Txuri
121 23
Jatorrizkoa
121 5

Erabiltzailea
Aingeru Mimentza
Sanchez (Durangoko
Herri Batzarraren
izenean)

123. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1723 1

7

Zuzenketa
Alta, boteregune eta jendarte
123 esparru guztiek ez dituzte
ezaugarri berdinak...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Iratxe Delgado
Arribas (Durangoko Herri batzarraren
izenean) - Nazio kontseilua

124. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1719 3

10

Zuzenketa
Era berean, erakunde nazionalak
124 Udalbitza bezala bultzatu behar dira,
baita...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Jon
Martinez Larrea - Nazio Kontseilua

126. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1721 5

9

Zuzenketa

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Alberto Matxain
Zentzu horretan, Sortuk eremu
Beraza - Paula Roson Gonzalez
126 ezberdinen berezitasunak
(Barakaldoko Herri batzarraren izenean) kontuan hartuko ditu bere...
Nazio Kontseilua

145. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1722 2

5

Zuzenketa
Erabiltzailea
Nafarroan, estatus politikoaren eztabaida Adostutako erdibidekoa: Iñigo
145 irekitzea da lehentasuna, bulkada sozial Orella Altzueta - Nazio
zabala...
Kontseilua

148. parrafoa
Aukeraketa
Esana dugunez, burujabetza, demokrazia eta aldaketa soziala uztartzeak berebiziko garrantzia du
egungo testuinguruan. Azken batean, burujabetza nahi dugu garaiko erronkei erantzuteko eta, oro
har, Euskal Herritik mundu -jendarte eredu- berria eraikitzeko. Burujabetzarik ezean mugatuak
izango dira beti gauza daitezkeen aldaketa sozialak, horiek ere oso garrantzitsuak diren arren. Eta
dena erabaki nahi dugu, dena aldatu ahal izateko.
Zuzenketa

Bozkak Erabiltzailea
Jatorrizkoa
148 1141
Dena erabaki nahi dugunez, europar markoak jokatzen duen papera 148 82
Imanol Ibero
mahai gainean jarri beharko dugu eta gure euskal herria joku arau
Azkarate

Zuzenketa
Bozkak
hoietan egonen den herria izatea nahi ote dugun hausnartu beharko
dugu.
Txuri
148 82

Erabiltzailea

150. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1311 9

35

Zuzenketa
Aurrerantzean, gure jendarte eredua
150 zehazterakoan, proposamen politikoak
egiterakoan edota lan...

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

156. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1713 1

12

Zuzenketa
Erabiltzailea
Era berean, Sortuk, Europako
Adostutako erdibidekoa: Joseba
156 Ezkerraren Alderdiko kide den heinean, Enbeita Ortuondo - Nazio
Europako...
Kontseilua

Aukeraketa
• Krisien ondorioak jasaten dituzten sektoreen ondoan egon -pobrezia, langabezia edota
prekarietatea pairatzen dutenak, pentsionista gehienak, etxe kaleratze arriskuan daudenak...laguntza eta babesa emanez eta lan eta bizi baldintzen aldeko borrokaren lehen lerroan.
Kapitalismoaren oldarraldiak sortu dituen ondorioak eragiten ari diren haserrea, etsipena...
indar eraldatzailea bilakatu behar dugu denon artean, egoera aldatzeko proposamenen eta
borrokaren bidez.
Zuzenketa
Bozkak
Lan eta bizi baldintzen aldeko borrokaren lehen lerroan
egon behar dugu. Pobreziak, langabeziak edota
prekarietareak, etxebizitza problematikak eta etxe kaleratze
arriskuak... sektore zabalak kolpatuko ditu eta honi aurre
egiteko elkartasuna eta elkarlaguntza antolatzea dagokigu. 156 1720
Kapitalismoaren oldarraldiak sortu dituen ondorioak
eragiten ari diren haserrea, etsipena... indar eraldatzaile
bilakatu behar dugu denon artean, , egoera aldatzeko
proposamenen eta borrokaren bidez.
Txuri
156 6
Jatorrizkoa
156 4

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa:
Iratxe Delgado Arribas
(Durangoko Herri
batzarraren izenean) Gaizka Suárez
Iparragirre - Nazio
Kontseilua

157. parrafoa
Aukeraketa
Sortuk mugimendu hauek guztiak bultzatuko ditu eta dinamika sozialaren artikulazioan lagunduko
du. Zentzu horretan, ezkerraren baitan ohikoak diren joera zatikatzaileak gainditzeko lan egingo du.

Zuzenketa
Bozkak
Erabiltzailea
SORTUk bere misio eta egitekotik bultzatuko du estrategia
sozioekonomiko independentista eraldatzailea. Hau da,
SORTUk, prozesu independentistan aldarri eta eraldaketa
sozialarekiko konpromisoak, Euskal Herriaren bideragarritasun
ekonomikoarekiko kezkak eta egitasmo komunitarioek
beharrezko zentralitatea dutela sustatuko du.
-Protagonismo politiko eta mobilizatzailea esparruko eragileei
Nazio
dagokie. Horregatik, SORTU-ren zeregina izango da, batetik,
157 1224
Kontseiluaren autoezkerreko independentismoa hausnarketa partekatu eta norabide
emendakina
berean aritzen dela bultzatzea eta, bestetik, ildo mobilizatzailea
babestea eta dinamika sozialaren artikulazioan laguntzea.
Zentzu horretan, ezkerraren baitan ohikoak diren joera
zatikatzaileak gainditzeko lan egingo du.
-Ideien eta balioen borrokaren esparruan arituko da SORTU,
kapitalismo patriarkalari alternatiba posiblea eta ezinbestekoa
delako ideia landuz.
Jatorrizkoa
157 43
Txuri
157 30

160. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1724 2

7

Zuzenketa
Badakigu, ordea, bide hau
160 korapilatsuagoa izango dela. Besteak
beste, salbuespen...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Ibon
Muñoa Arizmendiarreta - Nazio
kontseilua

164. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1716 10 11

Zuzenketa
Erabiltzailea
Sortuk bizikidetzari, biktimen aitortza eta Adostutako erdibidekoa: Alberto
164 erreparazioari, preso, iheslari eta
Matxain Beraza - Nazio
deportatuen...
Kontseilua

166. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1729 0

5

Zuzenketa
Erabiltzailea
Bestalde, ematen ari diren eta askotan oharkabean Ibon Muñoa
166
pasatzen diren bestelako...
Arizmendiarreta

170. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1725 1

14

Zuzenketa
...Zentzu horretan, belaunaldien arteko trasmisioa
170
bermatu behar da, baita militante...

Erabiltzailea
Jon Martinez
Larrea

174. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai

Ez Txuri

120 1121 78

Zuzenketa
... garaiko estrategia emankorra garatzeko, kontuan
174
hartuta aipatutako bektoreek bere...

Erabiltzailea
Joseba Enbeita
Ortuondo

176. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai

Ez Txuri

154 1093 92

Zuzenketa
Zentzu honetan, Alderdi honek, ahalegin guztiak
176
egingo ditu marko lokaletan...

Erabiltzailea
Joseba Enbeita
Ortuondo

177. parrafoa
Aukeraketa
Alta, aintzat hartu behar dugu, nagusiki pobrezia egoeran dauden eta zaurgarrienak diren sektoreek
gurearekin bat egiten ez duen profil politikoa izan ohi dutela. Hau da, politikarekiko deslotura duen
sektoreak dira oro har, komunikabide tradizionalen segimendua egiten ez duena edota kezka
nagusia biziraupena duten kolektiboa da. Ondorioz, komunitatearen zerbitzurako bokazioa oinarri,
egoera larrienak pairatzen dituzten herritar eta kolektiboen alboan egotea eta beraiekin lan egitea da
lehen egitekoa.
Zuzenketa
Bozkak
Esana dugunez, ezkerreko independentismoak lan eta bizi
baldintzen aldeko borrokaren lehen lerroan egon behar du
eta, pobrezia gero eta sektore zabalagoak kolpatzen ari dela 177 1715
kontuan hartuta, baita elkartasuna eta elkarlaguntza antolatu
ere.
Txuri
177 9
Jatorrizkoa
177 4

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa:
Joseba Enbeita
Ortuondo - Nazio
Kontseilua

178. parrafoa
Aukeraketa
Gure eginkizuna izango da, halaber, sektore horien urgentziazko beharrei soluziobideak eskaintzea.
Paraleloki, trantsizio ekonomiko, sozial eta ekologiko justu baterako bidea ere planteatu behar

dugu. Burujabetzaren beharra erdigunean izango duen trantsizio proposamena. Errealitate gordin
honen erroko arrazoiak deuseztu eta bizitza guztiak erdigunean jarriko dituen eredu berri bat
eraikitzeko bide orria izango dena.
Zuzenketa
Bozkak
Gure misioa izango da sektore horien urgentziazko beharrei
soluziobideak eskaintzea eta esplotatzaileei espazioak
murriztea eta euren posizioa ahultzea. Paraleloki, trantsizio
ekonomiko, sozial eta ekologiko justu baterako bidea ere
planteatu behar dugu. Burujabetzaren beharra erdigunean
izango duen trantsizio proposamena. Errealitate gordin
178 1722
honen erroko arrazoiak deuseztu eta bizitza guztiak
erdigunean jarriko dituen eredu berri bat eraikitzeko bide
orria izango dena. Hori dela eta, Sortuk eremu honetan
diskurtso eta ikuspegi propioa garatuko ditu, salaketa eta
aktibazioa bultzatuz.
Txuri
178 6
Jatorrizkoa
178 0

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa: Isidro
Esnaola Herrero - Oier
Ibarguren Sarasola
(Donostiako Eskualde
Batzarraren izenean) Nazio Kontseilua

179. parrafoa
Aukeraketa
Sortuk Euskal Herri feminista du helburu, eta argi du ez dagoela askapen prozesua ulertzerik
emakumeen emantzipaziorantz nahiz pertsonen arteko parekidetasunerantz aurreratuko ez badu.
Feministak gara eta, beraz, sistema heteropatriarkal koloniala gainditzeko bidea urratzea
ezinbestekotzat jotzen dugu.
Zuzenketa
Sortuk Euskal Herri feminista du helburu eta, horretarako,
ezinbesteko pausutzat du kapitalismo heteropatriarkal
kolonialak pribilegio sistema bati eusteko identitate,
jatorri, gorputz eta desira anitzen gainean mantentzen
duen zapalkuntza sistema gainditzea. Beraz, ez dugu
askapen prozesurik irudikatzen emakumeen* eta, oro har,
sistema horrek azpiratzen dituen gainontzeko subjektuen
emantzipaziorik eta pertsonen arteko parekidetasunik
179
(gaztelaniaz, equidad) gabe. Feminista interzekzionalak
gara.
Bizitza guztiak erdigunean jartzeak sistema
heteropatriakalak bazterreratzen dituen gorputz, identitate
eta sexualitate azpiratuak aintzat hartu eta egiturazko
indarkeria matxistaren oldarraldiaren aurrean, sistema
errotik irauliz eta gorputz eta desiren gaineko burujabetzak
borrokatuz.
Jatorrizkoa
179
Txuri
179

Bozkak

1755

11
8

Erabiltzailea

Adostutako erdibidekoa:
Irati Majuelo - Jakue
Rodriguez Sanchez - Oier
Ibarguren Sarasola
(Donostiako Eskualde
Zabalaren izenean) Nazio Kontseilua

182. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1244 5

25

Zuzenketa
Misioa: Tokiz tokiko mugimendu feminista
182 indartzen laguntzea. Zaintza lanen
kolektibizazioaren...

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren
auto-emendakina

183. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1717 2

9

Zuzenketa
50eko hamarraldian euskararen
183 berreskurapenari bultzada itzela eman
zitzaion, hamarkadak iraun...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Ibon
muñoa Arizmendiarreta - Nazio
Kontseilua

184. parrafoa
Aukeraketa
Euskalduntze prozesuan fase berria irekitzea beharrezkoa da. Euskalduntzearen gisako erronka bat
herri mugimenduaren bultzadaz baino ezin gauza daiteke. Horregatik, Sortuk premiazko du
mugimendu euskaltzalearen biziberritzea. Horrez gain, ezinbestekoa deritzogu administrazio
publikoek euskalgintzarekin elkarlanean garaiko erronketara egokitutako hizkuntza politika berria
martxan jartzea; zeina euskararen lurralde bakoitzaren ezaugarrietara egokitu beharko den.
Zuzenketa
Bozkak
Euskalduntze prozesuan fase berria irekitzea beharrezkoa da.
Euskalduntzearen gisako erronka bat herri mugimenduaren
bultzadaz baino ezin gauza daiteke. Euskararen alde egitea
korrontearen kontra egitea izan da orain arte eta hala izango da
aurrerantzean ere. Horregatik, gai honen politizazioa eta
euskararen aldeko tentsio militantea areagotzea funtsezkoak
184 1716
izango dira. Horretarako, Sortuk premiazko du mugimendu
euskaltzalearen biziberritzea. Horrez gain, ezinbestekoa deritzogu
administrazio publikoek euskalgintzarekin elkarlanean garaiko
erronketara egokitutako hizkuntza politika berria martxan jartzea;
zeina euskararen lurralde bakoitzaren ezaugarrietara egokitu
beharko den.
Txuri
184 7
Jatorrizkoa
184 2

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa:
Joseba Enbeita
Ortuondo - Nazio
Kontseilua

185. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
Zuzenketa
64
1087 58
185 185. parrafoa ezabatu

Erabiltzailea
Julen Zabalo Bilbao

Bai

Ez Txuri

1175 12

29

Zuzenketa
Misioa: Euskalduntze fase berriak behar duen
185 mugimendu arnasberritua artikulatzen
laguntzea....

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

187. parrafoa
Aukeraketa
Zibilizazio moduan egun ditugun ekoizpen, kontsumo eta bizi ereduen erroko eraldaketak soilik
berma dezake ataka honetatik irabazle ateratzea; bestelakoan, kolapsora goazelako. Ezin pentsa
dezakegu, ordea, errealitate gordin honek automatikoki jendea erroko eraldaketa horren bidera
ekarriko duenik. Horregatik, egoeraren larritasuna azaleratzeaz gain, herritarren gehiengoarentzat
eraldaketa bide justua planteatzea izango da giltzarria. Izan ere, krisi egoera orotan gertatzen den
legez, jarrera kontserbadoreak -are ekofaxistak- areagotzeko arriskua ere egon badago.
Zuzenketa
Bozkak
Zibilizazio moduan egun ditugun ekoizpen, kontsumo eta bizi
ereduen erroko eraldaketak eta materialen eta energiaren
kontsumoa murrizteak soilik berma dezake ataka honetatik
irabazle ateratzea eta hau gure bizitza aldatzetik pasatzen da:
bestelakoan kolapsora goazelako. Ezin pentsa dezakegu,
ordea, errealitate gordin honek automatikoki jendea erroko
eraldaketa horren bidera ekarriko duenik. Horregatik
egoeraren larritasuna azaleratzeaz gain, herritarren
187 1765
gehiengoarentzat eraldaketa bide justua planteatzea izango da
giltzarria. Horregatik, erroko eraldaketa hori langileak eta
herri sektoreak abiapuntu eta helburu izatea bultzatu behar
dugu, hegoalde globalaren espolioa geldituz egitea, eta
estrategikoki eta demokratikoki planifikaturikoa izatea. Izan
ere, krisi egoera orotan gertatzen den legez, jarrera
kontserbadoreak -are ekofaxistak- areagotzeko arriskua ere
egon badagoelako.”
Txuri
187 5
Jatorrizkoa
187 4

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa - Iratxe
Delgado Arribas Imanol Ibero Azkarate
- Ibon Muñoa
Arizmendiarreta Nazio Kontseilua

189. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1701 8

10

1710 1

6

1218 8

30

Zuzenketa
Beste inon baino beharrezkoagoa da esparru
189
honetan interes ekonomikoei mozorroa...
Horrekin batera, ezinbestekoak izango dira
189
Euskal Herriaren luze zabalean energia...
Misioa: Euskal eskalako mugimendu ekologista
189
artikulatzen laguntzea. Tokiz toki dinamika...

Erabiltzailea
Isidro Esnaola Herrero
Gaizka Suárez Iparragirre
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

190. parrafoa
Aukeraketa
Herri migrantea dugu Euskal Herria. Jende asko joan da bertatik, pobreziak eta goseak bultzatuta,
edo errepresioari ihes egiteko; eta, halaber, jende asko etorri da une ezberdinetan, arrazoi
berberengatik. Gaur egun, leku askotatik iristen dira gurera beharrak ekarritakoak, gurean sorlekuan
aurkitu ez dutena bilatu nahian.
Zuzenketa
190. Gizakion historia migrazio historia da eta gurea ere
migrazio prozesuak bizitako pertsona ezberdinez osatutako
herria da. Mendeetan zehar egoera ekonomikoak bultzatutako
migratuak, gerra ezberdinek bultzatutako erbesteratu zein
jazarritako pertsonak, edo euskal lurraldeetara 60ko
hamarkadan bizimodu hobearen bila etorritako herritarrak
gara gu, besteak beste.
191. Geroz eta gehiago dira beren sorlekuak utzi eta
migrazioaren bidea hartzen duten pertsonak, pobreziatik,
gerratik, sexu eta identitate jazarpenetik edo klima larrialditik
ihesi bizimodu hobe baten bila; mendeetako praktika
kolonialaren ondorio dira. Datozen urteetan, migrazio fluxuek
gora egingo dutela diote prospekzio guztiek, desberdintasun
sozialak geroz eta handiagoak baitira, ipar/hego arrakala
geroz eta zabalagoa.
192. Askapen mugimenduak ikuspegi dekoloniala barneratu
behar du. Gizarte mendebaldarra da gurea, lehen munduan
bizi gara. Bizi garen botere sistema honetan dugun posiziotik
heldu behar diogu gaiari hain zuzen: Aintzat hartuz lehen
190
mundua deritzoten horretan kokatzen dela gure herria; eta,
aldi berean, euskaldunok mendeetako kolonizazio saiakerei
aurre eginez heldu garela XXI. mende honetara. Hiru lan ildo
garatuko ditugu datozen urteetan, zehar-lerroko ikuspegitik
landuak:
193. Migratzaileek migratzeko duten eskubidearen alde
jardungo dugu. Migrazio seguruaren alde egiteko
konpromisoa hartzen dugu.
194. Eskubide eta betebehar berberak nahi ditugu Euskal
Herrian lan eta bizi diren herritar guztientzat. Halaxe ulertu
izan dugu herritartasuna historikoki, eta autoritarismoa,
xenofobia eta arrazakeria berpizten ari diren garaiotan, inoiz
baino gehiago sustatuko dugu jendarte aniztasuna, azaleko
multikulturalismo neoliberalaren gainetik.
195. Gure herrira lan eta bizitzera datozen migranteak euskal
herritar diren heinean, herri eraikuntzaren parte egiteko
bideak landuko ditugu, eredu sozial eta ekonomiko justu
baten alde subjektu aktibo bilakatzeko.
Jatorrizkoa
190
Txuri
190

Bozkak

1760

5
3

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa: Paula
Roson Gonzalez
(Barakaldo Herri
Batzarraren izenean) Nazio Kontseilua

193. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1242 5

23

Zuzenketa
Misioa: Xenofobia eta arrazakeriaren aurkako
193 mugimendua euskal eskalan artikulatzen
laguntzea....

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

197. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1727 3

11

1742 1

7

1235 10 27

Zuzenketa
Ikasle guztien eskubide oro
197 bermatuko duen, eta euskalduna,
feminista, eta...
(Ardatz estrategiko berria gehitu)
197 Herrigintza eraldatzailea eta
burujabetza(k) 198. Ardatz...
Misioa: Tokiz toki herri hezitzaileak
197 antolatzen laguntzea, euskal
hezkuntza prozesua...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Ibon Muñoa
Arizmendiarreta - Nazio Kontseilua
Ibai Esteibarlanda Etxeberria - Jabi
Asurmendi - Iratxe Delgado - Iker
Garaialde
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

Aukeraketa
Ikasle guztien eskubide oro bermatuko duen, eta euskalduna, feminista, eta herritarra eta burujabea
izango den hezkuntza-sistema eraikitzeko pausoa bizkortu beharrean gaude. Orain, trantsizio adostu
baten alde ekitea dagokigu. Konpromiso historiko berrituak oinarri, adostasun sozial berriak
eraikitzeko garaia da, sare bakarreko Euskal hezkuntza-sistema publiko burujabe baten inguruko
adostasun sozial berria, hain zuzen ere.
Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
Ikasle guztien eskubide oro bermatuko duen, eta euskalduna,
feminista, eta herritarra eta burujabea izango den hezkuntza-sistema
eraikitzeko pausoa bizkortu beharrean gaude. Orain, trantsizio adostu
baten alde ekitea dagokigu. Konpromiso historiko berrituak oinarri,
Gaizka Suárez
197 1730
adostasun sozial berriak eraikitzeko garaia da, sare bakarreko Euskal
Iparragirre
hezkuntza-sistema publiko burujabe baten inguruko adostasun sozial
berria, hain zuzen ere. Bide horretan ezinbesteko garrantzia izango
dute hezkuntza komunitateak eta ikasle mugimenduak besteak beste.
Txuri
197 7
Jatorrizkoa
197 2

199. parrafoa
Aukeraketa
Nazio mailan:
• Nazio susperraldia: bulkada komunitarioa sustatu
• Independentismoa jendarte esparru guztietan murgildu

•

•
•
•

• Estrategia(k) eskaini
Pultsu politikoa indartu
• Erabakitze eskubidearen aldeko pultsua indartu
• Lan eta bizi baldintzen aldeko borroka indartu (borroka sozio-sindikala, zerbitzu
publikoak, etxebizitza eskubidea, migranteak, pentsionistak...)
• Herri gisako jauziak sustatu
• Aurreko eremu guztietan indarrak artikulatu
Garaiko mugimendu sozialei norabidea eskaini
Presoak, iheslariak eta deportatuak etxeratzeko urrats kualitatiboak gauzatu eta iragan
zikloaren gure kontakizuna landu
Mugimenduaren kohesioa landu eta komunitatea zaindu eta hezi
• Konpromisoa: perspektiba eman (berritu, ikuspegi feminista bermatu, herritar
batasun izaera indartu -EH Bai/EH Bildu)
• Koadro politikoen formazioa

Ikusi taula formatoan
Zuzenketa

Bozkak

Nazio mailan:
-Nazio susperraldia: bulkada komunitarioa sustatu
+Independentismoa jendarte esparru guztietan murgildu
+Abertzaletasun modernoari ekarpen politiko kualitatiboak 199 1709
eman
+Estrategia(k) eskaini
- ...
Txuri
199 9
Jatorrizkoa
199 6

Erabiltzailea

Gaizka Suárez
Iparragirre

200. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1711 2

7

Zuzenketa
Lokal mailan: -Garaiko mugimendu sozial
200
estrategikoak eskala lokalera ekarri: herri...

Erabiltzailea
Joseba Enbeita
Ortuondo

Aukeraketa
Lokal mailan:
• Burujabetza prozesuaren dinamika estrategikoak bermatu
• Burujabetza eta autodeterminazioaren aldeko mugimendu sozialak
• EH Bai / EH Bildu
• Lan eta bizi baldintzen aldeko dinamika
• Garaiko mugimendu sozial estrategikoak eskala lokalera ekarri: herri mugimendu
estrategikoetan antolatu
• Feminismoa
• Euskalgintza
• Ekologismoa
• Hezkuntza

• Migrazioa – arrazakeriaren kontrako mugimendua
• Euskal selekzioen ofizialtasuna *
• Komunitategintza
• Independentismoa presente egin herri erakunde eta praktika komunitario guztietan
• Komunitatearekiko zerbitzu bokazioz jardun udalgintza herrigileari zentralitatea
eskainiz
• Presoen aldeko dinamika bermatu eta iragan zikloaren gure kontakizuna landu
• Mugimenduaren kohesioa landu eta komunitatea zaindu
Ikusi taula formatoan
Zuzenketa
Lokal mailan:
-Garaiko mugimendu sozial estrategikoak eskala lokalera
ekarri: herri mugimendu estrategikoetan antolatu
+Feminismoa
+Euskalgintza
+Ekologismoa
+Hezkuntza
+Migrazioa – arrazakeriaren kontrako mugimendua
+Ekonomia Sozial Eraldatzaileko proiektuak.
+Euskal selekzioen ofizialtasuna *
-...
Txuri
Jatorrizkoa

Bozkak

200 1706

Erabiltzailea

Gaizka Suárez
Iparragirre

200 9
200 8

Antolaketa eta funtzionamendua
215. parrafoa
Aukeraketa
• Ezkerreko independentismoak behar du tresna bat (EH Bildu/EH Bai) ez bakarrik,
baina, bai nagusiki, lehen erraila jorratu eta hegemonia politikoa lehiatzeko, fronte zabal subiranista
eta aurrerakoi gisa ezaugarritua, ezkerreko subiranismoaren erreferentzia politiko-instituzionala
izango dena eta borroka instituzionala ez ezik, masa borroka ere jorratuko duena.
Zuzenketa

Bozkak Erabiltzailea
Jatorrizkoa
215 1077
215 eta 216 paragrafoak hobetu eta 217. bat gehitu:
215 130
Iratxe Delgado
(215) Ezkerreko independentismoak proposamenak eta tresnak behar
Arribas
ditu lehen erraila jorratu eta hegemonia politikoa lehiatzeko; Eremu
honetan EH Bildu eta EH Bai kokatu behar ditugu ez tresna bakar
bezala baina bai tresna estrategiko bezala, fronte zabal subiranista eta
aurrerakoi gisa ezaugarritua, ezkerreko subiranismoaren erreferentzia
politiko-instituzionala izango dena eta borroka instituzionala ez ezik
masa borroka ere jorratuko duena. Baina ez da subjektu bakarra, eta
beharrezkoak izango ditugu ere uneko pultsu nagusiei erantzuteko

Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
herri mugimenduak zein mobilizazio sozial zabalak sustatzea.
(216) Eta behar ditu proposamenak eta tresnak bigarren erraila
jorratzeko (udalgintza eraldatzailea, ekonomia sozial eraldatzailea,
eremu estrategikoetarako proposamenak...), askapen prozesua zein
uneotan honek behar duen bulkada komunitario-nazional berria
sustatuz eta antolatuz. Bi errailek loturik behar dute taktizismoan ez
erortzeko zein pultso politiko nagusietatik kanpo ez abstraitzeko.
Horretarako tresna bat behar dugu (Sortu) ez bakarrik, baina bai
nagusiki, berehalakotasuna eta arnas luzeko borrokak lotuko dituena
(taktika eta estrategia, nahi bada), konpromiso maila handiko
militantez osatua egitura aldetik erlatiboki txikia/konpaktua, baina
eragimen aldetik handia/zabala, desdoblamendu bidezko dinamizazio/
eragiletza politikora zuzendua, nagusiki.
(217) Sortuk eragiletza edo dinamizazio hori bere proiektu politikotik
eta planteamendu estrategikotik egingo du. Independentzia eta
sozialismoaren egitasmo historikotik, egungo bektore
emantzipatzaileek gaurkotua (feminismoa, ekologismoa, ikuspegi
dekoloniala). Hau izango litzateke hirugarren hanka. Gero eta sektore
sozial zabalagoak bildu beharko ditugu bide honetan eta Sortuk
aliantza hau elikatu behar du kultura-politikoaz bezainbat
ideologikoki (ez identitate ikuspegi batetik, baizik eta eztabaidak
aurreikusiz eta proposatuz, formakuntza bitartekoak sortuz...)
* 212 paragrafoan aldaketa bat beharko luke: Zergatik Sortu? Hiru
hanka nagusitu ditu erantzunak
Txuri
215 117

216. parrafoa
Aukeraketa
• Eta behar du tresna bat (Sortu) ez bakarrik, baina, bai nagusiki, bigarren erraila
jorratzeko, askapen prozesua zein uneotan honek behar duen bulkada komunitario-nazional berria
sustatzeko/dinamizatzeko, konpromiso handiko militantez osatua, egitura aldetik konpaktua, baina
eragimen aldetik handia/zabala, eta ekimen politiko propioa jorratzera baino gehiago, alegia, bere
zigilu edo markapean jardutera beharrean, desdoblamendu bidezko dinamizazio/eragiletza
politikora zuzendua (Zohardian esaten zen bezalaxe, dinamizaziotzat ulertuta ez epe motzeko
dirigismoa, baizik eta epe ertain-luzera begirako norabidetze estrategikoa eta
jendartearen/komunitatearen antolakuntzaren sustapena).
Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
Eta behar du tresna bat (Sortu) ez bakarrik, baina, bai nagusiki, 216 1039
Nazio
bigarren erraila jorratzeko, askapen prozesua zein uneotan honek
Kontseiluaren
behar duen bulkada komunitario-nazional berria
auto-emendakina
sustatzeko/dinamizatzeko, konpromiso handiko militantez osatua,
egitura aldetik erlatiboki txikia/ konpaktua, baina eragimen
aldetik handia/zabala, eta ekimen politiko propioa jorratzera
baino gehiago, alegia, bere zigilu edo markapean jardutera
beharrean, desdoblamendu bidezko dinamizazio/eragiletza
politikora zuzendua (Zohardian esaten zen bezalaxe,
dinamizaziotzat ulertuta ez epe motzeko dirigismoa, baizik eta

Zuzenketa
epe ertain-luzera begirako norabidetze estrategikoa eta
jendartearen/komunitatearen antolakuntzaren sustapena).
Egitura aldetik zabala (egun baino dezentez zabalagoa marko
lokal gehienetan), eragimen aldetik ere zabala izan ahal izateko.
Txuri
Jatorrizkoa

Bozkak

216 149

Erabiltzailea

Eneko Compains
Silva

216 69
216 64

217. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
89 1109 90

Zuzenketa
Zer da Sortu finean? Sortu ezker
217
abertzaleko ahaiik eta kide...

Erabiltzailea
Joxeba Koldo IturriagaEtxebarria
Azpiazu

218. parrafoa
Aukeraketa
Horrenbestez, honako lau elementuek hezurmamitzen dute Sorturen misioa:
• Ezker abertzalearen kultura politiko-organizatiboa erreproduzitzea, jarraipena-egokitzeaberrikuntza logikan, kapital historikoa biderkatuz.
Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
Ezker abertzalearen kultura politiko-organizatiboa erreproduzitzea,
jarraipena-egokitzea-berrikuntza logikan, kapital historikoa
Isidro Esnaola
218 1712
biderkatuz. Kultura politiko-organizatiboa bai, baina proiektu
Herrero
politikoan sakontzea ere bai. Batzen gaituena proiektu politikoa da.
Txuri
218 8
Jatorrizkoa
218 4

221. parrafoa
Aukeraketa
• Azkenik, herri honen askotariko adierazpen organizatiboak (bizi lagun elkarteetatik hasi eta
instituzioetaraino) askapen prozesuaren zerbitzura jardun daitezen lan egin behar du, eta
horretarako independentismoaren barneratzea sustatu behar du jendarte esparru guztietan,
bereziki, botereguneetan.
Zuzenketa
Jatorrizkoa
Azkenik, herri honetako ahalik eta jendarte zabalena
(helburua pertsona oro izan beharko itzateke) askapen
prozesuaren zerbitzura jardun dadin lan egin behar du eta
horretarako independentismoaren barneratzea sustatu behar
du jendarte eta esparru guztietan, kale mailan zein
instituzioetan.

Bozkak
221 1114

221 81

Erabiltzailea

Joxeba Koldo
IturriagaEtxebarria
Azpiazu

Zuzenketa
Txuri

Bozkak
221 77

Erabiltzailea

227. parrafoa
Aukeraketa
• Zohardian esaten zen bezala, protagonismo mobilizatzaile eta mediatikoa EH Bilduren-EH
Bairen eta herri mugimenduen esku uztea; alegia, horiekin alderatuz, Sortuk ikusgarritasun
apalago bat izatea. Zalantzarik gabe, Sortuk gutxieneko esku hartze publikoa,
erreferentzialtasuna eta protagonismoa behar ditu ideien borrokan parte hartuko badu eta
bere burua erreproduzituko badu. Areago, bai gaiei baita moldeei dagokienez ere, esku
hartze horrek orain artekoa baino askotarikoagoa behar du. Baina:
Zuzenketa
Sorturen erreferentzialtasuna, protagonismoa eta esku hartze
publikoa indartzea, ideien borrokan eragiteko, gure komunitate
politikoa trinkotu eta aktibatzeko eta askapen prozesura -eta
Sortura- militante berriak erakartzeko. Areago, bai gaiei baita
moldeei dagokienez ere, esku hartze horrek orain artekoa baino
askotarikoagoa behar du. Edonola ere, jendarte zabalari
zuzentzeko garaian, Sortuk EH Bildu-EH Bairi eta herri
mugimenduei aitortzen die protagonismo mobilizatzaile eta
mediatiko nagusia. Horregatik:
Txuri
Jatorrizkoa

Bozkak

227 1190

Erabiltzailea

Nazio
Kontseiluaren autoemendakina

227 40
227 34

231. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1708 1

8

1714 1

7

1716 0

9

Zuzenketa
232. - Esku hartze horrek gure ohiko
231
hartzailetik harago iristeko...
233. - Esku hartze horrek gazte
231
eremuan inpaktua izatea bilatu...
234. Horrek guztiak gure kidegoaren
231 trebakuntza eskatzen du, izan
diskurtsoak...

Erabiltzailea
Oier Ibarguren Sarasola (Donostiako
Eskualde Batzarraren izenean)
Oier Ibarguren Sarasola (Donostiako
Eskualde Batzarraren izenean)
Oier Ibarguren Sarasola (Donostiako
Eskualde Batzarraren izenean)

235. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1709 2

5

Zuzenketa
.. Sortuk diseinu estrategikoa egiteko gai izango da
235
bere kidegoa...

Erabiltzailea
Isidro Esnaola
Herrero

236. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1701 1

12

Zuzenketa
Bada, horretarako guztirako, nazio mailan bi bitarteko
236
nagusi ditugu: urteroko...

Erabiltzailea
Isidro Esnaola
Herrero

242. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1711 4

3

Zuzenketa
Ideien borroka epe ertain eta luzeko aldaketak
242
gauzatzeko ezinbesteko esparrua...

Erabiltzailea
Andoni Olariaga
Azkarate

243. parrafoa
Aukeraketa
Beste behin, bi dira egiteko hau gauzatzeko nazio mailan baliatuko ditugun bitarteko nagusiak:
Sorturen bitarteko ideologikoa den Erria aldizkaria (eta webgunea), Iratzar Fundazioak
dinamizatzen duena, batetik; eztabaida zehatzak mahaigaineratzea zein mahai gainean diren
eztabaidetan gure posizioa eta diskurtsoa plazaratu ahal izatea ahalbidetzen duen Dinamika
Aktibista Propioa, bestetik. Herri mailan, berriz, azken horren herriratzea izango da borroka
ideologikorako bitarteko nagusia [ikus Dinamika Aktibista Propioaren birkokapena].
Zuzenketa

Bozkak
243 1085
243 109

Jatorrizkoa
Txuri
Egiteko hau gauzatzeko, nazio mailan ondorengo bitartekoak
baliatuko ditu: - Militantziaren informazio eta formakuntza
zehatza bultzatu asmoz, Erria aldizkaria (eta webgunea) erailiko
dira. Bestetik, Dinamika Aktibista Propioaren bitartez,
eztabaida zehatzak mahaigaineratu edota bolo bolo dabiltzan
eztabaida estrategikoetan gure posizioa eta diskurtsoa
plazaratuko ditu. - Jendarte zabalaren informazio eta
243 62
formakuntza bultzatu asmoz, ohiko komunikazio bideez gain,
telebista kate bat jarriko du martxan non gai konkretuen
inguruko tertuliak, eztabaidaguneak, berriak, elkarrizketak
plazaratuko diren. Honekin, ez zaio Sorturi ikusgarritasun edo
erreferentzialtasunik emango, baizik eta norbanako, herri
mugimendu eta gure militantzia izango da Sorturen mezua
zabalduko duena.

Erabiltzailea

Joxeba Koldo
IturriagaEtxebarria
Azpiazu

244. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
Zuzenketa
1716 2 5
244 Sortuk, bere eginbeharrak

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Joseba Enbeita

Bai Ez Txuri

Zuzenketa
garatzeko, erdigunean jarri
behar du trebakuntza
politikoa,...

Erabiltzailea
Ortuondo - Paula Roson Gonzalez - Nazio
Kontseilua (auto-emendakina)

247. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1712 1

5

Zuzenketa
Erabiltzailea
Zentzu honetan, gazteek osatzen duten
Oier Ibarguren Sarasola (Donostiako
247 komunitateari arreta berezia jarriko
Eskualde Batzarraren izenean)
dio...

Aukeraketa
Bestalde, zaindu behar du ezker abertzalearen egungo komunitate militantea; zaindu behar du egun
eraikitzen ari garen eta, beraz, etorkizun den komunitate militantea; eta, noski, zaindu behar du
ezker abertzalearen komunitate historikotzat jo genezakeena; bereziki, komunitate horren baitako
azpi-komunitate konkretu batzuk, hala nola presoena (preso diren artean), presoen senideena eta
bidean gelditu diren kideen senideena. Bada, presoen zaintza jorratzeko bitartekoak, azken urteotan
bezala, Presoen Batzordea (nazio mailan) eta Presoen arduraduna (herrian) izango dira. Komunitate
historikotzat jo dugun horren baitako gainerako azpi-komunitateen zaintza bermatze aldera, berriz,
Komunitate historikoaren zaintzarako batzordea (nazio mailan) sortuko dugu. Azkenik, ezker
abertzalearen komunitatearen zaintza jorratze aldera, funtsezkoa deritzogu haren zein, oro har,
ezkerreko subiranismoaren elkargune liratekeen espazio fisikoen inguruko gogoeta egitea.
Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
Bestalde, zaindu behar du ezker abertzalearen egungo komunitate
militantea; zaindu behar du egun eraikitzen ari garen eta, beraz,
etorkizun den komunitate militantea; eta, noski, zaindu behar du
ezker abertzalearen komunitate historikotzat jo genezakeena;
bereziki, komunitate horren baitako azpi-komunitate konkretu
batzuk, hala nola presoena (preso diren artean), presoen senideena
eta bidean gelditu diren kideen senideena. Bada, presoen zaintza
jorratzeko bitartekoak, azken urteotan bezala, Presoen Batzordea
(nazio mailan) eta Presoen arduraduna (herrian) izango dira.
Nazio
Komunitate historikotzat jo dugun horren baitako gainerako azpi- 247 1183
Kontseiluaren
komunitateen zaintza bermatze aldera, berriz, Komunitate
auto-emendakina
historikoaren zaintzarako batzordea (nazio mailan) sortuko dugu.
Azkenik, ezker abertzalearen komunitatearen zaintza jorratze
aldera, baita berau erreproduzitu eta trinkotze aldera ere,
funtsezkoa deritzogu haren zein, oro har, ezkerreko
subiranismoaren elkargune liratekeen espazio fisikoen inguruko
gogoeta egitea, baita bestelako askotariko elkarguneak antolatzea
ere, hala nola herri batzar irekiak, herriz herriko independentzia
egunak eta abar.
Jatorrizkoa
247 36
Txuri
247 28

248. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1703 2

7

248

1703 5

9

248

1696 0

8

248

1700 2

10

248

1706 1

12

248

Zuzenketa
4. Trebakuntza / Militantzia
eredu berriaren sustapen Herrian atalean,...
3. Ideien borroka NAZIO
MAILAN -3.1 Dinamika
Aktibista Propioa -3.2...
"4. Trebakuntza..." lerroan,
"Herrian" zutabean, "4.1
Hitzaldi eta mintegiak"
puntua...
"3. Ideien borroka" lerroan,
"Herrian" zutabean, "3.2
Ohiko propaganda
ekintzak"...
(Atal berri bat sortzea
proposatzen da) 2.4. Sorturen
barne bizitzaz...

Erabiltzailea
Joseba Enbeita Ortuondo

Gaizka Suárez Iparragirre

Aingeru Mimentza Sanchez

Aingeru Mimentza Sanchez
Adostutako erdibidekoa: Nazio Kontseilua
(Auto-emendakina) - Oier Ibarguren Sarasola
(Donostiako Eskualde Zabalaren izenean)

249. parrafoa
Aukeraketa
Zohardian finkatu militantziaren ulerkera zabalean berresten gara. Alegia, Sortuko militantea da
Sortun afiliatzen den oro; bestela esanda, Sortuko militantea da antolakunde honetan afiliatzeak
erakusten duen antolakundearekiko gutxieneko konpromisoa eta lotura maila duen oro, bere
ekarpen mailak edozein direlarik ere. Zohardian esaten zen bezala, antolakunde honek gai izan
behar duelako ekarpen maila eta mota guztiak probesteko, txikienetik hasi eta handieneraino,
puntualenetik hasi eta iraunkorreneraino.
Zuzenketa
Bozkak
Erabiltzailea
Zohardian finkatu militantziaren ulerkera zabalean berresten 249 1709
Adostutako
gara. Alegia, Sortuko militantea da Sortun afiliatzen den oro;
erdibidekoa: Joseba
bestela esanda, Sortuko militantea da antolakunde honetan
Enbeita Ortuondo afiliatzeak zein afiliazioak berekin dakarren gutxieneko parteNazio Kontseilua
hartzeak erakusten duten antolakundearekiko gutxieneko
(auto-emendakina)
konpromisoa eta lotura maila dituen oro, bere parte hartze eta
ekarpen maila edozein delarik ere. Zohardian esaten zen
bezala, antolakunde honek gai izan behar duelako ekarpen
maila eta mota guztiak probesteko, txikienetik hasi eta
handieneraino, puntualenetik hasi eta iraunkorreneraino.
Edonola ere, Sortuk ekarpen militante jarraitua eta iraunkorra
hobetsi eta sustatuko ditu, berau ezinbesteko oinarria delako
bai erakundearen funtzionamendu egokirako bai bere jarduera
ahalik eta handiena eta eraginkorrena izan dadin, eta,
emantzipazio nazional eta sozialaren bidean, gure helburua

Zuzenketa
Bozkak
delako jendartearen kontzientzia eta inpikazio maila handitzea.
Txuri
249 11
Jatorrizkoa
249 7

Erabiltzailea

250. parrafoa
Aukeraketa
Edonola ere, antolamendu- eta funtzionamendu- ondorioetarako soilik, militantzia horren baitan bi
maila funtzional bereizteko apustua egiten dugu: militantzia organikoa (maila organizatibo
ezberdinetako ekipo edo zuzendaritzetan egituratutako kideak), batetik, eta oinarri militantea
(gainerakoak), bestetik.
Zuzenketa

Bozkak Erabiltzailea
250 1153
250 65

Jatorrizkoa
Txuri
Edonola ere, antolamendu- eta funtzionamendu- ondorioetarako
soilik, militantzia horren baitan hiru maila funtzional bereizteko
apustua egiten dugu: militantzia organikoa (maila organizatibo
ezberdinetako ekipo edo zuzendaritzetan egituratutako kideak),
250 43
oinarri militantea (modu aktiboan sorturen misioan partehartzen
dutenak, afiliatu zein inskribatu) eta "sortu laguna" (kuota
ordaintzeko prest dagoen afiliatua, baina ez duena bestelako ekarpen
aktiborik egingo).

Mikel
Markotegi
Mendiola

251. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai

Ez Txuri

1713 9

170

9

1220 69

Zuzenketa

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoak: Iñaki
Halaber, bilkide (EH Bilduko afiliatu) Zabaleta Urkiola - Arantxa
251
ere badiren eta espreski hala...
Manterola Aizpurua - Nazio
Kontseilua
Sorturen militantziaren baitan
Mati Iturralde - Iñigo Santxo sentsibilitate ezberdinak, ikuspuntuen
251
Jone Lozano - Joseba Alvarez
aniztasuna eta askotarikotasuna
Forcada
direla...

252. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1717 4

9

Zuzenketa
(Atal berria gehitzea
proposatzen da) 4.5.
252
Plan Feminista Askotan
esan...

Erabiltzailea
Adostutako erdibidekoa: Nazio Kontseilua (autoemendakina) - Oier Ibarguren Sarasola (Donostia
Eskualde Zabalaren izenean) - Irati Majuelo - Unai
Ribera - Jakue Rodriguez Sanchez

261. parrafoa
Aukeraketa
Herrigintza esaten diogun esku hartze lerro horren zeregina da ponentzia honen atal politikoan
estrategiko eta lehentasunezkotzat jo ditugun herri mugimendu edota dinamika horien (mugimendu
feminista, euskara eta euskal kulturaren aldeko mugimendua, mugimendu ekologista, migratzaileen
eskubideen aldeko eta arrazakeriaren kontrako mugimendua, hezkuntza mugimendua) sustapena.
Horrek ez du esan nahi gainerako herri mugimendu edota dinamiketan jardungo ez garenik, hala
nola, mugimendu internazionalistan, kirol selekzioen ofizialtasunaren aldeko dinamikan, sexu
askapenaren aldeko mugimenduan... Are gehiago, Zohardian esaten zen bezalaxe, aldarri edota
borroka eraldatzaile zein egitasmo komunitario orok izan behar du Sortuko kideon hauspoa. Alta
horietan beste maila batean jardungo gara eta haiei buruzko tailerrak (hausnarketa espezifikoak)
egin ahal izango baditugu ere, gaur-gaurkoz, bederen, ez dute aurreko bosten kasurako segidan
zehazten denaren moduko itzulpen organizatibo iraunkorrik izango.
Grafikoa: Herrigintza nazio egitura, dinamika estrategikoak eta bestelako tailerrak
Zuzenketa
Bozkak
Herrigintza esaten diogun esku hartze lerro horren zeregina da
ponentzia honen atal politikoan estrategiko eta
lehentasunezkotzat jo ditugun herri mugimendu edota dinamika
horien (lan eta bizi baldintza duinen aldeko borroka, mugimendu
feminista, euskara eta euskal kulturaren aldeko mugimendua,
mugimendu ekologista, migratzaileen eskubideen aldeko eta
arrazakeriaren kontrako mugimendua eta hezkuntza
mugimendua) sustapena. Horrek ez du esan nahi gainerako herri
mugimendu edota dinamiketan jardungo ez garenik, hala nola,
mugimendu internazionalistan, kirol selekzioen ofizialtasunaren
261 1706
aldeko dinamikan, etxegabetzeen kontrako mugimenduan,
pobreziaren aurkakoan, sexu askapenaren aldeko
mugimenduan... Are gehiago, Zohardian esaten zen bezalaxe,
aldarri edota borroka eraldatzaile zein egitasmo komunitario
orok izan behar du Sortuko kideon hauspoa. Alta horietan beste
maila batean jardungo gara eta haiei buruzko tailerrak
(hausnarketa espezifikoak) egin ahal izango baditugu ere, gaurgaurkoz, bederen, ez dute aurreko bosten kasurako segidan
zehazten denaren moduko itzulpen organizatibo iraunkorrik
izango.
Txuri
261 11
Jatorrizkoa
261 3

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa Joseba Enbeita
Ortuondo - Oier
Ibarguren Sarasola
(Donostiako
Eskualde
Batzarraren
izenean) - Nazio
Kontseilua

262. parrafoa
Aukeraketa
Bada, aipatu sustapen lan horretarako, bost mugimendu edota dinamika estrategiko horietako
bakoitzaren baitan lanean dugun kidegoa saretzea/egituratzea proposatzen dugu, alegia, mugimendu
edota dinamika estrategiko horietako bakoitzeko tailer iraunkor edo sare bat eratzea; egitura
organizatibo horizontal bat, espresio eta espazio fisiko bat (tailerra) eta espresio eta espazio birtual

bat (mezularitza aplikazio telematiko bat edo dena delakoa) izango dituena, baita, kasuan, buletin
propio bat ere, hizpide ditugun mugimendu edota dinamika estrategikoetan egin beharreko
eragiletza lanari begira irizpideak kolektiboki sortzeko eta partekatzeko.
Zuzenketa
Bozkak
Bada, aipatu sustapen lan horretarako, sei mugimendu,
dinamika edota lan eremu estrategiko horietako bakoitzaren
baitan lanean dugun kidegoa saretzea/egituratzea proposatzen
dugu, alegia, mugimendu, dinamika edota lan eremu
estrategiko horietako bakoitzeko tailer iraunkor edo sare bat
eratzea (lan eta bizi baldintza duinen aldeko borrokaren kasuan
bat baino gehiago izan liteke, lan eremu horren zabaltasunak
eta aniztasunak gogoeta espezifikoa eskatzen duelarik); egitura 262 1706
organizatibo horizontal bat, espresio eta espazio fisiko bat
(tailerra) eta espresio eta espazio birtual bat (mezularitza
aplikazio telematiko bat edo dena delakoa) izango dituena,
baita, kasuan, buletin propio bat ere, hizpide ditugun
mugimendu, dinamika edota lan eremu estrategikoetan egin
beharreko eragiletza lanari begira irizpideak kolektiboki
sortzeko eta partekatzeko.
Txuri
262 8
Jatorrizkoa
262 3

Erabiltzailea

Adostutako
erdibidekoa: Joseba
Enbeita Ortuondo Oier Ibarguren
Sarasola (Donostiako
Eskualde Batzarraren
izenean) - Nazio
Kontseilua

264. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1707 0

9

Zuzenketa
Sare hauek erronka lokalei
264 erantzuteko aukera izango lukete,
tokiko eremuan...

Erabiltzailea
Oier Ibarguren Sarasola (Donostiako
Eskualde Batzarraren izenean)

272. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1694 4

12

1149 8

30

Zuzenketa
Zohardian esan bezala, egiturak
272 bermatu beharko du Dinamika
Aktibista Propioak...
(Azpi-atal berri bat sortzea) 4.6
272 Sortu euskalduna Euskal Herria
euskalduntzeko...

Erabiltzailea
ADOSTUTAKO ERDIBIDEKOA:
JOSEBA ENBEITA ORTUONDO NAZIO KONTSEILUA
NAZIO KONTSEILUAREN AUTOEMENDAKINA

Aukeraketa
Bestalde, Dinamika Aktibista Propioa (zehazkiago, haren dimentsio konkretu bat) herriratuko dugu,
betiere beronen filosofia eta egiteko moduak zorrotz errespetatuta. Zehazki, proposatzen duguna da
herri eta auzoetan “ARTibismo” delako aktibismo molde eta jarduerari bide ematea, historikoki
ezker abertzalearen ezaugarri bereizgarria izan den agitprop-aren bertsio eguneratutzat jo
genezakeena.

Zuzenketa
Bestalde, Dinamika Aktibista Propioa herritartuko dugu.
Sortuk tokiko planoan garatzen dituen dinamikak eta
horretarako erabiltzen dituen moldeen inguruan unean une
hausnartuko luke, moldeak helburua lortzeko tresna direla,
eta ez helburu, ulertuta. Sortuk eraginkortasuna bilatuko du 272
bere ekimenetan eta, horretarako, esperientzia ezberdin eta
berritzaileak, “ARTibismoa” kasu, martxan jarriko ditu.
Azken hau historikoki ezker abertzalearen ezaugarri izan den
agitprop-aren bertsio eguneratutzat jo genezake.
(Dagoena ezabatu eta honakoarengatik ordezkatu)
Bestalde, Dinamika Aktibista Propioa herriratuko dugu,
beronen filosofia eta egiteko moduak zabalduz. Ekintza
ikusgarriak egitea da asmoa, ekarpen kualitatibo bat
suposatuko dutenak eta indar metaketan eta jendarte
polarizazioan eragiteko gaitasuna izango dutenak.
272
Horretarako, batzuetan sinpatia, umorea edota borrokaren
“teatralizazioa” erabili beharko ditugu (orain arte egindako
“performance”-ak bezalakoak) baina besteetan ere
irmotasuna, determinazioa eta borrokarako grina erakusteko
ekimenak sustatu beharko ditugu, gure herriaren
“tenperatura politikoa” igoarazteko.
Txuri
272
Jatorrizkoa
272

Bozkak

Erabiltzailea

1103

Adostutako
erdibidekoa: Oier
Ibarguren Sarasola
(Donostiako Eskualde
Zabalaren izenean) Mikel Von Wixhmann Nazio Kontseilua

121

Eneko Compains Silva

68
33

273. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1762 0

5

Zuzenketa
Erabiltzailea
(Atal berria gehitu) 5.6 Landa eremuak eta Adostutako erdibidekoa: Aitziber
273
despopulatutako eremuak Euskal...
Larrea - Nazio Kontseilua

275. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai

Ez Txuri

1777 4

5

1769 10

5

156

1233 56

Zuzenketa
Sorturen barne funtzionamendua
275 demokrazian oinarritzen da. Honela, barnekargu guztiak bere...
Barne-demokrazia eta militantziaren
275 erabateko engaiamendua dira Sorturen
oinarriak. Eraginkortasuna eta...
275

Sortun egin beharreko lan iraultzaileak
dedikazio osoa eskatzen du. Hori...

Erabiltzailea
Mati Iturralde - Iñigo Santxo Jone Lozano - Joseba Alvarez
Forcada
Mati Iturralde - Iñigo Santxo Jone Lozano - Joseba Alvarez
Forcada
Mati Iturralde - Iñigo Santxo Jone Lozano - Joseba Alvarez
Forcada

276. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1150 15 32

Zuzenketa
Kongresuaren aldizkakotasuna bost urtekoa
276 izango da. Konferentzia Politikoarena, orain
arte...

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

Aukeraketa
Arestian esan bezala, horietan, gainerako erabakiguneetan bezala, bozka eskubidea sortzaileek
baino ez dute izango. Are gehiago, Kongresuaren kasuan, erabaki organo gorena den heinean, eta
bertan hartzen diren erabakiak izan litezkeen garrantzitsuenak diren heinean, gutxienez sei
hilabeteko antzinatasuna duten afiliatuek baino ezingo dute parte hartu. Konferentzia Politikoetan
eta Nazio Batzarretan, berriz, gutxienez hiru hilabeteko antzinatasuna dutenek. Edonola ere,
Konferentzia Politikoaren kasuan, hausnarketarako eta eztabaidarako espazio irekiak eskainiko dira.
Zuzenketa

Bozkak Erabiltzailea
276 1113

Jatorrizkoa
Arestian esan bezala, horietan, gainerako erabakiguneetan bezala,
bozka eskubidea sortzaileek baino ez dute izango. Are gehiago,
Kongresuaren kasuan, erabaki organo gorena den heinean, eta bertan
hartzen diren erabakiak izan litezkeen garrantzitsuenak diren
heinean, gutxienez urte bateko antzinatasuna duten afiliatuek baino 276 89
ezingo dute parte hartu. Konferentzia Politikoetan eta Nazio
Batzarretan, berriz, gutxienez hiru hilabeteko antzinatasuna dutenek.
Edonola ere, Konferentzia Politikoaren kasuan, hausnarketarako eta
eztabaidarako espazio irekiak eskainiko dira.
Txuri
276 79

Alberto
Matxain
Beraza

278. parrafoa
Aukeraketa
Ganbera bikoitzeko zuzendaritza eredu baten aldeko apustua egiten dugu. Alegia, Nazio Kontseilua
eta Nazio Idazkaritza, biak ala biak lirateke zuzendaritza markoak; lehena, normalean, eta epe erdira
begirako zuzendaritzaz arduratuko litzateke; bigarrena, berriz, normalean, astero bilduko litzateke,
eta eguneroko zuzendaritzaz arduratuko litzateke.
Zuzenketa
Bozkak
Ganbera bikoitzeko zuzendaritza eredu baten aldeko apustua
egiten dugu. Alegia, Nazio Kontseilua eta Nazio Idazkaritza,
biak ala biak lirateke zuzendaritza markoak; lehena, normalean,
bizpahiru hilean behin bilduko litzateke, baita, ez-ohiko eran,
278 1077
ildoaren gaineko erabaki garrantzitsu bat hartu beharko
litzatekeen guztietan ere, eta epe erdira begirako zuzendaritzaz
arduratuko litzateke; bigarrena, berriz, normalean, astero bilduko
litzateke, eta eguneroko zuzendaritzaz arduratuko litzateke.
Ganbera bikoitzeko zuzendaritza eredu baten aldeko apustua
278 104
egiten dugu. Alegia, Nazio Kontseilua eta Nazio Idazkaritza,

Erabiltzailea

Nazio
Kontseiluaren autoemendakina

Eneko Compains
Silva

Zuzenketa
Bozkak
biak ala biak lirateke zuzendaritza markoak; lehena, normalean,
hiru hilean behin bilduko litzateke, Nazio Kontseilua hiru
ASTEAN behin bilduko da eta Nazio Idazkaritzak dagokion
bitartekoak jarriko ditu bilera eraginkorrak izan daitezen eta
Kontseiluak bere zuzendaritza funtzioa bete dezan, eta epe erdira
begirako zuzendaritzaz arduratuko litzateke; bigarrena, berriz,
normalean, astero bilduko litzateke, eta eguneroko zuzendaritzaz
arduratuko litzateke.
Txuri
278 93
Jatorrizkoa
278 32

Erabiltzailea

279. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1202 3

68

Zuzenketa
Nazio Idazkaritzaren osaketa berria honako
279
hau izango da: ◦ Idazkari...

Erabiltzailea
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

282. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai

Ez Txuri

167

1083 110

139

1083 90

1243 24

65

Zuzenketa
(Dagoena ezabatu eta honakoagatik ordezkatu)
282 Hautaketa moldeari dagokionez Nazio
Idazkaritza...
Idazkari nagusiaren kargua dedikazio osokoa
282
izango da, eta beraz, Sortuz...
Nazio Kontseiluaren osaketan lurraldeen arteko
282
gutxieneko oreka bermatze aldera, herrialde...

Erabiltzailea
Eneko Compains Silva
Aingeru Mimentza
Sanchez
Nazio Kontseiluaren autoemendakina

285. parrafoa
Aukeraketa
Arestian esan bezala, herrialdeko arduradun politikoaren inguruan zuzendaritza lantalde funtzional
eta autoaskia osatuko dugu. Zuzendaritza lantalde hori izango da herrialde mailako zuzendaritza
marko bakarra (herrialdeko idazkaritza), salbu, kasuan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, non
nazio mailan bezalaxe, bigarren zuzendaritza ganbera bat era litekeen (Kontseilua), betiere
hartarako beharra balego.
Zuzenketa
Bozkak
Erabiltzailea
Arestian esan bezala, herrialdeko arduradun politikoaren
285 1206
Nazio
inguruan zuzendaritza lantalde funtzional eta autoaskia osatuko
Kontseiluaren autodugu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zuzendaritza lantalde hori
emendakina
izango da herrialde mailako zuzendaritza marko bakarra
(herrialdeko idazkaritza); Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian,
berriz, eta bertako sortzaileek aurkakorik erabakitzen ez duten

Zuzenketa
artean, behintzat, nazio mailan bezalaxe, bigarren zuzendaritza
ganbera bat izango da (Kontseilua).
Txuri
Jatorrizkoa

Bozkak

Erabiltzailea

285 46
285 20

288. parrafoa
Aukeraketa
Urtean baitezpada herri batzar bat egitea proposatzen dugu: ikasturte politikoaren hasieran. Eta
hortik aurrera, batzarra beharrezkoa denean baino ez biltzea, alegia, dela tokiko dinamika politikoak
dela gai konkretu batek hala eskatzen dutenean [ikus Ildo politikoaren lanketa eta transmisiorako
barne dinamika].
Zuzenketa
Bozkak Erabiltzailea
Zohardian finkatu bezala, Herri Batzarra, herriko erabakitzeorgano gorena eta Sortzaileen topagune nagusia izaki, behar
bestetan bilduko da, alegia, dela tokiko dinamika politikoak dela
gai konkretu batek hala eskatzen duen aldiro, garbi utzirik ezen,
Nazio
“Ildo Politikoaren lanketa eta transmisiorako barne dinamika”
288 1223
Kontseiluaren
atalean esaten den bezala, aktualitate politiko-instituzionalaz
auto-emendakina
jarduteko markoa EH Bilduren herri batzarra dela, ez Sorturena,
baita EH Bilduren herri batzarra gurea ere badela eta,
horrenbestez, Sorturen herri batzarraren maiztasuna eta gaiordena zehazterakoan berau oso presente eduki beharra dagoela.
Txuri
288 31
Jatorrizkoa
288 19

295. parrafoa
Gehikuntzak eta ezabaketak
Bai Ez Txuri
1711 4

12

Zuzenketa
Erabiltzailea
296. Hiriguneetako oinarri soziala
Pipe San Epifanio San Pedro 295 lantzeak eremu antolaketaren berezitasun (Hiriburuetako hainbat kideren
gehigarria du....
izenean)

