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0.SARRERA

0.1. Nazio Eztabaida Gunean arloka egin diren diagnosietan hainbat gabezia aipatu da, eta
neurri bereko indargunetan oinarriturik, premiazko ildo batzuk erabakitzearen beharra
azpimarratu da. Landu diren arloetan – lurra eta sozio-ekonomia, kultura, herritarrak eta
politika- batez ere ahulezia eta indargune zehatzak, arlo bakoitzari dagozkionak jaso dira.
Alabaina, eztabaidaren lehen urratsean Nazio Eraikuntzarekin zerikusi orokorra duten
hainbat kontrako zein aldeko faktore ere nabarmendu da:

0.2. Nazio Eraikuntzaren ahulezia eta mehatxuen aldetik: euskal aginte politiko
nazionalaren falta edo erakundetze mugatua; Euskal Herria aintzakotzat hartzen dutenen
arteko adostasun falta eta honekin lotuta dagoen arlderdikeria; edota Europako eraikuntza
eta oro har mundu mailan, estaturik gabeko nazio txikiekiko mesprezua.

0.3. Indargune eta aukera gisa, berriz, honakoak azpimarratu dira: Euskal Herria
aintzakotzat hartzen dutenen artean politikagintzari buruzko hausnarketa bateratua
burutzeko joera; erakunde nazionalak –Udalbiltzak- piztutako itxaropena;
subiranotasunaren bidea jorratzeko tresna malguen eskuragarritasuna, eta, batez ere,
bestelako Euskal Herria posible dela uste dutenen borondate tinkoa.

0.4. Egoera zailenetan ere borroka zehatzen inguruan indarrak bildu eta egitasmoak
gauzatu dituztenak herri mugimendu eta gizarte eragileak izan dira. Instituzioek gizarte
mugimenduen lana aitortu eta babestea Nazio Eraikuntzarako indargarria izango litzateke.

0.5. Herri gisa irauteko borondate horrek lehentasunezko eduki batzuk zehaztera eraman
behar baitu. Era berean , eduki horiek garatzeko jardueraren izaera eta tresnak argi eta
zorrotz finkatu behar dira. Proposamen horiek guztiek, Euskal Herriko gizarte osoari dei
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gisa aldarrikatzen direnak, alegia, Euskal Herria aintzakotzat hartzen dugun guztioi
lanerako konpromezua eskatzen digute.

1. NAZIO ERAIKUNTZAZ

1.1. Nazio Eraikuntzaren inguruan

1.1.1. Diagnosian jaso bezala, euskal nortasun propioaren defentsa Euskal Herriko gizartean
errotutako egitasmoa da. Gurean dauden proiektu nazional desberdinen artean, Euskal
Herria bere osotasunean aintzakotzat hartzen dugunon proiektua oso sendoa da. Egitasmo
nazional horrek Euskal Herria bere osotasunean hartzen du, herrialde bakoitzeko
berezitasunak kontutan hartuz, hau da, euskal lurraldeen nortasun guztiekin hezur
mamitzen da.

1.1.2. Egitasmo nazional horrek, Euskal Herria bere buruaren jabe egin nahi duen horrek,
beste egitasmo nazionalek dituzten tresna politikoak behar ditu. Nazio nortasunaren
garapenerako – Nazio Eraikuntzarako- tresnak ukatu egin baitzaizkio luzaroan. Euskal
Herria, herri txikia eta zapaldua, ez da bere buruaren jabe, eta bere nortasunaren
garapenerako edozein herrik dituen tresnak berreskuratu behar ditu.

1.1.3. Euskal Herriak bere burua antolatzeko, bere etorkizunaren jabe izateko, zilegitasun
osoa du. Euskal Herriak bere izaera propioari eusteko eskubide osoa du Zapalduok
zapaltzaile bihurtu nahi gaituzten honetan, harrotasunez aldarrikatu behar dugu euskal
egitasmo nazionalaren zilegitasuna. Dena dela, euskal nazioaren eraikuntza demokratikoa
oztopatzen dutenei  aurre egin behar baldin bazaie ere, Euskal nazioa ez da inoren kontra
eraiki nahi. Ez du inor zapaldu edo suntsitu nahi. Bertan dauden beste egitasmo nazional
desberdinen zilegitasuna ere onartzen baitu, baldin eta ez badute euskal hiritarren
borondatetik harago dauden Estatuen indarraz baliatzeko asmorik.

1.1.4. Nazio Eraikuntzan aurrera egiteko, Euskal Herria aintzakotzat hartzen dutenen
arteko batasuna oso garrantzitsua da. Hortaz, batasuna kolokan jarri dezakeen jarduera
oro gainditzen saiatu beharko litzateke. Behar-beharrezkoa da Nazio Eraikuntzaren aldeko
jarrera aktiboa, aitzakiarik jarriko ez duena, arduratsua izatea, interes berekoiak eta lehia
ustela alboratuz. Euskal Herria aintzakotzat hartzen dutenen adostasunak izan behar du
abiapuntua. Euskal Herria aintzakotzat hartzen duten euskal herritarrak asetzeko
diskurtsoa eta praxi politikoa eskaintzea lagungarria izango da, biziraupenerako
konpromezu nazional adoretsu baten oinarria izango baita.

1.1.5. Nazio Eraikuntzak denon beharra dauka, eta ez du inor baztertzen. Begirunea zor
zaie Euskal Herrian dauden proiektu nazional guztiei, baina eurekin asmo edo praktika
inposatzailerik eramanez gero, tinkotasuna erakutsi behar da. Nazio Eraikuntza
abertzaleak argi adierazten du ez daukala inposaketarako inolako asmorik, eta bere lana
Euskal Herrian bizi diren hiritar guztiei eskaintzen die, jarduera horretan parte hartzeko
ateak zabalik dituela beti.

1.1.6. Nazio Eraikuntza gizarte prozesua da, gizarte indarren mobilizazioa hobesten baitu
gauza guztien gainetik. Gizarte indar desberdinen artean adostua, elite politikoen arteko
hitzarmenera mugatu gabe., Hitz hutsetatik harago, Nazio Eraikuntza hori eragiletza
praktikoan sendotzen den prozesu soberanista baita, gizartearen protagonismoa behar-



Nazio Eraikuntzarako Proposamena

Nazio Eztabaida Gunea 3

beharrezkoa duen herrigintza. Nazio Eraikuntza eredu hau gizarte ekimenaren
zentraltasunean oinarritzen da.

1.1.7. Nazio Eraikuntza norabide askotariko prozesua da. Nazio Eraikuntza ez da norabide
bakarreko prozesua. Ez dago bide eraikitzaile soil edo xinplerik. Izaera edo helmuga bera
izanik, ekimen desberdinak ez dira zertan kontrajarriak izan. Maila politikoan, adibidez,
helmuga berera ailega daitezkeen pausoak uztartzen saiatu beharko ginateke, elkar
ukatzen duten bideak saihestuz.

1.1.8. Nazio Eraikuntzak oinarri etiko sendoa du: justizia soziala eta eskubide guztien
bermea ditu ardatz. Nazio Eraikuntza eredu hau bat dator euskal hiritarren eskubide eta
askatasunekin, eta aurrerakoia eta partehartzailea izan nahi du, besteak beste sexuen
arteko parekidetasuna bermatuz, ez baitago nazio bidezkorik justizia sozialik gabe edo
barne zein kanpo elkartasunaren ezean.

1.1.9. Euskal Herria helburu eta oinarria duten ekimenek osatzen dute Nazio Eraikuntza.
Egitasmo batzuk, nahiz eta izaera lokala izan, herri baten perspektiban garatzen ari diren
neurrian nazioa egiten ari dira.

1.1.10. Nazio Eraikuntzan nazioaren izana lantzen duten egitasmoak biltzen dira. Herriaren
kontzientzia eta euskal identitate propioa garatzen dituzten egitasmoak burutzen
ditugunean, baita beste nazioekin partekatzen ditugun ezaugarrien garapen berezkoan ari
garenean ere, Nazio Eraikuntzan dihardugu.

1.1.11. Herri honek dituen erronka nagusiei aurre egiten dieten egitasmoak aintzat hartu
behar dira Nazio Eraikuntzan.

2. NAZIO ERAIKUNTZAREN BEHARRRAK

2.1. Nazio Eraikuntzak panorama aberatsa erakusten digu, baikor izateko modukoa. Hala
ere, panorama anitz honetan badira arazo, ezintasun eta hutsune larriak. Nazio Eraikuntzan
urrats kualitatiboak eman ahal izateko, hutsune hauek zehaztea ezinbestekoa izango da.
Besteak beste, ondokoak aipa ditzakegu:

2.1.1. Erasoei aurre egiteko ahultasuna- Espainia eta Frantzia estatuek arazo larriak
eragin dituzte azken urteotako Nazio Eraikuntza saiakeretan. Lege arrotz eta
erasoen menpe gaude askotan, eta horren aurrean babestu eta defendatzeko
beharra daukagu.

2.1.2. Nazio instituzio gabezia.- Nazio instituzio egokiaren falta izugarrizko oztopoa da
hainbat ekimen aurrera eramateko. Ekimenean bertan erabili beharko ziren hainbat
indar, oztopo hau gainditzera bideratu behar izaten dira. Ezinbestekoa da nazio
instituzioak bultzatzea ekimenak bideratzeko.

2.1.3. Indarrean dagoen antolaketa politiko-administratiboak Euskal Herriaren bi Estatu
nazio anitz eta bost administrazio ezberdinetako zatiketaren errealitatea gotortu
du: Espainia eta Frantzia estatuak; EAE, NFE, Kantauri eta Gaztela Leon estatu
espainiarreko administrazioak eta frantziar estatuko Akitania erregioko Atlantiar
Pirineoko departamentua hain zuzen ere. Errealitate honek ez du Nazio
Eraikuntzan lagundu.
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2.1.4. Indar sakabanaketa.- Ekimenen barreiadurak eta proiektuen arteko teilakatzeak
gure indar potentziala gutxitzen dute. Ekimen asko bultzatzaile bakoitzak duen
indar eta baliabideen arabera eramaten dira aurrera, besteekin kontatu gabe eta,
are larriago, zenbaitetan, lehia eta interes berekoiak tartean direla. Aurrera
egitekotan, sarea, indar metaketa eta koordinazio maila altuagoa lortu behar dugu.

2.1.5. Menpekotasun ideologikoa.- Aurreko gabeziek laugarren hau bultzatzen dute, ez
baita eratzen, estatuetan bezala, nazioaren lanketa teorikoa egingo duen
instituziorik. Besterik ezean, zapalduak zapaltzailearen diskurtsoa bereganatzen
du, eta horrek beste oztopo bat gehiago ipintzen dio Nazio Eraikuntzari. Estatuek
inposaturiko legalitatearen aurretik gure Nazio Eraikuntzaren zilegitasuna jarriko
duen, gure Nazio Eraikuntzaren bidea markatu eta egungo instituzioek eskaini
diezazkiguketen posibilitateak erabiliko dituen  sormen lana behar da.

2.1.6 Nazioarteko errekonozimendu gabezia. Herriek beren herri izaera mantendu ahal
izateko ez da aski soilik beraiek beren burua aitortzea. Existitzeko kanpo eragileek
izate hori errekonozitzea ere ezinbesteko bihurtzen da. Maila horretan
nazioartean subjektuak badira ez soilik hauek bere burura subjektutzat dutelako
besteek ere subjektutzat onartzen dituztelako baizik. Herrien kasuan honek bere
biziko garrantzia du, herriak herri dira eurek bere burua horrela dutelako baina
baita ere hirugarrengoek horrela aitortzen dituztelako. Euskal Herriak maila
horretan ezinbestekoa du nazioarteko errekonozimendua. Nazioarteko
errekonozimendu hau ezinbestekoa da herri gisa Autodeterminazio egikariketa
sendotzeko; nahiz erabaki subiranoaren zilegitasunean oinarrituz, hori aitortzeko
gai den subjektu kolektibo bakarra nazioa izan .

3. NAZIO ERAIKUNTZARAKO PROPOSAMENA: NAZIO KONTSEILUA

3.0. Sarrera gisa

NAZIO EZTABAIDA GUNEAk bere lehen fruituak eskaini ditu. Gaur, sortu berria den
egituraren muga guztiak onartuta ere, Euskal Herriko eraikuntza prozesuaren planaren
egikariketan  beste aurrera pauso bat eman dela esan dezakegu. Eta ez nola halakoa
gainera. Euskal Herriko lurralde guztiak eta euskal herritar guztiak kontutan hartzen duen
eztabaida gunea osatu da, eta bertan erabaki subjektuaren konposaketa aztertuko beharko
da. XXI. mendea, nazioen autogobernurako bidearen garaipenaren mendea behar luke izan,
lurraldetasun politikoa baieztatuz

Sorkuntzaren ibilbideak gainera bere lehen fruituak eman ditu. Honela, hilabete hauetan
zehar Euskal Herriaren egoeraren eztabaida burutu da. Eta ariketa honi esker, ondoren,
gure herriaren oinarrizko arazoei aurre egiteko proposamenak aurkeztu eta
eztabaidatzeko fasea zabaldu ere. Aipatu guztia epe labur batetan. Agian gehiegizko
presarekin. Baina zalantza gabe, gure herriak dituen premia ugariei eraginkorki
erantzuteko asmo berritua erakutsiz.

Une honetan antolakuntzari buruzko hausnarketa lasaiagoa eta sakonagoa egin behar
delakoan gaude. Emandako aurrera pausoa ezin delako ekimen puntual bat bilakatu. Euskal
Herriaren eraikuntzaren aldeko antolakuntzan ezarritako oinarria ezin dugu koiuntura
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zehatz bati erantzuteko ahalegin batetara lotu edo mugatu. Alderantziz, garatu beharreko
kimua dugu esku artean.

Gure herria pil-pilean dago. Azken boladan, zoritxarrez,  gure herriaren aurkako erasoak
Euskal Herriko eragile askoren agendak markatzen eta baldintzatzen ditu. Baina bestalde,
kasu honetan zorionez, azken urteotan, gure herriaren eraikuntzaren aldeko proposamen,
ekimen, proiektu eta egitasmo ugari sortu eta garatzen ari dira. Arlo eta maila guztietan.

Guzti honek, erantzun eta eraiki dinamika kontraesankor eta nahasia sortu duela argi dago.
Egoera honen emaitza begi-bistakoa da. Herri ekimenen sakabanaketa eta egitasmoen
arteko teilakatzea  etengabea da.

Hitz batetan, sektoreetatik egiten den indar guztia biderkatuta ere ezinezkoa da gure
herriak behar duen mugimendu edo dinamika sendo eta iraunkorra sortu eta garatzea.

Beste modu batetara esanda aurretik adierazitako eginkizun guztiak kudeatu eta
gauzatzeko Euskal Herriko Nazio Kontseilua proposatzen dugu.

3.1. Nazio Kontseiluaren izaera, osaketa, jarduna  eta egitekoei buruz

3.1.1. Izaera
Nazio Kontseiluaren izaera soziala izango litzateke. Euskal Herriaren eraikuntza
dinamikaren ordezkaritza maila ahalik eta altuena izango duena. Hots, sektoreka nazio
mailako proiekzioa edota hedapena duten herri eragileen eta oro har herritarren
errekonozimendu zabala duten kideez osatutakoa.

3.1.2. Osaketa
Bere osaketa, antolaketa, barne funtzionamendua eta hautaketa zehaztu eta adostu
beharko litzateke. Horretarako eragile sozial, politiko eta sindikalekin kontatuko delarik.

3.1.3. Jarduna
Nazio Kontseiluak, Instituzio, herri eragile, sindikatu eta alderdien oniritzi ahalik eta
zabalena lortu beharko luke. Guztiekin hitz egin, negoziatu eta elkarlanean aritzea bere
egitekoaren atal oso garrantzitsua izango da.

Nazio Kontseiluak gai monografikoen araberako eztabaidak bideratuko lituzke. Eta
horien emaitza izango liratekeen ildo nagusiei buruzko eztabaidak eta proposamenak
landuko. Honela, nolabait, Nazio Eraikuntzaren plan estrategikoa gorpuztuz joango delarik.

3.1.4. Egitekoak
Nazio Kontseiluaren egiteko nagusiak honako hauek lirateke:

NAZIO ERAIKUNTZAREN DEFENTSA ETA BABESA
NAZIO ERAKUNDETZEA
NAZIO PROGRAMAZIOA
DISKURTSO PROPIOA GARATU
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Nazio Eraikuntzarako Ekintza Plana

3.1.4.1 Nazio Eraikuntzaren defentsa eta babesa

Euskal Herriak eraikitzen ari den Europa honetan herri aske moduan bere etorkizuna
bermatzeko erronka batzuk ditu. Nazio Eztabaidak egindako diagnostikoan erronka horiek
identifikatuak izan dira. Hauei erantzuteko , sindikal eta herri mugimenduetatik erantzun
ezberdinak planteatu dira. Jadanik, ekimen, proposamen eta proiektu ezberdinak garatzen
ari dira.

Nazio Eraikuntzak panorama aberatsa erakusten digu, baikor izateko modukoa. Hala ere,
panorama anitz honetan badira arazo, ezintasun eta hutsuneak. Nazio Eraikuntzan urrats
kualitatiboak eman ahal izateko aspektu negatibo hauek gainditzea ezinbestekoa izango da.

Behar horietako bat zera da, Nazio Eraikuntzako proiektuak eta hauek bultzatzen ditugun
herritarrok, sofritzen dugun legalitate ezberdinen inposaketa eta erasoei aurre egin eta
erantzutea. Adibideak ez dira falta: lege aldaketak, atxiloketak, miaketak, komunikabideen
itxierak, Trebiñu eta Turtzioko biztanleek bizi duten arazo historikoa eta abar... Gaur
egun, honelako gertakarien aurrean, neurri handi batean, erantzuna kaltetuen eskuetan
gelditzen da. Areago, zenbait ezbehar larriren aurrean, “Prestige” aferan eta azkeneko
Nafarroa Oinezen gertatutakoa kasu, Nazio Eraikuntza babestu eta defendatzeko dugun
gabezia ere nabaria da.

Nazio Eraikuntzan jauzi bat emateko behar honi erantzun bat ematea ezinbestekoa da.
Herriaren defentsa eta ahulen babesa antolatzeko, hau da, estatuen inposaketa eta erasoei
aurre eginaz, geure eskubideak defendatzeko, Larrialdietarako Batzordea sortzea
proposatzen da. Batzorde honek, Nazio Eraikuntzak jasaten duen edozein gertakari, eraso
eta ezbeharren aurrean , bere gain hartuko luke kaltetuta suertatzen diren ekimen eta
egitasmoen defentsa eta babesa antolatzea.

Batzorde honek dituen eginkizunak betetzeko indarrak egituratzea beharrezkoa ikusten
da. Egituratu behar ditugun indarrak, hasteko, Nazio Eraikuntzan aritzen diren eragileak
dira. Honetaz gain, badira herritar asko dinamika honetan parte hartu ez arren, zerbait
egiteko prest daudenak. Hauen partehartzea eta babesa ere antolatu behar da.

Zeregin hau bete ahal izateko, batzorde honek jaso beharko luke Nazio Eztabaidako
partaideen atxikimendua, sindikal eta mugimendu sozialaren babesa eta herritarren
sostengua. Euskal Herriak bat egin behar du batzorde honen inguruan. Soilik honela izango
du indar nahikorik bete behar dituen zereginak aurrera eramateko.

Guzti hau kontutan harturik, ondorengo proposamena luzatzen diogu Osoko Bilkurari
eztabaidatu eta onartua izan dadin.

Proposamena

1. Euskal Herriaren defentsa eta babesa antolatzeko Nazio Eztabaidak
Larrialditarako Batzordea sortzea proposatzen dugu.

2.  Eraso eta ezbeharren aurrean, Nazio Eraikuntzan aritzen diren herritar eta
bultzatzen ari diren proiektuak babestu eta defendatzea izango dira
Larrialditarako Batzordearen helburu nagusiak.
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3 .  Helburu hauek betetzeko, Larrialditarako Batzordeak ekimen ezberdinak
ahalbideratu beharko ditu, proiektu berriak gauzatzeko bitartekoak jarriaz,
dinamika herritarrak bultzatuz, Nazio Kontseiluaren izenean helegiteak
aurkeztuz, edo eta, momentu bakoitzean egokiak ikusten diren ekimenak
aurrera eramanez.

4 .  Larrialditarako Batzordeak zeregin hauek aurrera eraman ahal izateko,
kaltetuak suertatu direnekin kontatzeaz gain, Euskal Herriaren atxikimendua
jaso behar du. Euskal Herriaren aitortze, batzorde honen errekonozimendua
eta bakoitzaren baliabideen eskaintzak osatuko dute Larrialditarako
Batzordearen atxikimendua.

5 .  Zentzu honetan, Nazio Kontseiluak babes osoa eskaini eta dituen bitarteko
guztiak bere eskuetan jarriko ditu.Era berean, Euskal Herriko eragile sindikal,
sozial, politiko eta instituzionalen babesa ahalbideratuko du, protokolo sozial
bat bultzatuz.
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3.1.4.2. Nazio Erakundetzea

Nazio Eraikuntza bideratzeko, nazio mailako instituzioak bultzatu behar dira. Lehenengo
urrats modura Udalbiltzaren antolaketa zabala berreskuratu eta dinamizatu beharko
litzateke. Horretaz gain, hiru herrialdetan ez dugu inongo instituziorik; Lapurdi, Behe
Nafarroa eta Zuberoan planteatzen ari den egituraketa instituzionala ere bultzatuko da.
Dena dela, Nazio Eraikuntzarako erabiliko diren estrategiak eta bitarteko zehatzak
lantzeko jardueretan, uztargarritasuna nagusitu behar da: erakunde nazional nahiz
zatikatuen artekoa, erakunde eta gizarteren artekoa, tresna instituzional eta gizarte
mobilizazioen artekoa. Egun indarrean dagoen antolaketa administratiboa Nazio
Eraikuntzaren perspektiban eta zerbitzura jarri beharra dago, dagoenetik hasita asko egin
baitaiteke. Bide honetan gurea egiten dugu:

A) Udalbiltza berrantolatzeko bidean:

• 1999ko irailaren 18an, eratze ekitaldian Udalbiltzak aldarrikatu zituen oinarriak
• 2002ko azaroan plazaratutako Euskal Herriaren Eskubideen Karta
• Udalbiltza berrantolatzeko ahalegin oro, beti ere herri honen hitzaren ondorioz

emandako zilegitasunezko emaitzak errespetatuz.

B) Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa erakundetze bidean:

• Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoarentzako berezko instituzioa antolatzeko
proposamen adostua. (Ikus eranskina)

C) Egungo Instituzioak Nazio Eraikuntzaren ikuspegian jarri.

Euskal Herrian ditugun instituzio desberdinetako giza zein baliabide ekonomikoak eta
bestelako bitartekoak Nazio Eraikuntza bideratzeko apustuan jarriko dira.

D) Nazio Biltzarra

 Nazio Eztabaida biltzar iraunkor gisa finkatzea. Nazio Biltzarra ekimen puntual eta
mugatu batetan bilakatu edo agortu beharrean, bere horretan Nazio Eraikuntzarako
ezinbestekoa den Euskal Herriaren egituratze prozesuan aurrera pauso sendoa izango
litzateke.

 Euskal Herriaren egoerari buruzko nazio  eztabaida urtero burutzea. Urteko
lehenengo bilkuraldia hasterakoan  Nazio Biltzarrak Euskal Herriaren egoeraren nazio
eztabaida burutzeko oinarrizko txostenak onartu eta eztabaida prozedura zehaztuko
luke.

Erabaki hau hartzeak gutxien-gutxienik honako atal hauek jorratzea eskatuko luke.

- Nazio Biltzarraren hautaketa eta osaketa arautu beharko litzateke
- Nazio Biltzarraren barne funtzionamendua arautu beharko litzateke.



Nazio Eraikuntzarako Proposamena

Nazio Eztabaida Gunea 9

E) Nazio Eraikuntzak beharrezko duen egituratze instituzional berriak bai eta gaur
egungo instituzioen egokitzapenak ezinbestean kontuan eduki beharra du nazioarteko
errealitate eta eremua, eta ondorioz bereziki landu beharko du prozesu hau Europa eta
nazioarte mailan txertatzeko.
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3.1.4.3. Nazio programazioa

Gizarte lehiakor batean murgilduta gaude eta eredu honen eragina esparru guztietara
zabaltzen da, baita Nazio Eraikuntzara ere. Honela, dinamika honetan dauden ekimen eta
egitasmoek, bultzatzaile bakoitzak duen indar eta baliabideen arabera, aurrera egiten
dute, besteekin kontatu gabe, besteen babesa jaso gabe. Alegia, gure artean indar eta
baliabideen sakabanaketa nabaria da.

Nazio Eraikuntzan jauzi bat emateko egoera hau irauli behar da. Eta hain zuzen ere indar
eta baliabideen sakabanaketari aurre egiteko programazio amankomuna martxan jartzea
proposatzen da. Nazio Eztabaidak egitasmo, ekimen, aldarrikapen eta proiektu ezberdineko
bultzatzaileen artean eztabaida amankomunak bultzatuko ditu.

Parte hartzen duten mugimendu guztien aldetik eztabaida horietatik ateratzen diren
erabakiekiko konpromezua argia izan behar da, elkar. Erabaki horien artean, Nazio
Eraikuntza eraginkorra izateko hainbat irizpide finkatu beharko ditugu, ondoren bakoitzak
bere esparruan indarrean jartzeko.

Honetaz gain, eztabaida hauen emaitzen artean, batetik, Nazio  Eraikuntzaren aldarrikapen
eta ekimenak bildu, ordenatuz eta koordinatuz osatuko da Nazio Eraikuntzaren
programazioa.

Hausnarketa hauek harturik, ondorengo proposamena luzatzen diogu Osoko Bilkurari
eztabaidatu eta onartua izan dadin:

Proposamena

1. Nazio Eraikuntzan ematen den indar eta baliabideen sakabanaketa gainditzeko
asmoz, Nazio Eztabaida-Guneak Nazio Programazioa martxan jartzea
proposatzen dugu.

2.  Nazio Eraikuntzan ari diren eta parte hartu nahi duten eragile sindikal eta
sozial guztiek osatuko dute Nazio Programazioa. Partaide guztien artean, Nazio
Programazioaren funtzionamendua finkatuko da.

3. Nazio Programazioaren helburua lortzeko, eragile guztien artean Nazio
Eraikuntza bultzatzeko oinarrizko irizpideak zehaztuko dira. Irizpide hauekin
protokoloa osatuko da eta eragile bakoitzak bere esparruan indarrean jarriko
dituela konpromezua hartuko du.

4 .  Nazio Programazioak, Euskal Herriaren eraikuntzan dauden proiektu guztiak
bildu, ordenatu eta koordinatzeko balioko du, Nazio Eraikuntzaren
programazioa osatuz.

5.  Nazio Programazioak, proiektu bakoitzak behar dituen baliabideak zehazteko,
egin beharreko ibilbidea marrazteko eta egutegia finkatzeko balioko du.

6. Eztabaida sortzen duten proiektuen inguruko hausnarketa sakona bultzatuko du
eta adostasuna lortzen den heinean proposamen zehatzak bideratuko ditu.
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Nazio Eraikuntzaren behin behineko egungo panorama

Esparruak Erronkak Egin diren saiakerak

Euskal Herritarrok
Euskal Herritarron
eskubideak egikaritu,
identitatea sakondu eta
populazioaren etorkizuna
bermatzeko bidean,

Euskal Naziotasuna.

Lan Harremanetarako
eta Babes
Sozialerako Euskal
Esparrua

Sexuen arteko
parekidetasuna

Gazte Kontseilu
Nazionala

Naziotasun aitormenaren tramitazioa
Naziotasuna: definizioa, errolda, etorkinak
Diasporarekin hartu-emanak
Euskal ordezkaritza: EHFS, emakumeen martxak
Derrigorrezko frantses eta espainiar
naziotasunari desobedientzia zibila

Eskuduntza legegileak arlo laboralean, funtzio
publikoan,  gizarte segurantzan, formazioan eta
enpleguan.
Politika soziolaboralak kudeatu eta garatzeko
tresna instituzionalak.
Politika laboralak erabakitzeko enpresari eta
sindikatuen arteko erakundeak.
Negoziazio Kolektiboa Euskal Herrian garatzeko
ahalmen osoa.
Euskal Herriko Oinarrizko Soldata.
Lan harremanak: kontratazio eredu berria.
Lan eta ondasunaren banaketa.
Euskal Herriko Pobreziaren Muga
Babes sozialaren oinarria: Soldata Soziala
Etxebizitza publikoa eta zerbitzu sozial eta
publikoen garapena.
Etorkinen integrazioa, eskubide guztiekin

Emakumeen Eskubideen aitortza eta babesa
Euskal Herriko Plan estrategiko Feminista
Aukera berdintasunez partehartzeko eskubidea
bermatzeko ekimenak
Indarkeriaren aurkako protokoloa
Bizitza familiarra, laborala eta sozialaren
kontziliazio politikak

Egitura Politikoa
Euskal Herriak erabakiak
hartu eta gauzatzeko
erabaki guneak
antolatzea.

Erakundetze
prozesua

Autodeterminazioaren
aldeko dinamika

Udalbiltza
Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoako instituzioak
Nazio Eztabaida Gunea
Nazioarte mailan errekonozimendua lortzeko
saiakera ezberdinak
Autodeterminazio Eskubiderako Euskal Herriko
Zentroa

Lurrarekiko
harremanak: Ekoizpen
eta Kontsumo eredua
E u s k a l  H e r r i a k
l urrarek iko  d i tuen
harremanak, ekoizpen eta
k o n t s u m o  e r e d u a
berrikusi behar du, geure
komunitatearen
iraunkortasuna bermatu
ahal izateko

Estatistika nazionalak

Euskal Esparru
Sozio-Ekonomikoa

Datuen talaiatik. Euskal Herriko Estatistika
Euskal Herriko behatoki ekonomiko soziala
EHKME Euskal Herriko Klimatologia eta
Meteorologia zentroa

Euskal sektore publikoa, politika ekonomikoa eta
garapen eredua ordenatzeko, eta ondasunaren
banaketa eta kalitatezko enplegua bultzatzeko.
Gure ehundura produktiboa sustatzeko euskal
finantza sistema.
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Azpiegituren
beharrak definitu

Iraunkortasuna
(jasangarritasuna)

Azpiegituren eraikuntzaren moratoria
Natur Baliabideen gestio nazional baterantz

Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa
Nekazaritza eta arrantzaren etorkizuna
ekoizpen eta kontsumo eredua azterketa
burujabetza eta iraunkortasunaren ikuspuntutik.

Kultura
Euskal mundu-
ikuskeraren etorkizuna
bermatzea

Euskararen
berreskurapen osoa

Hezkuntza Sistema
Nazionala

Kulturaren garapena

Euskal Esparru
Komunikatiboa

Kirol Sistema
Nazionala

Hizkuntza Eskubideen Behatokia
Lege estatusa.
Helduen euskalduntze eta alfabetatzea
Administrazioa eta zerbitzu publikoetan
euskararen erabilera
komunikabideetan euskararen erabilera
Lan munduan euskararen erabilera
Hizkuntza kontzientzia
euskalduntze prozesurako herri antolaketa
Zonalde euskaldunen babes berezia
Ingurune sozial euskaldunaren eraikuntza
Hizkuntza politikarako aginte nazionala
Gure geografiaren toponimiaren berreskuratzea

Hezkuntza Sistema Nazionala definizio eta
antolaketa
Eskolak euskalduntzeko murgiltze eredua
Euskal Curriculuma
Euskal Unibertsitatea

Oroimen historikoa berreskuratzeko bekak
Liburutegi Nazionala
Kultura herritarra: jaiak,...

Nazio mailako tresnak bultzatu: Arrosa, Euskal
Herriko berri agentzia,...
Herri komunikabideak Euskal Esparruaren
oinarria: topagunea, komunikabideen mapa
edukien inguruan hausnarketa bateratua

Kirol koordinazioaren aldeko ekimena
Euskal Lizentziak
Kirol federazio nazionalaren ekimenak
Euskal Selekzioa aldeko ekintzak
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3.1.4.4. Diskurtso propioa garatu

Nazio Eraikuntzak lanketa teoriko eta borroka ideologikoaren inguruan duen hutsunea nabarmena da.
Nazio ukatua garen heinean, estatalismo teorikoaren monopolioa ezarri nahi dute behin eta berriro
ideia berdina errepikatuz; honela, Nazio Eraikuntzan aritzen garenok baztertzaileak omen gara,
Nazio Eraikuntza inposaketa omen da eta abar. Zapalduok zapaltzaile bihurtu nahi gaituzte. Kanpoko
esku-hartze eta menpekotasunak nahasketa ideologikoa sortzen dute. Herri honek bizitzeko, bere
burua askatzeko, bere burua antolatzeko, azken finean, bere etorkizunaren jabe izateko zilegitasun
osoa du eta honek lanketa ideologikoa eskatzen du. Era berean, Euskal Herria hausnartu eta Nazio
Eraikuntzaren oinarri teorikoak indartzeko beharra dugu. Zentzu honetan, Nazio Eraikuntzak sormen
lana ere behar du.

Nazio Eraikuntzaren inguruko borroka ideologikoa garatzeko eta lanketa teorikoa egiteko Nazio
Eraikuntzarako gogoeta Sarea antolatzea proposatzen da. Unibertsitatean, sindikalgintzan,
enpresetan, kulturgintzan, komunikabideetan eta herri mugimenduan, herri honek baditu ezagutza eta
indar intelektual nahikorik Euskal Herria hausnartu eta Nazio Eraikuntzaren oinarri teorikoak
garatzeko.

Euskal Pentsamendua garatzeko barreiatuta dauden ezagutza eta indar intelektual guzti hauek bildu
behar ditugu, sare zabal bat antolatuz. Sare hau bi zeregin hauen inguruan lanean jarri behar dugu:
Euskal Herria hausnartzea eta Nazio Eraikuntzaren oinarri teorikoak indartzea. Hausnarketa
hauetatik aterako diren ondorioak herritarren eta eragile sozialen artean zabaltzeko bitartekoak
antolatu behar dira.

Hausnarketak burutzea eta lanketa teorikoak egitea dira Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sarearen
egiteko nagusiak. Hortaz, Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sareak Euskal Unibertsitate proiektuarekin
lotura zuzena du. Zentzu honetan, Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sareak Euskal Unibertsitate
proiektuaren bultzatzaileekin harreman estuak mantendu beharko ditu.

Hausnarketa hauek kontutan harturik, ondorengo proposamena luzatzen diogu Osoko Bilkurari
eztabaidatu eta onartua izan dadin

Proposamena

1. Nazio Eraikuntzak lanketa teoriko eta borroka ideologikoaren inguruan duen hutsunea
gainditzeko asmoz, Nazio Eztabaidak Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sarea martxan jartzea
proposatzen du.

2. Euskal Herria hausnartzea eta Nazio Eraikuntzaren oinarri teorikoak garatzea izango dira
Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sarearen helburu nagusiak.

3. Helburu hauek lortzeko, Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sareak Unibertsitatean,
sindikalgintzan, enpresetan, kulturgintzan, komunikabideetan eta herri mugimenduan dauden
indar intelektualen arteko lotura antolatuko du.

4. Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sareak, Nazio Eztabaidak eta Nazio Eraikuntzan ari diren
eragile sozialek planteatzen dituzten beharren arabera, programa bat osatuko du.

5. Nazio Eraikuntzarako gogoeta Sareak hausnarketak burutzeko egokiak ikusten diren
ekimenak antolatuko ditu.

6. Era berean, hausnarketa eta lanketa teoriko horiek herritar eta eragile sozialen artean
zabaltzeko bitarteko ezberdinak antolatu eta erabiliko ditu, hala nola, hedabideak,
publikazio bereziak, hitzaldiak, klaseak, eztabaida zabalak eta abar.
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3.2. Mapa Kontzeptuala

NAZIO KONTSEILUA
Egitekoak:

1.- Larrialditarako Batzordea

2.- Nazio Erakundetzea
• Udalbiltza berrantolatzea
• Lapurdi, Behe Nafarroa eta

Zuberoarentzat berezko
instituzioa

• Egungo instituzioak Nazio
Eraikuntzaren ikuspegian jarri

• Nazio Eztabaida urtero
burutzea.

• Europa eta nazioartea
3.-Nazio Programazioa.

• Euskal Naziotasuna
• Lan Harremanetarako eta Babes

Sozialerako Euskal Esparrua
• Sexuen arteko parekidetasuna
• Erakundetze prozesua
• Autodeterminazioaren aldeko

dinamika
• Estatistika Nazionalak
• Euskal Esparru Sozio-

Ekonomikoa
• Azpiegituraren beharrak

definitu
• Iraunkortasuna

(jasangarritasuna)
• Euskararen berreskurapen osoa
• Hezkuntza Sistema Nazionala
• Kulturaren garapena
• Euskal Esparru Komunikatiboa
• Kirol Sistema Nazionala
• Gazte Kontseilu Nazionala

4.- Nazio Eraikuntzaren gogoeta Sarea

NAZIO BILTZARRA
Urteroko Biltzarra

• Egindakoaren txostena

• Egindakoaren balorazioa
• Hurrengo urterako lehentasunak eta egin

beharrak
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ERANSKINA
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SAR HITZA

Europa testuinguru

Europak, bere eraikuntzaren bidean, Konstituzio bat izango du. 2001ean abiatu
Konbentzioaren lanak Europaren Itun Konstituzionalaren oinarria izango dira.

Batasunaren herritarrak eta Instituzioen arteko hurbiltasuna xede duen Europa berri hau,
izanen ote da globalizazio ultra-liberalaren politikaren aitzinean alternatiba ? Zer egin
behar dugu, onerako itxaroten dugun Europa hau, libre trukearen eremua izateaz gain
Europa politiko eta soziala izan dadin ? Kontutan hartuko ote ditu bera osatzen dituen
Herri eta estaturik gabeko nazioak ?

Hauek dira Europaren historiaren aurrekari handia izanen den bezperan pausatzen ditugun
funtsezko galderak.Hauek dira ere Instituzioengandik Euskal Herriko herritarrek
igurikatzen ditugun erantzunak.

Euskal Herria Europar Batasunaren lurretan dago eta estaturik gabeko nazioa
da. Zentzu horretan, EH Herri bezala desagertaraztea xede duten bi
administrazio ahaltsuei buru egitera behartua da.

Frantziak Nazioen Europa eraikitzeari ekin dio, eta haren menpe dituen Herriei
beren buruaz erabakitzeko eskubidea ukatzen die. Ezberdinak izateko eskubidea
onartua izateko borrokak talka egin du beti haren administrazioaren harrokeria
eta mespretxuarekin.

Espainiak, aldiz, historia garaikidean soilik Francoren diktaduraren garai ilunak
aurrekari duen gurutzada abiatu du. Euskal Herrian atxiloketa masiboek, kultur
elkarteen kriminalizazioak, egunkarien itxierek, alderdi eta talde politikoen
debekatzeek Euskal Herriaren bizi nahia zapuztea eta ez besterik dute helburu.

Testuinguru horretan, gure Herriaren ezagutza eta garapena bermatuko duen
koadro bat proposatu nahi dugu.

Deszentralizazioa frantziako Estatuan

Frantziako Estatuak, Raffarin-Sarkozyren eskutik, deszentralizazio plan bat iragartzen du.
E z  gaitezen nahas. Aurreko hamarkadetan gobernu ezberdinek beren administrazioak
berrantolatu dituzte behin eta berriz. Funtsean, ezerk ez digu sinestarazten erabakiak
gure lurraldearen instituzio propio baten aldeko norabidean hartuko direla. Atzo egia zena,
gaur horretan dirau.

Deszentralizazio politika kontzeptu administratiboa da, ez politikoa. Estatuak zenbait
eskumen ordekoen eskutan uzten ditu, haien kontrola galdu gabe. Erabakitzeko ahalmena
tokian tokiko agintari bati pasa arazten dio. Eskumen horiek garrantzi handi edo txikikoak
izan daitezke, baina egitura administratiboen gain begirada izango dute beti.

Egitura horiek departamendua eta erregioa dira, eta denbora pasa ahala konponketa
administratibotan itxuraldatu daitezke. Aldiz, estatuaren legeen eta batasunaren berme
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dira beti. Hori bermatzeko administrazioak postu eta eginkizun zehatza sortu du : prefeta.
Etengabeko begiralearen eginkizuna betetzen du. Estatuaren ordezkatzea eta
zurkaitzarena egitea da haren funtzioa. Departamendu mailako estatuaren zerbitzuak
zuzendaritza eta lurralde kolektibitateen kontrola haren ardurapean daude. Hori dela eta,
hautetsi anitz administrazio frantsesaren figura garrantzitsu honen menpe daude.

Kontutan hartu behar dugu frantziako Estatuak lurraldearen integritatea eta eredu
ekonomikoa auzitan dagoenean besterik ez duela defenditzen ezberdina izateko eskubidea.

Euskal departamenduaren gaiak gure arreta osoa merezi du. Ikuspuntu anitzetatik euskal
departamenduaren aldeko mugimendua interesgarria da. Gure errealitate ekonomiko, sozial
eta kulturalei egokiagoa litzaiekeen lurralde koadro globala definituko luke. Lurralde
kontzientzia, edo haratago, nortasun kontzientzia hartzeko aukerak emanen lizkioke
Iparraldeko populazioari.

Alabainan, administrazio berri honek ez lituzke abertzaleak asebeteko. Nahiz eta Ipar
Euskal Herriak departamendu honetatik abantailak atera, haren eskumenak arras mugatuak
lirateke. Ondorioz, eskumen anitz zabalagoak lituzkeen koadro berri bat definitu beharra
dago.

Estatuto berezi bat Ipar Euskal Herriarentzat

Konstatazio hori kontutan harturik behar dugu hausnarketa sakona egin. Erabakitzeko
egiazko ahalmena berreskuratzea ez da lan erreza. Euskal Herriaren subiranotasun osora
bidea irekiko lukeen instituzio baten asmatzea, eta lurralde guztiak barne hartuko dituen
bateratze prozesu bat definitzea, are gutxiago.

Halere, eszenario hori posiblea eta ezinbestekoa zaigu, eta Kortsikarena dugu gaur egun
eredurik argiena. Kanakiarentzat egin erreferenduma ez bezala (hau estatu frantses osoan
bozkatua izan baitzen), uztailean Kortsikan iragan kontsulta irlan bakarrik egin da, molde
horretan inplizitoki Kortsikar Herria ezagutuz.

Etorkizunerako proiektu hau Euskal Herriko biztanle guziei zuzenduta dago eta
konbentzituta gaude lurraldearen gehiengoaren interesekin bat datorrela.

Instituzio politiko-administratibo propioaren forma izanen duen koadro berri bat definitu
beharra dago. Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoako herrialde historikoak bilduko ditu.
Koadro horrek, frantsesa Errepublikaren hizkuntza bakarra kontsideratuz, Europako
Hizkuntza Guttituen Karta sinatzea errefusatzen duen bezalako sistema baten
hertsapenaren gainetik pasatzea ahalbidetuko luke.

Egun pairatzen dugun dependentziak egiazko hondamendira garamatza, alor ekonomiko,
sozial zein kulturalean. Larrialdi egoeran gaude.

Adibide adierazgarriena, etxebizitzen espekulazio izugarria da. Honek populazioaren zati
xumea, etxebizitza eskuragarrien faltan, kostaldeko herrietatik kanpo bizitzera behartua
da. Barnekaldeari doakionez, hautu politiko-ekonomikoen ondorioz despopulatzen ari da.
Oraindik xutik dirauten entrepresa bakanek ateak hesten dituzte bat bestearen ondotik.
Xiberoako herrialdea ekonomia eraitsi baten adibide hitsa da... eskuetatik ihes egin eta
biztanleen beharrei egokitzen ez den ekonomia.
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Instituzio honek Ipar Euskal Herriaren bizitza politikoa erregulatuko luke. Raffarin-en
deszentralizazioak bi eremu garrantzitsuri “esperimentatzeko eskubideari” ateak irekitzen
dizkio : legegintzari eta fiskalitateari. Instituzio honen gobernabilitatea bermatzea
helburu, garrantzizkoa litzateke bi eremu horietan epe batean eskumen maila handia
eskuratzea. Horren ondorioz, Herri honen eremu eta alor ekonomiko, sozial eta kulturalean
independentzia bermatuko genuke.

IPAR EUSKAL HERRIARENTZAKO BEREZKO INSTITUZIOA  EUSKAL HERRIAREN
KOADROAN

Euskal Herria bi Estatu ahaltsuen barne zatitua eta hiru administrazio berezitan  banatua
da. Argiki aitortzen dugun xedea Euskal Herriaren eraikuntza nazionala da. Beste molde
batez erraiteko : ber bilketa eta Frantzia eta Espainiaren artean banaturik dauden zazpi
herrialdeen subiranotasuna.

Perspektiba guzi horietan, Euskal Herriaren iparraldea ordezkatzen duen Instituzioa
Eraikuntza Nazionalaren lanetan zutabe osagarria izanen da. Euskal Herriaren
instituzionalizazio prozesu globalago batean sartu behar du halabeharrez.

Bilbapen instituzionala bezala definituko genukeen koadro berri hau, gaur egungo
errealitateari erantzunen beharko lioke. Koadroaren eginkizuna lurralde ezberdinen
aniztasuna kudeatzea eta artikulatzea izanen lituzke xede.

Bere 1. artikuluan, Eskubide Zibil eta Politikoen Kartak argiki dio : “Herri orok du bere
geroaz, estatutu politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalaz libroki erabakitzeko eskubidea”.
Euskal Herriaren iparraldeak bere eginen duen Instituzioak, beren geroaz erabakitzeko
Herri guztiek duten bazter ezineko eskubide hori izkiriatu beharko du testuetan. Zentzu
horretan, aldarrikapen hori present izanen da estatu frantsesarekin burutu beharreko
negoziazioetan ere.

ESKUMEN ZABALEKO
LURRALDE KOLEKTIBITATE BATEN PROPOSAMENA

Bere barne antolaketa eta eskura dituen eskumenek egiten dute administratiboki lurralde
baten ezagutza. Ez da gaur egun hori Ipar Euskal Herriaren kasua. Ezartzen diguten
koadroa gainditu eta kolektibitate honen egituraketa koherentea definitu behar dugu. Ipar
Euskal Herriak beharrezkoa duen bilakaera instituzionalera eta gure Herriaren ezagutzara
eramanen gaituen abertzaleen arteko eztabaida prestatzeko lau proposamen ardatz
proposatzen ditugu : hizkuntza alorreko eskumena, fiskalitatea (zergak), botere
legislatiboa, eta eskumenak. Lau ardatz hauei loturik bi puntu garrantzitsu : botere
exekutiboa eta lurraldearen antolaketa.

BOTERE LEGEGILE ETA ARAUGILEA

Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoa herrialdeak bilduko dituen Ipar Euskal Herriko
Lurralde Kolektibitateak berezko lurralde batzar bat izanen du.
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Lurralde batzarrak, Ipar Euskal Herriko Lurralde Kolektibitatearen eskumenen eremuei
doazkien berezko legeak bozkatu ahalko ditu. Era berean, bozkatuko dituen legeek
frantses lege arruntak ordezkatuko dituzte, hauek aplikatuko diren eremuetan.

BOTERE BETEARAZLEA (EJEKUTIBOA)

Botere betearazlea gobernu baten esku egonen da, honek berezko legeen sortzea
proposatu eta betearaztea bermatuko du. Era berean, Ipar Euskal Herriko Lurralde
Kolektibitatearen administrazioa eskutan izanen du, hari doazkion berezko edo
partekatuzko eskumenen eremuan.

AITZIN KONDUAK ETA ZERGAK

Eskumen maila bakoitzaren araberako diru baliabideak doazkio. Haren politikaren
beharrei erantzutea xede, Ipar Euskal Herriko Lurralde Kolektibitateak berezko
lurralde zerga sistema izanen du.

Finantza baliabideak ondoko ekarpenek osatuko dituzte :

ÿ Ipar Euskal Herriari doazkion Pirinio Atlantikoen Kontseilu Orokor eta
Akitania Erregioaren gaur eguneko baliabideak.

ÿ Lekuz aldatu eskumenen balioaren (kostua) ekarpena frantses
estatuaren aitzin konduak.

Epe baten bururatzean, komenigarri iruditzen zaigu Ipar Euskal Herriko
Kolektibateta izan dadin zergen hartzea eskutan hartu eta arauak finkatzen dituena.

HIZKUNTZAREN ESKUMENA

Euskal Herriaren berezko hizkuntza euskara da. Horregatik, hizkuntza ofizialaren
legezko estatutu publikoa du, eta hiztunek edonon, edonola eta edonoiz ikasteko,
transmititzeko eta erabiltzeko eskubidea dute.

Berea den lurraldean, euskarak funtzio linguistiko guztiak betetzen ditu.
Eginbide hori betetzeak hizkuntzaren normalizazioa dakar : toki guztietan eta
hizkuntzaren funtzio guztietan erabiltzea, hala nola signalektikan, hedabideetan,
irakaskuntzan, ekonomian, erakunde publikoetan, erakunde politikoetan, harreman
sozialetan, herritarren ekimenetan, kiroletan, aisialdian eta abar. Nonahi eta beti.

Euskararen berreskuratzea Euskal Herri osoan burutu behar da, eta errealitate
sozio-linguistiko ezberdinetara egokituko da.

Ipar Euskal Herriko Biltzarrak behar diren neurri guztiak hartuko ditu, eta
irakaskuntza publikoan, euskararen erabilpen normal eta ofiziala bultzatuko du
frantsesaren hein berean, normalizazio honen errespetua bermatuz.

Euskara ikasteko plan eraginkor batek, euskara ikasteko aukera eta bitartekoak
eskainiko dizkie erdaldunei.
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ALORRETAKO ESKUMENAK

Ondoko eremuetan besteak beste izan ditzake eskumunak Ipar Euskal Herriko
Lurralde Kolektibitateak :

• Laborantza
• Arrantza
• Ofizialeak / Merkataritza
• Industria
• Enplegua
• Turismoa
• Ondarearen administrazioa (lurra, oihanak, itsasoa ...)
• Lurralde antolaketa
• Urbanismoa/etxebizitza
• Ingurumena
• Irakaskuntza (lehen maila, kolegioa, lizeoa, unibertsitarioa

eta lanbideena)
• Ekimen soziala
• Kultura
• Kirola

LURRALDEAREN ANTOLAKETA

Barne antolaketa

Ipar Euskal Herriaren barne antolaketa ardatz nagusi anitzen inguruan
ahokatu/artikulatuko da.

1. Ipar Euskal Herriko Biltzarraren Lurralde Batzarra botere
betearazlearekin.

2. Herrialde historikoak barne dituen egitura territoriala
3. Eskualde edo kantonamendu egitura

Nazio harremana

Harreman nazional baten koadroan egungo errealitatetik abiatu behar dugu, mota
orotariko instituzioak eta dauden elkarte zein egiturak kontutan hartuz, Euskal
Herri osoan elkar lana eta elkartasuna sustatu xede.


