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1.- SORTUREN ANTOLAKUNTZA-
PRINTZIPIOAK

1.1.-Funtzionamendu demokratikoa
1.-Sortu erakunde demokratikoa da,  demokrazia sakontzea eta errotzea helburu duena, 

bai jendarte osoaren antolamenduari eta funtzionamenduari dagokienez, bai Sorturen 
beraren antolakuntzari eta barne-funtzionamenduari dagokienez,  horretarako, apustu 
irmoa dagielarik gaur egun nagusi den demokrazia soilik ordezkaritzailearen muga estuak 
gaindituko lituzketen demokrazia partehartzaile eta zuzenezko adierazpideetarantz 
aurreratzearen alde. Horregatik guztiarengatik, Sortuk behartu egiten du bere burua 
behar diren mekanismo guztiak inplementatzera honako hau bermatzearren: alde 
batetik, bere barne-funtzionamendu demokratikoan sakontzea, eta, horretarakoxe hain 
zuzen, militantziaren partaidetasuna eta protagonismoa ahalik eta handienak bihurtzea 
erabakiak hartzerakoan. Hala bada, helburu aldibereko bikoitz horrek ondoko hau 
guztia beharresten du:

•	 Sortzaile	guztien	berdintasuna		bermatzea	pertsona	bat	boto	bat	oinarrian	finkatuz.

•	 Ildo	politikoaren	baitako	erabaki	 oro	 sufragio	unibertsal	 eta	 zuzenekoaren	bidez		
hartuko dela bermatzea, erabakizun den gaiari dagokion unean-uneko lurralde-
batzarrean.

•	 Bermatzea,	halaber,	Sorturen	zuzendaritza-	eta	ordezkaritza-kargu	guztiak	sufragio	
unibertsal eta zuzenekoaren bidez hautatuak izan daitezela. Muga bakarra izango 
du sufragio unibertsal eta zuzeneko horrek, genero-zuzentaraua hain zuzen 
ere, organo horietarako hautatuko diren gizonezkoen eta emakumeen kopurua 
berdintze aldera. 

•	 Bermatzea,	 era	 berean,	 Sortzaile	 oro	 hautesle	 eta	 hautetsi	 izan	 ahal	 izatea,	
nahiz Sorturen Zuzendaritza Nazionalerako, nahiz herrialde- eta herri-mailako 
zuzendaritzetarako.  

•	 Bermatuko	dira,	baita	ere,	maila	guztietako	zuzendaritzek	egindako	kudeaketaren	
kontrolerako	 eta	 fiskalizaziorako	mekanismoak,	 dagokion	 zuzendaritza	bakoitzari,	
urtero kudeaketa-txosten bana gutxienez, edo, unean-uneko eta tokian-tokiko 
Batzarretan	 Sortzaile-kopuru	 aski	 adinako	 batek	 hala	 eskatuz	 gero,	 baita	 kontu-
emate beren-beregiak ere aurkez ditzan galdatuz. 
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•	 Mekanismo	ezeztatzaileak	egotea	ere	bermatuko	da,	Sortuko	edozein	kargu	hautetsi	
bere arduratik aldenarazia izan ahal dadin esleitu zitzaion agintaldia bukatu baino 
lehen ere, baldin Sortzaile-kopuru aski adinako batek hala eskatzen badio kargu 
hura dagokion batzarrari. Ezeztapenok beti ere banakoak izango dira, inoiz ez 
kolektiboak, eta ezeztapen horretarako boto-ematea arduradun hori hautatu zuen 
hautesle-multzo berak egin beharko du. 

•	 Gizonezko-	eta	emakumezko-kopuruari	buruzko	berdintasun-irizpide	bermatzaileak	
ezarriko dira, dela zuzendaritza-organoetarako, dela bozeramailetza, hautes-
zerrenda, lan-talde eta abarretarako. Zehazki, bermatuko da, Sorturen zuzendaritza-
alor guztietan (Kontseilu Nazionala eta Tokikoak eta kasuan Herrialdeko Kontseilua),  
inoiz ez egotea %60tik gorako eta %40etik beherako  gizon- nahiz emakume-
portzentaiarik. 

•	 	 Agintaldien	 hurrenez-hurrenketari	 epemuga	 jarriko	 zaio.	 Sortu	 erabat	 sinetsita	
dago ezen agintaldien errepikapen hurrenez-hurrengotua eta epemugarik gabekoa 
ez dela ona ez pertsonarentzat ez erakundearentzat. Horregatik, Sortuk behar diren 
mekanismoak abiaraziko ditu halakorik gerta ez dadin, Sortzaile berriak eta berauen 
artetik koadro berriak etengabe sor daitezen sustatuz, eta, ardura-postuei eta 
eginkizun militanteei dagokienez, kargudun berri horien txanda-hartzea aldeztuz. 
Eta hala izango da, bai tokian tokiko mailan, baita nazio-mailan ere. 

•	 	Bateraezintasun-irizpideak	ere	ezarriko	dira,	karguen	(barnekoen	eta	kanpokoen)	
aldibereko metaketa ekiditearren eta, hartara, hainbat erantzukizun aldi berean 
edukitze horretatik erator litekeen edozein agintekeria saihestearren. 

•	 	 Gardentasuna,	 bai	 antolakuntzarena	 bai	 kontuena,	 bermatuko	 da,	 	 horretarako	
joko arau garbiak ezarriz eta eskatimen konponbidea ahalbidetzeko bide eta 
prozedimenduak ezarriz.

•	 Bermeen	Batzorde		bat	eratuko	da,	zeina	arduratuko	den,	militantziaren	eskubideak	
osoki zaintzeaz ez ezik, baita antolakuntza-printzipio hauetatik erator daitezkeen 
betebehar estatutario eta/edo arautegizko guztiak betearazteaz ere. 

1.2.-Partaidetasuna: antolakuntza-ereduaren 
ardatza

2.-Sortuk bere militantziaren partaidetasunean kokatzen du bere antolakuntza-
ereduaren ardatza. Partaidetasuna eztabaida eta gogoetetan, partaidetasuna 
erabakiak hartzerakoan, partaidetasuna sorkuntzazko Tailer eta dinamika guztietan, 
partaidetasuna	 zeinahi	 motatako	 aktibismo	 eta	 mobilizazio	 orotan...	 Izan	 ere,	
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partaidetasunik gabe, hutsal litzatekeelako barne-demokrazia. Edo, bestela esanda, 
partaidetasuna delako edukia eta zentzua damaizkiona barne-demokraziari, eta, 
ezarian, kanpo-demokraziaraino ere hedatuko dena. 

3.-Beraz,	militantziaren	protagonismoa	eta	partaidetasuna	sustatuko	ditu	Sortuk	esparru	
eta	 maila	 guztietan.	 Eta	 ahalegin	 guztiak	 egingo	 ditu,	 	 azken	 finean,	 estrategiaren	
diseinua eta zuzendaritzaren gauzapena ez daitezen izan zuzendaritza nazionalaren 
–barka hitzaren errepika – eta ez beste inoren eskumen  berekoia, baizik eta ariketa 
kolektibo bat, behetik gora mamitua.   Eta horrela jokatuko du, ez soilik arrazoi etiko 
nahiz estetiko batengatik (Sortuk defendatzen dituen helburu politikoei leial izatearren, 
hau da, esanaren eta eginaren arteko koherentziari eustearren), hori ere bai noski, 
baizik	 eta,	 batez	 ere,	 arrazoi	 estrategiko	 batengatik.	 Izan	 ere,	 sozialki	 oro	 har	 lortu	
nahi dugun jendearen protagonismoaren eta partaidetasunaren emendatzea eta 
areagotzea inoiz gauzatuko bada, lehen-lehenik, geure erakundearen beraren barruan 
dagokigu protagonismo eta partaidetasun hori sustatzea. Zeren eta, lortzen baldin 
badugu gure erakundearen baitako partaidetasuna eredugarria izatea, eredutasun 
hori, oharkabean nahiz ohartuki, erantsi egingo baitzaie denboraren poderioan gurekin 
harremanetan dauden guztiei: erakunde publikoei, herri-mugimenduei, erakunde 
sindikalei… Eta, bestalde, militantziaren partaidetasuna areagotzea guztiz estrategikoa 
da, horrek areagotu egiten dituelako erakundearen jakintasuna eta eraginkortasuna.  
Hiru zentzuotan areagotu ere: 

•	 Lehenik,	erakundeak	eskura	dituelako,	eta	noiznahi	baliagarri,	militante	guztien,	eta,	
beraz,	Ezker	Abertzale	osoaren,		ezaguera,	adimena	eta	gaitasuna.

•	 Bigarrenik,	eta	ondorioz,	partaidetasunari	esker	lortzen	delako	erakundeak	hartutako	
erabakiak adimentsuagoak eta, beraz, eraginkorragoak izatea. Eta hau halaxe da, 
zeren eta, gehienetan, hogei pertsonak gehiago eta hobeto pentsatzen baitute 
bik baino, berrehunek gehiago eta hobeto hogeik baino, eta bi milak gehiago eta 
hobeto	berrehunek	baino.	Beraz,		militantziak	gogoetetan	eta	erabakizunetan	parte	
hartzeak berekin dakar denok ere gutxiagotan huts egitea, eta, huts eginez gero 
ere, partaidetasunari esker, erreakzioak eta jokabideak oso bestelakoak izan ohi dira, 
nolanahi ere.  Hain zuzen ere, erabakiak pertsona gutxi batzuek, gehiengotik aparte, 
hartzen dituztenean, kainitak eta suntsitzaileak izango baitira eskuarki erreakzio eta 
jokabide horiek; aldiz, erabakiak ahalik eta kolektiboenak eta partekatuenak izanez 
gero, jarrera arduratsu eta eraikitzaileak nagusituko. 

•	 Eta,	 hirugarrenik,	 partaidetasunak	 sustatu	 egiten	 dituelako	 militantziaren	
gogobetetzea eta auto-betegintzarrea, eta hori guztiz mesedegarria zaiolako bere 
eginkizunen betekizuna hobetzeko, autoestimu pertsonal eta kolektiboan hazteko, 
eta, azken batean, praxi politiko eraginkorrago eta eraldatzaileago bat garatzeko. 
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4.-Dena den, partaidetasuna ez da dekretu bidez sortzen: ikaste-bide bat behar du, 
partaidetasun-eskolak behar ditu, berari etekina ateratzen ikasteko metodologiak 
behar ditu, betiko ordezkaritasun politikoaren eta kontsignen “goitik beherako” 
transmisioaren kultura inoiz aldatuko badugu. Era berean,  partaidetasunak denbora 
behar du, eztabaidatzeko, partekatzeko, ideiak zoritzeko eta ondorioak ateratzeko 
denbora.	 Azkenik,	 partaidetasunak	 ezinbestekoa	 du	 elkarrizketaren	 kultura	 dei	
genezakeenaren	 gizarteratzea	 eta	 finkatzea,	 eztabaida	 partekatuak	 sortzearren,	
militantziaren sormen ostendua agerraraztearren, berau ahalduntzearren. Elkar-
aditzearen	 kulturan	 hezten	 baldin	 bada,	militantziak	 konfiantza	 hartzen	 du,	 eta,	
ondorioz, bere sortzailetasuna eta ekite-ahalmena gehitzen. 

5.-Horregatik eta horretarako, Sortuk:

•	 Ugaritu	 egingo	 ditu	 partaidetza-mekanismoak,	 hala	 fisikoak	 nola	 telematikoak,	
gogoeta- eta erabakitze-une eta -guneetan (batzarrak, tailerrak, kontsultak, 
erreferendumak…).

•	 Ugaritu	egingo	ditu	ekarpen	militanterako	esparruak	eta	bideak	ere,	halako	moldez	
non Sorturen proiektu politikoa bereganatua duen eta beronen garapenean parte 
hartu nahi duen pertsona orok egin ahal izango baitu bere ekarpena, berau txikia, 
mugatua, noizbehinkakoa eta are behingoa bakarrik izanik ere. 

•	 Militantziaren	 partaidetza	 erraz	 dezaketen	 neurriak	 hartuko	 ditu,	 baita	 hura	
eragozten	duten	oztopo	guztiak	baztertuko	ere,	bereziki	emakumeen	kasuan.	Beraz,	
besteak beste, Sortu arduratu egingo da, bileretarako egunak eta orduak ez ezik, 
erakundearen barne-antolakuntzari  dagozkion gainerako inguruabar guztiak ere, 
ez militante liberatuen baizik eta militante boluntarioen  ahalbideetara egokitzeaz.  
Eta	bermatu	egingo	du	Nazio	Batzar,	Kongresu	eta	Konferentzia	Politiko	guztietan	
haurtzaindegi-zerbitzua egotea. 

•	 Sortu	saiatuko	da,	halaber,	bilera-kopurua	gutxitzen	eta,	batez	ere,	eraginkorragotzen,	
erakargarriago ez ezik, batik bat, emankorragoak gerta daitezen. 

•	 Militantziaren	 etengabeko	 trebakuntza	 ere	 bermatuko	 du,	 trebakuntza	 ez	 soilik	
politiko-ideologikoa, baizik eta antolakuntza-teknikei, metodologia partehartzaileei 
etab.i buruzkoa ere bai. 

•	 Mekanismoak	inplementatuko	ditu,	batez	ere	telematikoak,	erakundearen	ezagutza	
metatua (bere ekoizpen teoriko-praktiko guztia) ororenganatzea ahalbidetzeko, 
ezagutza hori militantzia osoaren eskura egon dadin.  

•	 Sortu	ahaleginduko	da	dezentralizazioa,	autogestioa	eta	autorregulazioa,	baita	talde-
lana ere, bideratzen. Zehazkiago, saiatuko da erakunde osoaren lana  autonomia-
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maila handiko hainbat talderengan antolatzen, eta haiek ongi hornitzen, hau da, 
behar diren baliabide guztiak beraien eskura jartzen, dena delako lan horren 
prozesua, osoa ez bada ere, gehientsuena bederen, burutu ahal izan dezaten. Eta 
hori horrela izango da nazio-mailan zein tokian tokiko mailan. 

•	 Sortuk	egituren	horizontaltasunaren	aldeko	apustua	dagi,	edo,	zehazkiago	esanda,	
egiturok hornitzearen aldekoa halako gogoeta, elaborazio, sorkuntza eta elkar-lan 
horizontal eta zabaletarako dinamikez eta espazioez non Sortzaile ez diren hainbat 
pertsonak ere parte hartu ahal izango baitute berorietan. 

1.3.-Adierazpen-askatasuna, iritzi-korronteak eta 
hartutako erabakiekiko leialtasuna

6.-Sortuk, bere antolakuntzaren baitan, bermatu egingo du adierazpen-askatasuna, baita 
eztabaida irekia, librea eta partehartzailea ere, norberaren beste militanteenganako 
errespetua ezarriz muga bakartzat. Eta hala egingo du, berriro diogu, ez arrazoi 
formalengatik bakarrik, estrategikoengatik baizik. Sorturen iritziz, ikuspuntuen aniztasuna 
eta askotarikotasuna, hala nola beraien arteko kontrastea, abiagune estrategiko 
egokia baita eztabaiden, erabakien eta pentsamendu kolektiboaren beraren kalitatea 
hobetzeko.  

7.-Nolanahi ere, erabakiak hartu aurretik norberak bere jarrera edo iritzia, edozein dela ere, 
defendatzeko askatasuna, edo edozein kritika nahiz desadostasun adierazteko aukera, 
ez	dago,	eta	ez	da	egon	behar,	diziplina	militanteari	 kontrajarria.	Barne-diziplinaren	
oinarri oinarrizkoa baita Sortuko militante bakoitzak onartzea ezen erabakiak beti 
kolektiboak direla, eta berauei, gehiengoz onartuak izan ondoren, denok men egin 
behar	 diegula,	 eztabaidaren	 emaitzak	 militante	 guztioi	 erasaten	 baitigu.	 Barne-
diziplinak aintzat hartzen ditu diferentziak, baina ez indiziplinak elikaturiko disidentziak.

8.-Horregatik, Sortuk onartzen ditu bere baitan iritzi-korronteak, baina beti ere garbi 
utzirik ezen hala izateak ez diola automatikoki iritzi-korronte bati eskubiderik ematen 
zuzendaritza-organoetan ordezkaritza-kuotarik izateko,  eta onartzen ditu, beti ere 
halaber, baldin eta iritzi-korronteok begirunea erakusten eta menekotasuna frogatzen 
badute kolektiboki hartutako erabakien gailentasunaren printzipio nagusiarekiko. Hala 
izan ezik, Sortuk ezetsi egiten du jarduera disidente edo zatitzaile oro. 

1.4.- Bat-etortze zabalen bilaketa
9.-Sortu	bat-etortze	militante	zabalen	aldeko	erakundea	da,	guztiz.	Bai	barne-	bai	kanpo-

bizitzan, dela zuzendaritzako organoetan, dela oinarrikoetan, Sortuko militanteek 
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ahaleginak eta bi egin behar dituzte beti, erabakiak hartzerakoan, bat-etortzerik ahalik 
eta	zabalena	erdiestearren.	Beraz,	beste	nolabait	esanda,	eginahalak	ere	egin	behar	
dira erabakiak gehiengo minimoz edo gutxiengoei amore-emate txikienik ere gabe 
har ez daitezen. Erabaki ozta oztakoak arazo-iturri bihurtu ohi dira luzarora gabe,  
urruntzeak, disidentziak edo zatiketak sortuz.  Nolanahi ere, ezin dugu inola ere onartu 
konbentzimendu kolektibo zabalik erdiesteko behin-behineko ezintasuna bihur dadin 
behin betiko geldokeria nahiz inhibizio politiko.  

1.5.-Kritika eta autokritika
10.-Sortuk erabat aintzakotzat hartzen ditu kritika eta autokritika etengabeak eta 

objektiboak,  autoederrespenkeria saihesteko, politika erratu eta erratikoak zuzentzeko, 
eta ekintza politikoaren gabeziak eta eskasiak gainditzeko. Kritikaren eta autokritikaren 
helburua, izan ere, Sorturen lan eta jarduera politikoaren doitasuna eta eraginkortasuna 
balioztatzea eta hobetzea da. 

11.-Nolanahi ere, Sorturen organo eta egituren barruan egin behar da beti kritika, eta ez 
berorietatik at, eta are gutxiago, noski, hedabideen bitartez. Denon artean hitzarturiko 
bide bidezkoen arabera egiten ez den edozein kritika militantziarenganako errespetu-
falta bihurtzen da,  difamaziorako hazkurri, eta desakordiorako oinarri, arazoa 
konpontzen lagundu beharrean, berau gaizkoatzen eta kohesio-eza eta disidentzia 
sustatzen dituena. 

12.-Beraz,	kritika	orok	okerrak	zuzentzea	behar	du	izan	helburu,	eta,	horrenbestez,	izaera	
pertsonalean eta ez politikoan ardazten den edozein kritika suntsitzaile, edo militanteren 
bat, tokiko egituraren bat edo zuzendaritza politikoko organoren bat gutxiestea edo 
gaitzestea xede duena, ez da onargarria. Era berean, desilusioa eta/edo etsipena 
hedatzera eta militantziaren borroka-gogoa makaltzera bideraturiko zeinahi kritikak 
nahiz jokabidek ezin du inolako oihartzunik izan Sorturen baitan, eta halakoak guztiz 
baztertu beharrak dira, proiektu politikoa bera jartzen baitute zalantzan eta arriskuan. 
Kritikoak eta autokritikoak izan behar dugu, baina hiperkritizismoak eztabaida bera eta 
beraren praktika deusezten dituela sekula ahaztu gabe.  

1.6.-Boluntariotzaren eta oinarriko aktibismoaren 
aldeko apustua

13.-Sortu borondatezko militantzian eta oinarrizko aktibismoan funtsaturiko erakunde 
bat da. Horregatik, ezin itzurizko gaitz txikiagotzat onartuko du pertsona militante 
liberatu batzuk, ahalik eta gutxien, izan beharra,  eta, lehenago esan bezala, ekarpen 
militanterako bideak eta mekanismoak sortu eta ugarituko ditu, beti ere saiatuz 
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erakundearen barne-erritmoa egokitzen, ez liberatuen berez mugarik gabeko zerbitzu-
ordutegira, baizik eta askoz mugatuagoa den borondatezko militantziarenera. Eta 
hala egingo du, dinamika endogamiko eta/edo oro-zuzendu-nahirik sor ez dadin, eta, 
hartara, militantziaren benetako partaidetasuna eta, ondorioz, lehen esan bezala, 
erakundearen funtzionamendu demokratikoa bermatuak izan daitezen. 

14.-Nolanahi ere, pertsona liberatu kopuru minimo bat izatearen beharrezkotasuna 
zalantzarik gabekoa da, zenbait erantzukizunek dedikazio osoa exijitzen baitute erakunde 
batengandik, eta, beraz, horietaz arduratu behar diren pertsonentzat, ezinezkoa izaten 
baita ardura hori beste ezein ohiko lanbide soldatapekorekin bateratzea. 

15.-Bestalde,	 aurre	 egin	 behar	 zaio	 pertsona	 liberatuen	 gainean	 gaur	 egun	 ezarria	
dagoen estigmari, eta zor zaien merezimendua aitortu, zinez, liberatu izateak eta, oro 
har, edozein erantzukizun-kargu aurrera eramateak suposatzen dituen ahaleginari 
eta	sakrifizioari,	batik	bat,	bozeramaile	diren	edo	proiekzio	publikoa	duten	pertsonen	
kasuan, zeren eta, beti ere, erantzukizun horiek presio eta higadura pertsonal handia 
bai baitakarte berez berekin. 

1.7.-Elitismo, burokratismo eta instituzionalismo huts 
hutsalaren ezespena 

16.-Sortuk kontrakar dagie elitismoari, burokratismoari eta zeinahi desbideratze nahiz 
instituzionalistari. Horrenbestez, Sortuk ezetsi egiten du, zuzendaritza nazionalera iritsi 
ahal	 izateko,	tankera	teknikozko	ezein	baldintza	(profil	akademikoak,	esate	baterako)	
ezinbestekotzat ezartzea, eta ahaleginak egingo ditu zuzendaritza horretako kide 
gehienak izan ez daitezen ez pertsona liberatu ez kargudun publiko. 

1.8.-Militantziaren zaintza osoa
17.-Ez badugu lortzen erakundeak beste era batera funziona dezan, nekez lortuko dugu 

beste era bateko militanteak eta pertsonak sortzea. Erakundea (hots, militanteok, 
gu	geu	baikara,	 lehen	eta	azken	finean,	hura	eratzen	dugunok)	ezin	da	 izan	 jendea	
txikitzeko	makina	bat.	Militantziak	sakrifiziorako	pairamen-puntu	bat	du,	baina	sakrifizio	
horrek	ez	du	zertan	traumatikoa	izan.		Guztiz	alderantziz,	militantzia	gogobetetze-iturri	
izan behar da guretzat, gure garapen eta zoritze pertsonalerako aberasgarri, zentzu 
moralean, zeren horrela eta ez bestela arituko baikara jendarteko harremanak benetan 
eraldatzen, horrela eta ez bestela izango baikara eraldakuntza sozialaren subjektu 
eraginkor, horrela eta ez bestela gertatuko baitira erakargarri konpromiso eta inplikazio 
militanteak, eta horrela eta ez bestela emango baitugu militanteok geure onena, 
erakundearen praktika politiko eraldatzailea zinez doituagotuz eta eraginkorragotuz.  
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18.-Honenbestez, Sortuk:

•	 Behar	diren	mekanismoak	atonduko	ditu,	militanteen	arteko	harremanak	orekatuak	eta	
osasungarriak izan daitezen, adin-aldearengatik, sexu-generoarengatik, eskarmentu 
militantearengatik eta/edo izandako erantzukizun-karguengatik, batzuen eta besteen 
artean	egon	 litezkeen	 larderiazko	nahiz	menekotasunezko	 jokaerak	ekidinez.	Botere-
maila handiagoa duten edo izan duten kideek ikasi egin beharko dute berori partekatzen. 
Sortuk, beraz,  neurriak egokituko ditu militantzia osoaren ahalduntze aldera. 

•	 Bere	 militanteen	 trebakuntza	 eta	 prestakuntza	 integrala	 bermatuko	 du,	 esparru	
bakoitzean diagnostikoa eginez beharrizanak zeintzuk diren, eta hurrengo lau urteetarako 
trebakuntza- eta prestakuntza-plan bat diseinatuko du, aparteko arreta eskainiz 
partaidetzarako, bileren dinamizaziorako, gatazken kudeaketa eta konponbiderako, 
komunikazio ez-bortitzerako etab.etarako prestakuntzari.  

•	 Prestakuntza-protokolo	 bat	 landuko	 du,	 baita	 ahalduntze-guneak	 ere,	 Sortzaile	
berrientzat. 

•	 Bermatu	 beharko	 du,	 halaber,	 militantzia	 eta	 bizitza	 pribatua	 elkar-orekatu	 ahal	
izatea, baita militantzia eta garapen pertsonala ere, berau edozein eratakoa delarik 
ere (irakurketa, kirola, ikasketak, lana, familia- eta/edo adiskidetasun-harremanak…). 
Horretarako, alde batetik, berriro diogu, ugaritu egin beharko ditu ekarpen militanterako 
erak eta bideak, nornahik, bere egoera pertsonala zeinahi izanik ere, bere ekarpena 
egin ahal izan dezan. Eta, bestetik, kontziliazio-neurri konkretuak ezarriko ditu.

•	 Ikasturtearen	 hasieran,	 berraztertu	 egingo	 du	 erakundearen	 funtzionamendua:	
ordutegiak, bilera-tokiak, militanteen egoera pertsonala, horietako bakoitzaren 
lan-karga….Eta neurri konkretuak hartuko ditu militantziaren zaintzarako eta talde-
kohesiorako.

•	 Militantziaren	 jardueraren	 jarraipen	 eta	 ebaluazio	 sistematikoak	 egingo	 ditu,	 zuzen	
eginak goraipatu eta indartzearren, eta oker eginak zuzendu ahal izateko neurriak 
asmatzearren. 

1.9.- Ezker Abertzalearen gaitasunen antolakuntza
19.-Sortuk	gai	izan	behar	du	antolakuntza-maila	guztietara	iritsi	eta	Ezker	Abertzalearen		

gaitasun guztien onurez baliatzeko. 

20.-Hala bada, horretarako, lehen-lehenik, biderkatu egin behar dira ekarpen militanterako 
guneak eta bideak, aintzat hartuz eta ahalbidetuz edozein ekarpen, berau txiki, mugatu, 
noizbehinkako edo, are, behin bakarrikoa izanik ere. 
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21.-Bestalde,	eta	zehazkiago,	Sortuk	etekina	ateratzen	jakin	behar	du	Ezker	Abertzale	osoan	
barrena	hedaturik	dagoen	kualifikazio	teknikotik,	guztiz	aberatsa	baita,	han-hemenka	
hainbat enpresa eta proiektu profesionaletan diharduten pertsona ugarirengan 
mamitua, eta, horretarako, behar diren partaidetza- eta lankidetza-mekanismo guztiak 
atondu behar ditu, ahalik eta kalitaterik goreneko ekarpen tekniko militantea mailegatu 
eta baliatu ahal izateko, kalitate horren iraupena eta berrekoizpena kaltetu gabe, noski. 

1.10.-Bertikalaren eta horizontalaren arteko oreka
22.-Sortuk	 	 maila	 goreneko	 balioa	 deritzo	 eraginkortasunari.	 Beraz,	 Sortuk	 ahalik	 eta	

praktikarik demokratikoen eta partehartzaileneko erakunde bat izan nahi du, baina, 
aldi berean, egoera politiko beti ere aldakorrari ahalik eta azkarren, ordenatuen eta 
eraginkorren erantzun diezaiokeena. Demokraziarik ez badago gure artean, munstro bat  
sortuko	dugu,	eta	eraginkortasunik	ez	badago,	berriz,	etorkizun	antzua.	Antolakuntza	
horizontalak partaidetasuna eta demokrazia ahalbidetzen ditu, baina muga nabariak 
ere	baditu	erantzun	azkar,	baliagarri	eta	malguak	ematerakoan.	Antolakuntza	bertikala	
eraginkorragoa izan ohi da, eskuarki, erantzun azkarrak emateko, nahiz eta, maizegi, 
buru erraldoidun baina oinik gabeko munstro ere bilaka daitekeen azken batean. 

23.-Horregatik egiten du Sortuk bertikaltasuna eta horizontaltasuna elkar-orekatzearen 
aldeko apustua: egitura bertikalak, alde batetik,  eta partaidetza, gogoeta, sorkuntza 
eta	ekarpen	militanterako	gune	horizontal	eta	irekiak,	bestetik.	Behineneko	helburutzat	
harturik, beti ere, akatsak eta arriskuak ekiditea eta, aldi berean, antolakuntza-era 
bataren eta bestearen aukerak ahalik eta ongien baliatzea. 

1.11.-Egituraren minimizazioa eta dinamika 
politikoaren maximizazioa

24.-Sortu premisa honetatik abiatzen da: antolakuntza bitartekoa da, ez helburua. Jakin 
badaki, egitura zenbat eta handiago, dinamika politikoa ere hainbat eta handiago 
omen delako ekuazio hori ez dela beti hala izaten. Oso aitzitik baizik, frogatua baitago 
ezen egitura handiek berentzako lana sortu eta sortu egiten dutela etengabe, baina 
dinamika politiko orokorrari legozkiokeen baliabideak desbideratuz, beren egitura 
horren euspenerako ez bestetarako gehienetan.   

25.-Bestalde,	 Sorturen	 helburua	 da	 ahalik	 eta	 gehien	 soiltzea	 antolakuntzaren	 barne-
dinamikak (erabakiak hartzea eta berauek kudeatzea) eta ahalik eta gehien indartzea 
edo biderkatzea kanpo-dinamikak (erakundearen dinamika politikoa bera, azken 
finean).	
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26.-Horretarako, Sorturen asmoa da, alde batetik, erabakiak hartu, kudeatu eta 
inplementatzeko egitura ahalik eta txikien eta arinena orekatzea ekarpen militanterako 
gune	zabal	eta	irekiekin	(Tailerrak	eta	Dinamika	Aktibista	Propioa).	Eta,		bestetik,	egitura	
minimo horri dagokionez, zehaztu nahi du zeintzuk diren egitura horrek barne-mailan 
bete behar dituen eginkizunak, eta, hauek zehaztu ondoren, zeintzuk diren berauek 
bete eta bermatu ahal izateko behar diren gutxieneko guneak eta erantzukizunak. 
Irizpide	 nagusia	 egituren	 ekonomizazioa	 izan	 behar	 da.	 Beste	 era	 batera	 esanda,	
Sortuk apustua dagi alferrikako egiturarik, gunerik edo erantzukizunik sor ez dadin. 
Halako egiturek, guneek edo erantzukizunek, benetako dinamikarik bideratu ezinean, 
erakundea alferrik zamatu besterik ez bailukete egingo. 

27.-Honenbestez, proposatzen den organigrama minimo bat da. Ez da maximorik 
mahaigaineratzen. Minimoak zedarriztatzen dira, ezen ez maximoak.  Eta honek esan 
nahi du, hemendik aurrera, herri bakoitza, edo herrialde bakoitza, izango dela zein 
egitura, gune edo erantzukizun behar dituen erabakiko duena, eta zeintzuk eta nolakoak 
izango diren egitura, gune edo erantzukizun horiek. Hori bai, beti ere honako bi premisa 
hauek oso gogoan harturik: lehena, herri edo herrialde bakoitzaren errealitatea,  zeren 
eta antolatuko diren egiturek, guneek eta erantzukizunek herri edo herrialde horietako 
errealitate konkretura egokituak beharko baitute izan; eta bigarrena, gauzatu nahi den 
dinamika politikoa, zeren eta egitura, gune edo erantzukizun orok benetako dinamika 
politiko	bat	gauzatzea	izan	behar	baitu	helburu.	Beste	era	batera	esanda,	inoiz	ez	da	
eratuko edo ezarriko izen hutsezko egiturarik, gunerik nahiz erantzukizunik. 

1.12.-Egituraren egokitzapena errealitate konkretu 
bakoitzera

28.-Sortu erakunde politiko praktiko bat da,  antolakuntzarako lanabes izateko sortua,  eta, 
beraz, egituraketa minimo baten hezurdura behar duena maila guztietan, zuzendaritza 
nazionaleko organoetatik hasi eta oinarrizko zeluletaraino  (Sortugune tokian tokikoak).

29.-Hala ere, antolakuntza-egitura hori ezin da estandarra izan, hots, ezin da mimetikoki 
errepikakorra izan, banan-banakoa eta beti berdina, antolakuntza-maila nahiz 
esparru	geografiko	guztietan.	Alderantziz:	errealitate	konkretu	bakoitzeko	 lehentasun	
politikoen	eta	indar-ahalmen	militanteen	arabera	beharko	da	eratua	izan.	Beraz,	Sortuk	
uniformizazioari itzuri egin eta errealitate konkretu bakoitzera egokituko den antolaketa-
egitura “ad hoc” bana antolatzearen aldeko apustua dagi. Eta premisa bakar batean 
oinarriturik	 egin	 ere:	 errealitate	 bakoitzari	 begira	 finkaturiko	 antolakuntza-diseinua	
edozein delarik ere, honek beti lan-egitasmo logiko eta gauzagarri bati erantzun 
beharko diola. 

30.- Eta beste horrenbeste esan daiteke Sorturen ildo politikoari berari buruz ere. Ez 
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dago inon ere tokian tokiko bi errealitate elkarren berdinik, eta hiriburuak, herrialdeak 
edo, gaur egun, Euskal Herria zatitua dagoen espazio juridiko-administratiboak ere, 
ezberdinak dira batzuek besteetatik. Ondorioz, antolakuntza-egiturak bezalaxe, 
Sorturen ildo politikoak ere egokitzapena behar du, eta non-norako aplikazio berezitua. 

1.13.-Erritmo politiko eta intentsitate militante 
ezberdinen koexistentzia

31.-Sortuk, bere eguneroko jardunean, bi lan-erritmo oso ezberdini egin beharko die aurre, 
biek ere, gero ikusiko dugunez, eskuhartze-logika berezitu bana sorraraziko baitute  
(Ekintza	Politikoa	eta	Herrigintza).	Bata,	epe	laburrari,	abaguneari,	dinamika	edo	prozesu	
politiko orokorra dei geniezaiokeenari eta eskuhartze-eremu nazionalari itsatsia. Eta 
bestea, epe ertain eta luzeari begirakoa, gure proiektu politikoaren garapenari eta, 
funtsean, tokian tokiko eskuhartze-esparruari lotua. 

32.-Bestalde,	lan-intentsitate	oso	ezberdinak	ere	elkar-orekatu	beharko	ditu	Sortuk.	Alde	
batetik,	erantzukizun	politikoak	dituzten	militanteen	(Koordinazio,	Antolaketa,	Ekintza	
Politiko edo Herrigintzakoen) eta, bereziki, liberatuen lanarena; eta, bestetik, militantzia 
guztiz gehienarena, eta, bereziki, beren ekarpen militantea behin edo noizean behin 
bakarrik egin ohi dutenena. 

33.-Honek guztiak behartu egingo du Sortu egitura eta funtzionamendu-eskema zurrunak 
alde batera utzi eta bere burua antolakuntzarako malgutasun eta moldagarritasun 
handiz janztera, baita lan-intentsitate handiagoko militanteei jakinaraztera eta sakonki 
ulertaraztera ere ezen lan-intentsitate guztiak direla batzuak besteak bezain beharrezko 
eta baliotsu. 

1.14.-Estandarizazioaren eta elkar-doikuntzaren 
arteko oreka 

34.-Sortuk apustu egingo du zenbait lan-prozedura normalizatu edo estandarizatzeko, hala 
nola era bateko nahiz besteko protokoloak (bortizkeria matxistaren aurkakoa, barne-
euskalduntzearen aldekoa, etab.), urteroko ekimenak (Konferentzia Politikoa, egun 
seinalatuak...), kanpaina komunikatibo eta/edo aktibista jakin batzuk, hauteskunde-
kanpainak prestatu eta garatzeari dagokion lan guztia, eta are zenbait erabaki 
hartzeari buruzko prozedurak, halako moldez non eginkizun hauek guztiak ohiko eta 
aurre-igargarri bihurtzea izango bailitzateke onena, hartara, erakundeak  doitasun eta 
eraginkortasun handiagoa beregana dezan,  kidego guztia une oro jakinaren gainean 
egon dadin zer eta nola egin behar duen. 

35.-Nolanahi ere, ezagunak dira, edozein erakundetan, eginkizunak eta jarduerak gehiegi 
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normalizatzetik eratorri ohi diren, onurak ez ezik, baita arriskuak ere: burokratizazio 
larregia, malgutasunaren galera, sormenaren kamusdura, etab. Horregatik, Sortu 
gogotik saiatuko da eginkizunen normalizazio eta estandarizazioa elkar-doikuntzarekin 
adosten, halakotzat ulerturik prozesu bat zeinean pertsonak, arazoak konpontzeko, 
erabakiak hartzeko eta koordinazioa sustatzeko, norberaren irizpìde-ahalmenean 
oinarritzen baitira eta ez arau estandarizatuetan. 

1.15.-Herrien zerbitzurako egitura bat
36.-Sortuk erantzun egokia eman nahi dio behin eta birritan aztertua izan den baina 

oraindik zintzilik dirauen erronka bati: egitura ildo politikoaren eta, beraz, gure proiektu 
politikoaren zerbitzura jartzeari,  herri eta hiri guztietan. 

37.-Sorturen	 apustu	 nagusia	 herriak	 antolatzea	 da.	 	 Gure	 asmoa,	 izan	 ere,	 militantzia	
guztia suspertzea da, herri eta hirietan lehenik, hau da, tokian tokiko lan-talde eta 
dinamiketan, eta, bestalde, baita Tailerretan ere, zeinak, gero ikusiko dugunez, gogoeta- 
eta lanketa-dinamika horizontalak izango baitira. 

38.-Hala bada, tokian tokiko lana kokatu nahi dugu gure jardun politikoaren ardatzean, 
eta, horretarako, besteak beste, liberatuz osaturiko aparatu eta lan-talde propio bat 
artikulatzera goaz (Herrigintza), herriz herriko lanaren zerbitzura, herri eta hiri guztiek 
eskura izan ditzaten lan horretarako behar diren baliabide teoriko-politiko nahiz 
antolakuntzazko  guztiak. 

1.16.-Plangintzatzea: funtzionamenduaren ardatza
39.-Plangintzatzea	 izango	 da	 Sorturen	 jardunaren	 oinarrizko	 ardatza.	 Bertan	 helburu	
kualitatibo	 eta	 kuantitatiboak	 finkatuko	 dira,	 baita	 helburu	 horiek	 lortzeko	 garatuko	
diren	 interbentzio	 ildoak	 eta	 jarduerak	 ere.	 Antolaketa	 maila,	 dimentsio	 eta	 marko	
guztiek izango dute euren ekintza plana.

40.-Plangintzatzeak Sortu testuinguru politiko berehalakotik haragoko ikuspegia emango 
dio eta hala bere funtzio nagusiari erantzun: norabidetze estrategikoa. Era berean, 
tokiko egiturei euren beharretan zentratzea ahalbidetu die, dinamika nazionalekiko 
dependentzia gutxituz.

41.	Planifikazioak	era	berean	garatutako	 jardunbidearen	analisirako	elementu	zehatzak	
emango dizkigu, ebaluazioa, kritika eta autokritika. 

42.-Plangintzatzea beti izango da testuinguruko aldaketa sakonen arabera moldagarria, 
eta	ez	mugitu	ezineko	mantra	bat.	Aldaketa	edo	moldaketa	oro	helburu	eta	ekintza	
berriei atxikita joango da.
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43.-Helburuak	zehazteko,	baloraziorako	eta	berdefiniziorako	epeak	ezarriko	dira.	Edozein	
kasutan, plangintzatze nazionalari dagokionez, zikloa iraileko Konferentzia Politikoan 
hasiko da eta ekainean amaituko da aurreko planaren balantzearekin eta hurrengo 
Konferentzia	 Politikorako	 helburu	 berriak	 finkatu	 ahal	 izateko	 analisi	 berrituarekin.	
Kurtso politikoan zehar mugarri berriak ezarri ahal izango dira planak Sorturen eta 
inguruaren aldaketetara egokitzeko.

1.17.-Informazioaren egitura
44.-Informazio	fluxuak	antolaketa	eragiten	du.	Sortuk	erakundean	zehar	mugitu	beharreko	
informazio	fluxua	honela	ordenatuko	du:

•	 Kongresuan	ezarriko	den	analisi	politikoaren	eta	estrategia	orokorraren	dokumentu	
bat.	Urtero	egokituko	da	Konferentzia	Politikoan.	Aldaketa	garrantzitsuak	egongo	
balira,	beharrezkoa	den	guztietan	Batzar	Nazionaletan	(edo	dagokion	organoan).	
Dokumentuaren eskemari jarraituz, militantziak egokiak deritzon ekarpenak egin 
ahal izango ditu.

•	 Aurreko	 dokumentuak	 plangintzatzerako	 gakoak	 emango	 ditu,	 militantzia	
osoarentzat	 baliagarriak	 bere	 guneko	 ekintza	 planak	 antolatzeko.	 Aldian	 behin	
markatutako mugarrien garapenaz informatuko da.

•	 Uneoro	aldatzen	ari	den	aktualitate	politikoa	testuinguru	politikoari	buruzko	zirkular	
batean analizatuko da eta aldian behin militantzia osoari banatuko zaio (15 egun / 
hilabete).

•	 Era	berean,	aldizka,	Ekintza	Politikoak	informazio	praktikoa	helaraziko	dio	egiturari	
kanpainak, mobilizazioak eta aktibismoarekin lotutako deialdiak garatzeko.

•	 Epealdi	jakinik	gabe,	eskariaren	eta	produkzio	erritmoaren	arabera,	beste	era	bateko	
material garatuagoa emango zaio militantziari: gai zehatzei buruzko ekarpenak, 
analisi sektorialak, formaziorako materiala,…

•	 Azkenik,	 militantziak	 Sortuk	 kurtso	 politikoan	 zehar	 antolatutako	 Konferentzia	
Politikoetan,	Kongresuetan	edo	Batzar	Nazionaletan	erabaki	beharreko	gaiei	buruzko	
eztabaidak	eman	ahal	izateko	mekanismoak	ezarriko	dira.	Gaiak	askotarikoak	izan	
litezke: estatutuen aldaketa, aliantza proposamen bat edo izaera politikoko beste 
edozein gai. 
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1.18.-Finantzaketa gardena
45.-	Finantzen	gardentasuna	eta	independentzia	Sorturen	finantza	kudeaketari	datxekio.	

Hala, jakinik dependentzia ekonomikoak dependentzia politikoa dakarrela, ez dugu 
onartuko bankuekin zorpetzerik ez eta enpresen zein pertsonen donazio handirik ere.

46.-Sortu,	batik	bat,	Sortzaileek	ordaindutako	kuotaren	bidez	finantzatuko	da,	eta	zehaztu	
ere egin beharko da kuota horretatik zenbateko kopurua esleituko zaion jarduera 
nazionalari eta zenbatekoa tokian tokikoari, azkeneko honi ere egoki iritziz gero.  

47.-Sortu,	era	berean,	zuzenean	finantzatu	ahal	izango	da	alderdi	politikoentzako	subentzio	
publikoez.

48.-Sorturen	 beste	 finantzabide	 bat	 izango	 da,	 halaber,	 	 kargu	 publikoak	 eta/edo	
konfiantzazko	nahiz	hautespen	politikokoak	betetzeko	izendatuak	izan	diren	Sortzaileen	
kotizazioa, beti ere horien ordainketen ezarpena ez bada gure araberakoa.

49.-Sortuk bere ondarearen salmenta nahiz alokairutik ere eskura ditzake diru-sarrerak 
(bere jabetzako egoitza sozialetatik, adibidez).
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2.-SORTUREN EGITURA

2.1.-SORTZAILEEN BATZARRA, 
     ERAKUNDEAREN OINARRI
50.-Sortzailea da Sortu erakundearen antolakuntzaren oinarri. Funtsean, toki-mailan, eta, 

hortik abiatuta, hurrenez hurrengo lurralde-mailetan kokatzen den Sortzailea. 

51.- Sortzaileen multzoak eratzen du batzarra, Sorturen Kongresutik Kongresura bitarteko 
erabakitze-organo	gorena,	zeinak	definitzen	duen	Sorturen	ildo	politikoa	batzar	 jakin	
hori	dagokion	lurralde-esparru	bakoitzean,	eta	definitu	ere	printzipio	honen	arabera:	
erakundearen	ildo	politiko	orokorra	Batzar	Nazionalean	(edo,	hura	ezean,	Kongresuan	
eta/edo	Konferentzia	Politikoan)	definitzen	da;	hortik	aurrera,	ordea,	antolaketa-maila	
edo lurralde-esparru bakoitzeko batzarrek askatasun osoa dute ildo horren aplikazioari 
dagokionaz bezainbatean, muga bakar batekin: ildo politiko orokorrari kontrakarrik ez 
egitea.

 
52.-Bestalde,	batzar	bakoitzak	zuzkituko	du	bere	burua,	hartutako	erabakiak	gauzatzeko,	

beharrezkoak diren organo guztiez (kolegiatuak nahiz pertsona bakarrekok, arduradun 
politikoak izanik beti ere). Organo horiek men egin behar diote batzarrari, eta beroni  
iraunkorki kontu eman. 

2.2.-ANTOLAKUNTZA-DIMENTSIOAK
53.-Sortu bost antolakuntza-dimentsiotan atontzera doa, bai barne- bai kanpo-mailan, 

erakundeak garatu behar duen lan guztia. Edo, gauza bera beste era batera esanda: 
ildo politiko orokorraren eztabaida eta erabakizunerako, eta beronen inplementaziorako, 
Sortuk bere burua bost antolakuntza-dimentsioez hornituko du: hiru lurralde-dimentsio 
eta bi dimentsio horizontal. Horietako batean (zuzendaritza-egituran), antolakuntzari 
buruzko erabakiak hartzeko eta antolakuntzaren maila eta  dimentsio guztien arteko 
uztardura eta koordinaziorako mekanismoak ezarriko dira; eta gainerako guneetan 
(Ekintza Politikoa, Herrigintza, Tailerrak eta Ekintzailetza Politikoa) garatuko da Sorturen 
dinamika politikoa bera. 

54.-Antolakuntza-gune	edo	dimentsio	hauetatik	aparte	geldituko	lirateke	aparatu	deitu	
ohi direnak (komunikazioa, diruzaintza) eta beste zenbait baliabide nahiz proiektu 
(Fundazioa,	aplikazio	telematikoa,	eta	beharretsitako	beste	edozein),	hauen	definizioa	
eta antolakuntza Kontseilu Nazionalaren eskumena izanik, lerro gutxi hauetan  halakoen 
deskribapen taxuzkorik ezin egin badezakegu ere. 
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2.2.1.-Lurralde-Dimentsioak

55.-Lurralde-Dimentsioak	 dira	 erabakien	 hartzea	 (Zuzendaritza-Egitura)	 eta	 erabaki	
horien gestioa, inplementazioa eta dinamizazioa (Ekintza Politikoa eta Herrigintza) 
antolatzen dituztenak. 

56.-Lurralde-Dimentsioak	 deitzen	 diegu,	 tokiko	 eremutik	 nazio	 esparruraino,	 eta	
alderantziz, egituratzen direlako, eta Zuzendaritza-Egiturari esleituak zaizkiolako. 

57.-Honela, Sorturen apustua da gaur egungo egitura hirutan “banatzea”, honako 
helburuarekin:  “aferak” herrietara iritsi daitezen, ez kanal “generiko” bakar baten bidez, 
orain arte Eraketa izan den bezala, baizik eta  bakoitza bere alorrean “espezializatua” 
dagoen hiru kanalen bitartez,  hau da, erabakien hartukizunean espezializatua dagoen 
Zuzendaritza-Egitura bitartez, batetik, eta eskuhartze-esparru edo logika banatan 
espezializatuak dauden Ekintza Politikoaren eta Herrigintzaren bitartez, bestetik. 
Berrikuntza	honen	helburua,	izan	ere,	aspaldi	samarretik	Eraketa	bihurtua	zen	estugune	
itogarriari arnasa ematea da, aipatu berri ditugun bi eskuhartze-esparru edo logika horien 
arreta eta elkar-lan berezitua ere bermatzearekin batera. Zentzu honetan, gure asmoa, 
kopurua gutxitzeaz gain, gaur egungo Eraketan ari diren liberatuak ordezkatzea ere bada, 
arduradun berriak ere lanaldi osokoak baina espezializatuagoak izango direlarik. 

a) Zuzendaritza-Egitura

58.-Zuzendaritza-Egitura	 antolakuntza-maila	 bakoitzeko	 Batzarrek,	 Kontseiluek	 eta	
Idazkaritzek	 osatuko	 dute,	 eta	 Arduradun	 Politikoek	 eta	 Antolaketako	 Arduradunek	
gorpuztuko. 

59.-Egitura honen eginkizunak dira:

•	 Eztabaidak	kudeatzea	eta	erabakiak	hartzea.	

•	 Antolakuntzaren	maila	eta	dimentsio	guztien	arteko	uztardura	eta	koordinazioa.	

•	 Erakundearen	 barne-gestioa.	 Erakundearen	 mapa-politiko-antolakuntzazkoaren	
osaketa eta jarraipena. 

60.-Arduradun	Politikoek,	berriz,	eginkizun	hauek	izango	dituzte:	

•	 Kontseilua	koordinatu	eta	honek	behar	bezala	funtziona	dezan	eragitea.	

•	 LAB	eta	Ernai	erakundeekiko	mintzakidetza	zenbait	gairen	inguruan.

2 . - SORTUREN  EG I TURA
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•	 EH	Bildurekiko,	EH	Bairekiko	eta	beste	hainbat	alderdi	eta	eragile	politiko,	 sozial,	
ekonomiko, sindikal eta kulturalekiko mintzakidetza. 

•	 Sorturen	erreferente	publikoa	izatea		unean	uneko	lurralde-esparruan.	

•	 Kontseilu	 bakoitza	 eta	 unean	 uneko	 antolakuntza-maila	 bakoitza	 (tokian	 tokikoa,	
herrialdekoa, nazionalekoa) Zuzendaritza-Egiturarekin uztartzea. 

Ekintza 
Politikoa

Zuzendaritza 
-egitura Herrigintza

Dinamika Aktibista Propioa

Tailerrak

Antolaketa-Dimentsioak
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61.-Antolaketako	Arduradunei	dagokienez,	hauek	izango	dituzte	eginkizunak:	

•	 Arduradun	Politikoaren	giharra	izatea.	

•	 Egiturak	etengabe	balioztatzea	eta	beraien	hobekuntza	eragitea.	Hots,	Antolaketako	
Arduradunen	eginkizun	nagusia	antolakuntza	hedatzen	eta	hobetzen	saiatzea	da,	
maila guztietan, eta ez informazio-helarazle huts izatea. 

•	 Erakundearen	mapa	politiko-antolakuntzazkoaren	osaketa	eta	jarraipena.	Hau	da:	
jakitea zein herritan gauden antolatuta, zein den antolakuntzaren osasuna herri 
horietan, zein dinamika politikoa, eta zeintzuk diren beharrizanak, bai politikoak bai 
antolakuntzazkoak. 

•	 Arazo	 horiei	 irtenbideak	 eskaintzea,	 ez	 lehen	 pertsonan,	 baizik	 eta	 herrien	
harremanak	bideratuz	eta	erraztuz	arduradunenekiko		(Arduradun	Politikoa,	Ekintza	
Politikoa, Herrigintza) eta erakundeko aparatu nahiz baliabideekiko (Komunikazioa, 
Fundazioa…). 

•	 “Giza	Baliabideen	Zuzendaritza”	gisa	 jardutea,	beti	ere	erkatuz	gauzatu	nahi	den	
mapa politikoa (gura den dinamika politikoa) egon dagoen antolakuntza-maparekin 
(militante-kopurua,	berauen	profila,	etab.),	eta,	era	eta	aldi	berean,	militante	berrien	
atxikimendua	eta	dagoeneko	lanean	ari	direnen	trebakuntza	planifikatuz,	dinamika	
politiko hori arrakastatsuki garatu ahal izateko. 

•	 Barne-Planen	jarraipena	egitea	eta	bete	daitezen	bermatzea,	plan	guztiak	aintzat	
hartuz, besteak beste: genero-berdintasunarena, kontziliazioarena, militantziaren 
zaintzarena, euskalduntzearena, etab. 

62.-Horretarako,	Antolaketa	Arduradun	Nazionalak	Antolaketa	aparatuaren	(lehen	Eraketa)	
laguntza izango du, eta gure asmoa, lehenbailehen, aparatu hori erabat berraztertzea 
eta goitik behera birrezaugarriztatzea da, honelatsu: 

•	 Lehenik,	jadanik	esana	dagoenez,	gure	apustua	da	Antolaketa	hain	zuzen	ere	horixe	
izatea, aparatu edo staff moduko bat erakundearen beharrizan antolakuntzazko 
eta politikoen zerbitzurakoa,  eta ez, orain arte izan den bezala, saski-naski bat, 
zeinean aldi eta molde berean ematen baitzitzaion sarrera informazio-transmisioari 
nahiz ildo politikoaren dinamizazioari, dena nahasian, eta zeinean, beraz, ozta-
ozta mintzatzen baitzen inoiz Eraketaren jatorrizko helburuari buruz: herriz herriko 
mapa politiko-antolakuntzazkoen jarraipenari eta maila guztietarako irtenbideen 
zuzkidurari buruz, alegia. 

•	 Bigarrenik,	gure	proposamena	da	aparatu	horren	muin	funtsezkoena	ez	eskualde-
mailan baizik eta herrialde-mailan kokatzea, horri esker, gure ustez, lortuko baita, 
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alde batetik, eginkizun honi loturiko liberatuen kopurua esanguratsuki gutxitzea, 
eta,	 bestetik,	 Antolaketako	 liberatuen	 ordez,	 Ekintza	 Politikoko	 eta	 Herrigintzako	
liberatuek bereganatzea ardura hori, zeren eta, lehentxeago esan dugun bezala, 
azken hauek liberatu espezializatuagoak izango baitira.

•	 Beraz,		Antolaketako	aparatuaren	osatzaile,		kide	hauek	izango	dira:

·	 Antolaketaren	 Arduradun	 Nazionala	 eta	 beronen	 lan-taldea,	 Antolaketaren	
Herrialdeko	Arduradunek	osatua.	

·	 Antolaketaren	 Herrialdeko	 Arduradunak	 (5	 kide	 guztira,	 bana	 herrialdeko,	
Lapurdi,	Behe	Nafarroa	eta	Zuberoa	herrialde	bakarrean	bilduz)	eta	berauen	
lan-taldeak, zeinetan  pare bana liberatu gehiago arituko baitira, herriz 
herriko jarraipena egin ahal izateko, Tokiko Koordinakundeetara asistentzia 
“pertsonalizatua” konbinatuz eskualdeko, herrialdeko edo “ad hoc” batzarrekin, 
azken hauek lurralde-irizpideetatik at. 

63.-Antolaketa	Aparatuaren	lana	lurraldeko	mapa	politiko-organizatiboa	oinarri	duen	plan	
batean jasoko da. Mapatik abiatuta helburu ezberdinak zedarrituko dira:

•	 Erakundearen	 hedapen	 edo	 indartze	 helburuak	 (tokiko	 batzar	 berriak,	 tokiko	
kontseiluak, etab.). Herrialdeko antolaketa ekipoan zehaztuko dira eta herrialdeko 
antolaketa arduradunen zeregina izango da.

•	 Tokiko	 Kontseiluak	 definituko	 dituen	 tokiko	 helburu	 kuantitatiboak	 (Sortzaile	
kopurua handitzea, lan talde berrien sorrera, hiribilduetan auzoka antolatzea,…) 
eta kualitatiboak (oinarri soziala homogeneizatzea, iniziatiba berreskuratzea, tokiko 
gaiekin	dinamika	politikoak	garatzea,…).	Tokiko	Arduradun	Politikoaren	erantzukizuna	
izango da.

64.-Urtero	 lortutakoa	 ebaluatuko	da,	 egindako	 lana,	 egindako	 akatsak	 etab.	Mugarriak	
moldatu daitezke baldintza orokorretan ematen diren aldaketen arabera, plangintzaketa 
errealitatearen bat datorrela bermatuz. 

b) Ekintza Politikoa

65.-Antzolakuntzako	 dimentsio	 edo	 aparatu	 hau	 eskuhartze-logika	 espezifiko	 bat	
bermatzeko pentsatua dago, epe laburrari begirakoa, abaguneari erantzutekoa, 
dinamika politiko orokorra dei geniezaioneenera, eta, funtsean, eskuhartze-eremu 
nazionalera	 zuzendua.	Beste	 hitz	 batzuen	bidez	 azalduta,	 Ekintza	Politikoa	 litzateke	
Sortuk orain arte egiten jardun duen guztia, kolokialki “zera nazionala” deitu ohi duguna 
eta, sarritan, herriz herriko lanarentzat eragozgarri izatea leporatu izan ohi dioguna. 
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66.-Antolakuntzako	 dimentsio	 edo	 aparatu	 honen	 eginkizunak	 eta,	 beraz,	 Ekintza	
Politikoaren	Arduradun	Nazionalarenak,	honako	hauek	dira:	

•	 Estrategia	 etengabe	 itzultzea	 edo	 bihurtzea	 taktika	 politikoaren	 moldeetara,	
eta taktika, berriz, proposamen, ekimen, dinamika eta/edo kanpaina politiko-
komunikatzaile konkretuetara, bai maila nazionalean, bai maila tokikoan, jokaleku 
politikoa mugiarazi eta aitzindaritza politikoari etengabe eustearren. 

•	 Abagune-analisiak	 lantzea,	baita	errealitate	sozialari	buruzkoak	ere	(azterketa-lan	
soziologiko eta demoskopikoak).

•	 EH	 Bilduri	 eta	 EH	 Bairi	 eskaintzea	 (bidezko	 den	 eran)	 abagune-analisiak	 eta	
ekimenetarako, dinamika eta/edo kanpaina politiko-komunikaziozko eta/edo 
instituzionaletarako, proposamen konkretuak. 

•	 	 EH	 Bilduren	 eta	 EH	 Bairen	 hauteskunde-kanpainen	 diseinuan	 eta	 garapenean	
laguntzea.

67.-Horretarako,	 Ekintza	 Politikoaren	 Arduradun	 Nazionalak	 sortu	 eta/edo	 dinamizatu	
egin beharko ditu batzordeak, lan-taldeak edo mahai gainean dagokeen beste zeinahi 
proiektu	 (Bulego	 Politikoa,	 Gatazkaren	 Konponbiderako	 Lantaldea,	 Fundazioa...),	
berorietako arduradunekin harreman iraunkor eta abegikorrak etengabe elikatuz, eta 
eskura izanik beti ere Ekintza Politikoaren antolakuntzako dimentsio edo aparatua, 
zeinaren osatzaile izango baitira :

•	 Ekintza	 Politikoaren	 Lan-Talde	 Nazionala,	 honela	 osatua:	 	 Ekintza	 Politikoaren	
Arduradun	Nazionala	eta	Ekintza	Politikoaren	Herrialdeko	Arduradunak.	

•	 Ekintza	 Politikoaren	 	 Herrialdeko	 Arduradunak	 	 (bost	 guztira,	 bana	 herrialdeko,	
Lapurdi,	Behe	Nafarroa	eta	Zuberoa		herrialde	bakarrean	bilduz)	eta	berauen	lan-
taldeak,	bakoitza	Ekintza	Politikoaren	Herrialdeko	Arduradunak	eta	Ekintza	Politikoko	
beste liberatu pare bat gehiagok osatua. 

•	 Tokiko	 Ekintza	 Politikoaren	 Arduraduna	 (bana	 herri	 bakoitzeko,	 hiriburuak	 eta	
hiribilduak barne, hauetan ez baita Ekintza Politikoaren arduradun bana egongo 
auzo bakoitzeko, baizik eta bakar bana hiriburu nahiz hiribildu bakoitzeko) eta 
beronen lan-taldea, zeinak antolatu eta dinamizatu beharko baitu jarduera osoa, 
horretarako, noski, hasieratik beretik behar den trebakuntza guztia eskainiko delarik. 

68.-Dena dela, Ekintza Politikoaren herrialdeko eta tokiko arduradunen eginkizunak  
funtsean	oso	ezberdinak	dira	Ekintza	Politikoaren	Arduradun	Nazionalarenetatik.	Zeren	
eta, herrialdeko eta tokikoen eginkizunak honako hauek izango baitira: 
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•	 Ildo	politiko	orokorra	nork	bere	errealitatera	moldatzea.

•	 Nazio	mailako	ekimen,	dinamika	edo	kanpainak	tokian	tokiko	mailan	bermatzea.

•	 Tokian	tokiko	ekimenak,	dinamikak	edo	kanpainak	diseinatu	eta	garatzea.	

69.-Bere	 koordinazioari	 eta	 funtzionamenduari	 dagokienez,	 Ekintza	 Politikoaren	
antolakuntzako dimentsio edo aparatuak konbinatu egingo ditu, alde batetik, Ekintza 
Politikoaren Tokiko arduradunei zuzenduriko asistentzia “pertsonalizatua” (Ekintza 
Politikoaren	Herrialdeko	Arduradunen	bitartez)	eta,	bestetik,	eskualdeko,	herrialdeko	eta,	
are, nazio-mailako batzarrak antolatzea, non bilduko  diren lurraldean lurraldeko Ekintza 
Politikoaren	Tokiko	Arduradun	guztiak,	edota,	soilik,	errealitate	soziologiko,	edo	proiektu,	
edo	kanpaina,	edo	beharrizan	jakin	batzuk	partekatzen	dituzten	herrietakoak.	Gainera,	
Plataforma Telematikoaz ere baliatu ahal izango da, zeinak komunikazio jariakor eta 
multidirekzionala	ahalbidetu	baitu	Ekintza	Politikoaren	Arduradun	guztien	artean.

70.-Ekintza Politikoaren plangintzak bi iturritatik edango du:

•	 Batetik,	errealitate	politiko	eta	sozialaren	azterketa	sistematikoa	egiteko	beharretik.

•	 Bestetik,	iraileko	Konferentzia	Politikoan	ezartzen	diren	mugarrietatik,	urtean	zehar	
garatuko diren gertakariekin edo une zehatzekin lotuta: hauteskunde kanpainak, 
kanpaina aktibistak,…

71.-Ekintza	Politikoak	planifikatutako	ekintzak	aurrera	eramateko	bitartekoak	bermatuko	
ditu.

72.-Azkenik,	 planifikaturikoaren	 balantzeari	 dagokionez,	 Antolakuntzako	 Aparatuarekin	
esandako bera aplikatu behar da (ikus 64. paragrafoa).

c) Herrigintza

73.-Antolakuntzako	dimentsio	edo	aparatu	honek	bigarren	eskuhartze-logika	espezifiko	
bat bermatzea du jomuga, kasu honetan, epe ertain eta luzearekin zerikusia duena,  
gure proiektu politikoaren garapenarekin eta, batik bat, tokiko eskuhartze-esparruari 
esleitua.  

74.-Antolakuntzako	dimentsio	edo	aparatu	honen	eginkizunak,	eta,	beraz,	Herrigintzaren	
Arduradun	Nazionalarenak,	honako	hauek	izango	dira:

•	 Gure	 proiektu	 politikoa	 garatzeko	 irizpide	 teoriko-praktikoak	 lantzea,	 gehienbat	
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tokiko mailan, ikuspegi integral baten arabera eta eskuhartze-esparru berezitu 
guztiek (tokiko erakundeak, jendarte-mugimenduak, etab.) elkar osa dezaten 
saiatuz. 

•	 Irizpide	 teoriko,	 praktiko	 eta	 antolakuntzazkoak	 lantzea,	 tokian	 tokiko	 eta	
komunitatearen garapenerako zeinahi proiektu, edo herritarren partaidetzazko 
dinamika-mota oro, sustatzearren. 

•	 Horri	buruz,	herrientzat	eta	hirientzat	aholkularitza-	eta	dinamizazio-lana	egitea:	
herri edo hiri jakin horrentzako plan estrategikoa zehaztearren behar diren 
baliabideak eskainiz (honako galdera giltzarriari erantzun ahal izateko, azken 
batean: non nahi genuke kokatuta ikusi, hemendik 15 urtera, herri nahiz hiri jakin 
hau, sozio-ekonomikoki, kulturalki, linguistikoki...?); proiektu pilotuak sustatuz eta 
proiektu horiek beste herri eta hiri batzuek jarraibidetzat onartu ahal izan ditzaten 
ahalbidetuz. 

•	 Tailerrak	koordinatzea	eta	dinamizatzea,	horietaz	baliatuko	baita	Herrigintza,	aipatu	
berri ditugun edukiak eta irizpideak lantzeko. Eginkizun hau, beste maila batean, 
Ekintza Politikoari ere badagokio, honek ere eskertuko baitu, eta beharko, sarritan, 
Tailer baten baino gehiagoren laguntza. 

75.-Horretarako,	 Herrigintzaren	 Arduradun	 Nazionalak	 eskura	 izango	 ditu,	 baliagarri,	
aipaturiko Tailer horiek, berorien arduradun edo dinamizatzaileekin, batetik, 
harreman estu eta lasaia eduki beharko duelarik beti ere, eta, bestetik, Herrigintzaren 
antolakuntzako dimentsio edo aparatuarekin, zeinaren osatzaile izango baitira:

•	 Herrigintzaren	 Lan-Talde	 Nazionala,	 Herrigintzaren	 Arduradun	 Nazionalak	 eta	
Herrigintzaren		Herrialdeko	Arduradunek	osatua.

•	 Herrigintzaren	Herrialdeko	Arduraduna	eta	beronen	lan-taldea	(bost	guztira,	bana	
herrialdeko,	Lapurdi,	Behe	Nafarroa	eta	Zuberoa	herrialde	bakarrean	bilduz),	zeina	
osatuko	baitute	Herrigintzaren	Herrialdeko	Arduradunak	eta	Herrigintzako	liberatu-
pare bat gehiagok.  

•	 Herrigintzaren	Tokiko	Arduraduna	(bana	herri	bakoitzeko,	hiriburuak	eta	hiribilduak	
barne, hauetan ez baita Ekintza Politikoaren arduradun bana izango auzo bakoitzeko, 
baizik eta bakar bana hiriburu edo hiribildu bakoitzeko) eta bere lan-taldea, zeinak 
antolatu eta dinamizatu beharko baitu bere alorreko lan guztia, horretarako, lehen 
unetik beretik, behar den aholkularitza eta trebakuntza guztia eskainiko zaiolarik. 
Nolanahi ere, hauek izango dira lan-talde horren partaideak: 

·		 Herrigintzaren	Tokiko	Arduraduna.	
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·  Tokiko kargu hautetsi bat, edo bat baino gehiago, halakorik balego.

·  Herriko edozein dinamika edo eragiletza sozialetan militatzen edo parte 
hartzen duten Sortzaileak, baita tokiko eta komunitatearen garapenerako 
edozein proiektu nahiz dinamikatan (kooperatibak, garapen-agentziak, 
herritarren partaidetzazko proiektu eta dinamikak...) dihardutenak ere. 

76.-	 Bere	 koordinazioari	 eta	 funtzionamenduari	 dagokienez,	 balio	 du	 beronentzat	 ere	
Ekintza Politikoaren kasuan esan dugunak (ikus 69. paragrafoa). 

77.- Herrigintzaren plangintzak bi iturritatik edango du:

•	 Batetik,	Herrigintzako	 tokiko	 taldeei	bitartekoan	eskaintzeko	beharretik	euren	 lan	
politikoa garatu ahal izan dezaten.

•	 Bestetik,	 Antolaketak	 egitura	 indartzeko	 eta	 bere	 eraginkortasuna	 hobetzeko	
planteatzen	dituen	beharretatik	(Tokiko	Herrigintzako	Arduradun	berriak	formatzeko	
beharra,…).

78.-	Herrigintzak	planifikatutako	ekintzak	aurrera	eramateko	bitartekoak	bermatuko	ditu.

79.-Azkenik,	 planifikaturikoaren	 balantzeari	 dagokionez,	 Antolakuntzako	 Aparatuarekin	
esandako bera aplikatu behar da (ikus 64. paragrafoa).

2.2.2.-Dimentsio horizontalak

80.-Dimentsio horizontalek partaidetza eta ekarpen militante zabaleko dinamika-
gune izan nahi dute (hau da, Sortuko militante ez diren pertsonen partaidetza ere 
ahalbidetuko dutenak), eta malguak ere bai, ez baitute, berez, iraunkorrak izan beharrik, 
unean unerako eta gunean gunerako tankera ezberdinekoak baizik,  Sorturen logikari 
eta funtsezko ezaugarria duen etengabeko hobetu beharrari egokituak.

a) Tailerrak

81.-Lehenik,	 ohar	bat:	 Sorturen	nahia	da,	 orain	 arte	 “arloak”	hitzarekin	ezagutu	dugun	
dinamika	 hori	 guztia,	 hemendik	 aurrera,	 	 EH	 Bilduren	 eta	 EH	 Bairen	 baitan	 antola	
dadin. Hots, Sorturen iritziz, arlo edo alor horiek, problematika sektorial konkretuentzat 
alternatiba politiko-instituzionalak zehazteko gune iraunkorrak eta alor bakoitzeko  
eragile sozialen eta jendartearen beraren partaidetzaz funtzionatzen dutenak direnez 
gero,		EH	Bildun/EH	Bain	antolatu	behar	dira	eta	ez	Sortun,	hertsiki	baitaude	lotuak	
hauteskunde-programen hausnarketarekin eta kudeaketa instituzionalarekin, bai bata 
eta	bai	bestea	EH	Bilduren	eta	EH	Bairen	zereginak	izaki	eta	ez	Sorturenak.
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82.-	Hala	bada,	zer	dira	Tailerrak?	Gogoetarako	eta	baliabide	teoriko,	politiko,	programatiko,	
praktiko eta/edo teknikoak prestatzeko  elkarrizketa-esparru, -dinamika eta -guneak. 
Ezaugarri hauek dituzte: 

•	 Tailerrak	 autoantolatu	 eta	 autoaraubidetuko	 dira,	 baina	 	 	 lotuta	 egongo	 dira	
Herrigintzarekin (gehienetan),  Ekintza Politikoarekin (gutxienetan) edo biekin, biok 
izango baitira, azken batean, edozein Tailerren sorrera (Zuzendaritza Nazionalaren 
enkarguz beti ere) proposatuko dutenak, Tailerron proposamenak zuzendaritzara 
eramango dituztenak, eta Tailerren lan-multzoari  zabalbidea ere emango diotenak. 

•	 Tailer	 gehienak	 zabalik	 egongo	dira	 	 Sortzaile	 ez	 diren	pertsonen	partaidetzara,	
baina baliteke bakar batzuk itxiak izatea ere, hots, Sortzaileentzakoak bakarrik. 

•	 Batzuk	publikoak	izango	dira,	hau	da,	proiekzio	publikodunak	eta	are	mediatikodunak	
ere, eta beste batzuk, berriz, ez. 

•	 Askok	 eskuhartze	 sektorialeko	problematika	 eta/edo	 esparruekin	 zerikusia	 duten	
gogoetak edo lanketak izango dituzte aztergai, eta, kasu horretan, Tailerrera bilarazi 
ahal izango dituzte Sortzaile guztiak (baldin  itxietarikoak badira) eta pertsona 
ez-Sortzaileak ere bai (baldin irekietarikoak badira), une-gune horretan Tailerra 
aztertzen ari den esparru sektorialean ari diren pertsonak izanez gero. Denei 
eskainiko zaizkie, noski, jarduerarako irizpide partaidetuak eta ahal diren baliabide 
guztiak, esparru bakoitzeko lana ahalik eta ongien burutzeko. 

•	 Dena	den,	argi	gera	bedi	honako	hau:	Tailerrak	ez	dira	inoiz	eta	inola	ere	bitarteko	
huts bat izango, dinamika edo eragiletza sozialen batean diharduten militanteak 
erakarri eta antolatzeko  aitzakia bat, alegia, gero militante horiei nork bere dinamika 
edo eragiletza horretan zer egin behar duen agintzeko; nork zer egin behar duen, 
dena-delako dinamika edo eragile konkretu horrek ez bestek erabaki dezake.  

•	 Halaber,	gehientsuenetan,	Tailerrok	aztergaitzat	produktu	konkretu	eta	bukatu	bat	
izango dute: esparru sektorial bati buruzko gogoeta estrategikoren bat (euskara, 
ekologia,	 feminismoa...),	 EH	 Bildurentzako	 edo	 EH	 Bairentzako	 proposamen	
programatiko zehatzen bat, kanpaina komunikatzaile eta/edo aktibistaren bat, 
Sorturen egoitza sozialen ezaugarriei buruzko gogoetaren bat, bideoren bat... 
Beraz,	denbora	mugatu	bat	izango	dute.	Aitzitik,	beste	batzuk	izaera	iraunkorrekoak	
izan daitezke,  jarraipen halaber iraunkorra beharresten duten problematikei 
erantzutekoak diren neurrian, nola den, adibidez, Prozesu Feministaren kasua. 

•	 Egituraketari	 dagokionez,	 eskuarki,	 tailer	 bakoitzak	 arduradun	 bana	 izango	 du,	
zeinak,	printzipioz,	ez	baitu	zertan	liberatua	izan.		Arduradun	horrek	lan-talde	bat	
eratu beharko du, aldian aldiko gaian “adituak” diren zenbait Sortzailez osatua (edo 
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ez-Sortzailez, baldin irekietarikoa bada), eta hauek arduratuko dira lehen gogoeta 
bat egiteaz edo, besterik ez bada ere, gogoeta horri ekin ahal izateko metodologia 
eta	egutegi	egokia	aurre-prestatzeaz.	Azkenik,	esparru	sektorial	edo	ezaguera-alor	
jakin horretan partaide diren Sortzaileen (edo ez-Sortzaileen, baldin irekietarikoa 
bada) batzar osoak eratuko du Tailerra. 

•	 Hala	 eta	 guztiz	 ere,	 tailer	 orok	 malgutasuna	 eta	 moldagarritasuna	 izango	 ditu	
ezaugarri nagusi, halako moldez non egin ahal izango baitira lehen egiten zirenen 
moduko Tailerrak ere, noski, egituratuagoak eta berorietan ehundaka pertsonak 
parte hartzen dutenetarikoak, baina baita ia egituraketarik gabeko beste batzuk 
ere, tailerraren arduradunak eta beste dozena-erdiren bat pertsonako lan-taldeak 
osaturikoak.

  
•	 Tailer	batzuek	urteroko	Konferentzia	Politikoarekin	izango	dute	zerikusia,	eta	beraien	

helburua izango da gogoeta estrategikoak lantzea, gero konferentzia horretara edo, 
zenbaitetan,	 Batzar	 Nazionalen	 batera,	 eramatekoak,	 eta	 beste	 batzuek,	 berriz,	
izaera eta/edo irismen txikiagoko gogoetak izango dituzte helburu. 

•	 Tailerrak	 proposatzaile	 izango	 dira,	 baina	 ez	 erabakitzaile.	 Hau	 da,	 tailerretan	
sakondu egingo da Zuzendaritza Nazionalak erabakitako politika sektorialetan 
eta proposamenak landuko dira, baina ez da ildo politikoari erasan diezaiokeen 
ezein erabaki hartuko. Erabaki horiek Zuzendaritza-Egiturarekin hartuko dira beti 
eta,	 zehazkiago,	 Kontseilu	 Nazionalean,	 Batzar	 Nazionalean,	 Kongresuan	 edo	
Konferentzia Politikoan. 

•	 Dena	 den,	 Tailerrek	 proposatu	 eta	 gauzatu	 ahal	 izango	 dituzte	 simposiumak,	
batzarrak	eta	are	Konferentzia	Sektorialak	ere,	gero,	azken	finean,	aipatu	ditugun	
goragoko maila horietan ebatzi beharko diren proposamenak lantzearren. 

•	 Tailerrak	 beti	 nazio-mailakoak	 izango	 dira,	 hau	 da,	 ez	 dira	 lurralde-mailan	
errepikatuko (herrialdeka, nahiz herrika).

b) Dinamika Aktibista Propioa

83.-	 Oinarri	 Ideologikoen	 blokeko	 1.4.5	 azpi-atalean	 adierazia	 dugun	 bezala,	 Sortu	
dimentsio mobilizatzaile edo “aktibista” propio bat sortzera doa. 

84.-Atal	horretantxe	genioenez,	kanpaina	komunikatzaile	edo	mobilizatzaile	orok	behar	
izaten du aurretiazko gogoeta eta plangintza, eta horregatik, hain zuzen ere, zenbaitetan, 
tailerrak beren beregi eratuko dira kanpaina edo mobilizazio jakin bat diseinatzeko, 
edo,	 sinpleki,	 nolabaiteko	 Brainstorming	 kolektibo	 bat	 eraginez,	 dinamika	 aktibista	
konkretu batean mamitu ahal izango diren ideiak sorrarazteko. Esan berri dugunaren 
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argitan, garbi ikusten da zenbaterainoko lotura dagoen bi dimentsio horizontal horien 
artean (Tailerrak eta Ekintzailetza Politikoa), baita bi horien eta, hurrenez hurren, Ekintza 
Politikoa	eta	Herrigintza	deritzen	beste	bi	Lurralde-Dimentsioen	artean	ere;	hain	zuzen,	
Tailerretan sortutako ideiei Ekintza Politikoaren bidez (Ekintzailetza Politikoa barne) edo 
Herrigintzaren bitartez emango baitzaie irteera.

2.3.-ZUZENDARITZA-EGITURA
2.3.1.-Irizpide	orokorrak

85.-Bi	maila	nahi	ditugu	bereziki	aintzatetsi:	nazionala	eta	tokikoa,	eta	beste	bi,	berriz,	
apaletsi: herrialdekoa eta eskualdekoa, uste baitugu ezen Sorturen dinamika politikoaren 
gehiena herri-mailan, batetik, eta nazio-mailan, bestetik, mamituko dela, eta, aitzitik, 
herrialde-mailan	 (Nafarroan	 eta	 Ipar	 Euskal	 Herrian	 izan	 ezik),	 eta	 herrialde-mailan,	
batez ere, ia ez dela agituko dinamika politiko propiorik, hau da, Sorturen ildo politiko 
orokorra aldarazi eta lurralde-esparru jakin horretara berregokiaraztera behartuko 
gaituenik. 

86.-Ondorioz, gure apustua da, eskualde mailan, soilik koordinazio puntualeko guneak 
egotea,	eta	ez	zuzendaritzakoak,	eta	haiek	ere	kasu	ezinbestekoetarako	bakarrik.	Beti	
ere, noski, arau honetatik salbuetsiz oso herri txikiz osaturiko herrialdeak, hain zuzen ere 
horregatik, herri bakar bat bailiran funtzionatzen dutenak; edo eskualde jakin batzuk, 
non egon badagoen dinamika politiko propioa, eta zeinetan, beraz, eskualde-mailako 
zuzendaritza-gune bat izateari beharrezkoa iritziko baitzaio. 

87.-Herrialdeari dagokionez, minimo bat ezartzea dugu asmo, koordinazioarena preseski 
(hau da, gutxienez koordinazioa bermatuko duen gune bat izatearen alde egiten 
dugu apustu), eta, minimo horretatik gora, herrialde bakoitzeko militanteak berak 
izan daitezela erabakiko dutenak, ildo politiko orokorra lurralde-esparru jakin horretan 
aplikatzeko, zeintzuk diren aurrera begira behar dituzten antolakuntzaren aldetiko 
garapenak	 (Herrialdeko	 Kontseilua,	 Herrialdeko	 Batzorde	 Betearazlea,	 herrialde-
mailako lan-taldeak, etab.) 

88.-Tokiko mailari dagokionez, aparteko garrantzia emango diegu bai hiriburuei bai 
hiribilduei, eta mahaigaineratuko dugu, auzo-amalgama hutsaren ikuspegia gaindituz, 
antolamendu federal baten ereduari atxikitzeko dagoen premia. Hots: hiriburu edo 
hiribildu bakoitzeko, auzo guztien ekarpenez mamituriko ildo politiko bakar bat 
egotearen premia ari gara azpimarratzen, ez ildo politiko bana auzo bakoitzeko. 

89.-Dena dela, berrikus bedi, arren,  1.12 azpi-atalean genioena: herri edo antolakuntza-
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maila bakoitzaren errealitatea eta dinamika politikoa direla dinamika horri ekiteko behar 
diren guneak eta lanabesak erabaki behar dituztenak.

2.3.2.-Zuzendaritza-Egituraren guneak eta arduradunak

a) Nazio mailan

Kongresua

90.-Kongresua	da	Sorturen	erabakitze-organo	gorena.	Bertan	finkatuko	da	 ildo	politiko	
orokorra, egingo dira antolakuntzaren eta/edo estatutuen aldetik behar diren aldaketa 
guztiak, eta hautatuko dira bai Kontseilu Nazionala, bai koordinazio-guneak, baita, hala 
badagokio, herrialdeko zuzendaritza ere. 

91.-Partaidetzari dagokionez, bertan parte hartu ahal izango dute hartarakoxe kreditaturiko 
pertsona guztiek, Sortzaile izan nahiz ez (Sortzaileen kasuan, kreditazioa automatikoa 
izango da). 

92.-Egite-moldeari	dagokionez,	elkarrizketa	fisikoak	eztabaida-	eta	erabakitze-prozedura	
telematikoekin konbinatuko ditu (ikus 2.4.3. azpi-atala).

93.-Azkenik,	aldizkakotasunari	dagokionez,	Kongresua,	ohiko	eran,	lau	urtero	egingo	da,	eta,	
ez-ohiko	eran,	Arduradun	Politiko	Nazionalaren,	Kontseilu	Nazionalaren	gehiengoaren,	
edo	Tokiko	Sortuguneen	gutxienez	%20-ren		eskariz,	Batzar	Nazionalaren	gehiengoak	
hala galdatzen duenean. 

Konferentzia Politikoa

94.-Konferentzia Politikoa da Sorturen erabakitze-organo gorena, Kongresuaren ostean. 
Urteroko	biltzar	berezi	 	bat	da,	 irailean	egingo	dena,	 ikasturte	politikoaren	hasieran,	
zeinean hitzordua izango baitute Sortzaile guztiek, eta egokiera horretarakoxe izen 
emandako Sortzaile ez diren beste hainbat pertsonak ere, zeren eta, jadanik esana 
dugun bezala, Sortuk aukera zabal hori eskainiko baitu bai Kongresu eta Konferentzia 
Politikoetarako,	baita	zenbait	Batzar	Nazionaletarako	ere.

95.-Bertan,	 Kontseilu	 Nazionalak,	 alde	 batetik,	 aurreko	 ikasturte	 politikoaren	 balantze	
bat aurkeztuko du, eta, bestetik, abagune-analisi bat. Era berean, aztertu eta erabaki 
egingo dira ikasturte berrirako jarduera-ildoak, Kongresuan zedarriztaturiko gidalerroen 
arabera.

96.-Halaber, Konferentzia Politikoan erabakiko dira behar diren antolakuntzaren aldetiko 
doikuntza guztiak, bai Kontseilu Nazionalean bai herrialde-mailan gertatuak diratekeen 
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hutsuneak bir-beteko dira, eta, dela Kontseilu Nazionaleko kideei buruz, dela herrialde-
mailakoei buruz, aurkeztuak diratekeen kargugabetze-eskaerak ere ebatziko dira. 

97.-Azken	 hauei	 dagokienez,	 kargugabetze-eskaerak	 beti	 pertsona	 jakin	 baten	 aurka	
bideratu behar dira, eta ez pertsona-multzo baten aurka; eta aski adinako arrazoietan 
oinarriturik	 beti	 ere.	 Bestalde,	 Kontseilu	 Nazionaleko	 kideen	 aurkako	 kargugabetze-
eskaerak ezin izango ditu Kontseilu horretako ezein kidek egin; eta, era berean, 
herrialde-mailetako kargugabetze-eskaerak ezin izango ditu herrialde-maila horietako 
ezein	kidek	egin.	Alabaina,	azken	hauek	bai	ahal	izango	dutela	Kontseilu	Nazionaleko	
kideen	kargugabetzea	eskatu.	Azkenik,	bai	batzuen	bai	besteen	kargugabetzea	eskatu	
ahal izango dute gutxienez hiru herrialdetako gutxienez hamar Sortugune tokian 
tokikok. 

Batzar Nazionala

98.-Batzar	Nazionala	da	Sorturen	erabakitze-organo	gorena,	Kongresu	eta	Konferentzia	
Politikoen bien bitartekoa. 

99.-Batzar	Nazionala	honako	bi	modu	hauetako	batean	egin	ahal	izango	da:

•	 Lehenak	Sortzaile	guztiak	bilaraziko	ditu	(gehi	egokiera	horretarako	izen	emanda	
dauden pertsona ez-Sortzaile guztiak, baldin aukera hori eskaini bada), eta helburua 
izango du gogoeta egin eta garrantzizko hainbat erabaki hartzea (Sorturen estatuak 
aldatu ahal izatea barne).

•	 Bigarrenak	 Tokiko	 Arduradun	 Politiko	 guztiak	 bilaraziko	 ditu,	 eta	 Kontseiluko	
Nazionaleko kide guztiak nahiz herrialde-mailako arduradunak (Herrialdeko 
Koordinakundea), eta, hala badagokio, baita herrialde-zuzendaritzakoak ere; beraz, 
partaide	guztiak	kargu	hautetsiak	 izango	dira.	Batzar-era	honen	helburua	 izango	
da,	koordinazioa	bera	ez	ezik,	baita	larritasun	bereziko	erabakiak	hartzea	ere.	Azken	
kasu	honetan,	Tokiko	Arduradun	Politikoak	ez	dira	nor	bere	iritziaren	eramale	izango,	
baizik	 eta	 Tokiko	 Batzarrarenak	 edo,	 gutxienez,	 Tokiko	 Kontseiluarenak,	 halako	
moldez	 non	 Tokiko	 Arduradun	 Politikoak,	 soilik	 Tokiko	 Batzarra	 edo	 Kontseilua	
egin	baldin	bada,	ahal	izango	baitu	Batzar	Nazionalean	parte	hartu.	Horretarako,	
izan	 ere,	 aldez	 aurretik	 egin	 behar	 dira	 Tokiko	 Batzarrak	 edo,	 gutxienez,	 Tokiko	
Kontseiluak, zeinetara, hain zuzen ere, Kontseilu Nazionalak, behar bezain aldez 
aurretik berak ere, bidalia beharko baitu izan hartu beharreko erabakiari buruzko 
dokumentu argudioz ongi hornitu bat.  
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Kontseilu Nazionala

100.-Zuzendaritza nazionaleko organo hau hamabost egunero bilduko da, gehi beharrezko 
izan daitekeen guztietan, eta honela osatuko da:

•	 Arduradun	Politiko	Nazionala	eta	bere	ondokoa,	zeina	arduratuko	den	bai	Kontseilu	
Nazionalaren	bai	Idazkaritza	Nazionalaren	idazkaritza	teknikoaz.

•	 Antolaketa	Nazionalaren	Arduraduna.

•	 Ekintza	Politiko	Nazionalaren	Arduraduna	eta	bere	ondokoa.	

•	 Herrigintza	Nazionalaren	Arduraduna	eta	bere	ondokoa.

•	 Komunikazioaren	Arduraduna.

•	 Nazioarteko	Harremanen	Arduraduna.

•	 Harreman	Nazionalen	Arduraduna.

•	 Herrialdeko	 Arduradun	 Politikoak,	 herrialde	 horretako	 pertsona	 akreditatuek	
hautatuak. 

•	 Herrialde	 bakoitzeko	 pertsona	 bana,	 herrialde	 horretako	 pertsona	 akreditatuek	
herrialde-irizpidez hautatua. 

•	 Hamar	pertsona,	pertsona	akreditatu	guztiek	nazio-irizpidez	hautatuak.

101.-Kontseilu Nazionala Kongresu Nazionalean izango da hautatua, eta bera arduratuko 
da esleitu zaizkion erantzukinak bere kideen artean banatzeaz. 

Idazkaritza Nazionala

102.-Organo	 honen	 esku	 dago	 Kontseilu	 Nazionalaren	 erabakiak	 egikaritzea.	 Astero	
bilduko da, eta honako hauek izango ditu osakide:

•	 Arduradun	Politiko	Nazionala	eta	bere	ondokoa.

•	 Antolaketa	Nazionalaren	Arduraduna.

•	 Ekintza	Politiko	Nazionalaren	Arduraduna.

•	 Herrigintza	Nazionalaren	Arduraduna.
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•	 Komunikazioaren	Arduraduna.

•	 Nazioarteko	Harremanen	Arduraduna.

•	 Harreman	Nazionalen	Arduraduna.

•	 Herrialdeko	Arduradun	Politikoak.

Erreferenduma

103.-Sortuk erreferendum-prozedurak artikulatu ahal izango ditu garrantzi bereziko 
erabakiak hartzearren, Kontseilu Nazionalak hala proposatuz gero, edo, gutxienez, 
Sortzaileen %15ek edo tokiko Sortuguneen %20k. Herrialde bakar batek, ordea,  ezin 
izango du erreferenduma proposatzen duen Sortzaile- edo Sortugune-kopuruaren 
%40tik gora berak bakarrik eskaini. 

104.-Erreferendumak gehiengo bakunez onetsiko dira, beti ere partaidetza izen emandako 
boto-emaileen (Sortzaileen eta ad hoc izen emandakoen) %40etik gorakoa baldin 
bada. 

Bermeen Batzordea

105.-Bermeen	Batzordea	herrialde	bakoitzak	izendaturiko	gizon-emakume	dupla	edo	biko	
batek eta militantziak kongresuan hautaturiko beste bi gizon-emakume bikok osatuko 
dute.	 Ahal	 den	 neurrian,	 hobetsiko	 da	 hautaturiko	 pertsona	 horiek	 bizitza	militante	
luzea	eduki	izana	Ezker	Abertzalean.

106.-Sorturen	 barne-organo	 bat	 da,	 ofizioz	 –arau-irizpide	 orokorrez	 soilik	 -	 jardun	 ez	
dezakeena, militanteek indibidualki bakarrik jo baitezakete bertara, eta Sorturi berari 
erasaten dioten gatazka eta auzien gainean bakarrik ebazteko eskumena duena. 

107.-Kexa jaso ondoren, behin-behinean indargabe utz daiteke bidegabekeriazko susmoa 
dukeen erabaki oro, berau ikertu eta argitu-ebatzi arte.

108.-Pribatutasuna	bermatu	eta	difamaziorik	ez	sustatzearren,	Batzorde	honen	erabakiak	
kexa formulatu duen Sortzaileari, kexaren jasale izan den organoari edo Sortzaileari, 
eta zentsuratua izan den Sortzailearen tokiko Sortugunearen zuzendaritza-organoari 
jakinaraziko zaizkie bakarrik, baldin kexaren ikerketatik diziplinazko neurri larririk 
ondorioztatuko balitz.  

109.-Berme	Batzordearen	eginkizunak	honako	hauek	izango	dira:
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•	 Sorturen	estatutuak	eta	Kongresutik,	Konferentzia	Politikoetatik,	Batzar	Nazionaletatik	
edo erreferendumetatik jalgitako erabakiak errespetatuak izan daitezen zaintzea.

•	 Militantziak	 onarturiko	 balioak	 Sorturen	 instantzia	 guztiek	 eta	 arduradun	 guztiek	
bete ditzaten zaintzea. 

•	 Militanteen	 eskubideen	 errespetua	 babestea,	 militantearen	 defendatzaile	 gisa	
jardunez.

•	 Emakumeen	 ordezkaritasuna	 bermatzea,	 erantzukizunen	 ardura-banaketari	
buruz Sortuk berdintasuna eta parekotasuna bermatzearren ezarritako irizpideak 
errespetaraziz. 

•	 Agintaldiak	 eta	 kargu	 nahiz	 erantzukizunak	 pertsona	berberen	 eskutan	meta	 ez	
daitezen zaintzea. 

•	 Militantziaren	 eta	 zuzendaritzako	 organo	 nahiz	 arduradunen	 artean	 sor	 litekeen	
edozein tirabira ikertzea eta ebaztea.

•	 Militantziaren	 behin-behineko	 etete-	 eta	 kargugabetze-protokoloak	 aplikatzea,	
eraso sexista, lapurreta, ustelkeria edo antzekoren susmorik dagoenean. 

•	 Edozein	jokabide	gaitzesgarriri	eta	Sorturen	estatutuen	nahiz	printzipioen	aurkakori	
dagozkion zehapenak epaitzea eta aplikatzea.

b) Herrialde-mailan

110.-87. puntuan esana dugun bezala, gure asmoa, alor honetan, minimo bat ezartzea da, 
hots: koordinazio iraunkorreko gune bat (Herrialdeko Koordinakundea), alde batetik, 
eta herrialde-mailako batzarrak deitzeko aukera, bestetik, eta, hortik aurrera, herrialde 
bakoitza izan dadila (herrialde bakoitzeko Sortzaileak, alegia, batzarrean bildurik) 
erabakiko duena zeintzuk diren herrialde bakoitzean garatu beharreko dinamika 
politikoak	behar	dituen	antolakuntzaren	aldetiko	baliabideak		(Kontseilua,	Idazkaritza,	
ildo politiko orokorra herrialde horretara egokitzeko lan-taldeak – Ekintza Politikoa eta 
Herrigintza – …).

111.-Bi	dira	gehienbat	proposamen	hau	egitera	garamatzaten	arrazoiak:

•	 Nafarroan	 eta	 Ipar	 Euskal	 Herrian	 izan	 ezik,	 herrialde	 bakoitzeko	 zuzendaritza	
bana (kontseilua eta idazkaritza) beharretsiko lukeen dinamika politiko propiorik ez 
egotea. Puntu honetan, hain zuzen ere, gogoan eduki behar dugu ezen dinamika 
instituzionala	EH	Bilduk	eta	EH	Baik	garatzen	dutela,	eta	ez	Sortuk.



ZOHARD IA

2 . - SORTUREN  EG I TURA

•	 Bigarren	arrazoia,	 hiriburuen	biztanle-kopuruaren	eta	harreman-sareen	 	 aldetiko	
garrantzia (eta berorietako dinamika politikoarena, ondorioz). Hiriburuok bai, izango 
dute bakoitzak bere zuzendaritza-gunea, eta, beraz, herrialde-mailako dinamika 
politiko berezitu baten premia, eta honi legokiokeen zuzendaritza berezituarena, 
erabat desagertu ez beharbada, baina apaldu bai, apaltzen da. 

112.-Herrialdeko Koordinakundeak honako arduradun hauek izango ditu partaide:

•	 Herrialdeko	Arduradun	Politikoa.

•	 Herrialdeko	Antolaketaren	Arduraduna.

•	 Herrialdeko	Ekintza	Politikoaren	Arduraduna	.

•	 Herrialdeko	Herrigintzaren	Arduraduna.

•	 Hiriburuko	Arduradun	Politikoa.

c) Eskualde-mailan

113.-86. puntuan esandakoaren haritik, eskualdeetan koordinazio-guneak (Tokiko 
Arduradun	 Politiko	 guztien	 bilkura	 gisa)	 edo	 erabaki-guneak	 (eskualdeko	 Sortzaile	
guztien batzar gisa) egongo dira, eta hala batzuak nola besteak unean unerako eratuko 
dira	bakarrik,	beharrizanen	arabera,	eta	ez	 iraunkorki.	Bilkura	eta	batzar	horietarako	
deialdia	 Antolaketaren	 arduradunen	 batek	 edo,	 bestela,	 Herrialdeko	 Arduradun	
Politikoak  berak egin dezake.

d) Tokiko mailan

114.-Herri bakoitzeko militanteen bilkura-guneei tokiko Sortugune deritze.

115.-Sortugune bakoitzeko militantziak eztabaida politikoa antolatu, lan politikoa dinamizatu 
eta eginkizun horietarako arduradunak hautatuko ditu, baita bere ordezkariak ere 
Batzar	Nazionalerako,	baldin	berau	ordezkaritasun-bertsioaren	arabera	egitekoa	bada	
(ikus 2.3.2 azpi-atala, 99 paragrafoa).

Tokiko Batzarra

116.-Tokiko	Batzarra	da	erabakitze-organo	gorena	herriz	herriko	esparruan,	eta	esparru	
horretako Sortzaile guztiek osatua. 
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117.-Tokiko	 Batzarra	 gutxienez	 hilean	 behin	 bildu	 behar	 da,	 deialdia	 eta	 eguneko	 gai-
ordena	 aldez	 aurretik	 tokian	 tokiko	 Sortzaile	 guztiei	 banatu	 ondoren.	 Batzar	 honen	
helburua da lehendikako erabakien betetze-maila balioztatzea eta Sorturen herri-
mailako	ildo	politikoa	definitzeko	erabakiak	hartzea.	Horretarako,	Tokiko	Kontseiluaren	
kudeaketa politikoaren balantze bat egin beharra dago, baita hurrengo hilabeteetan 
barrena erdietsi nahi diren helburuak destatuko dituen plangintza bat ere.

118.-Horrekin	 batera,	 Batzarrak	 Sortzaileen	 artean	 eginbeharrak	 banatu	 eta	 Tokiko	
Kontseiluko kideak hautatu behar ditu (bir-hautatzea eta kargugabetzea ere barne).

119.-	Azkenik,	zenbait	erabaki	hartzeko,	partaidetza-quorum	minimo	bat	beharretsiko	da.

Tokiko Kontseilua

120.-Tokiko	Kontseilua	Tokiko	Batzarren	organo	ordezkaritua	da,	eta	hauek	dira	beraren	
eginkizunak:

•	 Zuzendaritza	egikaritzea	herri-mailan.
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•	 Tokiko	Batzarra	dinamizatzea	(eguneko	ordena	finkatzea,	deialdiak	egitea,	Tokiko	
Kontseiluaren kudeaketa-txostenak prestatzea...).

•	 Tokiko	 Batzarrari	 ildo	 politiko	 orokorraren	 herrian	 herriko	 mailara	 egokitzeko	
proposamena	aurkeztea,	Batzarrak	onartu,	aldatu	nahiz	ezetsi	ahal	izan	dezan.

•	 Tokiko	Batzarrari	lan-banaketa	zehatz	bat	proposatzea.

•	 	Egunean	eguneko	eginkizun	politikoak	gauzatzea.

121.-Tokiko	Kontseiluko	kideak	izen-abizendun	erantzule	dira	Tokiko	Batzarrak	haien	esku	
utzitako	eginkizun	guztiena,	eta	Batzarraren	aurrean,	beraz,	honek	eskatu	ahala	kontu	
ematera behartuak une oro. Honek ez du esan nahi, ordea, lan guztiaren zama kide 
horien	bizkar	gainean	utzi	behar	denik	osotoro.	Aitzitik,	lan-taldeak	eratu	behar	dituzte	
(Ekintza Politiko eta Herrigintzakoak, gutxienez), eta beren ingurura bildu lana burutzen 
lagunduko	dieten	lankideak,	dela	finkoak,	dela	unean	unerakoak,	beti	ere	helburutzat	
harturik militanteen gaitasuna eta indarra ahalik eta gehien baliatzea, jokoa zabalduz 
eta eginkizunak beste kide batzuen esku ere banatuz. Sorturen hazkundea, eta bere 
ekin-ahalmena, erabat lotua dago egin beharreko lan politikora Sortzaileak erakarri, 
motibatu eta inplikatzeko dukeen eraginkortasunarekin. 

122.-Tokiko Kontseilua ez da organo bere baitan zeharo hertsi bat, eta, beraz, noizbehinka 
ez ezik, iraunkorki ere gonbidatu ahal izango ditu bere bileretara beste hainbat Sortzaile, 
ideiak argitu eta eginkizunak garatzearren.

123.-Tokiko Kontseiluak arreta bereziz saiatuko dira Sortzaile berriak erakartzen, eta 
berauei, Sortura sartu eta berehala, trebakuntza politikorako ikastaro bat eskainiko 
diete,	horretarako,	Antolaketa	Aparatuaren	laguntza	nahiz	aholkularitza	beti	ere	eskura	
izango dutelarik. 

124.-Tokiko Kontseilua honako erantzukizunen arduradunez osatua egongo da, gutxienez:

•	 Tokiko	Arduradun	Politikoa,	zeinaren	zereginak,	60.	paragrafoan	zehazturikoez	gain,	
honako hauek izango baitira:

·	Sortzaile	guztien	eta	Ezker	Abertzale	osoaren	oinarri	sozial	zabalaren	kontrol	
exhaustiboa eramatea, nor bakoitzak betebehar militanteetan dukeen 
inplikazio-mailaren ezagutza, baita berorren kokapenari buruzkoa ere 
(erakunde publikoetan, herri-mugimenduan, proiektu komunitarioetan…), 
etengabe eguneratuz.

· Herri bakoitzeko Sorturen militantzia osoa dinamizatzea, ahaleginak 
eginez gero eta Sortzaile gehiagok egin diezaioten beren ekarpen aktiboa 
erakundearen dinamika politikoari. 

·	 Sortzaile	guztiei,	eta	Ezker	Abertzalearen	oinarri	sozial	zabalari,	jakinaraztea	
Sortuk	 herri-mailan	 dituen	 ekinbide	 guztiak,	 dela	 Tokiko	 Batzarrak,	 dela	



43

trebakuntza-ikastaroak (Eskola Politikoa), dela ekintza aktibistak, etab.
·	 Ziurtatzea	bai	Tokiko	Kontseiluaren	bai	Tokiko	Batzarren	bileren	akta	hartuko	

dela, eta beraiei buruzko informazioa eta beraietan hartutako erabakien berri 
Sortzaile guztiei jakinaraziko zaiela.

•	 Ekintza	Politikoaren	Tokiko	Arduraduna.

•	 Herrigintzaren	Tokiko	Arduraduna.

125.-Hortik	aurrera,	Tokiko	Batzarrak	hala	erabakiz	gero,	eta	bideratu	beharreko	dinamika	
politikoak hala beharresten badu, era litezkeen lan-taldeen arduradunek osatuko lukete 
Tokiko Kontseilua, hala nola ondoko hauek:

•	 Komunikazio	 eta	 propagandarako	 talde	 bat,	 zeina	 ardura	 bailiteke	 buletin	 bat	
argitaratzeaz, komunikazio-kanpainak egiteaz, hauteskunde-kanpainei buruzko 
lana aurreratzeaz, etab.

•	 Dinamika	Aktibista	Propiorako	talde	bat,	bai	nazio-mailan	diseinatu	diren	bai	herri-
mailan diseina litezkeen kanpaina aktibistak garatzeari ekingo liokeena.

•	 Gatazkaren	ondorioen	konponbiderako	talde	bat,	herriko	preso	politikoek	Sorturen	
bai herri-mailako bai nazio-mailako dinamika politikoan partaide izan ahal izatea 
bermatu eta bideratzeaz arduratuko litzatekeena.

•	 Trebakuntza-talde	bat,	Eskola	Politikoaren	lanak,	Iratzar	Fundazioarekin	lankidetzan,	
herri-mailan koordinatzeaz eta dinamizatzeaz arduratuko litzatekeena, gehi 
interesgarriak izan litezkeen beste hainbat ikastaro, hitzaldi etab. antolatzeaz. 

Tokiko Idazkaritza

126.-Tokiko	Idazkaritza	herri-mailako	dinamika	politikoak	hala	aholkatzen	edo	justifikatzen	
duen	kasuetan	bakarrik	finkatuko	da.	Hau	da,	ez	dugu	uste	komenigarria	denik	halakorik	
egotea	herri	guztietan:	salbuespen	gisa	proposatzen	dugu,	gehienbat.	Izan	ere,	gure	
iritziz, horrelako idazkaritzak egokiak izan daitezke hiriburu eta hiribildu handietan, 
baina ez herri txikiagoetan. Nolanahi ere, eta berriro diogu, tokian tokiko errealitatea, 
eta, batez ere, tokian tokiko dinamika politikoaren luze-zabaltasuna izango da, azken 
finean,	Tokiko	Idazkaritza	egotea	ala	ez	beharretsiko	duena.	

127.-Edozein	modutara	ere,	Tokiko	 Idazkaritza	Tokiko	Kontseiluaren	organo	betearazlea	
izango litzateke, bere baitan erantzukizun politiko garrantzitsuenak bilduko lituzkeena, 
hala nola:
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•	 Tokiko	Arduradun	Politikoa;

•	 Ekintza	Politikoaren	Tokiko	Arduraduna;

•	 Herrigintzaren	Tokiko	Arduraduna.

Hiriburuak eta hiribildu handiak

128.- Esan bezala, hiriburuak eta hiribildu handiak modu federalean antolatzeko apustua 
egiten dugu. Hau da, hiriburu zein hiribildu mailako ildo politikoa bakarraren aldeko 
apustua egiten dugu eta ez auzo bakoitzeko baten alde.

129.-Zentzu	horretan,	tokiko	erabakigunea	Hiriburuko	Batzarra	izatea	planteatzen	dugu,	
eta ez auzo bakoitzeko batzarra. Hala ere, auzoko asanbladak mantentzearen aldeko 
apustua egiten dugu, deskargurako, eztabaidarako eta ekarpenetarako Hiriburuko 
Batzarraren	azpi-gune	gisa.
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130.-Alta,	hiriburu	eta	hiribildu	handienen	kasuan,	antolatu	beharreko	egitura	minimoa	
honakoa izango da:

•	 Hiriburuko	Batzarra	(edo	Hiribildukoa).

•	 Hiriburuko	Kontseilua	(edo	Hiribildukoa).

•	 Hiriburuko	Idazkaritza	(edo	Hiribildukoa).

•	 Auzoko	Batzarra,	izaera	proposatzailea	duena	baina	ez	erabakitzailea.

•	 Auzoko	Arduradun	Politikoa,	auzoko	batzarra	dinamizatzeaz	arduratzen	dena.	

•	 Hiriburuko	 (edo	 Hiribilduko)	 Koordinazio	 Taldea,	 Hiriburuko	 (edo	 Hiribilduko)	
Arduradun	Politikoak	eta	auzoetako	Arduradun	Politikoek	osatua.

2.4.- BESTE ZENBAIT MARKO ETA 
       ANTOLAKUNTZA-BALIABIDE
2.4.1.	Herri	Batzar	Zabala

131.-Tokiko	 Kontseiluak	 Herri	 Batzar	 Zabal	 bat	 ahalbidetu	 eta	 dinamizatuko	 du,	 Ezker	
Abertzalearen	oinarri	sozial	zabalari	bideratua,	eta	beraz,	bertan	parte	hartzeko	ez	da	
beharrezkoa izango Sortzailea izatea.

132.-Aipatutako	 markoa	 ez	 da	 marko	 organikoa	 izango,	 eta	 beraz,	 ez	 du	 izaera	
erabakitzailea	izango.	Bere	funtzioak	izango	dira	Sorturen	hausnarketak	eta	erabakiak	
konpartitzea	Ezker	Abertzalearen	oinarri	zabalarekin	eta	edozein	modutako	ekarpenak	
edo proposamenak jasotzea.

133.-Maiztasunari dagokionez, ez du zertan zehaztuta egon beharrik, beharren arabera 
deituta. Edozein kasutan, aurreikusgarria da urtean era honetako hiruzpalau batzar 
egingo direla. 

2.4.2.	Norabidetze	Estrategikorako	Gunea

134.-Kontseilu Nazionalak artikulatu beharreko prozesu independentista eraldatzailearen 
inguruko eztabaida, hausnarketa eta elaborazio estrategikorako markoa ahalbidetu eta 
dinamizatuko du.
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135.-Marko hau ez da organikoa izango, eta beraz, ez du izaera erabakitzailea izango, 
baina bai proposamenak egiteko ahalmena, Kontseilu Nazionalari egokiak deritzon 
hausnarketa, elaborazio eta proposamenak bideratuz.

136.-Bere	osaketa	Kontseilu	Nazionalak	erabakiko	du	eta	aldakorra	izan	liteke.	Sortzaileek	
zein ez-Sortzaileek parte hartu ahal izango dute, beti ere esku artean dituzten eztabaidei, 
hausnarketei edo elaborazioei ekarpena egiteko duten gaitasunaren arabera. 

2.4.3. Plataforma Telematikoa

137.-Sortuk guztiz egokia deritzo informazio- eta komunikazio-teknologiak erabiltzeari 
barne-partaidetasunean eta barne-demokratizaziona sakontzeko lanabes gisa. 
Zentzu honetan, Sortu aplikazio telematiko sendo eta bizkor bat garatuko du, lehen 
deskribaturiko	 bost	 antolakuntza-dimentsioen	 lagungarri	 eta	 osagarri.	 Aplikazio	
telematiko honi esker, honako aukera hauek ahalbidetuko dira, besteak beste:

•	 Erreferendumak	telematika	bidez	egin	ahal	izatea.

•	 Bai	 Kongresuek	 bai	 Konferentzia	 Politikoek	 eta,	 hala	 balegokie,	 baita	 Batzar	
Nazionalek ere, hedapen telematiko bat erabili ahal izatea, nahiz eztabaidak 
gauzatzeko, nahiz erabakiak hartzeko.

•	 Komunikazio	 multidirekzionala	 ahalbidetzea	 antolakuntza-dimentsio	 bakoitzaren	
barruan eta elkarren artean.

•	 Kudeatu	ahal	 izatea	bai	ezagutza	esplizitua	(dokumentuak,	bideoak,	proiektu	eta	
esperientzia arrakastatsuak, tutorialak…), bai tazitoa (pertsonei dagokiena eta, 
beraz, esplizitatua izateko, berauen baimena behar duena).   

Euskal	Herrian	2016ko	Urrian
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