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0. IZAN NAHI DUGUN EUSKADI: M15etik uztailaren 12ra

Elkarrekin Podemos-IU koalizioan argi izan dugu beti beste Euskadi bat posible dela. 
Elkarrekin lan egiten dugu etorkizuneko proiektu baten alde, gizakiak askatasuna, 
demokrazia eta berdintasuna lortzeko egiten duen borrokan errotuta gure proiektuaren 
sustraiak.

Mugimendu feministak, pentsiodunen mugimenduak, gizarte zibil antolatuan dauden 
kolektibo sozialek eta gure herri eta hirietan behin eta berriz gertatzen diren gizarte- eta 
herri-borrokek argi utzi izan dute maiz euskal herritar askok gehiago nahi dutela, gizarte-
ongizate handiagoa, justizia sozial handiagoa, eta ez dutela sinetsi “euskal oasiaren” kontu 
hori, prekarietateko, desparekotasuneko eta pobreziako egoerak bizitzen ari baitira 
oraindik.

Aldaketa-une oso garrantzitsuak bizitzen ari gara. Koronabirusaren krisialdia aurrekaririk 
gabeko gertakaria izan da, gizateria estualdi larrian jarri duen gertakaria, eta gure 
zerbitzu publikoen eta gizarte-babeseko sistemaren josturak agerian utzi ditu. Euskadik 
konfinamendutik ateratzeko prozesuari eta “normaltasun berriaren” etorrerari tresna 
egokiekin aurre egin ahal izatea nahi dugu Elkarrekin Podemos-IU koalizioko kideek, ez 
daitezen klase sozial xumeak eta langileak izan, berriro ere, krisialdiaren ondorioak jasan 
behar izango dituztenak; baita zerbitzu publikoen eta gizarte-zerbitzuen sare indartu 
batekin ere, balizko birusaren berragertzeen kasuan behar bezala jardun ahal izateko.

Horretarako, Euskadik sasoi betean egon behar du; ezin dugu lehengo normaltasunera 
itzuli, prekarietatea, desparekotasuna eta kutsadura nagusi ziren eta hainbat herritar 
argiaren faktura edo alokairua ordaintzeko ezintasunaren ziurgabetasunarekin bizi zen 
normaltasun horretara.

Berehala ekin behar diogu lanari, eta Aliantza bat eratu behar dugu, osasuna babesteko, 
osasun publikoa blindatzeko eta adinekoen arreta-eredua berraztertzeko. Aliantza bat, 
pobretzearen aurrean babesteko, beharra duten pertsona guztiengana iritsiko den 
diru-sarrerak bermatzeko sistema batekin eta euskal herritar guztioi etxebizitza duina 
izateko eskubidea bermatuta. Aliantza bat, langabeziaren, prekarietatearen eta errezeta 
neoliberal austeriziden aurrean babesteko, eta larrialdi klimatikoari erreparatzeaz gain, 
lan-baldintza duinak dituzten lanpostu berriak sortuko dituena, esku-hartze publikoa 
handia izanik produkzio-eredu berde bateranzko bidean. Hori guztia lortzeko larrialdiko 
eta berreraikitzeko planak behar ditugu, ikuspegi feminista batetik begiratuta, kolektibo 
kalteberenak aintzat hartuko dituztenak, desparekotasunak areagotzea saihestuko 
dutenak eta, batik bat, bizitzaren euskarri diren lan guztiei balioa emango dietenak.

Eta Euskadiren aldeko Aliantza bat eratzeaz mintzo gara, berreraikitzea ez delako 
alderdi bakar baten zeregina. Itun sozial bat egin behar da oinarri berrien gainean, 
desparekotasunak gainditu eta boteretsuenen pribilegioak desagerraraziko dituen ituna. 
Akordio sendoak behar ditugu indar politikoen, gizarte-eragileen eta herritarren artean, 
baita administrazioen arteko lankidetza ere. Bere burua progresista edo aurrerakoitzat 
duen ezein alderdik ezin izango luke Aliantza horretatik kanpo egon. Euskadik badu 
gaitasuna, eta gehiengo politiko berria behar du, krisialdi honetatik ateratzeko prozesuan 
aitzindari izango dena ikuspegi sozial eta aurrerakoi batetik begiratuta.
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Zeren betiko errezetekin, hau da, murrizketen, pribatizazioen eta deslokalizazioen 
errezeta horiekin ez baitugu aurrera egingo. Krisialdi honetatik ezin gara irten 2008. 
urteko akatsak errepikatuta, baizik eta gehiengo sozialak babestuta eta berreraikuntza 
more, gorri eta berde baterantz aurrera eginda. Elkarrekin Podemos-IU koalizioan argi 
dugu etapa berri honetan herritarren agindua zein den: berreraikitze-prozesurako 
oinarri komunak akordioak dira, eskubideak babesteko eta bizitzaren zerbitzura dagoen 
ekonomia bat irabazteko akordioak. Adostasun handiak marrazten ari dira gizartean, eta 
politikara eraman behar dira.

Panorama orokor honetan, gaur, inoiz baino gehiago, Elkarrekin Podemos-IUk euskal 
gizarteari eskaintzen dion proiektua finkatu egin behar dugu. Proiektu horrek isla izan 
behar du erakundeetan betetzen dugun eta beteko dugun egitekoan, baina baita 
erakundeetatik kanpo bete behar dugun egitekoan ere.

Askatasuna, demokrazia, berdintasuna, feminismoa eta euskaldunon autogobernua 
lortzeko borrokarekin tematuta gaude. Herri-subiranotasunarekin tematuta, une 
bakoitzean guk nahi dugun etorkizuna erabaki ahal izateko. Euskadi feminista, parekidea 
nahi dugu, inor atzean utziko ez duena eta giza bizitzen eta lurraldearen jasangarritasuna 
politika publikoen ardatz izango dena. Zuzeneko demokraziarekin eta demokrazia parte-
hartzailearekin lotutako formulak bultzatzen dituen bideari jarraikiz. Erreferendumaren 
formula berreskuratu behar da, dagokion arloan garrantzi berezia duten erabakiak hartu 
behar direnerako.

Iritsi da unea: Euskadi bertan bizi garenok nahi duguna izan dadila. Pertsonek egon behar 
dute proiektu ororen erdigunean.

Guztiontzat lan egiteak zera esan nahi du, gure lurraldean desberdintasun ekonomiko 
eta sozial handiak ere badirela onartzea eta, horregatik, gure lehentasuna izango da 
sistema honek kalteberenak bihurtu dituen kolektiboak izatea erakunde guztien lanaren 
xede. Gure ustez, beste alderdi aurrerakoi batzuekin indarrak bat eginez lor daiteke hori.

Ezkerren etxea eraiki nahi dugu, euskal gizartearen gehiengoa ordezkatzen duen 
progresismo horren etxea. Eta hori Ahal da, Espainiako koalizio-gobernua osatzean 
frogatuta geratu denez. Ahal dugu Euskadi-IU koalizioak ez du motxilarik eta, horregatik, 
lortu nahi dugun gobernu hori osatzeko erreferente bat da. Bakoitzak bere burua zer 
ardatzetan kokatu nahi duen erabakitzeko garaia iritsi da: ezker - eskuin ardatzean, ala 
Euskadi versus Espainia ardatzean.

Euskadi baino gehiago, euskal herritarrak, herri-subiranotasuna hartzen dugu subjektu 
politikotzat, ez duenez bereizketarik egiten, alde batetik, ongi bizi direnen eta, bestetik, 
EAJ buru duen Eusko Jaurlaritzak eta Europako eliteek ezarritako politika neoliberalen 
ondorioak zuzenkiago pairatzen dituztenen artean; izan ere, elite europarrak Herrien 
Europaren jatorrizko proiektua esanahiz hustu nahian dabiltza. Gure ustez, alternatiba 
eraikitzeko garaia da, tokikotasunetik eta globaltasunetik abiatuta. Antolatzeko eta 
eskubideak zabaltzeko unea da. Guztiona den hori bidaia honetarako ezinbesteko 
bandera bihurtzeko unea. Komuna dena, guztiona, publikoa dena, zaintza.

Horiek dira gure bereizgarriak.
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1. KORONABIRUSAREN ONDOKO TXOKE PLANA: 15 neurri COVID-19aren 
krisialdiaren aurrean

COVID-19aren krisialdiaren ondorioz, egiturazko arazoak larriagotu egin dira, osasun-
larrialdiaz haratago. Jada ezin dira stand-by egoeran utzi gure osasun-sistemaren 
egoera, mendekotasun-egoeran daudenak babesteko gure sare sozialak arian-arian 
jasandako murrizketa, diru-sarreren bermerik gabe, baita arazo globalak ere, hala nola 
biodibertsitatearen galera eta pairatzen ari garen larrialdi klimatikoa, ezin dira agenda 
politikoan berriro ere bazterrean utzi aurrerago lantzeko; erronka baten aurrean gaude: 
Euskadi erresiliente, jasangarri eta solidario baten oinarrizko zutabeak une honetan 
sendotuko ditugula ziurtatzea.

Gure lurraldean, pertsona orori bizitzeko moduko bizitza izateko eskubidea bermatzeko 
ezinbestekotzat jotzen ditugun erreforma sakonak egingo dituen Euskadi. “Inor atzean ez 
uztea” maximan sinesten dugu eta horren alde egiten dugu.

Aliantza baten alde egiten dugu; hain zuzen ere, oinarrizko hiru ardatzetan oinarritutako 
Aliantzaren alde: - ardatz morea, zaintza-lanak birbanatzeko eta desparekotasunaren 
kontrako borrokaren bermetzat; ardatz gorria, aberastasuna birbanatzeko eta oinarrizko 
eskubideak (hala nola etxebizitza, hezkuntza edo diru-sarreren bermea) baliatzeko 
bermetzat, pobreziaren eta prekarietatearen aurka egiteko funtsezko tresnak diren 
aldetik; eta ardatz berdea, trantsizio ekologikoaren bidean aurrera egin ahal izateko 
beharrezkoak diren erreformak egiten hasteko, lurraldeko oreka eta mugikortasuna 
hobetzearren, zientziaren arloan eta I+G+Ban kalitatezko inbertsioa eginez pandemia 
honek areagotu dituen premiekin bat.

Itun bat proposatzen dugu, eta horretarako indarrak batu behar dira. Euskal gizarteak 
eta aurrean ditugun erronken garrantziak elkarrekin aurrera egiteko borondatea eskatzen 
dute. Gure ustez lorgarria da hori. Lortu daiteke hiruko gobernu bat bultzatzea Euskadin, 
Euskadiko gehiengo sozialaren baldintzak hobetzea xede duten alderdien artean. Eta, 
egoera honetan, gure koalizioa, Elkarrekin-Podemos-IU koalizioa, bermea dela uste 
dugu: adostasunaren berme, elkar ulertzearen berme eta demokraziaren historia osoan 
izan den babes sozial handiena hedatzearen aldeko apustuaren berme, bai hemen, 
Euskadin, bai Estatuan.

Gauza bat dugu argi; hain zuzen ere, ez dugula nahi krisialditik ateratzeko prozesua 
Confebasken neurrira egitea, ezta egoera honetara eraman gaituzten formula berdinak 
errepikatzea ere. Pertsonen ongizatea sakrifikatzen duten formulak baitira, kontsumoaren 
interesen mesedetan edo gutxi batzuen enpresa-interesen mesedetan.

Trantsizio ekologikoa gehiago ez atzeratzeko beharra dugu, bankaren eta energiaren 
oligopolioaren aurrean berriro ere amore ez emateko beharra, gure zaintzak bermatzen 
dituzten zerbitzu publikoak blindatzeko beharra, zaintza-lanak eta lan horiek egiten 
dituzten langileak duintzeko beharra, eta behar horiek guztiak gu guztion beharrak 
dira. Kinka honetatik nola aterako garen erabakitzeko erronka dugu, gure erakunde eta 
politikak errotik aldatzeko erreformei ausardiaz ekiteko erronka, inoiz baino sendoago 
jardun dezaten guztiona denaren, gure komunitatearen eta gure bizitzen defentsan.
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15 neurri proposatzen ditugu Euskadi more, gorri eta berdea lortzeko Aliantzaren 
oinarriak finkatzeko, eta gobernuko lehen 100 egunetan berehala ezartzekoak izango 
lirateke; hona hemen 15 neurri horiek: 
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Ardatz Morea

1. Osasun publikoa indartzea eta blindatzea aurrekontuetan. Osakidetzako Lehen 
mailako arretako eta Erizaintzako plantillak indartzea, eta haien lan-baldintzak 
duin bihurtzea.

Osasuneko inbertsio publikoa areagotzea BPGaren % 7ra iritsi arte, EBko 
herrialde aurreratuenen ildoari jarraikiz. Osasun-sistema merkatutik ateratzea, 
irabazi-asmoa duten hornitzaileen mesedetan kanpora ateratako zerbitzuak 
berrikustea eta gaur kanpora aterata dauden zerbitzuak berriro publiko 
bihurtzea.

Osasun-langileen segurtasuna bermatzea lehentasuna izango da; horregatik, 
babes-material nahikoa eskuratu behar da berehala, Covid19aren berragertzea 
gertatuz gero prest egoteko. ZIUko ohe kopurua dimentsionatzea, etorkizuneko 
pandemien aurrean Osakidetza prest egoteko. Osasun-materialaren eta 
premia biziko NBE/EPIen tokiko produkzioa sustatzea, Euskadin industria 
soziosanitarioa zuzenean sustatuta lizitazio-prozesuen bitartez.

Lehen mailako arretako langileen (familia-medikuak eta pediatrak) kopurua 
handitzea, arretaren gaur egungo ratioak murriztuta, eta gaixotasunagatiko 
baja-kasuetan edo oporretan ordezkoa bermatzea. Erizaintzako, OLTko eta 
fisioterapiako langileen ratioak (mila biztanle bakoitzeko) handitzea herrialde 
aurreratuenetako mailetara iritsi arte, OMEren gomendioari jarraikiz. Osasun-
langileen lan-baldintzak hobetzea eta, horretarako, plantillak finkatu eta 
bitartekotasuna murriztea.

2. Egoitzak euskal sistema soziosanitarioaren barruan sartzea, eta egoitzetako 
langileen lan-baldintzak duin bihurtzea, baita Etxez etxeko Arreta Zerbitzuko 
langileen (EAZ) eta etxeko langileen baldintzak ere.

Egoitzak euskal sistema soziosanitarioaren barruan sartzea. Egoitzetako arreta-
zerbitzuetako, Etxez etxeko arreta-zerbitzuetako (EAZ) eta telelaguntzako 
plantillak indartzea, pertsona bakoitzeko ratioa handituta. EAEko egoitzei 
lehentasuna eman behar zaie, langile eta baliabide gehiago eskainita, eta lehen 
mailako arretak bere gain hartu behar du, modu iraunkorrean, egoitzetako 
osasun-arreta. COVIDaren kasu positiboen intzidentzia % 30etik gorakoa izan 
duten adinekoentzako egoitzetan lehenbailehen esku hartzea ezinbestekoa 
da. Txoke-plana abiaraztea etxeko langileen laneko eta bizitzeko baldintza 
duinak bermatzeko Covid19aren ondoko garaian.
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3. Zaintza-lanen eta Bizitzaren Iraunkortasunaren aldeko Euskal Ituna onartzea.

Horretarako, Zaintza-lanei buruz Hitz egiteko Sarea abiaraziko da, zaintza-
lan horiek guztion onerakoak diren aldetik; sare deszentralizatua izango da, 
eta parte-hartze handia izango duen eztabaida sozial eta demokratikoa 
egituratzea izango du eginkizun, zaintzaren eskubide unibertsalaren onespen 
publikoa bermatuta.

Zaintzarako Politika Publikoaren Erakundearteko Mahaia eratuko dugu; 
mahaiaren helburua izango da, alde batetik, eta betiere SAREA eratzeko 
prozesuarekin paraleloan, hasteko, zaintzarekin lotutako larrialdiei erantzungo 
dien gune bat antolatzea erakundeak modu iraunkorrean koordinatu daitezen 
eta, bestetik, zaintzarako eskubide unibertsala bermatzea ahalbidetuko duten 
politika publikoak proiektatzen hastea.

Itun honetan gai hauek landu beharko lirateke:

 O  Urtea amaitu baino lehen “Elkarrekin Zaintzen” plana onartuko dugu, zaintza-
lanak demokratizatzeko plana; sail, erakunde, sektore, gizarte-eragile eta eragile 
ekonomiko guztien parte-hartzearekin, baita erakunde feministen laguntzarekin ere, 
eta Zaintzaren aldeko Sare Sozialak bultzatuta.

 O  Zaintza-lanetarako prestazio bat ezartzea berehala, lanaldia (% 100era arte) 
murrizteko aukera bermatu ahal izateko, aukera hori 8/2020 Errege Lege Dekretuan 
(MECUIDA plana) onartzen den aldetik; prestazio horrek Gobernu zentraletik 
eskaintzen den babes soziala osatu eta hobetuko luke.

 O  Funtsezko zerbitzuak eskaintzea laguntza-sare baten bitartez, hezkuntza-
jarraipena egiteko (Bermatutako Lanaren Planaren bidez finantzatuta); horretarako, 
haur-eskolen eta lehen hezkuntzako ikastetxeen azpiegiturak erabiliko dira.

 O  Ama bakarreko familiei laguntzea, babes sozialaren barruan jada ematen diren 
laguntzak eskuratzeko mekanismoak ezarrita, eta laguntza horiek hobetuta. 

 O  Amatasun/aitatasuneko, edoskitzeagatiko, harreragatiko eta adopzioagatiko 
baimenak harmonizatzeko plana, COVID-19a baino lehen onartutako arauak 
aplikatzean hauteman diren gabeziei eta sortu diren desparekotasunei aurre egiteko, 
eta gure gizartean dauden familia mota guztiei baimen horiek baliatzeko eskubidea 
bermatuta. 

 O  Denboraren Legea garatzea premiaz zaintza-lanetako erantzunkidetasunaren 
kultura sustatuko duten politika publikoak indartzearren, telelanean ari diren langileen 
eskubideak babesteko neurri zehatzak ezartzearren eta denboraren erabilerak 
birbanatzeko kontziliazio-politikak garatzearren, Europako hainbat herrialdetako 
legegintza-esperientzien ildotik (ILP Italia kasua).

4. Hezkuntza publikoaren finantzaketa legez blindatzea, hezkuntzako plantillak, 
baliabideak eta azpiegiturak indartuta osasun-baldintza berriekin bat.

Hezkuntza publikoaren finantzaketa legez blindatzea, hezkuntzako plantillak, 
baliabideak eta azpiegiturak indartuta osasun-baldintza berriekin bat. 
Azken 10 urteotako murrizketak leheneratzea eta aurrekontu-partida arian-
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arian handitzea BPGaren % 6ra iritsi arte, UNESCOren gomendioei jarraikiz. 
Hezkuntza-laguntzaile gehiago kontratatuko ditugu hezkuntza-sistema 
indartzeko, urruntze sozialaren betekizunak bete eta familia-kontziliazioa 
ahalbidetzearren.

0-3 urteko eskaintza publikoa doan izatea, etapa horretako plantillak indartzea 
eta haurreskoletako plazak areagotzea, eskaerari eta familien kontziliazio-
premiei eskualdeka erantzunda eta ama bakarreko familiei bereziki 
erreparatuta; haurreskolen kostua % 25 merkatzea 2020an eta 2021ean, berriz, 
% 35.

Txoke-plana abiaraztea konfinamendu sozialaren inpaktuak eragindako 
hezkuntza-desparekotasunak (eten digital, hizkuntza-arrakala) leheneratzeko, 
bermatutako enplegu-planean parte hartzen dutenek errefortzuko eskolak 
emango dituztelarik. Era berean, plan hori betetzeko adina irakasle eta 
laguntzaile izango direla bermatu behar da, besteak beste, errefortzu 
psikosozialeko neurriak txertatuta.

Ikastetxeak eta ikastetxeetako azpiegiturak garai berrietara egokitzea. Plantillak 
egonkortzeko plana prestatzea. Bitarteko informatikoen eta interneten 
hornidura areagotzea ikasle guztientzat, telelaneko sistemak eta protokoloak 
sortuta eta segurtasun-neurri guztiak bermatuta ikasleentzat, irakasleentzat 
eta gainerako zerbitzu osagarrietako langileentzat.

Lanbide Heziketako sare publikoaren finantzaketa bermatu eta areagotzea, 
langile eta ekipamendu nahikoak ez ezik, prestakuntza duala egiten ari diren 
ikasleei lan-baldintza egokiak ere bermatuta.

EHUren urteko aurrekontua blindatzea 2020an eta datozen 4 urteetarako 
aurrekontua negoziatzea, unibertsitate-plana garatzea eta azpiegituretan 
atzeratu ezinezko inbertsioak bermatzea, baita irisgarritasunerako nahiz 
ingurumen-efizientziarako inbertsioak ere.

5. Indarkeria matxisten eraginpean dauden emakumeei esku-hartze integrala 
bermatzea.

Indarkeria matxisten eraginpean dauden emakumeei esku-hartze integrala bermatzea. 
2020-2021 aldiko Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzen eta Berdintasuneko 
Prestakuntzaren Plana abian jartzea, herritarrei zuzenean arreta ematen dieten EAEko 
Administrazio Publikoetako profesionalei zuzenduta. EAEko indarkeriaren aurkako 
sareko zerbitzuetako langile kopurua handitzea, konfinamendu ondoko arreta 
eman ahal izateko. Pobreziaren feminizazioaren aurkako txoke-plana abiaraztea, eta 
laneratzeko baliabideak eskaintzea.
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Ardatz Gorria

6. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) aldatzea murrizketa guztiak ezabatzeko 
eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerarekiko (BGD) osagarritasuna indartzeko.

Diru-sarrerak Bermatzeko Sistema aldatzea sustatuko dugu, metatutako 
murrizketa guztiak ezabatzeko eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerarekiko 
osagarritasuna indartzeko; prestazio berrian babesik gabe geratu diren 
kolektiboengan (iritsi berriak, gazteak, gizarte-bazterkeriaren arriskuan dauden 
haurrak eta abar) fokalizatuko da arreta, baita bizitzaren kostu diferentzialetan 
ere, beste lurralde batzuekin alderatuta. DBEak lanaldi partzialeko lanaren 
errentekin bateragarria izan behar du. BGDaren onarpenaren goraldia 
aprobetxatuko dugu DBEa eta gizarte-babeseko euskal sistema hobetzen eta 
areagotzen diru gehiago inbertitu dadin.

7.Etxegabetzeak saihestu, alokairua ahalbidetu eta etxebizitza hutsak 
mobilizatzea.

Babestutako etxebizitzen parkearen barruan, alokatzeko laguntzen neurriak 
luzatzea kolektibo kalteberentzat eta, merkatu pribatuan, alokatzeko laguntza 
gehiago eta handiagoak ematea, koalizioko Gobernuak ematen dituen 
neurriekin ahalik eta gehien parekatuta. Euskadin hutsik dauden etxebizitzen 
parkea mobilizatzeko ahaleginak areagotzea, Bizigune programaren bitartez. 
Alokairuaren eta lotutako oinarrizko horniduren (elektrizitatea, gasa, ura, 
asegurua…) kostuak ez luke bizikidetza-unitatearen diru-sarreren % 30 baino 
handiagoa izan behar.

8. Erreforma fiskala aberastasuna birbanatzeko, euskal ogasunen diru-sarrerak 
areagotuta zergen progresibitate handiagoaren bitartez. Elkartasun Zerga (Covid 
tasa) ezarriko dugu Euskadin, eta Banka publikoa indartuko dugu.

Diru-sarrera gehiago lortzeko lan egingo dugu, aberastasun handiak eraginpean 
hartuko dituzten zerga-neurrien bitartez eta zerga-ihesaren aurkako borroka 
areagotuta. EAEko zerga-presioa EB28aren batez bestekoarekin arian-arian 
parekatzea sustatuko dugu. Euskal erakundeen barruan, ondarearen gaineko 
zerga aberastasun handien gaineko zergarekin harmonizatzeko edo ordezteko 
lan egingo dugu..

EAJren zerga-erreformak leheneratuko ditugu, sozietateen gaineko zergaren 
diru-bilketan kolapsoa eragin zutenez.
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Gure zerga-araudian ingurumen-fiskalitateak garapen handiagoa izan dezan 
bultzatuko dugu; horretarako, adibidez, kontsumitutako energia kopuruaren 
araberako zergak sustatuko ditugu, beharrezkoak diren salbuespenak aintzat 
hartuta eta gutxieneko errentak ezarrita, pobrezia energetikoa ez dela 
areagotuko bermatzearren.

Kutxabank behar dugun banka publiko bihurtuko dugu, eredu ekonomiko 
berria sustatzeko. Deskarbonizazio-funtsa sortuko dugu. Enplegu publikoari 
eusteko, Eusko Jaurlaritza lehiaketa-prozesuetan pertsonatuko da eta 
enpleguari eusteko bitartekotza egingo du. Eusko Jaurlaritzak ere partaidetzak 
hartu ahal izango ditu, sektore estrategiko jakin batzuetako enpresetan.

9. Bermatutako enplegu publikoaren plana abiaraztea, ongizate-estatuaren 
bosgarren zutabetzat, eta diru gehiago inbertituko da lan-baldintza duinak 
bermatzeko eta lan-eskubideak errespetatzeko politiketan.

2020an hasi eta 2021ean bete-betean egongo da eta Eusko Jaurlaritzak, 
Foru Aldundiek, Udalek, gizarte-eragileek eta gizarte zibileko eragileek modu 
koordinatuan diseinatutakoa izango da, eta honako elementu hauei emango 
zaie lehentasuna: zerbitzu publikoak indartzea, zaintza-sistema publikoa, 
enplegu berdea, auzo eta herriak birgaitzea –hirigintzaren, gizartearen eta 
ingurumenaren aldetik–, trantsizio ekologikoko proiektuak eta biodibertsitatea 
sustatzea, azpiegitura komunitarioak birgaitzea eta kultura-jarduerak.

10. Langileak, autonomoak eta ETEak erreskatatzeko plan zabala.

Autonomoak eta ETEak izan dira krisialdi honetako kaltetu nagusiak; horregatik, 
kolektibo horrentzako laguntzak nabarmen hobetzea proposatzen dugu, 
Estatukoekin bateragarriak diren laguntzekin eta horiek hobetzen dituztenekin; 
halaber, ETEak birkapitalizatzeko funtsa sortzea proposatzen dugu, sektore 
estrategikoetan. Laguntza horietan sartuko dira, era berean, alokairuak eta 
gizarte-segurantzaren kuotak ordaintzeko luzamenduak. Horretaz gain, 
turismoaren, kulturaren eta ostalaritzaren sektorerako berariazko laguntza-plan 
bat ezartzea proposatzen dugu, sektoreko ordezkariekin batera diseinatutakoa, 
euren jarduerak osasun-egoera berrira egokitu eta enpleguari eutsi ahal izan 
diezaioten, lan-eskubideekin eta justizia sozialarekin.

Gainera, autonomo, ETE eta ekoizle txikien partzuergoetarako kontratazioko 
eta erosketa irisgarriko prozesuak lizitatzea proposatzen dugu, adjudikazio-
irizpideetan gertutasuna, ingurumena, bidezko merkataritza, gizarte-
bazterketa jasateko arriskuan daudenen enplegua eta genero-berdintasuna 
aintzat hartuz.
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Ardatz Berdea

11. Industria jasangarriaren, trantsizio energetikoaren eta ekonomia zirkularraren 
aldeko Euskal Ituna sustatzea.

Produkzio-sektoreen birlokalizazioa ahalbidetuta eta 4.0 ekonomia, ekonomia 
zirkularra, energia berriztagarriak, birgaitze energetikoa eta mugikortasun 
jasangarria sustatuta. Ondasun estrategikoak –hala nola botikak, osasun-
materiala eta elikagaiak– birlokalizatzeko esparru posibleak aztertzea, 
hornidura-katearen gehiegizko nazioartekotzearen ondorioz sortu den 
kalteberatasuna saihesteko, hainbat tresnaren bitartez (besteak beste, erosketa 
publiko berritzailea). Autohornikuntza-plana diseinatuko dugu. Euskadik bere 
burua hornitzeko gai izan behar du krisialdi hau eta etorkizunean sor daitezkeen 
pandemiak kudeatzeko.

12. Garraioko zerbitzu publiko nahikoak, seguruak eta kalitatezkoak bermatzea, 
eta mugikortasun jasangarria sustatzea.

Garraio publikoko sistema indartu behar da, metroak, trenek eta autobusek 
zerbitzua eman dezaten osasun-baldintzak betez, saturazio-egoerarik eta 
kutsatzerik gabe; eta ibilgailu pribatuaren erabileraren gorakada saihesteko. 
Bestelako garraiobideak erabiltzea sustatu behar da, hala nola patinete 
elektrikoak eta bizikleta elektrikoak. Bidegorri-sarearen integrazioa hobetu eta 
zabalduko dugu.

Trenetako eta metroko Inbertsio Planaren onarpena eta obren hasiera 
bizkortuko dugu: legealdian 180 km trenbide eta metro-linea baino gehiago 
eraiki eta modernizatzeko, ibilgailu pribatuaren erabilera ez sustatzeko eta 
deskarbonizazioa areagotzeko. Halaber, metro-lineak eraikitzeko lanen 
hasiera aurreratuko dugu, autobideetan oinarritutako eredu zaharkituak alde 
batera utzita, hala nola autoentzako itsasadarraren azpiko proposamena eta 
hegoaldeko saihesbidearen zabalkuntza.

13. Higiezinen birgaitze integrala energia-efizientzia eta irisgarritasuna hobetzeko.

Gure etxebizitza-parkean inbertsioak egiteko plana sortuko dugu, etxebizitzen 
irisgarritasuna eta efizientzia bioklimatikoa hobetzeko; legealdian 1.874 milioi 
euroko inbertsioa egingo dugu. 2020-2024 legealdian 87.500 etxebizitza 
birgaituko dira eta kostuaren % 100 ere lagunduko da diruz, jabeen erkidegoaren 
egoera sozioekonomikoaren arabera.
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14. Energiako enpresa publiko bat sortzea hornidura merkatzearren, energia 
berriztagarriak eta ibilgailu elektrikoaren hazkundea sustatuta.

Energiako enpresa publiko bat sortuko dugu etorkizuneko eta enplegua 
sortzeko apustu gisa, eta oligopolio energetikoaren prezio-igoerei mugak 
jarriko dizkiegu.

15. Etorkizuna babestea zientzian inbertituta eta I+G+B-ko inbertsioak BPGaren % 
3ra arte areagotuta. Administrazio publikoen erosahalmena indartzea, trantsizio 
ekologikoko eta modernizazioko plan bat bultzatzeko.

Zientzia eta I+G+Ba merezi duten tokian jarriko ditugu, gure ekonomiaren 
euskarri diren aldetik; horretarako, zientzian egindako inbertsio publikoa 
areagotuko dugu sektore jakin batzuetan ekintzailetzaren aitzindari izateko 
eta sustatzeko: ibilgailu elektrikoen produkzioan, osasun-materialean, 
energia berriztagarri eta jasangarrietan, adimen artifizialean, botiketan eta 
bioteknologietan. I+G+B publikoaren partaidetza areagotuko dugu, inbertsio 
pribatua biderkatu edo bultzatuko duten tresnak erabilita, gastu publiko eta 
pribatua batuta Euskadiko BPGaren % 3ra arte iristearren.





2. HORIZONTE BERDEA ETA INDUSTRIA-EREDU BERRIA 
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2. HORIZONTE BERDEA ETA INDUSTRIA-EREDU BERRIA

Gure gizarteak duen erronka nagusietako bat klima-aldaketa da. Klima Aldaketari buruzko 
Nazio Batuen Aditu Taldeak urteak daramatza ohartarazten Berotegi Efektuko Gasen 
(BEG) emisioaren gorakadak planetako batez besteko tenperatura nabarmen handitzea 
eragin duela. Konfinamenduan mota guztietako jarduerak etenda egon direnez, emisio 
horiek % 25 inguru murriztu ziren. Horrek argi adierazten digu giza jarduerak zenbateko 
eragina duen bizitzan, bizi garen natura-ingurunearen gainean.  Berotze globala dela-
eta, muturreko klima-aldaketa gertatzen ari da eta, horren ondorioz, fenomeno klimatiko 
bortitz gehiago (ekaitzak, lehorteak, uholdeak) gertatuko dira, itsas mailak gora egingo 
du, diobidertsitatea galduko da, krisialdi humanitario eta ekonomikoak gertatuko dira 
eta errefuxiatu klimatikoen kopurua ere handitu egingo da, jatekorik eta urik ez dutelako. 
Oraindik goiz da COVID-19aren pandemia globalaren azterketa sakon bat egiteko, 
baina akademiaren, ikerkuntzaren eta ingurumen-aktibismoaren arloetako jende 
askok aipatu du biodibertsitatearen galerak lotura handia duela bizi izan dugunaren 
antzeko pandemien ugaritzearekin. Ez badugu biodibertsitatea zaintzen, etorkizunean 
pandemiak maiz gertatuko dira, baliteke azkarrago hedatzea eta ondorio sozial eta 
ekonomiko larriagoak eragitea.

Komunitate zientifikoak esan du dagoeneko: edo CO2 emisioak nabarmen murrizten 
ditugu, berehala murriztu ere, edo itzulbiderik gabeko bidean sartuko gara eta klima-
aldaketaren ondorioak larri eta itzulezinak izango dira. Gazteek kaleetan aldarrikatu 
dutenez, ez dago B planetarik. Legegintzaldi honetako zeregin garrantzitsuena eraldaketa 
berdearen bidean aurrera egitea da, bai gure ekonomian, bai euskal industrian, betiere 
etorkizuneko belaunaldiekin arduratsua eta jasangarria izanik.  

Covid-19aren pandemiaren ondorioz ekonomia hibernazio-egoeran egon da 
konfinamenduan hartutako neurriak direla-eta; egoera horrek euskal industrian eta 
enpleguan izan dituen ondorio nabarmenek arriskuan jarri dituzte Euskadiko familia 
askoren bizibideak.

Eustaten datuen arabera, krisialdiaren eraginak sumatzen dira, jada, euskal industrian. 
Euskadiko industria-jarduera % 14,3 jaitsi da martxoan, 2019ko martxoarekin alderatuta, 
eta 2020ko lehen hiruhilekoko balantzea industria-jardueraren % 4,9ko murrizketarekin 
itxi da.

Martxoan, Gizarte Segurantzan erregistratutako euskal enpresen kopuruak sekulako 
gainbehera izan zuen: 57.125 enpresa ziren, otsailean baino 1.768 enpresa gutxiago. 
2019ko martxoarekin alderatuta, gaur egun 2.181 enpresa gutxiago daude. Enpresa 
kopuruaren urtetik urterako jaitsiera % -3’7 da, 2009ko abuztuan izandako urtetik 
urterako jaitsieraren erritmoaren pareko (orain arte inoiz erregistratutako jaitsierarik 
handiena izan zen). Hilabete batean inoiz izan den erregistrorik txarrena da, eta azken sei 
urteotan irabazitako enpresa kopuruaren adinako galera dakar.

Bizitzen ari garen muturreko egoera honen aurrean, neurri ausartak behar ditugu, 
galdutako mailak berreskuratzea ez ezik, gure industriaren eraldaketa berdea lortzea ere 
xede duten neurriak, gure enpresak aitzindari izan daitezen XXI. mendean, bermatutako 
enplegu publikoaren alde egin dezaten zaintza-lanen eta trantsizio ekologikoaren 
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sektoreetan, besteak beste, eta autonomoei benetako laguntza ematearren. Hori guztia 
langileen eta autonomoen lan-baldintzak eta osasun-baldintzak bermatuta egin behar 
da, eskura ditugun neurriak indartuta, hala nola lan-ikuskaritza, 2008. urtean pairatu 
genuen eskubideen eta soldataren debaluaziorik berriz gerta ez dadin.

Hortaz, klima-aldaketaren aurkako ekintza-lege bat behar-beharrezkoa dugu, EBk 
datorren hamarkadarako ezarritako konpromisoak bete eta gainditzeko aukera ere 
emango diguna, eta Euskadi erreferente bihurtuko duena emisioen murrizketan eta 
karbono gutxiko ekonomia baterantz bideratzeko beharrezkoa den trantsizioan; 
horretarako, ekonomia zirkularraren bidean aurrera egin beharko dugu, materialen 
eta energiaren fluxuak lurraldean bertan itxita eta horien inportazioa murriztuta. Hori 
eginez gero, kontsumitutako ondasunen karbono-aztarna eta energia-aztarna txikiagoa 
da, nazioarteko garraioa saihesten denez. Hartara, gertuko kontsumoa sustatu nahi da, 
ibilbide laburrekoa, eta lehen sektoreari dagokionez, gertuko nekazaritza eta abeltzaintza 
ekologikoa. Nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako sektore estentsiboaren alde 
egin nahi dugu, BEGen emisio-tasa txikiagoa ez ezik, erregai fosilekiko mendekotasun 
txikiagoa ere bai baitakartza. Azken batean, gure lurraldearen Aztarna Ekologikoa 
murriztea lortu nahi dugu.

Aldi berean, baditugu heldu gabeko hainbat herrialde-erronka, aldi berean aurrera egiteko 
aukera handia ere badirenak, hala nola benetako trantsizio ekologikoa izatea Euskadin, 
honako helburu hauek betetzeko: klima-aldaketa mantsotzea, pobrezia energetikoa 
desagerraraztea eta mendekotasun energetikoa murriztea, betiere klima-aldaketa 
mantsotzeko eta argiaren faktura merkatzeko. Gure proposamenak arazoari modu 
integralean heltzeko modua dira, jarduera ekonomikoaren eremu garrantzitsuenetako 
neurriak garraioaren eta energiaren ikuspegi berezi batekin uztartuta.

2.1. Produkzio-ereduaren eraldaketa berdea eta ekonomia zirkularra

Kontsumoko ondasun asko produzitu eta merkaturatzean oinarritzen da gure ekonomia-
sistema, etekin ekonomiko berehalakoak, gero eta handiagoak eta iraunkorrak sortzeko 
helburuarekin, baina kontuan izan gabe prozesu horretan guztian behar diren lehengaiak, 
ura edo energia mugatuak direla (baliabide urriak agortzea), produkzio-prozesuak 
eragiten duen ingurumen-inpaktuari erreparatu gabe (industriaren kutsadura, CO2 
emisioak) eta ondasun horietako asko hondakin –kudeatu behar izango den hondakin– 
bihurtuko direlako askorik kezkatu gabe (zaharkitze programatua, erabili eta botatzeko 
objektuak, itzuli ezin diren ontziak).

Aurrekoari aurka eginez, Elkarrekin Podemos-IU koalizioak defendatzen duen eredu 
ekonomiko eta produktiboaren ardatza zera da, merkaturatutako ondasunak pertsonen 
oinarrizko premiak betetzeko balio izatea eta beharrak asetze horretan ahalik eta 
baliabide gutxien kontsumitzea (efizientzia materiala eta energetikoa), ahalik eta epe 
luzeenerako (iraunkortasuna) eta ahalik eta hondakin gutxien sortuta (produkzio garbia, 
ekonomia zirkularra).

Hondakinei dagokienez, ziur gaude politika egoki batekin sektore hori enplegu- eta 
aberastasun-iturri bihur daitekeela, lehengaien erabilerarekiko dugun mendekotasuna 
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murrizteko balia ditzakegun baliabide baliotsuak baitira hondakinak. Gainera, ekonomia 
zirkularra eta “zero hondakin” filosofia defendatzen ditugu.

Elkarrekin Podemos-IU koalizioak, hasteko, Larrialdi Klimatikoaren Lege berria sortuko 
du, gure ekonomia osoan eta industria-jardueran zeharkakoak izango diren helburu 
handiekin, genero-ikuspegia eta epe luzeko ikuspegia txertatuta eta gure kontsumitzeko, 
produzitzeko eta merkaturatzeko moduan eraldaketa bizkor eta sakona eragingo duena, 
NBEk hitzez hitz gomendatzen duenari jarraikiz.

1.  Klima-aldaketaren aurkako Euskal Ekintza Legea sortu eta garatzea bultzatuko 
dugu, karbono gutxiko ekonomia baterantz aurrera egiteko bidea ezarriko duena eta 
aitortutako klima-larrialdiari berme guztiekin aurre egiteko aukera emango duena 
helburu zehatzak zehaztuta, besteak beste; esate baterako BEGen emisioak % 60ra 
murriztea 2030. urtean.

2. Berrindustrializazio berdeko eta ekonomia zirkularreko estrategia ezarriko 
dugu, ingurunean eragin positiboa duten industrietan eta kutsadura, baliabideak eta 
biodibertsitatea kudeatzeko jardueretan lana sortzeko asmoz, eta lehentasuna izango 
dute enplegu-arazo handienak dituzten tokiek.

3. Ekonomia zirkularraren legea onartzea bultzatuko dugu; lege horretan, 
besteak beste, «zero hondakin» helburua argi eta garbi ezarriko da, erabili eta botatzeko 
plastikoak debekatuko dira, zaharkitze programatua kontrolatuko da, berrerabiltzearekin 
eta birziklatzearekin lotutako helburu handiak ezarriko dira –produktuen diseinua eta 
fabrikazioa barnean hartuta–, eta ontziak itzultzeko sistemak ere ezarriko dira.

4. Elkarrekin Podemos alderdiarekin aurreko legegintzaldian itundutako Euskadiko 
enpresak egonkortzeko funtsa finkatzea eta 200 milioi euroko berariazko ildo berri bat 
sortzea (2020-2024 aldirako) Finantzen Euskal Institutuaren arrisku-kapitalen funtsetako 
batean, betiere Covid19aren krisialdiak kaltetu dituen euskal enpresa bideragarrietan 
aldi baterako partaidetzak hartzearren.*

5. Finantzen Euskal Institutuaren aurrekontu-zuzkidura handituko dugu 
Euskadirentzat estrategikoak diren proiektuetan partaidetzak hartuko direla bermatzeko, 
betiere lurraldearen berrindustrializazio-prozesu berde bat abiarazteko asmoz, batik 
bat, eskualde kalteberenetan. Berreraikitze-bonuak jaulkitzea, 3.200 milioi euroko 
zenbatekoarekin.*

6. Finantzen Euskal Institutuaren bitartez, euskal enpresa bideragarrietan aldi 
baterako partaidetzak hartzeko adina finantzaketa izango dugu; dena den, atzerriko 
taldeen desinbertsio-eragiketen eraginpean edo familia-enpresetan kapitalaren bat-
bateko irteeren eraginpean dauden enpresak izan beharko dute.

7. Ondasun estrategikoen produkzioa birkokatzea, hala nola botikak, osasun-
materiala eta elikagaiak, hornidura-katearen gehiegizko nazioartekotzearen ondorioz 
sortu den kalteberatasuna saihesteko. Autohornikuntza-plana diseinatuko dugu. 
Euskadik bere burua hornitzeko gai izan behar du krisialdi hau eta etorkizunean sor 
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daitezkeen pandemiak kudeatzeko.*

8. Kontsumitzaileei zuzendutako kontzientziazio-kanpainak diseinatu eta 
abiaraziko ditugu, baita, batik bat, produktoreei zuzendutakoak ere, Ekonomia 
Zirkularraren garrantziaz jabetu daitezen; honako printzipio hauetan oinarrituko lirateke:

a) Erabiltzaileen erantzukizuna: beharrezkoa ez dena ez kontsumitu edo “kontsumoak ez 
dakar zoriontasunik”.

b) Eko-kontzepzioa: produktu baten bizi-ziklo osoko ingurumen-inpaktuak aintzat hartzea 
eta sorreratik bertatik kontuan izatea.

c) Industria- eta lurralde-ekologia: industria lurralde bakar batean antolatzeko modua 
ezartzea, stock-en kudeaketa eta materialen, energiaren eta zerbitzuen fluxuak 
optimizatuz.

d) “Funtzionaltasunaren” ekonomia: erabilerari lehentasuna ematea, jabetzari baino 
gehiago; zerbitzu baten salmentari ondasunari baino garrantzia handiagoa ematea.

e) Bigarren erabilera: kontsumitzaileen hasierako beharrizanekin bat ez datozen 
produktuak berriro ere zirkuitu ekonomikoan sartzea.

f) Berrerabiltzea: objektu batek erabilera bat baino gehiago izateko aukera aintzat hartzea 
objektua bera erosi baino lehen.

g) Konpontzea: hondatutako produktuei bigarren bizitza aurkitzea.

h) Birziklatzea: beste produktu batzuk egiteko oraindik erabil daitezkeen osagaiak 
aprobetxatzea. Produktu bat egitean sortzen diren hondakinei erabilgarritasuna 
bilatzea.

9. Industrian energia aurrezteko eta energia-efizientziako plan intentsiboa 
lantzea eta ezartzea sustatuko dugu eta, aldi berean, energia-sistema deszentralizatua 
garatuko dugu Euskadin, energia berriztagarri eta jasangarrien garapenera bideratuta, 
Trantsizio Energetikoko Plan baten bitartez.

10. Elkarrekin Podemos-IU koalizioarekin Euskadi osorako itundutako 
Jasangarritasun Energetikoaren Euskal Legea dagokion garaian eta moduan aplikatzen 
dela bermatuko dugu, biltzen dituen eremu guztietan: industrian, administrazio 
publikoetan, saltokietan eta etxebizitzan.

11. Energia sistemaren demokratizazioa indartuko dugu, autokontsumoaren, 
partekatutako sorkuntzaren eta energia-kooperatiben bitartez. Horretarako, hori guztia 
ahalbidetu eta indartuko duen fiskalitatea prestatzeko lan egingo dugu.

12. Ekonomia Suspertzeko Plana garatu eta abiaraziko dugu, euskal ekonomiaren 
sektore estrategikoak zeintzuk diren zehaztu eta horiek blindatuko ditugu; era berean, 
BPGan eta enpleguan eragin handia dutelako ezinbestekotzat jotzen diren kasuetan, 
hala badagokio, kapital publikoaren sarrera eta, horrenbestez, erakundeen partaidetza 
planifikatuko ditugu. Inbertsio horren barruan sartuko da enpresen kudeaketan egiaz 
parte hartzea, betiere langileen ordezkariekin hitz eginez.
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13. Arreta berezia eskainiko diogu berrindustrializazioari, industriaren 
deuseztatze-prozesuaren eraginpeko eremuetan, hala nola Bizkaiko Ezkerraldean; 
besteak beste, La Naval berriz ireki eta enpresa publiko estrategiko bihurtzeko neurriak 
bultzatuko ditugu, enplegu egonkorra eta kalitatezkoa sortzeko gaitasuna duen aldetik.

14. Alderdi politikoen eta sindikatuen artean adostutako plan bat garatu eta 
abiaraziko dugu egungo produkzio-eredua eraldatzeko, pertsonak, ingurunea eta 
lurraldea ardatz dituen ekonomiaren garapen-eredu baterantz.

15. Pasaiako badiaren biziberritzea indartuko dugu, dela ekonomiaren, dela 
gizartearen arloetan, jasangarritasunaren eta ingurumen-kalitatearen parametroei 
jarraikiz, eta ingurune horretan bizi direnek eskualdea eraginpean hartzen duten 
erabakietan modu aktiboan parte hartuko dutela bermatuta.

16. Aurrezki-kutxak funtsezko tresna dira komunitatean errotuta dauden proiektuak 
finantzatzeko. Banku-erakunde bihurtu eta BBK taldean sartutako aurrezki-kutxak 
berreskuratzeko izapideei ekingo diegu.

17. Dagoen industria-lurzorua berreskuratzea sustatuko dugu, eta produkzio-
jarduera berri, garbi, eraginkor eta balio erantsi handikoei eskainiko diegu.

18. Enpresa kutsatzaileak eta enbarazu egiten duten enpresak berrantolatzeko 
eta lekuz aldatzeko neurriak sustatuko ditugu; horretarako, enplegu berdea sortzen 
duten eta balio erantsi handia duten enpresak erakartzeko planak diseinatuko ditugu, 
Foru Aldundiekin batera eta Udalek ere parte hartuta.

19. Nazioartekotzerako laguntzak mugatu egingo ditugu eta beste herrialde 
batzuetan ezartzeak euskal lurraldeetako produkzio-jardueran ondorio sinergiko 
iraunkorrak dituztela frogatzen duten industria-proiektuei soilik emango dizkiegu.

20. Industria-proiektuei emandako laguntza publikoak berreskuratzeko aukera 
emango duen legedi komuna prestatu eta onartzea sustatuko dugu, baldin eta 
Euskadin produkzio-plantak ixten badituzte, lan-karga Euskaditik kanpoko beste lantegi 
batzuetara bideratzen badute justifikatutako arrazoirik gabe, edo Administrazioarekin 
hartutako konpromiso orokorrak betetzen ez badituzte.

21. Zientzia eta I+G+Ba merezi duten tokian jarriko ditugu, gure ekonomiaren euskarri 
diren aldetik; horretarako, I+G+Ban egindako inbertsio publikoa % 10 areagotuko 
dugu legegintzaldiaren amaieran, sektore jakin batzuetan aitzindari izateko: ibilgailu 
elektrikoen produkzioan, osasun-materialean, energia berriztagarri eta jasangarrietan, 
adimen artifizialean, botiketan eta bioteknologietan.

22. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen eginkizuna 
berraztertuko dugu, I+G+Bko sistemaren dinamizatzaile den aldetik, betiere sarearen 
proiektu eta zerbitzuak euskal gizartearen premia estrategikoekin eta jasangarritasun eta 
kohesio sozialeko irizpideekin bat etor daitezen.

23. Berriztagarrien arloan I+Gko inbertsioa areagotuko dugu: energia biltegiratzea, 
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energia kudeatzea eta sorkuntza-sistemak energia berriztagarri eta jasangarrien bitartez.

24. Turismo-eredu bidezkoa, jasangarria, ez-masifikatua eta dibertsifikatua 
bultzatuko dugu, gure ingurunea errespetatuko duena, bermatzailea enpleguarekin, 
eragin positiboa izango duena tokiko merkataritzan eta ostalaritzan; hori guztia 
industriaren, historiaren, arkitekturaren eta kulturaren ondare guztiari balioa emanez, 
hobariak eta laguntzak ezarriz landa-turismorako eta abentura-turismorako, eta tokiko 
merkataritza indartuz.

25. Turismoa arautuko dugu, ingurunearen arabera egokitu dadin, ingurumenaren 
eta gizartearen aldetik jasangarriak diren irizpideetan oinarrituta, gure kultura-ondarean 
eragin positiboa izatea ahalbidetuko duten irizpideetan, betiere sektoreko langileen lan-
eskubideak errespetatuz.

2.2. Energia garbiak eta energia-efizientzia

Euskadiko larrialdi klimatikoaren adierazpenarekin koherente izanik, energia berriztagarri 
eta jasangarrietan oinarritutako energia-eredua bultzatuko dugu, karbonoan oinarritutako 
energia-iturrien erabilera eta mendekotasuna arian-arian murriztuta.

26. Euskadin gasa edo bestelako hidrokarburoak bilatzeko eta erauzteko 
proiektu eta prospekzioak esanbidez debekatzeko arau-esparru prestatu eta 
onartzea indartuko dugu, baita erregai fosilen sektorean inbertsio publikoak egiteko 
berariazko debekua ere.

27. Erregai fosiletan oinarritutako lehen mailako energia-produkzioa murriztea 
eta iturri berriztagarri eta jasangarrien bidezko energia-produkzioaren areagotzea 
sustatuko ditugu, 2030. urterako sortutako guztiaren % 50era eta 2040an % 100era iritsi 
arte.

28. Energia-enpresa publikoa sortzea bultzatuko dugu, trantsizio ekologikoan 
eta klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzearren, gaur egungo energia-eredua 
aldatuta eta autohornikuntzaren eta energia-subiranotasunaren bidean aurrera eginez, 
betiere baliabide ekonomiko nahikoak bermatuta.

29. Deskarbonizazio-funtsa sortuko dugu, trantsizio energetikoko prozesurako 
zehaztutako helburuei aurre egiteko aurrekontu-zuzkidura nahikoarekin, energia 
berriztagarrien, garraio jasangarriaren eta nekazaritza ekologiko eta jasangarriaren 
esparruetan teknologia berriak garatzen dituzten enpresetan partaidetza hartzearren. 
Halaber, ekonomia sozialeko proiektuen alde egingo du funtsak, eta kooperatiba-
sozietatearen forma juridikoa sustatuko du.

30. Gas naturalarekiko dugun mendekotasuna murrizteko lan egingo dugu, bai 
bero-iturri gisa duen erabileretan, dela gasaren ordez eguzki-energia termikoa erabil 



31

dadin sustatuz etxebizitzetako berokuntza-sistemarako, dela energia elektrikoaren 
produkziorako, energia elektrikoak iturri berriztagarri deszentralizatuetatik etorri beharko 
duelarik.

31. Energia berriztagarri eta jasangarrien tokian tokiko sorkuntzari emango 
diogu lehentasuna, hala nola instalazio deszentralizatuei, eta horrelako instalazio txiki 
eta ertainak jartzeko inbertsioak egiteko zuzeneko laguntzak emango zaizkie tokiko 
erakundeei, herritarren elkarteei edo  gertutasuneko kontsumo elektrikoko kooperatibei. 
Autosorkuntza eta autokontsumo librea sustatu eta babestearen alde egiten dugu.

32. Zentral eolikoen garapena eta ezarpena egiten denean biodibertsitatearen 
eta paisaiaren kontserbazioan eragiten dituzten ondorio negatiboak saihesten direla 
bermatuko dugu; gainera, Natura 2000 sarean sartutako guneetan ezartzea berariaz 
debekatuko dugu. Horretaz gain, zentral eolikoak jartzeko Ingurumen Inpaktuaren 
Ebaluazioetan (IIA) aerosorgailuaren eskalako arriskuak ebaluatzea sustatuko dugu, eta 
hainbat zentralen eta sortutako energia garraiatzeko lotutako azpiegituren artean sortzen 
diren sinergiak balioetsiko ditugu.

33. I+G+Bko inbertsioa sustatuko dugu energia sortzeko teknologia berriztagarri 
eta jasangarrietan, hala nola energia fotovoltaikoa, eguzki-energia termikoa, 
geotermikoa, hidraulikoa edo marea-energiarena, betiere eraginkorragoak izan daitezen 
eta ingurumenean eragiten diren ondorio negatiboak minimizatzearren.

34. Energia-efizientzia eta argiaren fakturaren murrizketa sustatuko ditugu 
etxebizitzen birgaitze energetikoa egiteko laguntza publikoen bitartez, eta lehentasuna 
emanez etxe eta auzo kalteberenei eta jende gutxi bizi den tokietan dauden eraikinei, 
betiere justizia sozialaren eta lurralde-justiziaren bermeei jarraikiz.

35. Energia-kontsumoa murrizteko programak abiaraziko ditugu, energia 
aurrezteko eta energia-efizientziako programak eta teknologiak garatuta, 2040. urtean 
energia-aurrezkia % 50 izan dadin eta energia-efizientzia % 60 hobetu dadin.

36. Euskadin auditoretza energetikoa egitea bultzatuko dugu, sektore publikoko 
kontsumoei, bereziki, erreparatuta, aurrezteko eta efizientziako neurri zehatzak 
erabakitzearren eta lortutako emaitzak aldizka eta publikoki berrazter daitezen ezarrita.

2.3. Garraioa eta mugikortasun jasangarria

La apuesta por la movilidad sostenible comienza por la adopción de otro modelo 
territorial y urbano basado en dos aspectos fundamentales: las distancias cubiertas en 
los desplazamientos han de acortarse (con lo que disminuirá la necesidad de movilidad) 
y los circuitos de consumo deben ser principalmente locales, pues sólo de esta manera 
podrán fomentarse los desplazamientos no motorizados (peatonales y en bicicleta). Un 
sistema de movilidad será sostenible y viable, si se fundamenta en el transporte público 
y no motorizado; todas las propuestas que realizamos son complementarias a esta idea 
central.
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En Euskadi la práctica totalidad del transporte de personas y mercancías se realiza 
por carretera, modalidad que origina la mayoría del total de las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas al transporte, por lo que la apuesta hacia el fomento del 
transporte público y colectivo, no deja opción.

37. Gaur egungo mugikortasun-eredua berraztertuko dugu, ibilgailu pribatuaren 
eta errepide bidezko garraioaren nagusitasunean oinarritzen delako; erregai fosilak ez 
diren beste teknologia alternatibo batzuk dituzten garraiobide kolektibo motordunak 
sustatuko ditugu.

38. Auto elektrikoaren ezarpena bultzatzeko inbertsio-lerroak eta laguntza 
publikoak ezarriko ditugu, edo erregai fosilak ez diren beste teknologia batzuekin 
funtzionatzen duten autoen ezarpena, bestela; horretarako, kargatzeko azpiegituren 
sare adimendunak sortuko ditugu, ahal dela publikoak, legegintzaldiaren amaieran 
ibilgailuen % 25 elektrikoa izatera irits dadin.

39. Eusko Jaurlaritzaren ibilgailuak elektrikoak izatea sustatuko dugu, eta erosten 
diren ibilgailu berri guztiek elektrikoak izan beharko dute, nahitaez, edo erregai fosilak ez 
diren teknologia alternatiboekin funtzionatu beharko dute.

40. Bide-azpiegiturak finantzatzeko eta eskualdeen artean desparekotasunak 
saihesteko elkarrizketarako mahaia sortzea bultzatuko dugu, besteak beste, autobideak 
finantzatzeko modu berriak sustatuta.

41. Salgaien garraioaren funtzionamendua zentzuzko bihurtzeko mekanismoak 
ezarriko ditugu, eta motordun garraioa funtsean tren bidez egin dadin sustatuko dugu, 
bai pertsonen kasuan, bai salgaien kasuan; halaber, geltoki guztietan intermodalitatea 
bultzatuko dugu.

42. Sortzen diren aparkaleku berrien % 75ek, gutxienez, kargagailu elektrikoak 
izateko beharrezkoak diren mekanismoak garatu eta indartuko ditugu.

43. EAEko hiriburu eta hiri garrantzitsuenetan garraio publikoa hobetzea sustatuko 
dugu, baita hiriarteko garraioa ere, eta mugikortasun jasangarriaren alde egingo dugu, 
garraio-sare guztien integrazioa burutzeko beharrezkoak diren erakunde-hitzarmenen 
bitartez, txartel bakarra ezarrita, kalteberatasun-egoeran dauden kolektiboentzat tarifa 
bereziak ezarrita eta garraiobide bakoitzaren lineak, zerbitzuak eta ordutegiak berrikusita, 
zerbitzua arrazionalizatzearren.

44. Garraio publikoko partzuergoetako operadoreen funtzionamendua hobetzea, 
horien integrazioa eta koordinazioa bultzatuko ditugu; horretarako, garraio-txartel 
bakarra sortu eta ezarriko dugu, doakoa 26 urtetik beherakoentzat eta erretiratuentzat, 
eta gainerako herritarrentzat prezio eskuragarrian. Txartel horrek hiriko, eskualdeko eta 
probintziako eremuetako garraiobide kolektiboak erabiltzeko aukera emango du eta 
garraiobide horien kalitatea eta maiztasuna areagotzearekin lotuta egongo da betiere, 
garraio kolektiboa indartzen duten mugikortasun jasangarriko plan berrien arabera eta 
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gure landa-eremuan barrena sakabanatuta dauden herrigune txikiak, bereziki, kontuan 
izanik.

45. Urbinaga, Sarratu eta Loiolako Erriberetako intermodalak behin betiko 
garatu daitezen sustatuko dugu, baita gertu eta konektatu gabe dauden beste konpainia 
batzuetako geltokiak ere.

46. Gure tren-azpiegituretan inbertsioak egiteko plana garatuko dugu, betiere 
kalitatearen, jasangarritasunaren eta lurralde-justiziaren parametroei jarraikiz, 
kalitatezko tren-garraioa izan dezagun, gure herrialdea kohesionatzeko eta pertsonen 
mugikortasuna ahalbidetzearren eta, horretaz gain, klima-aldaketaren aurkako borrokan 
ere lagunduta. Abandotik Zorrotzara bitarteko tartea “metrizatzea” proposatzen dugu 
(10 minutuko maiztasuna eta gehiena lurpetik), geltoki berriak jarrita Iralan, Errekalden, 
Elexabarrin, Montevideo hiribidean eta Zorrotza-Kastrexana errepidean, betiere 
herritarrek parte hartuko duten prozesu bat eginez eta zorroztasunez jokatuta alderdi 
teknikoaren eta aurrekontuaren aldetik, erabaki egokienak hartzearren.

47. Bilboko Metroaren 4. eta 5. lineak garatzea sustatuko dugu, linea horien 
eraginpeko guneetako herritarren parte-hartzearekin.

48. Euskotren-en Lutxana-Sondika linea San Inazioraino luzatzea proposatzen 
dugu, alde batetik, eta bestetik, bigarren fase batean, Parke Teknologikoraino, 
maiztasunak areagotuta, ixteko arriskuan egongo den hondar-linea bihur ez dadin 
eta kalitatezko zerbitzua eskaintzearren Eskuinaldea (Lutxanan aldaketa eginez) eta 
Ezkerraldea (San Inazion aldaketa eginez) Sondikarekin, aireportuarekin, Deriorekin eta 
Parke Teknologikoarekin konektatuta.

49. Eusko Jaurlaritzari transferitutako linearen zati bat (Basurtuko Ospitalea-Ariz) 
erabiltzeko aukera bultzatuko dugu; sarbide berria eginez Abandotik Iralara bitarte, 
tren erdi-zuzen azkarragoak sartuko ditugu Abandotik Bermeo/Durango-Zaldibarrera 
bitarte, maiztasun erregularrekin (puntako orduetan 15 minutu izan daitezke), eta zati 
hori birmoldatu ere egingo dugu, Basauriko Baskonia-Kareaga tren-pasagunea behin 
betiko konponduta.

50. Administrazio eskudunekin elkarlanean, Bilboko Aldirietako C1-C2 lineak 
hobetzea sustatuko dugu.

51. Administrazio eskudunekin elkarlanean, Bilboko Aldirietako C3 linea luzatzea 
sustatuko dugu, Miranda Ebrora ordubeteko maiztasunarekin (Bilbotik Orduñara bitarte 
zerbitzu erdi-zuzena eskainita) Arabako mendebaldeko herri txikiei eta haien languneei 
zerbitzua eskaintzearren eta, gainera, zerbitzu erdi-zuzenak izateko modu erregularrean, 
gehi lehen aipatu dugun orduroko zerbitzu erdi-zuzena, modu erregularrean.

52. Renfe-FEVEren C4F (Abando-La Calzada) eta R3B (Abando-Karrantza) 
lineen hobekuntza sustatuko dugu: Abando-Zorrotza tartean gutxienez 10 minutuko 
maiztasuna, Abando-La Calzada tartean 30 minutukoa, Abando-La Calzada tren erdi-
zuzenetan ordu 1ekoa eta Abando-Karrantza tren erdi-zuzenetan 2 orduko maiztasuna.
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53. Sodupen lurperatzea bultzatuko dugu, geltokia jarrita Iorgin; Arangurenen eta 
Zallan ere lurperatzea proposatzen dugu, Lanbarritik Zallara bitarte trenbide bikoitzeko 
tarte berria sortuta, trenbide bikoitza Ibarrako geltokian edo beste geltoki batzuetan, 
betiere eskatutako maiztasuna lortzeko behar izanez gero.

54. Administrazio eskudunekin elkarlanean, honako hauek bultzatuko ditugu: 
Donostiako Aldirietako C1 linean hobekuntzak: geltoki berriak Astigarragan, Ezkio-
Itxason (euskal Y-aren obrak baliatuta) eta Loiolako Erriberetan; hainbat geltokitan trenbide 
1 edo 2 gehiago jartzea egonerako, baita hirugarren trenbide bat ere tarte luze batzuetan, 
tren azkarragoek aurreratu ahal izateko eta/edo salgaien zirkulazioa ahalbidetzeko; Irun-
Beasain tartean 15 minutuko maiztasunak, eta Altsasuraino 30 minutukoak, eta zerbitzu 
erdi-zuzena Altsasuraino ordu 1ekoa, modu erregularrean. Topoa Altzatik Irunerako 
norazkoan jarraituko dugu, eta Pasaia Antxotik igarotzen denean lurperatu egingo 
dugu.

55. Administrazio eskudunekin elkarlanean, Miranda Ebro, Gasteiz eta Iruñea 
lotuko dituen aldirietako/eskualdeko linea bat sortzea proposatzen dugu, 30 
minutuko maiztasunarekin, eta geltoki berriak jarrita Gasteizen eta beste herrigune 
batzuetan, Arabako zati handi bati (Gasteiz, Arabako Lautada eta Añana) eta haien 
languneei zerbitzua ematearren. Lehenengo fasean, soilik Miranda Ebro-Altsasu 
(Iruñeraino 2 orduro), Altsasutik Iruñera bitarteko tarte osoan edo zati handi batean 
trenbide bikoitza lortu arte.

56. Txartelen tarifa garestiegiak dituzten autobus-emakidak berraztertuko 
ditugu eta indarrean dauden legeak bete daitezen zainduko dugu.

57. Administrazio eskudunekin koordinatuta, hiri-mugikortasun adimenduna, 
kalitatezkoa eta sozialki bidezkoa sustatuko dugu; horretarako, egin beharreko 
azterketak, jardunak eta inbertsioak egingo ditugu garraio publikoaren edo emisio 
gutxiko garraioaren erabilera areagotu dadin, eta ibilgailu elektrikoa, bizikleta edo garraio 
kolektiborako aukera publikoak erabiltzea bultzatuta.

58. Leioako EHUtik metrora bitarte autobus elektrikoen linea bat abiaraztea 
bultzatuko dugu, Leioa-EHU metroaren proiektuak porrot egin ostean.

59. Taxia interes orokorreko zerbitzu publiko izendatuko dugu, eta Alokairuko 
Ibilgailu Gidaridunen kasuan, 2 orduko aurrekontratazioaren baldintza ezarriko dugu, 
baita irizpide espazialak (gutxieneko tartea bidaiariarekin edo aireportu, geltoki edo 
bestelako baimendutako geralekuetan aparkatzea) eta geoposizionamendukoak (non 
dagoen Administrazioari erakusteko betebeharra, eta bidaiaririk edo ibilbide-orririk gabe 
noraezean ibiltzekoa) ere. Horrez gain, administrazio-baimenak berreskuratuko dira, 
13/2018 Errege Lege Dekretuan ezarritako 1/30 proportzionaltasun-araua betearazteko.

60. Bidegorriak, bide berdeak edo bizikletentzako bideak osatu behar dituzten 
administrazioetarako laguntza-ildoak ezarriko ditugu, edo bide horiek elkarren arteko 
konektatzeko, eta ibilbideari eta historiari buruzko informazioa duten panelak jartzeko, 
bide historikoak direla jakitearren.
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2.4. Lehenengo sektorea, landa-garapena eta elikadura-burujabetza

Nekazaritzako BPGa % 1 baino txikiagoa da. Alabaina, nekazaritza-jarduerak funtsezko 
eginkizuna betetzen du lurraldearen kudeaketan, eta Euskadin sektore oso garrantzitsua 
da.

Nekazaritzaren sektorean hainbat arazo aurkitzen ditugu: gero eta lur gehiago erabiltzen 
da nekazaritza intentsiboa egiteko; belaunaldiz belaunaldiko erreleboa egiteko 
zailtasunak daude; ongarri eta produktu fitosanitarioen erabilera eta abusua, horietako 
asko kaltegarriak izanik bai landa-eremuetan lan egiten duten pertsonentzat, bai 
nekazaritzako produktuak kontsumituko dituztenentzat; edo lurraren erabilera aldatzea 
lurzoru urbanizagarrian.

Abeltzaintzaren sektorean, egoera ere ez da askoz hobea. Genetikoki eraldatutako 
espezieetatik egindako pentsuen (pentsu transgenikoak) inportazio masiboak eta 
aziendaren estabulazioak (produktibitatea handitzeko) ez dute eragin baserritarrentzako 
salmenta-marjinak areagotzea. Aitzitik, haragiaren eta esnearen sektorearen egoera gero 
eta kritikoagoa da urtetik urtera eta, are okerragoa dena, ez du hobetzeko itxurarik, nahiz 
eta produkzio estentsiboa den, hein nagusian.

Euskal nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreak bizi duen egoeraren gaineko 
erantzukizunaren zati handi bat nekazaritzako elikagaien sektoreko eta banaketaren 
sektoreko enpresa handiei dagokie, irabazi-marjina berentzat hartzen dutelako tokiko 
ekonomien esku utzi beharrean; halaber, elikagai merkeen inportazio masiboa sustatzen 
dute enpresa handi horiek, elikagaien prezioak finkatzeko helburu bakarrarekin, bai 
jatorriko prezioa, baita salmentako prezioa ere.

Horretaz gain, ikusi dugu osasun-krisiak zuzenean eragin duela herritarren elikadurarako 
oinarrizko eskubidean eta, bereziki, pertsona kalteberenengan (haurrak, adinekoak, 
gizartean baztertuta daudenak...), gure elikadura-sistemak elikagaien inportazio/
esportazioaren mende daudenez. Faktore horrek zuzenean eragiten du, gainera, 
osasuntsu egoteko gure gaitasunean, eta gure bizi-garapenari eragiten dio.

Jaten duguna gara, eta politika publikoak garena babestera bideratu beharko lirateke. 
Baserritarren ekonomiak eta produktuak, gertukoak, babestera, elikadura-eskubidea 
ardatz izango duten elikagai-sistemak sortzera.

Euskal administrazioek alarma-egoeran ezarritako debekuei buruzko interpretazio 
murriztaileegia egin zutenez, elikagai-merkatuak, oro har, itxita egon ziren eta horrek 
kostu jasangaitzak eragin dizkie tokiko produktoreei. Covid19aren krisialdian agerian 
geratu dira elikadura-katearen ahuleziak eta mendekotasunak; balio beza horrek krisialdi 
klimatikoaren mehatxu are handiagoaren aurrean elikadura-katea eraldatzeko.

Nutrizioaren aldetik egokia eta kalitatezkoa izango den elikadura bermatu behar dugu, 
herritar ororen oinarrizko giza eskubidea den aldetik, egoera orotan; landa-munduaren 
bizitasunari eusteko lagungarri izan beharko luke, sozialki bidezkoa eta ekologikoki 
bateragarria izanik pertsonen eta ekosistemen osasunarekin.
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FAO erakundeak onartu du gaur egungo nekazaritzako elikagaien sistemaren helburua 
etekin ekonomiko handiena lortzea dela, lotutako ingurumen-kostuak eta kostu sozialak 
aintzat hartu gabe. Aitzitik, Nazio Batuen 2030 Agendako Garapen Jasangarrirako 
Helburuetako 11. helburuan aitortzen da komunitateen jasangarritasuna bermatzen duten 
politiketan aurrera egin behar dela eta, hori lortzeko, ezinbestean, elikadura-burujabetza 
eratu behar dela gure lurraldean, nekazaritza ekologikotik abiatuta eta baserritarrek gure 
elikaduran betetzen duten eginkizuna onartuta, eta gertuko kontsumoa eta hiri-landa 
sareak indartuta, esaterako, Elikadura Politikei buruzko Milango Itunean zehaztu denari 
jarraikiz, edo lehen sektorearen garapenarekin lotura duten politiketan nekazarien 
eskubideak txertatuta.

Orain inoiz baino beharrezkoagoa da gertuko merkataritzaren aldeko apustua egitea, 
apustu irmoa: erosketa publikotik eta ekonomia sozial eta solidariotik elikadura osasungarri 
eta egokia sustatzea ikastetxe publiko guztietan; ospitaleak, adinekoen zentroak, jantoki 
sozialak, ikastetxeetako jangelak edo elikagai-bankuak hornitzeko. Neurri fiskalak ere 
behar dira, nekazaritzako ustiategi txiki eta ertainei bizirauten laguntzeko eta landa-
ingurunean ezarpen berriak sortzen jarraitzen laguntzeko.

Eredu honen aurrean, Elkarrekin Podemos-IU koalizioan elikagaien produkzioa nekazaritza 
ekologikoaren ildora bideratu nahi dugu, sargaietan hain intentsiboa izango ez den 
ereduaren bitartez, askotarikoagoa, lurzorua babestuko duena, elikagai osasungarriak eta 
kalitatezkoak produzitzeko gai izango dena, intentsiboa enpleguan eta etekinak tokiko 
ekonomietan geratzea ahalbidetuko duena. Elikadura-burujabetzaren aldeko Europako 
mugimenduaren proposamenak geure egiten ditugu, eta Nekazaritza Politika Erkidearen 
aplikazioan norabide-aldaketa gertatzearen alde gaude.

61. Elikagaien kultura berria sustatzea, produktu osasungarrian, sasoikoan, 
gertukoan eta jasangarrian oinarrituta. Elikadura Eskubidearen aldeko Euskal Ituna 
garatzea, Nekazarien Eskubideen Nazioarteko Tratatuan biltzen diren printzipioak 
biltzen dituena, EAEn bizi diren pertsona guztien elikadura egokia eta kalitatezkoa 
izateko eskubidea bermatuko duena, eta elikadura gure herrien garapenaren eragiletzat 
finkatuko duena.

62. Ingurumenaren aldetik jasangarria den Nekazaritza Politika Erkide (NPE) 
bidezkoagoa sustatuko dugu, trantsizio ekologikorako eta landa-ingurunearen 
etorkizunerako estrategiaren barruan, jardueran benetan lan egiten dutenei lagunduta: 
produktoreei, eta beren premia ekonomikoen arabera laguntzea, konplexutasun 
burokratikoak murriztuta eta gardentasun handiagoa ezarrita funtsak kudeatzeko eta 
aplikatzeko mekanismoetan.

63. Landa Garapeneko Planak Egokitzeko estrategia gauzatzea eta NPEaren 
laguntzak 2020ko urriaren erdialdera aurreratuko direla bermatzeko neurriak ezartzea (1. 
eta 2. zutabeak - % 70 eta % 85, hurrenez hurren), COVID-19aren krisialdiak eragindako 
ondorio negatiboak leuntzearren, eta landa-garapeneko eragileen, nekazarien elkarteen 
eta maila instituzional guztien parte-hartzearekin.

64. Gertuko merkatu ez-sendentarioei eustea eta COVID-19aren epidemia 
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prebenitzeko eta kontrolatzeko osasun-gomendioetara egokitzeko egin beharreko 
inbertsioak egiteko laguntza.

65. Elikagaien Erosketa Publikoaren Plana prestatzea produktu freskoen 
soberakinak erosi eta familia kalteberei emateko. Elikagaien Banku Publikoa sortzea 
Sailekin, erakundeekin, nekazaritza ekologikoko produkzioko elkarte eta kooperatibekin, 
hirugarren sektoreko erakundeekin eta Ekonomia Sozial eta Solidarioaren sarearekin 
koordinatuta.

66. Nekazaritza eta arrantza babesteko gutxieneko prezioak ezartzea 
eta bitartekari handien boterea murriztea. Nekazaritzako Elikagaien Sektoreko 
Behatokiarekin elkarlanean, eta lurraldeko erakundeen eta sektoreko gizarte-eragile 
eta eragile ekonomikoen parte-hartzearekin diagnostiko bat eta lanerako estrategia bat 
prestatzea erreferentziako Prezio Duinak ezarriko direla bermatzeko, elikadura egokia 
guztiontzat eskuragarri izateko eskubidea ez ezik, elikagaiak produzitzen dituzten 
pertsona eta kolektiboentzako baldintza duinak ere bermatzearren.

67. Hartu beharreko legegintza-neurriak hartuko ditugu landa-ingurunea husteko 
eta uzteko joera alderantzikatu eta administrazioen arteko adostasunak bultzatzeko.

68. Parte-hartze plan integralak eskualdeka garatzea sustatuko dugu, 
jasangarritasun sozialaren eta ingurumen-jasangarritasunaren parametroei jarraikiz.

69. Baserritarren eginkizun sozialaren aitorpena bultzatuko dugu; horretarako, 
hazien bankuak eta haziak elkartrukatzeko feriak egiten lagunduko dugu, eta produkzio 
ekologikoa sustatuko dugu udal-merkatuetan eta landa-merkatuetan. Elikagaien 
baserriko produkzioari buruzko sentsibilizazio-kanpaina egingo dugu herritarrei eta 
EAEko administrazio-maila guztietara zuzenduta; halaber, gertutasuneko kontsumoak, 
gertuko merkatu eta zirkuituek, elikadura-burujabetzak eta nekazaritza ekologikoak 
funtsezko eginkizuna betetzen dutela ere nabarmenduko dugu, bai elikadura-eskubidea 
bermatzeko, bai ekonomia erresilienteak eta errotuak sortzeko Lurraldean.

70. Tokiko eta gertuko produktuak, produktu ekologiko eta osasungarriak 
merkaturatzeko programa pilotu bat sortu eta ezarriko dugu, jantoki publikoak 
hornitzeko, hala nola adinekoen egoitzak eta abar, eta hartara, tokiko produktuen 
kalitatearen garrantziari ere balioa emango diogu. Gertuko elikagaiak, sasoikoak eta 
ekologikoak lehenetsiko ditugu hezkuntzaren nahiz osasunaren arloetako elikadura-
zerbitzuetan eta egoitza publikoetan, erosketa publikoaren araudia aldatuta; kanpora 
ateratako zerbitzuen baldintza-agirietan ere antzeko klausulak txertatuko ditugu, 
zerbitzuak leheneratu bitartean.

71. EAEko eremuko ikastetxeetan jantoki jasangarri eta deszentralizatuak 
ezartzeko proiektu pilotuak areagotuko ditugu. Jantokiko beken partida % 10 
handitzea EP-IU koalizioarekin sinatutako Aurrekontu Akordioan adostutako igoerari 
dagokionez.

72. Abeltzaintza estentsiboaren eredua defendatuko dugu; natura-balioen 
kontserbazioarekin bateragarria den moduan garatuko da, paisaia eta goi-mailako 
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kalitateko produktuak sortzen dituen eredua izango da, eta gure natura-balioen 
kontserbaziorako lagungarrien diren nekazaritza-eredu eta nekazaritza-jardunbideak 
ezartzea sustatuko dugu.

73. Abeltzainentzat hobariak ezartzea bultzatuko dugu, baldin eta, EuskoLabel 
zigilua lortzearren, animaliak hiltegira eramateko 50 km baino gehiago egin behar 
badituzte Euskadi barruan.

74. Emakumeek eta gazteek landa-ingurunean duten egitekoa indartuko dugu 
landa-garapenerako laguntzak areagotuta, eta ustiategien erreleboan aholkuak eta 
laguntza emateko sistemak hobetuta.

75. Merkaturatzeko eta/edo eraldaketako kooperatibak sortzea eta sortutakoek 
denboran irautea sustatuko dugu, nekazaritzako eta abeltzaintzako euskal produkzioari 
balio erantsia emango diotenak eta banaketa-sektorearekin prezioak negoziatzea 
ahalbidetuko dutenak.

76. Gure ustez elikadura pertsonen oinarrizko eskubidea da, eta produktoreen 
egoerarekin estu-estu lotuta dago.

77. Merkataritza ekologikoa eta gertutasunekoa bultzatuko dugu; horretarako, 
Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK) indartu 
eta lotura zuzenak sortuko ditugu kontsumitzaile eta produktoreen artean, herriko 
edo eskualdeko merkatu egonkorren bitartez. Merkatu horietan, tokiko produktoreek 
zuzenean sal ditzakete produktuak, edo haien inguruan antolatutako kontsumo-taldeak 
hornitu ditzakete.

78. Nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagaien industria ekologikoa sendotzea 
sustatuko dugu, berrikuntzaren alde eginez eta jakintzaren transferentzia indartuz landa-
ingurunean jarduten duten prestakuntza-zentroetara, enpresetara eta autonomoengana.

79. Hartu beharreko neurriak hartuko ditugu gure lehen sektorea nazioarteko 
tratatu kaltegarrietatik babesteko; esate baterako, azken urteotan botere ekonomikoak 
(TTIP edo CETA) ezartzen saiatu diren tratatuetatik, ez daitezen mehatxu izan ETEen 
eta autonomoen bideragarritasunerako eta gure elikadura-segurtasuna arriskuan jar ez 
dezaten.

80. Baso-kudeaketako eredu benetan jasangarria bultzatuko dugu eta, 
horretarako, neurri murriztaileak ezarriko ditugu eta gure ingurumenean ondorio 
negatiboak eragiten dituzten jarduerei laguntza publikoak eskuratzeko aukera mugatuko 
diegu, batik bat, lurzoruaren galera eragiten dutenei.

81. Baso-kudeatzaileetatik independentea den ingurumen-organo batek 
kontrolatzeko eta jarraipena egiteko sistema bat ezarriko dugu, basogintzako hainbat 
teknikak biodibertsitatean eragiten dituzten ondorioak ebaluatu ditzan eta baimendutako 
basogintzako proiektu eta jarduketak bertatik bertara gauzatu ditzan.

82. Pizgarri positiboak ezarriko ditugu baso-kudeaketako eredu berriak 
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garatzeko, lehentasuna emanez ingurumen-arloko ondasun eta zerbitzuak sortzeari 
(ekonomikoak ere alde batera utzi gabe), gure natura-ondarearen kontserbazioarekin 
eta hobekuntzarekin bateragarriak izanik.

2.5. Natura-ingurunea

Planeta osoak aurre egin beharreko beste krisialdi nagusia biodibertsitatearen galerarekin 
lotuta dago. Krisialdi isila da, baina gure bizi-kalitatearen gero eta alderdi gehiagotan 
eragingo du, eta intentsitate handiagoarekin. 

Eta Euskadi ez dago krisialdi horretatik kanpo. Sekula gertatu gabeko biodibertsitate-
galera gertatzen ari da, planeta osoan ez ezik, Euskadin ere, honako arrazoi hauen 
eraginez: baliabideen gehiegizko ustiapena, lurraldearen antropizazioa, lurraldearen 
konektagarritasun ekologikoa galtzea, habitat naturalak galtzea, espezie inbaditzaileak 
sartu eta ugaritzea, kutsadura eta klima-aldaketa.

Elkarrekin Podemos-IU koalizioko kideek argi dugu biodibertsitatearen galera geldiaraztea 
funtsezkoa dela etorkizuneko belaunaldiei planeta bizigarria uzteko eta, kapituluaren 
hasieran esan dugunez, etorkizuneko pandemiak saihesteko bermetzat. Biodibertsitate 
aberatseko natura izatea da etorkizuneko pandemiei aurre egiteko gure defentsarik 
onena. 

Eremu horretan garatu diren politikak aldatzeko garaia iritsi da, jarduera ekonomikoari 
eman izan baitzaio beti lehentasuna gure natura-balioak babestearen gainetik; natura-
balio horiek “aurrerabidea” esaten zaionaren (oker esan ere) eragozpen edo oztopotzat 
hartu eta kudeatu izan dituzte, ez bestela. Lurraldea eta natura-ondarea babestu behar 
ditugula onartu eta barneratu behar dugu, egoki barneratu ere, kudeaketa hobetzera 
eta kontserbaziora bideratu ahal izateko; lurraldea osotasunean hartu behar da, 
naturaguneak konektatuta eta natura erakusleihoa delako ideia alde batera utzita.

83. Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Lege berria onartzea sustatuko 
dugu; lege berri horrek bat etorri behar du aurrean ditugun ingurumen-erronka berriekin 
eta, argi eta garbi, lehentasuna eman behar die gure natura-ondarea berreskuratzeari eta 
biodibertsitatearen kontserbazioari, betiere nazioarteko estandarrei jarraikiz; era berean, 
arau-esparru eguneratua ezarriko dugu, larrialdi klimatikoari berme handiagoekin aurre 
egin ahal izateko.

84. Biodibertsitatea babestea, biodibertsitateari balioa ematea eta 
biodibertsitatearen sustapena eta kontserbazioa irmoki babestuko ditugu, 
ekonomikoki jasangarria eta sozialki ekitatiboa den garapenaren oinarria den aldetik; 
horretarako, biodibertsitatearen kontserbazioak eta hobekuntzak herritar guztiontzako 
dituen kostuak eta onurak balioetsiko ditugu, eta politika sektorial guztiak inplikatuko 
dituen finantza-esparrua zehaztuko dugu, betiere biodibertsitatearen babeserako eta 
mantentze-lanetarako beharrezkoak diren diru-funtsak ziurtatzearren.
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85. Ekintza-plana landuko dugu biodibertsitatearen galera geldiarazteko 
Euskadin; azpiko kausen diagnostikoa ere egingo dugu, eta kausa horietan modu eraginkor 
eta efizientean eragiteko jarduketen multzo bat prestatuko dugu. Biodibertsitatean 
ondorio negatiboak dituzten proiektu eta jarduketei emandako dirulaguntza publikoak 
identifikatu eta ezabatuko ditugu, eta arauetan egin beharreko aldaketak egingo ditugu 
Babestutako Naturaguneetan eraginik ez izatearen ziurtagiria eskatzeko naturagunearen 
osotasun ekologikoan eragina izan dezaketen plan eta proiektu guztietarako, batik bat, 
baliabide publikoekin finantzatu diren horietarako.

86. Natura 2000 sarea Euskadin garatu eta benetan ezar dadin sustatuko dugu; 
horretarako, aurrekontuetan eta arauetan ahalegin handiagoa egingo dugu gune horiek 
babesteko, baita kudeaketa-planetan ezarritako kontserbazio-helburuen jarraipena eta 
ebaluazioa egiteko ere.

87. Arriskuan dauden espezieak kudeatzeko planak egitea eta onartzea 
bultzatuko dugu, 1/2014 Legegintzako Dekretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoko 
Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen du) 49. artikuluan xedatzen 
denaren arabera, eta jarraipena eta ebaluazioa egiteko mekanismoak ezarriko ditugu, 
mekanismo horiek aplikatuta ezarritako kontserbazio-helburuen betetze-maila zehaztu 
ahal izateko.

88. Espezie Exotiko Inbaditzaileak kontrolatzeko Estrategia prestatu eta onartzea 
sustatuko dugu, espezie horien eragin negatiboa murriztu eta espezie berrien sarrera 
eta zabalkundea prebenitzeko helburuarekin. Halaber, Espezie Exotiko Inbaditzaileen 
Euskadiko Katalogoa garatuko dugu.

89. Arauetan egin beharreko aldaketak egitea bultzatuko dugu, administrazio 
eskudunek neurri irmoak har ditzaten ingurumenaren aurkako erasoen aurrean, 
baita zigorrak gogortzeko ere, eraginkorragoak izan daitezen eta kalteak egiteko asmoa 
ken dezaten Natura 2000 sarean, Hezeguneen Lurraldearen arloko planean, parke 
naturaletan eta biotopo babestuen barruko guneetan egiten direnen kasuan.

90. Biodibertsitatearen kontserbazioak eragindako kostuetan eta onuretan parte-
hartzea orekatua izan dadin bultzatuko dugu, eta Babestutako Naturaguneetan inbertsio 
publikoa eta pribatua sustatuko dugu, garapen sozioekonomikoa indartzeko eta tokiko 
komunitateek biodibertsitateak eragindako onuretan bidezko parte-hartzea dutela 
ziurtatzeko.

91. Biodibertsitatearen kontserbazioa eta ingurumenaren babesa xede dituzten 
GKEak lagunduko ditugu, baita lurraldea zaintzera bideratzen direnak ere; gainera, 
berariazko finantzaketa-lerroak ezarriko ditugu euskal gizarte-sareak gure natura-
ondarearen gaineko kontserbazioko, informazioko eta sentsibilizazioko jarduerak egin 
ahal izan ditzan.

92. Euskadiko Ehizari buruzko Legearen aldaketa bultzatuko dugu, jarduera 
horrek gizartean eta ingurumenean kalterik ez duela egiten bermatzeko; horretarako, 
zigorrak gogortzea sustatuko dugu, eta jardueran aritzeko eta espezieak kontrolatzeko 
salbuespenak mugatuko ditugu.
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93. Jabari Publiko Hidraulikoa modu eraginkorrean babesteko beharrezkoak 
diren araugintza-mekanismoak bultzatuko ditugu, eta Uraren Euskal Agentziari behar 
dituen baliabideak emango dizkiogu ibaien eta ibaiertzen funtzionaltasun ekologikoa 
berreskuratzeko; hartara, uholde-arriskua leunduko da, eta legegintzaldi honetan gure 
ibaiertzeko basoak kontserbazio-egoera on batera iristeko oinarriak finkatuko ditugu.

94. Eusko Jaurlaritzatik, besteak beste, Biarritz-Donostia itsas korridore babestua 
sortzea sustatuko dugu, Euskadiko Biologoen Elkargo Ofizialak eta Océanak egindako 
proposamenari jarraikiz, itsas biodibertsitatea zaintzearren.

2.6. Ura, airea, zarata eta hondakinak

Gure herrigune nagusietako airearen kalitatea hobetzeko modukoa dela esan dezakegu. 
Kutsadura atmosferikoa da heriotza goiztiar askoren eta arnasbideetako afekzio gehienen 
erantzule. Gainera, ezin dugu ahaztu zarataren arazoa; ez gara jabetzen zaratak zer kalte 
eragiten dituen, baina gure bizi-kalitatea nabarmen murrizten du.

Era berean, ura funtsezkoa da bizitzeko; beraz, gure akuiferoen babesa bermatzea eta 
baliabidearen kudeaketa publiko eta gardena egitea lehentasunezkotzat jo behar dira.

95. Uraren kudeaketa publikoa bermatuko dugu, ahalik eta gardenena, 
baliabidearen kudeaketa-eredu adimenduna, efizientea eta ekologikoa bultzatuta eta 
hornidura, ureztatzea, saneamendua eta ur-arazketa pribatizatzea eragozteko egin 
beharreko aldaketak eginda legeetan.

96. Akuiferoen kontrol zorrotza ezartzea sustatuko dugu, agortu eta kutsatu ez 
daitezen; horretarako, urteko sasoi desberdinetan eta egoera klimatiko desberdinetan 
duten hornidura-gaitasuna ebaluatzeko azterketa hidrogeologikoetan oinarritutako 
ustiapen-planak prestatuko ditugu. Arabako akuiferoen kasuan, lurpean egon daitezkeen 
gas-baliabideen ustiapen mota oro debekatuko dugu, baita akuiferoetako uraren 
kalitatean eragina izan dezakeen jarduera oro ere.

97. Foru Aldundiekin eta tokiko erakundeekin koordinatuta, Euskadiko 
komunikazio-bide nagusien inguruan zuhaitz-eremuen azalera areagotzeko 
estrategia publikoa garatzea sustatuko dugu, errepide horiek baitira, gaur egun, 
soinu-kutsaduraren foku nagusia. Udalei laguntzeko programak ere sortuko ditugu, 
eragozpenak sortzen dituzten jardueren kasuan soinu-inpaktua murriztera eta dagoen 
araudia betetzera behartzeko.

98. Foru Aldundiekin lankidetzan, Euskadiko larrialdiko plan eta protokoloak 
egokitzeko lan egingo dugu, eguneratu daitezen, larrialdi klimatikoaren ondorioz 
orainaldian nahiz etorkizunean sor daitezkeen erronka berri eta arriskuen aurrean 
eraginkortasunez, efizientziaz eta segurtasunez jokatu ahal izateko, eta datozen urteotan 
aurre egin behar izango diegun larrialdi eta erronka guztiei bermeekin ekin ahal izateko 
beharrezkoak diren baliabideak (pertsonak eta materialak) eskura izanik.
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99. Euskadiko Osasun eta Ingurumen Plana abiaraziko dugu, krisialdi ekologikoaren 
eta klimatikoaren ondoriozko ingurumen-aldaketek –hala nola hirietako kutsadurak eta 
substantzia toxikoen biometagarri iraunkorrak– osasunean eragiten dituzten inpaktu 
gero eta handiagoei aurre egiteko.

100. Euskadin amiantoa desagerrarazteko Ekintza Plana prestatu eta onartuko 
dugu, euskal herritar ororen osasuna babestearren arnastutako airean amianto-zuntzen 
eraginpean egoteko arriskutik; Planean, besteak beste, amiantoak osasunean eragiten 
dituen efektuei buruzko informazio eguneratua bilduko da, mineral horrek Euskadin zein 
egoera duen, minerala desagerrarazteko aukerak aztertuko dira, baita modu seguru eta 
mailakatuan desagerrarazteko jardun-proposamenak, premiak eta irizpideak ere.

101. “0 hondakin” helburua betetzeko hierarkia europarra bultzatuko dugu, 
hondakinak errausteko aukera alde batera utzita eta hondakinak biltzeko sistemetan 
murrizketaren, berrerabiltzearen eta birziklatzearen alde egiten dutenak hautatuta.

102. Hiri-hondakinen % 80, gutxienez, gaikako bilketan jasotzea lortzera iritsiko 
gara legegintzaldiaren amaieran, betiere 0 hondakin helburua izanik xede; herritarrei 
hiri-hondakinen gaikako bilketa hobetzen parte hartzeko aukera emango diegu, 
edukiontzien parkea benetako premietara egokitzea sustatuko dugu eta herritarren 
artean hondakinak kudeatzeko moduari buruzko eztabaida bultzatuko dugu.

103. Arauetan egin beharreko aldaketak egingo ditugu zabortegietan hondakinak 
botatzeagatiko eta erraustegietan hondakinak tratatzeagatiko tasak aplikatu ahal 
izateko, betiere hondakinak berrerabiltzea eta birziklatzea sustatzeko asmoz.

104. Hondakin toxiko eta arriskutsuen gainean kontrol handiagoa izatea bultzatuko 
dugu, eta zabortegi eta enpresetan ikuskapen gehiago egingo ditugu; halaber, Eusko 
Jaurlaritzaren “ingurumen-kalitatea” arloan ikuskatzaileen kopurua areagotuko dugu.

105. Pertsonen osasuna eta ingurumena arriskuan jar ditzaketen jarduerak 
kontrolatzeko eta kutsadura murrizteko sistema guztiak –enpresei eta/edo udalerriei 
eskatzen zaizkienak– garatzen ari direla eta egoki funtzionatzen dutela bermatzeko 
lan egingo dugu.

106. Lehendik dauden airearen kalitatea neurtzeko eta kontrolatzeko kabinen 
kopurua eta kokapena berraztertuko ditugu, eta kabina berriak jartzea bultzatuko dugu, 
hala badagokio, herritarrek arnasten duten airearen kalitatea egokia dela ziurtatzeko.

107. Arauetan egin beharreko aldaketak egingo ditugu osasun publikorako 
arriskutsuak izan daitezkeen lurzoru kutsatuak dituzten lursailak nahitaez desjabetu 
ahal izateko, betiere jabeek ez badute ezer egiten edo kaudimen-gabeziaren kasuan. 
Horrekin batera, Euskadiko lurzoru kutsatuak deskontaminatzeko eta berreskuratzeko 
helburuak betetzearren lan egingo dugu.

108. «Kutsatzen duenak ordaintzen du» printzipioa aplikatzeari lehentasuna 
emango diogu, natura-baliabideen erauzle eta kontsumitzaile garrantzitsuenen artean 
benetako ingurumen-erantzukizuna sustatzeko, natura-ingurunea leheneratzeko 
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finantza-berme baten bitartez. 

109. Argi-kutsaduraren aurka egin eta zeru garbiaz eta izarrez gozatzeko 
eskubidearen aldeko berariazko araudia landu eta onartzea bultzatuko dugu; hartara, 
Udal Ordenantzen bitartez, Udaletako argi publikoen edo udal-instalazioen kudeaketara 
zuzenean ekarri ahal izango da.

2.7. Animalien ongizatea

27 urte igaro dira 1993. urtean Animaliak Babesteko Legea onartu zenetik. Urte hauetan 
guztietan, euskal gizartea asko aldatu da, eta logikoa da legeak ere aldatzea.

Jakintza zientifikoak argi baino hobeto frogatu du animaliak sentitzeko gai direla, mina 
eta sufrimendua sentitzeko gai direla, baina baita tristura edo poza ere; hori jakinda, 
gizarte garen aldetik, paradigma-aldaketa bat, filosofia-aldaketa bat egitera behartuta 
gaude animaliekin ditugun harremanak baldintzatzen dituzten akordio eta printzipioei 
dagokienez; ez dugu ahaztu behar animaliekin batera bizi garela gure lur honetan, gure 
hiri-inguruneetan eta landa-inguruneetan eta, beraz, haiek ere izaki direnez eta sentitu 
egiten dutenez, haiekin elkarreragiteko modua markatu behar du horrek.

Horregatik, animaliekiko tratu onaren kultura sustatzea eta animalien ongizatea bermatzea 
xede izanik, honako neurri hauek gauzatu nahi ditugu: 

110. Animalien ongizatearen Legea onartuko dugu; Elkarrekin Podemos-
IU koalizioak Legebiltzarrera eraman genuen lege-aurreproiektu hori pasa den 
legegintzaldian, animaliekiko tratu txarren eta tratu desegokiaren aurrean erabateko 
gaitzespena agertzen duen errealitate sozial berria bermatzearren; animaliak 
abandonatzea eta abandonatutako animaliak sakrifikatzea erabat baztertzen da bertan. 
Lege horretan:

 O Animaliekiko tratu txarrak eta Tratu desegokia hartu behar dira aintzat, animaliaren 
berezko ezaugarriekin (haren ezaugarri “etologikoak”) bat ez datozenak.

 O Animalien “erantzule diren pertsonen” betebeharrak ezarri behar dira. Batik bat 
eta funtsean: animaliari bere premia etologikoekin bat datorren tratua ematea zentzu 
guztietan: aterpea, garraioa, higienea, elikadura, albaitariaren zaintzak eta abar; eta 
egoera arriskutsuak edo mina, beldurra nahiz estresa eragin diezaioketen egoerak 
saihestea. 

 O Konpainiako animalien kasuan zero sakrifizioa ezarri behar da, eta sendatzeko ez 
diren ebakuntza kirurgikoak edo mutilazioak debekatu.

 O Animaliak inplikatuta dauden ikuskizunak debekatu behar dira, baldin eta animalien 
ongizatea bermatuko duen berezko araudirik ez badago.

 O Animalientzako harrera-etxeen edo aterpetxeen jarduera arautu behar da, animaliak 
hazteko eta saltzeko establezimenduetarako, animaliak trebatzeko edo aldi baterako 
egonaldietarako zentroetarako (“hotelak”). Legearen bitartez, hirugarren pertsonek 
animaliak harreran hartzeko eta adoptatzeko protokoloak aplikatzeko epeak arindu 
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behar dira.

 O Garraiobide eta establezimendu guztietan animaliak sartzeko baimena eman behar 
du, betiere titularrak esanbidez edo arrazoi higieniko-sanitarioengatik debekatzen ez 
badu.

111. Animaliak erabiltzen diren jarduera ludikoak edo kirol-jarduerak egiteko 
dirulaguntzak, laguntzak edo kontratazio publikoak ezabatuko ditugu, eta diru 
publikoa ez da jarduera horietarako erabiliko (zirkuak, zoologikoak, idi-probak, 
astoen, zaldien eta galgoen lasterketak, zezenketak eta abar); diru hori fauna basatia 
berreskuratzeko zentroetako eta abandonatutako animaliei harrera emateko zentroetako 
gastuak ordaintzeko erabiliko da.

2.8. Azpiegiturak eta lurralde-garapena

Bizi garen lurraldea biziki antropizatua dago, biztanleriaren dentsitatea handia da eta 
industria-garapenak ere indar handia du. Aldagai horiek direla-eta, lurraldea orain arte 
nola antolatu dugun berraztertu beharrean gaude, eta zer lurralde-eredu sustatu behar 
dugun gizartearen eta ingurumenaren jasangarritasuneko irizpideei jarraikiz denboran 
iraungo duen gizarte bat ziurtatzeko. Lurralde-antolamenduan kontzeptu berriak 
txertatu dira, hala nola natura- eta kultura-ondarea babestea, mugikortasun jasangarria, 
biodibertsitatea, kohesio soziala, produkzioko eta kontsumoko zirkuitu laburrak eta 
ekonomia berdea, tokikoa eta soziala; horrenbestez, orain arte garatu izan dugun eredua 
zaharkitua eta atzeratua geratu da.

112. Lurraldea antolatzeko modua bateragarria izango da lurraldearen berezko 
egiturari, biodibertsitateari eta ingurumen-arloko zerbitzu eta ondasunez hornitzeko 
beharrezkoak diren prozesu ekologikoei eustearekin.

113. Lurraldea antolatzeko politikak arrazionaltasunaren eta jasangarritasunaren 
irizpideen arabera bideratuko ditugu, garapen antolatua eta jasangarria izateko behar-
beharrezkoak diren hirigintza-garapen eta azpiegiturak soilik aintzat hartuta.

114. Euskadiko Portuen Legea aldatzea sustatuko dugu, kirol-portuen kontrol 
publikoa eta gardentasuna bermatzearren; besteak beste, azpiegitura horiek kudeatzen 
dituen erakundea publikoa izatea ezarriko dugu, ez pribatua –horrela dago xedatuta 
orain–, eta lan-arriskuen arloko erantzukizunari buruzko alderdiak ere txertatuko ditugu.



3. HORIZONTE MOREA ETA ZAINTZA-LANEN EKONOMIA 
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3. HORIZONTE MOREA ETA ZAINTZA-LANEN EKONOMIA

Azken urteotan, Euskadin tradizio luzea duen mugimendu feministak goraldia izan du eta 
nazioarteko panoramaren lehen lerroan kokatu gara: herrialde feminista gara, eskubideen 
herrialdea, emakumeak geldiezinak garen herrialdea eta feminismoak kontzientzia 
soziala irabazi duen herrialdea. Goraldi hori oihu global bihurtu da, elkartasun-sareak 
josten dituzten herrialde guztietako milioika emakumeren oihuekin bat eginda, eta greba 
egiteko modua aldatzera ere iritsi dira, bizitzari eusteko begirada feminista ezinbestekoa 
dela aldarrikatzeko. Goraldi horrek gure sisteman sortzen diren desparekotasunak 
desagerraraztea eskatzen du, gure eskubideak babesten eta blindatzen dituzten 
politika publikoen bitartez; izan ere, desparekotasun horien eraginpean emakumeak, 
batik bat, baitaude eta, emakumeen artean, bereziki, emakume migratuak, emakume 
lesbianak, emakume transexualak, emakume arrazializatuak, haurrak bakar-bakarrik 
hazten dituzten eta zainketak bakardadean egiten dituzten emakumeak, emakume 
pentsiodunak, emakume gazteak, emakume guztiak. Erakundeek sektore feminizatu 
prekarizatuen kristalezko sabaiak ez ezik, lurzoru itsaskorrak ere puskatu behar dituzte, 
eta pairatzen ditugun askotariko diskriminazioak ere desagerrarazi behar dituzte.

Zeren berdintasunik gabe ez baitago justiziarik eta, beraz, berdintasunetik abiatuta 
eraikitzen diren gizarteek soilik esan dezakete bidezkoak eta demokratikoak direla. 

Etorkizunera begiratzean, gure euskal gizarteak, gure mugimendu feministak horizonte 
morea proposatzen digu; horizonte horretan, emakumeek indarkeria matxistak pairatzeari 
utziko diote eta beren sexualitateaz eta beren eguneroko bizitzaz askatasunez gozatu 
ahal izango dute; bizitzaren esfera guztietan protagonista izango dira, beren jakintza 
belaunaldi berriekin partekatu ahal izango dute hezkuntza-sistemaren bitartez, eta beren 
bizitza askatasunez eta autonomiaz bizi ahal izango dute, ez direlako prekarietateari eta 
gure gizartean gutxien ezagutzen diren jarduerei loturik egongo.

Gainera, gure zaintza-sistema krisialdian dagoela onartu beharra dago. Gure ongizate-
estatua, “euskal oasia” esaten zaiona barnean hartuta, emakumeek egindako lanean 
oinarrituta eraiki da, aitortu gabeko, ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanean 
oinarrituta, eta gizarte-zerbitzuek arian-arian zerbitzu publiko izateari utzi diotenez, 
lan horiek berak kudeaketa pribatupean egiten dituzten emakumeentzat prekarizazioa 
etorri da. Azken urteotan, egoitzetako langileak, erakunde publikoetako garbitzaileak 
eta Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuko langileak, besteak beste, lan-arloko borrokaren 
erreferente izan dira; lan-baldintza duinak aldarrikatzeaz gain, egiten dituzten zaintza-
lanak, eskaintzen dituzten zerbitzuak euren mendeko diren pertsonei bizimodu duina 
bermatzeko ezinbestekoak diren jakitun egiten dute aldarrikapen hori.  

Horrela, bada, elkar zaintzeko lanak, bizitzak aurrera jarraitzeko zereginak herritar guztion 
artean partekatzeko aukera emango diguten zerbitzu publiko eta komunitariorik gure 
eskura ez edukitzea gure ekonomiaren eragozpen nagusietako bat bihurtu da. Gabezia 
horren ondorioz, gazteek ezin dute nahi duten familia-eredua osatu; helduek ezin dituzte 
lana eta beren bizitza bateragarri egin; eta adineko eta mendekoek, berriz, ezin dute ziur 
egon zaintza egokia jaso ahal izango dutenik.

Koronabirusaren pandemia globalak agerian utzi du kapitalismo neoliberalaren antolaketa 
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ekonomiko, politiko eta soziala oso ahula dela, zaintza-lanak bizitzari eusteko behar-
beharrezkoak direla erabat ukaezin, erabat eztabaidaezin bihurtu den testuinguruan.

Gizarte baten oinarriak berreraiki behar dira, bizi izan dugunaren antzeko larrialdiei aurre 
egin behar ez izateko eta pertsona guztiak babestuko dituzten politika eraginkorrak 
edukitzeko; baina hori lortzeko, ikuspegi feminista eta intersekzionalitatea zeharka 
txertatu behar dira politika guztietan.

Nazioarteko hainbat erakunderen arabera, koronabirusak kostu handiagoa izango 
du emakumeentzat, biziraupenerako gakoak diren lanak egiten dituztelako eta egin 
dituztelako pandemian (osasunaren arloan, elikaduran, zaintza-zerbitzuetan). Pandemia 
honek lan ikusezinak, ordaindu gabekoak edo prekarizatuak ikusgai egiteko balio izan 
du, lan horiek egiten jarraitu behar izan baita eta ezinbestekoak izan baitira bizitzari 
eusteko. Horregatik, ezin da urrats bat bera ere atzera egin zeregin horiei dagozkien lan-
baldintzak duin bihurtzeko borrokan, zaintza-lanak demokratizatzeko eta lan horiekiko 
erantzunkidetasun komunitarioaren aldeko borrokan; eta lehentasun politikoa lan-
merkatuan dauden eta emakumeek pairatu behar dituzten egiturazko desparekotasunei 
aurka egiteko borrokari eman behar zaio, inoiz baino larritasun handiagoarekin.

Baina baita pertsona arrazializatuen, LGTBI kolektiboen eta euren gorputz eta 
errealitateak ongizate ekonomiko eta sozialaren bazterretara eraman direla ikusten 
dituzten pertsonen egiturazko desparekotasun eta diskriminazioei ere. Gizarte ekitatibo 
baten oinarriak finkatu nahi ditugu, aniztasuna zaintzen eta sustatzen duen gizarte baten 
oinarriak, aniztasunaren sustapena bere erresilientzia-gaitasuna areagotzeko modutzat 
hartzen duen gizartearenak.

Konfinamenduan, gainera, agerian geratu dira indarkeria matxistaren biktima diren 
emakumeei babesa eta arreta emateko izandako zailtasunak. COVID-19aren krisialdia 
hasiz geroztik, lau emakume erail dituzte Euskadin. Konfinamenduak larriagotu egin 
du indarkeria-egoerak bizi dituzten emakumeen aurkako indarkeria matxista, etxean 
erasotzailearekin batera egotera behartuta egon direlako eta salaketa jartzeko beldurra 
areagotu egin delako. Zerbitzuak eta etxebizitza-baliabideak areagotzea beharrezkoa da 
oraindik, eta arreta integrala ere hobetu egin behar da, indarkeria matxistaren pandemiari 
aurre egin ahal izateko; izan ere, egiturazkoa izanda ere, oraindik ez baitzaio behar lukeen 
lehentasuna eman euskal politikaren agendetan eta aurrekontuetan.

Alabaina, mobilizazio feministei esker dena aldatu da, bizitza jarri dutenez gure 
lehentasunen erdian eta egiaztatu dutenez gizarte hau feminista dela jada, eta beste 
modu batera antolatu daitekeela. Horregatik, inbertsio publikoen eta konpromiso 
politikoen programa sendoa proposatzen dizuegu, % 99aren feminismoek adierazi 
dizkiguten muturreko eraldaketei eta erronka nagusiei ekitea agenda politiko premiazkoan 
txertatuta.

3.1. Zaintza-lanak, guztion onerako

“Zaintza-lanen krisialdian” gaude; berrikuntza, erantzukizuna eta politika berriak behar-
beharrezkoak dira gu guztiok zaintza duina bermatuta izan dezagun bizitza osoan, baina 
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zama guztia familien eta emakumeen bizkar gainean eta sakeletan utzi gabe.

Familiak eta, bereziki, emakumeak ahalegin handiegia egiten ari dira zaintza-lanen 
eredu zahar eta zaharkituari, beste garai baterako pentsatutako ereduari eusteko. “Eredu 
mediterraneoa” emakumeen etxe barruko lan ikusezin eta aitortu gabean oinarritzen da; 
eredu horretatik, euskal gizarteak egiten dituen aurrerapen, eskaera eta premiekin bat 
datorren beste eredu batera aldatu behar dugu.

Gizartea gero eta zaharragoa da, familiek askotariko konponbideak aurkitzen dituzte, 
emakumeak eskubide eta askatasunak konkistatzen ari dira eta gizonak gero eta 
erantzunkidetasun handiagoa hartzen ari dira beren gain; faktore horiek guztiak kontuan 
izan behar dira zaintza-lanen krisialdian aurrera egin eta berau gainditzeko.

Justizia sozial handiagoa, demokrazia, berdintasun eta elkartasun handiagoa lortzeko 
eta, azken batean, hobeto bizitzeko ezinbestekoa da zaintza-lanak eskubide eta politika 
publikoen agendaren erdigunera eramatea.

115. Zaintza-lanak euskal herritarren bizi osoko eskubide subjektibotzat hartuko 
ditugu, bizitzaren etapa bakoitzean eta egoera bakoitzean berezkoak diren beharrak 
aintzat hartuta; horrela, bada, erakundeen betebeharra izango da eskubide hori 
baliatzeko beharrezkoak diren zerbitzu eta prestazioak eskaintzea.

116. Zaintza-lanen Euskal Sistema publikoa, doakoa, integrala, integratua eta 
unibertsala abiaraziko dugu, pertsona guztiek balia dezaten zaintza-lanak jasotzeko 
eskubidea, eta ez daitezen familien gain geratu maite ditugunei zainketa duinak emateak 
dakartzan lana eta kostu handiak. Zaintza-lanen eta Bizitzaren Iraunkortasunaren aldeko 
Euskal Ituna onartuko dugu. (Ikus programako 2. atala).

117. Zaintza-lanak antolatzeko eredu demokratiko, jasangarri, solidario eta 
erantzunkide bateranzko trantsizioa sustatuko dugu, gu guztioi gure bizitzaren etapa 
guztietan zaintza-lanak bermatuko dizkiguna.

118. Urtea amaitu baino lehen “Elkarrekin Zaintzen” plana onartuko dugu: zaintza-
lanak edo lan profesionalak demokratizatzeko eta banatzeko plana da, zaintza-lanak 
gizartean beste modu batera antola daitezen ikuspegi eraldatzaile eta erantzunkide 
batetik begiratuta. Plan hori diseinatu eta abiarazteko garaian eztabaida sakon, 
eskuzabal, publiko, ireki eta askotarikoa sustatuko dugu, eta eztabaida horretan parte 
hartuko dute erakundeek, inplikatutako gizarte-eragileek, zaintza-lanen zerbitzuetako 
erabiltzaile eta senitartekoek, zaintza-lan profesionalak eta ez-profesionalak eskaintzen 
dituzten pertsonek eta, batik bat, emakumeen elkarteek eta, oro har, mugimendu 
feministak.

119. Zaintza-lanetako sektore feminizatuetan laneko prekarietatearen aurkako 
Txoke Plana abiaraziko dugu, hala nola egoitzetan, etxez etxeko laguntza-zerbitzuetan 
eta etxeko langileen kasuan; neurri zehatzak proposatzen ditugu:

 O Administrazio publikoaren ardurapeko eremuetan honako hauek txertatzeko: 
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gutxieneko soldata 1200 euro garbi hilean, 14 pagarekin; soldata-maila guztietako 
beheko tarteetan urteko soldata-igoera handiagoak, gutxieneko eta gehieneko 
soldataren arteko aldea murriztuta; astean 35 orduko lanaldia aplikatzea eta 
langabeziagatiko prestazioa onartzea. 

 O Zaintza-zerbitzuak kontratatu eta/edo itundu egiten diren kasuetan, zerbitzu horiek 
ematen dituzten enpresek LANEren Hitzarmenean finkatutako lan-estandarrak 
betetzen dituztela eta langileen lan-baldintzak parekatuta daudela egiaztatzea. 

 O Etxeko langileen kasuan, kalteberatasun-egoera eta lan-prekarietatea murrizteko 
neurriak hartzea, hala nola plan eta protokoloak abiaraztea, Lan Ikuskaritzarekin 
batera, enpresa pribatuen iruzurrezko kontratuak eta lan-esplotazioko jarduerak 
desagerrarazteko, eta tresna eraginkor eta lorgarriak eskaintzea etxeko langileek bizi 
dituzten horrelako egoerak salatu eta horien jarraipena egin ahal izateko.

 O OSALANen zerbitzua hobetzea etxeko lanean lan-jazarpenaren aurka egiteko eta 
lan-osasunaren prebentziorako gida eta tresnak garatzeari dagokionez.

 O Etxeko langileak txertatzea Soldata Arrakalaren aurkako Estrategian eta Ekintza 
Plan Operatiboan, etxeko langileen elkarteen, eragile sozial eta ekonomikoen, adituen 
eta mugimendu feministaren parte-hartzearekin.

120. Zaintza-lanetako baldintza duinen aldeko ituna bultzatzea. Eusko Jaurlaritzaren 
eskumenetatik abiatuta, Akordio/Lege baten berrespena bultzatzea; Akordio/Lege hori 
sindikatuekin, erakunde feministekin, hirugarren sektoreko erakundeekin eta gainerako 
gizarte-eragileekin izandako elkarrizketa sozialaren fruitu izango da, eta bat etorriko da 
Zaintza-lanak eta zaintza-langileak lan duineko etorkizuna izateko (LANE) txosteneko 
gomendioekin. Honako alderdi hauek bermatuko ditu:

 O Zaintza-lana funtsezko zerbitzutzat hartzea

 O Soldata duinak, kalitatezko arreta eman ahal izateko ratioak eta soldata berdintzea 
sare publikoko zaintza-langileen eta, gaur egun, itunpeko erregimenean dauden 
zerbitzuetako langileen artean; eta aparteko ordainsariak bermatu behar direla 
ezartzea, kutsatzeko arrisku handigoa duten oinarrizko zerbitzuetakoak izateagatik.

121. Zaintza-lanekin lotutako enplegu-sorguneak erabat garatuko ditugu, 
kalitatezko enplegua sortuko dugu deslokalizatu ezin den sektore honetan, eta sektoreari 
lotutako iruzurra eta ezkutuko ekonomia desagerraraziko ditugu. Zaintza-lanen sektore 
sendoa sustatuko dugu, euskal ekonomiaren ardatz estrategiko bihurtuko dena, 
ongizatearen zerbitzura eta bizitzaren jasangarritasunaren zerbitzura.

122. Gaixo dagoen, desgaitasuna duen edo mendekotasun-egoeran dagoen 
pertsonaren bat etxean zaintzen duten pertsona ez-profesional guztiei baliabideak, 
prestazioak eta zerbitzuak eskainiko dizkiegu, lagungarri.

123. Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) 189. hitzarmena –Etxeko 
langileentzako lan duinari buruzkoa– berrestearen alde egingo dugu, baita etxeko 
langileak eta etxeko zerbitzuko langileak Gizarte Segurantzan behar bezala afiliatuta 
daudela eta haien kotizazioak eguneratuta daudela monitorizatzeko erakundearteko 
lankidetzarako mekanismo bat sortzearen alde ere.

124. Haurreskolak (0-3 urte) doan izatea bultzatuko dugu, eta haur eta nerabeak 
zaintzeko etxerako eta ikastetxerako zerbitzu, baliabide eta laguntzak areagotzeko 
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neurriak sustatuko ditugu, betiere bizitzako lehenengo urteei bereziki erreparatuta.

3.2. Berdintasunaren aldeko borroka, maila guztietan

Berdintasunerako 4/2005 Legea aurrerapauso historikoa izan zen emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren aldeko borrokan Euskadin. Genealogia feminista batetik gatoz, 
eskubide bakoitza lortzen, gure gizartean izandako aldaketa bakoitza lortzen lagundu 
duen genealogia batetik. Alabaina, Giza Eskubideei buruzko Nazio Batuen nazioarteko 
erakundeetatik hainbat erronka aipatu dituzte, oraindik ere egitekoen artean daudenak, 
eraginpean hartzen gaituzten, gure gorputzak eta gure eskubideak eraginpean hartzen 
dituzten egiturazko diskriminazioen aurkako borrokari dagokionez. Zapalkuntzen 
intersekzionalitatea, emakumeen aurkako indarkeriaren kultura, arrazakeriaren aurkako 
borroka, eta pobreziaren eta prekarietatearen feminizazioa direla-eta, berdintasunaren 
bidean aurrera egiten jarraitu behar dugu, Sail batean estanko geratu beharrean teoria 
eta praktika feministek politika instituzional guztia blaitu dezaten eta emakumeek beren 
bizitzari dagozkion erabakiguneetan parte hartzeko aukera izango dutela bermatzearren. 

Benetako berdintasuna, eraginkorra nahi dugu, oinarrizko zutabe izango dena eta euskal 
administrazio guztien, sektore pribatuko eragile guztien ekintza bideratuko duena; 
gizarteak berak bereizgarritzat defendatu eta aldarrikatzen duen balioa izan dadila nahi 
dugu.

3.2.1. Reformas Legislativas feministas

125. Euskadi feminista bat nahi dugu eta, horretarako, Estatutu feminista bat behar 
dugu, gure bizikidetzarako eta gure etorkizunerako araurik garrantzitsuena den aldetik. 
Emakumeak eta emakumeen eskubide eta askatasunak bidegabeki ahaztuta egon izana 
onbideratuko duen estatutu berriaren alde lanean jarraituko dugu, indarkeriarik gabe 
bizitzeko eskubidea aldarrikatuko duena, sexu- eta ugalketa-eskubideak blindatuko 
dituena, zaintza-lanak eskubidetzat hartu eta lan horiek egiteko erantzunkidetasun 
soziala ezartzen duena, eta generoagatiko diskriminazio mota oro desagerraraztea eta 
berdintasuna bermatuko dituena.

126. Berdintasunerako Legearen erreforma sustatuko dugu, indarkeria matxisten 
aurkako borroka integrala txertatuta:

 O Landa-ingurunean eta adineko emakumeekiko indarkeria matxisten aurkako 
borrokarako eta prebentziorako berariazko neurriekin.

 O Indarkeria matxisten biktima diren haurrak babesteko berariazko neurriekin.

 O Hezkuntzan erreformak eginda herritarrak, oro har, sentsibilizatzeko eta prebentziorako, 
eta hezkuntza-maila guztietan indarkeria matxisten prebentzioari eta sentsibilizazioari 
heltzeko.

 O Memoriaren eta erreparazioaren politika garatzeko berariazko neurriekin, biktimak 
indarkeria eragiten duen sistema politiko baten biktimatzat aitortuta. 

 O Beharrezkotzat jotzen diren ekintza positiboko neurriekin, desparekotasuneko eta 
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diskriminazioko egoerak ezabatzeko edo zuzentzeko, pertsona guztiek eskubide 
guztiak baliatzeko benetako aukera izango dutela ziurtatuta.

127. Emakumeen eskubideak eta askatasunak, duintasuna, osotasun eta ongizate 
fisiko eta mentala eraginpean egon daitezkeen kasu guztietan, emakumeen erabaki 
librea erabakigarria izateko neurriak hartuko ditugu, bereziki, sexu-askatasunari, 
norberaren gorputzari eta sexu- eta ugalketa-osasunari dagokienez.

 O Libreki eta norberak erabakita ama izateko aukera ahalbidetuko dugu; 
horretarako, laguntza bidezko ugalketa eta berariazko laguntzak eskainiko 
dizkiegu emakumeei, ama izatea erabakitzen duten unean, halakorik 
erabakiz gero. Ama ezkongabeen diskriminaziorik eza bermatuko dugu, 
baita sexu-orientazioagatiko edo egoera zibilagatiko diskriminaziorik eza ere, 
Laguntza bidezko Ugalketako tratamenduak egiten dituzten emakumeen 
kasuan.

 O Lehenengo haurdunaldia ez ezik, hurrengo haurdunaldiak ere sartuko dira 
Osasun Sistema Nazionaleko Laguntza bidezko Giza Ugalketako teknikak baliatu 
nahi izanez gero. Laguntza bidezko ugalketa-tratamenduak egiten dituzten 
emakumeei babesa emateko neurriak sustatuko ditugu, lan-arloko legerian 
haurdunaldi-kasuetarako aplikatzen diren baldintza berdinetan. Era berean, 
metodo antikontzeptibo berriak eskuratzeko aukera ahalbidetuko da, gizonen 
pilula edo ahotiko antisorgailua eta larrialdiko kontrazepzioa barnean hartuta. 
Halaber, Estatuan, Zigor Kodean Haurdunaldiaren Borondatezko Etetearen 
despenalizazioa bultzatuko dugu, haurdunaldia borondatez eteteko eskubidea 
onartzen baita emakumearen libreki erabakitzeko eskubidean oinarrituta; 
haurdunaldiaren lehenengo 24 asteetan egin ahal izango da etetea, Osasun 
Publikoan.

 O Euskadin Haurdunaldia Borondatez Eteteko (HBE) aukera bermatzeko 
protokolo egokiak garatuko ditugu, 16-17 urteko gazteentzat ere; hartara, 
euren eskubideak baliatzeko beharrezkoak diren informazioa eta eginbideak 
eskainiko dizkien laguntza-programa bat izango dute.

 O Umetoki-lepoko minbizia hautemateko protokoloa berraztertuko dugu, 
azterketa ginekologikoen denborak murrizteko.

128. Emakumeen eta gizonen mesederako eta desparekotasunak 
desagerrarazteko politika publikoak gauzatuko ditugu; horretarako, aurrekontuen % 
100a genero-ikuspegitik begiratuta egingo dira, eta Eusko Jaurlaritzaren sail guztietan 
bermatuko da aurrekontu-partida nahikoa izango dela politika sektorialen garapenean 
berdintasun-politikak ezartzeko.

129. EAEn, emakumeentzako Ahalduntze Feministako Eskola sortzea sustatuko 
dugu.

130. Haur eta nerabeak –neskak– ahalduntzeko programak indartuko ditugu, 
bizitza-proiektu autonomoak gara ditzaten estereotiporik, aurreiritzirik eta indarkeria 
matxistarik gabe, ikastetxeekin eta administrazioetako berdintasun-arloekin elkarlanean.
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3.2.2. Politika instituzional feministak

131. Berdintasun Departamentua/Saila sortuko da, eta diseinatzeko eta abian 
jartzeko garaian, erakunde-maila guztiek, adituek eta kolektibo feministek parte hartuko 
dute.

132. Egiturazko baliabide gehiago (materialak eta ekonomikoak) eskainiko 
dizkiogu Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeari, eta erakundearen urteko 
aurrekontua % 10 handituko dugu, emakumeen eskubideen aldeko lana modu 
eraginkorrean eta independentean gauzatu ahal izan dezan; era berean, Emakundek 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan egiten duten kolektiboei 
zuzentzen dizkien programetara ere bideratuko dira baliabide horiek. Hartara, programa 
horiek sartzea (edo ez sartzea) boterean dagoen alderdiaren iritziaren araberakoa izatea 
saihestuko dugu.

133. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu eta politika guztiak emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako lagungarri izango dira, genero-ikuspegia zeharkako moduan 
txertatuta; horretaz gain, berdintasun-politika aktiboak, integralak eta partaidetzakoak 
garatzera bideratzen diren baliabideak (pertsonak eta dirua) areagotuko dira.

134. Baliabideak eta laguntza eskainiko ditugu berdintasun-eragilearen figura sor 
dadin erakunde guztietan, enpresa publikoetan eta kapital publikoko partaidetzapeko 
enpresetan.

135. Estatuari eskatuko diogu Toki-administrazioaren arrazionalizazio eta 
iraunkortasunari buruzko 27/2013 Legearen 28. artikuluaren aldaketarekin desagertu 
ziren udal-eskumenak eta foru-eskumenak berreskuratu eta indartu ditzala.

136. Emakume-elkarteek eta elkarte feministek politika publikoen diseinuan, 
gauzatzean eta ebaluazioan parte hartzea sustatuko dugu, Berdintasunaren aldeko 
Euskal Kontseilua indartuta; Kontseilu horretan hainbat erakundetako ordezkariek parte 
hartuko dute, hala nola Sailekoak, Emakundekoak, Foru Aldundietako berdintasun-
departamentu edo berdintasun-organoetakoak, udal-ordezkariak eta erakunde 
feministetako ordezkariak.

137. Emakumeen eta erakunde feministen elkarte-sarea indartuko dugu, 
Euskadiko mugimendu feminista oso heterogeneoa dela kontuan izanik; horretarako, 
baliabideak, aholkularitza eta/edo laguntza teknikoa eskaintzeko programa bat garatuko 
dugu.

138. Emakumeen Etxeak sortzea bultzatuko dugu, horrelako gunerik ez duten 
herrietan, gaur egun oso beharrezkoa da-eta; horretarako, Euskadin aurrez garatu diren 
esperientzietatik ikasiko dugu eta gune horien koordinazioa eta autogestioa erakunde 
feministen esku geratzea bultzatuko dugu, horiek izan baitira eskaera horri bizirik eutsi 
diotenak, historikoki eta gaur egun.

139. Emakume nekazarien Estatutuari buruzko Legean (urriaren 15eko 8/2015) 
bildutako neurriak garatzea sustatuko dugu; bereziki, nekazaritza-ustiategien 
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titularkide izatearekin lotutakoak, nekazaritzako elkarteetan emakumeen parte-hartzea 
areagotzearekin eta parekotasuna bermatzearekin zerikusia dutenak, eta landa-
ingurunean indarkeria matxisten prebentziorako eta arreta emateko berariazko plan eta 
programekin lotutako neurriak.

140. Administrazioko eta gobernuko maila guztietan emakumeen presentzia 
parekidea bermatuko dugu, baita Sozietateetan, enpresetan eta Administrazioaren 
mendeko ente publikoetan ere.

141. Ideologia matxista, misoginoa, sexista edo homofobikoa duten edo kolektibo 
horien aurkako ekintzaren bat egin duten erakundeei baliabide eta diru publikoak 
eskuratzea eragotziko diegu.

142. Kode anti-sexista prestatu eta ezarriko dugu finantzaketa publikoa jasotzen 
duten komunikabideetan eta administrazio publikoentzat ere jarduten duten 
publizitate-agentzietan, eta urtean behin genero-ikuspegia txertatzen duen auditoria 
egingo zaie, emakumeen eginkizun sozialei, protagonismoei eta edukiei dagokienez.

3.2.3. Teknologia, hezkuntza, politika feministak

143. Hezkidetza eta berdintasunerako hezkuntza sustatuko ditugu euskal 
hezkuntza-sistema osoan, 0 urtetik aurrera, neska-mutil eta nerabeek hezkuntza-
proiektuak eta bizitza-proiektuak garatu ditzaten irakaskuntza arautuaren maila guztietan, 
betiere generoak eragindako indarkeria, bullying, diskriminazio eta estereotiporik gabe.

144. Hezkuntzaren arloan generoaren eta aniztasunaren ikuspegiak txertatzen 
dituzten berariazko protokoloak egitea, nerabeekiko generoak eragindako jazarpen 
eta ziberjazarpen sexistaren kasuetan prebentzioa, detekzio goiztiarra, arreta eta babesa 
lantzeko.

145. Informatikarekin eta teknologiarekin lotutako sektore publiko eta pribatuak 
sentsibilizatuko ditugu bigarren eta hirugarren genero-eten digitalari buruz, eta eten 
horiek prebenitzen eta desagerrarazten laguntzeko neurriak hartzeari buruz.

146. Hezkuntzaren arlotik, Teknologia eta zientzia feminizatzeko Plan Integralaren 
bitartez, nerabe eta neska gazteengan informatikarekin eta teknologiarekin lotutako 
sektoreekiko interesa eta hurbilketa sustatuko ditugu:

 O Horretarako, generoari dagozkion estereotipo, aurreiritzi edo mandatuak zalantzan 
jarriko ditugu, desparekotasun oso nabarmena eragiten baitute emakumeen eta 
gizonen artean, sektore horiekin lotutako ikasketak eta lanbideak aukeratzeko garaian. 
Informatikaren eta teknologiaren sektoreak biziki maskulinizatuak daude oraindik ere.

 O Hezkidetzako estrategiak bultzatuko ditugu, estereotipoak urratzea sustatu 
eta eskema malguak sor daitezen diziplina guztietan, hezkuntza- edo lanbide-
proiektua aukeratzeko garaian dagoen bereizketa horizontala desagerrarazteko; 
izan ere, gaur egun, hainbat lanbide bereziki feminizatuak daude oraindik, hala nola 
osasunarekin, hezkuntzarekin edo gizarte-politikekin lotutakoak, eta beste batzuk 
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oso maskulinizatuak, hala nola informatikarekin, teknologiarekin, industriarekin edo 
eraikuntzarekin lotutakoak.

 O Informatikaren eta teknologiaren arloetako emakumezko erreferenteak ahalbidetuko 
ditugu, emakumeek sektore horietan izan duten egitekoari balioa emango dioten 
kanpainak eginez hezkuntzaren arloan eta, hartara, haur eta nerabe neskengan 
informatikaren eta teknologiaren sektoreekiko interesa pizteko.

3.2.4. Políticas sociales feministas

147. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eraldatuko dugu, genero-ikuspegia 
kontuan hartuta; indarkeria matxisten biktima eta biziraule diren emakumeentzako 
berariazko baliabide eta laguntzak eskainiko ditu. BGD Bizitzeko Gutxieneko Diru-
sarrera gure lurraldean ezartzen dela zainduko dugu, eta genero-indarkeriaren, sexu-
ustiapenaren eta/edo salerosketaren biktima diren emakumeei ematen zaiela. (Ikus 
Justizia Sozialaren Bermeak atala)

148. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren erreforma egingo dugu, lana, 
prestakuntza edo prestazioak bilatzen ari diren emakumeek eskubide guztiak erabat 
baliatu ahal izan ditzaten; horretarako, genero-ikuspegia txertatuko dugu sistema osoan, 
laguntza eskainiko dugu zaintza-lanekin bateragarri egiteko eta jardun diskriminatzaileak 
edo gizarte-bazterkeria handiagoaren arriskua eragiten dutenak desagerraraziko ditugu.

149. “Pobreziaren feminizazioari” aurre egiteko estrategia bat prestatuko dugu, 
lan-merkatuan eta etxebizitza edo prestazio ekonomikoak eskuratzean diskriminazioa 
desagerrarazteko neurriekin.

150. Gizarte-bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden emakumeei eskubide 
guztiak baliatzen lagunduko diegu; hori lortzeko, genero-ikuspegia txertatuko dugu 
politika sozial guztietan, diru-sarrerak bermatzeko politiketan eta politika horiek 
kudeatzen dituzten erakunde guztietan, hala nola Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan.

151. Guraso bakarreko familiak babestuko ditugu; horretarako:

 O Segurtasun juridikoa emango dien definizioa finkatuko dugu. 

 O Seme-alabak zaintzeagatiko prestazioak % 20 handituko ditugu, arian-arian, 
legegintzaldi osoan.

 O Lehentasuna emango diegu zerbitzuak eta prestazioak eskuratzeko garaian, hala nola 
0-3 urteko hezkuntzaren ezarpen unibertsalean edo beketan.

 O Ama edo aita bakarreko familiei gainerako familien hobari berdinak bermatzera 
bideratutako neurriak hartuko ditugu, lana eta familia bateragarri egiteari dagokionez, 
baita Estatuan nahiz autonomia-erkidegoan egun indarrean dauden neurriak ere.

152. Etxebizitza-bazterkeriaren egoeran dauden emakumeen berariazko premiei 
erantzungo diegu, geure baliabideen bitartez eta genero-ikuspegia txertatuta kalean 
dauden herritarrei zuzendutako zerbitzu eta prestazio guztietan.

153. Amagandiko edoskitzearen aldeko neurriak ahalbidetuko ditugu ospitaleetan, 
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aisialdiko eta laneko guneetan eta bestelako espazio publiko eta pribatuetan. 

3.2.5. Enplegua eta politika feministak

154. Emakumeen erabateko autonomia ekonomikoa sustatuko dugu, nork bere 
diru-sarrera izatea bermatuko duten eta emakumeen mendekotasun ekonomikorik 
eza sustatzen duten politikak ezarrita ekonomiaren, hezkuntzaren, enpleguaren eta 
diru-sarrerak bermatzearen arloetan.

155. Genero-ikuspegia txertatuko dugu garapen ekonomikoko, tokiko garapeneko 
edo enplegua sustatzeko politika guztietan, lan-merkatuan bereizketa bertikala eta 
horizontala eteteko, eta emakumeek eta gizonek lana lortzeko aukera-berdintasuna 
dutela ziurtatzeko.

156. Administrazio publikoek egiten dituzten enplegu-planetan nahitaezkoa 
izango da atal bat txertatzea genero-ikuspegiaren aldeko eta familia eta lana benetan 
bateragarri egiteko ekintza integrala egituratzearren, tokiko administrazioa, sindikatuak 
eta patronala inplikatuta.

157. Soldata-arrakala desagerrarazteko neurriak indartuko ditugu; horretarako, 
laneko prekarietatearen eta soldata-arrakalaren aurkako plana ezarriko dugu 
administrazio publikoan eta eremu pribatuan.

158. Lan Ikuskaritzaren bitartez, emakumeen lan-eskubideak berariaz 
errespetatzen direla egiaztatuko dugu, baita lan-baldintzak ere, honako hauek aintzat 
hartuta: ordainsariak, soldata-arrakala desagertzea, sexu-jazarpenaren prebentzioa; eta, 
gainerako egoera guztietan, haurdunaldiagatik edo ama izateagatik emakumeak ez direla 
diskriminatzen bermatuko dugu.

159. Prestakuntzako eta enpleguko programa bat abiaraziko dugu, oso 
maskulinizatuta dauden sektoreetan emakumeek lan egonkorra eta kalitatezkoa izan 
dezaten sustatzeko, betiere profesionaltasun-ziurtagiria duten emakumeen jarduera- 
eta okupazio-tasa areagotzearren.

160. Lanaren eta hezkuntzaren arloetan, jazarpen moral, psikologiko eta sexuala 
hautemateko eta egoera horietan esku hartzeko protokoloak indartu eta sendotuko 
ditugu.

161. Berdintasun Planak ezartzeko laguntza eskainiko diegu 3/2007 Legean 
horretara behartuta ez dauden enpresei (ETEei).

162. Sektore biziki maskulinizatuetan kontratazioaren % 50 emakumeak izango 
direla bermatzeko programak sortuko ditugu. Programa horiek emakumeen laneratzea 
sustatzeko izango dira, inolako diskriminaziorik gabe: adina, arraza, jatorria, genero 
alternatiboa eta abar.

163. Euskal administrazio publikoaren kontratu eta dirulaguntzen baldintza-
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agirietan klausula sozialak txertatuko ditugu, emakume gutxi dauden lan-sektoreetan 
emakumeen presentzia bermatzeko.

164. Artearekin, kulturarekin eta ikerketarekin lotutako jarduera-sektoreetan 
emakumeen enplegua sustatzeko programak abiaraziko ditugu.

165. Emakumeen eta gizonen denboraren erabilerari, langabezia zabalduari, 
enplegu-banaketari eta lan-baldintzei buruzko informazioa eta estatistikak 
argitaratuko ditugu urtero, bizitzari eusteko ikuspegitik begiratuta, ekonomiak nola 
funtzionatzen duen eta lanak nola banatzen diren ikusteko, ordaindu gabeko lanei, 
bereziki, erreparatuta.

166. Denboraren     Legea garatzea  premiaz   zaintza-lanetako erantzunkidetasunaren 
kultura sustatuko duten politika publikoak indartzearren, telelanean ari diren langileen 
eskubideak babesteko neurri zehatzak ezartzearren eta denboraren erabilerak 
birbanatzeko kontziliazio-politikak garatzearren, Europako hainbat herrialdetako 
legegintza-esperientzien ildotik (ILP Italia kasua).

167. Ikastetxeak eta bestelako baliabideak itxi direnez, familia eta lana bateragarri 
egin behar izan dituzte hainbat familiak; horri dagokionez, zaintza-lanetarako prestazio 
bat sortuko dugu berehala, lanaldia (% 100era arte) murrizteko aukera bermatu ahal 
izateko, aukera hori 8/2020 Errege Lege Dekretuan onartzen den aldetik; prestazio 
horrek Gobernu zentraletik eskaintzen den babes soziala osatu eta hobetuko du, eta 
2020. urtearen amaierara arte luza daiteke.

168. Amatasun/aitatasuneko, edoskitzeagatiko, harreragatiko eta adopzioagatiko 
baimenak harmonizatzeko plana ezarriko dugu, COVID-19a baino lehen onartutako 
arauak aplikatzean hauteman diren gabeziei eta sortu diren desparekotasunei aurre 
egiteko, eta gure gizartean dauden familia mota guztiei baimen horiek baliatzeko 
eskubidea bermatuta.

169. Genero-ikuspegia txertatuta duen zerga-politika bultzatuko dugu, zerga-
eskubideak indibidualizatzen dituena, ez daitezen bizikidetza-eredu jakin batzuk sustatu 
beste batzuen gainetik, eta lana sexuaren arabera banatzea ez sustatzeko.

3.2.6. Kirola eta politika feministak

170. Emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna sustatuko dugu 
kirola eskolan, amateur modura edo profesionalki egiten dutenean, baita generoagatiko 
jokabide diskriminatzaileak edo indarkeriak desagerraraztea ere, egun dagoen soldata-
arrakala barnean hartuta.

171. Kirol-elkarte guztientzat eta Euskadin kirol-ekitaldiak eta txapelketak antolatzen 
dituzten elkarte guztientzat erregulazio-kodea bultzatuko dugu, estereotipoak edo 
genero-rol matxistak erreproduzitzen dituzten irudiak, publizitatea edo sustapenak 
hedatu ez daitezen edo podiumetan nahiz ekitaldiaren edo txapelketaren edozein 
unetan emakumeak publizitate-baliabidetzat edo sexu-objektu soiltzat erabil ez 
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daitezen.

172. Kirolaren sektorean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 
azterketa egingo dugu, Kirolaren Sektoreko Berdintasuna Plana prestatu ahal izateko; 
plan horretan, besteak beste, honako alderdi hauek aztertuko dira:

 O Emakumeek eta gizonek kirolean duten parte-hartzea eta sarbidea.

 O Entrenatzaileen soldatak, sexuaren arabera.

 O Instalazioen erabilera sexuaren arabera, kirol-eremu guztietan, erakunde publiko 
baten dirulaguntzaren bat jasotzen duten klubak ere barnean hartuta.

173. Impulsaremos planes de Igualdad en todos los centros deportivos públicos y 
en aquellos privados que reciban algún tipo de subvención pública.

174. Berdintasun-klausulak txertatuko ditugu dirulaguntza publikoak arautzeko 
oinarrietan, erakunde eskatzaileak soldata-arrakalan ez direla erortzen bermatzeko; 
halaber, denborak birbanatzeko eta erantzunkidetasuneko berdintasun-klausulak ere 
txertatuko ditugu, kirol-jardunean ere aukera-berdintasuna ahalbidetzeko.

175. Komunikabideetan kirolari buruzko informazioa ematean dagoen genero-
arrakala murriztuko dugu gure euskal irrati-telebista publikoan; urtebeteko epean % 
80ko murrizketa izango da.

3.3. Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

Geure burua libre nahi dugu, bizirik nahi dugu, ahaldunduta, emakume izate hutsagatik 
jasan behar ditugun indarkerien aurrean, sexu-indarkeriaren, indarkeria fisikoaren, 
psikologikoaren eta mota guztietako indarkeriaren aurrean. Beldurrik gabe nahi dugu 
geure burua, eta geure askatasunez gozatzen bizi nahi dugu, kalean, lantokian, aisialdian 
eta geure etxean.

Azken urteotako M8ko mobilizazioetan eta azken mobilizazio feministetan protagonista 
izan den aldarrikapen bateratua; mundu osoko milioika emakumeren oihu bateratua 
indarkeriaren eta bortxaketaren kulturaren aurrean, babesik ematen ez digun eta behin 
eta berriz biktimizatzen gaituen justizia patriarkalaren aurrean.

Elkarrekin Podemos-IU koaliziorentzat, indarkeria matxistarik gabeko bizitzak lortzea 
premiazkoa da Giza Eskubideen arloan. Eta premiazkoa den aldetik, lege-esparru 
integral batekin ekin behar zaio, bidegabeko egoera bat –hau da, indarkeria bat jasatea– 
onbideratzeaz gain, indarkerien aurrean gu babesteko eta indarkeriak prebenitzeko 
beharrezkoak diren lotura afektibo eta komunitarioak sortzeaz ere arduratuko dena. Eta 
zeregin horretan, gu guztiok, gizon nahiz emakume, eta espazio guztietatik, funtsezkoak 
gara.

176. “Indarkeria matxistarik gabeko Euskadi baten aldeko Euskal Ituna” ezartzea: 
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 O Erakundeak koordinatu daitezen, maila guztietan, indarkeria matxisten biktimei arreta, 
prebentzioa eta babesa emateko eremuetan.

 O Diruzko, egiturazko eta giza baliabide nahikoez hornitzeko.

 O Eusko Jaurlaritzaren politiketan indarkeria matxistak desagerraraztearekin lotutako 
helburuen jarraipena eta ebaluazioa egin ahal izateko.

177. Euskadin berdintasunerako eta indarkeria matxistarik gabeko bizitzaren 
aldeko legearen erreforma onar dadin bultzatuko dugu, emakumeen, biktimen, bizirik 
atera direnen eta mugimendu feministaren aurrerapen, eskaera eta proposamenak 
bilduta. Lege horretan:

 O Emakumeen aurkako indarkeria matxisten definizioa eguneratuko da, emakumeen 
aurkako indarkeria modu guztiak bilduta. Gaur egungo definizioa mugatuta dago. 
Horregatik, Istanbuleko Hitzarmenak eskatzen duenaren arabera eta Estatuan berriki 
onartu den Sexu-askatasunaren Berme Integralaren Lege Organikoaren arabera 
eguneratuko da definizioa, eta babes horiek diskriminazio intersekzionala jasaten 
duten emakumeengana ere zabaldu ahal izateko neurriak diseinatuko dira.

 O Landa-ingurunean eta adineko emakumeekiko indarkeria matxisten aurkako 
borrokarako eta prebentziorako berariazko neurriak txertatuko dira.

 O Emakume migratzaileek eta arrazializatuek jasan behar dituzten indarkeria 
matxisten aurkako borrokarako eta prebentziorako berariazko neurriak txertatuko 
dira.

 O Sexu-esplotazioa xede duen salerosketaren aurkako borrokarako berariazko neurriak 
txertatuko dira.

 O Indarkeria matxisten biktima diren haurrak babesteko berariazko neurriak txertatuko 
dira.

 O Hezkuntza-erreformak txertatuko dira.

 O Memoriaren eta erreparazioaren politika garatzeko berariazko neurriak txertatuko 
dira, biktimak indarkeria eragiten duen sistema politiko baten biktimatzat aitortuta.

178. Indarkeria matxistaren biktima guztiek legean aurreikusitako babesa eta laguntza 
jasotzeko aukera izango dute, indarkeria matxistaren biktimaren statusa egiaztatzeko 
dekretu autonomiko bat ezartzea bultzatuko baitugu (zerbitzu espezializatuek txostena 
eginda), auzibidean salaketa jarri behar izan gabe, zerbitzu espezializatuen txostenaren 
bitartez biktimaren statusa aitortuta.

179. Indarkeria matxisten biktima diren aldetik, haurrak babestuko dira genero-
indarkeria “bikarioa” onartuta (seme-alaben aurka indarkeria erabiltzea amen aurkako 
mendeku gisa). “Genero-indarkeriaren” eraginpean dauden neska-mutilen eta 
nerabeen laguntza eta babesa indartuko dugu (laguntza eta babesa indartzea, arreta 
pedagogikoa eta hezkuntza-arreta, etxebizitza babestea eskuratzeko lehentasuna, 
Familia Topaguneetako langileen prestakuntza espezializatua hobetzea genero-
indarkeriaren biktima diren adingabeei arreta emateko eta abar).

180. Osakidetzako osasun-protokoloak egokitzeko lan egingo dugu, indarkeria 
matxistak hautematean eta ohartaraztean funtzionamendu egokia izan dezaten.

181. Arreta espezializatua eta larrialdikoa 365 egunetako 24 orduetan bermatuko 
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diegu indarkeria matxisten biktimei, “Harrera Morea” krisialdirako zentroak sortuta, 
hau da, espazio seguru eta atseginak, arreta emozionala, orientazioa, babesa eta laguntza 
espezializatuak eskainiko dituztenak, eta helburu nagusia emakumearen ongizatea 
duena, une oro, auzibidean salaketa aurkeztu behar izan gabe.

182. Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzen eta Berdintasuneko Prestakuntzaren 
Plana legealdi honetan jarriko dugu abian, herritarrei zuzenean arreta ematen dieten 
EAEko Administrazio Publikoetako profesionalei zuzenduta.

183. Euskadiko indarkeriaren aurkako sareko zerbitzuetako langile kopurua handituko 
dugu, konfinamendu ondoko arreta eman ahal izateko.

184. “Genero-indarkeriaren” biktimak diren emakume eta seme-alabei ordainketa 
bakarreko laguntzak jasotzeko aukera bermatuko diegu, baita Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemako prestazio eta zerbitzuak ere.

185. Indarkeria matxistak jasaten dituzten emakumeentzat bizitzeko berme 
ekonomikoa bultzatuko dugu. Laguntzeko eta autonomia berreskuratzeko plan 
integrala abiaraziko dugu biktima eta bizirauleentzat, bizitzeko berme ekonomiko eta 
guzti, autonomia ekonomikorik eza ez dadin eragozpen izan edozein motatako indarkeria 
matxistaren eraginpeko harreman batetik ateratzeko. Lanbidearteko gutxieneko 
soldataren zenbateko baliokidea (950 euro) jasoko da prestazioarekin, 6 hilabetez 
–luzatzeko aukerarekin–, eta emakume bakoitzak bere kargura dituen pertsonen 
kopuruaren arabera handituko da zenbateko hori.

186. EAEko administrazio orokorreko funtzionario guztiek berdintasunaren eta 
indarkeria matxisten gaineko prestakuntzako eta espezializazioko programa bat egin 
beharko dute.

187. Indarkeria matxisten biktima eta bizirauleen memoriarako, 
errekonozimendurako eta erreparaziorako neurriak abiaraziko ditugu.

188. “Genero-indarkeriaren” biktimak babesteko neurriak hobetu eta indartuko 
ditugu, arreta integrala jasotzen dutela bermatzeko, bizimodu normalizatua egin ahal 
izan dezaten, behin eta berriz biktimizatu ez daitezen eta, halakorik eskatzen baldin 
badute, salatutako pertsonari kontroleko eta jarraipeneko neurriak aplikatuko zaizkie.

189. Udaltzaingoak eta Ertzaintza Justizia Administrazioarekin koordinatzeko 
protokoloak abiaraziko ditugu, irizpideak bateratu eta administrazioaren jardunak 
hobetzeko indarkeria matxisten kasuetan arreta ematean.

190. Auzitegietako instalazioak eraberrituko ditugu, biktimak eta biktimagileak 
inolaz ere espazio berean egon ez daitezen edo sarbide beretik sartu behar izan ez 
daitezen, haurrek testigantza desegokirik entzun behar izan ez dezaten, ez ditzaten jasan 
auzitegietako instalazioetan gaur egun izaten diren tentsioa eta etsaitasuna, biktimen 
eta senitartekoen pribatutasuna eta segurtasuna errespeta daitezen eta, azken batean, 
biktima guztiei –emakume, haur nahiz nerabe– kalitatezko arreta emango zaiela eta 
behin eta berriz biktimizatuko ez direla bermatzeko.
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191. Donostiako eta Gasteizko epaitegietara zabalduko dugu “ZUREKIN” 
programa”; “genero-indarkeriaren” biktima diren emakumeei jardun judizialetan laguntza 
integrala ematean datza programa hori.

192. Udal-erakunde guztiek indarkeria matxisten biktimei arreta emateko eta 
prebentzioko tokiko protokoloak izan ditzaten ahalbidetuko dugu, Euskal Autonomia 
Erkidegoko biztanleriaren estaldura areagotzearren; horretarako, behar diren baliabide 
ekonomiko eta teknikoak areagotuko ditugu.

193. Salerosketaren eta sexu-esplotazioaren aurkako plan integrala sustatuko 
dugu, biktimak eta bizirauleak eskubideen subjektutzat hartuta. Salerosketa 
Mahaiarekin kontsulta egin ostean diseinatu eta gauzatuko da, eta gizarte zibilak, Estatuko 
administrazioak eta udalerriek parte hartuko dute.

194. Gurasoak banantzeko edo dibortziatzeko prozesuetan haurren eta nerabeen 
ongizatea eta babesa bermatuko dituzten neurriak bultzatuko ditugu, indarkeria-
egoerei, bereziki, erreparatuta; egoera horietan, erasotzaileei ez zaie zaintza emango.

195. Emakumeen kontrako indarkeria matxisten ondorioz umezurtz geratu diren 
haur eta nerabeentzako prestazio ekonomikoa jarriko dugu abian.

196. Administrazioaren eremutik (kapital publikoa duten partaidetzapeko enpresak 
ere hor sartzen dira) zabaltzen diren mezu instituzionalak eta publizitatea arautuko 
ditugu, balio sexistak, matxistak edo homofoboak edo genero-estereotipoak eta 
emakumeen aurkako indarkeria sustatzen dituzten balioak transmititu ez daitezen.





4. HORIZONTE DIGITALA ETA EKONOMIA BERRIA  
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4. HORIZONTE DIGITALA ETA EKONOMIA BERRIA

Antolatzeko eta produzitzeko aukera berriak eskaintzen dizkigun horizonte honetako 
neurriak erabakigarriak dira ekonomia berri batean aurrera egiteko ez ezik, horizonte 
berde eta morerantz aurrera egiteko eta industria-eredu berria eta zaintzen ekonomia 
feminista eraikitzeko ere.

COVIDaren ondoriozko krisi sozial eta ekonomikoaren inpaktuak agerian jarri du zientziari 
merezi duen balioa itzuli behar zaiola, baina ez soilik ekonomiaren eragile gisa, baita 
inguruan daukaguna ulertzeko eta egun bizi ditugun emergentzia-egoerak eta bizitzarako 
mehatxu-egoerak aurreikusteko daukagun tresna hoberena gisa ere. Zientzian ez 
inbertitzea eta zientzia ez babestea garesti ordaintzen da, baita gizakien bizitzekin ere. 
Denbora asko daramagu talentu zientifikoa galtzen, euskal zientziak aukerarik ematen 
ez dielako eta euskal zientziaren prekarietatea dela medio emigratu egin behar izan 
dutelako. Ikertzaile baten soldata garbia 1000€ ingurukoa da.

Zientzian egiten den gastu publikoan etengabeko eragina izan dute murrizketen 
politika neoliberalek, politika horiek ez baitute kontuan hartzen zientzia mugiarazteak 
eta ekonomia nahiz jendearen bizitza hobetzeko garapen teknologikoak sortzeak duen 
ahalmena. Nahiz eta Gobernu zentralak Doktoratu aurretik prestakuntza jasotzen ari 
diren langile ikertzaileen estatutua, hots, langile ikertzaile horiek doktorego-tesiak egiten 
dituzten bitartean, beren lan-baldintzak arautzen dituen estatutua onartu zuen 2019an, 
unibertsitate askok, eta horien artean EHUk, oraindik ez dute estatutua bere osotasunean 
aplikatu.

Digitalizazioaren alorrean aurrera egiteko premiak ere agerian jarri dira pandemia 
honekin, etxeen, familien, enpresen, langileen eta abarren artean dagoen eten digitalak 
areagotu egin ditu lehendik zeuden desparekotasunak, telelanerako eta urruneko 
ikasketarako dinamikak ezarri behar izan baitira, izapide administratiboak ere online 
egin behar izan zirela kontuan hartu gabe. Gabezia digital horiek oso agerikoak izan ziren 
lanaren eta hezkuntzaren alorretan, baina migratzaileei, adinekoei eta mendekotasuna 
duten pertsonei, desgaitasuna dutenei eta landa-eremukoei ere eragin zieten bereziki.

Herritarrek, gobernuek, enpresek eta gainerako administrazioek aldatu egin behar izan 
dute besteak eta beren buruak hezteko, lan egiteko, komunikatzeko eta entretenitzeko 
modua, eta, gaur egun, digitalizazioa eta prestakuntza digitala dira COVID-19aren ondoren 
ekonomia suspertzeko oinarriak. Erronka hori gauzatzeke daukagu oraindik Euskadin, 
eta txoke-neurriak ez ezik, epe luzerako neurriak ere egin beharko dira erronkari aurre 
egiteko.

Produkzio-eremu nagusietan izaten ari diren eta bizkortuko diren eraldaketa handien 
aurrean, herrialde honetako agintarien jarrera tradizionala giltzak ematea izan da eta 
orain geldotasuna izaten ari da,  eta hori gure ekonomiaren sektore dinamikoenen giltzak 
korporazio handiei, askotan atzerritarrei, ematearen baliokide da. Horren ondorioz, gure 
enpresak eta gure herritarrak atzean geratu dira, ezin dira baldintza beretan lehiatu, 
mendeko posizioetan geratzen dira edo sektore gogorragoetarantz mugitzen dituzte; 
esate baterako, turismora eta ostalaritzara.
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Aukera bakarra eskuak libre eta pultsua irmo edukitzea da gure herrialdeko ekonomiaren 
etorkizunaren buruzagi izateko I+G+Bren alorrean eta industria eta zerbitzuak 
digitalizatzeko prozesuetan. Gure talentua zaintzeko esparru garrantzitsuetan, hots, 
zientzian edo kulturan, eta ez soilik talentuak ihes egin dezan saihesteko, baizik eta talentua 
prekarietatearen aldarean ez sakrifikatzeko. Eta oligopolioak sektore estrategikoetan 
hartzen ari diren botere handiaren aurretik gure industria eta gure jendea jartzeko, ETEen 
eta, oro har, herritarren kalterako den botere handiaren aurretik, alegia, haiek ordaintzen 
baitituzte oligopolioek ekonomiari sortzen dioten eragozpenaren ondorioak.

4.1. Ikerketaren, Garapenaren eta Berrikuntzaren alde egitea irmoki

197. Merezi duen lekua emango diogu zientziari eta I+G+Bri gure ekonomiaren 
euskarri gisa; horretarako, inbertsio publikoa % 10 igoko dugu legealdiaren amaieran, 
beste sektore batzuen artean, ibilgailu elektrikoen, material sanitarioaren, energia 
berriztagarri eta jasangarrien, adimen artifizialaren eta bioteknologien produkzioaren 
sektorearen buru izateko. I+G+B publikoaren partaidetza handituko dugu inbertsio 
publikoa ugaritu edo geldituko duten tresnak erabiliz, gastu agregatu publikoa eta 
pribatua Euskadiko BPGren % 3raino igotzea lortu arte.

198. Konektagarritasuna euskal lurralde osoan baldintza beretan izango dela 
bermatzea. Interneteko eta telefoniako tarifa familiei jaisteko eta konexio digitala 
oinarrizko eskubidea eta doakoa izan dadin lortzeko lan egingo dugu, eta bermatuko 
dugu jendea bizi den edozein herrigunetan Interneterako 30 Mbps-ko gutxieneko 
sarbidea izatea arrazoizko prezioan; horrez gain, lehia eraginkorra bultzatuko dugu 
telekomunikazioen sektorean, faktura Europako batez bestekoaren mailara jaisteko.

199. Prestakuntza eta Alfabetatze Digitalerako Estrategia jarriko dugu abian, 
herritar guztiek, aukera beretan, digitalizazio-prozesuaren onurak izan ditzaten, landa-
ingurunea kontuan izanda bereziki, eta telelanera egokitu daitezen. Trebetasun digitalak 
sustatuko dituzten enplegu-politika aktiboen sustapena.

200. Erosketa publiko berritzailea (EPB). Administrazio publikoen gastuaren % 2 
erosketa publiko berritzailea egiteko erabiliko dugu, enpresa-sare berritzaileagoaren 
garapena suspertzeko.

201. Sektore publikoari benetako zeregina emango diogu I+G+Ba sustatzeko 
eta koordinazio estrategikoa egiteko; horretarako, Euskadiko ikerketa-zentro 
publikoen sare osoa indartuko dugu eta zehazki transferentzian jarduten duen unitate 
administratiboa sortuko dugu, mugako aurrerapen teorikoak gure industria hobetzeko 
errazago aplikatzeko eta sektore pribatuari eta gure herritarren sektore berritzaileenei 
ezagutza berriak emateko erabateko gardentasunaren testuinguruan.

202. Talentuen eta zientzialarien ihesa itzultzeko lan egingo dugu, eta haiek 
Euskadiko ikerketa-eremura eta/edo lan-eremura itzultzea errazagoa izateko neurriak 
sustatuko ditugu, legealdiaren amaieran Europar Batasunaren mailan egoteko ikerketan 
jarduten duten pertsonen proportzioari dagokionez.
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203. Atzerrian dauden Ikertzaileak Itzultzeko eta Talentua Erakartzeko Programa 
ezarriko dugu; horrez gain, lau urteko kontratua eskainiko dugu, eta kontratua amaitzean 
egonkortasuna lortu ahal izango dute aldez aurretik ezarritako irizpide objektiboen 
bitartez.

204. Ikuspegi feministan oinarritutako jarduera zientifikoa, emakumeentzat 
kristalezko sabairik ez duen zientzia, sustatuko dugu (goi-mailako hezkuntzan 
emakumeak dagoeneko gehiengoa diren arren, bost emakumetatik batek bakarrik 
betetzen ditu zuzendaritza-karguak eta katedrak Unibertsitate publikoetan); horrez 
gain, sektore honetako genero-arrakalaren kausa zehatzei buruzko azterketa bat 
egitea sustatuko dugu, eta plan estrategiko bat jarriko dugu abian Ingeniaritzako eta 
Arkitekturako ikasleen laurden bat soilik emakumeak izatea eragiten duen oinarrizko 
desparekotasuna aldatzeko.

205. Zientzia ireki eta eskuragarria lortzeko bidea sustatuko dugu; mota horretako 
zientzian jabetza intelektualaren arauketa berrikuntzaren, zientziaren eta aurrerapenaren 
zerbitzura jarriko da ekintzailetza lortzeko oztopo gisa jardun ordez.

206. Herritarren Berrikuntza Zentroen Sarea sortuko dugu, Unibertsitateen eta 
tokiko administrazioen laguntzarekin, gizartea eta zientzia elkartzeko gune gisa hedatzeko 
eta berrikuntzarako jarduerak egiteko.

207. Beharrezkoak diren bitartekoak jarriko ditugu ikerketak finantzatzeko erabiltzen 
den diru publikoarekin egindako ikerketen emaitzak gure Unibertsitateentzat eta 
ikerketa-erakunde publikoentzat (IEP) oso garestiak diren zientzia-korporazio handietako 
aldizkarietan soilik ez argitaratzeko.

208. Funts publikoekin egindako ikerketa guztietarako den Open Access Ekimena 
beteko dugu. Zientzia Irekiaren ezarpena eta software librearen sustapena sustatuko 
ditugu. Funts publikoekin finantzatutako zientziarako sarbide librea bermatzeko, 
proposatzen dugu Espainiako Gobernuak Budapest Open Access Initiative ekimenarekiko 
adostasuna adieraz dezala eta programak abian jar ditzala I+G+Bko sistema nazionalean 
ezartzeko. Ikerketa Irekiko proiektuak ere sustatuko ditugu; hori guztia administrazioan 
nahiz ikerketa zientifikoan software librearekiko trantsizioan lehenak izatearen alde 
eginez argi eta garbi.

209. Gure ustez oso garrantzitsua da zientzia/gizartea binominoa, eta ezagutzaren 
gizartea sustatzeko lan egingo dugu. Ildo horretan, honako hau proposatzen dugu:

 O Herritarren Berrikuntza Zentroen jarduera areagotzea, EHUko Kultura Zientifikoko 
Katedra, adibidez, zientzia gizartera hurbiltzeko eguneroko bizitzako eremu guztietan. 
Zentro horiek gizartea eta zientzia elkartzeko gune izango dira udalerrietan, udalen 
eta unibertsitateen laguntzarekin. Zientziaren eta berrikuntza sozialaren hedapenean 
eta herritarren benetako zientziaren, jakin-minaren kulturaren eta egiten jakitearen 
garapenean jarriko dute arreta.

 O Science Shop-ak sortzea, hots, adituen laguntzarekin, ikerketa sustatzen duten 
unitateak herritarrek dituzten zalantza eta arazo zientifiko zehatzei erantzungo dieten 
hitzaldi, proiektu eta azterlan teknikoen bitartez. Era berean, loturak ezarriko ditugu 
zentroen, ikastetxeen, unibertsitateen, ikerketa-zentroen, enpresa zientifikoen eta 
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gizarte guztiaren artean. Produkzio zientifikoko guneetara egiten diren eskola-bisiten 
kopurua areagotuko da eta bisita horiek koordinatuko dira; ekimen horretaz gain, 
bisita horiek dakartzaten onura sozialak hedatzeko lan bat egingo da. Adinekoen 
zentroetan ere egingo dira hedapen-jarduerak. Azkenik, pentsamendu kritikoa 
sustatzea proposatzen dugu, bereziki sozialki eta zientifikoki hain polemikoak diren 
gaietan, pseudozientzietan, alegia.

210. Ikerketarako online ataria sortuko dugu, gardentasuna areagotzeko ikerketa 
publikoan. Atari horretan, proiektuen eskaintza guztiak, lankidetza-hitzarmenak eta 
mota guztietako deialdiak, ikerketa-erakunde publikoek egiten dituzten kontratazio-
deialdiak eta enplegu-deialdiak barne, argitaratuko dira. Atarian, I+G+Bren deialdi 
publiko guztiak biurteko egutegi batean jasoko dira. Egutegi hori nahitaez bete beharko 
da eta Eusko Jaurlaritzak eta finantzaketa publikoko agentziek adostuko dute.

211. Erakunde Ikertzaile eta Unibertsitarioetarako Sarbidearen eta Erakunde 
horien Kudeaketaren alorrean Gardentasuna Defendatzeko Behatokia sortuko dugu.

212. Enpresek teknologia eskuratzea erraztuko dugu, finantzaketa- eta 
aholkularitza-plan espezifikoak eginez ETEentzat, sektore askoren ekonomia 
sozialarentzat, nekazaritza eta abeltzaintzako eremuko ekonomia sozialarentzat, adibidez, 
eta start-upentzat, enpresek heltzeko, finantzatzeko eta konektatzeko faseetan dituzten 
erronka espezifikoei erantzuteko.

213. Adimen artifizialean I+G+Bn inbertitzeko ildo estrategikoa sustatuko dugu; 
horretarako, laguntza publikoak emango dizkiegu sektore publikoan eta pribatuan 
arlo horretan ikerketa eta transferentzia egiten duten ikerketa-taldeei, betiere adimen 
artifizialari ematen zaion nabarmentasun berria pertsona guztientzako mesedegarri 
izateko bada eta gure eskubide zibilak edo gure enpleguak okertzeko ez bada.

214. Konexio digitala oinarrizko eskubidea eta doakoa izan dadin lortzeko lan 
egingo dugu, eta bermatuko dugu jendea bizi den edozein herrigunetan Interneterako 
30 Mbps-ko gutxieneko sarbidea izatea arrazoizko prezioan; horrez gain, lehia eraginkorra 
bultzatuko dugu telekomunikazioen sektorean, faktura Europako batez bestekoaren 
mailara jaisteko.

215. Banda zabaleko Internet-sarea zabaltzea sustatuko dugu, Euskadiko lurralde 
osoan % 100eko estaldura izatea lortu arte.

216. Prestakuntza eta Alfabetatze Digitalerako Estrategia jarriko dugu abian, 
herritar guztiek, aukera beretan, digitalizazio-prozesuaren onurak izan ditzaten, landa-
ingurunea kontuan izanda bereziki, horretarako behar diren baliabideak jarrita.

217. Sarean burujabetza teknologikoa, pribatutasuna eta gure datuen kontrola 
lortzen aurrera egingo dugu; horretarako, sarean pribatutasuna izateko eskubidea 
behin betiko blindatzea lortzeko behar diren legezko ekimen guztiak sustatuko ditugu, 
korporazio teknologiko handiek gure datuak bidegabe eskuratu ondoren negozioa 
egiteko aukerarik ez izateko.

218. Mundu Digitalaren Eskubideen Gutuna egitea sustatuko dugu parte hartzeko 
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prozesu handi baten bitartez, herritarrek aukera izan dezaten beren etorkizuna 
diseinatzeko protagonistak izateko.

219. Ekonomiaren uberizazioa geldiarazteko lan egingo dugu, baita teknologia 
berrien sektorean ere, eta ekonomia berrirako bidezko esparrua bermatuko dugu, 
putreek teknologia ez baliatzeko gu lan-eskubiderik gabeko iraganera eramateko 
ekonomia uberizatuan.





5. ERAKUNDE DEMOKRATIKOAK ETA PARTE HARTZEKOA 
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5. ERAKUNDE DEMOKRATIKOAK ETA PARTE HARTZEKOAK

Izan nahi dugun Euskadi asmo handikoa da hurrengo hamarkadan indartu nahi duen 
horizonte berde, more eta digitalari dagokionez. Baina, era berean, badaki feminista 
eta modernoa izateaz gain, hori egin ahal izateko talentua eta produkzio-aukerak ere 
badituela. Gainera, badaki zer eragozpen aurkituko dituen bide horretan, zer lasta bota 
behar ditugun garatzen hasteko. Euskadiko botere ekonomiko eta politiko handien 
erritmoan jarraitzeak arriskuan jartzen du honen guztiaren arrakasta eta izan nahi dugun 
Euskadi lortzea.

Euskadi bidezkoagoa eta hobea lortzeko, programa honetan marraztu dugun bidea 
bideragarria izango da gure demokrazia geureganatzen badugu eta erakundeak 
Euskadiko herritarren mailan jartzen baditugu soilik; klientelismoa eta ustelkeria ez 
ezik, horiek erakunde publikoetan duten kontrola ere gainetik kentzen baditugu. 
Zerbaitegatik, ustelkeriak milioika euro kentzen dizkigu urtean, energia-trantsizioan edo 
azpiegitura sozial feministetan inbertitu genitzakeenak; eta, gainera, ustelkeria horrek 
berak erakunde publikoak harrapatzen ditu erakunde horietan gutxi batzuen aldeko eta 
gehiengoaren kontrako erabakiak hartzeko.

5.1. Publikoa dena kudeatzeko beste modu bat

Erakundeen ohiko funtzionamenduaren funtsezko oinarrietako bat baliabide eta 
ondasun publikoak kudeatzeko moduari buruzkoa da. Helburua zera da, demokrazia-
irizpidean eta foru-erakundeetan parte hartzeko irizpidean oinarritutako kudeaketa 
publikoko eredua sustatzea.

Erakundeak publikoak eta administrazioak ereduzkoak izatea nahi du Elkarrekin 
Podemos-IUk. Herritarren zerbitzura dauden erakundeak nahi ditugu, politikariak 
zerbitzari publikoa izan behar du. Erakundeak herritarrei itzuli behar zaizkie.

Publikoa dena kudeatzeko beste modu bat dagoela uste dugu, egungo ereduaren ordez 
kudeaketa-sistema alternatibo bat proposatzen dugu, erakundeen eta erakunde horien 
mendekoak diren erakunde publikoen zuzeneko kudeaketan oinarrituta dagoena.

220. Ondasun publikoak babesteko Lege bat onartzearen alde egitea proposatzen 
dugu, betiere ondasun publikotzat honako hauek hartuta:

a) Edozein instituzio edo erakunde publikok irabazi-asmoko enpresei edo partikularrei 
eman dizkien laguntza ekonomikoen zenbatekoak.

b) Edozein instituzio edo erakunde publikok irabazi-asmoko enpresei edo partikularrei 
gauzaz egindako ekarpenak, lurren lagapenak edo zerbitzu-ustiapenak; horiek guztiak 
kuantifikatu eta balioetsi egin beharko dira.

c) Instituzio publikoek, erakundeek eta unibertsitateek egindako edozein motatako 
azterlan, azterlan hori erakunde pribatuen esku jarri ondoren negozioa sor dezaketenak.
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221. Eusko Jaurlaritzako plantilla indartuko dugu bitartekotasuna murrizteko.

222. Eusko Jaurlaritza eta Eusko Legebiltzarra kudeatzeko auditoriak egingo 
ditugu, auditoria gardenak eta kanpokoak, aurreko kudeaketan izandako akats posibleak 
eta sektore publikoen erabilera okerra detektatzeko, egungo egoera egiaztatzeko eta 
etorkizuneko ekintzak planifikatzeko.

223. Baliabideen kudeaketa publikoan oinarritutako ereduaren alde egingo dugu 
eta eskaintzen duen zerbitzuan kalitatezko gizarte-zerbitzuen kudeaketa publikoa 
egiteko eredua garatuko dugu, kontratatutako langileentzako bidezko baldintza 
soziolaboralak bermatzeko.

224. Zerbitzuen zuzeneko kudeaketara arian-arian itzultzearen alde egingo dugu, 
enplegua mantentzeko eta lan-baldintzak hobetzeko konpromisoa hartuta.

225. Gizarte-zerbitzuen mapak berrikusiko ditugu zerbitzu horien erabiltzaileek 
parte hartuko duten ebaluazioen bitartez, zerbitzuak benetako premietara egokitzeko, 
zerbitzuen kudeaketa hobetuz.

226. Gardentasuna, Herritarren parte-hartze eta Gobernu Onari buruzko Legea, 
2017. urteaz geroztik etenda dagoena, onartzea bultzatuko dugu. Lege horrek herritarrek 
erabakiak hartzen (erreferendumak barne) parte har dezatela sustatu eta bermatuko 
du. Erakunde-maila guztietan erreferendum-sistema bat sustatzea lege bidez guztien 
intereseko gaietarako.

227. Herritarrek Parte Hartzeko Euskal Agentzia sortuko dugu, prozesuen kalitatea 
zaintzeko eta legeetan aurreikusitako eginbeharrak betetzen direla bermatzeko. Agentzia 
horrek, halaber, gizarte zibilarekin erabateko kontaktua duten tokiko erakundeen eta/
edo beste erakunde batzuen parte hartzeko prozesuak sustatuko ditu eta prozesu 
horietan lagunduko du.

228. Sare klientelarren, lobbien jardueraren eta ate birakarien aurkako plan 
espezifiko bat egingo dugu, eta arreta berezia jarriko dugu energia-oliogopolioan, 
ekonomia jasangarria lortzeko trantsizioa moteltzeko aukerarik izan ez dezan.

229. Kontratu Publikoen Euskal Behatokia sustatuko dugu, gardenagoa eta 
klientelismoaren eta ustelkeriaren aurka prebentiboagoa den kontratazio publikoa 
bultzatzeko, baita kontratu publikoen kudeaketa publikoa hobetzeko ere.

230. Euskadin ustelkeriaren aurkako fiskaltza irekitzea eskatuko dugu, fiskalek 
askotan eta aspalditik eskatu duten bezala.

231. Euskal Herriko Unibertsitateari eskatuko diogu Euskadiko ustelkeriari eta 
klientelismoari buruzko azterlan bat egin dezala, jokabide horiek diru-kutxetan zer 
eragin duten aztertzeko eta izurri hori desagerrarazten laguntzeko.

232. Sindikatuek, patronalak eta gainerako gizarte-eragileek parte hartzeko 
gune eraginkor bat sustatuko dugu, kontratazio-orrietan xedatutakoa betetzen ote den 
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zaintzeko. Emakidadun enpresetako langileen soldata- eta lan-betebeharrak betetzen 
ote diren zaintzea.

233. Aldizka zainduko dugu zerbitzuak lagatzeko kontratuak betetzen ote diren 
zaintza-lanak (mendekotasuna, etxeko laguntza, tutoretzapeko etxebizitzak, besteak 
beste) egiten dituzten kanpoko enpresekin.

234. Kontratu publikoak osorik argitaratuko ditugu Gardentasun Atarian, baita 
lizitazioa justifikatu eta babesten duten edukiak eta txostenak ere.

235. Zuzeneko kudeaketa publikoa egin ezin den kasuetarako, proposatuko dugu 
kontratu publikoetan berdintasuneko, ingurumeneko eta gizarteko irizpideak ez ezik, 
jardunbide egokiko irizpideak ere sartzea, kontratu-tipologiaren arabera.

236. Erosketa publiko arduratsua indartuko dugu; horretarako, klausula sozial 
eta berde berriak sartuko ditugu erosketa- eta kontratazio-orrietan, kontsultoretza-, 
laguntza-, obra- eta zerbitzu-lehiaketak adjudikatzeko onartzen direnetan.

237. Eusko Jaurlaritzaren mendeko erakundeetako eta arloetako produktuak 
erostean eta zerbitzuak kontratatzean eta administrazio-baldintzetan ingurumen-
irizpideak sartuko ditugu arian-arian, eta lantalde bat sortuko dugu ekintzen buru izateko.

238. ETEekin, langile autonomoekin eta hirugarren sektoreko erakundeekin 
kontratazio publikoa egitea sustatuko dugu.

239. Kontratazio publikoko orrietan berdintasun-klausula bereziak –emakumezko 
langile kopurua eta proportzioa, enpresak erantzunkidetasun-planak izatea eta abar 
kontuan hartzen dituztenak– sartuko ditugu.

240. Kolektibo kalteberei enplegua lortzen lagunduko diegu, kontratuetan 
kontratazio arduratsuko klausulak sartuz.

241. Enplegu-eskaintza publiko guztietan % 2ko erreserba ezarriko dugu 
dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat, gai-zerrenda eta hizkera egokitu beharko 
da eta irakurketa-metodoa erraza izango da kolektibo horrentzat.

242. Software libreko sistema-eragileak eta kode irekiko programak sartuko 
ditugu progresiboki eta lehentasunez.
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5.2. Gardentasuna eta Herritarren partaidetza

Guk lortu nahi dugun lurralde-ereduaren oinarriak gardentasuna eta partaidetza dira, 
kudeaketa publikoaren funtsezko oinarriak izan behar baitute horiek. Gardentasunaren 
eta partaidetzaren printzipiorik gabe, herritarrek ezin dute erakundeetan parte hartu, 
eta horren ondorioz, gobernu opakua sortzen da, konfiantzarik ematen ez duena eta 
inolako sinesgarritasunik ez duena. 

Jarduera publikoaren gardentasunak bere bi alderdietan azaldu behar du:

Publizitate aktiboa: Hau da, herritarrei jarduera instituzionala eta erakundeen jarduera 
helarazteko informazio publiko garrantzitsua emateko betebeharrak aldizka eta 
eguneratuta argitaratzeko konpromisoa hartzea, haiek biltzea eta haien hedapen 
proaktiboa egitea, kontuak ematea hobetzeko; bestalde, pertsona guztiek informazio 
hori lortzeko duten eskubide subjektibo izatea.

Herritarren parte-hartzea: Gizarte zibilak sektore publikoan parte-hartze proaktiboa eta 
burujabea izatea errazten duen tresna gisa ulertuta.

243. Gardentasuna, Herritarren parte-hartze eta Gobernu Onari buruzko Legea, 
2017. urteaz geroztik etenda dagoena, onartzea bultzatuko dugu. Lege horrek herritarrek 
erabakiak hartzen (erreferendumak barne) parte har dezatela sustatu eta bermatu 
beharko du. Erreferendum-sistema bat sustatuko dugu legez eta herri-kontsultak egingo 
ditugu azpiegitura estrategiko handien proiektuei buruz eta herritarren interesekoak 
diren gainerako gaiei buruz.

244. Herritarrek Parte Hartzeko Euskal Agentzia sortuko dugu, prozesuen kalitatea 
zaintzeko eta legeetan aurreikusitako betebeharrak betetzen direla bermatzeko, eta aldi 
berean, gizarte zibilarekin erabateko kontaktuan dauden tokiko erakundeen eta/edo 
beste erakunde batzuen partaidetza-prozesuak sustatzeko eta laguntzeko.

245. Herritarren Eskaeren Batzordea sortuko dugu, eta 76. aulkia prestatuko dugu 
sinbolikoki. Helburua zera da, herritarrek, bakarka edo taldeka, Eusko Legebiltzarrari 
zuzenean egiten dizkioten eskaerak bideratzea, legebiltzarraren bitartez, eta herritarrek 
Eusko Legebiltzarraren osoko bilkuran hitza izango dutela bermatzea.

246. Aukera emango dugu herritarrek mozioak aurkezteko osoko bilkuran aztertuko 
diren gaiei buruz, edo, bestela, dagokion sailera bideratzeko.

247. Arautzeko herri-tresnei buruzko Legea egingo dugu, zuzeneko demokraziako 
tresnak legez arautzea ahalbidetuko duena; esate baterako, legegintzako herri-ekimenak, 
legegintzako herri-ekintzak, aurkaritzako herri-ekimenak, eta legegintzako herri-eskaerak. 
Beste autonomia-erkidego batzuetan dauden Legebiltzar irekiaren formulen antzekoak 
sustatzeko aukerak aztertuko ditugu.

248. Eskuragarritasun handiagoa emango diegu Legegintzako Herri Ekimenei 
(LHE), gizarte zibiletik datozen ekimenen aldetik Ez-legezko Proposamenak aurkeztea 
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ahalbidetuko dugulako, eta aurkeztu ahal izateko behar diren sinaduren gutxieneko 
kopurua 6.000ra (gaur egun 10.000 sinadura behar dira) murriztuko dugu.

249. Parte Hartzeko Aurrekontu autonomikoen prozesuak jarriko ditugu abian, eta 
genero-ikuspegiaren zeharkakotasuna bermatuko dugu. Aurrekontuek, partida bakoitzari 
esleitutako funtsekin, herrialdearen politika publikoaren benetako lehentasunak ezartzen 
dituzte urte baterako eta hamarkadetarako ere bai; ezinbestekoa da parte hartzeko 
prozesuak abian jartzea, herritarrek eta kolektibo sozialek erabakitzeko, modu loteslean, 
politikak eta politika horien benetako finantzaketa.

250. Hainbat eremu sektorialetan eta zeharkakotan Herritar Kontseiluak sortzea 
sustatuko dugu. Herritar Kontseilu horiek ezaugarri hauek izango dituzte:

 O Gobernu autonomoarekin elkarrizketak izateko guneak eratzeko eremuak eta aukera 
bilatzea. Kontseilu horiek hartutako erabakiak aintzat hartu beharko dira.

 O Presidentetza gobernuz kanpoko alderdiak beteko du. Era berean, garrantzitsua da 
bilera batzuk izatea; bilera horietara autonomia-erkidegoetako arloetako arduraduna 
(presidenteordea izango da) bertaratu ahal izango da baldin eta gonbidatzen badute.

 O Herritar Kontseiluak ikusgaitasun publikoa eduki behar du eta autonomia-erkidegoak 
funtsezko solaskide gisa onartu behar du.

 O Kontseiluak elkarrizketa arina eta eraginkorra antolatuko du Eusko Legebiltzarraren eta 
mugimenduen eta elkarteen artean, kideak ahalordetuko dituen partaidetza izateko 
baldintzak errazteko.

 O Herritar Kontseiluak ahalmena izango du prentsaurrekoak, topaketak, tailerrak eta 
abar deitzeko, modu autonomoan. Eusko Legebiltzarrak errespetatu egin beharko du 
independentzia hori.

251. Herritarrek kargu hautetsiak ezeztatzearen alde egingo dugu, baldin eta kargu 
hautetsiek ez badute haiek hautatzearen xede izan zen zeregina betetzen. Eskatzen dugu 
beharrezkoa den legeria aldatzea, printzipio hau betetzeko erakundeetan.

252. Demokrazia digitaleko tresnak jarriko ditugu abian, eta eten digitala murrizteko 
ekimenak egingo ditugu IKTekin gutxien trebatuta dauden pertsonak eta kolektiboak 
trebatzeko.

253. Eusko Jaurlaritzaren ondasun higiezinak eta ibilgailuen datuak argitaratuko 
ditugu Gardentasun Atarian.

254. Eusko Jaurlaritzak sinatzen dituen hitzarmenen eta akordioen zerrenda ez ezik, 
emandako diru-laguntza eta laguntza guztiak ere argitaratuko ditugu aldizka Gardentasun 
Atarian.

255. Biztanleria guztiaren irisgarritasuna bermatuko dugu, bereziki dibertsitate 
funtzionala dutenena; horretarako, arkitektura-oztopoak eta komunikazio-oztopoak 
kenduko ditugu.

256. Eztabaidatzeko eta parte hartzeko foroa gehituko dugu Gardentasun Atarian, 
herritarren proposamenak eta Jaurlaritzaren erantzunak argitaratzeko.
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257. Legebiltzarkideen agenda argitaratuko dugu Gardentasun Atarian.

258. Erakundeen publizitate-kanpainetan egindako gastu publikoa argitaratuko 
dugu Gardentasun Atarian.

259. Edukiak egoitza elektronikoetan eta webguneetan argitaratuko ditugu 
modu irisgarrian, errazean, egituratuan eta ulergarrian, nabigazioa eta irakurketa 
erraza ahalbidetuko dituen formatua erabiliz. Multimedia-edukiak sartuko ditugu 
webguneetan eta egoitza elektronikoetan; esate baterako, irudiak, bideoak edo grafiko 
didaktikoak eta editagarriak.

5.3. Demokrazia eta gobernantza ona

Elkarrekin Podemos-IUk azaldutako ekimenak eta proposamenak gardentasunaren eta 
gobernantza irekiaren irizpideetan oinarritzen dira. Helburua zera da, Administrazio 
Publikoek sortutako informazio publikoa herritarren eskura jartzea, argitalpen aktiboko 
baliabide batzuen bitartez; adibidez, Gardentasun Atariaren edo egoitza elektronikoen 
bitartez. 

260. Bermatuko dugu administrazioaren eta harekin lotuta dauden eta parte 
hartzen duten erakundeen kudeaketa gardentasunaren printzipioek, gobernantza 
onaren kodeek eta legezkotasuna betetzeak zuzenduko dutela gardentasunari, 
kontratazio publikoari eta gainerako ordenamendu juridikoari dagokienez.

261. Zainduko dugu Jaurlaritzatik aterako den gobernuak beharrezkoa den 
dokumentazioa eman diezaiola kargua hartzen duen gobernu berriari bere lana 
errazteko; horretarako, sailetako eremu bakoitzean ezinbestekotzat hartzen diren 
artxiboen eta bukatu gabe dauden gaien egoera zehatzaren berri emango zaio, baita 
dagokion aurrekontuaren betetze-egoeraren berri ere.

262. Uko egingo diogu baldintza onuragarrietan egiten den edozein opari, mesede 
edo zerbitzuri, ohitura ohikoetatik, sozialetatik eta adeitasunezkoetatik haragokoak 
direnean eta funtzioak betetzea baldintza dezaketenak badira; nolanahi ere, ez dira 50 
eurotik gorakoak izango.

263. Osoko bilkuretan eta batzordeetan boto telematikoa emateko aukera 
prestatuko dugu baja-egoeretarako eta kontziliazioa lortzen laguntzeko.

264. Eusko Legebiltzarraren barneko antolaketari eta funtzionamenduari buruzko 
gida egin eta hedatuko dugu. Gida hori adostuta zegoen eta kargua hartu zuten kargudun 
publikoei hedatu zitzaien beren funtzioak eta lanerako bideak adosteko.

265. Alfabetatze digitaleko ekimen pedagogikoak sustatuko ditugu eten 
teknologikoa eta ekonomikoa murrizteko, teknologien eta partaidetza digitaleko tresna 
berrien erabilera sustatzeko.
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266. Generoaren araberako diskriminazioaren aurkako neurriak garatuko ditugu, 
eta edozein motatako diskriminazioren edo tratu txarren aurka defendatzeko irizpideak 
eta paritate-irizpideak erabiliko ditugu udalaren politika eta erabaki guztietan, baita 
gobernu-organoetan edota edozein mailatako kudeaketa-organoetan ere.

267. Konpromisoa hartzen dugu erakunde-jarduketa guztien kontuak emateko 
herritarrei, tresna presentzialak eta birtualak, asanblearioak, demokratikoak eta 
irekiak erabiliz. Kargudun publikoen agenda publiko egiteko derrigortasuna.

268. Konpromisoa hartzen dugu Ahal Dugu alderdiko ordezkari hautetsi guztiek 
jarduketa instituzional guztiak obeditzeko eta agintzeko obligazioa izateko koalizioa 
eratzen duten indar politikoen Kode Etikoaren arabera, bai beren kargudun hautetsiei 
dagokienez, bai aholkulariei, askatasunez aukeratutako kargudunei, behin-behineko 
langileei eta udal-taldeko kideei dagokienez ere.





6. HORIZONTE GORRIA:     
laneko justizia eta enplegu duina izateko bermeak
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6. HORIZONTE GORRIA:         
laneko justizia eta enplegu duina izateko bermeak

Hazkunde ekonomikoa izan bada ere, Euskadik ez ditu berreskuratu krisialdiaren 
aurretik zeuden enplegu-mailak, eta lan-prekarietatea eta lanaren segurtasunik eza ez 
ezik, ezbehar-kopuruaren igoera mingarria ere arau bihurtu da. Eusko Jaurlaritzaren 
autokonplazentzia argi geratu zen aurreko legealdian erakutsi zuelako ez zuela anbiziorik 
izan enplegu-alorrean. Ekimen politiko gutxi izate horrek Euskadiko gazteengan izan 
zuen eragina batez ere; izan ere, gazteak dira kaltetuenak, gazteen langabezia-tasa 
% 20 ingurukoa izan baita azken hiru urte hauetan. Nagusiki emakumeek pairatzen 
dute langabeziaren eta prekarietatearen eragina, emakumeak baitira gehien pairatzen 
dituztenak behin-behinekotasun handia, partzialtasuna eta soldata-arrakala. 

Euskadiko lan-merkatuaren egiturazko prekarietateari koronabirusaren ondorioak 
gehitzen zaizkio orain. Hori premiazko erronketako bat da eta egiturazko aldaketak 
eskatuko ditu, baldin eta osasun-krisia areagotzen ari diren dinamikak betirako izaten 
jarraitzea nahi ez badugu. Munduko pandemiaren aurrean beren josturak agerian utzi 
dituzten dinamika berak. COVID-19aren krisian izandako derrigorrezko Konfinamenduaren 
ondorioz, 24.200 pertsona gehiago daude langabezian Euskadin. Orain, funtsezkoena da 
egoera honetatik nola aterako garen elkartuago eta indartsuago, nola blindatuko dugun 
lan duina izateko eskubidea bizitza duina izateko bitarteko gisa.

Euskadiko langabezia-tasari dagokionez, 10.000 pertsona gehiago daude langabezian 
2020ko martxoan eta apirilean. Maiatzean, jaitsiera moteldu egin dela dirudien arren, 
3.072 langabe gehiago daude, 141.715 pertsona baitaude langabezian. 2019ko maiatzeko 
datuekin alderatzen badugu, ikusiko dugu langabezia % 24,25 igo dela.

Egia da Koalizio Gobernuak lan-arloan ezarritako ezkutu sozialaren neurriek izan dituztela 
beren ondorioak, enpleguaren jaitsiera eta haren ondorioak etetea lortu baita. Baina 
lanean jarraitu behar dugu eta mota horretako neurriak azpimarratzen jarraitu behar 
dugu, enplegua babestearen alorrean Euskadin aurrera egiteko pandemiak irauten 
duen bitartean eta pandemiaren ondoren. Guk enplegu duina eta kalitatezkoa izateko 
eskubidea blindatuko duen autogobernuaren alde egiten dugu. 

Kapitulu berezi bat merezi dute autonomoek, tokiko merkataritzako eta ostalaritzako 
pertsonek eta turismokoek, sektore horiek izan baitziren lehenak konfinamenduaren 
eragina pairatzen, eta sektore horietan, gainera, osasun-baldintza berrietara egokitzeko 
neurriek eskaria jaistea ekarriko dute seguruenik.

Horrez gain, honen inguruan ere egin beharko da hausnarketa: zergatik daude hainbeste 
landun inskribatuta enplegu-eskatzaile gisa? Horren arrazoia da, neurri handi batean, 
enplegu prekarioak dituztela, bizitza duina edukitzen uzten ez dieten miseriazko 
soldatekin. Enplegu bat eduki arren langile pobreak diren edo hilabete bukaerara iristen 
ez diren pertsonen kopurua igotzen ari da.

Eta horren guztiaren arrazoiak oso ezagunak dira: oraintxe bertan indargabetu behar 
diren lan-erreformak, Euskadiko industriaren suntsipena, hirugarren sektorean enplegu 
prekarioaren alde egin izana eta enpleguaren behin-behinekotasuna handia izatea. 
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Prekarietatea gure lan-merkatuaren ezaugarri bihurtu da. Horregatik, zifra horiekin 
ikaratu ordez, ohartarazpen gisa hartu behar ditugu eta gure gizarte-babeseko sistema 
eta gure enpresak indartu beharko genituzke, eta etorkizuneko eredu ekonomiko eta 
jasangarriago bat lortzen saiatu beharko genuke.

6.1. Enplegu duina eta eskubideekin

269. Publikoa dena eta ekonomian betetzen duen zeregina defendatu eta 
sustatuko dugu fiskalitatearen eta inbertsioaren bitartez nahiz enplegu publikoa 
sortuz. Zerbitzu publikoen pribatizazioa eta esternalizazioa indargabetuko dituzten 
politikak egingo ditugu, eta zerbitzu berriak eskainiko ditu administrazioak, orain arte 
merkatuaren menpe zeuden zerbitzuak.

270. Enplegu publikoko plan indartsu bat abian jartzea ongizate-egoeraren 
bosgarren zutabe gisa eta politiketan inbertsio handiagoa egitea lan-baldintza duinak eta 
lan-eskubideekiko errespetua bermatzeko. 2020an hasiko gara eta 2021ean erabateko 
errendimenduan jardungo dugu Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek, Udalek, gizarte-
eragileek eta gizarte zibileko agenteek elkarrekin diseinatuta, betiere elementu hauei 
lehentasuna emanez: zerbitzu publikoak indartzea, zaintzen sistema publikoa, enplegu 
berdea, auzoen eta herrien hiri-, gizarte- eta ingurumen-arloko birgaitzea, trantsizio 
ekologikoko proiektuak eta biodibertsitatea, azpiegitura komunitarioaren birgaitzea eta 
kultura-jarduerak sustatzea.

271. Plan Estrategiko bat egingo dugu enplegu berdea sustatzeko etorkizuneko 
apustu gisa; horretarako, prestakuntza-programak eta enplegua sortzeko programak 
jarriko ditugu abian eta programa horietan komunitateak hartuko du parte. Elkarrekin 
Podemos-IUn honako hau hartzen dugu enplegu berdetzat: baldintzei eta soldatari 
dagokionez duina den enplegua, eta gure gizartearen jasangarritasuna sustatzeaz gain, 
ingurumen osasuntsua mantentzen duena. (Ikus horizonte berdea).

272. ERTEen eraginpean dauden langileen babesa indartzea, eta elkarrizketa 
sozialaren bitartez, ERTEen osagarri bat sustatzea soldata txikiagoak dituzten 
langileentzat, pertsona horien erosteko ahalmen-galera arintzeko eta kontsumoa 
mantentzeko.

273. Txoke-plan bat jarriko dugu abian gazteentzako kalitatezko enplegua 
sustatzeko, hezkuntza-curriculumetatik kanpo ordaintzen ez diren praktikak 
desagerraraziko ditugu eta enplegua “bekarizatzearen” aurkako neurriak proposatuko 
ditugu besteak beste, gazteentzako eskubideen bermeak izeneko kapituluan azaldu 
dugun bezala.

274. Txoke Plan bat jarriko dugu abian zaintza-sektore feminizatuetako lan-
prekarietatearen aurka, esate baterako egoitzak edo etxez etxeko laguntza-zerbitzuak, 
horizonte morea kapituluan zehaztu ditugun neurriak bezalako neurri zehatzak ezarriz.

275. Etxeko lanean eta zaintzen lanean dauden diskriminazioak desagerrarazteko 
lan egingo dugu; horretarako, etxeko langileen aldarrikapenak bilduko ditugu, horizonte 
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morea izeneko kapituluan zehaztu dugun bezala.

276. Elkarrekin Podemosen gutxieneko soldata igotzearen politika Euskadiko 
errealitatera egokituko dugu batez besteko soldataren % 60 gutxienez lortu arte (1.200 
euro hilean 14 ordainsaritan) 4 urteko gehieneko epean.

277. Negoziazio kolektibotik abiatuta, akordioak sustatuko ditugu Euskadiko 
batez besteko soldataren % 60ko gutxieneko soldatak bermatzeko.

278. 34 orduko gehieneko lanaldia ezartzea sustatuko dugu, soldata-murrizketarik 
gabe eta ordu kopuru hori murrizteko planteamenduekin eta goranzko aldaketarik egin 
gabe. Sektore publikoan (enpresa publikoak barne) benetan aplikatzen ote den zainduko 
dugu eta sektore pribatura eramango dugu kontratu publikoetan klausula sozialak ezarriz 
eta negoziazio kolektiboa babestuz.

279. Lanaldia murriztea bultzatzen duten politika publikoak egingo ditugu, 
kontratu berriak sortzearekin lotutakoak (txanda-kontratuak, eta abar).

280. Laneko ikuskatzailetzaren bitartez, bermatuko dugu deklaratzen ez diren eta 
borondatezkoak ez diren aparteko orduak kenduko direla, baita kontratazio berriekin 
estali behar diren egiturazko orduak estaltzeko enpresek aparteko orduak erabiltzea 
oztopatzeko politikak aplikatuko direla ere.

281. Enpresa guztiek berdintasunaren alorrean dituzten obligazioak betetzen 
dituztela zainduko dugu, 50 langiletik gorako enpresek berdintasun-planak eginak eta 
erregistratuak izateko duten betebeharra bereziki. 50 langiletik beherako enpresek ere 
berdintasun-planak egiteko neurriak sustatuko ditugu.

282. Beharrezkoak diren neurri eta araudi guztiak sustatuko ditugu emakumeen 
soldata-arrakala desagerrarazteko, emakumeen kontratazioa sustatzeko eta 
emakumeen enpleguaren prekarietateari aurre egiteko, baita zaintzen banaketa 
egiteko politikak berriz pentsatzeko ere, horizonte morea kapituluan aurreratu dugun 
bezala.

283. Elkarlaneko ekonomia edo ekonomia “uberizatu” izeneko enpresak zaintzeko 
eta kontrolatzeko berariazko jardunak proposatuko ditugu, langileei autonomo faltsuaren 
figura inposatzen dieten mota horretako enpresetan dagoen iruzurrari amaiera emateko.

284. Eusko Jaurlaritzako langileen plantillak indartuko ditugu, beren lan-jarduera 
behin-behinekotasunean egiten duten pertsonen ehuneko handia murriztuz. 

285. Plantillak indartzea eskatzen duten zerbitzu publikoetako plantillak 
zabalduko ditugu, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Arreta berezia jarriko dugu 
hainbat zerbitzu publikotan, osasunean edo hezkuntzan, adibidez, eta gaur egun 
gutxiagotuta dauden plantillak handitu egingo ditugunez, arreta pertsonalizatua emango 
duen zerbitzua bermatuko dugu.

286. Eusko Jaurlaritzaren mendeko plantillen lan-baldintzei buruzko diagnostikoa 
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egingo dugu plantilla guztien lan-eskubideak bete eta errespetatzen direla bermatzeko; 
horretarako, sustatuko dugu Foru Gobernuak zuzenean parte har dezala egon litezkeen 
lan-gatazken konponketan.

287. Ahalik eta gehien murriztuko dugu zerbitzuak kanpora ateratzea, eta zuzeneko 
kudeaketa publikoa berreskuratuko dugu ahal denean, bideragarritasuna kasuz kasu 
aztertuz; dena den, murrizketa hori egingo dugu zerbitzuaren kalitatea hobetzen badu 
eta enplegua mantentzen bada.

288. Klausula sozialak, ingurumen-arlokoak, berdintasunekoak eta produkzioa 
birkokatzeko klausulak sartuko ditugu Eusko Jaurlaritzak ematen ez dituen zerbitzu 
publikoetan; horretarako, guztien ongiaren eta interes orokorraren printzipioekin bat 
datozen irizpideak ezarriko ditugu.

289. Kontratazio-lehiaketa publikoetan langileak kontratatzeko jardunbide 
egokietarako mesedegarriak gertatzen diren klausulak (paritatea, laneko prebentzioa 
segurtasuna, kolektibo kalteberen laneratzea eta gizarteratzea) sartuko ditugu, 
ingurumen-arloko inpaktu negatiboak murriztuko dituztenak (ingurumenari buruzko 
ziurtagiria, produktu ekologikoak eta bidezko merkataritzako produktuak erabiltzeari 
buruzko ziurtagiria, energia-eraginkortasunari buruzko ziurtagiria...), lurraldean errotuta 
dauden eta hirugarren sektore deitutako erakundeei mesedegarri gertatuko zaizkienak 
(irabazi-asmorik gabeko erakundeak, kooperatibak...).

290. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren premiazko aldaketa jarriko dugu abian, 
gure helburua zera baita, zerbitzu hori Euskadiko herritarrei enplegua bermatzeko izatea 
esklusiboki, eta ez izatea, orain arte bezala, prestazioak kudeatzeko tresna bat, horrek 
zerbitzua pribatizatzen eta kanpora ateratzen laguntzen baitu soilik. Horretarako:

 O DSBEa Lanbidetik eta gizarte-zerbitzuetatik bereiziko dugu diru-sarrerak 
bermatzeko euskal zerbitzua abian jarriz. (Ikusi aurrerago “Diru-sarrerak bermatzeko 
sistema aldatzea”).

 O Giza baliabideetara eta baliabide teknologikoetara bideratutako inbertsioa 
handituko dugu Lanbideri behar dituen mekanismoak eta ahalmenak emateko 
langabezian dauden pertsonak banan-banan bideratzeko eta laguntzeko lana 
bilatzeko ahaleginean.

 O Ibilbide integralak eta espezializatuak bermatuko ditugu, hori lortzeko gaitasunak 
edukitzeko beharrezkoa den bitartekotza, bilaketa, aholkularitza eta prestakuntza 
barnean hartzen dituztenak.

 O Aldi baterako laneko enpresak erabili ordez, enplegu-zerbitzu publikoaren bitartez 
kontratatzea sustatuko dugu; horretarako, zerbitzu publikoaren lehentasuna eta 
eraginkortasuna bermatuko duten neurriak bultzatuko ditugu kontratazio-agente 
pribatuen ordez.

291. Enpleguaren ikuspegiei eta bilakaerari buruzko azterlan xehatu bat egitea 
sustatuko dugu. Azterlan horren buru erakundeak izango dira eta inplikatutako 
gizarte-eragile guztiek hartuko dute parte. Azterlan horrek, gainera, aukera emango du 
gizartearen funtsezko premiak estaltzeko zenbat enplegu behar diren zehazteko, 
baita enplegu berdeari buruz sor daitezkeen balioespen zehatzak zehazteko ere.



87

292. Lurralde bakoitzaren premietara egokitutako enplegu-planak egitea 
sustatuko dugu, betiere udalerri eta eskualde behartsuenak azpimarratuz.

293. Euskadirako “estrategikotzat” hartzen diren eta ixteko arriskuan dauden 
enpresa bideragarrietan inbertsioa egiteko aukera aztertuko dugu. Estrategikoak 
eskualdeko ekonomian edo enpleguan duten garrantziarengatik nahiz enpresa horien 
sektoreak duen garrantziarengatik, bai oinarrizko hornidurak direlako (ura, garraioa, 
energia...) edo lurraldearen burujabetasun-berme direlako (elikadura-burujabetza, 
energia-burujabetza...).

294. Elkar bermatzeko erakundeek ematen dituzten abal- eta berme-programak 
hobetuko ditugu Eusko Jaurlaritzak kudeatuko duen eta Inbertsioetako Banku 
Europarrarekin batera finantzatuko den funts espezifiko baten bitartez, enpresa 
berritzaileen proiektuak eta emakumeak buru dituzten proiektuak finantzatzeko.

295. Mendetasuna duten pertsonei laguntzeko sistema aldatzea eta hobetzea 
sustatuko dugu eta arreta berezia jarriko dugu zaintzen ekonomian, enplegu 
desiragarriaren eta jasangarriaren nitxo izan dadin mendetasuna duten pertsonek beren 
bizitza beren hurbileko ingurunean garatu ahal izateko, tokiko enpleguaren sorrera 
bultzatuz eta zaintza-lanei prestigioa emanez, bizitzari eusteko beharrezkoa den eta 
legeak Euskadiko herritarrentzat aitortzen duen zaintzetarako eskubidea bermatuko 
duen lan-nitxo bihurtuz.

296. Lan-ohitura osasungarrien programa integrala sortuko dugu. Programa horren 
barnean lan-ordutegien arrazoizko erabileraren, lan-segurtasunaren eta emakumeen 
eta gizonen arteko erantzunkidetasunaren kontuetan aurrera egitea sartuko da.

297. Iraupen luzeko langabeziaren aurkako neurriak garatu eta ezarriko ditugu; 
esate baterako, 40 urtetik gora dituzten langabeei edo bazterketa-arriskuan dauden 
pertsonei hilean 1200 €-tik gorakoak izango diren kontratu mugagabeak eskaintzen 
dizkieten ETEentzako laguntzak.

298. Laneko Ikuskatzailetzaren baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak 
areagotuko ditugu, baita lan-ikuskatzaile kopurua ere lanaldien inguruan Euskadin 
dagoen iruzurra eta abusuak hobeto kontrolatzeko.

299. Gazteak laneratzeko plan bat garatu eta ezarriko dugu, gazteen langabezia-
tasa eta enpleguen prekarietatea progresiboki arintzeko.

300. Gazteei lehentasunezko aholkularitza eta arreta ematea erraztu eta hobetuko 
dugu, kooperatibak eta autoenpleguko ekimenak gara ditzaten.

301. Funts publiko bat sortuko dugu, autoenplegatu nahi duten edo kooperatibak 
sortu nahi dituzten gazteei abalak emateaz gain, kreditu bigunak eta aholkularitza 
emateko.

302. Ziurtatuko dugu gazte guztiek lurralde mugakideetan ikasteko aukera izango 
dutela; horretarako, garraiorako laguntzak bermatuko ditugu eta garraioaren erabilera-
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baldintzak hobetuko ditugu.

303. Nekazaritzako enpleguko tokiko eta eskualdeko garapen-plan bereziak 
ezarriko ditugu. Plan horiek produkzio-sarea areagotuko dute landa-eremuetan, eta 
bereziki indize sozioekonomiko larriak dituzten, edota langabezia-tasa handia dagoen 
edo enpresak ixteak edo puntako enpresak deslokalizatzeak eragindako langabezia 
dagoen eremuetan.

304. Enplegu publikoaren tasa Europako estatu aurreratuenen tasara hurbilduko 
dugu, lau urteren buruan % 20 izatera iristeko. Horretarako, deialdiak egingo ditugu 
7.000 lanpostu berri betetzeko, dauden premiei erantzuteko eta herritarrek jasotzen 
dituzten zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko.

6.2. Lan-osasuna

Prebentzioa, erantzukizuna eta partaidetza. Lan-eremuan, istripuak prebenitzeko eta 
arriskuak murrizteko, funtsezkoa da, alde batetik, enplegatzaileek erantzukizuna izatea 
beren langileen osasuna zaintzeari dagokionez; eta bestetik, langileek parte hartzea 
beren segurtasunerako ezarritako neurrietan; partaidetza hori behar den informazio 
guztia langileen eskura jarriz sustatu behar da.

305. Lan Ikuskatzailetzan eta Osalanen egiten den inbertsioa areagotuko dugu. 
Inbertsio hori giza baliabideetara eta baliabide teknologikoetara bideratzen da laneko 
segurtasuna eta osasuna ez ezik, lan-eskubideak ere zorrotz betetzen direla bermatzeko 
eta lan-istripuetan heriotza bakar bat ere ez izateko helburua bermatzeko. Laneko 
ikuskatzailetzak arreta berezia jarriko du landa-eremuetan eta kualifikazio baxuko 
enpleguetan, abusu gehienak hor izaten baitira.

306. Laneko ezbehar-tasa ezabatzeko, berariazko plan bat jarriko dugu abian, 
eta lan-arriskuen prebentzioko ordezkaria –lurraldekoa eta sektorekoa– ezartzea 
bultzatuko dugu, langileen prebentzioa eta babesa bermatzeko 6 langiletik beherako 
enpresetan. (enpresa horietan ez dute langileek ez dute ordezkaririk izateko eskubiderik 
eta prebentzioko ordezkaririk ere ez dute).

307. Sustatuko dugu Osalanek koordinatu, ikuskatu eta kontrola ditzala lan-arriskuen 
prebentzioari buruzko alderdi guztiak.

308. Bermatzea Laneko Prebentzioko eta Lan-Arriskuetako planak egingo direla 
eta COVID-19ra egokituko direla enpresa guztietan eta produkzio-sektore guztietan. 
Gainera, langileek eta haien ordezkari sindikalek hartuko dute parte horretan.

309. Euskadiko langile guztien segurtasuna bermatzea, oso kontuan hartuta 
pertsonal sanitarioak eta zaintza-sektoreak, Norbera Babesteko Ekipoen kopurua 
gehituz eta NBEak eskuratzeko aukera ziurtatuz. Horniduren eta NBEen erreserba bat 
sortzea Euskadin.
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310. Lanbide-gaixotasunen erregistroa hobetuko dugu: erregistratzen ez dena ez 
da existitzen eta ez da prebenitzen ere. Hobekuntza hori lortzeko, lanbide-gaixotasunak 
jakinarazteko eta erregistratzeko sistema ez dugu utziko kaltea konpontzera behartuta 
dauden erakundeen eskuetan.

311. Sustatuko dugu COVID-19a lanbide-gaixotasun gisa onartzea sektore 
sanitarioko eta soziosanitarioko langileen kasuan, Europako beste herrialde batzuek egin 
duten bezala.

312. Lantokietan istripuak eragiteko gai diren arrisku guztiak enpresek beraiek 
ebaluatzeko eta aurreikusteko behar diren lege-aldaketak bultzatuko ditugu.

313. Enpresekin elkarlanean aritzea sustatuko dugu patologia jakin batzuekin 
bateragarriak diren lanpostuen katalogoa egin dezaten enpresek, arrisku jakin batzuen 
aurrean sentikortasun bereziko egoeretan dauden langileak birkokatu ahal izateko.

314. Laguntzaren ikuspegitik, Sentsibilizazio Zentraleko Sindromearen (SZS) 
barnean biltzen diren gaixotasun guztien kasuan, miaketa praktikoa egitea eta 
asistentzia izateaz gain, tratamendu mediko egokia ematea sustatuko dugu; horretarako, 
erraztuko dugu SZS gaixotasuna duten pertsonek unitate espezializatuetarako sarbidea 
izatea, immunologiako adituekin, ingurumen-medikuntzako espezialistekin eta 
pediatriekin. Honako gaixotasun hauek hartzen dira SZStzat: era askotako sentsibilitate 
kimikoak, Entzefalomielitis Mialgikoa, Neke Kronikoko Sindromea, Fibromialgia eta 
Hipersentikortasun elektromagnetikoa.

6.3. Tokiko merkataritza

Merkataritza-sektorearen egoerak hainbat urte daramatza oso kezkagarria izaten, 
baina egoerak okerrera egin du krisi soziosanitarioaren ondorioz, bereziki txikizkako 
merkataritzak, neurri batean azalera handien eta zentro komertzialen presioa handia 
delako. 2008. urtetik 2018. urtera bitarte, establezimendu komertzialen kopurua % 16 
murriztu da eta langileen % 2,8 langabezian daude, baina batez ere autonomoak ari dira 
egoera hori pairatzen, atzerapena % 7,8 izan baita pertsona horien kasuan. 

Datu kezkagarri gehiago ere badaude. Bizkaiko denden salmentak % 60 jaitsi ziren 
2018aren hasieran. Lurralde horretako merkatari-elkarte batek adierazi du 2018a 
“historiako urterik okerrena izan dela merkataritzarako”. Izan ere, 300 denda itxi dira, 
eta salmentak atzerakada izaten ari dira. Azken hamarkada honetan, Bizkaian, saltokien 
% 2 desagertu dira urtero. Beste lurraldeetan ere egoera antzekoa da. Esate baterako, 
Donostiako eremuan, 2008-2018 aldian 900 denda galdu dira, eta Gasteizen ia 500.

Elkarrekin Podemos-IUk proposatzen du ahalegin handiagoa egitea tokiko merkataritzak 
merezi duen bultzada emateko, herritarrekin, elkarteekin eta gainerako alderdi 
politikoekin batera lan eginez. Sektore hori estrategikoa da bere dimentsio ekonomiko 
eta sozialarengatik. Izan ere, merkataritzak garrantzi handia du Euskadiko ekonomian 
(BPGaren % 11 inguru eta 140.000 lanpostu) eta lehentasunezko tratamendua izan 
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beharko luke. 

Euskaldendak eta Euskomer merkataritza-elkarteek Eusko Jaurlaritzari jakinarazi diote 
sektore horri zuzeneko laguntzak emateko premia dagoela; izan ere, laguntza-neurririk 
gabe, kalkulatzen da establezimenduen % 20 itxiko direla irailean. EUSKALDENDAK 
merkataritza-elkartearen ustez, apirilaren amaieran, saltokien % 6k ezin izango dute 
pertsiana altxa.

Merkatari-elkarteek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote, saltokiak ireki aurretik, sektoreak 
parte har dezala sektoreari eman behar zaizkion segurtasun-laguntzak eta segurtasun-
protokoloak definitzen. Eskatzen dute, alde batetik, txikizkako sektoreak duen garrantzi 
ekonomiko eta sozialari buruz kontsumitzaileak sentsibilizatzeko kanpainak jartzea 
abian, pandemia honetako osasun- eta segurtasun-ikuspegitik abiatuta; eta, bestetik, 
“merkataritza-bonoa” prestatu behar dela albait lasterren, “saltokiak irekitzen direnerako 
eskura edukitzeko”, Merkataritza Sailerako gaur egun dauden funtsak baino “handiagoa 
izango den partida” batekin.

315. Nahi duten eragile guztien partaidetzarekin, tokiko merkataritzari laguntzeko 
eta hura sustatzeko plan bat egingo dugu, diagnostiko partekatu bat oinarritzat hartuta. 
Diagnostiko hori tokiko merkatariekin egin beharko da nahitaez.

316. Sektoreko gizarte-eragileen laguntzarekin, erakundeen artean koordinatzeko 
estrategia bat garatuko dugu. Estrategia horrek hurbileko merkataritza eta lan-
baldintza duinak dituen kalitatezko enplegua sustatu eta indartuko ditu.

317. Zainduko dugu merkataritza-azalera berrien ezarpena mugatzeko Legea 
betetzen dela, eta hiri-inguruetako merkataritza-megaproiektuak (Hondarribiko makro 
outlet gunea, adibidez) behin betiko gelditzeko lan egingo dugu.

318. Salmenta-eremu handiei buruzko ingurumen-zerga sortzea sustatuko dugu. 
Zerga horren helburua zera izango da, jardueran adierazitako gaitasun ekonomiko 
zehatzari eta merkataritza-establezimendu horiek eragindako trafikoari zerga ezartzea; 
izan ere, kontsumoa erakartzen duenez, ibilgailu asko mugitzea eragiten du, eta, 
horrenbestez, eragin negatiboa du natura- eta lurralde-ingurunean ez ezik, Euskadin 
klima-aldaketaren aurka borroka egiteko helburuetan ere.

319. Hurbileko merkataritza-jarduera guztiak sustatuko ditugu, eta, bereziki, 
guztien ongia lortzera bideratuen daudenak; era berean, legeak ematen duen 
diskrezionalitate-tartea erabiltzea sustatuko dugu merkataritza-azalera handiak 
zabaltzeko ez ezik, instalazio berriak ere egiteko behar diren baimenak ahalik eta gehien 
mugatzeko.

320. Tokiko merkataritzaren fidelizazio-estrategiak egitea sustatuko dugu, 
bezeroekin leialtasun-lotura izateko, erreferente izan daitezen produktuak edo 
zerbitzuak erosteko.

321. Sentsibilizazio- eta komunikazio-kanpainak, merkataritza txikiaren 
abantailen garrantzia azpimarratuko dutenak, jarriko ditugu abian, merkataritza 



91

txikiaren eskaintzaren garrantzia azpimarratzeko eta enplegua sortzen duen jarduera gisa 
ez ezik, tokiko bizitzaren dinamizatzaile gisa ere aintzat hartzeko, bizilagunak hurbileko 
merkataritzarekin harremanetan jartzen baitira horrela; horrez gain, gogoeta egingo dugu 
prest ote gauden tokiko merkataritzan kontsumitzeko azalera handietan edo Interneten 
bitartez kontsumitu ordez, tokiko merkataritzan kontsumitzeko borondate partekatua 
badago soilik bermatuko baita tokiko merkataritzak bizirautea.

322. Saltoki tradizionalak eta enblematikoak babestuko ditugu dibertsitatea, 
hurbiltasuna eta kalitate estetikoa faboratuko dituzten laguntza eta plan berezien 
bitartez, enpresa txikien Europako Gutunean edo “Small Business Act” delakoan 
ezarritako norabidean.

323. Adinekoekin atseginak diren saltokien sarea sustatuko dugu, herritar guztien 
irisgarritasuna indartuz tokiko merkataritzan, batez ere era askotako desgaitasunak 
dituzten pertsonen irisgarritasuna.

324. Desaktibazio ekonomikoko tasa handienak dituzten eskualdeetan enpresa 
txikiak eta merkataritza txikia irekitzeko eta mantentzeko lagungarri izango diren 
negozio-planak eta bestelako tresnak garatzea sustatuko dugu eta horretan lagunduko 
dugu.

325. Aholkularitza- eta orientazio-eremuak ezarriko ditugu jarduera ekonomiko 
jasangarriak garatzeko, eta arreta berezia jarriko dugu landa-ingurunean garatzen 
direnetan; esate baterako, autonomoei eta enpresa txikiei lagunduko diegu plan 
estrategikoen, administrazio-erraztasunen, tramiteen sinplifikazioaren, ikastaroen eta 
abarren bitartez.

6.4. Ekintzailetzari eta autonomoei laguntzea

326. Erreskate Plan zabala langile autonomoentzat eta ETEentzat. Proposatzen 
dugu kolektibo horren laguntzak nabarmen hobetzea, Estatuko laguntzekin bateragarriak 
izan behar duten eta laguntza horiek hobetuko dituzten laguntzekin. 

327. Funts bat sortzea ETEak berriz kapitalizatzeko sektore estrategikoetan. 
Alokairuen eta gizarte-segurantzaren kuoten ordainketetan luzamenduak ere ezarri 
behar dira laguntzen barnean. 

328. Horrez gain, berariazko laguntza-plan bat ezartzea turismorako, kulturarako 
eta ostalaritzarako. Plan hori sektoreko ordezkarien partaidetzarekin diseinatuko da eta 
sektoreko jarduerak egoera sanitariora egokitzeko aukera emango du, baita enpleguari 
eustea ere lan-eskubideak eta justizia soziala bermatuz.

329. Proposatzen dugu kontratazioko eta erosketa irisgarriko prozesuak lizitatzea 
autonomoentzat, ETEentzat eta produktore txikien partzuergoentzat, betiere 
prozesu horietan hurbiltasuneko, ingurumen-arloko, bidezko merkataritzako eta gizarte-
bazterkeriako arriskuan dauden pertsonei enplegua emateko adjudikazio-irizpideak eta 
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genero-berdintasuneko irizpideak bilduz.

330. ETEei, autonomoei eta ekintzaileei laguntzeko bulego bakarra sortuko dugu, 
enpresa txikiei laguntza hobea emateko, finantzaketaren, aholkularitzaren eta izapide 
burokratikoak arintzearen alorreko zerbitzuak emateko.

331. Ekintzaileei osoki lagunduko diegu negozioa edo enpresa ezarri eta garatzen 
duten lehenengo hiru/bost urteetan, laguntza eta aholkularitza emanez.

332. Sektore jasangarrienei lehentasuna ematen dien plan estrategiko bat egingo 
dugu, ETEen, ikerketa-zentroen, parke teknologikoen eta Unibertsitatearen arteko 
sinergiak faboratuz.

333. Zuzeneko kanal bat jarriko dugu abian Enplegu Sailak kontrataziorako ematen 
dituen laguntzen eta ekintzaileek langile kualifikatuak lortzeko dituzten premien artean.

334. Laguntza-ildo bat ezarriko dugu pabiloi eta lokal komertzialak alokatzeko, 
negozioak abian jartzeko, eta lehentasuna emango diegu landa-ingurunean egiten diren 
ekimenei.

335. Enpresa-laguntzako sareak sortzea sustatuko dugu, enpresa txikiek zerbitzu 
espezializatuak eskuratzen lagunduko dutenak, kostuak murrizteko eta lehiakortasuna 
hobetzeko bitarteko gisa.

336. Denbora-banku ekonomiko bat edo antzeko foro bat sortuko dugu, 
esperientzia duten agente ekonomikoek ekintzaile berriei ezagutza emateko hainbat 
diziplinatan (finantzak, marketina, eskaparatismoa, erosketak, salmentak, telefonoz 
emandako arreta, mostradoreko arreta,...).

337. Erakundeen arteko elkarlana sustatuko dugu tokiko eta atzerriko inbertsioak 
erakartzeko neurriak ezartzeko erantzukizun sozialeko eta ingurumen-arloko irizpideak 
erabiliz.

338. Ekonomia kolaboratiboko eta jasangarriko proiektuetarako berariazko 
programen garapena sustatuko dugu. Programa horiek prestakuntza, aholkularitza 
eta laguntza espezializatua ez ezik, parte hartzeko eta elkarlanean aritzeko guneak ere 
biltzen dituen ibilbide bat eskainiko dute.

339. 45 urtetik gorako pertsonentzako ekintzailetza-programa berezi bat egingo 
dugu, alderdi sozioekonomikoak, belaunaldi-aldaketak eta ekiteko prest dauden 
pertsonen prestakuntza eta esperientziak kontuan hartuta.

340. Gazteen ekintzailetza-ekimenak sustatuko ditugu eta lehenengo urteetan 
lagunduko diegu, bereziki inpaktu sozial positiboa duten proiektuak badira eta gizarte-
arloko edo ingurumen-arloko arazoren bat konpondu nahi badute.

341. Ekintzailetza zientifikoa sustatuko dugu, baita oinarri zientifikoko enpresa bat 
sortu nahi duten pertsonei laguntzea ere.
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342. Tailer/etxea eta saltoki/etxea sustatuko ditugu; horretarako, aukera emango 
dugu orain hutsik edo itxita dauden lokal jakin batzuk enpresa-proiektu berri bat hasten 
duten pertsonen ohiko etxebizitza eta lokal komertzial izateko aldi berean.





7. ESKUBIDE BERMEA, ZERBITZU PUBLIKOEN BERMEA ETA JUSTIZIA 
SOZIALAREN BERMEA
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7. ESKUBIDE BERMEA, ZERBITZU PUBLIKOEN BERMEA ETA JUSTIZIA 
SOZIALAREN BERMEA

Oinarrizko gastuei, hots, etxebizitzari, hornidurei, elikadura egokiari edo aisia pixka bati 
aurre egiteko, desparekotasunak eta diru-sarrera nahikorik ez izateak gero eta jende 
gehiagori eragozten diote, enplegua edukita edo eduki gabe, duintasunez bizitzeko 
moduko bizitzak izatea, indibidualki garatzeaz gain herrialde gisa ditugun erronka 
kolektiboetan parte hartzea eta inplikatzea ahalbidetuko dieten bizitzak bizi ahal izatea, 
alegia. Bideraezina da pentsatzea erronka horiek lortu ahal izango ditugunik edo balizko 
krisi ekonomiko berri bati aurre egin ahal izango diogunik herritarren sektore handiak 
ahalegin kolektibo honetatik kanpo utzita.

Euskadiko errealitate soziala eta Estatuko gainerako autonomia-erkidegoetakoa 
desberdinak badira ere, bizi-baldintzekin lotutako indize desberdinek okerrera egin dute 
2008. urteaz geroztik, eta zerbitzu publikoak okertu egin dira; egoera hori agerian jartzen 
da ikusten delako Euskadiko herritarrak gero eta kezkatuago daudela gure hezkuntza-
sistemaren eta osasun-sistemaren kalitatearekin. 

Baliabideen murrizketa horien ondorioz, zerbitzu publikoen kalitatea eta haietarako 
sarbidea gutxitu egin da, eta gainera, herritarren eskubideak ere murriztu egin dira. 
Besteak beste, etxebizitza izateko, gizarteratzeko, kalteberatasun handiena dugun garaian 
babes soziala izateko, justiziarako, kulturarako, euskaraz hitz egiteko eta euskara ikasteko, 
emantzipatzeko eta bizi-proiektu bat hasteko, bizitza hobe bat lortzeko migratzeko 
eta haurtzaro osoa eta segurua izateko eskubideak zalantzan jarri dira baliabiderik ez 
dagoelako eta eskubideak zabaltzeko eta aberastasuna behar bezala birbanatzeko 
pentsatutako politika publikorik ez dagoelako.

COVID-19 gaitzaren pandemiak eta kutsaduren kurba beheratzeko hartu behar izan 
diren konfinamendu-neurriek utzi diguten ikaskuntzetako bat da hasiera batean esaten 
zenaren aurka, birus honek bereizten dituela klasea, generoa, eta adina, eta horrez gain 
gure bizitzak bizitzeko edo ez bizitzeko moduko baldintza duinak ba ote ditugun ere 
bereizten duela.

Etxebizitzen osasungarritasunak, egoera administratibo erregularra izateak, familiek 
daukaten errenta-mailak, telelana egiteko aukera izateak edo ez, edo aurre egin 
behar izan diegun zaintza-lanek eta kontziliatzeko aukerek askotan erabaki dute krisi 
honi sufrimendu-maila handiagoekin aurre egin behar izatea, gure bizilagun askoren 
kalteberatasuna areagotzea, kalteberatasun hori, gainera, handiagoa izan da egoitzetan 
bizi diren adinekoen edo giltzapean dauden gazteen eta haurren kasuan, eta berriro ere 
agerian jarri da adultozentrikoak ez diren ikuspegietan oinarrituta ere pentsatu behar 
dela ekintza politikoa, eta bizitza prekarizatzen duten edo garatzeko aukerak eragozten 
dituzten egiturazko arazoak desagerrarazi behar direla, esate baterako, haur-pobrezia, 
haurren eskubideak gehien urratzen dituen arazoa baita gaur egun ere.

Zeren krisi sanitario honetatik ikasi baitugu funtsezko beste zerbait ere: bizilagunak, 
auzoa, bizilagun-sareak krisi sanitario honen “salbokonduktua” izan dira erakundeek 
oraindik beren politiketatik kanpo uzten dituzten pertsona guztientzat.
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Bizilagun-sare horiek indartzeak eta haiei laguntzeak ziurtatuko digu elkar zaintzen 
dugula eta enpatia eta zaintzaren erantzunkidetasuna nahiz elkartasuna izan nahi dugun 
euskal gizartearen eragile direla.

Elkarrekin Podemos-IUk estatutu berrian gizarte-eskubideak eta emakumeenak 
blindatzearen alde egiten du, baita zerbitzu publikoak eta kalitatezko gizarte-zerbitzuak 
eskaintzen dituen euskal zerbitzua finantzatzen dituen bidezko fiskalitate progresiboa 
bermatzearen alde ere. Autokonplazentzia ez da aukera bat; horregatik, neurri hauek 
aurkezten ditugu jendeak merezi duen neurriko Euskadi eraikitzeko.

7.1. Hezkuntza eskubide eta zerbitzu publiko gisa

Euskadik hezkuntza-politika berri bat behar du, eskola publikoaren murrizketak 
desagerraraziko dituena, irakasleen prestakuntza sustatuko duena eta familia eta lana 
bateragarri egitea sustatuko duena. Eusko Legebiltzarrera iritsi ginenetik eskatu dugu 
hezkuntzan egindako murrizketak ezabatzea, 2008. urteko egoerara itzultzeko. Gaur 
egungo euskal hezkuntza-sistema bi abiaduratan garatzen da. Eta Euskadi irakaskuntza 
pribatua diruz gehien laguntzen duen Europako lurraldeetako bat izatea normaltasunez 
ikusteak kezkatzen gaitu.

Gure ustez, eskola-segregazioa gure eskoletako arazo garrantzitsu bat da. Desoreka 
horrek kalte egiten dio aukera-berdintasunari, eta hezkuntza hobea izatea norberak 
daukan diruaren mende dagoen eta mugikortasun soziala eragozten duen egoera 
batean kokatzen gaitu. Premiazkoa da euskal hezkuntza-sistemaren kohesioa handiagoa 
izaten lagunduko duten neurriak hartzea. Legegintzako Herri Ekimenean jasotzen 
denaren arabera, Eskola Inklusiboa izateko neurriak eta irakaskuntza doakoa izatearen, 
inklusioaren eta ekitatearen printzipioak beteko dituzten eta gure euskal hezkuntza-
sistemako ikastetxe batzuk eta besteak osatzen dituzten ikasleen jatorri sozialean dauden 
aldeak konpentsatuko dituzten neurriak.

Konfinamendua dela-eta izan diren ondorio nabarmenei hezkuntza-sailak hartutako 
alde bateko erabakia gehitzen zaio. Hezkuntza-sailak ikasleak ikasgeletara itzultzeko presa 
du, baina hartutako erabakia geldiarazi egin zuen Gobernu zentralak eta hezkuntza-
komunitateak, familiek eta sindikatuek asko kritikatu zuten hori.

Eskola presentzialak eteteak eta haien ordez online prestakuntza egiteak agerian jarri zuen 
eten digitala dagoela, desparekotasun sozioekonomikoek eragiten dutena. Horri gehitu 
behar zaio desberdintasunak daudela eskolak telematikoki emateko tresnak dituzten 
ikastetxeen eta ez dituztenen artean. Azterketa sakonago batetik haratago, adierazi behar 
dugu egoera horrek agerian uzten duela azken bi legealdietako Digitalizazio Planaren 
porrot handia, nahiz eta irakasleek ahalegin kementsua egin duten, behar bezala aitortu 
ez dena, egoera berri horretarako materialak sortu eta egokitzeko.

Gainera, ikasle euskaldunak dituzten baina euskaraz hizkuntza-gaitasunik ez duten 
gurasoak dituzten familietan hizkuntza-arrakala sortzen ari da, eta hori eten egin behar 
da hezkuntza-curriculuma behar bezala garatzen dela bermatzeko.
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Orain, gertatu dena ebaluatu behar dugu eta plan bat egin behar dugu hezkuntza-
komunitate osoaren partaidetzarekin, deskonfinamenduari eta “normaltasun berriari” 
heltzeko 2020-2021 ikasturteari begira. Egon litezkeen egoera guztiak aurreikusiko dituen 
eta euskal hezkuntza-sistemari behar diren baliabideak eta langileak emango dizkion 
plana, euskal herritarren hezkuntzarako eskubidea eta kontziliaziorako eskubidea ere 
bermatzeko.

Jaurlaritzak ahaleginak egin behar ditu eskolatzeko ardatz nagusia izango den sare 
publikoaren plangintzaren, sustapenaren eta hedapenaren alde egiteko behar den 
inbertsioa gauzatzeko eta baliabideak emateko. Eskola publikoak, doakoak, inklusiboak, 
laikoak, partehartzaileak eta demokratikoak bermatu behar ditu ekitatea eta kalitatezko 
hezkuntzarako eskubidea.

Euskadik “Hezkuntzaren aldeko Akordio Sozial eta Politikoa” lortzen saiatu behar du. 
Helburu erkide gisa integratzailea, inklusiboa, guztiona eta guztiontzat izango den 
hezkuntzari buruzko lege berri bat eta inbertsio-konpromiso bermatua izango dituen 
akordio bat. Ildo horretan, neurri hauek proposatzen ditugu:

7.1.1. Hezkuntzarako eskubidea eta haren finantziazioa

343. Hezkuntza publikoa euskal hezkuntza-sistemaren ardatz nagusia izango dela 
bermatuko dugu. Horretarako titulartasun eta kudeaketa publikoa duten ikastetxeen 
sarea zabaldu behar da, hezkuntzako etapa eta modalitate guztietan eskolatze-
beharrizan guztiak estaltzeko. Arreta berezia eskainiko zaio hezkuntza goiztiarrari, 0 eta 
3 urte bitartean behar adina plaza publiko sortuz.

344. Hezkuntza komunitatearekin elkarrizketa soziala berreskuratuko dugu  
ikasturte akademikoa normaltasun berrira egokitzeko partaidetza-plan bat garatzeko.

345. Hezkuntza publikoaren finantziazioa legeen bidez blindatuko dugu, azken 10 
urteotan hezkuntzak jasan dituen murrizketak ezabatzeko, eta pixkanaka aurrekontuko 
partida handituko dugu BPGaren % 7ra heldu arte, UNESCOk gomendatzen duen eran, 
eta igoera hori 0 eta 2 urteetako eskaintza hobetzera eta sare publikoko baliabideak 
hobetzera bideratuko dugu, bereziki, beharra duten inguruneetako ikastetxeen 
baliabideak hobetzera.

346. Irakaskuntza publikoaren erabateko doakotasuna bermatuko dugu, lehen 
haurtzarotik unibertsitateraino, hura behar adina baliabiderekin hornituz; material 
didaktikoak, liburuak, jangela-zerbitzua eta eskola-garraioa barne, baita beharra duten 
ikasleentzako ikasle-egoitzen bekak edo soldata-bekak ere.

347. 0-3 urte bitarteko eskaintza publikoaren doakotasuna ezarriko dugu, 
plantillak indartuko ditugu, eta haur eskoletan plaza gehiago sortuko ditugu eskualde 
bakoitzeko eskariaren eta familien kontziliazio beharraren arabera, guraso bakarreko 
familiengan arreta berezia jarriz, eta horien kostua % 25 jaitsiko dugu 2020an eta % 35 
2021ean.
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348. Txoke-plan bat abiaraziko dugu konfinamendu sozialaren eraginak sortutako 
(arrakala digitala, hizkuntza-arrakala) hezkuntzako desparekotasunak lehengoratzeko. 
Era berean, plan hori gauzatzeko eta, besteak beste, laguntza psikosozialaren neurriak 
txertatzeko behar adina irakasle eta laguntza-langile daudela bermatu behar da.

349. Eskola publikoen alorrean, eraikinen eta eraikinen hobekuntzen plan 
bat diseinatuko dugu. Ikasleen beharrizanetara egokitutako hezkuntza-espazioak. 
Ikastetxeak eta beren azpiegiturak osasun-larrialdi egoerara egokituko ditugu. 
Horretarako, plantillak egonkortzeko plan bat osatuko dugu. Ikasle guztientzako baliabide 
informatikoen eta Internet-en hornikuntza zabalduko dugu, telelan-protokoloak 
eta sistemak sortuz eta ikasle, irakasle eta gainerako laguntza-zerbitzu guztientzako 
beharrezko segurtasun-neurriak bermatuz.

350. Modu okerrean “borondatezko kuotak” deitzen zaien horien kobrantza 
etengo dugu, eta itunak ezartzeko legeak eskatzen dituen gainerako baldintzak 
bermatuko ditugu. Hezkuntza-itunak aniztasuna onartzeko gutxieneko konpromiso 
batzuekin lotuko ditugu.

351. Irakasteagatik kuotak kobratzeko jardunbide irekiak edo estaliak errotik 
kenduko ditugu, eta dagokion finantza-gardentasuna bermatuko dugu hezkuntzan. 
Diruz lagundutako ikastetxe pribatuek jarduera edo zerbitzu osagarri gisa egiten dituzten 
kobrantzak onartzeko prozedurak gutxienez urtean behin EHAAn argitaratuko direla 
(onartutako kopuruak eta horien kontzeptuak) bermatuko dugu.

352. Pixkanaka hezkuntza-itunak ezabatzen hasiko gara, itunpeko ikastetxe 
pribatuak ikastetxe publikoen sare bakar batean integratuz (euren borondatez eta 
negoziatuta), eta horien irakasleak integratzeko eta homologatzeko neurriak hartuz. 
Sexuagatiko bereizkeria sustatzen duten edo euren ikasleak arrazoi ekonomiko, 
ideologiko edo beste ezaugarri kultural edo pertsonal batzuetan oinarrituz hautatzeko 
ezkutuko mekanismoak erabiltzen dituzten ikastetxeen itunak berehala kenduko ditugu. 
Ez dugu gela berririk itunduko dagoeneko eskariari erantzuteko behar adina plaza 
publiko dauden eremuetan.

353. Euskal Hezkuntza Sisteman eskola-segregazioa badagoela aitortuko dugu, 
askotariko faktoreez osatutako egoerak direla eta. Eskola-segregazioaren aurkako ituna 
hedatuko dugu, eremu kalteberenetako eskolei babes handiagoa eskainiz eta aniztasuna 
kudeatzeko plan-sorta bat indartuz, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen 
hezkuntza sendotuz, jangelako bekak eskainiz, eta abar. Hezkuntzaren Euskal Itun berri 
bat sustatuko dugu, eskola inklusiboaren dekretua erabat garatuko duena. Onarpena, 
hezkuntza-itunak eta helbideak arautzen dituzten dekretuak aldatuko ditugu.

354. ISEI-IVEIren laguntzarekin “inklusiorako eskola-beharraren indizea” definitu 
eta garatuko dugu, funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxe guztiak euskal irakasleen 
aniztasuna euren gain hartzera derrigortuko dituena. 

355. Hezkuntza sistema publiko euskaldun baten aldeko apustua egingo dugu, 
euskara komunikazio-hizkuntza izango den eredu bat lortzeko urratsak egingo dituena, 
eta gizartearen osotasunean gure hizkuntzaren erabilera normalizatzeko eragile 
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garrantzitsua izango dena.

356. Egungo hizkuntza-ereduen esparrua gainditu eta hiru hizkuntzako eredu 
baterantz abiatuko gara, ikastetxe bakoitzeko heziketa-proiektu linguistikoan oinarrituta, 
denek gutxieneko batzuk izanik, eta euskara ardatz gisa hartuz, irakasleentzat ingeleseko 
IRALE bat sustatuz, progresiboki ingeleseko klaseak emateko gai izango diren irakasleak 
% 35eko kuotara heldu daitezen.

357. Irakasleen eta hezkuntzako gainerako profesionalen plantillak handituko 
ditugu talde eta irakasle bakoitzeko dauden ikasle kopuruak murrizteko, eta ikasleen 
beharrizan desberdinei erantzun ahal izateko. Irakasle/ikasle edota irakasle/talde ratioak 
optimizatuko ditugu ikaskuntza prozesuan kalitate eta ekitate handiagoa bermatzeko, 
batik bat irakaskuntza berezietan edo konpetentzietan oinarritutako irakaskuntzan.

358. Hezkuntza komunitatearekin adostuta, plan digital global bat garatuko dugu, 
euskal gela publikoen erabateko digitalizazio-prozesurako ibilbide-orri argi bat 
ezarriko duena.

359. Eskola-jantokien eredua aldatzen jardungo dugu, horien esleipen, gardentasun 
eta kontrolean hobekuntzak txertatuz. Ondorioz, beharrezkoa da kudeaketa berritzaile 
eta deszentralizatu baten aldeko apustua egiten duten ikastetxe horientzat aukera 
bideragarriak ahalbidetuko dituen sistema osagarri baten oinarriak zehaztea.

360. Hezkuntza-komunitate osoarekin batera, informazio-prozesu bat abiaraziz 
hasiko gara, eskola-jantokien zerbitzuak kontratatzeko baldintza-agirien oinarri 
tekniko berriak egiaztatzeko, kudeaketa zuzeneko zerbitzuaren esleipen-irizpideek 
ahalik eta babes handiena izan dezaten.

361. Hezkuntza komunitatearekin batera, eskola-jantokiak modu deszentralizatuan 
kudeatzeko eredu desberdinen analisia burutuko dugu, euren bideragarritasun tekniko, 
juridiko eta administratiboaren ikuspegitik, era horretan, zerbitzu publikoaren izaera 
mantenduz, ikastetxeek eurek kudeatzeko aukera edo tokiko erakundeekin lankidetzan 
jarduteko aukera izan dezaten. 

362. Hala eskatzen duten ikastetxeetan sukaldeak eraikitzeko aukera bermatuko 
dugu, ikastetxe horiek zer jantoki-zerbitzu mota izan nahi duten aukeratu ahal izan 
dezaten.

363. 18 urterainoko hezkuntza orokortzearen alde jardungo dugu, 16 urteetatik 
hasita ibilbide eta modalitate ugari eskainiz, non lanera bideratutako aukera bat 
aurreikusiko den, ikasketak eta ordaindutako praktikak izango dituena. 

364. Erakunde publikoa den heinean, eskolak ezinbestean izaera laikoa izatea 
bermatuko dugu eta, beraz, ikur erlijiosorik gabeko espazio bat izango da, eduki 
konfesionalik gabeko hezkuntza-curriculuma izango duena.

365. Udalerri-mailan izena emateko bulego bakarraren ezarpena sustatuko dugu, 
familiei informazioa emango diena eta ikasleen hautaketa-prozesu informalak saihestuko 
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dituena.

366. Hezkuntzaren organigraman hezkuntza mota guztiak txertatuko ditugu: 
0-6 urteen bitartekoa, LH, DBH, heziketa profesionala, unibertsitatea, helduentzako 
hezkuntza, kontserbatorioak, musika- eta dantza-eskolak, hizkuntza-eskola ofizialak, 
euskaltegi publikoak, akademiak, ikastetxeetako eskolaz kanpoko jarduerak, udalekuak, 
kanpalekuak, aisialdiko denetariko taldeak, eta abar. 

367. Eskolaz kanpoko programak indartuko ditugu orokorrean, horien artean 
BIDELAGUNA (lehen PROA), gai guztietan eskolaz kanpoko hezkuntza-errefortzua 
eskaintzeko, batik bat euskaran eta ingelesean eta zailtasun akademiko handienak 
dituzten eta ingurune sozioekonomiko kaltetuenetakoak diren ikasleak lehenetsiz. 
Hezkuntza Sailak kendutako ACEX programak berreskuratuko ditugu.

368. Gelak ingurunera zabaltzea, familien arteko hartu-emana eta komunitate 
osoarentzako hezkuntza-trebakuntza sustatuko ditugu.

369. Ikastetxeei autonomia eta malgutasun handiagoa izatea ahalbidetuko dien 
baliabideak eta tresnak emango dizkiegu, adibidez: Eskola-kontseiluen protagonismoa 
indartzea eta, oro har,  eskola-komunitateak sendotzea, egungo Eskola Kontseiluei 
buruzko Legea (1988) berrituko duen partaidetza-lege bat garatuz.

370. Hezkuntzako esku-hartzearen esparrua hezkidetza izango dela bermatuko 
dugu, curriculumeko edukiak, balio-sistema eta ezkutuko curriculuma zeharkatuko 
dituena, gizarte zuzen, solidario, inklusibo eta erantzunkide baterantz aurrerapausoak 
emateko.

371. Hezkuntza publikoaren arazoak eta lorpenak diagnostikatzeko eta horien 
etengabeko jarraipena egiteko plan bat osatuko dugu, hezkuntza komunitateko sektore 
guztiekin batera hobekuntza berriei ekiteko. Ikasleen errendimenduari buruzko kanpo-
ebaluazioak ez dira inondik inora ere ikastetxeen arteko lehiakortasuna sustatzeko 
erabiliko.

372. Ibilbide artistikoak berreskuratuko ditugu, bai musikaren eta dantzaren 
kasuan bai arte plastikoen edota ikus-entzunezkoen kasuan ere, nahi duten ikasleek 
ikastetxe espezializatuetan trebakuntza artistikoa jaso ahal izan dezaten eta ikasketa 
horiek LH, DBH eta Batxilergoarekin uztartu ahal izan ditzaten (LOMCE legearen aurretik 
egiten zen eran).

373. Hezkidetza eta sexu-heziketa hezkuntza-sistemako zeharkako elementu 
gisa sustatuko ditugu, eta plan-sektorialen eredua atzean utziko da. SKOLAE edota 
era horretako programa bat erreferentzia gisa hartuta, Euskadin halako programa bat 
abiarazi beharko litzateke.

374. Egungo Eskola-mapa birdiseinatuko dugu berau errealitate berrira egokitzeko, 
hezkuntza-eskaintza antolatzeko hezkuntza publikoan ez dadin matrikula-eskaera 
bakar bat ere artatu gabe geratu, zerotik hasita batxilergorainoko ikasketak eta heziketa 
zikloak eskaintzen dituzten eskola-eremuak berrantolatzeko, Hasierako Lanbide-
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Prestakuntzarako Programen/Eskolatze Osagarriko Programen eskaintza zabaltzeko eta 
irakaskuntza publikoa hezkuntza-sistemaren ardatz bihurtzeko.

375. Haur Hezkuntzako etapak bere heziketa ibilbide propioa izatea bermatuko 
dugu, haur-eskoletan matrikulatutako 0-3 urte bitarteko haur guztiek zentro publikoetan 
matrikulatzeko aukera dutela ziurtatzeko.

7.1.2. Mejoras para el profesorado

376. Irakasleen lan-baldintzak arautzeko sindikatuekin adostutako akordioak 
beteko ditugu, eta negoziazio-mahaiak mantenduko ditugu horiek etengabe hobetzen 
joateko. Beharrezkoa da irakasleen lanari prestigioa emango dion negoziazio eta akordio 
etapa berri bat abiaraztea.

377. Irakasleek eta hezkuntzako gainerako profesionalek funtzio publikoan 
sartzeko baldintzen esparruan sindikatuekin adostutako araudia beteko dugu, betiere 
sarrera-probak eta esperientzia, merezimendu profesionalak eta akademikoak aintzat 
hartuz.

378. Ikastetxeetako plantillei egonkortasuna emango diegu eta lan-poltsetan 
bitarteko langileen esperientzia aintzatetsiko dugu. Irakasleen lan-baldintzak hobetuko 
ditugu behin-behinekotasuna murriztuz, behin-behineko langileak gehienez plantillaren 
% 8 izan daitezen.

379. Irakaslearen estatutu berri bat osatuko dugu sindikatuetako eragileekin batera.

380. Hasierako eta etengabeko trebakuntza eskainiko diegu maila guztietako 
irakasleei, teoria eta praktika uztartuz, irakasle gisa dagozkien etapa eta espezialitateetan 
gaikuntza optimoa bermatzeko.

381. Ikastetxeen eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen arteko koordinazio-
protokoloak hobetuko ditugu ikasleen jarraipen optimoa burutzeko, haien eskubideak 
babesteko eta babesgabetasun-kasuetan modu azkar eta eraginkorragoan jarduteko.

382. Berritzeguneetako baliabideak hobetuko ditugu eta langile gehiago ezarriko 
ditugu ikastetxeen beharrei ahal den modu egokienean erantzuteko eta horien eta 
hezkuntza-premiak dituzten ikasleen jarraipen hobe bat egin ahal izateko.

383. Aniztasunari erantzuteko baliabideak handituko ditugu bai jatorrizko 
ikastetxearentzat bai hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat, hezkuntza-etapa 
osoan zehar. Gure sistemak badauka ikasle guztientzako kalitatezko hezkuntza inklusibo 
eta egokitu bat bermatzeko gaitasuna.

384. 2012. urtetik aurrera irakasle ez-unibertsitarioen borondatezko erretiroei 
aplikatuko zaizkien murrizketak ezabatzeko mekanismo bat onartuko dugu.
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385. 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikulua indarrean hasi aurretik gizarte-
segurantzaren erregimenean sartuta edo klase pasiboena ez zen beste aurreikuspen 
baten barruan geratu ziren Euskadiko irakasleen kidegoko funtzionarioek, borondatezko 
erretiroa eskatzeko unean, klase pasiboen erregimenera sartzeko aukera ezartzeko 
beharrezko mekanismoa onartuko dugu, erregimen horretan dauden irakasleen 
kidegoetako karrerako funtzionarioen baldintza berberetan, betiere horretarako 
indarrean dauden betekizun berdinak betezen dituztela egiaztatzen badute.

386. Bizitza osoko hezkuntzaren balioa azpimarratuko dugu. Helduen hezkuntzako 
(HHE) ikastetxeak indartuko ditugu eta horien helburu, funtzio, hartzaile eta baliabideak 
jasoko dituen plan integral bat diseinatuko dugu partaidetzan oinarrituta.

7.1.3. Autonomia eta Parte-hartzea

387. Ikastetxeen autonomia pedagogikoa handituko dugu euren irakasgaiak 
antolatzeari dagokionez, euren ikasle eta ingurunearen beharrei doitutako heziketa 
eskaini ahal izan dezaten. Inola ere ez da ikasleak hautatzeko edo bereizteko erabiliko, 
ezta ikastetxeen arteko lehiakortasuna sustatzeko ere.

388. Ikastetxeak eta eskola-barrutiak antolatzeko eta kudeatzeko unean, 
hezkuntza komunitateko sektore guztien parte-hartze demokratikoa sustatuko dugu. 
Klaustroek eta eskola-kontseiluek, ikastetxeetako gobernu-organoak diren heinean, 
erabakitzeko erabateko gaitasuna izango dute euren eskumeneko gaietan.

389. Eskola Irekien eredua defendatuko dugu hirien, herrien, auzoen eta heziketa-
inguruneen esparruan; ikasleen parte-hartzea sustatuko dugu euren ikastetxeko 
hezkuntza-dinamikan eta euren hiri, herri edo auzoaren itxuran; eta herritarren inplikazioa 
bilatuko dugu euren hezkuntza publikoaren funtzionamendu eta hobekuntzan. Hala, 
hiria eta haren ingurunea benetako hezkuntza-baliabideak izango dira.

390. Hezkuntza Sailak Euskadiko ikastetxeen ordutegiak arrazionalizatzeko 
zabaldu asmo duen hausnarketa prozesua eta gaikuntza sustatuko dugu,  betiere 
ikastetxe bakoitzean erreferendum lotesle baten bidez irakasleen eta ikasleen gurasoen 
gehiengo kalifikatuaren adostasuna dagoela bermatuz. Eredu hori ikastetxeek edo 
guraso-elkarteek eskainitako jangela zerbitzuak edo eskolaz kanpoko jarduerak gutxietsi 
gabe abiaraziko da.

391. “Hezkuntzaren aldeko akordioa. Akordiorako Oinarriak” oinarri-dokumentua 
osatzeko planteatutako prozesua berrabiarazi eta birdiseinatuko dugu, hezkuntza 
komunitatearen eta oro har euskal herritarren benetako parte-hartzearekin. Hau 
da, hezkuntza-jarduerako eragile nagusiekin batera erabakiko da zer den eztabaidatu 
beharrekoa (edukiak) eta zer metodologia eta lan-egutegi (prozesu) jarraituko den.

392. Hezkuntza komunitatearen eta legebiltzar-taldeen parte-hartzearekin batera, 
Euskadiko hezkuntzaren diagnostiko sakon, zabal eta adostu bat abiarazi eta 
garatuko dugu, Euskadiko hezkuntzaren alorrean itun sozial eta politiko batera heltzeko 
ezinbesteko lehenengo puntu gisa.
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7.1.4. Unibertsitatea eta ikerketa

Ezagutzaren sorkuntza eta transmisioa funtsezko gai bat da gizarte baten hazkunde 
ekonomiko eta garapen politiko eta sozialarentzat.  Horregatik, Elkarrekin Podemos-IUn 
ikasleak, irakasleak eta ikerlariak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak (AZL) jarri 
nahi ditugu unibertsitate- eta zientzia-politiken erdigunean, eta euskal unibertsitate 
publikoa indartzeko eta hobetzeko konpromiso irmoa dugula adierazi nahi dugu.

Guztiok ordaindu ditzakegun unibertsitate-tasak aldarrikatzen ditugu, horretarako 
tasak murriztuz eta Eusko Jaurlaritzaren beka gehiago eskainiz, inor ez dadin arrazoi 
sozioekonomikoengatik baztertuta geratu. Irakasle eta ikerlarien eta administrazio eta 
zerbitzuetako langileen (AZL) prekarietatea desagerraraztea eta euskal unibertsitateetako 
ikerlariek gidatutako proiektuei lehentasuna ematea ezinbestekoa dela uste dugu.

393. Unibertsitateko komunitate osoan eztabaida bat zabalduko dugu gizartearen 
zerbitzura dagoen unibertsitate publiko partekatu baten alternatiba bat adosteko, 
eta ez merkatuaren interesen zerbitzura dagoena, “Bolonia Plana” delakoa onartu zenetik 
inposatu den eran.

394. Osasun-larrialdiei aurre egiteko borroka- eta prebentzio-egoeretan 
unibertsitateak daukan garrantzia ikusirik, 2020rako onartutako UPV/EHUren 
aurrekontua blindatzea bultzatuko dugu, bai ohiko gastuei dagokienez bai inbertsio 
berriei dagokienez, esaterako, Medikuntza Fakultate berria. Doktoratu aurrekoen eta 
irakasle eta ikerlarien soldata-igoera bermatuko dugu. 2021tik aurrera azpiegiturak 
mantentzeko inbertsioetarako  1.500.000 euroko urteko partida bat onartuko dugu.

395. UNEDi bideratutako partidak blindatzea.

396. Gure helburua unibertsitate-ikasketen doakotasuna da, bitartean gutxieneko 
tasak finkatuz eta soldata-beken sistema orokortu bat ezarriz, ekonomikoki babes 
gutxi duten sektoreen sarbidea bermatzeko. Unibertsitate publikoek behar adinako 
finantziazio publikoa dutela bermatzeko, gutxienez BPGaren % 2 bideratu beharko 
litzaieke.

397. UPV/EHU euskal unibertsitate sistemaren egiturazko erreferente gisa 
indartuko dugu, bere trebakuntza eta ikerketa gaitasuna garatzea eta nazioarteko 
rankingean bere bikaintasun maila hobetzea ahalbidetuko dioten baliabideak eta 
bitartekoak izango dituela ziurtatuz. Legebiltzarrean UPV/EHUren ahalmena garatzea 
defendatuko dugu, atzerriko unibertsitate pribatuak erakartzean datzan egungo 
ereduaren alboan.

398. UPV/EHUri egiten zaion ohiko ekarpena handituko dugu, eta era berean 
horrek zera bermatu beharko du:

 O Nahi gabeko alderdikeriaren amaiera.

 O Irakasleen prekaritatearen amaiera.
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 O Irakasle eta ikerlarien lan-baldintzak betetzea.

 O AZL kopuruak handitzea, ratio onargarri batzuetara hurbiltzeko.

 O Irisgarritasun, jasangarritasun, baliabide tekniko eta baliabide akademikoei dagokienez 
UPV/EHUren azpiegiturak hobetzea.

 O UPV/EHU beraren sareko trebakuntza sendotzea.

399. UNEDek Euskadin dituen ikastetxe elkartuekiko lankidetza indartuko dugu, 
unibertsitate publikoan ikasten duten ikasleek kalitatezko irakaskuntza jasoko dutela 
bermatzeko beharrezko baliabide eta aurrekontuarekin.

400. Garapen jasangarria sustatzen duten ikerketa-eredu alternatiboak bultzatuko 
ditugu eta baliabideak eta finantziazioa hornituko dizkiegu. Funts publikoekin 
finantzatutako ikerketa guztien emaitzek izaera publikoa izango dutela bermatuko 
dugu. Legealdi honetan, ikerketara eta unibertsitateetara bideratzen den BPGren % 0,49 
hori gainditu beharko litzateke, EBk gomendatutako % 3ra hurbilduz.

401. Kalitatezko ikerketa, garapen eta berrikuntza (I+G+b) proiektuak sustatuko 
ditugu Euskadin, eta horrexegatik guztiontzako unibertsitatea defendatzen dugu, 
euskal unibertsitateetako irakasle eta ikertzaileak eta AZLak behar bezala artatuko 
dituena. Ezagutzaren sorkuntza eta transmisioa funtsezko gai bat da gizarte baten 
hazkunde ekonomiko eta garapen politiko eta sozialarentzat.

402. Euskal unibertsitateetako ikerlariek gidatutako ikerketa-proiektuen 
finantziazioa bultzatuko dugu, zenbait alderditan arreta berezia ezarriz, esate baterako, 
taldeen nazioartekotzean, unibertsitatearen eta enpresen arteko lankidetzan, eta 
kalitatezko ikerketa bat burutzeko beharrezko giza-baliabideen eta materialen 
jasangarritasunean. Ikerketa-proiektu horiek bikaintasun-taldeei ez ezik, ikerketa 
estrategikoaren lerro berriak zabaldu ditzaketen ikerlari gazteei bideratuta daude.

403. Ikerketan murgiltzeko euskal programa bat diseinatuko eta abiaraziko 
dugu, zaletasun zientifikoa sustatuko duena eta ikasle gazteak ibilbide zientifiko batean 
murgiltzea sustatuko duena, ikasketetako azkeneko urteetan emaitza onak izan dituzten 
graduko ikasleei bideratuta, ikerketa lana ezagutzen eta garatzen has daitezen.

404. Lankidetza-hitzarmenak ezarriko ditugu bikaintasunezko ikerketa-zentroekin 
eta ikastetxe bakoitzeko langileekin, eta parekotsun- eta genero-berdintasuneko 
irizpide espezifikoak txertatuko ditugu emakumeak ikerketaren ibilbidean are gehiago 
integratzea sustatzeko. Era berean, dagoeneko abian diren edo xede berarekin 
unibertsitate aurreko irakaskuntzan proposatuko ditugun beste programa batzuekin 
koordinatuko da programa hau.

405. Merezimenduan oinarritutako ikerketa-ibilbidea birdefinitzeko lan egingo 
dugu, epe luzera lanean aurrera egiteko aukera eskainiko duena. Unibertsitatearentzat 
eta ikerketa-erakunde publikoentzat ibilbide akademiko bakarra sortzea beharrezkoa 
dela uste dugu, horretarako kontratazio, ebaluazio eta merezimendu akademikoen 
prozedurak bateratuz. Ildo beretik, laborategietako jarduera eta I+G+b-ren kudeaketa 
landuko dituen ibilbide profesional bat sortuko dugu.
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406. Ikerketa ibilbidearen diseinuari lotutako soldata-eskala berraztertuko dugu, 
etapa bakoitzeko erantzukizunei eta neurri europarrari egokitzeko, eta egungo genero-
desparekotasuna arintzeko neurriak txertatuko ditugu, ikerketaren ibilbideko etapa 
guztietan modu progresiboan hazten baita desparekotasun hori, beste zenbait alorretan 
bezala.

407. Ikerketa-erakundeen eta unibertsitateen sarbide eta kudeaketako 
gardentasuna defendatzeko behatoki bat sortuko dugu, gardentasun-eza 
desagerrarazteko, ikerketa-erakundeetako eta unibertsitateetako hautaketa- eta 
sarbide-prozesuetan bereziki. Halaber, erakunde horien informazio estatistikoa eta 
ekonomikoa eskainiko die herritarrei, bere funtzionamenduaren kalitatea ebaluatzea 
ahalbidetuko duten adierazle-multzo bat ezarriz.

408. Irakasle eta ikertzaileen eta AZLen prekarietatea etengo dugu. Irakasle eta 
ikertzaileek eta AZLk  galdutakoa 2012tik aurrera berreskuratzeko birjarpen-tasa berehala 
eta baldintzarik gabe handituko dugu. Irakasleen kontratuen % 38 iraupen mugatukoak 
dira. Ondorioz, prekarietate-indizeak murrizteko eta aldi baterako lan-kontratuak lanaldi 
osoko eta iraupen mugagabeko lan-kontratu bihurtzeko plan bat landuko dugu.

409. Irakasle eta ikerlari iraunkorren eta % 100eko birjarpena duten hirurogei urte 
baino gehiagoko funtzionarioen borondatezko erretiro partziala sustatuko dugu, 
metatutako esperientzia galdu gabe plantilla gaztetzeko esfortzuak egin ahalko direlarik.

410. Baliabide ekonomiko gehiago bideratuko ditugu ikasketetara, Eusko 
Jaurlaritzak graduko, masterreko eta doktoretzako ikasleei ematen dizkien bekak eta 
irakasle eta ikertzaileen eta AZLen trebakuntza egungo parametroetara doituz, eta plan 
bat ezarriko dugu masterreko kurtsoetako matrikularen prezioa murrizteko, graduko 
ikasketekin berdindu arte.

411. Hirueletasunaren alde jardungo dugu eta unibertsitateetako irakasle eta 
ikertzaileen eta AZLen euskalduntzea sustatuko dugu, euskaraz eta gaztelaniaz 
gradu gehiago eskaini ahal ditzaten, eta ingelesez ematen den eskaintza handitzeko, 
nazioarteko ikasle-truke programetako ikasleak erakarri asmoz. Euskararen hizkuntza-
eskakizuna duten irakasle eta ikerlarien ratioak % 50era heltzen ez diren sailetan, 
hizkuntza-eskakizuna betetzen dutenen kontratazioa sustatuko dugu, eta baliabideak 
handituko ditugu bertako irakasle eta ikerlariek eta AZLek hizkuntza-eskakizuna lortu 
dezaten.

412. Genero-desparekotasuna zuzentzeko neurriak proposatuko ditugu. 
Graduak hautatzerakoan eta ikerketaren esparruan, emakumeak gutxiengoa dira alor 
teknologikoetan, eta osasungintzaren eta zaintzen alorra hautatu ohi dute; hori dela eta, 
parekotasuna sustatuko dugu diskriminazio positiboko neurrien bidez, gutxienez euren 
langileen % 50 emakumeak ez diren sailetan bereziki.

413. Sareko irakaskuntzaren sustapena ardatz estrategiko gisa txertatuko dugu. 
Unibertsitateek rol aktiboa izan beharko dute sareko irakasleak trebatzen eta kalitatezko 
edukiak sortzen. Gainera, sareko ikaskuntzak abantaila garrantzitsuak ditu euskarazko 
goi-mailako ikasketak sustatzeko garaian, minorizazio linguistikoaren edo dispertsio 
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geografikoaren arazoei aurre egiteko konponbideak ematen baititu, Kataluniako 
Unibertsitate Irekiaren esperientziak frogatu duen eran. Eredu hori jarraituko duen 
euskal unibertsitate publiko baten bideragarritasuna aztertuko dugu.

414. Ikerlari seniorren aldeko apustua egingo dugu eta Eusko Jaurlaritzaren mende 
dauden doktoratu osteko deialdi guztiak areagotuko ditugu, ikerlarien kontratazio 
mugagabea eta ebaluagarria sustatuko dugu, zentro hartzaileen zerrenda ikerketa-
erakunde publikoez haratago zabalduko dugu —unibertsitateak eta bikaintasunezko 
beste zenbait erakunde publiko txertatuz—, eransketa horiek ebaluatzeko eredu bat 
zehaztu eta ezarriko dugu, horien ikerketen zabalkundea eta eragina hobetuko dugu 
eta, ildo horretatik, ikerketa-taldeen nazioartekotzea ere bultzatuko dugu.

415. Kultura zientifikorako sarbidea bermatuko dugu, egoera pertsonala, 
ekonomikoa edo autonomia funtzionala dena delakoa izanda ere; horretarako, 
ikerketa-zentro, museo, azoka eta gainerako ekitaldi zientifikoek dibertsitate 
funtzionala duten pertsonentzako sarbide-planak badituztela ziurtatuko dugu, 
ikerketa-zentro eta unibertsitateetan adin guztietako herritarrentzako ate irekien 
jardunaldiak sustatuz, komunikabide publikoek eduki zehatzak eta egokiak eskaintzen 
dituztela egiaztatuz eta, horren bidez, gizartearen eta komunitate zientifikoaren artean 
lotura sendo bat ezarriz. Horrez gain, zientzia jendarteratzeko eta eztabaidatzeko 
espazioak sortuko ditugu, ikusleen adin-talde desberdinetara egokituta.

416. Politika zientifikoa eta berrikuntza lehentasunezkoak direla uste dugu; ondorioz, 
zientziaren eta berrikuntzaren aldeko itun bat sustatuko dugu, eragile eta gizarte-
eragile guztiekin adostasun handi bat bilatuz, erantzukizunak hartzeko eta etorkizuneko 
hobekuntzak modu koordinatu, adostu eta aldaketa politikoekiko modu askean 
proposatzeko. Itun horren ezarpenaren testuinguruan, Zientziaren eta Berrikuntzaren 
Mahai bat sortuko da. Enpresekin konpromiso bat lortzeko saiakera burutuko dugu epe 
laburreko irabaziak lortu ordez langileak kontratatu ditzaten, finantza-erakundeekin 
jarduera zientifikoak garatzeko beharrezko kreditua lortzen saiatuko gara, eta 
teknologiaren eta ikerketaren esparruko eragileekin ezagutzaren transferentzia errazteko 
ahaleginak egingo ditugu. Itun horren arabera, finantziazio publikoa duten proiektuek 
derrigorrez ingurumen-jasangarritasunari eta jasangarritasun ekonomiko eta sozialari 
buruzko ikerketa bat erantsi beharko dute,  Global Reporting Initiative erakundearen 
irizpideei eta enpresen gizarte-erantzukizunaren klausulei jarraiki.

417. Alde egin duen talentu zientifikoaren itzulera suspertuko dugu. Horretarako, 
uste dugu beharrezkoa dela balio erantsi handia duten sektoreetan enplegua sortzeko 
politikak abiaraztea, zientzialari emigrante eta atzerriko ikerlarientzat ikerketa-
proiektuetako lan-eskaintzak sustatzea, mugikortasuna eta nazioartekotzea bultzatzea, 
transferentzia teknologikoan eta berrikuntza sozialean diharduten enpresak diruz 
laguntzea, eta zientziaren, teknologiaren eta transferentzia teknologikoaren alorreko 
enpresak eta proiektuak sortzeko laguntzak argitaratzea, emigratutako ikerlarientzako 
lan-eskaintzak hornituko dituztenak.

7.1.5. Lanbide-heziketa (LH) eta bizitza osoko irakaskuntza
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Joan den legealdian lanbide-heziketaren euskal lege berria onartu zen, eta gure 
legebiltzar-taldearen aurkako botoa izan zuen, izan ere, araudi zaharkitu, lauso eta nahasi 
bat baita bere planteamenduan, eta ez baitie euskal ekonomiaren etorkizuneko sektore 
estrategikoei erantzuten. Gainera, itunpeko sarearen presentzia iraunarazi eta handitu 
nahi du, eta ez du lanbide-heziketaren garapen eta kontrolean gizarte-eragileen parte-
hartzea bermatzen. Ildo horretatik, honako hauek lirateke gure proposamenak: 

418. Lanbide-heziketaren legea aldatzea, lanbide-heziketa publikoa hezkuntza-
sistemaren eta lanbide-heziketaren ardatza izan dadin, eta itunpeko sare pribatuaren 
hedapena geldiaraztea.

419. LH duala burutzean ikasleen eskubideak babestuko ditugu eta lan-baldintzak 
kontrolatuko ditugu, ikasleek gero ere lanean jarraitzeko aukera sustatzen dugun 
bitartean.

420. Arau-esparru koherente bat bermatuko dugu, non LH duala ez den eskulan 
merkea lortzeko makina bat bihurtuko. Egungo desregulazioa lehengoratuko dugu 
eta LH dualean gazteak esplotatzea saihestuko dugu, benetako trebakuntza eta lan-
munduan sartzea bultzatuko dituela ziurtatzeko.

421. LHren kudeaketa demokratikoa bermatuko dugu gizarte-eragileen parte-
hartze loteslearen bidez.

422. LHren finantziazioa handiko dugu. Erakundeen eta beharrezko baliabideen 
artean koordinazio handiagoa sustatuko dugu, egungo inbertsioa ez baita nahikoa.

423. LHren eta sektore sozial desberdinen arteko lankidetza indartuko dugu, 
LHko zentroetan sortutako berrikuntza xede sozialak eta garapen ekonomikoa aintzat 
hartuz aplikatuko dela bermatzeko.

424. Helduen hezkuntza (HHE) eta hizkuntza eskola ofizialak indartuko ditugu.

425. Lantegi-eskolak eta lanbide-etxeak bultzatuko ditugu, gaineko ereduen 
osagarri gisa.

426. Sindikatuek LH dualeko planen lanketa-prozesuan parte hartuko dutela 
ziurtatuko dugu, trebakuntzaren kalitatea eta babes sozial eta laboraleko eskubideak 
bermatzeko.

7.2. Osasunerako eskubidea eta kalitatezko osasun-arreta

Osasuna eskubide bat dela eta politika publiko guztiak zeharkatzen dituela uste dugu: 
enplegua, etxebizitza, elikadura, azpiegiturak, hezkuntza, justizia, haurtzaroa, eta abar. 
Osasuna eskubide gisa eta osasungintza haren faktore eragile gisa hartzen dituen ikuspegi 
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hau hertsiki lotuta dago ezarri nahi dugun finantziazio-ereduarekin: finantziazio publiko 
bat, zerga gehikorretatik datozen ordainketa publikoak lehenetsiko dituena eta zerbitzu 
horiek erabiltzen dituzten pertsonen poltsikoetatik datozen eta ordainketa bikoitzaz 
zergapetzen dituzten ordainketa pribatuak txikiagotuko dituena.

Osasunaren pribatizazioaren aurka gaude eta osasun-sistema publiko, unibertsal, 
integral, solidario eta kalitatezko bat defendatzen dugu, eta horretarako 15/97 eta 
16/2012 legeak indargabetu nahi ditugu, osasun-arretaren unibertsaltasuna, osasun-
zerbitzuen ekitatea, pribatizazioen lehengoratzea eta erabilera-uneko doakotasuna —
koordainketarik gabe— lortzeko bermea baita. Osasuna eskubide bat da, eta ez salgai 
bat; osasun-sistema publiko eta unibertsal bat defendatzen dugu.

Osasuna politika publiko guztien erdigunean jartzeko apustua egiten dugu, politika 
horien gehiengo zabalak osasunaren aldagai sozialen bati (faktore sozioekonomikoak, 
ingurumena, bizitzeko ingurunea, eta abar) eragiten diotela aintzat hartuz, zeinek 
norbanakoen osasunaren azken emaitza baldintzatzen duten eta norbanako horiek 
bizitza-ohitura batzuk edo beste batzuk garatzeko duten gaitasunari eragiten dioten. 
Pertsonek bizitza duin bat izan dezaten eta, hala, osasun hobea izan dezaten bermatzeko 
lan egingo dugu.

Egungo osasun-larrialdiak dagoeneko Osakidetzak lehendik zituen arazo batzuk areagotu 
ditu, esate baterako, langile edo baliabide materialen eskasia. Gainera, arazo berriak 
sortu ditu, adibidez, norbera babesteko ekipamenduen edota COVID-19aren detekzio-
proben eskasia; etorkizunari begira, adostutako konponbide bat eman behar zaio horri.

Euskal osasun-sistema kolapsatzeko benetako arriskuan egon da, eta ez da gai izan 
bere langileen (langile funtzionarioen eta lan-kontratudunen) segurtasuna bermatzeko. 
Horrek guztiak EAJren politikak gure osasun-sistema abandonatu duela islatzen du, 
urte askotan zehar murrizketak eta pribatizazioak jasan baititu, eta ondorioz, gaur egun 
osasungintza pribatua osasun-gastu totalaren % 30era heltzen baita.

Ildo beretik, osasun-larrialdiak agerian utzi du beharrezkoa dela lehen mailako arreta 
indartzea eta hobetzea, nahiz eta bertako langileak urteak zeramatzaten beren egoera 
gero eta prekarioagoa zela salatzen; gainera, COVID-19arentzat txerto edo medikaziorik 
ez dagoen bitartean, lehen mailako arreta izango da gaixotasunaren jarraipena egitearen 
arduraduna eta, horrenbestez, oinarrizko osasun-zerbitzu hori indartzea eta hobetzea 
funtsezkoa da.

Gure osasungintza publikoa indartzeaz eta blindatzeaz gain, langileen baldintza 
prekarioak hobetuz eta osasun-materialaren auto-hornikuntzara hurbiltzen saiatuz, 
gure osasun-sistemak itxialdiaren ostean euskal gizarteari arretazko kalitatea emateko 
prestatu behar du. Birusarekin batera bizi beharko duela eta itxialdiak eta birusarekiko 
beldurrak herritarren osasun fisiko eta mentalarengan sortu dituen ondorioak artatu 
beharko dituela jakinik egin beharko du hori guztia.

Elkarrekin Podemos-IU alderdian defendatzen dugu, osasun-sistema publiko bat 
eraikitzeko aurrerapausoak eman nahi baditugu, beharrezkoa dela “osasuna babesteko 
eskubidea” ideiatik “osasunerako eskubidea” ideiara igarotzea, zeinaren azken xedea 
herritarren osasuna hobetzea izango den, eta ez soilik gaixotasunak artatzea.
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Badakigu osasun-sistemek egoki funtzionatu dezaten unibertsaltasun, ekitate eta 
elkartasun, gardentasun, parte-hartze, eraginkortasun eta efizientzia, integritate, 
jardunbide egoki, etika eta erantzukidetasun irizpideei erantzun behar dietela, eta guk 
balio horiek guztiak bultzatu nahi ditugu, Munduko Osasun Erakundearen gomendioekin 
bat etorriz.

427. Aurrekontuetan osasungintza publikoa blindatuko dugu osasungintzara 
bideratutako inbertsioa BPGaren % 7ra igoz, EBeko herrialde aurreratuen lerroari 
jarraiki. Osasungintzako inbertsio-mailak handituko ditugu, izan ere, austeritate politikek 
horrenbeste ahuldu dituzte gure osasun-sistemak ezen arriskuan jarri baitute zenbait 
mehatxuren aurrean —esate baterako, koronabirusa— daukagun erantzuteko gaitasuna. 
Horretarako, Osakidetzaren finantziazioa gutxienez Euskadiren BPGaren % 7ra igoko 
dugu  datorren legealdian zehar, estandar europar gorenen parera eramanez.

428. Zerbitzu publikoaren kalitatearekin eta irisgarritasunarekin daukagun 
konpromisoa berrituko dugu Euskadin bizi diren pertsona guztiak eta atzerrira joan 
direnak barne hartuko dituen osasun-estaldura unibertsala defendatuz.

429. Euskadin bizi diren herritar guztiei osasun-txartel indibiduala (OTI) ematea 
proposatzen dugu.

430. Erizainek sendagaiak erabili eta banatzeko baimena arautzen duen 954/2015 
Errege Dekretua kentzea babestuko dugu, ez baitu lanbide horren errealitatea aintzat 
hartzen.

431. Etorkinen biztanleria baldintza beretan artatzen saiatuko gara, horretarako 
osasungintzako langileei trebakuntza eskainiz: kulturarteko konpetentzien eta 
osasunaren eta osasunaren prebentzioaren ikuskera ideologikoen gaikuntza; eta beste 
kultura batzuetako osasunaren prebentzioaren, zaintzen, gorputzaren trataeraren eta 
intimitatearen ikuskera ikuspegi sozioantropologiko batetik landuz.

432. Osasun-estaldura unibertsaletik osasunerako estaldura unibertsalera joan 
nahi dugu, ez ordaintzearen ondoriozko energia-hornidura gabetzeen aurkako klausulak 
txertatuz, etxebizitzarako eskubidea garatuz, eta abar. Izan ere, gai horiek eragin handia 
dute biztanleriaren osasunarengan.

7.2.1. Osasun publikoari eta Osakidetzari buruzko neurriak

433. Osasun-langileen lan-baldintzak hobetuko ditugu. Plantillak sendotu eta 
behin-behinekotasuna murriztuko dugu. Osasun-larrialdian zehar egindako aldi bateko 
kontratazioak Osakidetzan mantenduko ditugu normaltasun berria finkatu arte.

434. Soldata igoera/konpentsazio bat ezarriko diegu osasungintzan edo zaharren 
egoitzetako arretan diharduten langileei COVID-19aren aurka egin duten lanarengatik, 
bultzatuko ditugun soldata- eta lan-baldintzak kaltetu gabe, eta Zerbitzu Publikoen 
Sindikatuen Europako Federazioaren barruan adostutako akordio partekatuaren lerroari 
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jarraiki. Era berean, COVID-19aren aurka lehen lerroan aritu diren langileen lan-karga 
murriztearen alde egingo dugu lan.

435. Lehen mailako arreta indartuko dugu (familia-medikuak eta pediatrak) 
langileen plazak gehituz eta egungo arreta-ratioak murriztuz, baita gaixoaldi-bajan 
edo oporretan daudenean horien ordezkapena bermatzeko ere. Horretarako lehen 
mailako arretaren estrategia berri bat osatu beharko da, pertsonen osasunaren arretan 
oinarritutako eredu komunitario batera bideratuta egongo dena.

436. Zaharren egoitzak euskal sistema soziosanitarioan txertatzearen alde 
jardungo dugu. Lehen mailako arreta lehenetsi behar da, langile eta baliabide gehiagoz 
hornituz, eta zaharren egoitzetako osasun-arreta modu iraunkorrean emateaz arduratu 
beharko da.

437. Babes-materialaren berehalako eta behar adinako bilketa sustatuko dugu, 
COVID-19ak gorakada bat izanez gero prest egoteko. Premiazko osasun-materiala eta 
NBEak tokian bertan ekoiztea sustatuko dugu, Euskadiko industria soziosanitarioa modu 
zuzenean indartuz.

438. Espetxeetako gure osasun-sistema hobetzea, herritar presoei laguntza bera 
emanez eta gainerako biztanleria osoari ematen zaizkion laguntza-programa guztiak 
eskainiz. Espetxeetako azpiegiturak COVID-19ari aurre egiteko behar diren osasun-
baldintzetara egokitzea.

439. Osasun mentalaren gure sistema pandemiaren errealitate berrira egokituko 
dugu, bere programak eta laguntza-zerbitzuak hobetuz. Ezinbestekoa da osasungintza 
publikoak itxialdiaren, doluaren eta errealitate sozioekonomiko berrien ondorioz zerbitzu 
horiek duten eskaera handiagoa behar bezala artatu ahal izatea.

440. Ospitale-oheen eta ospitale publikoetako OLTen kopuruak handituko 
ditugu, munduko osasun-sistema aurreratuenen OLT/mediku ratioak izatera heldu arte.

441. Bazterkeria-, mendekotasun-, ezgaitasun- eta gizarte-deserrotze egoeretan 
dauden kolektibo bereziki kalteberei bideratutako zerbitzuen eta programa/ekintzen 
diseinua eta ezarpena sustatuko dugu.

442. Osakidetzaren doako estalduraren barruan eskaintzen diren zerbitzuei aho-
hortzetako osasuna, oftalmologia eta entzumen-osasuna gehituko dizkiegu. Lehen 
mailako arretako zentroetan podologia-zerbitzua txertatuko dugu.

443. Sexu- eta ugalketa-eskubideak osasun-sistemaren barruan sartuko ditugu. 
Unitate espezifikoak sortuko ditugu indarkeria matxista atzemateko eta osasun-sistema 
beraren indarkeria instituzionalari aurre egiteko, besteak beste, indarkeria obstetrikoari. 
(Ikus Horizonte morea).

444. Indarkeria matxistaren alorrean, osasungintzako profesionalen etengabeko 
trebakuntza eta sentsibilizazioa txertatuko dugu. (Ikus Horizonte morea).
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445. Errehabilitatzaileen eta fisioterapeuten plantilla handituko dugu 1000 
biztanleko, OMEk gomendatzen duen eran, eta errehabilitazio-terapia hasteko 
itxarote-egunak pixkanaka murriztuko dira. Arnas-fisioterapiako langileak gehituko 
dira espezialitate altuko zerbitzuetan, esate baterako, ZIUn, erredura handietan edota 
suspertze-atalean.

446. Osasun-politikan norabide-aldaketa bat sustatuko dugu, zerbitzuaren 
kalitatea mantentzeko eta osasun-sistema publikoa indartzeko xedez, baliabide 
publikoen kudeaketa eraginkor bat burutuz eta azpikontratatzean eta zerbitzuen 
pribatizazioan oinarritutako beste eredu batzuei aurre eginez.

447. Pribatizatutako zerbitzuak Osasun Sistema Publikora Itzultzeko Plan bat 
abiaraziko dugu, eta emakidadunen kontratuak, zigorrak eta onurak betetzen direla 
ziurtatuko dugu jarraipen zorrotz bat eginez.

 O Egungo hitzarmenak ikuskatuko ditugu eta kostu-eraginkortasunari dagokionez zer 
nolako gastu erreala dakarten argitaratuko dugu gardentasunez.

 O Sektore pribatuko hitzarmen-politikak berrikusiko dira, eta egungo hitzarmenen 
kalitatea baloratu eta ebaluatuko da. Tolosaldeako Asunción Klinikako eta Donostiako 
Ospitale Onkologikoko hitzarmenen egoera arreta bereziaz aztertuko da, eta horiek 
osasun-sektore publikoan txertatzeko aukera aztertuko dugu. Era berean, Gipuzkoako 
Osasun Mentaleko Sareko ospitaleen hitzarmen-egoera aztertuko dugu.

 O Ospitale eta ospitalez kanpoko zerbitzuen azpikontratazio guztiak berraztertuko 
ditugu, euren kostu-eraginkotasunari eta neurri bakoitzaren egokitasunari erreparatuz.

 O Sektore pribatuarekin hitzarmenak etengo ditugu eta jarduera horren kudeaketa 
berreskuratuko dugu. Azpikontratatutako egiturazko zerbitzuak Osakidetzaren 
erakunde publikoan txertatuko ditugu, lan-kontratudun finkoko langile gisa langileen 
plantillan gehituz. Osasun-zerbitzu bakar bat ere ez pribatizatzeko xedea daukagu.

 O MUFACE, MUGEJU eta ISFAS-ek, gizarte-segurantzarekin lankidetzan diharduten 
enpresek eta beste sistema zatikatu batzuek emandako osasun-zerbitzuak pixkanaka 
osasungintza publikoan integratzea.

 O Aldundiei eskaera egitea, euren hirugarren adineko egoitzen kudeaketa zuzena 
berreskuratu dezaten. Aldundien mendeko hirugarren adineko pertsonen egoitza 
publikoen euskal sarea Osakidetzan txertatzearen bideragarritasuna ikertuko dugu, 
kudeaketa eta kontrolaren lotura eraginkor baten bidez.

448. Osasun Sistema Nazionalaren kudeaketa-modu berriak gaitzeari buruzko 
15/97 Errege Dekretua indargabetuko dugu. Errege Dekretu horrek esplizitu egiten 
du ospitaleetako unitateak eta zerbitzu klinikoak modu autonomoan pribatizatzeko, 
bereizteko edota ituntzeko aukera. Osasungintza publikoak esklusiboki kudeaketa 
publiko zuzena izatea nahi dugu.

449. Osasun publikoaren eta osasun-arretaren demokratizaziorantz joan nahi 
dugu, osasun-zerbitzuak herritarrengan ardaztuz, euren ongizate fisikoa, psikikoa eta 
soziala hobetzeko asmoz, zaintza horien protagonista bihurtuz. Horretarako harreman, 
kontsulta eta partaidetzarako teknologia berriak ezarriko ditugu.



114 PROGRAMA AUTONÓMICO 2020

450. Osasun-zentroetan herritarren parte-hartze zuzena sustatuko dugu osasun-
zentroetako partaidetzari buruzko lege berri bat sortuz, eta langileen parte-hartzea 
bultzatuko dugu osasun-sistemako erakunde guztietan. Erakunde Sanitario Integratuetan 
(ESI) herritarren, gizarte-eragileen eta langileen parte-hartzea bultzatuko dugu.

451. Gardentasunaren Legea betetzea exijituko dugu. Osasunaren arloan, 
gardentasuna ez zaio soilik azpiegituren, prozesuetako adierazleen eta osasun-emaitzen 
alorrari aplikatu behar, baizik eta baita erabakiak hartzerakoan izandako politika eta 
prozeduren argitalpenari ere. Osakidetzaren zerbitzuak ematen dituzten enpresen 
kontratuzko harreman guztiak argitaratuko ditugu, horien zuzendaritza-karguen soldata 
eta ordainak barne, eta hitzarmenen erregistro publiko bat osatuko dugu.

452. Osakidetzaren zentro guztietan “gobernantza onaren” prozesuak ezarriko 
ditugu. Itxarote-zerrenden kudeaketa aztertuko dugu prozesu guztietan (kontsultak, 
ebakuntzak eta diagnosi-prozedurak), eta horien kudeaketa-prozesuetan gardentasun-
irizpideak txertatuko ditugu.

453. Osakidetzako Enplegu Eskaintza Publikoen eredu-aldaketa sustatuko dugu, 
EPE prozesuetan transferentzia eta demokrazia ziurtatzeko, eta plazak modu arinagoan 
esleitzeko. Langileen prekarizazioa desagerraraziko dugu, helburu gisa plantilla osoaren 
bitartekotasuna % 10etik jaistea ezarriko dugularik. 

454. Sistema publikoa blindatuko dugu osasun-zentro publiko guztietan sektore 
pribatuarekin bateraezintasunak finkatuz, kontratu berrietan eta erantzukizun handiko 
karguetan behinik behin.

455. Gizarte-eragileekin eta langileekin adostasun batera heltzea bultzatuko dugu 
beharrizanen araberako ordezkapenen eta errefortzuen kudeaketari dagokionez.

456. Osasun Saileko eta haren mendeko zentro publiko guztietan, jarduketen 
funtzionamenduari buruzko kode etiko eta demokratiko bat garatuko dugu, nahitaez 
bete eta aplikatu beharko zaiena bai gobernu-erakunde eta gobernu-organo, langile eta 
kontratatzen diren enpresa eta langile guztiei.

457. Osasungintza publikoan “ate birakariak” ezabatuko ditugu, eta konpromiso 
handiz borrokatuko gara ustelkeriaren aurka.

458. Ikuspegi feminista duen osasunaren aldeko apustua egingo dugu. Sexu- eta 
ugalketa-osasunerako sarbidea eta arreta hobetuko dugu, honako proposamen hauen 
bidez:

 O Programei buruzko (baheketa, aldizkako azterketak...) informazio-eskaintza eta 
horien ebidentzia zientifikoak hobetuko ditugu. Nori zuzenduta dauden eta horietara 
sarbidea izateko zer egin behar den adieraztea, baita kontrazepziorako sarbide 
eraginkorra izateko ere.

 O Hezkuntza eta prebentzioa gehiago nabarmendu behar dira, ikuspegi fisiko, 
psikologiko eta sozial batetik. Sexu- eta ugalketa-osasuneko kontsultetan arreta 
handiagoa eskaini behar zaio genero-indarkeriaren prebentzioari, konfiantzazko eta 
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segurtasunezko espazio pribilegiatuak izan behar baitute.

 O Emakume nerabe eta gazteentzako programa bereziak abiaraztea bultzatuko 
dugu, sexu-harremanetan desparekotasun handiena jasaten dutenak baitira: 
preserbatiboaren erabilera negoziatzeko ezintasuna, xantaiak, mendean egotea edota 
zalantzazko onarpena.

 O Osasun-sistema nazionalean abortatzeko eskubidea arautzen duten legeak betetzea 
bermatuko dugu. Halaber, sexu- eta ugalketa-eskubideekin lotutako unitateak eta 
zerbitzuak sustatuko ditugu.

 O Mutilazio genitalaren eta genero-indarkeriaren protokoloak betetzen direla eta 
indarkeria-egoerak atzemateko eta biktimen babesa bermatzeko modu egokian 
funtzionatzen dutela ziurtatuko dugu.

 O Sexu-esplotaziora bideratutako pertsonen salerosketari buruzko protokolo bat 
sortuko dugu. Arreta berezia ipiniko dugu osasun-arloko langileen trebakuntzan, 
protokolo horiei buruz informazioa emateko eta horiek abiarazteko gaitasuna izan 
dezaten,  programa horietan artatuak izaten diren pertsonek (emakume etorkinak eta 
genero-indarkeria jasaten duten emakumeak bereziki) aurreiritzi sozial nabarmenak 
pairatzen baitituzte.

459. Gizartearen desmedikalizaziorantz abiatu nahi dugu. “Medikalizazio” hori 
saihestu nahi dugu, haren ondorioz medikoak ez diren arazoak diagnosi-sailkapen 
bihurtzen baitira eta medikuntzaren edo psikologiaren esparruko arazo gisa lantzen 
baitira, halakoak izan gabe ere, esate baterako, emozioak, jokabideak edo jokaerak, 
edota eguneroko bizitzako egoerak (herabetasuna, burusoiltasuna, menopausia...). 
Industria farmazeutikoak egoera hori sustatzen du, eta eguneroko bizitzako ohiko 
egoerak konpontzeko beharrezkoak ez diren sendagaien eta teknologiaren kontsumora 
eramaten gaitu.

460. Industria farmazeutikoak gure kudeatzaile eta profesionalengan daukan 
gehiegizko eraginari, eta horren ondoriozko sendagaien eta teknologien gehiegizko 
preskripzioari aurre egingo diogu. Egoera horrek dakarren gastu farmazeutiko altua, 
nabarmen optimizatu ahalko litzateke. Osasun-sistema osoan sendagaien zentzuzko 
erabilera eta psikofarmakoen kontsumoaren murrizketa-politika bat sustatuko dugu, 
izaera integrala izango duena.

461. Osasunerako hezkuntza areagotzearen alde lan egingo dugu, jendeari euren 
bizitzako arazo gehienak modu autonomoan ebaztea, kanpaina medikalizatzaileen 
aurrean kritikoak izatea eta bizitzako egoera eta ondoezen konponbidea osasun-
sistematik kanpo aurkitzea ahalbidetuko diena.

462. Pedagogia-lana egingo dugu medikuntza muga etikoak eta teknikoak dituen 
zientzia gisa sustatzeko, non proba, tratamendu eta esku-hartze bakoitzak arrisku bat 
dakarren. Lehen mailako komunitate-arretako taldeek rol pedagogiko garrantzitsua 
izango dute artatzen duten biztanleriari dagokionez.

463. Jarduera komunitarioak sustatuko ditugu osasun-zentro guztietan. Gaixoen 
autonomia sustatzen duten antolaketa-egiturak bultzatuko ditugu. Zahartze aktiboaren 
politikak eta programak ezarriko ditugu.
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464. Osasungintzako langileei beharrezko baliabideak emango dizkiegu (denbora 
egokia, babes publikoa, gaixo kopuru txikiagoa) gaixoen osasunari eragiten dieten 
erabakietan haien parte-hartzea sustatzeko harreman terapeutikoa eraiki ahal izan 
dezaten, baliabide ez-farmakologikoak lehenetsiz.

465. Osasungintzako langileek egunerokotasuneko estrategia desmedikalizatzaile 
horietan parte hartzea sustatuko dugu, honako neurri hauen bidez:

 O Laborategi farmazeutikoetako eta teknologia medikoko multinazionaletako 
ordezkariek lanorduetan marketin-ekintzak egiteko eta sarbidea izateko debekua 
ezarriko dugu osasun-zentro, anbulatorio eta ospitaleetan.

 O Industriak babestutako saio, hitzaldi edo lantegiak kenduko ditugu. Zentro publikoetan 
trebakuntzan diharduten profesionalek  interes-gatazka aitortu beharko dute 
derrigorrez.

 O Interes-gatazkaren derrigorrezko aitorpena ezarriko diegu osasun-sare publikoan 
erabiltzen diren materialak edo sendagaiak hautatzeko ardura duten profesionalei.

 O “Lehen aukerako” sendagaien gida bat osatuko dugu eta bere erabilera sustatuko dugu 
sendagaiak agintzen dituzten profesionalen artean eta, hala, sendagaien tratamenduak 
homogeneizatuko ditugu ebidentzia klinikoetan eta sendagaien zentzuzko erabileran 
oinarrituta.

466. Egungo osasun-ereduaren aldaketa bat sustatuko dugu, kronizitatera 
bideratzeko, izan ere, akutuen arretaren egungo ereduak ez du uzten kronizitatearen 
fenomenoak iradokitzen dituen erronkei bide ematen. Horretarako, honako hau 
proposatzen dugu:

 O Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteak identifikatzea eta geruzatzea,  ondo 
definitutako protokolo espezifikoei jarraiki.

 O “Kasuen kudeatzailearen” irudia bultzatzea, erizaintzaren errefortzu garrantzitsu baten 
bidez.

 O Urrutiko jarraipen- eta monitorizazio-sistemak garatzea.

 O Gaixoaren autonomia sustatzea eta bere parte-hartzea areagotzea, bere tratamenduan 
eta gaixotasunaren jarraipenean.

 O Osasun-sistemarekin harremanetan jartzeko komunikazio-kanalak biderkatzea, 
herritarren eta gaixoen eskura kanal desberdinak ezarriz eta osasun-zerbitzuen 
irisgarritasuna eta unibertsaltasuna hobetuz.

 O Ospitaleko asistentzia eta egonaldi ertain eta luzeen berrantolaketa. Horretarako, 
beharrezkoa da gaixoak euren beharren arabera zentro-mota bakoitzera bidaltzeko 
esleipen egokia zehaztasunez definitzea.

 O Arazo kronikoak, zaintza-eskakizun altuak edo kasu bereziak dituzten pertsonei 
laguntza-zerbitzuak euren etxeetan ematea. Halako kasuetan, erakunde publikoek 
zaintza-mota horiek babestu behar dituzte.

 O Modu publikoan bereziki, bitarteko zainketen edo zainketa azpiakutuen edo egonaldi 
ertaineko zerbitzuetan ohe erabilgarrien kopurua igotzea, eta, akutuen oheekin batera, 
osasun-eskualdeetan ospitale monografikoak edo mistoak ezartzeko aukera.

467. Lurraldearen ondoriozko osasun-arretaren arloko desberdintasunak 
desagerrarazteko xedez, zentzu horretan kaltetuenak diren eskualdeetan osasungintza 
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indartuko duten ospitaleen irekiera ebaluatu eta sustatuko dugu, esate baterako, 
Tolosaldeko kasua edo Sestaoko subakutuetan ospitale berri bat irekitzeko aukera 
balioetsiko ditugu. 

468. Hiru Lurraldeentzako Zainketa Aringarrietako Plan bat garatuko dugu. 
Osasun-zentroei babes berezia emango diegu.

469. Osakidetzako Osasun Arloko Berrikuntza eta Ikerketaren Unitateko (BIOEF) 
plaza guztiak egonkortuko ditugu.

7.2.2. Lehen mailako arreta, osasun sistemaren ardatza

470. Lehen Mailako Arreta (LMA) bultzatuko dugu osasun sistemaren ardatz gisa, 
eta talde eta langile horiei kudeatzeko autonomia eta erabakitzeko ahalmen handiagoa 
emango diegu, herritarren arazoen % 80 horrela konpondu daitezkeelako. Horretarako 
ezinbestekoa da:

 O LMA finantzatzea, behar adina langile eta bitarteko izan ditzan, herritarren beharrei 
aurre egingo dieten diziplina anitzeko taldeak ahalbidetuz.

 O LMArako aurrekontuak nabarmen areagotzea, osasuneko aurrekontuaren % 25 
ingurura irits dadin.

 O LMAren giza baliabideak areagotzea, murrizketen aurreko plantillak berreskuratuta eta 
gehieneko muga batzuk ezarrita biztanleko profesionalen ratioetan, zeinetan kontuan 
hartu beharko baitira, noski, herritarren adina, osasuna eta egoera sozioekonomikoa.

 O Osasun-langileen profilak eta zereginak birdefinitzea eta administrazio-lanetik 
kentzea, pazienteei arreta eskaintzeko behar adina denbora izan dezaten.

 O LMAk baliabide diagnostikoak eskuratu ditzan erraztasunak ematea. Protokoloak eta 
koordinazioa partekatzea, arreta espezializatuarekin.

 O Kontsultarako gehienez 48 orduko itxaronaldi bat ezartzea, eta lehen egunean arreta 
ziurtatzea itxaron ezin duten osasun-arazoetarako, eta ordutegia goizez eta arratsaldez 
zabaltzea, hala ezarrita ez dagoen lekuetan.

 O Osasuna sustatzeko eta komunitateko jarduerak bultzatzea (ikus gorago “gizartearen 
medikalizazioa gutxitzea”) osasun-zentro guztietan, eta arretari izaera integrala eta 
diziplina anitzekoa ematea, haren erabakitze-ahalmena areagotzeko.

 O Lehen mailako arreta-sisteman honako hauek sartzea: psikologoak, hortzetako 
higienistak (emakumeentzako programetan, haurdun dauden emakumeen aho-
hortzen kontrolerako, eta beste paziente kroniko batzuentzat), eta fisioterapeutak eta 
errehabilitazio-unitate komunitarioak, ez dauden lekuetan.

 O Podologoak, 65 urtetik gorako pertsonak eta gaixotasun kronikoak dituztenak 
artatzeko, beharrezkoa denean.

471. Osasun-arazoei batera helduko diegu lehen arretaren, arreta 
espezializatuaren eta arreta soziosanitarioaren artean, honako hauen bidez:

 O Koordinazio- eta komunikazio-bide azkarrak ezartzea.

 O Ohiko osasun-arazoetarako protokolo bateratuak ezartzea, eta espezialisten 
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arteko komunikazioa erraztea.

 O Laneko jardueren eta prozesuen koordinazioa hobetzea osasun-zentroen eta 
ospitaleen artean; horrela, bikoiztasunak saihestu, sistemaren eraginkortasuna 
hobetu, eta elkarren arteko ezagutza eta konfiantza areagotzeko harremanak 
estutuko dira, zentroetako profesional guztien artean.

 O Itxarote-denbora egokiak ezartzea. Osasun-arretan gehieneko atzeratze-
mugak ezartzea proposatzen dugu: 48 ordu lehen mailako arretan, 15 egun 
espezialisten kontsultan eta kirurgiako itxarote-zerrendetan, patologien 
larritasunaren arabera. Horretarako beharrezkoak diren baliabide publikoak 
jarri behar dira.  Ahal den neurrian, diru publikoa ez da medikuntza pribatura 
bideratuko, eta osasun-sistema publiko eraginkorrago bat izateko inbertituko 
da.

472. Realizar un estudio sobre las necesidades de recursos humanos en AP y 
realizar una OPE específica a mitad de legislatura con el que cubrir, al menos, el 80% 
de las plazas estructurales del servicio con personal estatutario.

7.2.3. Osasun mentaleko arreta hobetzea

473. Osasun mentaleko arretaren zeregina indartuko dugu osasun-sistema 
publikoan, Osasun Mentaleko Sareak eskainitako asistentzia-maila optimizatuz eta 
haren baliabideak eta lehen mailako arretakoak koordinatuz, bereziki nahasmendu 
mental arrunten edo ez oso larrien jarraipena egiteari begira. Nahasmendu mental 
larrien kasuetarako laguntza jarraitua lortzen saiatuko gara maila guztietan (ikus aurrerago 
“Arreta soziosanitarioa”). Horretarako:

 O Pazienteen autonomia bultzatuko duen Osasun Publikoko eredu batean txertatutako 
osasun mental baten alde egingo dugu, arreta on baten bidez, irizpide teknikoetan 
–ez ideologizatuetan– oinarritutako zerbitzuen bidez, laguntzaren jarraitutasuna 
bermatuta, eguneroko bizitzatik hurbil dauden tratamenduekin, eta ospitalizazioa 
gutxituta.

 O Arreta-bitartekoak eredu komunitariora orientatuko ditugu; hala, espazio 
soziosanitarioa garatu nahi dugu, erakundeak, profesionalak eta herritarrak 
gaixotasunekin eta gaixoekin inplikatu daitezen.

 O Osasun mentaleko arazoak diagnostikatuta dituzten pertsonen giza eskubideen 
garapen eraginkorraren alde egingo dugu. Estigmaren aurkako politika guztiak 
garatzea, pazienteentzat eta haien familientzat. Haien askatasuna, hizkuntza propioa, 
kultura, etnia, autonomia eta identitatea errespetatzea, barneratzeko, tratamendua 
emateko eta errehabilitazio psikosozialeko prozesuetan.

474. Herritarren behar errealak aintzat hartuko dituzten osasun mentaleko 
politikak garatuko ditugu, honako hauen bidez:

 O Gizarte-beharren arabera lurralde bakoitzaren lehentasunak jasoko dituzten osasun 
mentaleko politikak, behar besteko finantzaketa jarrita eta beste arlo batzuekin 
koordinatuta, bereziki gizarte-zerbitzu, hezkuntza, enplegu eta etxebizitzaren arloekin. 
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 O Psikiatriaren erreformara orientatutako politikak, planteamendu sozialak berreskuratuz, 
ospitale, farmako eta gehiegizko esplorazio-probetan oinarritutako planteamenduen 
aurrean. Pazienteak eta senideak asebeteta geratzea, asistentzia-arloetan, bai eta 
profesionalen artean eta lehen mailako arretak oinarrizko eginkizuna bete behar duen 
arloetan ere.

 O Politika horiek estrategikoki honako alderdi hauek sustatuko dituzte: osasun mentala, 
gaixotasun mentalen prebentzioa, pazienteen eta desgaitu psikikoen integrazioa 
gizarte-ingurunean, eta informazio, ikerketa eta ebaluaziorako sistemen garapena, 
osasun mentaleko adierazleak hobetzeko.

 O Gaixotasun mental larriak dituzten haur eta nerabeentzako zerbitzuak/programak/
ekintzak diseinatzea eta ezartzea, heldutasunerako bidean eta gizarteratzeko eta 
eskolaratzeko prozesuan lagungarri izango zaizkien errehabilitazio-programak 
(psikosoziala, eskola integrazioa…) eskaintzeko.

475. Finantzaketa espezifikoa izango duen Osasun Mentaleko Plan baten alde 
borrokatuko gara. Osasun mentalari esleitutako aurrekontuak eskasak dira, gaia ez baita 
lehentasun bat agenda politikoan. Horretarako, honako hau proposatzen dugu:

 O Bereziki kalteberak izan arren arreta eskasa jasotzen duten biztanleen taldeak eta 
eremuak gehitzea:  haurrak, nerabeak, agureak, adimen-atzeratasuna eta nahasmendu 
mental larria duten pertsonak, presoak, eta baztertutako beste sektore batzuk. Osasun 
mentalaren ahaztura kronikoa saihestea.

 O Gobernuaren inbertsio handiagoaren aldeko apustua egitea, eskaera berriei 
erantzuteko zerbitzuak behar bezala garatzeko; batez ere, errehabilitazioan, ikerketa 
independentean, kalitatezko prestakuntzan eta laguntza-programen ebaluazioan.

 O Gizartearen beharrei erantzuteko beharrezkoak diren osasun mentaleko profesionalak 
kontratatzea. Osasun mentaleko profesionalen gabezia eztabaidagai izan da azken 
urteetan. Kantitatea zehazteko aintzat hartzen dira biztanleriaren osasun-beharrak 
eta nahi dugun eta lor dezakegun jarduera profesionala. Oso aktibo garrantzitsuak 
dira osasun mentaleko zerbitzu batean; haien kopurua, motibazioa, prestakuntza eta 
konpetentzia interesatzen zaigu.

476. Batzorde iraunkor bat sortuko dugu, administrazio publikoarekiko 
independentea izango dena, egungo egoera baloratzeko, etorkizuneko garapenaren 
inguruko aholkularitza emateko, eta erreforma psikiatrikoaren aldaketak ebaluatzeko.

477. Zerbitzu soziosanitarioen mapa autonomiko bat sortuko dugu, gizarteratze-
plan espezifiko batekin, lehen mailako arreta-zerbitzuen eta etxez etxeko ospitaleratze-
zerbitzuen bidez emandako etxez etxeko laguntza aurreikusiko duena.

478. Osasun mentala koordinatzeko eta sustatzeko agentzia bat sortuko dugu, 
lurralde historiko bakoitzean edo, gutxienez, Euskadi osoan, laguntza psikosozialeko 
sareak indartuta eta familien eta gaixoen elkarteei baliabide gehiago emanda, estigma 
desagerrarazteari begira betiere.
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7.2.4. Arreta soziosanitarioa

Arreta soziosanitarioa zainketen multzo bat da, osasun-egoeragatik, mendekotasun-
mota eta mendkotasun-mailagatik eta arazo sozialengatik bazterkeria jasateko arriskua 
dela eta, aldi berean osasun- eta gizarte-laguntza behar duten pertsonei eskaini behar 
zaiena, modu koordinatuan, egonkorrean, eta arretaren globaltasun- eta jarraitutasun-
printzipiora egokituta.

Arreta soziosanitarioak bi sektore hauen egituren eta zerbitzuen parte-hartzea 
eskatzen du: osasunekoa eta gizartekoa. Euskadin, arreta soziosanitarioaren zereginetan 
inplikatutako erakundeak honako hauek dira: EJren Osasun Saila, Osakidetza Euskal 
Osasun Zerbitzua, Foru Aldundiak, udalak eta, beharren arabera eta une jakin batzuetan, 
hezkuntza eta justiziaren arloko erakundeak.

Bi sektore horien parte hartzea kudeatzeko hainbat eredu diren arren (sektoreen 
integrazioa, sektore berri baten sorrera…), gaur egun eta gure testuinguruan zerbitzuen 
arteko koordinazioa hautatu da, eredu gisa.

Eredu horren oinarria da behar soziosanitarioen arreta modu jarraituan eta koordinatuan 
ematea, baina garrantzi handiagoa eman behar zaio askotariko esku-hartze mailen arteko 
integrazioari, kolaborazioari eta osagarritasunari, bai profesionalen artean, bai osasun- 
eta gizarte-erakundeen artean.

Hori dela eta, gure aburuz, arlo publikotik arreta soziosanitarioaren helburuek hauek izan 
behar dute:

 O Osasun- eta gizarte-erakundeak modu egokian koordinatzen eta integratzen direla 
ziurtatzea, efizientzia- eta efikazia-irizpideen arabera, beren osasunagatik (gaixotasun 
kronikoak/ endekapenezkoak / konplexuak) eta egoera sozialagatik (mendekotasun 
funtzionala eta soziala) egoera ahulean dauden eta bi erakunderen esku-hartzea aldi 
berean behar duten pertsonei ahalik eta arreta onena (kalitate-irizpideak) emateko.

 O Pertsonen beharretan oinarritutako baliabide eta zerbitzu egokiak eta eraginkorrak 
bermatzea, eta zerbitzu berriak planifikatzea, biztanle interesdunengan hautemandako 
beharrak oinarri hartuta eta, oro har, biztanleen aldaketa sozialen, epidemiologikoen 
eta sozioekonomikoen eskakizunak aintzat hartuta.

 O Egoera soziosanitario ahulean dauden pertsonentzako ahalik eta bizi-kalitate onena 
lortzeko xedea izango duen osasun- eta gizarte-politika bat sustatzea, mendekotasunari 
eta osasun-konplikazioei aurre egiteko prebentzio ikuspegi bat lehenetsiko duena.

Biztanleriaren zahartzeak eta mendekotasunaren eta gaixotasun kronikoen igoerak 
galdera handiak planteatzen dituzte zahartutako biztanleria batek eskatzen dituen 
zaintzen inguruan; izan ere, arazo sozialak eta sanitarioak gero eta konplexutasun 
handiagoz korapilatzen dira, eta hori dela eta, beharrezkoa da zaintzen jarraitutasun 
koordinatua eta osagarria izatea.

Hiru gertaera garrantzitsu horiek (zahartzea, mendekotasuna eta kronikotasuna), krisi 
ekonomikoak gure Ongizate Sistema pitzatu eta xahutu duen eta osasun publikoa 
eta unibertsala oinarrizko eskubideak diren testuinguru batean, erronka saihestezinak 
planteatzen dizkigute, hala nola autonomia sustatzeko sistema baten garapen egokia eta 
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mendekotasunaren prebentzioa, baita, batez ere, sendatzean oinarritutako osasun-arreta 
tradizionalaren orientazio berri bat ere, beste eredu bat lortzeari begira, zeinak barne 
hartuko baitu osasunaren gaineko kontzeptu “holistiko” bat (biopsikosoziala), zaintzari 
garrantzia emango diona eta arlo sanitarioaren eta sozialaren arteko koordinazioa eta 
integrazioa beharrezkotzat izango duena.

479. Baliabide sanitarioak eta sozialak finantzatzeko, kudeatzeko eta banatzeko 
sistema bat diseinatuko dugu, bi sistemen arteko koordinazio soilaz harago joango 
dena.

480. Plan espezifikoen diseinua bultzatuko dugu, arreta soziosanitarioaren eta 
diziplina anitzeko trataeraren beharra izan dezaketen herritarrentzat: dibertsitate 
funtzionala eta mendekotasuna duten pertsonak; gaixotasun kronikoak eta/edo 
endekapenezko gaixotasun progresiboak fase aurreratuan dituzten pertsonak; 
gaixotasun arraroak dituzten pertsonak; egoera aringarri/terminalean dauden pertsonak; 
nahasmendu mentala duten pertsonak; patologia duala duten pertsonak; gizarte-
bazterketa jasateko eta babesik gabe geratzeko arriskuan dauden pertsonak, osasun-
egoera ahula dutenak eta/edo arrisku taldean daudenak; behar bereziak dituzten 
haurrak; askotariko gertaera traumatikoen eraginez (sozialak, ekonomikoak, etab.) arrisku 
psikosozialean dauden herritarrak, esate baterako, estresatuta dauden zaintzaileak; 
etxetik kanporatuak izan diren pertsonak; genero-indarkeriaren biktimak edo LGBTI 
kolektiboko kide izateagatik biktima direnak.

481. Baliabide eta zerbitzu soziosanitarioak diseinatuko ditugu, “diziplina 
anitzeko talde funtzionalak” dituen lehen mailako arretaren eredu batetik abiatuta:

 O Lehen mailako arretako osasun-langileen taldeak eta oinarrizko gizarte-zerbitzuetako 
gizarte-langileen taldeak pertsonengan oinarritutako ikuspegi baten arabera egingo 
dute lan, eta “kasuen kudeatzaileak” eta jarduteko protokoloak izango dituzte, baita 
koordinazio-baliabide egokiak ere, beste asistentzia-maila batzuekin koordinatzeko, 
hala nola ospitaleak eta komunitatean txertatutako zerbitzuak.

 O Lehen mailako arretako diziplina anitzeko taldeetan figura profesional berriak sartuko 
dira; batez ere, psikologia klinikoaren profesionalak eta fisioterapeutak.

482. Arreta psikosozial espezifikorako programak abiaraziko ditugu arrisku-
egoeran dauden herritarrentzat, bai eta errehabilitazio funtzional espezifikorako 
programak ere, mendekotasun/desgaitasun-arriskuan dauden kolektiboen artean, 
esate baterako, arrisku-taldeetan ahoko osasunaren prebentzioa bultzatzeko zerbitzu 
odontologikoak jarri, eta kolektibo horientzako prestazioak areagotuko ditugu.

 483. Geriatraren figura sartuko dugu espezialisten kontsulten artean, eta arreta 
berezia eskainiko diegu paziente psikogeriatrikoei eta geriatriako espezialitateko 
erizainei, komunitatean bizi den mendeko populazio geriatrikoarekin lotura egiteko 
langile gisa.

484. Sistema informatikoan balorazio biopsikosozialerako tresna  bakarrak jarriko 
ditugu, historia bakar batean informazio klinikoa eta soziala eguneratua edukitzeko, 
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baita beharrezkoak diren baliabideak, zaintzarako familia-euskarria eta finantzaketa-
bitartekoak ere.

485. Etxez etxeko arreta soziosanitario bat garatuko dugu, eta horren bidez 
lehen mailako arretako esku-hartzea koordinatuko da oinarrizko gizarte-zerbitzuek 
emandako etxez etxeko arretarekin.

7.2.5. Droga-mendekotasunaren eta gainerako adikzioen arreta

Adikzio eta droga-mendekotasunen arloko politikek giza eskubideen errespetuan 
eta zuzenbide-estatu sozial eta demokratiko batek berezkoak dituen eskubide eta 
askatasunetan oinarritu behar dute.  Kontsumoari lotutako arriskuen eta kalteen 
murrizketak drogei eta adikzioei aurre egiteko politikaren ardatza izan behar du, Euskadin.

Gainera, azken urteetan, bizikidetza sozialean hegemoniko bihurtu diren kontsumo-
balioek baldintzatutako fenomeno berriak sortu dira, eta arrisku eta desafio berriak 
planteatzen dituzte adikzioen sorreran; izan ere, haiek kontsumitzen dituzten herritarren 
kopurua eta profila dela eta, gizartearen arazo bihurtzen hasi dira. Apustu-etxeen 
ugaritzeak eta sare sozialen bidez haietara sartzeko erraztasunak beste erronka bat 
jarri digute aurrez aurre, eta konponbide bat eman beharko diogu, giza eskubideen 
ikuspegitik eta inplikatutako biztanleen sektoreen parte-hartzearen bidez.  

486. Ebaluatuko dugu ea lurralde bakoitzak errehabilitaziorako gutxieneko 
egitura eta programa terapeutikoak dituen, mendekotasunari, substantzien gehiegizko 
kontsumoari edo joko-adikzioaren eraginez nahasmenduak dituzten herritarren beharrei 
aurre egiteko.

487. Toxikomaniak dituzten pertsonak errehabilitatzeko eta gizarteratzeko 
zerbitzuen/programen/ekintzen diseinua eta ezarpena bultzatuko dugu, eta jarduteko 
hainbat aukera eskainiko ditugu, hala egoitza-erregimenetan, nola erregimen 
komunitarioetan edo eguneko zentroetan.

488. Jokoaren Euskal Lege berria jarriko dugu martxan, ludopatiaren aurka 
borrokatzeko oinarrizko zutabe gisa, eta arreta berezia eskainiko diegu gazteei. Euskadiko 
joko-establezimenduak eta apustu-etxeak % 50 murrizten saiatuko gara.

Lege horren xedeak dira:

 O Jokoaren publizitatea mugatzea, lehendik alkoholarekin eta tabakoarekin egin den 
moduan, barne hartuta:

• Jokoaren publizitaterako kanpoko euskarriak ez jartzea ikastetxe, unibertsitate 
eta jokalariak tratatzeko eta errehabilitatzeko zentroetako sarreretatik 500 
metro erradial baino gutxiagoko distantzian.

• 18 urtetik beherako pertsonak nagusi diren publiko bati zuzendutako 
publizitatea.
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• Zentro sanitarioak, sozialak eta soziosanitarioak eta ikastetxeak.

• Ikuskizunak emateko zinema-aretoak eta lokalak.

• Garraio publikoen barruan, geltokietan eta kai eta aireportuetako 
jendearentzako aretoetan.

• Administrazio publikoen bulegoak.

 O Enpresa horiek babestutako ekitaldiak diru publikoz laguntzea debekatzea.

 O Ordutegia murriztea, goizeko lehen orduak eta gaueko azken orduak kenduta. Era 
berean, gehiago kontrolatuko da joko-establezimendu guztietarako sarrera eta 
ostalaritza-establezimenduetan jarritako makinen erabilera.

 O Joko-establezimenduen arteko gutxieneko distantziak kalkulatuko dira berriro, eta 
500 metroko muga-tarte berria ezarriko da, ikastetxe, unibertsitate eta jokalariak 
tratatzeko eta errehabilitatzeko zentroetarako sarrerei dagokienez.

489. Jokoaren gaineko zergan % 10eko errekargua jarriko dugu, eta bildutakoa 
jokoaren adikzioa prebenitzeko eta tratatzeko funts baten sorrerara bideratuko da. Funts 
horren baliabideak erabiliko dira, hain zuzen, prebentzioa lantzeko eta joko patologikoa 
eta substantzia gabeko beste adikzio batzuk tratatzeko proiektuetan elkarteek eta 
administrazio publikoak dituzten gastuak osorik edo partzialki finantzatzeko.

490. Jokoaren ondorio patologikoei buruz ohartarazteko betebeharra ezarriko 
dugu.

491. Txanpon-makinak murriztu eta haien ikusgarritasuna gutxituko dugu, 
ostalaritzaren sektorearekin ados jarrita betiere, neurriak kalte egin ez diezaien.

492. Abian jarriko ditugu bai tratamendu prebentiboak, bai tratamendu 
psikoterapeutikoak, farmakologikoak eta integralak –kaltea murrizteari 
bideratutakoak barne hartuta–, eta gaur egungo eskaeraren neurrira egokituko 
ditugu. Adikzioen esparruan, kontsumo-ereduetan eta substantzietan gertatzen diren 
aldaketak dira araua, eta osasun-arloko profesionalek etengabeko prestakuntza behar 
dute, eskaerari ahalik eta baldintza onenetan erantzuteko.

493. Ebidentzian eta diagnostiko dualean oinarritutako programak garatuko 
ditugu droga-mendekotasunerako, lurralde bakoitzeko lehen mailako arretan eta 
ESIetako arreta espezializatuetan.

494. Abian jarriko ditugu lehentasunez askotariko kolektibo eta substantzietarako 
programa eta ekintza espezifikoak, ebidentzia enpirikoan oinarritutako programak eta 
ekintzak, eta horien ebaluazioa egingo dugu haien eraginkortasuna ezagutzeko.

495. Osasuna eta prebentzioa bultzatzearen alde egingo dugu erabat, eta 
horretarako sektorearteko hainbat neurri jarriko ditugu martxan, hezkuntza, haurtzaroa 
eta aisialdia integratzen dutenak eta osasunean eragina duten politika publiko guztiak 
bateratzea eskatzen dutenak.  Osasuna bultzatzeko eta adikzioak prebenitzeko neurriak 
hartu behar dira hainbat arlotan, hala nola familia, komunitatea, hezkuntza, lan- eta lege-
ingurunea, espetxeak, hedabideak, arrisku-egoeran dauden adingabeak eta gazteak, 
kirola eta aisialdia.
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496. Jarduteko neurriak garatuko ditugu zaintza instituzionalaren eredu 
integraletan, osasun-profesionalek osasun fisiko eta mentalean jasandako kalteak garaiz 
identifikatzeko (burn-out sindromea), hobekuntza-estrategiak abian jartzeari begira.

497. Euskadiko Osasun Mentalaren eta Adikzioen Aholku Kontseilua 
berreskuratuko dugu, haren lan-batzorde guztiekin, arlo profesionalean eta sozialean 
diharduten pertsonek gobernuaren proposamenak, neurriak eta jarduerak babesteko 
aukera izan dezaten.

498. Parte-hartze kanal errealak eta eraginkorrak garatuko ditugu, non 
gizarte zibileko erakundeek eta, batez ere, politika horien eraginpeko pertsonek 
berdintasunez eta errespetuz parte-hartzeko aukera izango baitute, beren 
esperientziaren eta egoeraren ezagutzaren berri emanez. Horretarako, lurralde historiko 
guztietan egiten diren programak eta ekintzak ebaluatuko dira.

499. Jardunbide egokien gidaliburuak egingo ditugu, adikzioen esparruan 
egindako esku-hartzeen alderdi etikoei eta legalei buruz; bereziki, neurriak 
pazientearen borondatearen aurkakoak badira eta haren askatasuna murrizten badute 
(borondatearen aurkako tratamenduak eta barneratzeak, baimenak, datu klinikoen 
konfidentzialtasuna, etab.). Lan horietan, aintzat hartuko dira Bioetikako Batzordearen 
eta sektorearteko lan-talde espezifikoen gomendioak.

500. Eraikin publikoetan azukre eta gantz askoko produktuen salmenta 
debekatzearen alde egingo dugu.

7.2.6. Heriotza duin baterako eskubidea bermatzea

501. Eutanasia despenalizatzeko Legea estatu osoan onartzea babestuko dugu, 
jarduera hori bermatuta gera dadin Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu-kartaren 
prestazio gisa, eta egoera horretan dauden eta hori eskatu nahi duten pertsonek eta 
familiek laguntza eta aholkularitza egokia jaso dezaten prozesu osoan.

502. Zainketa aringarrietarako plan bat bultzatuko dugu: horien ardatz nagusia 
lehen mailako arreta-zerbitzuen sarea izango da, eta familiako medikua eta komunitateko 
erizaina arreta-prozesuaren ardatzak izango dira, etxez etxeko ospitaleratze-zerbitzuen 
eta zerbitzu aringarrien laguntzaz.
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7.3. Etxebizitzarako eskubidea

Etxebizitza arazo nagusietako bat zen Euskadin krisi honen aurretik ere. Etxebizitza 
Konstituzioan jasotako eskubide bat bada ere, 2018. urtearen amaieran, Euskadin 84.000 
pertsonak baino gehiagok lehen etxebizitza eskuratzeko premia zuten, eta horien artetik, 
4tik 3 pertsonak ez dituzte diru-sarrerak edo dituztenak eskasak edo irregularrak dira. 
Babestutako etxebizitza bat eskuratzeko 60.000 eskaera baino gehiago ditu Etxebidek.  

Gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan daudenekin sistemak huts egiten zuen jada 
koronabirusaren pandemia iritsi aurretik: ez zitzaien erantzun bat ematen etxerik gabeko 
pertsona guztiei, eta ahalegin handiagoak egiten ziren arreta gabezia justifikatzeko hura 
emateko baino. Urtero milioika euro bideratzen dira arazoa behin betiko konpontzen ez 
duten laguntzetara. Hala, milaka etxebizitza huts dauden bitartean, jendeak kalean lo 
egiten jarraitzen du. Krisialdian, espazio publikoak egokitu behar izan dira pertsona horiei 
harrera egiteko, haien arteko gutxieneko distantziaren bermeak betetze aldera.  Bestalde, 
eskuarki, zaila izaten da pertsona askorentzat alokairua edo hipoteka ordaintzea, eta 
orain, ekonomia gelditu den honetan, familia horien diru-sarrerak are gehiago gutxitu 
dira, ia ezerezean geratzeraino. Krisiaren aurretik ere askok jatearen eta etxebizitza 
ordaintzearen artean aukeratu behar zuten, eta orain arazo hori areagotu egin da.

Euskal herritarren % 25 kalteberatasun handiko edo oso handiko egoeran daude. Baldintza 
okerrenetan daudenak (adierazle sozioekonomikoak eta energia-eskuragarritasunari eta 
energia-eraginkortasunari buruzkoak aintzat hartuta) 45.000 pertsona baino gehiago 
dira, eta 23.441 etxebizitza dituzten 3.200 eraikin baino gehiagotan bizi dira.

Babestutako etxebizitzen parkearen urritasuna herrialde gisa ate joka dugun erronketako 
bat da, Euskadi azken postuetan baitago Europan horrelako etxebizitzen sustapenean. 
Horrek zuzenean eragiten dio merkatu libreko alokairu-prezioen igoerari, ez baitute 
lehiarik merkatuan.

 Egoera horren aurrean, 58.697 etxebizitza huts ditugu, eta horien artetik, 35.647 kudeatu 
daitezke, alokairuaren merkatuan mobilizatu ahal izateko. Hori dela eta, etxebizitza 
hutsak eskura daitezkeen alokairuko etxebizitzen parkera eramateak lehentasun bat izan 
behar du gobernuaren jardunean.  Lehentasun hori Arartekoak berak jaso zuen jada 
Eusko Legebiltzarrerako 2017ko txostenean, non “euskal administrazio publikoei babes 
publikoko etxebizitzen parkea areagotzeko” eskatzen baitzitzaien.

Horri guztiari alokairuko etxebizitzen prezio altua gehitu behar diogu Euskadin. 2019ko 
bigarren hiruhilekoaren Higiezinen Eskaintzaren Inkestaren (HEI) azken txostenaren 
arabera, 2013tik gaur egun arte batez besteko alokairua % 26,6 aldatu da Euskadin, 825.4 
€-tik egungo 1.044.7 €-ra iritsita.  Beste zifra batzuen arabera, Gipuzkoan batez besteko 
prezioa 1.136 €-koa da; Bizkaian, 1.014 €-koa; eta, Araban, 917 €-koa. 

Euskadin, alokairuko erregimenean dauden higiezinen merkatuari buruzko informazioa 
eta gardentasuna hobe daitezke, eta hori lagungarria izan daiteke arrazoizko prezioak 
adosteari begira, Alokairuko Prezioen Erreferentzia Indize baten bidez.  Administrazio 
publikoek (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak) horrelako indize bat izan 
dezaten bultzatuko dugu, abiapuntu bat izan daitekeelako etxebizitza eskuragarriak 
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lortzeko beren programetan alokairuak finkatzeko, laguntzak edo zerga-murrizketak 
jaso ditzaketen alokairu-kontratuak definitzeko, edo kontsumitzaileei eta erabiltzaileei 
alokairu ez-espekulatiboak adosteko jarduera egokiei buruzko informazioa eta 
prestakuntza emateko.

Elkarrekin Podemos-IU koalizioan erabat konbentzituta gaude: Eusko Jaurlaritzak neurri 
hori ezartzeko administrazio-traktorea izan behar du, horrelako zerbait abiarazteko 
tresna egokienak haren esku daudelako. 

Bestalde, etxegabetzeen eta maizterrak botatzeko ekintzen arazoak bere horretan 
jarraitzen du hiri-alokairuen arloan, Euskadin 2019. urtean ia 1.100 etxegabetze jasan 
behar izan baikenituen eta, horien artetik, 266k exekuzio hipotekarioen bidez amaitu 
baitzuten. Etxegabetzeen kopurua gutxi gorabehera antzekoa izan zen aurreko urteekin 
alderatuta, eta hori ikusita, badirudi arazo sozial larri hau, amaitu beharrean, iraunkor 
bihurtzen ari dela eta gure erakundeek ere hala onartu dutela, eta hori, gure iritziz, oso 
larria da. 

Gainera, eta gaur egungo legediaren eraginkortasunik ezaren aurrean, erregistratu gabe 
dago “isilpeko etxegabetzeen” fenomenoa; hau da, alokairuaren abusuzko igoerak, zeinak 
kontratua luzatzeko ezarritako dataz baliatuta egiten baitira; hala, alokairuaren prezioa 
halako bi edo hiru igotzen dute, maizterrek, ordaindu ezin dutenez, alde egin dezaten. 

Egiaztatuta dago, beraz, milaka pertsonak eta familiak laguntza eta babesa jasotzeko 
premia gero eta handiagoa dutela eta alokairuaren merkatutik kanpo geratzen direla, 
prezioen eraginez ez ezik, abusuzko portaerak ere orokortzen ari direlako eta horien 
aurrean babesik gabe daudelako. 

503. Arrazoizko alokairu batez eskura daitekeen etxebizitza publikoaren parkea 
handituko dugu, kalifikazio iraunkorreko etxebizitza berria sustatuz, etxebizitza 
hutsak mobilizatuz, finantza-erakundeei eta edukitzaile handiei etxebizitzak kostu-
prezioan erosiz, etab. Alokairuaren kostuak ez luke izan beharko bizikidetza-unitatearen 
diru-sarreren % 30 baino handiagoa.

504. Kolektibo kalteberei bideratutako etxebizitza babestuen parkearen 
barruan koronabirusaren harira sortutako alokairu-laguntzen neurriak luzatzea, eta, 
merkatu pribatuan, alokairurako laguntza gehiago eta handiagoak ematea, koalizioko 
Gobernuak ematen dituen neurriekin ahalik eta gehien parekatuta. Alokairuaren eta 
horri lotutako oinarrizko horniduren (elektrizitatea, gasa, ura, asegurua…) kostuak ez luke 
izan beharko bizikidetza-unitatearen diru-sarreren % 30 baino handiagoa.

505. Estatuko gobernuarekin lan egingo dugu, erabiltzen ez diren edo laster erabiliko 
ez diren gobernuaren eraikin edo polizia-etxebizitza zaharrek etxebizitza-parke 
publikoa handitzeko eskain ditzaketen aukerak ebaluatzeko.

506. Euskadin hutsik dauden etxebizitzen parkea mobilizatzeko ahaleginak 
areagotzea, Bizigune programaren bitartez. Euskadin hutsik dauden etxebizitzen 
parkea mobilizatuko dugu, eta udalek, beren eskumenen esparruan, zuzenean egin 
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ditzaketen ekintzak edo alderdiak bideratzeko erraztasunak emango ditugu, baita aldez 
aurretik erkidegoaren esparruan arau-garapen bat eskatzen duten alderdiak bideratzeko 
ere, baldin eta beharrezkoak badira udalek etorkizunean jarduteko aukera izan dezaten.

507. Legealdiaren lehen urtean, etxebizitza hutsen inguruan Eusko Jaurlaritzaren 
eskumenekoak diren alderdiak garatuko ditugu, bai eta autonomia-erkidegoaren 
esparruan aldez aurretik garapen-araudi bat behar dutenak ere, baldin eta ezinbestekoak 
badira etorkizunean udalek jarduteko aukera izan dezaten

508. 2020. urtean, Euskadiko gainerako administrazio publikoen lankidetzaz, hutsik 
dauden etxebizitzen erregistro bat jarriko dugu martxan, etxebizitza hutsak alokairuko 
merkatura mobilizatzeko, alokairu sozialak bultzatze aldera.

509. Diputatuen Kongresuan aurreikusitako alokairuaren merkatuko prezioen 
erregulazioa onartuko dugu 2020. urtean, eta Euskadin berehala garatzea planteatuko 
dugu, gainerako erakundeen lankidetzaz.

510. Alokairu Prezioen Erreferentzia Indize propio bat ezarriko dugu, merkatu 
pribatuan espekulaziorik gabeko arrazoizko alokairu-prezioen gaineko kontzientziazioa 
lantzeko eta abusuzko alokairuen gainean jarduteko zergak edo beste bitarteko batzuk 
erabiltzeko.

511. Legealdiaren lehen urtean, etxebizitzarako eskubide subjektiboaren 
dekretua garatuko dugu lehentasunez, eta haren aplikagarritasuna bermatuko diegu 
aurrekontuen bidez hura aitortua duten pertsona guztiei. Horretarako, etxebizitza-
parkea areagotuko dugu, eskubide hori aitortua duten pertsona horiei guztiei etxebizitza 
bat edo zuzkidura-ostatu bat bermatzeko, eta/edo, horren ordez, Etxebizitza Prestazio 
Ekonomikoa erabiliko dugu.

512. Etxebizitzen barruan gertatzen diren abusuetatik pertsonak babesteko bide 
berriak ezarriko ditugu, kontuan hartuta hipoteka-exekuzioagatik edo alokairuaren 
abusuzko igoera batengatik kaleratuak izateko arriskuan dauden pertsonak, bizitokia 
eskuratzeko premia handia dutenak, edo etxebizitzaren merkatuan ematen diren 
bestelako abusuen arriskupean daudenak.

513. Etxebizitza-larrialdietarako orientazio eta arreta integraleko zerbitzu 
bateratu bat sortuko dugu (Bitartekaritza-bulegoa). Zerbitzuak informazio prebentiboa 
eta aholkularitza emango du, gehiegizko zorpetze hipotekarioen kasuetan eta etxebizitza-
merkatuko abusuen aurrean, eta laguntza eskainiko die etxebizitzaren jabetza galtzeko 
egoeretan dauden pertsonei.

514. Gure esku dauden bitarteko guztiak jarriko ditugu bankuei eta aurrezki-
kutxei ez-ordaintzearen ondorioz lehen etxebizitzatik kaleratzeko prozesu guztiak 
geratzeko, herritar guztien etxebizitzarako eskubidea bermatu arte. Etxebizitzaren aldi 
baterako desjabetzea aurreikusten dugu, lo egiteko lekurik gabe inor gera ez dadin ezta 
minutu batez ere.

515. Inbertsio-funtsek egindako aldi baterako kalifikazioko eta promozio 
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pribatuko etxebizitzen erosketa masiboak mugatuko ditugu, eta etxebizitza horiek 
ondare kolektibora itzultzea bultzatuko dugu, haien funtzio soziala bermatze aldera.

516. Birgaitze integraletako eta kolektiboko politikak bultzatuko ditugu auzoetan 
eta eraikinetan, baldin eta irisgarriak eta energiaren ikuspegitik eraginkorrak badira 
(kontsumoa eta berotasuna), eta irizpide sozialak (errentan oinarritutakoak) eta 
komunitarioak (pertsonen bizi-kalitatea hobetzeen lagun dezaketen elementu komunak 
bultzatuz) betetzen badituzte.

517. Etxebizitza kolaboratiboen proiektu kolektiboak bultzatuko ditugu, 
belaunaldien arteko elkartasuna ahalbidetzen duten formulen eta alokairuaren aldeko 
apustuari eutsita betiere, eta alokairu publikoko politiketara bideratutako aurrekontu 
orokorretik kendu gabe.  Autonomia-erkidegorako araudi bat onartu beharko da, 
horrelako proiektuak arautzeko.

518. Legeen esparruan beharrezkoak diren aldaketa guztiak bultzatuko ditugu, 
administrazio publikoek etxebizitzen eraikin osoen salmenta-eragiketen gainean 
tanteoko eta atzera egiteko eskubideaz baliatzeko aukera dutela bermatzeko. 
Horretarako, higiezinen edo finantzen arloko espekulazio-funtsek etxebizitzen bloke 
osoak eskuratzen ez dituztela bermatzeko estatuan dagoeneko aplikatzen diren legediei 
erreparatuko diegu.

7.4. Adinari lotutako politika sektorialak

Kezkatzen gaituzten beharrak eta gaiak, bizitza komunitarioan parte hartzera gonbidatzen 
gaituztenak, inplikatzera mugiarazten gaituztenak, gure bizi-esperientziak, azken batean, 
askotarikoak dira eta bizi ahala eraikitzen ditugun askotariko begiradari erantzuten diote.

Teoria feministek eta politika publikoak garatzeko ikuspegien sekzio-artekotasunak zera 
erakutsi digute, erakundeek ere ahal duten guztia egin behar dutela beren ekintzak eta 
jarduerak, parte hartzeko diseinatu dituzten kanalak eta beren eskubideez baliatzeko 
herritarren esku eta zerbitzura jarritako tresnak ondo egokitu daitezen, gure gizartea 
osatzen eta aberasten duen dibertsitatea aintzat hartuta.

Izan ere, eragiten dieten erabakiak hartzean, haur-begirada erdigunean jarri behar da. 
Izan ere, gure lurraldean, pentsio duinak eskatzen dizkiguten pentsiodunen mugimendu 
bat dugu, eta bizitzaren etapa horretatik eta horretarako pentsatuta dauden politikak ere 
eskatzen dizkigute, sare komunitarioaren parte izan daitezkeelako eta izan nahi dutelako. 
Izan ere, lan-prekarietateak, emantzipatzeko aukera ez izateak edo kanpora emigratzea 
erabakitzen dugunean gauzak espero ziren moduan ez ateratzeak, edo eraiki nahi duzun 
bizitza argi ez edukitzeak, horiek guztiek pisu espezifiko bat dute, eta bestelako begirada 
bat, gazteen baitatik entzuten eta pentsatzen baditugu.

Gaur egungo eredu soziopolitikoak eta ekonomikoak ontzat ematen duen maximaren 
arabera, ona dena heldu batentzat (heldu batentzat “on eta desiragarri” gisa aurrez 
suposatzen dugun horri buruz ari gara; irudi bat, helduen mundu horren errepresentazio 
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maskulinoari lotuta dagoena, bere horretan independente eta autonomo gisa irudikatzen 
dena) eredutzat hartu behar da haurrei eta gazteei eragiten dieten politikak diseinatzeko, 
edo balio du ere adineko pertsonentzat. “Helduzentrismo” horrek karakterizatzen gaitu, 
eta horren eraginez gutxiesten dugu askotan gure haurrek eta gazteek behar dutena edo 
bizitzan eman dezaketena edo gure adinekoek behar dutena edo ematen digutena, eta 
horrekin batera haien beharrak ikusezin bihurtzen dira, eta haien ahalmenak ukatzen 
ditugu.

Elkarrekin Podemos-IU koalizioan ez dugu inor kanpoan utzi nahi. Beren eskubideak 
ezagutzen dituzten haurrak nahi ditugu, haiei eragiten dieten erabakietan parte hartuko 
dutenak, eta behar dutenean, haurrei babesa eskainiko dien gizarte bat eraiki nahi dugu. 
Gazteek gurekin konta dezatela eta beren beharrak entzuteko prest gaudela jakin dezaten 
nahi dugu; eragiten dieten politiken parte izan behar dute. Eta gure adinekoengandik 
ikasten jarraitu nahi dugu, eta haien ondoan egoten.

Eta testuinguru horretan, adinekoen egoitzen egoera larria eta COVID-19aren pandemiak 
nola eragin dien kontuan hartuta, gogoratu nahi dugu egoitzen egoeraren gaineko salaketa 
arazo estruktural bat zela jada osasun-larrialdiaren deklarazioaren aurretik. Krisiak gogor 
astindu gaitu gizarte gisa, eta orain egoitzen kudeaketaren merkantilizazioaren amaiera 
aldarrikatu nahi dugu berehala; arretaren kalitatearen kaltetan eta gure adinekoak zaintzen 
dituzten langileen egoera prekarizatzearen ordainetan egindako pribatizazioen ondorioei 
aurre egin behar zaie lehenbailehen. Behar-beharrezkoa da euskal erakundeek egoitzen 
sistema publiko sendo eta komunitario baten alde egitea, zerbitzuaren eta plantillen 
lan-baldintzen kalitatea ziurtatuko duena; sistema bat, gure adinekoak zainduko dituena 
gehien behar gaituztenean.

Krisiaren kostuak banatzeko belaunaldiarteko aliantza bat egin behar dugu; horrela, bai 
gure adinekoen bai gure haurren eta gazteen oinarrizko bizi-baldintzak, etorkizuneko 
proiektuak eta ongizatea ez dira murriztuko, konfinamenduan jarduera ekonomikoaren 
eteteak izandako eragin negatiboaren eraginez. Aliantza horretan belaunaldien arteko 
elkartasun-harremanak ere estutu beharko dira.

7.4.1. Eskubideak dituen haurtzaroa eta familia-dibertsitatea

Gizarte gisa, gure haurren eta nerabeen babesa oinarrizko erantzukizun bat da 
guretzat, eta zeregin hori betetzeari uzten diogunean, oinarrizko eskubideak urratzen 
ari gara. Hezkuntzarako, garapen jasangarri baterako eta bizi osasuntsu baterako, 
parte-hartzerako eta indarkeria ororen aurrean babestua egoteko eskubideak Haurren 
Eskubideen Konbentzioan jasota daude, beste batzuekin batera. Adingabearen interes 
gorenaren printzipioak eta genero-ikuspegiak erabili behar ditugu gure politikak haurren 
erabateko garapena eta haien arteko berdintasuna lortzeko helburura egokitzeko, eta  
gure jarduera politiko guztien gidari izan behar dute. 

Oso mingarria eta umiliagarria da pertsona duin ororentzat estatuan ia hiru haurretik 
bat pobrezia-arriskuan egotea, UNICEFek edo Save the Children-ek adierazi bezala. 
2019ko Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkestaren (PGEI) arabera, Euskadin 
beren oinarrizko gastuak ordaindu ezin dituzten familiak % 83,7 areagotu dira, 2008-2018 
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urteen bitartean. Euskadin, haurren % 9 pobrezia larrian bizi dira. Horrez gain, Pobrezia 
eta Gizarte Ezberdintasunei buruzko Inkestaren arabera, Euskadin bost haurretik bat 
pobrezia-egoeran edo ongizaterik gabe bizi da orain; haurren pobrezia haurren oinarrizko 
eskubideen urraketaren lehen arrazoia da gaur egun.

Konfinamenduak gainera haurren etxeetan bizi den pobrezia-egoera areagotu du, GKE 
horiek ohartarazi diguten bezala, eta oinarrizko eskubideei eragiten die jada, hala nola 
elikadura eta hezkuntza jasotzeko eskubideak, horiez baliatzeko zituzten espazioetan 
lekurik gabe geratu baitira haur asko.  Ikasi dugu, halaber, larrialdiak bizitza eta zaintzak 
berrantolatzera behartzen gaituenean ikuspegi integral bat eduki behar dugula eta ez 
helduzentrikoa. Oraingoan ezin diegu huts egin gure haurrei, konfinamendua atzean 
uzteko eta kale eta espazio publikoetara itzultzeko garai honetan emozionalki, fisikoki 
eta sozialki indarberritu daitezen. Ongizatearen eta laguntza komunitarioaren ikuspegitik 
egin dadin. Prozesu honetan ere familien ondoan egon gaitezen.

Babes urriena dutenak ari dira krisia ordaintzen: Euskadin pobreziak haur-aurpegia du, 
eta hori ezin dugu onartu. Guk ez dugu beste aldera begiratuko. Haurren eta haien 
familien ongizatea eta segurtasun ekonomikoa bermatzea estatu-auzi bat da; guretzako 
lehentasun bat izan da hasiera-hasieratik, eta gure esku dagoen guztia egingo dugu 
horretarako.

Eta familiak eta haurrak babesteko jarri dugun helmuga horretan, familia-dibertsitatea; 
hots, gure gizartean diren familia-harreman guztiak onartzearen aldeko apustua ere 
egiten dugu. Badakigu prekarietatearen aurka borrokatzea eta oinarrizko gizarte-
eskubideak gotortzea dela familiei eman diezaiekegun babes nagusia, haien garapenean 
eta ongizatean laguntzeko.

519. “Euskadi Umeen eta Nerabeen Herria” itun handia bultzatuko dugu, ahaleginak 
batzeko eta erakunde-maila guztietan politikak egituratzeko, Euskadin haur eta nerabe 
guztien bizitza hobetzeko helburu nagusitzat hartuta.

520. Euskadiko Haurren eta Nerabeen Kontseilua sortuko dugu. Organo iraunkor 
eta egonkor bat izango da, haurrek eta nerabeek politika publikoen diseinuan, 
martxan jartzean eta ebaluazioan parte har dezaten.

521. Haurren eta nerabeen interes gorenaren printzipioa txertatuko dugu politika 
publiko guztien diseinuan eta ebaluazioan.

522. Haur eta nerabe guztien zaintzak eta babesa bermatuko ditugu, arreta berezia 
jarrita kalteberatasun-egoeran dauden horiengan, pobreziaren belaunaldiarteko 
transmisioa prebenitzeko neurrien bidez. Horretarako, Haurren Pobreziaren aurka 
Borrokatzeko estrategia bat ezarriko dugu, 2030 Agendaren helburuekin bat etorrita. 
Alderdi hauek jasoko ditu:

 O Lana eta familia kontziliatzeko neurriak, gurasoekin kalitatezko denbora batez 
gozatzeko haur guztien eskubidea berma dadin.

 O Lehen haurtzaroko politikak abiaraztea, 0 eta 3 urte arteko haurrentzako kalitatezko 
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egiturak bermatzeko.

 O Kargura dagoen seme-alabarenganako prestazioa areagotzea; hartara, orain hilean 
seme-alabako emandako 24,25 eurotik 100 eurora igoko da, eta bermatuko dugu 
prestazioa unibertsala dela, Europako ereduan bezala, eta pobrezia-egoeran dauden 
familia guztiengana iristen dela.

 O Lehen haurtzaroaren hezkuntzarako sarbide unibertsala pixkanaka bermatzeko 
neurriak (Haurreskolak, 0-3 urte). Familientzako kostua errentaren arabera aldatu, eta 
beken zenbatekoa areagotuko da.

 O Haurren malnutrizioari aurre egiteko eta elikadura egokia bermatzeko neurriak, buruko, 
ikusmeneko eta aho-hortzetako osasunaren alde eginez.

 O COVID-19 ondoko testuingururako neurriak ezartzea.

523. Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 3/2005 Legea erreformatuko 
dugu, arlo guztietan (familia, hezkuntza, lana, komunitatea edo erakundea) emandako 
indarkeria-egoeretan prebentzioa, detekzio goiztiarra, arreta, babesa eta erreparazioa 
indartzeko eta hobetzeko. Hori dela eta, Haurren Tratu Ona Bultzatzeko eta Haurren 
eta Nerabeen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Euskal Legea onartuko dugu, 
estatuan onartuko den Haurrak Babesteko Legearen ildo berean lan egiteko eta Haurren 
Babeserako euskal esparru bat eraikitzeko. Lege horrek, halaber, aurreko legealdian 
abiarazitako Haurtzaroaren Sexu Abusuei buruzko Txostenaren eztabaidei eta ondorioei 
jarraipena emango die, eta haiek jasoko ditu, eta haren idazketa prozesu baten emaitza 
izango da, non haurren eskubideen babesean eta sustapenean espezializatutako 
erakundeek parte-hartuko duten.

524. Euskal estrategia integral bat bultzatuko dugu, haurren eta nerabeen 
aurkako indarkeria-egoerak prebenitzeko, goiz hautemateko, artatzeko, babesteko 
eta erreparatzeko.

525. “Genero-indarkeriak” kaltetutako haur eta nerabeentzako laguntza eta 
babesa indartuko dugu (laguntza eta asistentzia indartzea, pedagogia- eta hezkuntza-
arreta, etxebizitza eskuratzeko lehentasuna, genero-indarkeriaren biktima diren 
adingabeak artatzeko Familia Topaguneetako langileen prestakuntza espezializatua 
hobetzea, etab.).

526. Haurrak eta Nerabeak indarkeriatik babesteko plan bat lehenbailehen 
onartzea, konfinamenduan haurrek jasan ahal izan duten indarkeria atzemateko eta hari 
aurre egiteko taldeak, bitartekoak eta baliabideak indartzeko.

527. Sexu-abusuak prebenitzeko eta artatzeko prestakuntza egoki bat ziurtatuko 
diegu euskal administrazio publikoetako eta haur eta nerabeekin lan egiten duten 
askotariko gizarte-erakundeetako profesional guztiei (kirol-klubak, federazioak, irabazi 
asmorik gabeko elkarteak, etab.).

528. Haur, Lehen eta Bigarren hezkuntzarako sexu-heziketari buruzko programa 
bat ezarriko dugu, haurren eta nerabeen garapen oso eta askerako aukerak emateko 
eta sexu-abusuak, sexu-indarkeria eta, oro har, indarkeria matxistak prebenitzeko.

529. Eskola-eremuan Arrazismoaren eta Xenofobiaren Aurkako Plan bat 
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egingo dugu, haurren eta nerabeen babesa bermatzeko eta hezkuntza-komunitatea 
sentsibilizatzeko, gure auzo eta herrietan kulturartekotasuna bultzatzeko ezinbesteko 
eragileak diren neurrian.

530. Haurren eta Nerabeen Behatokia bultzatuko dugu, langile eta baliabide 
gehiago jarrita. Aurrerapausoak eman nahi ditugu Euskadin haurren eta nerabeen 
egoeraren gaineko diagnostiko oso eta zehatz bat egiteko; hartara, politika eta neurri 
egokiak antolatu ahal izango ditugu, eta datu eta informazio eguneratua izango dugu 
une oro. Organo hori bera arduratuko da adierazle zehatzak ezartzeaz, pobreziaren 
jarraipena egiteko eta haurrei nola eragiten dien jakiteko, baita desparekotasunen berri 
izateko hainbat dimentsiotan.

531. Arreta goiztiarrerako benetako sistema bat garatuko dugu, garrantzitsua 
baita garapen-nahasmenduak dituzten edo horiek izateko arriskuan dauden 
haurrekin egindako esku-hartzeak eraginkorrak izan daitezen, baita haurren oraingo 
eta etorkizuneko ongizateari begira ere. Beraz, arreta goiztiar, integral, unibertsal, 
doaneko eta publikoa jasotzeko eskubide subjektibo bat onartuko da, eta hainbat araudi 
harmonizatuko dira, eraginkorra izan dadin, alde batera utzita zein den bizilekua eta zein 
zerbitzu arduratzen den.

532. Bakarrik migratzen diren haurrek eta nerabeek Haurren Eskubideen 
Konbentzioaren araberako trataera jasotzen dutela bermatuko dugu, migrazio-
estatusaren gainetik adingabeak direla kontuan hartuta betiere. Haur eta nerabe 
gisa tratatzeko lehentasun horren barruan, garrantzitsua da emantzipazio-prozesuetan 
laguntzea. Haien ondoan egon behar dugu autonomia eta bizi-proiektu duin bat lortu 
arte, eta haien segregazioa saihestu, ad hoc erakundeetan eta gizarteratzea eragozten 
duten neurrietan.

533. Guraso bakarreko familiei laguntzeko politikak, zerbitzuak eta prestazioak 
garatuko ditugu, Euskadin elkar lotuta dauden pobreziaren feminizazioari eta 
infantilizazioari lotutako fenomenoak desagerrarazten laguntzeko.

534. Landa-eremua garatzera bideratutako politikak ezarriko ditugu. Horien bidez, 
haur, nerabe eta familientzako eskubide, zerbitzu eta prestazio guztietarako sarbidea 
ziurtatu nahi dugu, landaguneetan gertatzen ari den zahartze eta despopulaziorako 
joerari aurre egiteko.

535. Gure gizartean dauden familia-ereduen eskubideak aitortzeko eta 
parekatzeko Plana bultzatuko dugu, baita askatasunez hautatutako familia-errealitate 
desberdinenak ere. Plan hau familien arretarako administrazio-jarduketei lotutako 
administrazio-eremuen diagnostikotik abiatuko da, eta neurri espezifikoak planteatuko 
ditu, honako helburu hauetarako:

 O Familia-eredu guztiak aitortzea, berdintasun-baldintzetan eta arlo guztietan.

 O Familia-eredu berriak aitortuko dituzten hirigintza, etxebizitza eta mugikortasuneko 
politikak garatzea.

 O Familia barruan berdintasun-baldintzetan zaintzeko eta artatzeko baimenak 
parekatzea.



133

 O Adopziorako laguntzak ematea LGTBI familiei.

536. Haurrak eta nerabeak klima-aldaketaren aurkako borrokan sartuko ditugu. 
Belaunaldi berriek klima-aldaketaren aurkako borrokan erakutsi duten konpromisoa 
sustatuko dugu; horretarako, gai horri buruzko prestakuntza areagotuko dugu 
curriculumetan eta eskola-jantokiak hobetuko ditugu, kalitatezko, hurbileko eta lan-
eskubideak errespetatuz emandako elikadura bat lortze aldera.

7.4.2. Eskubideak dituzten gazte emantzipatuak

Gaur egungo sistemak truke ekonomikoen desarautzea eta ongizate-estatuaren 
gainbehera ekarri ditu. Horrek guztiak posizio ahul baino ahulagoan utzi ditu gazteak, 
gizartean.

Perspektiban ikusita eta hiru hamarkadatan, ia Europa osoan eta Euskadin oso modu 
zehatzean ezarri den gazte-estrategiaren eredua trantsizio-politiketan oinarritu da; hau 
da, ia modu esklusiboan, gazteak helduarora igarotzea ardatz duten politikak ezarri dira, 
gazteen gizarte-klasea bere horretan kontuan hartu gabe.

Bestelako etorkizun bat posible izan dadin, gazteak klase gisa indartu behar dira; klase 
bat, bere buruaren jabe dena eta kolektibo gisa eragiten dioten politiken diseinuan 
jarrera aktiboa duena. Gazteen enpleguaren arloan, esate baterako, aldaketa hori 
gauzatzeko eredu ekonomiko bat eraiki beharko da, eta eredu horretan gazteak ez dira 
gehiago erabiliko eskulan merke gisa; haatik, errentaren banaketa zuzena bizitzaren fase 
guztietan bermatuko da. Etxebizitza-politikek gazteen emantzipazioan lagunduko dute, 
arrazoizko alokairuak eta lan duinak eskainita.

Gazteen politikak Ongizate Estatu baten oinarrizko zutabe bat direla kontuan hartzen 
badugu, baieztatzen ari gara, halaber, gazteen politiken zereginak izan behar duela 
gazteek bizitzeko dituzten zailtasunak arintzea, desparekotasun-testuinguru batean, 
non helduaroan sartzen diren pertsonak zigortuak baitira. Eskubideak dituzten gazte 
emantzipatuen aldeko apustua egiteko neurri hauek proposatzen ditugu:

537. Eusko Jaurlaritzaren gazteria-politiken benetako eragina berrikusi eta 
ebaluatuko dugu.

538. Euskal gazteriaren premietara egokitzen den gazteriaren legea formulatu 
eta haren onarpena bultzatuko dugu. Legeak xede izango ditu lan-prekarietateari aurre 
egitea, etxebizitza-arazoei aurre egitea, hezkuntza formala eta ez-formala, gazteek 
bakearen eta bizikidetzaren inguruan duten jarrera artikulatzea, gazteen parte-hartzea 
erabakitze-prozesuetan, etab.

539. Gazteriaren legea egiteko partaidetza-prozesua abiaraziko dugu, ahal den 
gizarte-eragile guztiak bilduta: Arartekoa, aldundiak, udalak eta mota guztietako gazte-
elkarteak. Adostasunean egindako gazteria-lege bat nahi dugu, euskal gazteria egungo 
prekarietate-egoeratik erreskatatuko duena.
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540. Lehen Aukera programa (Gazte Bermerako Plana) erreformatuko dugu. 
Euskadiko enplegu-estrategia birpentsatu behar dugu, gazteen etengabeko prekarietate-
dinamikak desagerrarazteko. Horretarako, hainbat sektoretara bideratutako enplegu-
plan bat ere proposatuko dugu. Sektore horien artean daude, besteak beste, energia 
berriztagarrien garapena, eraikinen birgaikuntza jasangarritasuneko eta energia-
eraginkortasuneko irizpideei jarraituz, edo baso-berritzea eta baso-mantentzea. Eusko 
Jaurlaritzaren sailen arteko plan bat sortzearen aldeko apustua egiten dugu, euskal 
erakundeekin (udalak eta aldundiak) lotuta, Euskadin gazteentzat enplegua sustatzeko 
eta sortzeko.

541. Gazteen enplegua bermatzeko plan bat jarriko dugu martxan, eta haren 
aurrekontu-zenbatekoa berrikusiko dugu. Euskadiko enplegu-estrategia birpentsatu 
behar dugu, gazteen etengabeko prekarietate-dinamikak desagerrarazteko. Eusko 
Jaurlaritzaren sailen arteko plan bat sortuko dugu, euskal erakunde publikoekin (udalak 
eta aldundiak) lotuta, Euskadin gazteentzat enplegua sustatzeko eta sortzeko.

542. Gazteen aldeko apustua egiten duten kontratazio-klausula sozialak ezarriko 
ditugu, lantokietan langile gazteak hartzea sustatzeko. Gainera, gazte-kuotei esker 
belaunaldi-txandakatzea bultzatuko da, eta, horrela, gazteen langabezia-tasa murriztea 
eta adinekoen pentsioei eutsiko dien enplegu-sistema bat sortzea ahalbidetuko da.

543. Eusko Jaurlaritzaren eta erakunde publikoen egituren barruan txanda-
kontratuak jarriko ditugu abian, pixkanaka zahartuz doan langile-zerrenda publikoa 
gaztetzeko, eta, aldi berean, gazteak lanpostu publikoetan sartzea bermatzeko. Baldintza 
horiek berak barneratuko ditugu Administrazioak sinatzen dituen kontratu publikoetan, 
klausula sozialen bidez.

544. Gazteen enpleguaren kalitate-protokoloa egingo dugu, enpresek gazteen 
enplegua hobetzeko berariazko neurriak ezartzeko konpromisoa har dezaten. Protokolo 
horrek partaidetzan oinarrituta egon behar du, gazteen eta enplegu-ereduan parte 
hartzen duten erakundeen esku-hartzearekin. Neurri horrekin batera, betetze-epeak 
ezarri behar dira, bai eta zehapen positiboak ere neurria betetzen duten enpresetarako.

545. Curriculumeko eta curriculumetik kanpoko praktiken behatoki autonomikoa 
sortuko dugu, unibertsitateetatik sortzen diren bekek lanposturik ordezkatzen ez 
dutela egiaztatzeko. Neurri horren helburua da lan-merkatua “bekarizatzeko” prozesua 
desagertzea.

546. Prestakuntza-kontratuen jarraipen zorrotza egingo dugu, honako hauek 
bermatzeko: adin-muga, prestakuntza-betekizuna zehatz-mehatz betetzen dela 
kontrolatzea, soldaten duintasuna eta praktikak langilearen prestakuntzara egokitzea.

547. Laguntzak gazteen ekintzailetzara berbideratzea, lehentasuna emanez 
ekonomia sozialaren eta solidarioaren sustapenari eta kooperatibismoari.

548. Itzulera-politikak emigratzean galdutako eskubideak berreskuratzera eta 
bermatzera bideratuko ditugu, Euskadira itzultzen diren pertsonek etxebizitza-, 
enplegu- eta gizarte-politiken babesa izango dutela bermatzeko.
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549. Gazte emigratuei laguntzeko plan bat egingo dugu: emigratzeko interesa duten 
pertsonentzako informazio- eta orientazio-programak ezarriko dira, bai eta atzerrian 
jarraipena egiteko eta laguntza emateko programak ere. EBko eta handik kanpoko beste 
herrialde batzuetako agintaritza eskudunekin harremanak eta hitzarmenak ezarriko 
ditugu, emigranteen eskaerak asetzea ahalbidetuko duten enplegu-eskaintzak sortzeko.

550. Gazteen ikuspegia politika publiko guztietan zeharka sartzearen alde egingo 
dugu.

551. Euskadiko III. Gazte Plana egingo dugu, gazteen eta kolektiboen parte-
hartzearekin.

552. 16 urtetik gorako gazteek partaidetza-prozesuetan eta herritarrentzako 
kontsultetan parte hartu ahal izateko eskubidea sustatuko dugu. Adin-nagusitasuna 
16 urtetan ezartzea defendatzen dugu, adin horretatik gora hauteskunde-eskubide 
aktiboak eta pasiboak baliatu ahal izateko.

553. Gazteen partaidetzarako hezkuntza-proiektuak indartu eta babestuko 
ditugu.

554. Beken finantzaketa handituko dugu, Europako mailetara iritsi 
arte. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetan jarriko dugu arreta eta arrazoi 
sozioekonomikoengatik bekak eskuratzeko aukera ezarriko dugu, bekak baliabide 
gutxien dituzten biztanleek jasotzen dituztela bermatzeko.

555. Hezkuntza-sisteman 18 urtera arte irautea sustatuko dugu, hezkuntza-
laguntzako ibilbide eta programa anitzekin, benetako alternatibak egon daitezen.

556. Gazteen Emantzipazioari buruzko Informazio Bulegoa garatuko dugu, 
etxebizitza bat edozein modalitatetan eskuratu nahi duten edo eskuratu duten gazteen 
eskubideei eta betebeharrei buruzko informazio guztia zentralizatzeko eta aholkularitza 
emateko.

557. 30 urtera arteko gazteentzako garraio-txartela ezarriko dugu, baliozkoa izango 
dena Euskadi osoan, eta tarifa-sistema integratua izango du, eremu bakartuen eta hiri 
handien arteko desparekotasunak saihesteko (ikus mugikortasunari buruzko atala).

558. Unibertsitate-guneetarako autobusen maiztasuna berrikusiko dugu, puntako 
orduetan maiztasuna handitzea beharrezkoa ote den zehazteko.

7.4.3. Adinekoak eta pentsioak blindatzea

Hirugarren adina Euskadiko biztanleria-talde nagusietako bat da, hein handi batean 
oraindik jaiotza-tasa txikia delako eta bizi-itxaropena luzatu egin delako.

Gaur egun, Euskadin bizi diren pertsonen ia % 20k 65 urte baino gehiago dituzte. Gainera, 
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datozen urteetan ehuneko hori igo egingo dela aurreikusten da, eta litekeena da 2040. 
urtean 65 urtetik gorako biztanleak errolda osoaren ia herena izatea.

Gainera, gure lurraldea mobilizazio sozial baten lekuko izan da azken urteetan. Mobilizazio 
horretan pentsiodunak izan dira protagonista, eta, ondorioz, agenda politikoan sartu da 
pentsioei eta bizi-baldintza duinen bermeari buruzko eztabaida, Bruselaren politika 
austeriziden ondorioz murrizketak egiten ari baitira hainbat lurraldetan eta herrialdetan. 
Euskadin 190.000 pentsiodun daude; gehienak emakumeak dira, eta indarrean dagoen 
Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) baino pentsio txikiagoa jasotzen dute. Euskadiko 
erakundeek erantzukizun bikoitza dute pentsioen gainean: batetik, Madrili eskatzea 
pentsiodunen eskaerei kasu egin diezaiela, eta, bestetik, eskumenak baliatzea Madrilek 
pentsiodunen egoera prekarioa konpontzen ez duen bitartean Eusko Jaurlaritzak esku 
hartzeko.

Orain arte, gizarte-babeseko sistema familiako eta komunitateko elkartasunean 
oinarritzen zen neurri batean, zaintza-lanak inolako ordainik gabe beren gain hartu 
dituzten emakumeengan.

Elkarrekin Podemos-IU koalizioan eskubideak bermatuko dituen sistema bat osatzearen 
aldeko apustua egiten dugu, baita adinekoentzat ere. Beharrezkoa da gizarte-zerbitzuen 
sistemak konfiguratzea, muturreko egoerak artatu ez ezik, egoera horiei aurrea hartuko 
dien elementua ere izan daitezen, prebentzio-elementuekin eta, batez ere, giza baliabide 
eta baliabide tekniko eta ekonomiko nahikorekin, pertsonak gunean jarrita.

Gure ustez, ez du zentzurik Euskadiko biztanleriaren zati garrantzitsu baten 
espezifikotasuna kontuan hartzen ez duten neurriak ezartzeak. Honekin, autonomiaren 
aldeko apustua egiten dugu, pertsonek askatasuna izan dezaten beren ingurunea utzi 
nahi duten ala ez erabakitzeko, eta, batez ere, euskal gizartean parte hartzeko espazio 
bat izan dezaten, kontuan hartuta haren funtsezko zati bat direla.

559. Politika publikoak egokituko ditugu pertsona guztientzat eskuragarri 
daudela bermatzeko, eta kontuan hartu beharreko zeharkako faktorea izango dira 
adinekoek baliabideak, zerbitzuak eta informazioa eskuratzeko eskubideak berekin 
ekar ditzakeen berezitasunak.

560. Adinekoen aldeko kanpaina instituzionalak egingo ditugu, pertsona horiek 
gizartearen esparru guztietan egon daitezen eta parte hartu dezaten.

561. Informazio-kanpainak egingo ditugu adinekoek baliabideak eta zerbitzuak 
eskuragarri izateko, gainerako herritarren baldintza berberetan.

562. Prebentziorako eta bizimodu osasungarria sustatzeko kanpainak egingo 
ditugu, hirugarren adineko pertsonei bideratuta.

563. COVID-19ak gehien kaltetu dituen egoitzen bideragarritasuna ebaluatzea eta 
egoitza horiek sare publikoan sartzea. COVID-19aren eragina % 30etik gorakoa izan 
den adinekoen egoitzetan esku hartzea.
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564. Egoitzetako, etxez etxeko laguntza-zerbitzuetako eta telelaguntza-
zerbitzuetako langile-zerrendak indartzea, pertsonako ratioa handituz. COVID-19aren 
aurretik zeuden langileen kontratuak mugagabe bihurtzen direla bermatzea (sektore 
honetan behin-behinekotasuna % 40koa da), eta pandemiari aurre egiteko hartutako 
langileen kontratuek aurrera jarraitzea.

565. Egoitzetako langileen, egoiliarren eta haien familien parte-hartzea bultzatuko 
dugu beharrezkotzat jotzen diren kudeaketa-esparruetan, eta, horretarako, egoitza 
guztietan Partaidetza Kontseilua sortzea bultzatuko dugu. 

566. Biztanleriaren zahartzea gizartearen erronkatzat hartuko dugu, mendekoen 
zaintza-lanak edo arreta birformulatzeko eta gizartean artikulatzeko neurriak hartuko 
ditugu, eta pertsonen autonomiaren eta haien arretaren duintasunaren aldeko apustua 
egingo dugu.

567. Diru-sarrerak Bermatzeko atalean ezarritako neurrien bidez, gutxieneko diru-
sarrera batzuk izango dituzte pertsonek, eta, era horretan, beren beharrak egoki 
kudeatzeko aukera.

568. Eusko Jaurlaritzaren eskumenetatik abiatuta, pentsio-sistema publikoa eta 
neurri hauek blindatzea bultzatuko dugu:

 O Pentsioen zenbatekoaren igoera eta eguneratzea, Kontsumoko Prezioen Indizearen 
(KPI) arabera. Beharrezko erreformak bultzatuko ditugu, pentsioak ez daitezen, inola 
ere, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren azpitik egon (LGSaren % 110 ezkontidea 
ardurapean duten pentsiodunentzat), eta Europako Gutun Sozialaren gomendioak 
betetzeko pentsio publikoei dagokienez.

 O Aurrekontu-proiektuaren seigarren xedapen gehigarrian ezarritako % 7ko murrizketa 
kentzea, gaur egun DSBEaren bidez osagarriak kobratzen dituzten pentsiodunei 
estaldura egokia bermatzeko, eta LGSa berreskuratzea prestazio hori eguneratzeko 
erreferentziazko balio gisa.

 O Iraunkortasun-faktorea ezabatzea.

 O Pentsioen eta prestazioen zenbatekoa handitzea (erretiroa, kotizazio gabekoak, 
langabezia-prestazioa eta langabezia-subsidioa), Europako Gutun Sozialak 
gomendatzen duen moduan. Neurriak hartuko ditugu Europako Gutun Sozialak 
pentsioen inguruan egiten dituen gomendioak betetzen direla bermatzeko, eta 
EAEren berezko eskumenak erabiliko ditugu pentsioen banakako osagarrien bidez 
bermatzeko Euskadin pentsioen eta osagarrien batura gutxienez batez besteko soldata 
haztatuaren % 60ra iristen dela: gutxieneko pentsioak bizimodu duina bermatu behar 
du.

 O Arreta berezia jarriko dugu kotizazio gabeko pentsioen goranzko berrikuspena egin 
dadin, eta adierazitako mailara irits daitezen, hau da, gutxienez batez besteko soldata 
haztatuaren % 60ra. Pentsio horien hartzaile gehienak emakumeak dira.

 O Pentsioen erreserba-funtseko dirua erabiltzeko debekua ezartzea.

 O Euskaditik pentsio-sistemaren izaera publikoa eta banaketakoa indartzea, eta pizgarriak 
kentzea pentsio pribatuen merkatuari. Pentsio-plan pribatuei hobari fiskaleko neurriak 
kentzea, eta enpresek eta langileek Gizarte Segurantzari kotizatzea sustatzeko eta 
bermatzeko neurriak ezartzea.
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 O Legegintzaldiaren amaieran LGSa 1.200 €-ra iristea bultzatu eta babestuko dugu.

569. Bitartekoak  eta tresnak sortuko ditugu, lan-bizitza amaitu duten pertsonek 
bizi diren gizarteko kide aktibo izaten jarraitzen dutela bultzatzeko eta haien parte-
hartzea sustatzeko. Zahartze aktiborako eta osasungarrirako estrategia bat bultzatzea 
proposatzen dugu, arreta berezia jarrita adineko pertsonen benetako parte-hartzean 
esparru guztietan (soziala, kulturala, ekonomikoa eta politikoa). Era horretan bermatuko 
da pertsonen arteko berdintasuna bizitzaren ziklo guztietan.

570. Zahartzearen Ikerketarako Zentro Nazionala sortzearen alde egingo dugu, 
begirada estrategiko baten aldeko apustu gisa. Horrela politika publikoak garatu ahalko 
dira, zahartze osasungarria bermatzeko eta pertsona guztientzat zahartzaro duina 
eta osasungarria bermatzeko maila sozioekonomikoan beharrezkoak diren aldaketak 
bideratzeko. Ikerketa-zentro hori Euskadiko ikerketa-zentroen sare publikoan sartuko da. 

571. Hurbiltasuneko zaintza-eredu bat garatuko dugu, ohiko ingurunean gelditzeari 
lehentasuna emango diona instituzionalizazioaren aurrean, honako hauen bidez:

 O Komunitate-sareak eta garraio publiko irisgarria bultzatzea, arrazoizko prezioan.

 O Adineko pertsonentzako etxebizitza-sare bat sortzea: Cohousing Senior, belaunaldi 
arteko etxebizitza partekatua, tutoretzapeko etxebizitzak, eta abar.

 O Osasun-etxeetako arreta-ratioak berrikustea eta egokitzea, hurbiltasuneko osasun-
eredu bat bultzatzeko, eta, egokitzat jotzen den kasuetan, etxeko bisitak sustatzea.

 O Osasun-etxeetan podologoak jartzea 65 urtetik gorakoentzat.

572. Zaintzaileen lan-eskubideak eta zaintza eta akonpainamendua behar 
dituzten pertsonen eskubideak errespetatzeko beharrezkoak diren tresnak 
bermatuko ditugu, lanak banatzeko eta prekarizazioa saihesteko eredu baten alde 
eginez.

573. Hiltzean ondoan norbait izateko eskubidea defendatuko dugu. Zainketa 
aringarrietarako ospitaleek edo hiltzeko arriskuan dauden pertsonen unitateek behar 
adina baliabide izango dituzte, gaixoarekin lagun bat egon ahal izateko behar beste 
denboraz.

574. Mendekotasunaren Legea berraktibatuko dugu, mendekotasunaren 
lege-proiektu duin bat egin dadin status hori aitortua duten pertsonei laguntzak eta 
prestazioak emango zaizkiela bermatzeko. Agintzen dugu baliabideak jarriko ditugula 
izapideak arintzeko eta behar duten pertsonentzat legea eraginkor egiteko.

575. Bitarteko zaintzako ohe gehiago jartzea. Beharrezkoa da laguntza eta zaintzak 
eskaintzea arazo kronikoak eta zaintza-behar handiak dituzten herritarrei, zaintza 
espezializatuak behar ez dituztenak eta, hainbat arrazoi direla-eta, etxean artatu ezin 
direnei.

576. Doako tratamenduak. Osasun-koordainketa krisiaren aurreko egoerara 
lehengoratuko dugu, hau da, pentsiodunek doan jasoko dituzte Osakidetzak 
finantzatutako tratamenduak.
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577. Adinekoen Eskubideetarako Nazio Batuen Ituna egin dadin babestuko dugu, 
gizarte-erakunde ugarik sustatu duten ituna izaki.

7.5. Gizarteratzeko eta gizarte-babeserako eskubidea

Herritar guztiek dakite Euskadin okerrera egiten ari direla gizarteratzeko eta gizarte-
babeserako zerbitzuak; EAJk eta PSEk urteak daramatzate iraganeko etekinetatik bizitzen, 
eta gero eta murrizketa eta oztopo gehiago daude gizarte-zerbitzuen babesa lortzeko. 
Euskadiko gizarte-babeserako sistema jada ez da eredugarria. Izan ere, eskuinaren 
diskurtsoa bere egin du, pobrezia kriminalizatuz, eta, horrez gain, inor atzean utziko ez 
duten politika sozialak diseinatzeko borondate-falta argia dago.

COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren aurretik, Euskadin ia milioi erdi pertsonak 
zailtasunak zituzten gastuei aurre egin eta bizi-maila egokia izateko. 2019an, EAEko 
biztanleak 2 urte lehenago baino okerrago bizi ziren, 70eko eta 80ko hamarkadetako 
krisi larritik eta desindustrializaziotik ezagutu ez diren mailetan.

Desparekotasuna areagotzen ari da Euskadin, bai eta pobrezia ere bere dimentsio 
guztietan, eta kezka berezia eragiten du pobrezia larriak. Gizarte-babesak ez du 
funtzionatzen eta jende asko uzten du kanpoan, dela ez dituelako inolaz ere artatzen 
(70.000 pertsona baino gehiago gizarte-babeseko sistematik kanpo geratzen dira, hau 
da, duela bi urte baino 1.000 pertsona gehiago), dela gizarte-zerbitzuek artatu arren 
pobrezia-egoeran jarraitzen dutelako.

Denbora daramagu salatzen EAEn oso motel ari dela hedatzen pertsona ororen 
eskubidea den gizarte-zerbitzuen diru-zorroa, bai eta gizarte-politiken ebaluaziorik 
eza ere, pertsonen arreta giza eskubideen, errespetuaren eta enpatiaren ikuspegitik 
egiten dela eta pertsonen autonomia bultzatzen dela bermatzeko. Ebaluazio horrek 
pobreziaren aurka borrokatzeko gizarte-politika kalitatezkoen eta eraginkorren oinarriak 
ezarriko lituzke.

Datorren gizarte-krisia dela-eta, ezinbestekoa da egiturazko erreformak egitea, beren 
ekonomia eta ongizate-mailan murrizketa nabarmena jasango duten pertsona eta 
etxe guztietara modu eraginkorrean iritsiko den Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta bat 
ziurtatzeko. Ezkutu soziala zabaltzeko neurriak behar dira, kolektibo kaltebera bakar bat 
ere atzean gera ez dadin.

Haurrak eta nerabeak, etxerik gabeko pertsonak edo gure lurraldean egoera 
administratibo irregularrean dauden pertsonak babesteak funtsezko lehentasuna izan 
behar du gauzatzen ditugun berreraikuntza sozialeko politiketan.

Baina ez adabakiak jarriz edo pisuaren araberako politiken egungo formularen bidez, 
era horretan ez baitira pobrezia-indizeak murrizten, gastu soziala handitu arren; aitzitik, 
prekarietatearen eta gizarte-bazterketaren egiturazko kausetara jo behar da. Gizarte 
Babeseko Euskal Sistema Publikoa sendotuko duten neurriak hartu behar dira, herritarrek 
jasaten duten era guztietako kalteberatasunari modu eraginkorrean erantzuteko.
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Horregatik guztiagatik, gizarte zibil antolatuak eta herritarrek aldaketak eskatzen 
dizkigute, eta Elkarrekin Podemos-IU koalizioan uste dugu politikaren zeregin nagusia 
dela herritarrak babestea. Horregatik, pertsonak eta haien beharrak erdigunean jartzeko 
neurriak proposatzen ditugu.

7.5.1. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren alde

Funtsezkotzat jotzen dugu hausnarketa-prozesu bat egitea maila instituzional guztien 
(udalak, aldundiak eta Eusko Jaurlaritza) eta gizarte zibilaren parte-hartzearekin, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistema behin betiko garatu, abian jarri, eta herritarren eskubide 
subjektibo erreala eta bermatzailea izateko. Prozesu hori gauzatzen den bitartean, eta 
eragile instituzional eta sozial guztien begiradarekin, beharrezkoa da pertsonak atzean 
utziko ez dituen Gizarte Zerbitzuen Lege bat garatzea; horregatik, Elkarrekin Podemos-IU 
koaliziotik honako neurri hauek proposatzen ditugu:

578. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema martxan jarriko dugu, herritarren eskubide 
subjektibo erreal eta bermatzaile gisa.

579. Agintzen dugu lehendik dauden zerbitzuei eutsiko diegula, garapen berriko 
zerbitzuek pertsonei estaldura nahikoa eta egiaztatua eskain diezaieketela bermatu 
ezin den bitartean, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema hedatzeari eta abian jartzeari 
dagokionez.

580. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren finantzaketa handituko dugu, 
ezinbesteko eta funtsezko elementua delako beharrezko erreformek aurrera egin 
dezaten. Proposamen horrek aurretiazko urrats bat du, lehendik dauden zerbitzuak 
ebaluatu eta dauden baliabideak optimizatu behar baitira, funtzionamendu egokia 
bermatzeko.

581. Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen funtzionamenduari buruzko 
informazio-kanpaina bat egingo dugu, pertsonek beren eskubideei buruz duten 
ezagutza zabaltzeko.

582. Gizarte-arazoak atzeman eta diagnostikatu ditzaketen zerbitzuak 
indartzearen alde egiten dugu, eta beharrezko bitartekoak emango dizkiegu euskal 
administrazioei, gizarte-egoerei ekin diezaieten egoera horiek konpondu beharreko 
arazo bihurtu baino lehen.

583. Euskadiko biztanle guztien eskubide- eta aukera-berdintasuna bermatuko 
dugu gizarte-zerbitzuak erabiltzeko garaian. Eskumenen benetako garapena eta 
funtzionamendu homogeneoa proposatzen dugu hiru lurralde historikoetan, herritarrei 
beren eskubideak modurik bermatzaileenean gauzatzeko aukera emateko.

584. Gizarte-zerbitzuen maparen planteamendua birformulatuko dugu, hiru 
probintzietako gizarte-zerbitzu guztiak kontuan hartuta, eta zerbitzurik ez dagoen 
lekuetan, halakoak sortzearen aldeko apustua egingo dugu. Agintzen dugu ez dela 
lehendik dagoen zerbitzurik kenduko, harik eta pertsonei alternatiba errealak, egokiak eta 
haiekin adostutakoak eskaini arte. Era berean, akonpainamendu teknikoa eta beharrezko 
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finantzaketa eskuratzeko laguntza emango dizkiegu udalei eta foru-aldundiei. Nolanahi 
ere, gizarte-zerbitzu bidezkoen egitura bermatuko dugu, tokiko ingurunea eta herrien 
premiak errespetatuz.

585. Gizarte Zerbitzuen Berrikuntzarako eta Ikerketarako Institutua sortuko 
dugu, helburu izango duena gizarte-zerbitzuetan politika publikoak ebaluatzea eta 
berrikuntza- eta hobekuntza-proposamenak egitea. Unibertsitatearekin, hirugarren 
sektorearekin eta gizarte-mugimenduekin lankidetza estuan jardungo du.

586. Auzotartasun Agiria Eskuratzeko Sistema ezarriko dugu, gizarte-zerbitzuen 
sisteman sartzeko berme gisa. “Guztiok auzotar”. Gure ustez, Euskadin bizi diren pertsona 
guztiek zerbitzuak eta baliabideak eskuratzeko aukera izan behar dute, edozein dela ere 
haien egoera administratiboa.

587. Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuak (udaletako gizarte-zerbitzuak) 
indartuko ditugu langile kualifikatu gehiagorekin, arreta ona eta hurbilekoa bermatzeko.

588. Herritarrek Eusko Jaurlaritzaren aurrean apelazioak aurkezteko organo 
bat presaz sortzea sustatuko dugu, Euskadiko gizarte-zerbitzuen eskuragarritasunari 
eta kudeaketari buruz egon daitezkeen erreklamazio, informazio-eskari eta 
kontsultetarako.

589. Erakundeen eta gizarte zibilaren arteko partaidetza- eta elkarrizketa-
organoak sortuko ditugu, elkarrizketa zibileko mahaietatik harago, azken horiek 
informazio-organo soilak baitira gaur egun. Espazioak sortuko ditugu, balioesteko gizarte-
zerbitzuak erregulatzen dituen araudiaren funtzionamendua eta abian jartzea, zerbitzuen 
funtzionamendua eta Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailaren ikuskapena, gaitasuna 
izango dutelarik zerbitzu berriak proposatzeko eta sortzeko, edo herritarrentzat modu 
bermatzailean funtzionatzen ari ez diren gaiak aldatzeko. Era berean, behar izanez gero, 
partaidetza-organo horiek gizarte-zerbitzuen zorroaren nahiz maparen ebaluazioan eta 
aldaketan parte har lezakete.

590. Bermatuko dugu informazio-, balorazio-, orientazio- eta diagnostiko-
zerbitzuak sortuko direla, bai eta gizarte-larrialdiei arreta ematekoak ere, mapan 
ezartzen den lurralde-banaketarekin, 24 orduko arretarekin, langile kualifikatu eta 
gaituekin, eta behar beste bitartekorekin, pertsonei konponbide integralak eskaintzeko 
eta gizarte-larrialdiei aurre egiteko. Artatu beharreko presazko gizarte-egoeren artean, 
arreta berezia eskainiko zaie gizarte-larrialdiko kasuei: etxegabetzeak, indarkeria matxista, 
eta abar.

591. Gizarte-bazterketa baloratzeko egungo tresna berrikusiko dugu, bai eta 
hiru lurralde historikoetan balorazio hori egiten den modua ere, eta pertsonen beharrei 
erantzuten diela bermatuko dugu; gainera, tresna hori sortzeko unean kontuan hartu ez 
ziren gizarte-eragileen gomendioak jaso, berrikusi eta baloratuko ditugu.

592. Gizarte-zerbitzu publikoen giza baliabideak eta baliabide materialak dagoen 
eskarira egokituko ditugu. Gizarte-zerbitzuen azpikontratazioa pixkanaka eta etengabe 
murrizteko eta haien ezkutuko pribatizazioari amaiera emateko, erakunde pribatuek 
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beren gain hartutako gizarte-zerbitzuen berri emango dute urtero herri-administrazioek.

593. Zerbitzu hitzartu, itundu eta azpikontratatuen kontrol, ebaluazio eta 
jarraipenerako legedian aurreikusita dauden organoak indartuko ditugu, gizarte-
zerbitzuak ematen dituzten enpresetan irabazi-asmorik ez dagoela lehenesteko.

594. Klausula sozialak eta kontratazio publikoa erabiliko ditugu balio soziala 
sortzeko tresna gisa. Lehiaketa publikoetan sartzeko klausula sozialak eraginkortasunez 
aplikatzea bultzatuko dugu, enplegua sortzeko, tokiko garapenerako, gizarte-
kohesiorako eta gizarte-erantzukizun korporatiborako konpromisoetan oinarrituta. 
Ezabatu egingo ditugu kontratazio publikoko sistemetara sartzean enpresa horietako 
batzuen lehiakortasuna eragotzi edo murriztu dezaketen eragozpen eta baldintza 
diskriminatzaileak, eta, aldi berean, erraztu egingo ditugu kontratazio publikoko 
araudiaren mende ez dauden eta Europako zuzentarauetan baimenduta dauden 
baimentze- edo lizentzia-sistemak, irabazi-asmorik gabeko erakundeek gizarte-zerbitzu 
publikoak kudeatu ahal izateko.

595. Beren ardurapeko langileentzat indarreko hitzarmen kolektiboak aplikatzen 
ez dituzten enpresentzako kontratuak, itunak eta dirulaguntzak mugatuko ditugu.

596. Zerbitzu publiko guztiak edo herri-administrazioek itundutakoak ikuskatu, 
kontrolatu eta ebaluatzeko bitartekoak jarriko ditugu, horretarako sortutako erakunde 
publiko baten bidez.

597. Organoak sortuko ditugu inter eta intrasistema kasuen koordinazio egokia, 
efizientea eta eraginkorra bermatzeko, arreta integrala bermatzeko eta Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sisteman oinarrituta pertsonak gunean jartzeko.

598. Koordainketa ezabatuko dugu gizarte-zerbitzu guztietan.

599. Beharrezkoak diren lege-erreformak abiaraziko ditugu, Arartekoaren 
gomendioak Eusko Jaurlaritzak nahitaez bete beharreko jarraibide bihur daitezen, eta 
beharrezko neurri teknikoak bultzatuko ditugu gainerako erakundeek ere nahitaez bete 
beharreko neurri bihur ditzaten, herritarrak, haien arazoak eta eskubideak gunean jarriz 
eta erakundeak herritarren zerbitzura egongo direla bermatuz.

7.5.2. Gizarteratze-politiken garapena

Krisia lehertu zenetik hamarkada bat baino gehiago igaro ondoren, erakundeetatik 
bultzatutako neurri neoliberalek ahalbidetu egin dute eta mesede egin diote gehiengo 
soziala deskapitalizatzeko prozesu bati, eta gure herria ez da salbuespena. Egia da Euskadin 
pobrezia-indizea Estatuan baino baxuagoa dela, eta batez besteko errenta altuenak 
ditugula hemen, baina, hala ere, muturreko pobrezia-egoerak gero eta gehiago dira, 
eta horrek frogatzen du egungo gizarte-babeseko politikak behar luketenaren kontrako 
norabidean doazela (onartuta administrazioen eginkizun nagusia dela aberastasuna 
birbanatzea, NBEko errelatoreak muturreko pobreziari buruz hitz egitean adierazi zuen 
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moduan). Estatuan desparekotasun handienak dituzten autonomia-erkidegoetako bat 
Euskadi da. FOESSA fundazioaren azken txostenaren arabera (2019ko azaroa), EAEko 
biztanleen % 15,2 pobrezia-arriskuan eta/edo gizarte-bazterketako arriskuan daude 
(334.000 pertsona inguru). Gainera, muturreko pobrezia-egoeren indizeak puntu bat egin 
du gora azken urteetan. 90.000 pertsona inguruk hain zailtasun handiak dituzte, ezen 
gizarte kanporatua osatzen duten: haien kezka bakarra da egunerokoan bizirik irautea, 
eta babes-mekanismoak ez zaizkie iristen. Horri gehitu behar zaio pobrezia-arriskuan 
dauden biztanleen zati handi bat ez dela sisteman sartzen, hainbat arrazoirengatik 
(sartzeko baldintzak ez betetzea, informazio-falta edo bestelakoak): 2018an 60.618 
pertsona ziren, hau da, arriskuan dauden Euskadiko etxe guztien % 30,7.

Gainera, Euskadiko pobrezia-kasu errealen % 55 emakumeenak dira, eta pobrezia kasuen 
% 30 emakumeak buru dituzten guraso bakarreko familiei dagozkie. Eta hori gutxi balitz, 
“inklusio” sisteman sartuta ere biztanleen zati handi bat ez da pobreziatik ateratzen: 
2018an, % 51,56 egoera horretan zeuden (70.348 pertsona).

Horregatik guztiagatik, badaude zenbait neurri lehenbailehen hartu behar direnak:

600. Handitu egingo dugu Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-partida, udalerriek 
gizarte-larrialdiko laguntzak eskubide subjektibo gisa berma ditzaten COVID-19ak 
eragindako krisiaren ondorioz diru-sarrera nahikorik ez duten edo diru-sarrera bakar 
bat ere ez duten pertsona guztientzat.

601. Gizarteratze-laguntzak eskuratzeko betekizunak malgutuko ditugu, 
laguntza horiek jaso ahal izan ditzaten eta estaldura eman diezaieten gizarte-zerbitzuen 
“radarretik kanpo” dauden pertsona guzti-guztiei: -udal-errolda sozialeko eskatzaileei, 
bai eta udaletako gizarte-zerbitzuen, oinarrizko gizarte-zerbitzuen edo “kalteberatasun-
egoeran” dauden pertsonei laguntzen dieten elkarteen bidez EAEn bizi direla egiaztatzen 
duten guztiei ere.

602. Etxegabetasunaren Euskal Estrategia 2018-2020ren helburuak egokituko 
ditugu, COVID-19ak eragindako krisiaren ondoriozko salbuespenezko egoerei aurre 
egiteko eta honako hauek bermatzeko:

 O COVID-19ak eragindako krisian jarritako salbuespenezko baliabideei eustea, 
beharrezkoa den bitartean.

 O Genero-ikuspegia eta etxegabetasun-egoeran dauden emakumeentzako baliabide 
espezifikoak txertatzea.

 O Lehentasuna ematea etxebizitza eskuratzeko estrategiei eta laguntzei, bai eta arreta 
sozio-sanitarioari eta kolektiboaren gainerako premiei ere.

603. Egungo euskal gobernuak erabiltzen duen familiaren kontzeptua 
birplanteatuko dugu, familia-eredu berrien errealitatea txertatzeko, eta neurri guztiak 
familia-eredu denetara hedatuko ditugu, familia-mota guztietarako eskuragarri egon 
daitezen eta egokiak izan daitezen, betiere pertsonen intimitatea eta duintasuna 
errespetatuz.

604. Haur eta Nerabeen Behatokiaren lana bultzatuko dugu. Aurrera egin nahi 
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dugu Euskadiko haurren eta nerabeen egoeraren diagnostiko oso eta zehatz bat egiteko 
prozesuan, politika eta neurri egokiak artikulatu ahal izateko.

605. Bultzada handiagoa emango diogu Haur eta Nerabeen Behatokiari, haren 
eskumenak areagotuz eta zerbitzu berriak ezarriz (berariazko azterlanak haurren 
nutrizioaren arloan, haurren eta nerabeen elikadura-ereduen jarraipena eta ebaluazioa 
ikastetxeetan…).

606. Haurren ongizatearen sustapenerako eta prebentziorako politikak sustatuko 
ditugu, pobreziaren belaunaldi arteko transmisioa eteteko.

607. Haurrei laguntzeko gizarte-eredua berrikusiko dugu.

608. Seme-alabak ardurapean dituzten familientzako prestazio ekonomikoa 
berrikusiko dugu.

609. Haurren gaineko Eraginari buruzko Txosten lotesle bat sartuko dugu arau-
xedapen guztietan (Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Legeak ezartzen duen 
moduan), Generoaren gaineko Eraginari buruzko Txostenaren antzera.

610. Haurrekin eta nerabeekin loturiko politiketara bideratutako baliabide 
ekonomikoak mantentzeko edo areagotzeko konpromisoa hartzen dugu, aukera-
berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzeko.

611. Familia tipologia desberdinen inguruko kontzientziazio- eta sentsibilizazio-
kanpainak egingo ditugu.

612. Eusko Legebiltzarrean Haurren eta Nerabeen Batzordea sortuko dugu. 
Horrela bermatuko dugu kalteberatasun-egoerak edo gizarte-bazterketa prebenitzera 
bideraturiko lana egingo dela, ahaleginak egoera horiek konpontzera bideratu beharrean.

613. Lana eta bizitza pertsonala bateratzeko politikak bultzatuko ditugu. Beren 
kargura adingabeak dituzten pertsonek baliabideak eta zerbitzuak errazago eskuratu 
ahal izatea nahi dugu, arreta berezia jarrita bi gurasoak langabezian dituzten familietan.

614. Gizartea berdintasunaren eta gurasoen baterako erantzukizunaren alde 
sentsibilizatzeko kanpainak bultzatuko ditugu.

615. Zerga-pizgarriak sortuko ditugu lanaren eta familia-bizitzaren kontziliazio 
erreala errespetatzeko eta haren alde egiteko malgutasun-neurriak hartzen dituzten 
enpresentzako.

616. Hezkuntza-sistemaren ikuspegi inklusiboa indartuko dugu, 0 eta 3 urte 
arteko kalitatezko eta doako hezkuntza publikoaren unibertsalizaziorantz aurrera 
eginez.

617. Eskolaren laguntza eta bekak bermatuko ditugu behar duten ikasleentzat 
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eta, oro har, ezabatu egingo dugu haurrek eta nerabeek zerbitzu eta baliabide horiek 
eskuratzeko garaian aukera berak izatea oztopatzen duten eragozpenak.

618. Babes-sistemen bidez haurren aurkako indarkeria atzemateko eta haren 
aurrean babesteko mekanismoak indartuko ditugu, haurren aurkako indarkeriaren 
kontrako estrategia integral baten barruan. Estrategian hainbat sistemak parte 
hartuko dute eta arreta berezia jarriko zaio hezkuntzari.

619. Indarkeria matxistaren pean dauden adingabeei babesa eta laguntza 
emateko zerbitzu espezializatuak ezarriko ditugu, haien segurtasuna bermatze 
aldera.

620. Euskadin familia-bitartekaritza bultzatuko dugu, gaur egun dauden zerbitzu 
publikoen estaldura zabalduta.

621. Haurrek parte hartzeko organo egonkorrak garatuko ditugu, eta haurren eta 
nerabeen elkarte-ehuna sustatuko dugu.

622. Euskadiko elkargune-sarearen funtzionamendua balioetsiko dugu, baita 
haren eskaria eta, hala badagokio, hura zabaldu edo aldatzeko aukera ere, herritarrek 
parte hartzeko mekanismoak aintzat hartuta.

623. Lehen eta bigarren mailako arretako gizarte-zerbitzuetako talde psikosozialak 
(diziplina anitzekoak) arautu eta zabalduko ditugu.

624. Indarkeria matxista eta familia barrukoa prebenitzeko programak sustatuko 
ditugu, diziplina anitzeko taldeak egongo direla bermatuta.

625. Tutoretza publikoaren pean dauden haurrak eta nerabeak adoptatzeko 
eta babesteko legedia eta prozedurak berrikusiko ditugu, lehentasuna emanik beti 
haien ongizateari eta haientzako osasungarria den ingurune batekiko hurbiltasunari, 
eta harremanetan egongo gara eta babesa emango diegu adopzio-prozesuetan zein 
haurren eta nerabeen arrisku- eta babesgabetasun-egoeretan halakorik behar duten 
familiei.

626. Pobreziaren Aurka Borrokatzeko Plan bat ezarriko dugu, egun dauden diru-
sarrerak bermatzeko politiketatik harago joango dena, pertsonen ongizatearen aldeko 
apustua egingo duena ikuspegi integral batetik, eta pertsonak erdigunean kokatuko 
dituena, lehentasuna emanik prebentzioari, eta ez konpontzeari.

627. Energiarako eta energia-horniduretarako eskubidea funtsezko zerbitzu gisa 
bermatuko dugu, eta kontsumitzaile kalteberak argi eta garbi definitu eta identifikatuko 
ditugu, gizarte- eta errenta-irizpideen arabera.

628. Gas- eta elektrizitate-hornidura bermatuko duen araudia ezarriko dugu 
COVID-19aren krisiaren eraginez fakturak ez ordaintzeagatik funtsezko horniduretan 
mozketak jasan dituzten etxeetarako, era horretan bermatzeko mugagabeki luzatuko 
dela Estatuko Gobernuak dekretatu duen funtsezko horniduren mozketen paralizazioa.
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629. Familien gas- eta elektrizitate-hornidura bermatuko duen araudia ezarriko 
dugu, betiere familiakideen errentaren arabera.

630. Ur-hornidura guztion oinarrizko giza eskubide gisa bermatuko duen 
araudia ezarriko dugu. Ur-hornidurako enpresek COVID-19aren ondoriozko egoera 
sozioekonomikoak eraginda fakturak ordaindu ez dituzten pertsonei hornidura etetea 
debekatuko dugu.

631. Bizitzeko ezinbesteko kontsumoaren adierazlea ezarriko dugu, eta beherapen 
progresiboak aplikatuko dira errenta txikiak dituzten etxeetan.

632. Enpresa hornitzaileen aurrean bitartekaritza-lana egingo dugu fakturak ez 
ordaintzeak eragindako argi- eta gas-mozketak amaitzeko, baldin eta mozketa horiek 
pertsonen egoera ekonomikoarekin lotuta badaude eta pertsona horien ohiko 
etxebizitza bada.

633. Euskadiko energia-kooperatibekin adostasunetara iristeko aukera aztertuko 
dugu, Euskadin bizi diren pertsonei hornidura-eskubidea bermatzeko, betiere 
jasangarritasun-ikuspegia ahaztu gabe.

634. Baliabide espezifikoak sortuko ditugu kalteberatasun bereziko egoeran dauden 
gazteen helduaroko lehen urteetarako, prebentzio-tresna gisa.

635. Diru-sarrerak Bermatzeko Sistema erreformatuko dugu (ikus diru-sarrerak 
bermatuta izateko eskubidea).

636. Gorroto Delituen Behatokia sortuko dugu, Euskadin gertatzen diren bazterketa-
egoeren azterketa egokia egingo dela bermatzeko, eta egoera horiek errotik kentzen 
laguntzeko.

637. Euskadin 5 urtetan etxegabetasuna errotik kentzeko estrategia sortuko 
dugu, horretarako gizarte-berrikuntzako neurriak baliatuta etxebizitza eskuratzeko 
garaian, betiere gizarte zibilaren, gizarte-entitateen, erakundeen eta egoera horretan 
dauden pertsonen arteko koordinazio-esparru batean. Euskal gizartea etxerik ez duten 
pertsonen eskubideen inguruan sentsibilizatzeko estrategia garatu eta abiaraziko dugu.

638. Etxebide – Etxebizitzaren Euskal Zerbitzurako sarbidea bermatuko dugu 
gizarte-bazterketa jasateko arriskuan edo egoera horretan dauden pertsonentzat 
eta, zehazkiago, etxegabetasun-egoeran edo egungo baremoen arabera bizitzeko 
baliabiderik gabe daudenentzat.

639. Euskadiko baliabide eta zerbitzu publiko guztiak erabili ahal izatea 
bermatuko diegu gizarte-bazterketako egoera larrian dauden pertsonei. Zerbitzu 
horiek ikuspegi berezia izango dute, baita kolektiboaren premia eta berezitasunei 
egokituriko zerbitzuak eta baliabideak ere.

640. Enplegu-programa egokituak jarriko ditugu abian, pixkanaka lan-mundu 
normalizatura egokitzeko behar diren tresnak eta trebeziak eskuratzea errazteko, betiere 
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pertsona erdigunean jarrita.

641. Laneratze-enpresak sustatuko ditugu eta kontratazio publikoetan gizarte-
klausulak txertatuko ditugu, obra- eta zerbitzu-lehiaketetan parte hartzeko aukera 
izan dezaten, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurkako tresna gisa.

642. Gizarte-larrialdiko laguntzak bermatuko ditugu, Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentarekin pareka daitekeen eskubide subjektibo gisa, betiere kualifikazio egokia 
duten profesionalek larrialdi-egoera horien gainean egindako balioespenari helduta, 
eta ez balorazio subjektibo edo arbitrario bat aintzat hartuta, edo aurrekontu-ezari 
erreparatuta.

643. Gizarte-zerbitzuetako funtsak eskuratzeko herri-administrazioekin zorrik ez 
izateko baldintza ezabatuko dugu, baldin eta ordaintzeko ezintasunak eragin baditu 
zor horiek. Gizarte-larrialdiko laguntzek funts edo eskubide bahituezin bihurtu behar 
dute, eta horrelako edozein prestazioren gaineko bahimenduak edo kobrantzak 
geldiaraziko ditugu.

7.5.3. Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemaren erreforma

Eusko Jaurlaritzaren diru-sarrerak bermatzeko egungo politika aldatu nahi dugu. 
Horregatik, Elkarrekin Podemos-IU koaliziotik erreforma-proposamen zabala eta anbizio 
handikoa egin nahi dugu, “DSBEari eta Gizarteratzeari buruzko Legea” goitik behera 
aldatzeko, eta Euskadin pobrezia desagerrarazteko tresna benetan eraginkorra izan 
dadin lortzeko.

Erreforma horren beharra honako honetan oinarritzen da: Euskadin dauden pertsona 
pobreen % 31k ez dute DSBEa jasotzen, eta jasotzen duten 10 pertsonatik 3k pobreak 
izaten jarraitzen dute. Zifra horiek islatzen dute, batik bat, hainbat kolektibo egoera 
larrian daudela: haurrak edo nerabeak ardurapean dituzten familiak, guraso bakarreko 
familiak, langile prekarioak eta emakume pentsiodunak.

Gainera, hogeita hamar urte baino gehiagoan, DSBEak hainbatetan murrizketak jasan 
ditu eta mugak jarri zaizkio; esate baterako, Eusko Jaurlaritzak 2017an uko egin zion DSBEa 
LGSra indexatzeari, eta horri gehitu behar zaizkio gaur egunera arte egin diren eta atzera 
bueltarik izan ez duten murrizketak. Bestalde, Lanbidek DSBEaren kudeaketa bere gain 
hartu zuenetik, jasotzaileen kontrol bidegabea areagotu da, prestazioak neurrigabeki, 
diskrezionalki eta legez kanpo eten direlarik.

Estatuaren eremuan Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera (BGD) onartu da, eta lorpen 
historiko horretan motor eztabaidaezina izan gara. Bada, egoera berri honetan, Euskadin 
nabarmen handitu daiteke gizarte-politiketan egindako inbertsioa, pobreziari amaiera 
emateko helburuarekin. Pobreziaren aurrean DSBEaren babesa duten pertsonen 
kopurua handitu daiteke, eta oinarrizko errenta unibertsalaren moduko tresnen aukerei 
eta potentzialtasunei buruzko eztabaida irekitzeko lan egiten has gaitezke.

Aukera paregabea dugu orain, Euskadin gizarte-prestazioak duintzeko.
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Euskadin gobernu aurrerakoi bat eratu behar dugu, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerak 
gizarte-prestazioen euskal sisteman hobekuntzak ekarriko dituela bermatzeko, eta, 
horrela, pobreziari benetan amaiera emateko. BGDa aurrerapauso handia da Estatuan, 
eta ez dugu onartuko Euskadin atzerapausoak emateko aitzakia bihurtzea.

Hainbat proposamen dauzkagu Diru-sarrerak Bermatzeko Sistemaren erreforma 
gauzatzeko, onura berberak ekar diezazkien langileei, langabeei eta pentsiodunei. Diru-
sarrerak bermatzeko eskubidea gauzatu dadin, inor atzean utzi gabe.  Hona hemen 
proposatutako erreforma egiteko premisak:

 O Diru-sarreren bermea enplegutik edo gizarte-zerbitzuetatik bereizitako eskubidea 
izatea.

 O Diru-sarrerak bermatzeko eskubide subjektiboa irisgarri egitea behar duten 
herritar guztiei.

 O Kudeaketa ezin hobea, gardena, eraginkorra eta bermatzailea izatea.

 O Bilakaera eta kontrola Administrazioak eta herritarrek partekatua izatea.

 O Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren osagarria izatea, arreta jarrita prestazio 
berriak babesten ez dituen kolektiboetan (etorri berriak, gazteak, gizarte-
bazterketa jasateko arriskuan dauden haurrak, etab.) eta beste lurralde batzuekiko 
hemen dauzkagun bizi-kostu desberdinei erreparatuta. DSBEak bateragarria izan 
behar du lanaldi partzialeko lan-errentekin. Estatuko Gobernuak abian jarriko 
duen BGDaren bultzadaz baliatu behar da, DSBEa eta gizarte-babeserako euskal 
sistema hobetzeko eta zabaltzeko funts gehiago inbertitzeko aukera emango baitu.

644. Euskal herritarrek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) jasotzeko duten 
eskubide subjektiboa defendatuko dugu, eta eskubide hori baliatu ahal izatea eta 
oinarrizko beharrak aseta ez dituzten herritar guztiei bermatzea bultzatuko dugu.

645. Atzera botako dugu gobernuak aurkeztutako DSBEaren erreforma. Ez 
dugu onartuko 18/2008 Legearekin alderatuta atzerapausoak ematea dakarren 
erreformarik.

646. 18/2018 Legea eguneratuko dugu, aurrera egin dezan gizarte-babesaren 
arloan eta XXI. mendeko errealitate berriei erantzun diezaien. Adituek gomendatzen 
duten moduan eta pobreziaren aurkako kolektiboek eskatzen duten moduan, lege 
horrek neurriak jaso behar ditu pobreziaren indibidualizaziorantz aurrera egiteko, 
era horretan kudeaketa errazteko eta baldintzak murrizteko.

647. DSBEa LGSra indexatzeari berrekingo diogu, eskuratze-ehunekoak 
hobetzeko, Euskadin dauden desparekotasun sozialak murrizteko eta pobrezia 
errotik kentzeko bidean aurrera egiteko.

648. DSBEaren prestazioen zenbatekoan indarrean jarraitzen duten murrizketa 
guztiak atzera botako ditugu.

649. DSBEa Euskal Enplegu Sistematik (Lanbide) eta gizarte-zerbitzuetatik 
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bereiziko dugu, eta diru-sarrerak bermatzeko euskal zerbitzu bat jarriko dugu abian, 
gaur egun Osakidetza, Etxebide edo Lanbide existitzen diren bezalaxe; zerbitzu 
berriak herritarren diru-sarrerak bermatzeko eskubidean jarriko du arreta eta 
kudeaketa optimizatuko du.

650. Informaziorako eta pertsonak errespetatzeko eskubidea aitortu eta 
babestuko dugu. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoa zorrotz betetzea 
bermatuko da, euskal biztanleriaren datuak esku pribatuetan jartzea saihestuz eta 
herritarren eskubideak bermatuz.

651. Diru-sarrerak bermatzeko eskubidea indibidualizatzearen alde lan egingo 
dugu bizikidetza-unitateen esparruan, DSBEa jasotzeko adina 18 urtera jaitsita, 
bizikidetza-unitatearekiko urtebeteko independentziaren baldintza kenduta, eta 
erroldan urtebeteko antzinatasuna ezarrita, edo 6 hilabetekoa kalteberatasun 
handiko kolektiboetarako.

652. Erroldan 3 urteko antzinatasuna izatearen betekizuna kenduko dugu, eta 
2011ko erreformaren aurretik ezarrita zegoen egoerara itzuliko gara. Horrek ekarriko 
luke hemen erroldatuta urtebete baino gehiago daramaten pertsonek beren 
herritartasuna gauzatu ahal izatea eta beren eskubideak bermatuta izatea, gainerako 
herritarrek bezalaxe.

653. Etxebizitza bakoitzeko 2 prestazioren muga kenduko dugu, eta muga hori 
etxebizitza bakoitzaren baldintzen arabera finkatuko da, herri-administrazioek ez 
dezaten lagundu ez etxebizitza-eskubideak urratzen (erroldatzea lortzen ez duten 
pertsonak), ez eta etxebizitzaren prezioa igotzen ere, are gehiago kontuan hartuta 
EAEn etxebizitzaren prezioa Estatuko altuenetakoa dela jada.

654. Burokrazia murriztu eta prestazioen tramitea erraztuko dugu. Gaur egungo 
araudiak eta Lanbideren eguneroko jardunak laguntza jasotzeko aukerak mugatu eta 
pertsonak babes-sistemetatik kanpo uzten dituzte.

655. Genero-ikuspegia txertatuko dugu, zaintzarako eta kontziliaziorako 
eskubidea aintzat hartuz, eta arreta berezia jarriz guraso bakarreko familietan eta 
indarkeria matxistaren biktimengan; izan ere, gaur egun, pobreziak emakume 
aurpegia du Euskadin.

656. Prestazioari buruzko informazio-kanpaina bat egingo dugu, Euskadiko 
herritarren informazio-eskubidea bermatzeko.

657. Pertsonentzako zehapenen eta arau-hausteen sistema argi, publiko eta 
bermatzaile bat garatuko dugu. Gainera, bidegabeki ordaindutako edo bidegabeki 
jasotako zenbatekoak kudeatzeko sistema bat bermatuko dugu, pertsonen 
errealitatera egokituta.

658. Erregistro-profila sortu eta informaziorako langileak jarriko ditugu, 
beharrezkoak eta nahikoak diren gaitasun profesionalekin, diru-sarrerak bermatzeko 
arretarako bulego guztietan.



150 PROGRAMA AUTONÓMICO 2020

659. Ebaluaziorako eta erabakiak hartzeko gune bat jarriko dugu martxan, eta 
gizarte-eragileek parte hartuko dute araudia sortzeko zein berrikusteko prozesuan.

7.5.4. Baldintzarik gabeko Oinarrizko Errentaranzko bidea

660. Agintzen dugu legealdiko lehen urtean eztabaida soziala jarriko dugula 
abian, Euskadin Baldintzarik gabeko Oinarrizko Errenta ezartzeko beharrari buruz. 
Herritar guztiek eztabaidan parte hartzea eta proposamena ezagutzeko eskubidea 
izatea nahi dugu, azken batean pertsonak izan daitezen alde edo kontra dauden 
adieraziko dutenak.Baldintzarik gabeko Oinarrizko Errentari buruzko eztabaida-
prozesua amaitzean, beharrezko mekanismoak jarriko ditugu Euskal Autonomia 
Erkidegoan errenta hori ezartzeko aukerari buruzko kontsulta baterako deia egiteko 
herritarrei.

661. Hori lortzeko, aurrez proposamena landu duten eragile politikoekin nahiz 
sozialekin bat egiteko bideak aztertuko ditugu.

662. Eztabaida zabalduko diegu, halaber, gaia landu ez duten baina prozesuan 
parte hartzeko interesa agertzen duten eragileei. Horrela, eztabaida aberastuko da, 
sentsibilitate ugarik elkarrekin parte hartuz.

 O Proposamena abian jartzeko sistema ekonomikoan egin beharreko 
eraldaketan sakonduko dugu.

 O Prozesu horretan bideak ikertuko dira, eta beharrezko laguntza teknikoa 
eta finantzarioa emango zaie 3 lurraldeetako foru-aldundiei, lurralde 
historikoetan bideragarria izan dadin Baldintzarik gabeko Oinarrizko Errenta 
ezartzea, herritarrek hala irizten badiote.

7.5.5. Mendekotasuna eta zaintza egokiak jasotzeko eskubidea

Euskadin, biztanleria osoaren % 11,84k izan dezakete mendekotasuna; ehuneko hori 
estatuko batezbestekoa baino altuagoa da. Gainera, mendekotasuna aitortzeko eskaeren 
% 22,9k ez dute inolako mendekotasun-mailarik eskuratzen balorazioa egin ostean.

Mendekotasuna duten pertsonen % 17,5 arreta jaso zain daude. Pertsona horien beharrak 
ezin dira geroratu, baldin eta, uste dugun moduan, interdependentzia baldin bada 
bizitzeko duinak diren bizitzak garatzeko ezinbesteko faktorea eta bereizgarria. 

Mendekotasunerako arreta ematen duten gizarte-zerbitzuen zorroa ere (EEAZ, 
zentro okupazionalak, telelaguntza, familia-inguruneko zaintzaileentzako prestazio 
ekonomikoak, etab.) ez da guztiz garatu, pertsona askoren etsipenerako, zerbitzu 
horietarako sarbideak funtsezko eran hobetuko lituzkeelako haien bizi-baldintzak. 
Paradoxikoa bada ere, prestazio gehien dauzkaten autonomia-erkidegoetako bat izan 
arren, datuek esaten digute sistema huts egiten ari dela; izan ere, ez da behar duten 
pertsona guztiengana heltzen, eta prestazio ekonomikoek, batzuetan, mendekotasunen 
bat duten pertsonen ahaideen gainkarga sustatzen dute (emakumeak dira oraindik ere 
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kasu gehienetan zaintzez arduratzen direnak). 

Zaintzetan inbertitzea, kalitatean inbertitzea, mendekotasunaren sektorean inbertitzea, 
enpleguaren sustatzaile baita, gure aburuz ezinbestean defendatu behar den ongizate 
hori babesteko apustuak dira: bizitzaren jasangarritasuna bera, gehien behar dugun une 
edo egoeretan. 

Hori dela eta, neurri hauek proposatzen ditugu:

663. Euskadiko Mendekotasunari buruzko Legearen erreforma eta garapena 
sustatuko ditugu, mendekotasuna duten pertsonentzako iraupen luzeko zaintzen 
sistema unibertsal, publiko eta nahikoa bermatzeko, haien autonomia funtzionala 
ziurtatuta egon dadin eta zama familiako beste kideen zaintza informalei egokitu ez 
dakien. Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetarako sistema koordinatua, 
mendekotasunaren arloan eskumena duten maila desberdinetako administrazioekin 
elkarlanean, administrazio-auzotasuna ez dadin izan mendekotasunaren arloan 
eskuragarri dauden zerbitzuei dagokienez diskriminazioa sortzen duen faktorea.

664. Itxarote-zerrendak deuseztatzeko txoke-plana sortuko dugu, mendekotasun-
egoera aitortuta daukatenentzako prestazioak eta zerbitzuak eraginkor egingo dituena. 
Plan horren esparruan:

 O profesionalak ez diren zaintzaileek Gizarte Segurantzan kotizatzeko eta langabezia-
prestazioa eta bestelakoak jasotzeko zuten eskubidea leheneratuko dugu;

 O egungo bateraezintasun-sistema berrikusiko dugu eta

 O koordainketa deuseztatuko dugu, horren ondorioz baliabide gutxi dauzkaten familia 
askok mendekotasunerako arreta-zerbitzu batzuei uko egin behar izaten baitiete.

7.5.6. Askotarikoak gara: dibertsitate funtzionalerako babesa eta laguntza

Elkarrekin Podemos-IU herritarren zerbitzurako tresna izateko sortu zen, gizarte 
bidezkoagoa eta inklusiboagoa eraikitzeko asmoz, non giza eskubideen errespetua eta 
defentsa benetakoak diren. Dibertsitate funtzionalari dagokionez aurkezten dugun 
programan, dibertsitate funtzionala duten pertsonek beren bizitzen eta erabakien jabe 
izatea sustatzen duten politikak diseinatzeko beharrean arreta jartzea proposatzen dugu, 
baita kolektiboak pairatzen dituen estereotipoen oztopoen eta diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko premian ere.

Gaur egun, dibertsitate funtzionalaren eremuan eztabaidatzean edo lan egitean 
erabilitako formak eta paradigmak aldatu beharrean gaude: ziklo-aldaketa horretan, 
“guretzat ezer ez, gu gabe baldin bada” lema ulertu eta praktikan jarri behar da, 
kolektiboa aspalditik eskatzen ari den bezala. Sozietate zibila eta elkarteen mugimenduak 
izan dira urte askotan kolektiboaren errebindikazioen aitzindariak. Elkarte-sarearen 
errebindikazioak eta esperientzia jasotzeko ordua da, askotariko proposamen positiboak 
eraikitzen jarraitu ahal izateko.
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Dibertsitate funtzionalari (aurrerantzean, DF) buruzko politikek sustatu behar dute 
pertsona eta nork bere erabakiak hartzeko eskubidea egotea eztabaida ororen 
erdigunean: kolektiboaren diskriminazioari eta infantilizazioari amaiera eman behar zaie, 
eta hori lortzeko funtsezkoa da DFa duten pertsonak beren bizitzaren eta erabakien jabe 
izatea. Horretarako, neurri hauek proposatzen ditugu:

665. Diskriminazio-mota ororen aurka borrokatzeko neurriak garatuko ditugu.

666. Pertsona guztientzako eskubide eta zerbitzuetarako sarbidearen 
unibertsalizazioa sustatuko dugu, dibertsitatearen errespetuan eta arretan oinarrituta.

667. Herritarrek dibertsitate funtzionalaren inguruan parte hartzeko organoak 
sustatuko ditugu eta interesa agertzen duten pertsona-taldeak eta elkarteak barne 
hartzeko gaitasuna emango diegu, baita pertsona guztien eskubideei eraso egiten dieten 
politikei betoa jartzeko gaitasuna ere.

668. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarako sarbidea bermatuko dugu, 
komunikazio-oztopoak edo arkitektura-oztopoak kenduz eta komunikazio 
instituzionalean zeinu-hizkuntzaren, irakurketa errazaren eta piktogramen erabilera 
sustatuz.

669. Erakundeen artean antolatutako politika publikoak egotea bermatuko dugu, 
Gizarte Babeseko Euskal Sisteman pertsonen harrera eta autonomiarako laguntza 
eskaintzeko.

670. Indarkeria matxistaren biktimak babesteko neurrietarako sarbidea 
bermatuko dugu, behar diren mekanismoak DFa duten pertsonentzat egokitzen saiatuz.

671. Dibertsitate funtzionala duten pertsonek gaur egun eskuragarri dauden 
eskubide subjektiboetarako eta, zehatz-mehatz, Etxebide Etxebizitzaren Euskal 
Sistemarako sarbidea eta gizarte-prestazioetarako sarbidea dauzkatela bermatuko 
dugu. DFaren eta mendekotasunaren baloraziorako sarbidea bermatuko dugu, baita 
kolektibo horren eskubideen betetzea ere, balorazio horiek eskuratzeko itxaronaldiak 
murrizteko asmoz.

672. Gaitasun teknikoei buruzko prestakuntza emango diegu lan-arloko teknikariei, 
bitarteko langileei eta funtzionarioei, DFa duten pertsonentzako arreta egokia 
bermatzeko mota guztietako Administrazio Publikoetan.

673. Zeinu-hizkuntzaren interpretazioaren ezarpena sustatuko dugu euskal 
telebista publikoko ikus-entzunezko komunikazioan, baita Eusko Jaurlaritzak sustatutako 
programazio kulturalean ere.

674. Enplegurako eta lan-inklusiorako sarbidea bermatzeko plan autonomiko bat 
onetsiko dugu, neurri hauetan oinarrituta:

 O Bai enplegu publikoari bai sektore pribatuko enpleguari buruzko programak sustatzeko 
neurriak garatzea, enplegu lagundua lehenesten dutenak enplegu babestuko 
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programen gainetik, DFa duten pertsonen beharrak eta lehentasunak kontuan izanik.

 O Enplegu publikoko eskaintzetan eta lan-merkatu arruntean lantokien irisgarritasuna 
bermatzen duten neurriak garatzea.

 O Lanbiden berariazko lan-ildo bat garatzea DFa duten pertsonen beharretarako abian 
jarritako eskaintzetarako egokia den enplegurako prestakuntza garatzeko.

 O Enplegu publikoaren arloan, DFa duten pertsonentzako enplegu-erreserbaren 
gutxieneko kuota igotzea administrazio publikoan eta EAEren menpeko organoetan.

675. Hezkuntza Inklusiboa Sustatzeko Euskal Estrategia bultzatuko dugu; bertan, 
honako alderdi hauei helduko zaie: batetik, hezkuntza-mota hori curriculum-mailan 
zeharka garatzea eta, bestetik, arkitektura-oztopoak kentzea, adibidez, hezkuntza-
komunitatea egokitzea dibertsitate funtzionala duten haurrak eta hezkuntzako goi-
mailetan DFa duten pertsonak sustatzeko eta errespetatzeko.

676. Euskadin DFa duten pertsonentzako arreta eta osasun unibertsalerako 
irisgarritasuna bermatzeko autonomia-plana onetsiko dugu. Bertan, honako hauek 
hartuko dira barne:

 O Arkitektura-oztopoak kentzea eta DFa duten pertsonei euskal osasun-sistemako 
zerbitzu guztietarako sarbidea bermatzeko behar diren laguntza tekniko guztiak ezarri 
eta egokitzea.

 O Informazio orokorra irisgarria izatea, baita DFa duten pertsonentzako euskal osasun-
zerbitzuetako izapideak eta laguntza ere, talde profesionalen prestakuntza sustatuz, 
adibidez, beharrezko dokumentazioa zeinu-hizkuntzara edo Braillera egokituz.

7.5.7. Dibertsitatea gara: LGTBI eskubideak. Askatasuna eta sexu-nortasunaren 
garapen askea

Gizarte heteropatriarkal batean bizi gara, zeinak normatibitate heterosexualari jarraitzen 
ez dioten pertsonak ikusezin egiten dituen.

LGTBI kolektibo gisa aitortzen dugun taldean dauden pertsonek (lesbianek, gayek, 
transexualek, bisexualek, intersexualek, etab.), erakundeetan etengabe ikusezin bihurtuta 
daudenek, beren eskubideak aitortuta edukitzeko eskubidea dute, baita beren sexu-
nortasuna aukeratu duten moduan bizitzeko ere, eta inork ez dauka hori ukatzeko eta ez 
aitortzeko eskubiderik.

Sexu-nortasuna, sexu-orientazioa eta genero-adierazpena ezin dira oztopo izan 
indarkeriarik eta inolako diskriminaziorik gabeko bizitza bat izateko. 

Generoan edo zisheteropatriarkatuan oinarritutako parekotasunik gabeko botere-
harremanek lekurik ez duten gizarte-sistema baterantz egin behar dugu aurrera. 
Gutxiagotasunaren eta sexuen arteko mendekotasunaren kontzeptuetan oinarritutako 
jokabideen eta praktiken estereotiporik gabe baloratuak eta heziak izan nahi dugu, 
gizartearen garapenerako eta ongizaterako ekarpenak egin, eta bizitza politiko, 
ekonomiko, sozial, kultural edo beste edozein motatakoan baldintza beretan parte hartu, 
giza eskubide unibertsalez gozatuz.
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Tamalez, gorroto-delituek eta LGTBIfobiak gure gizartean ezarrita jarraitzen dute, eredu 
heteropatriarkalaren ondorioz. Gero eta pertsona gehiago ausartzen dira salatzera, 
baina oraindik ere asko isilik geratzen dira, beldur direlako. Egoera honek amaitu egin 
behar du; gorroto-delituak eta horiek babesten dituen kultura errotik deuseztatu behar 
dira, iruzkin, txiste laidogarri eta irainetatik eraso eta hiletetaraino. Elkarrekin Podemos-
IU inolako hausturarik gabe dago homofobia, lesbofobia eta transfobiaren edonolako 
agerpenen aurka, eta, hortaz, erabat deuseztatzeko lan egin behar du.

Hona hemen LGBTI eskubideak guztiz aitortzeko eta ildo horretan edozein motatako 
diskriminazioren aurka borrokatzeko gure proposamenak:

677. Euskadiko LGTBI Lege Integral bat onetsiko dugu, pertsona guztiei beren sexu-
nortasuna eta genero-adierazpena zehazteko eskubidea bermatzeko eta eremu publiko 
eta pribatu guztietan horren ondoriozko diskriminaziotik edo tratu-desparekotasunetik 
babesteko. Horretarako, elkarrizketa eraginkorra izan nahi dugu LGTBI kolektiboekin, 
elkarteekin eta eragile sozial esanguratsuekin, honako hau lortzeko:

 O Euskadiko LGTBI Kontseilua abian jartzea, Euskadiko Administrazioen eta LGTBI 
elkarteen arteko topaketa-foroa izan dadin, lege integrala betetzen dela zaintzeko 
asmoz.

 O Berdindu zerbitzua egokitzea, sexu-dibertsitateko politiketarako aholku-
batzordea barne hartzeko; kontseilu hori arduratuko da Eusko Jaurlaritzaren arlo 
horretako berariazko politikak diseinatzeaz. Euskadiko LGTBI Behatoki bat, kolektibo 
sozialek kudeatua, abian jartzea, LGTBI eskubideen arloko ikerketak eta Euskadiko 
diskriminazioari eta gorroto-delituei buruzko txostenen jarraipena bideratzeko.

678. Sexu eta Genero Dibertsitatearen aldeko Euskadiko Lehen Plana prestatuko 
dugu; bertan, Euskadin hezkuntzaren, osasunaren, gizarte-babesaren eta enpleguaren 
arloan garatu beharreko estrategiak bilduko dira, alderdi horietan guztietan LGTBI 
diskriminazioaren aurkako borrokari heltzeko eta administrazioaren jarduketa guztiak 
LGTBI ikuspegira egokitzeko. Plan horretan honako hau jasoko da:

 O Gorroto-delituen eta LGTBIfobiaren aurkako kanpainak garatzea eremu sozial 
guztietan, batez ere hezkuntzaren, kulturaren, aisiaren eta kirolaren eremuan.

 O Familia-dibertsitatea aitortzea eta LGTBI familien eskubideak administrazio- eta 
gizarte-arloetan guztiz parekatzea.

 O Gorroto-delituen biktimei arreta emateko telefono-zenbaki bat abian jartzea, salaketa, 
kontsulta eta aholkularitzarako.

 O Osasun-arloko protokoloak, programak eta zerbitzuak garatzea, sexu-dibertsitatea 
sustatzeko eta errespetatzeko eta atzemandako osasun-beharrei arreta emateko 
ikuspegiarekin.

 O Lan-ingurunean LGTBI kolektiboak integratzeko, gizarteratzeko eta haien aurkako 
diskriminazioak deuseztatzeko politikak garatzea.

679. Haur-hezkuntzarako, lehen hezkuntzarako, bigarren hezkuntzarako, 
batxilergorako eta lanbide-heziketarako sexu-hezkuntzari buruzko programa 
integrala abian jarriko dugu, adingabeen eta nerabeen sexu-nortasuna erabat garatzeko 
eta LGTBIfobiagatiko bullyinga, abusua eta jazarpena saihesteko.
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680. Euskadiko Transexualitateari buruzko Legearen onespena babestuko dugu, 
kolektibo transexualen eta errealitate horretan ibilbide luzea egin duten taldeen eskutik, 
despatologizazioan eta kolektibo horrentzat kalteberatasun ekonomiko eta soziala 
sortzen duten faktoreen deuseztapenean aurrera egiteko.

681. Euskadiko LGTBI Zentroen Sarea sortuko dugu eta LGTBI erakundeen 
esku jarriko dugu, informazio, orientazio eta zuzeneko arretako zerbitzuen katalogo 
zabala eskaintzeko zeharkako hornidura publikoa izan dadin, Euskadiko erakunde eta 
administrazioekin koordinatuta. Gainera, LGTBI Zentroen Sareak kulturaren, gizarte-
ekintzaren eta sentsibilizazioaren arloko programak garatuko ditu, gizarte osoarentzat. 
Halaber, beste erakundeek sustatzen dituzten jarduerak osatuko ditu eta sexu-
dibertsitateari buruzko topaketarako, gogoetarako eta ikusgaitasunerako gunea izango 
da.

682. Euskadiko LGTBI borroka eta erreferenteei buruzko memoria historikorako 
estrategia/politika bat ezarriko dugu; horren bidez, LGTBI kolektiboek horren diseinuan 
eta betearazpenean parte hartzeaz gain, Memoria Zentro Komunitario bat sortzea 
bermatuko da, hirietan eta herrietan LGTBI historiaren aitorpena eta ikusgaitasuna 
bultzatzeko helburuarekin.

683. Sexu-dibertsitateari eta LGTBI eskubideei buruzko berariazko prestakuntza-
plan bat bultzatuko dugu; administrazio publikoetako eta organo judizialetako 
langileentzat izango da, LGBTI biztanleen eskubideak benetan babesteko, diskriminazioa 
deuseztatzeko eta tratu-berdintasuna lortzeko.

684. Immigrazioaren eta LGTBI eskubideen arloan, beren sexu-nortasun edo 
sexu-orientazioagatiko diskriminazioaren eta bazterketaren ondorioz etxetik 
alde egin duten pertsona guztientzako doako laguntza publikoa bermatuko dugu. 
Administrazioek behar den laguntza eman beharko dute, bai psikologikoa bai orientazio 
juridikoa, harrera-etxeak, etab. Ildo horretan, berariazko protokoloak garatu eta berariazko 
baliabideak xedatuko ditugu, Euskal Harrera Sistemaren barruan, LGBTIfobiaren ondorioz 
migratutako biztanleen beharrak asetzeko.

685. Euskadiko segurtasun-kidegoei sexu-dibertsitateari eta bizikidetza-
unitate mota berriei buruzko prestakuntza emateko prozesu bat gauzatuko dugu, 
kolektibo horiei arreta hobea ematen zaiela bermatuko duen protokolo bat ezartzeko 
helburuarekin. Gorroto-delituen arloko polizia-jardunerako dauden protokoloak 
berrikusiko ditugu eta behar diren neurriak hartuko ditugu datuak modu fidagarri eta 
seguruan biltzen laguntzeko eta gure lurraldean dauden segurtasun-indar guztien arteko 
koordinaziorik onena bermatzeko.

686. Sexu-dibertsitatea eta justizia globala sustatzeko berariazko estrategia 
bat ezarriko dugu, Euskadin sexu-eskubideak sustatu eta defendatzeko ekintzak eta 
proposamenak gauzatzeko helburuarekin, kanpo-harremanen eta garapenerako 
lankidetzaren esparruan.

687. LGTBI pertsonei abusu eta diskriminazioei buruzko arreta emateko plan bat 
ezartzea, Covid-19aren ondorengo egoeraren testuinguruan, eta euskal administrazioen 
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jarduketa guztietan arreta soziosanitariorako sexu-dibertsitatearen ikuspegia barne 
hartzeko estrategia bat ezartzea.

7.6. Justizia eskubide eta zerbitzu publiko moduan

Elkarrekin Podemos-IUn justiziaren ikuskera hau berreskuratu nahi dugu: 
desparekotasunen aurka borrokatzeko funtsezko eskubidea ez ezik, pertsona guztiek 
horretarako sarbidea dutela bermatzeko beharrezkoak diren zerbitzu publikoetako bat 
ere badela.

Hori dela eta, justizia hurbil bat, funtsean ordaina emateko eta biktimagileak gizarteratzeko 
ahalegina egiten duena, finkatzeko lan egin nahi dugu, bizikidetza soziala bermatzeko 
asmoz. Botere-abusuetatik babesteko balio duen justizian sinesten dugu eta, batez ere, 
herritarren zerbitzura dagoen justizian, ez eskumen hertsagarriak edo boterea erabiltzeko 
baimena esleitu zaizkien botereen zerbitzura.

Justizia feminista eta intersekzionala nahi dugu, ulertzen duena egiturazkoak diren edo 
analisi konplexuak eskatzen dituzten arazoek esku-hartze eta irtenbide konplexuak 
behar dituztela, administratu edo telebista-titularretan agertzeko moduko epaiak eman 
beharrean.

Bidezko prozesuak bermatzeko ikuspegian oinarrituta finkatu nahi dugu sistema judiziala, 
hain zuzen ere, eraso edo indarkeria jakin bat pairatu duten pertsonei erasoaren egitateak 
aitortuak ikusteko (egia, aitorpena), hertsatu dituzten jokabideen zehapenean gizarteak 
lagunduta sentitzeko (justizia) eta egoera horrek egin dien kalterako ordaina eskuratzeko 
(ordaina, sendaketa) bidea ematen dieten prozesuak. Bidezko legeak behar dira, 
bidezko arreta, zigor-arloaz haraindi doan justizia. Hezten duen, delituei aurrea hartzeko 
funtsezko eginkizuna betetzen duen eta bitartekaritza eta justizia errestauratiboa aukera 
balioduntzat jotzen dituen justizia nahi dugu.

Euskadin, justizia eskubidea eta printzipio hauekin bat datorren zerbitzua izatea nahi 
dugu:

Justizia errestauratiborako eskubidea eta zuzenbide-estatu demokratikoa

Justizia-arloko politika aurreratuenek, oro har, auzilarien arteko borondatezko 
bitartekaritzarako ereduak hartzen dituzte barne, gatazkak konpontzeko aukera 
gisa. Eta zigor-eremuari dagokionez, “justizia errestauratiboko” esperientziak, “justizia 
erretributiboko” ohiko ereduak osatzen edo ordezten dituztenak. Erretribuzioak esan 
nahi du egindako delitua delitugilea zigortuz zehatzen dela, gizarteak horren truke ezer 
lortu gabe eta, kasu gehienetan, biktimak benetako ordainik jaso gabe. Ohiko zehapen-
eredua espetxea da.

Aitzitik, justizia errestauratiboaren helburua da egindako kaltea honela konpontzea: 
biktimarengan edo gizarte osoan, biktimen kolektiboen bidez, zuzeneko eragin 
onuragarria daukan zehapen bat ezarriz arau-hausleari. Zehapenok, espetxearen edo 
isun ekonomikoaren ordez (kasu gehienetan ezin baita kobratu, zigortua kaudimengabea 
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delako), izaera sozialeko komunitate-lanak egiteko betebeharra edo antzeko delituen 
biktimei, horien ondorioz kalte eta eragin larriak jasan dituztenei, laguntzeko betebeharra 
ezartzen dute.

Eusko Jaurlaritzak funtsezko zeregina bete behar du alderdien arteko elkarrizketaren eta 
negoziazioaren bidez bitartekaritza-mekanismoak bultzatzeko, baita erreparazioaren 
aldeko justizia errestauratiboa sustatzeko ere.

Giza eskubideak defendatu eta babesteko bermeak giltzaperatuentzat

Elkarrekin Podemos-IUn uste dugu, ikuspuntu humanitariotik, erakunde publikook 
eta gure Gobernuak erantzukizun nabarmena daukagula pertsona horien zaintzari 
dagokionez. Izan ere, demokrazia sozialaren kalitatearen adierazle ona da. Arlo 
humanitarioan, eskumenaren transferentzia pertsona horien bizi-baldintzak hobetzeko 
aukera da, batzuetan oso larriak baitira. Beraz, transferentzia politikoa baino gehiago, 
Elkarrekin Podemos-IUren aburuz eduki sozial nabarmeneko transferentzia da.

Espetxeen transferentziak aukera emango luke Euskadin espetxe-arloko politika 
koherente eta integrala garatzeko, presoen gizarteratzean arreta berezia jarriz, mundu 
osoan frogatzen ari delako hori dela ez berrerortzeko eta delituari aurrea hartzeko 
politikarik onena.

Politika kriminal koherente batek ahalegina egin beharko luke kriminalitatea areagotu 
gabe espetxeratutako pertsonen kopurua murrizteko, hain zuzen, espetxearen 
ordezko mekanismoen alde eginez, adibidez, bitartekaritza, tratamendu terapeutikoa, 
komunitatearen onerako lanak, erregimen irekia edo baldintzapeko askatasuna. Neurri 
horiei esker, berrerortzea murriztu ahalko litzateke eta bai biktimek bai gizarte osoak 
aterako liekete onura.

Protesta eta mobilizazio soziala ez kriminalizatzeko konpromisoa

Elkarrekin Podemos-IUn uste dugu giza eskubideen aitorpenean aurrera egiteko bermatu 
egin behar dela protesta eta mobilizazio sozialerako eskubidea. Gaur egun, ez dago 
kolektiboen bidezko errebindikazioetatik sortu ez den eskubide finkaturik; pertsona 
horiek, une jakin batean, antolatu, taldeetan bildu, eta bidezkotzat jo zutena erreklamatu 
zuten, nahiz eta garaiko gizarteak ulertu ez.

Guk ideia hau defendatzen dugu: justizia sozialak gure hiri eta auzoetan bizi diren, periferian 
dauden eta diseinatzen ditugun politiketatik kanpo geratzen diren pertsonekiko gizarte-
elkarrizketaren eskutik joan behar duela. Izan ere, haiekiko elkarrizketatik abiatuta egiten 
dugu aurrera justizian, eta, beraz, protesta eta mobilizazio sozialari lotutako eskubideak 
blindatzearekin ere hartuko dugu konpromisoa.  Hori guztia dela eta, neurri hauek 
proposatzen ditugu:

688. Doako justiziarako sarbide unibertsala bermatuko dugu, defendatu behar 
dugun funtsezko eskubidetzat jotzen baitugu; beraz, ofiziozko txanda bermatuko dugu, 
Administrazio Publikoak emandako zerbitzu publiko moduan, eta zerbitzu horretarako 
ordainsari duina (zerbitzu-sariak eguneratuz) bermatzea xede duten erreformak 
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bultzatuko ditugu.

689. Justizia-arloko langile guztientzako genero-ikuspegiari eta sexu-
dibertsitateari buruzko derrigorrezko prestakuntza-plan bat ezarriko dugu (Horizonte 
Morea idatz-zatian deskribatu dugun moduan) eta epaitegien eta biktimentzako arreta-
zerbitzuen egiturak ebaluatuko ditugu haien eginkizunak eta ematen duten zerbitzu 
publikoa hobetzeko aurrera egiteko asmoz.

690. Bitartekaritza-zerbitzu eraginkorra ezartzeko eta herritarrei ezagutarazteko 
estrategia bat garatuko dugu, baita egungo JEZ osatzen duen justizia errestauratiboko 
sistema bat garatzekoa eta haren lan-eremuak adingabeen justizia penalera eta trafikoko 
delituei lotutako arau-hausteetara zabaltzekoa ere. Halaber, zerbitzu hori EBko Biktimei 
eta Justizia Errestauratiboari buruzko 2012/29 Zuzentarauko estandar osoetara egokituko 
da.

691. Genero-ikuspegiaren eta ikuspuntu intersekzionalaren zeharkakotasuna 
ezarriko dugu, JEZ zerbitzuko taldeetan generoaren eta politika intersekzionalen arloko 
adituak sartuz.

692. Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutuko langileen lan-baldintzen 
hobekuntza babestuko dugu, honako helburu hauekin:

 O Soldaten parekotasuna erdiestea.

 O Haien beharrekin eta haien lanaren garapenean genero-ikuspegi intersekzionala 
sartzeko aurreikuspenarekin bat datorren prestakuntza-plan bat ezartzea.

 O Lan-eskubideei dagokienez, Europar Batasuneko estandarrak erdiestea, adibidez, 
guardiak egin ostean atsedena bermatzea.

693. Lehen legegintzaldi honetan espetxeen kudeaketaren eskumenaren eta 
espetxeen antolamendu, araubide eta funtzionamenduaren transferentzia eraginkor 
bihurtzeko eta horren kudeaketarako estrategia bat ezartzeko lan egingo dugu. Horren 
bidez, espetxeak kudeatzeko eredu propioa zehaztuko da, helburu hauekin bat 
datorrena:

 O Askatasuna kentzeko prozesu guztiak kudeatzean giza eskubideei buruzko 
betebeharrak eta estandarrak betetzen direla eta gure espetxe-eredu osoaren 
ardatz nagusia presoen gizarteratzea dela bermatzea.

 O Zigorrak erregimen itxian betearaziz askatasuna kentzea azken baliabidea 
izatea.

 O Giltzaperatuta dauden pertsonek gizarteratze-programa hobeetan edo 
baliabide hobeetan parte hartzea erraztea.

 O Diziplina anitzeko taldeak osatzea, gizarteratzeko eta laneratzeko programak 
eta espetxe-osasuneko programak kudeatzeko.

 O Zigorrak Kudeatzeko Euskal Zerbitzuak gaur egun dauzkan baliabideak 
hobetzea, urtero aurreikusitako kasu kopuruen igoerari arreta eman ahal 
izateko.
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 O Sektore honetan lan egiten duten gizarte-erakundeekin koordinatzeko eta 
aurreikusitako gizarteratze-programen diseinuan, egikaritzean eta ebaluazioan 
erakunde horiek parte hartzeko mekanismo egonkorrak ezartzea.

 O Osakidetzan giltzaperatuen kolektiboei arreta ematen dien Osasun Mentaleko 
Unitatearen baliabideak eta bitartekoak indartzea, adikzioa edo droga-
mendekotasuna duten giltzaperatuentzat sustatutako prozesu terapeutikoak 
bideratzean aukera terapeutikoen, tratamendu komunitarioen eta 
giltzaperatutako pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideari laguntzen 
dioten profesionalen arteko koordinazioaren alde egiten dela bermatzeko 
asmoz.

 O Emakume presoen kolektiborako berariazko estrategia bat garatzea, genero-
ikuspegia daukana eta Amen Unitatea sortzearen alde egiten duena.

 O Giltzaperatuen artean kolektibo kalteberenentzako (adinekoentzako, 
gazteentzako, migratzaileentzako…) berariazko estrategiak garatzea, kanpo-
harrerako programen alde egiteko eta gizarteratzea eta laneratzea xede dituzten 
programetan begirada intersekzionala kontuan hartzen dela ziurtatzeko.

 O Gazteen hezkuntzari, kulturari, osasunari edo familia-laguntzari lotutako 
defizitak gainditzea ahalbidetzen duten neurriak areagotzea.

694. Eusko Legebiltzarreko Bake eta Bizikidetza Ponentziaren barruan, alderdi 
politiko desberdinen artean adostutako ekimen bat sustatuko dugu, Gobernu Zentrala 
egungo espetxe-politika aldatzera hertsatzeko, askatasuna kendu zaien pertsonak 
beren jaioterrira hurbiltzea, haiei tratu humanitarioa ematea eta iraganaren berrikuspen 
kritikoaren bidez eta egindako kaltearen bidegabekotasunaren aitorpenaren bidez 
gizarteratzearen aldeko apustu argia egitea sustatuz.

695. Espetxe-politikaren egungo ereduaren aldaketa bultzatuko dugu, presoen 
egoerari giza eskubideen ikuspegi integraletik heltzeko; horrela, besteak beste, planteatzen 
da haien jaioterrira edo haien ahaideak bizi diren lekura hurbiltzeko printzipioa betetzea, 
tratu humanitarioa ziurtatzea eta justizia errestauratiboko politiketan aurrera egitea, hau 
da, egindako kaltea aitor dezatela gizarteratzeko oinarri etiko gisa.

696. Askatasuna kendu zaien pertsonen ahaideei lagunduko diegu, haiek jaioterritik 
urrun egotearen ondoriozko sufrimendua txikiagotzeko, espetxe-politika aldatu arte, 
betiere printzipio humanitario batetik eta askatasuna kendu zaien pertsonen edozein 
gorespen-motarekin bateraezina den giza eskubideen ikuspegitik.

697. Eusko Legebiltzarreko Bake eta Bizikidetza Ponentziaren barruan, alderdi 
politiko desberdinen artean adostutako ekimen bat bultzatuko dugu, Gobernu Zentrala 
nazioarteko estandar zorrotzenak eta garantistenak hausten dituzten salbuespenezko 
lege guztiak aldatzera hertsatzeko, adibidez, herritarren askatasun eta segurtasunari, 
eskubide zibil eta politikoei eta justizia-ezarketaren gardentasun eta independentziari 
dagokienez.

698. ETA, GAL, BVE eta bestelakoen ebatzi gabeko atentatu guztien egiletza eta 
inguruabarrak argitzea ahalbidetzen duten mekanismoak sustatuko ditugu, betiere 
biktimen nahia eta duintasuna kontuan hartuta, dagokien justiziarako eskubidea 
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gorabehera eta nahiz eta eskubide hori ezin gauzatu izan, preskripzioaren instituzioa 
aplikatzearen ondorioz.

699. Erakunde autonomo eta independente bat sortuko dugu, Istanbuleko 
Protokoloak ezartzen dituen tortura prebenitzeko mekanismoak eredu hartuta, helduak 
eta adingabeak atxilotzeko edo askatasuna kentzeko zentroetan tortura edo bestelako 
tratu edo zigor ankerrak, gizagabeak edo apalgarriak prebenitzen laguntzeko.

700. Herritar guztien adierazpen-askatasuna eta iritzi-askatasuna defendatuko 
ditugu; beraz, funtsezko eskubide horren aplikazioa eta erabilera bermatzeko behar 
diren arau-aldaketak bultzatuko ditugu, pertsona guztiek pentsatzen dutena askatasunez 
adierazi, azaldu eta hedatu ahal izan dezaten, horregatik jazarpenik eta zigorrik jasan 
gabe.

7.7. Euskararako eskubidea eta hizkuntza-politika

Elkarrekin Podemos-IUn, euskara euskal kulturaren ondaretzat eta funtsezko osagaitzat 
jotzen dugu, eta haren adierazpen askea, berriz, eskubidetzat, baita komunitate 
inklusiboa sortzeko eta nahi diren aldaketa sozialak sustatzeko aukeratzat ere. Ulertzen 
dugu pertsona guztiek eskubidea daukatela administrazio publikoetan Euskadiko bi 
hizkuntza ofizialetako edozeinetan komunikatzeko, erlazionatzeko eta arreta jasotzeko. 
Argi daukagu ez dugula nahi herritar batzuk kanpo uzten dituen hizkuntza-politikarik 
eta, horregatik, neurri ekonomiko zehatzak sustatuko ditugu hizkuntza ofizialak ezagutu 
eta ikasi nahi dituen pertsona orok horretarako aukera eduki dezan, ezarpenik eta 
baldintzapenik gabe. Hori guztia, edozein arrazoirengatik hizkuntza ez dakiten pertsonak 
errespetatuz eta baztertu gabe.

Hizkuntza-normalizazioaren eremuan egiten ditugun urrats guztiek irmoak izan 
behar dute, baina ez gogorrak, benetan elebiduna den gizarte bat lortzeko asmoz. 
Euskara euskal gizarte guztiaren ondarea da. Euskara bai eremu pribatuan bai eremu 
publikoan (hezkuntzan, lanean, administrazioan, komunikabideetan, politikan eta 
kulturan) erabiltzearen alde egiten dugu. Ulertzen dugu edozein pertsonaren oinarrizko 
eskubideen eta Euskadiko ondare immaterialaren zatia dela; hortaz, funtsezkoa da bi 
hizkuntzen ezagutzarako sarbidea erraztea.

701. Euskararen ikasketaren alde egingo dugu, C1 mailaraino irakaskuntza doakoa 
dela bermatuz, kontziliazioa ziurtatuz, ordutegi-malgutasuna eskaintzeko politikak 
ezarriz eta zeharka gune euskaltzaleak sortuz.

702. Euskararen irakaskuntzaren doako eskaintza unibertsala lortu arte, laguntza 
ekonomikoak eta behar diren motetakoak proposatuko ditugu, matrikulazio-unetik 
bertatik, C2 mailarako edo ohikoez bestelako baliabideetan. Hizkuntzaren ikasketa 
lanaldiarekin eta familia-bizitzarekin bateragarri egiteko neurriak garatuko ditugu. 
Sektore publikoan eta haren menpeko enpresetan lan egiten duten pertsona guztiek 
arreta publiko elebiduna ziurtatu ahal izateko hizkuntza-gaitasun nahikoa eskuratzeko 
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behar dituzten baliabideak dauzkatela bermatuko dugu.

703. Gizarte osoaren elebitasun erreal eta eraginkorraren alde egingo dugu, 
mailaka eta modu posibilistan, euskara adierazteko eta komunikatzeko elementua bihur 
dadin eta gizarte osoa kohesiona eta integra dezan. Horregatik, honako hau defendatzen 
dugu.

704. Hizkuntza-politiketan egindako inbertsioa handituko dugu, elkarte-sarea 
eta euskaltegiak arlo honetan eragile aktiboak direla aitortuz, herritarrek euskararen 
ikasketarako duten sarbidea errazten baitute.

705. Hizkuntza-eskakizunen politika berrikusiko dugu, enplegu publikoa 
eskuratzeko eta sustapena lortzeko betekizunak diren aldetik, langile publikoen euskara-
gaitasuna areagotzeko pizgarriak emanez, eskatutako mailak lanpostuetarako egokiak 
diren ebaluatuz eta merezimendu moduan baloratzea euskaraz ez dakitenentzat oztopo 
gaindiezina bihur ez dadila kontuan hartuz. Aldizkako azterlanak egingo ditugu eremu 
publiko bakoitzean (hezkuntzan, lanean, administrazioan, komunikabideetan, politikan 
eta kulturan) euskara zein neurritan erabiltzen den ebaluatzeko asmoz, hizkuntza-
politika bideratzeko eta haren eraginkortasuna hobetzeko helburuarekin.

706. Aisia-, kirol- eta kultura-jardueren programazioan, euskara herritar 
guztientzako komunikazio-hizkuntza dela bermatzea, arreta berezia jarriz hori haurren 
artean lortzeko.

707. Euskararen erabilera bultzatuko dugu tokiko merkataritza normalizazioan 
eragile higiarazle moduan balioetsiz.

708. Hizkuntza-politiketan egindako inbertsioa handituko dugu, elkarte-sarea 
eta euskaltegiak arlo honetan eragile aktiboak direla aitortuz, herritarrek euskararen 
ikasketarako duten sarbidea errazten baitute.

709. Euskara normalizatzeko programak bultzatzea, batez ere gutxi ezagutzen eta 
erabiltzen den eskualde eta udalerrietan.

710. Kolektibo sozial gutxiengodunei euskalduntzerako sarbidea eragozten 
dieten oztopoen diagnostikoa egingo dugu eta, gero, oztopo horiek kentzeko neurriak 
ezarriko ditugu, haien integrazio sozialari, batez ere migratzaileenari, laguntzeko.

711. Euskarazko ekoizpen eta jarduera kulturalaren beharrei emango diegu 
lehentasuna, sortzaileei lanak garatzeko behar dituzten baliabideak emanez.

712. Adin guztietarako euskarazko literatura bultzatuko dugu, gazte-literatura 
barne, gaur egun gutxiago garatuta dago eta.

713. Euskara/gaztelania itzultzaile eta zinpeko interpreteak gaitzeko betekizunak 
egokitzeko lan egingo dugu, baita beste hizkuntza-bikoteekin dihardutenak gaitzekoak 
ere, Euskal Herriko Unibertsitateak Itzulpengintza eta Interpretazioko gradu- edo 
lizentzia-tituluetarako eskainitako kreditu-kopuruekin eta baldintzekin bat etor daitezen.
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714. Estatuko erakundeei eskatuko diegu beren errealitate plurinazional eta 
eleaniztunarekiko konpromisoa hartzea, lurralde osoan hizkuntza desberdinen ezagutza 
sustatuz, hizkuntza-eskolen eta unibertsitateen bidez, baita Estatuko hizkuntza- eta 
kultura-dibertsitatea ezagutaraztera ere, bai kultura-sarean bai hezkuntza-sisteman. 
Euskal eremutik Hizkuntzen Estatuko Institutuaren sorkuntza sustatu nahi dugu; 
sustapen-gune eleaniztuna izango litzateke eta, horren bidez, Estatuko hizkuntza-
aberastasunaren errespetua gordetzeko lan egingo litzateke, besteen hizkuntzen 
oinarrizko hasi-masiak irakatsi, eta erkidegoen artean ikasleen bizikidetza sustatu, 
errealitate kultural desberdinak ezagutzeko asmoz.

715. Hirueletasuna erabakitasunez sustatzea, garbiki euskara-gaztelania 
elebiduna den gizarte bat oinarri hartuta. Beste hizkuntza batzuen ezagutzak dakarren 
aberastasuna modu positiboan balioesten duen kultura sortzeko aurrera egin behar da, 
kultura jatorrizko bertsioan helaraziz. Ingelesak gure gazteek nazioartean zailtasunik gabe 
komunikatu ahal izateko hizkuntza izan behar du.

716. Biztanle guztientzako euskarazko ikus-entzunezko eskaintza zabala eta 
askotarikoa indartuko dugu, euskararen dialekto-aldaerak, euskalkiak, sustatzea eta 
defendatzea ahalbidetzen duena.

717. ETBren orotariko bi kanaletan, euskararen eta gaztelaniaren mailakako 
erabilera sustatuko dugu, azpitituluekin beharrezkoa denean, elebitasun 
harmonikoaren alde egiteko eta pertsona guztiak bi hizkuntzekin harremanetan egoteko.

718. ETBn zinema-izenburu nabarmenak, lehen mailako fikziozko serieak eta 
dokumentalak eta euskarazko askotariko animazioa sustatuko ditugu.

719. Nahi dutenei euskaraz harremanetan jartzea eta beren hizkuntzan komunikatzea 
ahalbidetzen dieten askotariko doako jarduera autokudeatuak bultzatzea.

7.8. Kulturarako eskubidea

Elkarrekin Podemos-IUn uste dugu kulturak dimentsio politiko garrantzitsua daukala, 
komunitatea eta bizikidetza eraikitzekoa, eta, askotan ikusezina izan arren, ezinbestekoa 
da hori kontuan hartzea eraldaketa soziala bultzatu nahi badugu. Horregatik, Euskadirako 
beste kultura-eredu bat proposatu nahi dugu, kultura bizitzaren erdigunean jartzen duena. 
Hain paternalista eta merkantilizatua ez den eredua, feministagoa eta herritarragoa.

Kulturarako eskubidea gure funtsezko eskubideetako bat dela defendatzen duen kultura-
eredu berri baten alde egiten dugu. Eremu guztietan praktika kulturalak lantzen dituena, 
profesional zein amateur moduan, sormena eta esperimentazioa pizteko, pentsamendu 
kritikoa garatzeko eta duintasun pertsonal eta kolektiboko esperientzia emantzipatzailea 
sustatzeko.

2008ko krisiaz geroztik, administrazioek kulturan ere egin dituzte etengabeko aurrekontu-
murrizketak. Gaur egun, pandemiaren ondorio ekonomikoak eta enpleguari lotutakoak 
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gehien pairatzen ari diren sektoreetako bat da. Kultura-programazioa eten egin da, 
dozenaka proiektu geldiarazi dira eta milaka pertsona ondorio horiek jasaten ari dira.

Osasun-krisi honek sektore honen prekarietatea eta lan-baldintza okerrak areagotu ditu 
eta, beraz, erakunde publiko guztien premiazko neurriak behar ditu. Geure egiten dugu 
kultura-arloko profesionalek egiten duten eskaria, posible izan bezain laster kultura-
eragileekin, kultura-elkarteekin, bitartekariekin, erakundeekin eta enpresekin sektoreko 
mahai bat antolatzeko, sektoreak pandemia honek haren jardueran izan dituen ondorioak 
direla-eta dauzkan beharrei heltzeko helburuarekin.

720. Euskal herritar guztiek kulturarako sarbide unibertsala daukatela bermatuko 
dugu, bai ikusle moduan bai kultura-sortzaile moduan. Sarbide hori prestakuntza, 
sorkuntza, erabilera eta gozamen kulturalerako aukeratzat jo behar da, mota guztietako 
oztopoak, bai benetakoak bai sinbolikoak, gainditzeko, lurralde guztian banatuz.

721. Kultura-eragileen ekosistema zaintzea funtsezko printzipiotzat hartzen 
duen kultura-eredu berri baterantz aurrera egingo dugu, haren sorkuntza-sarearen 
dibertsitatea, oreka eta sorkuntza-sarearen jasangarritasuna ziurtatuz, sektore publikoaren 
eta pribatuaren arteko lankidetzaren esparruan, Berrikuntzako Euskal Planaren barruan 
berriz definitu behar den moduan, sorkuntza artistikoko eredua aldatzeko, zeinean 
kultura- eta sormen-industriak (KSIak) “aukera-lurraldetzat” joko diren.

722. Legitimitate eta aintzatespen sozial handiagoak emango dizkiegu kulturari 
eta haren eragileei, komunikabide publikoetatik ikusgaitasuna eta pedagogia 
areagotuz.

723. Arte- eta kultura-diziplinak ikastetxeetako curriculum-lerroetan txertatuko 
ditugu, arteari eta kulturari buruzko hezkuntza emateko helburuarekin, beste diziplinek 
duten garrantzi akademiko berbera emanez.

724. Kulturarako programazioak eta aurrekontuak bermatuko ditugu, pandemia 
baino lehen kuantifikatuta zeuden moduan, eta % 1 gehituko diegu gobernuko lehen 
urtean. Halaber, legegintzaldiaren amaierarako egungo aurrekontua % 10 handitzeko 
helbururantz joko dugu, apustu estrategiko gisa, kultura funtsezko ondasuna dela, 
enplegua sortzen duela eta bizikidetza bultzatzen duela uste dugulako.

725. Erakunde arteko mahai bat sortuko dugu kultura-sektore bakoitzaren egoerari 
heltzeko. Kultura-eragile ugarik hartuko dute parte bertan, sektore bakoitzerako 
(ikus-entzunezkoen, musikaren, arte eszenikoen, ekoizpen grafikoaren eta edizioaren 
sektoreetarako) laguntza-neurriak jasotzen dituen txoke-plan bat prestatzeko 
helburuarekin. Kalteberatasun handieneko egoeran dauden sortzaileei eta sektore 
bakoitzeko lanbide teknikoei emango zaie lehentasuna, eta laguntza-funts bat sortuko 
da COVID-19agatiko sorospenak eskuratzeko deskribaturiko kasuei heldu ezin dieten 
kultura-arloko langileen beharrei erantzun ahal izateko.

726. Kultura-sektoreekin adostuta, areto, zinema eta sorkuntza kulturalerako 
gainerako espazioetarako sarbidea bermatzeko behar diren osasun-protokoloak 
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sustatuko ditugu eta protokoloetan jasotako neurriak hartzeko eta espazioak 
egokitzeko berariazko laguntza-ildoa sortuko dugu.

727. Bertan behera utzitako kultura- eta jai-ekitaldi guztiak, publikoak zein 
pribatuak, birprogramatzea sustatuko dugu eta alarma-egoeraren amaiera finkatzen 
denean gauzatzen direla bermatuko dugu, ekoizle txikiei eta tokikoei lehentasuna 
emanez ikuskizunetako enpresa handien gainetik.

728. Musikarako, arte eszenikoetarako eta ikus-entzunezkoen sektorerako 
berehalako txoke-plana prestatuko dugu (udako jai-ekitaldiak bertan behera uzteagatik 
aurreikusten diren galerak kontuan izanik). Honako hau hartuko du barne:

 O Txartelen zenbatekoetarako dirulaguntza emango da, antolatzaileek txarteldegiko 
prezioa murriztu ahal izan dezaten.

 O Kontratazio publikoa areagotzea, emanaldia baino lehen edo emanaldia bukatu eta 
berehala ordainduz.

 O Administrazioek kultura-jarduerak kontsumitzeko kanpainak abian jartzea.

729. Kultura-eskaintza dibertsifikatuko dugu kultura-zentroen sare batean, 
liburutegietan eta mota guztietako espazio independenteetan (bai kultura-eragileek 
bai herritarrek kudeatutakoetan), baita espazio publikoan ere, komunitateko kultura bizia 
garatzeko leku nagusia baita.

730. Herritarren kultura-zentroen sare bat bultzatuko dugu, Euskadiko gainerako 
Administrazio Publikoekin elkarlanean, egungo liburutegien, kultura-zentroen, 
hiritar-zentroen eta gazte-etxeen sarean eta herritar-berrikuntzako zentroen gure 
proposamenean oinarrituta, gure herrietako auzoetan ugaritzen ari diren apustu-
etxeekiko antagonikoa den eredu gisa ezarri ahal izateko.

731. Gazteek kalitate oneko eta beraiek kudeatutako aisiaz gozatzeko eskubidea 
aitortu eta bermatuko dugu.

732. Liburutegiei buruzko Euskal Legearen araudia eta Euskadiko Irakurketa 
Publikoko Sarearen irakurketa-mapa garatuko ditugu, liburutegien berrikuntza 
sozialerako eraldaketa-tresnak izan daitezen, liburutegiok ematen dituzten zerbitzuak 
bermatu eta hobetzeko eta egungo osasun-larrialdira egokitzeko modua erabakitzeko. 
Gainera, arreta ematen duten langileei prestakuntza emango zaie eta haien lan-baldintzak 
hobetuko dira. Horretarako, Liburutegien Aholku Batzordearen, profesionalen elkarteen, 
sindikatuen eta tartean dauden beste eragileen laguntza jasoko da.

733. Kultura eta Komunikazio Saila sortuko dugu, arreta berriro ere kulturan 
jartzeko, gaur egun bigarren mailara baztertuta baitago. Sailaren organigrama kultura-
eremuaren berezitasunekin bat etorriko da eta gainerako sailekin koordinatuta egingo 
du lan, batez ere hezkuntza-arlokoarekin eta ekonomia sustatzeko sailarekin.

734. Agintaldiko lehen urtean, Kulturaren Plan Orokorra/Zuzentzailea prestatuko 
dugu, kultura-sarearen eta sozietate zibilaren laguntzarekin. Bertan, gobernuak 
legegintzaldirako dituen lehentasunak ezarriko dira eta Erakunde arteko Koordinazio 
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Kulturalerako Plana jasoko da, sektoreei eta gai zehatzei buruzko plan eragileak barne. 
Euskadi osoan modu orekatuan aplikatzeko baliabideak ziurtatuko dira eta berdintasunari 
buruzko legea (izendapenetan, programazioetan, erosketetan…), euskararen erabileraren 
normalizazioari buruzkoa eta irisgarritasun unibertsalari buruzkoa betetzen direla 
bermatuko da.

735. Kulturaren Euskal Kontseilua sozietate zibilak, sektoreko ordezkariek eta 
bestelako kultura-eragileek kultura-politiken diseinuan modu aktiboan parte hartzeko 
tresna eragilea bihurtuko dugu, herritarrek erakundeen kontrola benetan berreskura 
dezaten.

736. Kulturaren arloko politika publikoak partaidetzaren bidez garatzeko tresna bat 
sortuko dugu, organo, eginkizun eta lan-protokolo argiak eta jarraituak edukiko dituena.

737. Kulturaren Euskal Behatokiaren funtzionamendua eta helburuak berrikusiko 
ditugu, informazioa ikertzeko, monitorizatzeko eta analizatzeko duen gaitasuna kultura-
ekosistemaren zabaltasun eta dibertsitate osoarekin bat etortzeko egokituagoa egon 
dadin, kultura finkatuenean ez ezik goraka ari diren adierazpenetan ere arreta jartzeko 
asmoz.

738. Etxepare Euskal Institutuaren funtzionamendua eta sortu zenetik izan duen 
bilakaera analizatu eta ebaluatuko ditugu, zera egiaztatzeko, euskal hizkuntza eta kultura 
mundu osoan hedatzeko tresna arina eta eraginkorra izateko zeregina betetzen ote 
duen.

739. Berdintasun Saila eta Kultura Saila koordinatzeko unitate bat sortuko dugu, 
kultura-politiketan genero-ikuspegia kontuan hartzen dela ziurtatzeko.

740. Kultura finantzatzeko plan bat, kultura zerbitzu publikotzat jotzen duena, 
abian jarriko dugu. Horren bidez, sektore publikoa pribatizatzeko eta zerbitzuak eta 
esperientziak merkantilizatzeko eremu berritzat jotzen jarraitzea saihestuko da. 

741. Arteen eta Kulturen Funts bat sortuko dugu; horren bidez, kultura-sarea 
finantzatzeko, pizteko, babesteko eta garatzeko eta herritar guztiek kultura-jarduerak 
garatzeko bitartekoak eta baliabideak administratu eta birbanatuko dira. Funts horrek 
honetarako balio beharko du:

 O Gaur egun Sailaren dirulaguntza eta programa kulturaletarako xedatzen diren 
aurrekontuak taldekatzea.

 O Baliabideak aktiboki bilatzeko moduak planteatzea, besteak beste, % 1,5 kulturala 
aplikatzea, Mezenasgoari buruzko Legea garatu eta aplikatzea eta aldundiekin 
koordinatuta zerga-pizgarrien berariazko plana prestatzea. 

 O Administrazioaren eta sozietate zibilaren arteko mikrofinantzaketa-formula mistoak 
ezartzea, baita Europako programen eta abarren bidezko finantzaketa ere.

 O Sektore publiko eta pribatuaren arteko bitartekaritza egiteko, eragileei aholkuak 
emateko eta proiektu onuradunen eta dagokien justifikazioaren jarraipena egiteko 
eginkizunak betetzea.
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 O Kultura-ekosistemako eragile guztien artean adostutako sistema garden batekin 
aritzea; eta, hasiera batean Eusko Jaurlaritzaren eskumenen esparrura mugatuta 
egongo den arren, epe labur edo ertainean administrazioen artean (foru-aldundiekin 
eta udalekin) erabili ahal izateko lan egingo da hasiera-hasieratik.

742. BEZ kulturalaren murrizketa defendatuko dugu, merkatuaren dinamizazio 
handiagoa sustatzeko eta kultura-eskaintzarako sarbidea merkatzeko. Halaber, modu 
erreal eta arduratsuan aplikatuko dugu kultura-ondare materiala eta immateriala 
kontserbatzeko eta aberasteko lanetan, baita sorkuntza artistikoa eta ekintza kulturala 
sustatzeko lanetan ere, ingurune hurbilean zuzeneko eragina daukaten ekimenak 
lehenetsiz. Araudi hori betetzen dela eta Arteen eta Kulturen Funtsatik gastu hori 
betearazteko irizpideak, kulturari eta oreka geografikoari lotutakoak, ezartzen direla 
zainduko dugu.

743. Dirulaguntzak, hitzarmenak eta lizitazioak arautzeko sistema birdefinituko 
dugu, baita Eusko Jaurlaritzaren berezko programen garapena ere. Kasu guztietan, 
asmoa izango da arau-esparruak eta administrazio-prozedurak kultura-ekosistemaren 
egungo beharretara eta praktika kultural garaikideetara egokitzea.

744. Gaur egun eskuragarri dauden dirulaguntzak eta programak analizatzeko 
prozesuari ekingo diogu, haien egokitasuna ebaluatzeko eta hobekuntzak egiteko 
asmoz, besteak beste alderdi hauetan arreta jarriz: dirulaguntzen helburua, hartzaileak, 
aurrekontua, balorazio-irizpideak eta adjudikatzeko eta justifikatzeko prozedurak. 
Zehatz-mehatz, kultura-jaialdiak antolatzeko dirulaguntzak aztertuko ditugu, batez ere 
Eusko Jaurlaritzak aurreko urteetan kendu zituenak, horrela ibilbide luzeko eta garrantzi 
handiko jaialdi askoren biziraupena arriskuan jarri baitzuen.

745. Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza ildo eta programa garrantzitsuenak 
indartuko ditugu (haien formatua eta jardunbide egokiak beste kultura-eremu 
batzuetara transferi daitezkeen kontuan hartuta), adibidez:

 O Sormen Lantegiak.

 O Eremuak: praktika artistiko garaikidearen testuingurua euskal eremuan garatzeko 
programa ireki eta jarraitua.

 O Kimuak: euskal film laburrak sustatu eta hedatzeko programa; horretarako, urtero 
epaimahai independente batek hautatutako filmen katalogoa egiten da eta nazioarteko 
jaialdietan sustatzen da.

746. Kultura-sektoreko lan-baldintzak arautu eta hobetzeko neurrien multzoa 
abian jarriko dugu, prekarietatea deuseztatzeko asmoz, kultura ere garapen ekonomikoa 
bultzatzen duen sektorea dela onartzen dugulako.

747. Kulturaren Estatutu Profesional bat bultzatuko dugu, Eusko Jaurlaritzaren 
eskumenen mugetatik abiatuta, ekoizpen-eremu kulturalarekin erlazionatuta duten 
langileen prekarietateari amaiera emateko. Hauek izango dira estatutuaren zereginak:

 O Bitarteko lanekin, kanpora ateratakoekin, azpikontratazioekin eta aitorpen 
profesionalik ezarekin zerikusia duten egoerak arautzea.

 O Kultura-eremuaren eta haren sektore bakoitzaren berezitasunetara egokitzea, 
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honako hauek kontuan hartuta: ordainsariak eta zerbitzu-sariak, salmentari eta 
erreprodukzioari lotutako ehunekoak, erretiroaren eta sortze-jardueraren arteko 
legezko bateragarritasuna.

 O Egungo errealitatearekin bat datozen ekonomia-jardueraren epigrafe berrien 
sorkuntza sustatzea.

 O Kultura-arloko langileek lan-eskubideei dagokienez ordezkaritza kolektibo antolatua 
daukatela ziurtatzen duten figura sindikalak sustatzea.

748. Kontratu publikoak eta estatutuen arabera kide gehienak publikoak diren 
erakundeen kontratuak baloratzeko irizpideetan eta dirulaguntzen deialdietan, 
bai kulturaren ekonomia soziala pizten duten klausula sozialak bai jardunbide 
egokien kodeak betetzen direla ziurtatzen dutenak txertatuko ditugu. Gainera, tokiko 
programazioaren kuotak edo gastua lurraldearen arabera sailkatzeko kuotak 
bermatzen dituzten neurriak ezartzeko aukera aztertuko dugu, euskal ekoizpen-sare 
kulturalean zuzeneko eragina izan dezaten.

749. Lanbiderekin hitzarmen bat sinatuko dugu enpleguaren, enplegurako 
prestakuntzaren eta laneratzearen arloan dituen eskumenen barruan kultura-eremua 
berariaz sartzeko, baita enplegu-planetan ere. Bai gaitasun profesionalak hobetzeko 
eta espezializatzeko planak bai kultura-erakundeen kudeaketan indartzeko asmoz 
kontratatzeko planak hartuko dira aintzat.

750. Jardunbide egokien kode bat egingo dugu sektoreko erakundeekin 
eta eragileekin batera; bertan, kultura-jardueraren sektore-eremu bakoitzaren 
berezitasunak jasoko dira. Kode hori nahitaez bete beharko dute Sailaren menpeko 
erakundeek eta Eusko Jaurlaritza partaide nagusia den erakundeek.

751. Sorkuntzaren aldeko bulego bat sortzeko aukera aztertuko dugu; bulego 
horrek, hori betetzen dela zaintzeaz gain, prestakuntza-, aholkularitza- eta bitartekaritza-
lanak egingo lituzke.

752. Emakumeek kudeaketa eta praktika kulturalen arloan alde ikusgaian nahiz 
alde ikusezinean jardutea bultzatuko dugu. Komunikabide publikoetan gizonen eta 
emakumeen ordezkaritza ez-sexista eta berdintasunezkoa egon dadila eskatuko dugu, 
baita emakume gehiago eta askotarikoak ager daitezela ere, estereotipo mediatiko 
femeninoez haraindi.

753. Emakume migratzaileen, ijitoen eta dibertsitate funtzionala dutenen 
partaidetzan eta ekimenean ardaztutako kultura-jarduerak bultzatuko ditugu, bizitza 
publikoan parte hartzeko erraztasunak izan ditzaten.

754. Kulturak hezkuntzan zuen pisua berreskuratuko dugu, hezkuntzatik 
kulturarako, arteetarako eta giza zientzietarako sarbidea ziurtatuz, hezkuntza-
curriculumaren funtsezko osagaia dela ziurtatuz.

755. Lurralde osoan eskolaren eta prestakuntza artistiko formal eta informalerako 
beste guneen (kontserbatorioen, musika-eskolen, antzerki-eskolen, dantza-eskolen, 
idazketa-eskolen, arte-eskolen, kultura-etxeen, museoen eta kultura-erakundeen arlo 
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pedagogikoetako eta bitartekaritza-arloetako jardueren eta abarren) arteko lotura 
formalak sortzea sustatuko dugu, adierazpen artistikoaren eta kulturaren ikasketari eta 
gozamenari jarraitutasuna emateko eta horien gozamenean sakontzeko, haurtzarotik 
bizitzaren berezko osagaiak direlako.

756. Irakasletzako eta Pedagogiako goi-mailako ikasketetako curriculumetan, 
kulturarekin, sorkuntzarekin eta artearen historiarekin zerikusia duten irakasgai praktikoak 
eta teorikoak sartuko ditugu.

757. Hezkuntza-sistema publikotik, bai lanbide-heziketatik bai unibertsitateko goi-
mailako hezkuntzatik, kulturaren eremuko profesionalen prestakuntzari ekingo diogu, 
eta sarritan behar bezala aintzat hartzen ez diren diziplinetan (adibidez, zirkuan) eta 
goraka ari diren eta aukera-eremu berritzat jotzen diren diziplinetan (hala nola bideo-
jokoetan) jarriko dugu arreta berezia.

758. Kultura-deszentralizaziorako eta kultura bizi komunitariorako plan bat 
egingo dugu, aldundi, udal eta kultura-eragileekin batera, kultura-ekintza herritarrentzat 
lurralde osoan irisgarria dela ziurtatzeko.

759. Euskadin arteak eta kultura komunikabideetan hedatzeko plan bat prestatuko 
dugu, dibertsitate-irizpideetan oinarrituta; horretarako, EITBren presentzia indartuko da 
eta, albistegietan kuotak ezartzeaz gain, ikusle gehien dituzten ordutegietan programazio 
kulturaleko lerro bat irekiko du.

760. Eusko Jaurlaritzaren mendeko edo partaidetzapeko kultura-erakundeetan 
software librea instalatzea eta wifi publikoko guneak prestatzea bultzatuko dugu.

761. Kultura digitala eta maker filosofia sustatzeko guneak eta programak 
babesteko programak bultzatuko ditugu.

762. Artxiboetan, liburutegietan eta mediateketan edukiak digitalizatzeko 
jarduketak indartuko ditugu, ezagutza irekiaren estandarrei, kultura-erakundeek 
nazioartean erabiltzen dituztenei, jarraituz.

763. Zinemaren arloko transferentzia eskatuko dugu, euskal zinema garatu eta 
babestu ahal izateko.

764. Ikus-entzunezko eta transmedia proiektuetan inbertsioa egiteko funts bat 
sortuko dugu, batetik euskarazko ekoizpenerako berariazko laguntza eta bestetik 
euskal enpresen ekoizpenerako laguntza, hizkuntza edozein dela ere, bereiziz 
(produktuaren titulartasunaren % 20k, gutxienez, euskal ekoizpeneko enpresak izan 
beharko dute).

765. Berariazko finantzaketa-neurriak ezarriko ditugu, adibidez, aukera hauekin 
zerikusia dutenak: txartelei, bikoiztutako ikus-entzunezko produktuei edo banatutako 
kopia-kopuruari ehunekoren bat edo tasak ezartzea edo produkzio atzerritarren service 
ekoizpen-jardueretarako zerga-pizgarri bat ezartzea, filmaketak Euskadira erakartzeko.
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766. Arte eszenikoei buruzko plan integral bat garatuko dugu, eragileen arteko 
lankidetzan oinarrituta balio-kate guztiaren beharren eta interesen dibertsitateari 
erantzuteko.

767. Espazioei, konpainiei eta egoitzan dauden sortzaileei buruzko programa bat 
abian jartzea bultzatuko dugu.

768. Liburuaren, Artxiboen eta Liburutegien Zuzendaritza Orokorra sortuko 
dugu; horren barruan Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Sistema Nazionala (SNAE), 
Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegiak, hiru lurraldeetako ikastetxeetako 
liburutegiak eta Euskadi osoko liburutegi eta artxibo pribatuak egongo dira, herritar 
guztiek kulturara duten sarbidea hobetzeko.

769. Liburutegien Sarea modernizatzeko eta dinamizatzeko plan bat aktibatuko 
dugu, hurbileko gizarte-sarearekin koordinatuta. Planak honako hau hartuko du barne: 
funtsak eguneratzea, eduki digitalen kopurua handitzea, teknologia berritzea, liburuzainei 
prestakuntza ematea, haien lana balioestea eta kultura-jarduerei eta bitartekaritzari 
buruzko programak dibertsifikatzea.

770. Liburutegiei buruzko Euskal Legearen araudia eta Euskadiko Irakurketa 
Publikoko Sarearen irakurketa-mapa garatuko ditugu, liburutegiak berrikuntza sozialerako 
eraldaketa-tresnak izan daitezen, horiek ematen dituzten zerbitzuak bermatu eta 
hobetzeko eta egungo osasun-larrialdira egokitzeko modua erabakitzeko. Gainera, 
arreta ematen duten langileei prestakuntza emango zaie eta haien lan-baldintzak 
hobetuko dira. Horretarako, Liburutegien Aholku Batzordearen, profesionalen elkarteen, 
sindikatuen eta tartean dauden beste eragileen laguntza jasoko da.

771. Argitaletxe instituzionalak arrazionalizatu eta doituko ditugu, aurrekontua, 
izenburuen bidezkotasuna, tiraden egokitasuna eta behar bezalako banaketa 
kontrolatzeko mekanismoak sortuz. Argitaletxe instituzional baten zereginak merkatuak 
betetzen ez dituen beharrei erantzutea eta egile hasiberrien edizioaren alde egitea 
izan beharko luke.

772. Egile euskaldunen lanak, bai euskaraz bai gaztelaniaz idatzitakoak, beste 
hizkuntza batzuetara itzultzen laguntzeko neurriak areagotuko ditugu, baita beste 
hizkuntzetako lanak euskaratzeko neurriak ere.

773. Liburutegi publiko guztietan irakurketa errazerako guneak txertatuko ditugu, 
irakurketarako sarbidea denentzat errazagoa izan dadin.

774. Arte garaikidearen erosketa publikorako politika bat sortuko dugu, baliabide 
nahikoez hornituko dugu eta egungo praktika artistikoen ezaugarrietarako egokia dela 
bermatuko dugu, arte-ondarearen sorkuntza ziurtatzeko asmoz.

775. Euskal arte garaikidea hedatzeko eta nazioartekotzeko plan bat garatuko 
dugu, erakundeen ekintza, tokiko eragileen sareen balioespena eta sendotzea 
konbinatuz. Hona hemen planak jaso ahalko dituen neurrietako batzuk: komisarioek 
testuingurua bisitatzea, artisten mugikortasuna areagotzea, nazioarteko erreferentziako 
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erakusketetan eta programazioetan egoteko laguntza ematea, argitalpenak nazioartean 
banatzen laguntzea eta erreferentziako katalogoetan sartzea.

776. Komisarioaren, arte-hezitzailearen eta arte-kritikariaren figurak sustatuko 
ditugu, artistaren figurarako beharrezko osagarriak dira eta.

777. Musika autonomia-erkidegoko hezkuntza-curriculumaren etapa guztietan 
sartuko dugu, batez ere lehen hezkuntzan arreta berezia jarriz, funtsezko prestakuntza-
tresna delako eta ikasle guztiei beren burua adierazteko eta komunikatzeko tresna bat 
eman diezaiekeelako, gaitasun kognitibo eta afektibo asko modu orekatuan eta sormenaz 
garatzea ahalbidetzen duena.

778. Musikaren esperientzia bizirako irekiko dugu eskola, eskola arruntaren eta 
musika-eskolen eta kontserbatorioen arteko loturak sortuz eta indartuz. Eta arlo hau 
bi norabidetan landuko dugu, talentua ikasgeletatik kalera ateraz, ikasleak entsegu-
lokaletara, kultura-etxeen zirkuituetara eta tokiko jaietara eramanez.

779. Musika akademikoari buruzko prestakuntza eta haren hedapena garatzeko 
eta garapena ebaluatzeko berariazko erakunde bat sortuko dugu. Erakunde horrek 
Musikeneren garapena bultzatuko du, lehenengo eta behin haren kokapena hezkuntza-
komunitatearekin eta sektorearekin adostuz, eta Musikologiako gradu bat sortzeko 
aukera aztertuz.

780. Euskal Fonoteka Nazionala sortuko dugu, euskal musika ikertzeaz eta hedatzeaz 
arduratuko den zentro gisa, dauden tokiko ekimenak bateratuz eta funtsen digitalizazioa 
eta hedapena ere sustatuz.

781. Eusko Jaurlaritzatik orkestra, koru eta musika-erakunde guztien 
jasangarritasunerako baliabideak bermatuko ditugu. Gainera, proposatzen da Euskadin 
trebatutako musikariak kontratatzeari ematea lehentasuna, baina mugikortasunaren 
aurka egin gabe, nazioarteko erakundeekin hitzarmenak sinatuz.

782. Zuzeneko musika aintzatetsiko dugu, babestu eta sustatu beharreko kultura-
ondare bizi gisa, etengabe jardunean ari direlako bereziki zaintzea merezi duten aretoen 
katalogoa sortuz eta areto txiki eta ertainen zirkuitua suspertuz.

783. Ikuskizunei buruzko Legea berrikusiko dugu, 16 urte baino gehiagokoen 
sarbideari buruzko anbiguotasun oro deuseztatzeko. Eta, horrekin batera, zuzeneko 
musika gazteen artean (entzule zein musikari moduan) aisia-modu alternatibo gisa 
sustatzeko neurriak garatuko ditugu.

784. Estiloen dibertsitatea kontuan hartuta, tokiko musika babesteko, sustatzeko 
eta hedatzeko kuotak ezarriko dira eta musika-kanalak eta musika-programak formatu 
erakargarrian eta entzule gehien dituen ordutegian indartuko ditugu, tokiko eszenaren 
dinamismoa erakusteko.

785. Euskal musika-ekoizpena identifikatu eta sustatzeko zigilu bat (labela) 
sortuko dugu.
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786. Sormen Lantegiak programa indartuko dugu; kultura-berrikuntzaren 
sustapena du ardatz, diziplinen arteko elkarrizketan eta nahasketan oinarrituta, baita 
kulturaren eta gizartearen beste eremu batzuen arteko bitartekaritzan eta lankidetzan 
ere.

787. Mapaketa egingo dugu sektore hauetan kulturalki aktibo dauden eragileak 
identifikatzeko: hirigintza eta arkitektura, diseinua, gastronomia, kultura-bitartekaritza, 
pedagogia kritikoak, herritarren partaidetza, zientzia eta teknologia…

788. Eragile horien arteko topaketa- eta aintzatespen-guneak sortuko ditugu eta 
lankidetza-proiektu zehatzak abian jartzea bultzatuko dugu, ahal den neurrian mugaz 
haraindiko alderdia landuz.

7.8.1. Ondarea

Ondareak arte-adierazpen material eta immaterial anitz hartzen ditu barne, hain zuzen, 
artearen, arkitekturaren, paisaia kulturalaren, ohituren, herri-tradizioen formak eta ezin 
konta ahala elementu, gaur egun euskal kulturaren idiosinkrasia osatzen duen askotariko 
nortasuna eratzen joan direnak. Haren kontserbazioak betebeharra eta eskubidea izan 
behar du, eta turismo kulturalaren industrian daukan garrantzia aitortu behar da, balio 
ekonomiko handia dakarrelako. 

Ondarea sustatzeko politikak behar bezala kudeatuz eta egikarituz, gizarte-garapena 
sustatzen da, turismo arduratsu eta jasangarria bultzatzen da, hiri- eta landa-inguruneak 
birgaitzeko bidea ematen da eta, berez, nortasun-balio indartsua sortzen da.  Gainera, 
ondarearen kudeaketak enplegua sortzeko eta lurraldeen bizigarritasuna finkatzen 
laguntzeko gaitasun handia dauka, nortasun propioa osatzen duten elementuen balioa 
azpimarratuz. Horregatik, Elkarrekin Podemosetik neurri hauek proposatzen ditugu:

789. Ondareari buruzko lege berria betetzea zainduko dugu, batez ere ondare 
industrial, feminista eta immaterialaren balioa azpimarratzen duten alderdi guztiei 
dagokienez, baita irisgarritasun unibertsalari eta gardentasunari dagokienez ere.

790. Eusko Jaurlaritzatik ekintza-plan bat koordinatuko dugu foru-aldundiekin, 
historia- eta kultura-ondarearen kontserbazioa bermatzeko, haren aberasketa 
bultzatzeko eta herritar guztien sarbidea sustatzeko.

791. Landa-ondarea babestuko dugu, interes orokorreko gaia baita, bere 
egiazkotasunagatik, malgutasunagatik eta gizakiak lurraldean mendeetan zehar izan 
duen elkarrekintzaren isla argiena delako.

792. % 1 kulturala benetan eta modu arduratsuan aplikatuko dugu, kultura-
ondasun guztietan, ez bakarrik higiezinetan. Kulturaren Funts Sozialean sartuko 
da, eta hortik adjudikazioan erabateko gardentasuna bermatuz erregulatuko da, eska 
dezaketen erakundeek horren berri izateko dibulgazio-kanpainak eginez.
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793. Eraikuntza-obretan eta Kultura Ondareari buruzko Legean jasotako kasuetan 
nahitaezkoak diren aurretiazko arkeologia-jarduerak finantzatzeko neurriak garatuko 
ditugu, higiezin-sustatzaileek jarduera horiek errazago egiteko.

794. Desagertzeko arriskuan dauden euskal ondarearen alderdien kontserbazioa 
sustatuko dugu. Euskal industria-ondareak eta XX. mendeko ondareak merezi dituzten 
aintzatespena eta babesa zainduko ditugu, bestelako ondare sentikorrak alboratu gabe.

795. Ondarea hezkuntza-maila guztietan ezagutzea sustatuko dugu eta, bereziki, 
horren kontserbazioan zuzenean esku hartzen duten profesionalen prestakuntza 
indartuko dugu.

796. Ondarea kontserbatzeko eta zaharberritzeko profesionalen defentsarako 
lan egingo dugu.

797. Biztanleak beren kultura-ondare guztiaren estimuaz eta balioaz 
sentsibilizatzeko neurriak abian jarriko dugu, ondare hori turismo kulturalaren 
higiarazlea eta memoria historiko kolektiboaren erreferentea delako.

7.9. Komunikabide publiko eta independenteak izateko eskubidea

EITB ez da ondo betetzen ari zerbitzu publiko moduan duen eginkizuna. Horregatik, 
legealdi honetan, EITBren eredu-eraldaketari ekin behar diogu behingoz, Europako 
estandarrekin homologagarria izan dadin zein herritarrek behar duten zerbitzu publikoa 
izan dadin, hau da, independentea eta plurala, eta kalitatearen, berrikuntzaren eta 
erabilera publikoaren irizpideen arabera eraendutako ekoizpen propioen edukiak izango 
dituena, eta gobernuarentzako eta entretenimendurako tresna soil bat izan ez dadin, gaur 
egun gertatzen ari den moduan. Komunikabide bat denez gero, beste aukera batzuk ere 
barnean hartu behar ditu erakunde publikotik haratago, komunikazio sozialarekin eta 
komunikabide independenteekin loturik. Komunikabide publikoek kultura zabaltzeko 
tresnak izan behar dute.

Elkarrekin Podemos-IU taldeak EITBren gobernantza-sistema berri bat proposatzen 
du ezarri diren helburu horiekin bat eginez, erakunde publiko bat komunikazioaren 
erreferente izateko aktiborik handiena egunero-egunero lan egiten duten pertsonak 
direla aitortuko duena Hona hemen EITBren eredu berri batentzako gure proposamenak:

798. Irrati-telebista publiko independente eta garden baten alde lan egingo dugu.

799. EITBren ereduak behar duen eraldaketari ekingo diogu, Europako 
estandarrekin homologagarria izan dadin zein herritarrek behar duten zerbitzu publikoa 
ere izan dadin: independentea, plurala eta kalitatearen, berrikuntzaren eta erabilera 
publikoaren irizpideen arabera eraendutako ekoizpen propioen edukiak izango dituena.
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800. Euskadik irrati-telebista publiko inklusibo bat izatea bultzatuko dugu, espazio 
guztietan gizonen gainordezkaritza desagerrarazteko lan egingo duenak, eta irrati eta 
telebista publiko partizipatiboa, parekidea eta berdinzalearen eredu izango dena.

801. EITBren zuzendaritza-organoen kontrol parlamentariorako neurri eta 
mekanismo eraginkorrak bultzatuko ditugu.

802. Komunikazioaren Euskal Kontseilua sortzea bultzatuko dugu. Erakunde hori, 
beste hainbat funtzioren artean, komunikabide publikoen independentzia zaintzeaz 
arduratuko da, eta horretarako, agintaritza-ahalmena eta gaitasun zigortzailea izango 
ditu; eta era berean, komunikabideei laguntza publikoak ematea eta erakunde-arloko 
(Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Udalak) publizitatearen banaketa ikuskatuko ditu, 
aniztasuna eta banaketa-ekitatea bermatu ahal izateko. Gainera, EITB nork zuzenduko 
duen eta Administrazio Kontseilua nork osatuko duen aukeratzeaz arduratuko da 
erakunde hori. Komunikazioaren Euskal Kontseiluaren kideek ordainsari ekonomikoa 
izango dute arduraldi erabatekoa eta esklusiboa eta neutraltasuna bermatzeko, eta 
autonomia-erkidegoko administrazioaren goi-mailako karguen bateraezintasunen 
erregimenaren menpe izango dira.

803. Proposatzen dugu EITBren Albistegietako Kontseilua kazetariekin, 
kamerariekin eta informazioa lantzeko parte hartzen duten beste hainbat kategoria 
profesionalekin ere osatzea.

804. Kolektibo sozialei irrati-telebista publikoko audientzia garrantzitsuak 
lortzeko egiazko aukera emango diegu. Helburu horrekin, espazioak gordeko dira ikus-
entzuleekin harremana izatea bermatzen den ordutegietan, eta erakunde publikoaren 
giza baliabideak eta baliabide teknikoak kolektibo interesdunen eskura jarriko dira, 
Euskal Telebistaren kanaletan espazioa izango duten edukien ekoizpenean ere parte har 
dezaten.

805. Euskarazko programen eta fikzioaren ekoizpen propioa bultzatuko dugu. 
Telesailen ekoizpena bultzatu behar da ikus-entzunezkoen gure industria-sarea 
garatzeko eta sarearen indar guztiak aztertzeko, koprodukzioa eta internazionalizazioa 
irmoki bultzatuz.

806. Eitbko zuzendarien eta tarteko karguen (gestoreak deitutakoak) balizko 
murrizketa aztertuko dugu, batez ere Radio Euskadin eta Euskadi Irratian, eta era 
berean, erredaktoreen plantilla indartzea aztertuko dugu, kalitate- eta profesionaltasun-
irizpideetan oinarritutako zerbitzu publiko bat eskaini ahal izateko.

807. Gardentasun-irizpide argiak ezarriko ditugu erakundeko langileen 
kontratazioko, lan-zerrendako eta promozioko irizpideetan, baita eskatzen den 
euskara-mailan ere, azken hori Komunikazioaren Euskal Kontseiluak bermatuko duelarik.

808. Euskaraz zein gaztelaniaz kalitatezko irrati publiko bat izaten lagunduko duten 
baldintza batzuk ezarriko ditugu. Horretarako, bi erredakzio-talde bereiziko ditugu, 
bat euskarazko irratirako eta bestea gaztelaniazko irratirako; horrek irrati bakoitzaren 
idiosinkrasia indartuko du eta beharrezko kalitatearen helburuak betetzen direla 
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ahalbidetuko du.

809. Nafarroako Foru Komunitatearekin zein Iparraldearekin lankidetza-esparru 
bat ezartzea proposatzen dugu EITBren kudeaketa, garapen eta finantziazio-arloan, 
Euskal Herriko irrati-telebista baten erara, baita lankidetza transnazionalerako gaitasunak 
aprobetxatzea ere Europar Batasunaren barruan.

7.10. Kirolerako eta Aisialdirako eskubidea

Elkarrekin Podemos-IU taldeak bermatu nahi du euskal herritar guztiek kirola eta aisialdia 
berdintasun-baldintzetan gauzatzea. Aisialdiaren eta kirolaren ekarpen soziala eta 
ekonomikoa eztabaidaezina da, eta horregatik, honako neurri hauek planteatzen ditugu 
praktika horiek sustatzeko eta babesteko:

7.10.1. Kirola egiteko eskubidea

Kirola ez da soilik jolas-jarduera bat; aitzitik, giza eskubide bat ere bada, berariaz onesten 
dena UNESCOren Gorputz Hezkuntzaren eta Kirolaren Nazioarteko Gutunean.

Kirola egiteko eskubidea interdependentea da, hau da, harreman estua du beste hainbat 
eskubiderekin, esaterako, bizitzarekin, osasunarekin, osotasun pertsonalarekin, bizitzeko 
gutxienekoarekin, eta azken finean, pertsonen duintasunarekin. Eskubide horrek ez du 
soilik gizabanakoaren dimentsioan eragiten; aitzitik, kolektiboan eragiten du, kultura 
osasuntsua, balioak, harmonia, autoestimua eta besteekin harreman harmonikoa 
sustatzeko bete dezakeen zeregina kontuan hartuz; hau da, bakearen eta bizikidetzaren 
kultura sustatzen du.

Hala ere, eskubide horrek errespetu- eta sustapen-betebeharrak dakartza Kirolaren Lege 
Orokorrak eraentzen duen maila guztietako gobernu, federazio, federazio-erakunde eta 
udalerri ororentzat, kirolaren praktika errespetatzeko betebeharra izateaz gain, kirola 
bultzatu eta sustatu ere egin behar baitute.

Kirola egiteko eskubidea ez da soilik goi-errendimenduko kirolaren dimentsiotik ikusi 
behar. Aitzitik, maila guztietako kirol-praktika guztiak sustatu behar dira, bai eskolara 
joaten diren haurrekin, bai hezkuntza-maila guztiekin. Era berean, emakumeak eta 
gizonak, pertsona nagusiak eta pertsona desberdinak barnean hartu behar dira, eta 
ondorioz, denek kirola egiteko baldintza berak izatea bermatzeaz gain, desparekotasun-
egoeran daudenak sustatu behar dira. Horregatik, jarduera fisikoan eta kirolean parte 
hartzeko aukera barne-hartzaileak, egokituak eta seguruak eskaini behar zaie denei, 
salbuespenik gabe.

810. Jarduera fisikoa eta kirola biztanleria guztiak berdintasun-baldintzekin 
praktikatzea sustatuko dugu, generoaren, adinaren, jatorriaren edo egoera 
ekonomikoaren ondoriozko desparekotasunik izan ez dadin. Herritarrei beharrezko 
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baldintzak bermatuko dizkiegu, edozein jarduera fisiko eta kirol modu arduratsuan 
eta egokian praktikatzea erabaki ahal izan dezaten, eta praktika horiei esker, ohitura 
autonomoak, iraunkorrak eta osasuntsuak sortu ahal izan ditzaten.

811. Jarduera fisikoa, kirola eta biztanleriaren bizi-kalitatea sustatzeko programa 
berriak sortuko ditugu herritarrentzat, eta jada existitzen diren programak berrikusiko 
ditugu, nazioarteko erakundeek emandako gomendioen arabera egokitu daitezen 
adin-talde eta biztanleria tipologia bakoitzarentzat. Programen helburua izango da 
osasun-egoera ona izateko behar den gutxieneko jarduera fisikoa eta kirola praktika 
dadila lortzea, Munduko Osasun Erakundeak (MOE) 2010ean ezarritakoari jarraikiz, adin 
goiztiarrei eta zahartze aktiboari arreta berezia ematea gomendatzen baitu.

812. Indarreko autonomia-legedia berrikustea eta aldatzea bultzatuko dugu kirolaren 
eta jarduera fisikoaren lanbideak arautzeko, jarduera profesionala ordenatzeko eta 
arautzeko, eta aldi berean, sektore horretara egokitutako araudia eta lan-baldintzak 
betetzen direla bermatzeko, baita ezkutuko enplegua desagerrarazten aurrera egiteko 
ere. Kirolaren eta jarduera fisikoaren praktikan segurtasuna sustatu behar da, baita 
praktika horiekin lotutako zerbitzuen kalitatea eta gardentasuna ere.

813. Osasun- eta kirol-sektoreen arteko lankidetza bultzatuko dugu, kirola erabili 
ahal izan dadin osasun-arazoak prebenitzeko eta arazo horien tratamendurako 
tresna moduan. Alde horretatik, behar diren baliabideak gaituko ditugu, osasun-arloko 
profesionalek desbideratu ahal izan ditzaten beren pazienteak jarduera fisikoaren eta 
kirolaren profesionalek zuzendutako jarduera fisiko osasungarriko programetara.

814. Emakumeek kirolaren eremuan sartzea eta parte hartzea sustatuko eta 
bultzatuko dugu (ikus horizonte morea) eta emakumeenganako indarkeria sinbolikorik 
gabeko kirol-ekitaldiei buruzko neurriak proposatuko ditugu.

815. Kirol-ekitaldi edo erakundeentzako laguntza edo dirulaguntza oro 
berdintasun-irizpideen arabera eta inolako diskriminaziorik gabe egiteko obligazioa 
ezarriko dugu.

816. Elite-kirolariak izateko baldintzak betetzen dituzten gazteentzako jarraipen-
programa bat ezarriko dugu, honako helburu hauekin: haurraren bilakaera kontrolatzea, 
bere gaitasunak indartzeko aholkuak ematea eta kirol profesionalean sartzeko aukera 
erraztea.

817. Kontrolak ezarriko ditugu, ziurtatzeko kirolarekin lotutako fundazioentzako 
diru publikoa fundazio horietan barnean hartzen diren kirolak praktikatzea sustatzeko 
erabiltzen dela soil-soilik eta ez talde profesionalak “prezio baxuan” babesteko, 
Fundazioen abantaila fiskalei esker.

818. Programa pertsonalizatu bat ezarriko dugu emakume kirolari profesionalak 
lehiaketara bueltatzea errazteko, amatasunaren ondoren jarduerari bermearekin ekin 
diezaioten.

819. Lan-bizitzara bueltatzeko programa bat bultzatuko dugu hainbat urtez soilik 
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kirolean jardun duten eta laneko irteerarik gabe geratu diren kirolarientzat.

7.10.2. Aisialdia izateko eskubidea

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak jasotzen duen moduan, pertsona orok 
atsedena izateko, eta denbora libreaz edo aisialdiaz disfrutatzeko eskubidea du. 
Erakundeok oinarrizko eskubide hori disfrutatzen lagundu behar dugu eta eskubide hori 
euskal herritar guztien bizi-kalitate eta ongizatea hobetzeko tresna izatea ahalbidetu 
behar dugu.

Elkarrekin Podemos-IUk hainbat neurri planteatuko ditu biztanleria guztiak berdintasun-
baldintzetan aisialdiaz disfruta dezan.

820. Denbora libreko hezkuntza-planak, -proiektuak eta -ekimenak indartzeko 
eta zabaltzeko lan egingo dugu, gizarte-eraldaketaren ikuspuntu batetik, eta denbora 
libreko aisialdia eta hezkuntza sustatzen duten elkarteen eta kolektiboen eskutik.

821. Hezkuntza- eta kultura-aisialdia sustatzea bultzatuko dugu, hainbat 
eskaintzaren, ordutegi-malgutasunaren eta garraio publikoaren aukerak emanez.

822. Denbora libreko hezkuntzarako euskal estrategia antolatzearen 
komenigarritasuna ebaluatuko dugu, gizarte-politiken esparruan eta Eusko Jaurlaritzako 
hainbat sailekin.

823. Denbora libreko hezkuntzaren ekarpenak, aukerak eta eragileak zabalduko 
ditugu Eusko Jaurlaritzaren hainbat planetan eta estrategiatan.

824. Denbora libreko hezkuntzarako hainbat estrategia, programa eta udal-proiektu 
ezartzea sustatuko dugu.

825. Biztanleria osoak aisialdia eta atsedena izatea bermatuko dugu, lana eta 
bizitza uztartzeko eta justizia sozialerako politiken bidez.

826. Kirol, kultura, aisialdiko eta denbora libreko jarduera guztiak pertsona guztiek 
erabiltzeko moduko espazioetan egitea bermatuko dugu, batez ere mugikortasun 
urriko eta/edo dibertsitate funtzionaleko pertsonei dagokienez.

827. Gazteek kultura eskuratzea bermatuko dugu. Autogestionatutako aukerako 
kultura- eta politika-espazioak kriminalizatzearen aurka borrokatuko dugu 
(Gaztetxeak, Okupak, Okupatutako Zentro Sozialak, etab.).

828. Hezkuntza Ez formala onesteko eta baliozkotzeko sistema bat garatuko dugu, 
non pertsonek kualifikazio osoa edo partziala eskuratu ahalko duten, baliozkotutako 
ikaskuntza formalaren eta informalaren gaitasunen arabera. Hezkuntza-ekintzak, 
-prozesuak eta -jarduerak izan behar dira denbora libreko hezkuntza-proiektuak, 
eta honako hauei ekitea izan behar dute helburu: garapen jasangarria, parte-hartze 
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aktiboa, euskara eta euskal kultura, ohitura osasungarriak, kirolaren praktika, adikzioen 
prebentzioa, berdintasunerako komunitate-balioak.

829. Finantziazioa bultzatuko dugu haur-eskolek eta ikastetxeek aisialdirako 
hainbat jarduera eskaini ahal izan ditzaten, haur bakar bat ere gera ez dadin jolasteko 
eskubiderik gabe baliabide ekonomiko urriak dituelako.

830. Euskadirako komunitate-proiektuak sortuko ditugu, hainbat hezkuntza-eragile 
barnean hartuz (formalak eta ez formalak).

831. Erakundeek gazteentzako espazioak ustea sustatuko dugu, gazteriaren arte-
, kultura- eta kirol-adierazpenen garapena sustatuz.

832. Patio irekien proiektua sortzea bultzatuko dugu.

7.11. Migratzeko eskubidea

Migratzea ez da delitu bat, eta ez dago pertsona ilegalik. Euskal gizarteak azken urteetan 
gure kaleetan egin izan dituen mobilizazioetan hainbestetan entzun dugun aldarri hori, 
gure lurraldera kalteberatasun-egoera handiagoan iristen diren pertsonekiko elkartasun-
adierazpen jator hori, migrazio-gaietan planteatu nahi ditugun proposamenak 
bideratzeko funtsezko lema moduan hartzen dugu.

Elkarrekin Podemos-IU sortu zen herritarren zerbitzurako tresna bat izateko, gizarte 
bidezkoago eta barneratzaileago bat eraikitzeko, non Giza Eskubideekiko errespetua eta 
defentsa errealitate bat izango diren. Elkarrekin Podemos-IUrentzat, herritartasunaren 
oinarria bizilekua da (eta ez nazionalitatea), eta horregatik, migrazio-arloko programa 
bat aurkezten dugu, honako helburu hauek dituenak: egiazko eskubide-berdintasuna; 
bizikidetza; diskriminazioen aurkako borroka; eta Euskadin bizi dugun aberastasun 
soziokulturalaren balioespena.

Gaur egun migrazio-zikloaren aldaketa bat ari gara ikusten, eta horrek gai horren inguruko 
jarduera-ardatz nagusiak sakontzera eraman behar gaitu. Euskadi hainbat emigrazio- 
eta immigrazio-zikloren bidez eraiki da historian zehar. Aniztasuna gure parte da, eta 
luzaroan Euskadin izan bizi den atzerriko biztanleria dugu gaur egun, baita migrazio-
balantze orekatu bat ere. Errealitate horrekin, hainbat neurri proposatu behar ditugu, 
disfrutatzen dugun dibertsitatea positiboki kudeatu ahal izateko.

Migranteak baztertzen eta kriminalizatzen dituzten politikek kohesio soziala hausten eta 
gizarte osoak aurrera egitea zailtzen dute soilik.

Elkarrekin Podemos-IUn uste dugu migrazio-politika publikoen helburua nazionalen 
eta pertsona migratuen arteko eskubideak parekatzen laguntzea izan behar dela, eta 
ondorioz, politika horiek Zuzenbidearen eta normalizazioaren ikuspuntuaren araberako 
esparru batean txertatu behar dira. Horregatik, programa honetan proposatzen ditugun 
neurri gehienak ez dira soilik pertsona migratzaileentzat; aitzitik, herritar guztientzat dira, 
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bizikidetzari eta kohesio sozialari laguntzeko, eta balizko biktimizazio- edo bazterkeria-
prozesuak saihesteko.

Datozen hauteskunde hauetan funtsezkoa da apustu irmo eta tinko bat egitea zerbitzu 
kalitatezko eta unibertsaletan oinarritutako politika eta praktika normalizatzaileen alde, 
eta Euskadin administrazio-egoitza duten pertsona guztientzat, alde batera utzita haien 
etnia, jatorria, adina, identitatea edo ideologia. Migrazioa eta dibertsitatea gizartearen 
bizitzako alderdi guztiekin lotzen dira, eta ondorioz, osotasunez ekin behar zaie, ez soilik 
enpleguan edota integrazioan oinarritutako neurri partzialen bidez. Beste hainbat gai ere 
kontuan izan behar dira herritar guztien eguneroko bizitzan eta bizikidetzarako egoerak 
sortzean eragin handia izaten dutelako, esaterako, gizarte-, kultura-, kirol-politikak, etab.

Programa hau honako printzipio inspiratzaile hauetan oinarritzen da:

 O Gobernantzaren eraldaketa.

 O Politiken integraltasuna eta zeharkakotasuna. Elkarrekin Podemos-IU taldeak politika 
integralen aldeko apustua egiten du, pertsona immigratuan edo migrazioan oinarritu 
ordez, migrazioaren jatorrian eta ondorioetan oinarrituko dena; eta aztertu nahi du 
nola txertatu kultura-, etnia- eta erlijio-aniztasuna enpleguaren, etxebizitzaren, 
hirigintzaren, hezkuntzaren, gazteriaren, osasunaren, parte-hartzearen, eta abarren 
gaineko politika publikoan.

 O Herritartasuna bizikidetzaren eredu.

 O Tratu-berdintasuna.

Horregatik guztiagatik, honako proposamen hauek planteatzen ditugu:

833. Estatu osoan Atzerritartasun Legearen erreforma bat egitearen alde lan egingo 
dugu, migrazio-fenomenoak giza eskubideen ikuspuntutik landuko dituen lege-proiektu 
bat ezartzeko, eta migrazio-bide seguruak ezartzeko.

834. Irmotasunez sinatuko dugu Euskadin “berehalako kanporatzeak” ez sortzea 
bermatzearen aldeko konpromisoa, baita agintari zibilen eta segurtasun-kidegoen 
mugetako jarduerek giza eskubideen araudia eta migrazio-fenomenoak lantzen dituzten 
nazioarteko tratatuak hertsiki betetzen dituztela bermatzeko ere.

835. Euskadiko Migrazioen Zuzendaritza Nagusia ezarriko dugu berriz ere, zeinaren 
lana izango baita migrazio-arloko politika publikoen koordinazioa eta zeharkakotasuna 
gauzatzea eta gizarte osoari eragiten dioten hainbat arlo kudeatzea, hala nola etxebizitza, 
enplegua, osasuna eta hezkuntza.

836. Migraziorako Euskal Itunari behar dituen baliabideak emango dizkiogu, 
Harrera egiteko Euskal Sistema bat martxan jartzen dela bermatzeko, gure lurraldeko 
migrazioko edota iragaitzazko haurrak eta gazteak babesten direla ziurtatzeko. Pertsona 
migratuen giza eskubideak, baita egiazko bizilekuaren araberako herritartasun osoaren 
aitorpena ere Itun hori garatzeko ardatz nagusiak izango dira.

Harrera egiteko Euskal Sistemak honako ezaugarri hauek izatea nahi dugu:

 O Funtsezko giza eskubideak babestea, bai asiloa eta babeslekua eskatzen duten 
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pertsonen kasuan, zein arrazoi ekonomikorengatik migratzen duten pertsonen kasuan 
ere.

 O Diziplinarteko esku-hartzeak sustatzea.

 O Arreta pertsonalizatua eta integrala bermatzea.

 O Genero-ikuspegia txertatzea jarduera guztietan.

 O Arretaren jarraitutasuna bermatzea.

 O Herritarren elkartasunaren eta gizarte-ekimenaren jakintza eta praktika on guztiak 
integratzea.

 O Herritarren parte-hartzea bermatzea, bereziki sistemaren erabiltzaileena. Erabiltzaileek 
sistema hori ebaluatzeko mekanismoak izango ditu sistemak.

 O Prozesu guztietan kontuan hartuko dira mugitzen ari diren haurren eta nerabeen 
berariazko premiak eta eskubideak, eta haien interes nagusia beti lehenetsiko duten 
neurriak hartuko dira.

 O Euskadiko bi hizkuntza koofizialak ikasteko aukera-eskubidea bermatzea.

 O Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroaren 
berrikuspenean txertatzea egitura hori.

 O Erakunde arteko koordinazio eta lankidetza bat ezartzea, baita estatu espainolaren eta 
Europaren erakunde-sarearekin ere.

837. Auzotasun Agiriaren aitorpena ezartzea bultzatuko dugu, gure lurraldean 
bizi diren pertsona guztiei bizilekuaren arabera dituzten eskubideak eta zerbitzuak 
bermatzeko. Gainera, biztanleriari erroldatzeko aukera bermatuko diogu, bereziki 
biztanleria migranteari. Euskadin bizilekua duen atzerriko biztanleriari erroldatzeko 
aukera erraztuko zaio, ulertzen baita erroldatzea dela biztanleriaren eskubideak 
eskuratzeko bidea. Alde horretatik, errolda egiteko, berritzeko eta mantentzeko irizpideak 
berrikusi beharko dira, kulturarteko ikuspegi baten bidez eta udaletan ezartzen diren 
eskubideak bermatuz, ahalik eta legedirik garantistena lehenesten delarik.

838. Arrazismoaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko erakunde-arloko 
kanpainak garatuko ditugu, eta zurrumurruen aurkako hezkuntza-eragileen formakuntza 
sustatuko dugu kolektibo kalteberen aurkako diskurtso xenofoboei eta gorrotoari aurre 
egiteko.

839. Migrazioen inguruan herritarrek parte hartzeko organoak biziberrituko 
ditugu, interesa duten pertsona-taldeak edo/eta elkarteak txertatzeko gaitasuna 
emanez, eta pertsona guztien eskubideen aurka erasotzen duten politikei betoa 
ezartzeko gaitasuna emanez.

840. Immigranteak, gutxiengo etnikoak eta gizarte-bazterkeria taldeak 
integratzeko programak sortuko ditugu, herritarrak sentsibilizatzeko eta tolerantziaren, 
kulturartekotasunaren eta bizikidetzaren aldeko hezkuntzarako politika aktiboekin 
batera, ezaugarri pertsonalengatik (aniztasun fisikoa, mentala edo intelektuala duten 
pertsonak), kultura-ingurunearengatik edo egoera sozioekonomikoarengatik bazterkeria 
edo marjinazio arriskua duten pertsonak errespetatuz.

841. Babes-neurriak eskuratzea bermatuko diegu indarkeria matxistaren 
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biktimei, haien administrazio-egoera alde batera utzita.

842. Prestazio sozialak, gizarte-zerbitzuak eta hezkuntzarako eta osasunerako 
zerbitzu publikoak berdintasun-baldintzetan eskuratzea bermatuko dugu. Era berean, 
arreta berezia eskainiko diogu dibertsitate funtzionala eta mendekotasuna balioesteko 
aukera izateari eta kolektibo horren eskubideak betetzeari.

843. Informazio-kanpainak egingo ditugu zerbitzu publikoak eskuratzen direla 
sustatzeko, eta zerbitzu publiko horiek modu egokian erabiltzeko. Kanpaina horiek 
biztanleria osoari zuzenduko zaizkio, eta bereziki nabarmenduko dira kultura-giltzarri 
heterogeneoak, biztanleria migranteak informazioa eskuratzeko aukera-berdintasuna 
izan dezala bermatzeko.

844. Administrazio Publikoetako lan-arloko teknikarien, bitartekoen edo 
funtzionarioen formakuntza bultzatuko dugu kulturartekotasunaren gainean, baita 
haien lana gauzatzen duten administrazioetako aniztasuna kudeatzeko eskumenen 
gainean ere.

845. Pertsona migranteentzako informazio- eta laguntza-bulegoak sortuko 
ditugu, emakume migratuentzako berariazko laguntzak eta haien premietarako arreta 
txertatuz, baita auto-antolakuntza sustatuz ere.

846. Lege- eta formakuntza-esparru bat ezarriko dugu, migratzaileen curriculumaren 
egiaztapena Euskadiko eskumen-esparruaren barruan aitortzea bermatzeko, haien 
jatorriko lan-ibilbidea kontuan hartuz, eta titulazioak eta lan-esperientziak egokitzeko 
trebakuntza-programak bermatuz.

847. Emigratu nahi duten pertsonentzako (atzerritarrentzako edo nazionalentzako) 
informazio- eta orientazio-programak inplementatuko ditugu, baita atzerrian jarraipena 
eta laguntza emateko programak ere. Programa horiek honako hauek izango dituzte 
kontuan:

 O Brexitaren ondoriozko egoera berria, eta Erresuma Batuan bizi diren Euskadiko 
herritarrei laguntza ematea haien egoera normalizatzeko.

 O EBko beste hainbat herrialdetako eta Erresuma Batuko eta hortik kanpoko 
herrialdeetako agintari eskudunekin lan-arloko harremanak eta hitzarmenak ezartzea, 
emigranteen zein beren herrialdeetara itzuli diren pertsonen eskaerei erantzun 
ahal izateko moduko lan-eskaintzak lortzeko, itzuli nahi dutenen itzultze-gaitasuna 
bermatuz, bai nazionalak zein jatorriz atzerritarrak izan.

 O Informazio-kanpainak egitea posta bidezko botoa gauzatzea bermatzeko.

848. Kulturarteko hezkuntza zeharkako ikasgai moduan sustatuko dugu eta 
hezkuntza-espazioetan berariaz landuko, bai eskoletan edota hezkuntza informaleko 
beste hainbat espaziotan, zein EEZ-Lanbideren lanbide-heziketako ikastaroetan ere.

849. Laguntza izateko premia duten adingabekoei dagokienez, ratioak murriztuko 
ditugu eta ikasgela barruan esku hartzen duen laguntzarako langile espezializatuak 
gehituko. Era berean, ikasle bakoitzari laguntzeko egokitzapenak eta ikaskuntza 
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esanguratsuak ahalbidetzen dituzten metodologia pedagogikoak inplementatzea 
sustatuko dugu, hala nola talde kooperatiboak, proiektuen araberako ikaskuntza, 
prozesuen araberako ebaluazioa, etab.

850. Komunitate-garapena eta aniztasunaren kudeaketa ardatz nagusi duten 
eskoletan komunitate-ekimenak sustatzearen aldeko apustua egingo dugu, 
bizikidetzarako aberastasuna direla ulertuz.

851. Euskadira matrikula-epetik kanpo iristen diren haurrentzako eta 
nerabeentzako matrikulazio-epe malguak eta nahikoa plaza ahalbidetuko ditugu 
derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikastetxeetan sartzeko.

852. Euskadin osasun-sistema unibertsala eskuratzea bermatuko dugu; 
horretarako, protokoloak garatuko ditugu, Euskadiko Osasun Zerbitzua-Osakidetza 
eskubide hori bermatuko duen tresna izatea ahalbidetzeko.

853. Osakidetzako langileentzako formakuntza-planak garatuko ditugu, 
kulturarteko eta osasun-prebentzioko eta hezkuntzako gaitasunak jasotzeko.

854. Atzerritartasuneko aholkularitza juridikoaren zerbitzu bat berreskuratuko 
dugu erkidegoan behar duten pertsona guztientzat eta Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko 
kudeaketarekin (horrela, egungo UCAI zerbitzua kenduko da, HELDU zerbitzu publiko 
eraginkorraren ordez jarri zena).

855. Haur eta nerabe babestu ohiei laguntzeko programen garapena bultzatuko 
dugu, bizi-proiektu duin bati ekin ahal izan diezaien, adinez nagusiak diren unean.

856. I. Kulturarteko Komunitate Garapeneko Programa Autonomikoa jarriko dugu 
martxan, Euskal Herrian une honetan dauden beste hainbat herrialdetako elkarteekin 
eta kolektiboekin, eta bizikidetzaren eta kulturartekotasunaren alde lan egiten duten 
gizarte-erakundeekin ezarriko den lankidetza estuari esker antolatuko, inplementatuko 
eta ebaluatuko dena.

857. Profil etnikoan eta nazionalitatean oinarritutako polizia-identifikazioekin 
amaituko dugu.

858. Gizarte zibil antolatuaren ekimenak babestuko ditugu, eskubide-
berdintasunaren eta bertokoen eta migranteen arteko bizikidetzaren aldeko borroka 
sustatzeko.

859. Informazio-baliabideak garatuko ditugu udal-hauteskundeetan bozkatzeko 
eskubidea duten eta atzerriko nazionalitateak dituzten pertsonen boto-eskubidea 
ahalbidetzeko.

860. Tratu Berdintasunaren Euskadiko Legea sortzea sustatuko dugu.

7.11.1. Gizakien salerosketaren aurkako borroka
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861. Gizakien salerosketaren aurka existitzen diren protokoloak ebaluatuko eta 
hobetuko ditugu, besteak beste, Autonomia Erkidegoen arteko deribazioak modu 
bizkorrean eta azkarrean egiten direla bermatzeko, biktimen babesa, segurtasuna 
eta susperraldia lehenetsiz eta hobetsiz, eta ez delitua sortu den tokia.

862. Berariazko hainbat estrategia garatuko ditugu salerosketako egoeran dauden 
emakumeak eta neskatoak sexu-erasoen eta indarkeria matxisten aurrean babesteko 
eta horren prebentziorako, Kongresuan eztabaidatzen ari diren Sexu Askatasunari 
buruzko Legean aurreikusitakoaren arabera.

863. Polizia-kidegoei eta kidego judizialei formakuntza emango diegu berariazko 
gai horren gainean.

7.11.2. Barneratze-zentroak

864. Gobernu zentralari eta Europar Batasunari erakunde-arloko eskaera egingo 
diegu eta hori sustatuko dugu, Euskadiko erakundeek eta gizarteak barneratze-
zentroak berariaz baztertzen dituztela adierazteko, eta konpromisoa hartuko dugu 
Euskadiko lurraldean barneratze-zentrorik martxan jartzea ez baimentzeko obligazio 
etikoarekin.

865. Edozein motatako polizia-operatiboak kentzea ezarriko dugu eskumeneko 
segurtasun-kidegoetan, baldin eta operatibo horien helburua immigranteak eta 
egoera irregularrean daudela bada.

866. Euskadiko aire-espazioa eta aireportuak CIEetatik datozen edo administrazio-
deportaziora atxikitako barnekoak lekualdatzeko erabiltzea baztertzeko konpromisoa 
hartzen dugu. Eta Abokatuen Elkargoari Euskadi barruan egiten diren deportazio guzti-
guztiak jakinarazteko obligazioa betetzen dela zainduko dugu, deportazio horiei laguntza 
juridikoa bermatuz.

7.11.3. Pertsona errefuxiatuak

867. Euskadin bizilekua duten pertsona errefuxiatuen egokitzapen- eta 
integrazio-prozesua ahalbidetuko dugu, haien ahalduntzea eta autonomia laguntza 
integraleko prozesuen bidez sustatuz. Programa bat jarriko da martxan erakundeei (foru-
aldundiei, udalei eta gizarte-erakundeei) nahikoa baliabide emango diena Euskadin bizi 
diren errefuxiatuak babestuko eta gizarteratuko direla bermatzeko eta haien eskubideak 
bermatzeko. Programa hori honako neurri hauek hartuz gauzatuko da:

 O Gizarte Babeserako Sistema Publikoan pertsonak sartzea ahalbidetzea eta bermatzea 
(gizarte-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak, etxebizitza, etab.).

 O Prestazio Ekonomikoak eskuratzeko irizpideak berregitea, behar duten talde 
onuradunen irismena zabalduz.

 O Helduentzako hezkuntzarako eta gaztelaniaz ikasteko formakuntzarako baliabideak 
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ahalbidetzea.

 O Estatuko laguntza-prozesuen irteerei laguntzeko baliabideak sortzea, gizarteratze-
prozesuak bermatuz, errefuxiatuen egiazko autonomia lortze aldera.

 O Administrazio publikoko langileen formakuntza ahalbidetzea nazioarteko babesa 
eskatzen duten pertsonekin harremanetan jartzean, administrazio publikoa hobetu 
eta ahalik eta eraginkorrena izan dadin, bai eskatzaileentzat zein administrazioarentzat.

 O Osasun mentaleko arreta-sarea eta/edo lan psikologikoko taldeko aukerak eskuratzen 
laguntzea. Osasun-arretarako programa integralak sortzea.

 O Formakuntzaren eskaintza handitzea eta kolektiboarentzat eskuragarri jartzea.

 O Gizartea sentsibilizatzea eta herritarren elkartasuna kanalizatzeko egiturak sortzea, 
pertsona guztiak herritar berri moduan hartzeko aukerak irekiz.

 O Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak sustatzea.

7.12. Nazioarteko ekintza, Elkartasuna eta Bakea

Euskal gizartea gizarte solidarioa izan da, eta gaur ere hala izaten jarraitzen du, mundura 
irekia baitago eta bokazio global sendoa baitu. Sektore politikoek, sozialek eta abarrek 
alderdi internazionalista landu dute, eta horri esker, mobilizazio handiak egin ziren % 
0,7aren alde, alegia, Kanpo Zorra indargabetzearen alde. Horren ondorioz, beste gauza 
askoren artean, legegintzako herri-ekimen bidez Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasun Gutunari buruzko Legea eta Garapenerako 
Lankidetzari buruzko Legea onartu ziren.

2018an, lankidetzarako euskal politikek 30 urte bete zituzten. 2008an hasi zen mundu 
osoko krisialdiaren ondoriozko eraginik handiena lankidetzarako politikak izan zuen. Izan 
ere, murrizketa handiak jasan zituen, eta hainbat balioren aldeko defentsa arriskuan 
jarri zen, besteak beste, elkartasuna, ondasun komuna, giza eskubideak betetzea, edo 
desparekotasunen aurkako konpromisoa. 2010 eta 2015 artean, herrialde pobretuetako 
proiektuetara zuzendutako funtsak % 33,5 murriztu ziren, eta Euskadiko garapenerako 
GKEen ia % 30ek, erabaki zaila izan arren, tokiko erakundeekin lan egiteari utzi behar izan 
zieten, eta kasu batzuetan, esku hartzen duten zenbait herrialde ere bertan behera utzi 
behar izan zituzten.

Egungo sistema ekonomiko neoliberalak krisialdi sistemiko eta zibilizazio-mailako sakon 
batean murgildu gaitu, non eredu hegemonikoaren hainbat gauza zalantzan jarri behar 
diren, hala nola gizarte globala eta harreman ekonomiko gailenak; izan ere, azken horiek 
indarkeriak eta desparekotasunak sortzen dituzte, eta gaur egun aurre egin beharreko 
erasoak larriagotzen dituzte, esaterako, klima aldaketa. Globalizazio neoliberalaren eredu 
horren aurrean, beste dinamika batzuen aldeko apustua egin nahi dugu, bizitza-eredu eta 
-modu berdinzaleagoen eta jasangarriagoen bidean joaten lagunduko diguten politiken 
alde, hain zuzen ere. Eta gure lurraldeak Gizateriaren gainerako herriekin konpromiso 
hori izatea nahi dugu.

Gure inguruko errealitatearen politikak aldatu behar dira; baina baita munduarekin zer 
nolako harremana dugun ere. Alde horretatik, Eusko Jaurlaritzako Kanpo Ekintzaren 
politikak bat egin behar du Garapen Jasangarrirako Agendarekin, alegia, 2030 
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Agendarekin, eta modu praktikoan egin behar du, ez soilik adierazpen moduan. 2030 
Agenda tresna integral eta banaezin moduan aurkeztu da, eta berriz ere jarri du mahaiaren 
gainean Euskadiko garapenerako politikek koherentzia izateko erreferentzia-esparruak 
dagoeneko adierazi zuen premia, hau da, garapen jasangarriaren alderdi guztiei ekiteko 
premia. Hau da, garapen jasangarria politika partziala moduan ulertu ordez, zeharkako 
logika bihurtu behar da.

Ez dugu lankidetza-politika hondar-politika moduan ulertu nahi gehiago, eta gizarte-
eraldaketarako tresna moduan duen zeregina aitortu nahi diogu. Lankidetza-politika 
horretan aitortu nahi dugu, besteak beste, gizarte-erakundeek bete duten zeregina 
gure gizartea elkartasunaren erreferente bihurtzeko, baita haiek bete duten funtsezko 
zeregina ere lankidetzarako politika publikoak sortzeko, baita politika publiko horiek 
inplementatzeko eta ebaluatzeko ere.

Gure proposamenak nazioarteko lankidetzak duen dimentsio politikoaren aldeko 
apustua mahaigaineratzen du. Hau da, politika hori kontu teknikoez haratago joan 
behar da, kontzientzia kritikoa sortu behar du, aukerak proposatu behar ditu, gizartea 
mobilizatu behar du eta politiken koherentzia mantendu behar du lehentasun moduan. 
Horretarako, ohiko Ipar-Hego ikuspuntua gainditu behar du eta internazionalismoaren 
aldeko apustua egin behar du, subjektuen eta eragileen nazioarteko topaketen bidez 
eraikiko dena, munduko desparekotasunak gainditzeko helburuarekin. Ahaztu gabe 
emakumeak garapenaren sustatzaile direla, sistema heteropatriarkalak kalteberatasun 
bereziko egoeran jartzen dituen hainbat kolektibo daudela, eta errespetatuz herriek 
duten eskubidea beren kultura, burujabetza eta determinazio librea izateko eta baliabide 
propioak kontrolatzeko.

Horrez gain, berariazko arreta eman behar zaio egungo garapen-politikek eta -ereduek 
munduko ondare naturalaren gainean sortzen duten inpaktuari. Alde horretatik, 
ekonomiaren internazionalizazioaren edo globalizazioaren ondorioz, biodibertsitatea 
zaintzeko dugun arduraz jabetu behar gara, baita mundu mailan ere.

Gure kanpoko jarduera ekonomikoek gero eta inpaktu handiagoa sortzen dute munduko 
biodibertsitatean. Herrialde garatuen bizitza-estiloa eta hazkunde ekonomikoaren 
eredua hirugarren herrialdeei dagokien baliabideak erabiltzeari esker mantentzen dira.

Gure ustez, agenda politikoan nazioarteko elkartasunarekin konpromiso bat hartzea 
jasotzen duten herrialdeekin bat eginez, Euskadi aitzindaria izatearen aldeko apustua 
egin behar dugu, honako printzipio hauen arabera:

 O Gure lurraldean giza eskubideak errespetatzea eta sustatzea, gainerako herriekin eta 
nazioekin harremanak izateko funtsezko elementu moduan.

 O Munduko Iparraldeko herrialdeek hazkundea gutxitu behar dute modu selektiboan 
eta bidezkoan (edo egiturazko doikuntza eginez), munduko Hegoaldeari modu 
solidarioan eta jasangarrian lagundu ahal izateko baldintza premiazko baina ez nahiko 
moduan, eta Iparraldeko ekoizpen/kontsumo-eredua oinarri jasangarrien arabera 
birbideratzea.

 O Eboluzio sozio-ekologikoki efiziente bat izateko premia dago munduko Hegoaldeko 
pobretutako biztanlerientzat, eta horretarako, biztanle horien bizi-baldintzak 
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hobetzeko lan egin behar da.

 O Teoria feminista hartzea aldaketarako motor moduan, hau da, genero-ekitatea bilatzea 
eta egitura-izaerako diskriminazioen aurka borrokatzea; izan ere, diskriminazio horiek 
honako ondorio hauek izaten dituzte: hainbat kolektiboren prekarizazioa eta garapen-
gaitasunen kalteberatasuna handitzea pertsona guztien bizitzetan.

 O Politiken koherentzia-ikuspuntua hartzea bere osotasunean – Euskadiko erakundeen 
bidez lan eginez; kontuan izanik 2030 Agenda eta Euskadiko garapenerako politikek 
koherentzia izateko erreferentzia-esparrua, giza eskubideak eta giza garapen 
jasangarria betetzen direla bermatzeko lan egin behar dugu, ez soilik gure lurraldean, 
baizik eta baita kanpoan landuko ditugun ekintzetan ere.

Hortaz, gure ustez, lankidetzarako politikak politika publiko bateratu eta egonkor bat izan 
behar du, eta ondorioz, honako neurri hauek betetzeko konpromisoa hartzen dugu:

868. Lankidetza-politika ulertuko eta bultzatuko dugu politika publiko bateratu 
eta egonkor moduan, eta horretarako:

 O Nazioarteko elkartasunaren arloan indarreko legedia betetzea proposatzen dugu 
(Euskal Autonomia Erkidegoaren Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasun 
Gutunari buruzko Legea eta Garapenerako Lankidetzari buruzko Legea). Lege 
horren betekizuna ebaluatzeko, armamentu-enpresei emandako diru-laguntzak 
edo armamentura zuzendutako osagaiak aztertuko dira, eta laguntza horiek modu 
efektiboan debekatuko dira.

 O Lankidetzari buruzko Legean eta Elkartasun eta Justizia Gutunean ezarritako % 
0,7ko aurrekontu-zuzkidura betetzeko konpromisoa hartzen dugu, legealdi honetan 
Lankidetzari buruzko Legean jasotzen den moduan. Horretarako, aurrekontu-egutegi 
argi bat ezarriko dugu, helburu hori lortu ahal izateko.

 O Lankidetzarako eragileak sendotzea bultzatuko dugu. Kontuan harturik Legeak berak 
aitortzen dituela GGKEak Euskadiko lankidetzarako eragile nagusi moduan, subjektu 
estrategikoak sendotzea eta lotura berezia dagoen herrialdeekin itun egituratu bat 
izatea proposatzen dugu, sakontasun eta inpaktu politikoa duten ekimenen eta 
prozesuen babesa berreskuratuz.

 O Behar diren ekintzak sustatuko ditugu Eusko Jaurlaritzaren TOSSD (Total Official 
Support for Sustainable Development) inguruko estrategiak finkatzeko. Horretarako, 
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundean (ELGE) eta sozietate zibilak 
parte hartzen duen Nazio Batuetako foroetan nazioarteko estandarrei buruz gauzatzen 
ari den eztabaidan parte hartu eta ekarpenak egingo dira, eta argi eta garbi bereiziko 
dira Garapenerako Laguntza Ofizialera zuzendutako eta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziak kudeatutako zenbatekoak (bai zuzenak zein zeharkakoak ere), baita 
beste Sailetatik 2030 Agenda finantzatzeko jasotako funts gehigarriak ere.

 O Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren aldeko apustua egingo dugu, kontzientzia 
kritikoa sortzeko eremu estrategiko moduan, eta haren izaera politikoa 
nabarmenduz. Apustu hori gauzatzeko, lankidetzarako politikan eta aurrekontuetan 
gehikuntza bat ezarri behar da, eta giza baliabideetan berariazko zuzkidura izan 
beharko du Euskadiko Hezkuntzako Curriculumean inplementatu eta txertatu dadin.

 O Era berean, ebaluazio-prozesuen finantziazioa ere bultzatuko dugu, Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntzaren inpaktua kuantifikatzeko eta 30 urte baino gehiagoko 
ibilbidean ikasitako ikasgaiak berreskuratzeko. Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzak 
honako dimentsio hauek ere jasoko ditu: komunikazioa, formakuntza, ikerketa, 
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mobilizazioa eta eragina.

 O Euskal lankidetzaren finantziazio-tresnen erreformari ekingo diogu, eraldaketa-
prozesuak inplementatzeko errealitatera hobeto egokitzeko eta esku hartzen duten 
eragileen lana errazteko. Horretarako, honako hauek berrikustea planteatzen dugu: 
lankidetzarako tresnak, jarraipen-eredua, ebaluazioa eta kontu-emakida.

 O Lankidetzarako Euskal Kontseilua indartu nahi dugu, Legeak organo horri aitortzen 
dizkion funtzio guztiak garatu ahal izateko funtzionamendu-araudi batekin; horrela, 
Euskadiko gizarte zibilak aktiboki parte hartuko du lankidetzarako politikaren 
eraikuntzan. Horretarako, Kontseiluaren funtzio nagusietako bat izango da 
Garapenerako Lankidetzari buruzko Euskal Legea eta Herrialde Pobretuekiko Justizia 
eta Elkartasunerako Gutunaren gaineko indarreko legedia betetzeari buruzko urteko 
txostena egitea eta balioestea.

 O Erakunde arteko Koordinazio Batzordearen eta beste hainbat espazioren bidez lan 
egingo dugu udalerrien, foru-aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko ahaleginak 
antolatzeko, Euskadiko lankidetza deszentralizatuaren nortasuna edo berariazko 
nortasunak planifikatzeko, baita kronogramak eta administrazio-irizpideak 
harmonizatzeko, zein Larrialdietarako Euskal Funts bat sortzeko ere, larrialdi 
humanitarioei elkarrekin aurre egin ahal izateko. Hori guztia egingo da administrazio 
bakoitzaren autonomia eta ikuspegi politikoa errespetatuz.

869. Gidalerro bat definituko dugu 2030 Agenda betetzen aurrera egiten jarraitu 
ahal izateko gobernuaren ekintza osoan. Horretarako, aurrekontu bat esleituko 
da, Lehendakaritzaren mendekoa izango dena, adierazleak, helburuak eta mugarri 
zehatzak eta hautemangarriak definituko dituena, eta esku hartzen duten eragile guztiek 
monitorizatu ahalko dutena. Agenda horrek honako hauei ekingo die bereziki:

 O Erakunde-arloko tresna bat sortzea 2030 Agenda txertatzeko; horretarako, hainbat 
organoren rolak eta haien arteko harremanak berrikusiko eta argituko dira; funtzioak 
eta obligazioak deskribatuko dira; eta CpDHS ondo ezartzen dela bermatuko da, 
lurraldean egiazko garapen jasangarri bidezkoa, parekotasunezkoa, solidarioa eta 
berdinzalea lortzeko.

 O Garapenerako Politiken Koherentzia Planaren Inplementazioa burutuko dugu, 
ikuspuntu hori Eusko Jaurlaritzako Sail guztietan txertatu dadin, koherentzia-plana 
neurtzeko adierazleak barne, eta hori bete izanari buruzko urteko txostena egingo da.

 O Egiazko konpromisoa hartuko dugu paradisu fiskalak desagerrarazteko, 
multinazionalen zerga-oinarrien jaitsieraren aurka egiteko, eta nazioarteko 
elkartasunean, justizia sozialean, ingurumenaren jasangarritasunean, ustelkeria 
kentzeko helburuan, emakumeen eskubideen defentsan, eta, orokorrean, giza 
eskubideen defentsan oinarritutako merkataritza-harremanak eta -politikak sustatzeko. 
Era berean, erakunde-arloko plan bat egitea proposatzen dugu, kontratazioa eta 
erosketa publiko arduratsua sustatzeko, genero-berdintasunaren irizpideak, irizpide 
sozialak, etikoak eta ekologikoak barnean hartuko dituena.

 O Garapenerako Lankidetzari buruzko Legearekin bat eginez, urteroko txosten bat 
egingo da gizakiaren garapen jasangarri publikoaren, eskuragarriaren eta ingurumen-
jasangarritasunaren eta genero-berdintasunaren ikuspegia izango dituen politiken 
koherentzia-printzipioa bete izanaren gainean.

870. Emakumeen eskubideen defentsa eta genero-parekotasuna eta 
-berdintasuna bultzatuko ditugu Euskadi presente izango den lankidetza-esparru 
osoan.
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871. Euskadiko Kanpo Ekintzari buruzko Lege bat egingo dugu kanpo ekintza 
osoaren eskumen-esparruak ezartzeko arlo politikoan, ekonomikoan, giza eskubideetan 
eta Euskadik egun dituen eta etorkizunean izango dituen eskumenen multzoan.

 O Nazioarteko Zuzenbide publikoa eta Giza Eskubideen Gutuna kanpo ekintzarako 
politikaren gida izango dira, eta politika horrek honako oinarri hauek izango ditu: 
elkarrizketa, bakea, lankidetza, burujabetzarekiko errespetua eta elkarrenganako 
onura, existitzen diren asimetriak kontuan izanik.

 O Kanpo Ekintzarako Euskal Kontseiluari eskumen argiak ematea proposatzen dugu, 
Euskadiren kanpo-ekintzarako politika sortzeko eta ebaluatzeko; horretarako, 
Kontseilua berregituratu beharko da, eta Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten 
indar politiko guztien eta Euskadiko gizarte-eragile nagusien presentzia bermatu 
beharko da.

 O Eusko Jaurlaritzak Kontseilu horri eta Legebiltzarrari, legealdi bakoitzaren hasieran, 
denboraldi horretarako kanpo ekintzaren plangintzari buruz duen proposamena 
bidali beharko die, eztabaidatu dezaten, proposamenak egin daitezen eta baliozkotu 
dadin, eta gero, egindako jarduerari buruzko kontuak emango ditu urtero.

 O Eusko Jaurlaritzak Nazio Batuetako eta Europar Batasuneko hainbat erakundetan parte 
hartzen du. Parte-hartze horren oinarria lantzeko, Legebiltzarrean eman daitezkeen 
proposamenak entzungo dira.

872. Neurri zehatzak hartuko ditugu inportatutako produktuak modu jasangarrian 
administratutako iturrien bidez lortzen saiatzeko, edo munduko natura-ondarearen 
zaintza eta ekosistemen zerbitzuak arriskuan jartzen ez dituzten moduan ekoiztuak izan 
daitezen, bereziki garapen bidean dauden herrialdeetan. Alde horretatik, Saharatik 
datozen produktuak etiketatzearen alde lan egingo dugu, Estrasburgoko Auzitegiak 
emandako epaia betez, eta nazioarteko BDS kanpaina (Boikotaren, Desinbertsioen eta 
Zehapenen aldeko Nazioarteko Kanpaina Israelgo kolonizazioaren, apartheidaren eta 
okupazioaren aurka) erakunde-arloan babestuko dugu.

873. Memoriaren aldeko politika bat garatuko dugu, ziurtatzeko duintasuna eta 
giza eskubideen urraketei buruzko kontakizunak osoak direla, eta genero-ikuspegia 
eta ikuspegi intersekzionala jasotzen dituztela.

874. Euskadiko Enpresek Kanpoan sortutako Inpaktuak Ebaluatzeko Zentro bat 
sortzea bultzatuko dugu, nazioartean garatutako hainbat proposamen kontuan hartuz, 
eta esku hartzen duten eragileen parte-hartzea sustatuz, besteak beste: mugimendu 
sozialak, giza eskubideetan adituak diren gobernuz kanpoko erakundeak, sindikatuak, 
enpresak, kooperatibak, gizarte ekonomiaren eta ekonomia solidarioaren eragileak, eta 
Arartekoa. Honako funtzio hauek izango ditu:

 O Kontuak ematea: Inpaktuen azterketaren urteko txostena eta Euskadiko enpresen 
atzerriko trazabilitatea; Euskadiko enpresekiko salaketen postontzi bat sortzea; bidaia 
publiko-sozialak egitea Euskadiko enpresek jarduten duten tokietan eta “merkataritza” 
misioetan haien jardueraren jarraipena egiteko; Euskadiko gizartea sentsibilizatzea 
enpresen eta giza eskubideen inguruan.

 O Elkarrizketa: Topaketarako eta eztabaidarako espazioak ahalbidetzea administrazioen, 
enpresen, gizarte-mugimenduen eta GGKEen artean.

 O Formakuntza: Enpresa-arloko giza eskubideen urraketa-kasuak ikuskatzeko 
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formakuntza-lerro bat garatzea, hainbat kasu aztertzeko. Giza eskubideei eta enpresei 
buruzko formakuntza ematea Euskadiko administrarientzat, enpresentzat eta gizarte-
mugimenduentzat. SPRIko eragileak eta, orokorrean, erakundeak sentsibilizatzea 
enpresaren eta giza eskubideen gaineko gaietan.

 O Politika publikoari buruzko irizpenak lantzea. Estrategia Basque Countryren, 
Internazionalizazio Planaren eta Kanpo Ekintzarako Planaren esparruan sartutako 
enpresen kanpo ekintzarekin (bereziki enpresen internazionalizazioarekin) zuzenean 
lotutako politika publikoen irizpenak aztertzeko eta egiteko gaitasuna lantzea, baita 
politika horiek eraldatzeko proposamenak egitea ere, besteak beste gizarte-, lan-, 
ingurumen- eta genero-klausulak arautuz eta ezarriz.

 O Enpresaren ekintza osoan giza eskubideak urratzen dituzten Euskadiko enpresei 
zehapenak ezartzea (enpresa nagusia, filialak, hornidura-katea, etab.).

875. Mendebaldeko Sahararen determinazio librearekiko Nazioarteko 
Konpromisoari lagunduko diogu: Saharako herrialdearen determinazio librerako 
eskubidea defendatzen dugu. Horregatik, Euskaditik joandako nazioarteko ordezkariek 
Mendebaldeko Sahararen eta Saharako biztanleen giza eskubideak gainbegiratzen, 
errespetatzen eta defendatzen laguntzearen alde egingo dugu. Saharako 
kanpamentuetarako laguntza humanitariorako kontu-sailak handituko ditugu, eta 
Saharako biztanleen formakuntza- eta mugikortasun-programak babestuko ditugu. Aldi 
berean, konpromiso bat ezarriko dugu gainerako biztanleek baldintza-berdintasunean 
eskuratu ditzaten baliabideak eta zerbitzuak.

876. Palestinako herrialdearekin dugun Nazioarteko Konpromisoa berretsiko 
dugu. Palestina Estatu moduan aitortzeko adierazpen instituzional bat egingo dugu, giza 
eskubideen aldeko errespetu- eta koherentzia-ekintza moduan.

877. Euskadiren Adierazpen bat sustatuko dugu, Nekazarien Eskubideen 
Adierazpena eta Herrialdeen Nazioarteko Tratatua Euskadiko legedian eta gobernuaren 
erakunde-arloko konpromisoetan jaso daitezen.

878. Kubari eta Venezuelari ezarritako blokeoaren aurkako elkartasun-ekintzak 
handituko ditugu eta barne gatazketako herrien ebazpen baketsuaren, demokratikoaren 
eta haien burujabetza errespetatzearen alde egingo dugu. AEBren lurraldez kanpoko 
politikak pairatzen dituzten herriekin gure elkartasuna adierazten jarraituko dugu, 
eta eskualde horretako gobernu progresistekin batera lan egiten jarraituko dugu, 
demokraziaren eta giza garapenaren alde.

879. Erakunde Adierazpena sustatuko dugu Euskadi merkataritza libreko 
tratatuen aldean eremu librea izan dadin. Berariaz baztertuko da merkataritza 
pertsonen eskubideen gainetik jartzen duen edozein proposamen.

880. Klima-aldaketaren aurkako borrokari dagokionez, euskal erakundeek klima-
aldaketaren aurkako borrokari buruzko sareetan parte hartzea babestuko dugu, 
munduko Ipar-Hego dimentsioa barnean hartzen dutenean, esaterako “Klimaren aldeko 
Itunean”.

881. Zor ekologikoa konpentsatzeko mekanismoak martxan jartzeko lan egingo 
dugu, ohiko % 0,07tik bereiziz.



189

882. Erosketa publiko arduratsua sustatuko dugu, kontratazio/erosketa 
publikoaren bidez, eta gizarte-, lan-, ekologia-klausulak eta eskubideak txertatuz. 
Klausula horiek ere lotesleak izango dira enpresen internazionalizaziorako laguntza 
publikoa ematea zehazteko, ehuneko zerotik gaur egungo % 40ra igaro dadin.

883. Administrazio publikoek bidezko merkataritzako etiketa duten produktuak 
erostea sustatuko dugu.

884. Intermon Oxfamek proposatutako Paradisu Fiskalik Gabeko Eremuak 
sortzeko aurrera egitea proposatzen dugu, zulo fiskalekin jarduerak edo loturak 
dituzten enpresa handiei zigorrak ezartzeko lizitazio-irizpideak barnean hartuz. 
Horretarako, Euskadiko tokiko administrazioei proposatuko diegu beren kontratazio-agiri 
administratiboetan eta kontratazio-araudietan PFGE ekimena burutuko duten klausulak 
jaso ditzatela.

Gainera, COVID-19aren osasun-krisialdiak sortutako konfinamenduak emandako 
esperientzia sozial/ekonomikoari esker, honako neurri hauek ere bultzatuko ditugu, 
Euskadik elkartasuna eta sororitate-sareak sustatzeko duen egiazko konpromisoaren 
adierazgarri:

885. COVID-19aren krisialdiaren ondorioz sortutako auzo-sareen aitorpen 
publikoa egitea eta koordinazio-mekanismoak ezartzea, erakunde-arloko 
gobernantza-espazioetan jaso daitezen eta espazio horietan parte har dezaten; 
gobernantza-espazio horiek honako helburu hauek izan beharko dituzte: babes 
sozialerako neurriak egitea eta hartzea herritarrentzat, eta elkartasun-lana babesteko 
neurriak hartzea (azpiegituren bidez edo babesteko osasun-ekipamenduak jasotzen 
dituzten eragile lehenetsien artean azpiegitura horiek barnean hartuz).

886. Konpromiso instituzionala egitea “Mozal Legea” Euskadiko autogobernuaren 
eskumen-eremu osoan ezarri ez dadin, eta manifestazioak egiteko funtsezko 
eskubidea eta herritarren arteko elkartasuna defendatu daitezen.

7.13. Herritarren Askatasuna eta Segurtasuna Zerbitzu Publiko moduan. 
Gizakien segurtasun baterantz

Elkarrekin Podemos-IU taldearen planteamendu politikoak berretsi nahi du segurtasuna 
eta askatasuna loturik daudela. Joera kontserbadoreek eta erreformistek Estatu 
sekuritario baten defentsa areagotu dute, eta ondorioz, are premiazkoagoa da segurtasun 
zibiko baterako aukera onargarri bat izatea, askatasunak gauzatzea sustatuko duena, hori 
funtsezkoa baita giza garapen jasangarri bat izateko.

Euskadin badugu gaitasun politikoa segurtasun-politika publikoak tarte oso zabal batekin 
lantzeko. Ez soilik polizia-arloan, alegia, Ertzaintzaren betekizunetan, baizik eta baita 
erakunde arteko estrategiak sortzean eta gure errealitatera egokitutako departamentu 
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anitzeko ekintzak burutzean ere. Segurtasunaren ardura, poliziarena izateaz gain, beste 
erakunde gehiagori ere badagokie, segurtasunak eguneroko bizitzari eragiten baitio 
delinkuentziaz haratago (larrialdiak, trafikoa, jokoa, ikuskizunak, bizikidetza, etab.); 
hortaz, ikuspegi irekia eta erantzunkidea izatea eskatzen du, erakundearen jarduerari eta 
gizartearen esku-hartzeari dagokionez.

Alde horretatik, gure esku hartzeko aukera Giza Segurtasuna (GS) da. Aurreko 
dokumentuetan azaldu dugun moduan, GSk honako hauek hartzen ditu kontuan: 
“egiturazko indarkeria, gizartearen segurtasuna, globalizazio sekuritarioa, eta bidegabekeria 
sozialak, politika publiko integratuen bidez”. Egiaztatutako ekintza politikoaren sistema 
bat da, hainbat herrialdek jarraitzen dutena, hala nola Kanadak, Austriak edo Japoniak; 
eta azaldu dugun moduan, gure errealitatera egokitzeko beharrezko egokitzapenak 
eskatzen dituena. Grina utopikoari ukorik egin gabe, hainbat esperientzia egiaztatu dugu 
frogatzeko zer nolako eraginkortasuna duten ezkerreko politikek segurtasuna hobetzeko. 
Esaterako, Alemanian edo Italian –hurbileko eremu geografikoak aipatzeagatik– Die 
Linke edo Alderdi Demokratikoa moduko (beste hainbat ezkerreko aukeren arteko) 
alderdietako gobernuek segurtasuna areagotu dute guk proposatzen ditugun politiken 
bidez, eta egiaztatu dute politika horiek eraginkorrak direla segurtasuna eta askatasunak 
bateratzeko.

887. Polizia-erakundea giza segurtasunaren paradigmaren esparruan kokatzen 
duen eredua proposatzen dugu, segurtasun-politika integratuen osagarri. Hau 
da, beti ere legezkotasunaren eta giza eskubideen barruan jardungo duen eredu 
bat. Lehentasuna emango diona askatasunen, justizia sozialaren, berdintasunaren 
eta jasangarritasunaren aurka erasotzen duten delituak prebenitzeko eta jazartzeko 
estrategia gehiago eta hobeak garatzeari.

888. Ondasun komunen, hala nola baliabide publikoen, iruzur fiskalaren, 
ingurumenaren eta lan-eskubideen aurkako delituei erantzungo dien segurtasun-
eredu bat sustatuko dugu. Neskatoen, mutikoen, nerabeen eta emakumeen 
integritate fisikorako, psikologikorako, emozionalerako eta sexualerako arrisku-
egoerei ere aurre egingo diena. Egoera horiek lehenengoak baino ikusezinagoak dira, 
eremu pribatuan egiten dira, kasu gehienetan konfiantzazko inguruneko pertsonek 
burutzen dituzte, eta hainbat mendetan normalizatuak izan dira.

889. Lau ardatz estrategikotan oinarrituko diren segurtasun-politikak sortzearen 
aldeko apustua egingo dugu: Partaidetua, integratua, eraldatzailea eta efizientea izan 
behar da.

 O Partaidetua: Elkarlana bereziki landu behar du esku hartzen dugun gizartearekin. 
Horrek ahalegin handiagoa eskatzen du erakunde mailan, bai gizarte osoarekiko, bai 
esku hartzen duten erakundeen barne-mailarekiko. Gainera, ezinbesteko lana da, eta 
erakunde “partizipatiboen” nominalismo edo ugaritasun hutsa baino haratago joatea 
eskatzen du; izan ere, erakunde horiek paperean agertzen dira soilik, besterik gabe. 
Une honetan, era guztietako erakundeak existitzen dira horrekin loturik, Euskadiko 
Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra 2014-2019 (indarrekoa, nahiz eta orain 2020an 
izan) ikusi behar da soilik; baina kontua da ez dutela funtzionatzen, edo oso gutxi 
funtzionatzen dutela.
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 O Integratua: izan ere, segurtasunak, bere osotasunean, egiturazko baldintza sozialei 
eragiten die, esaterako, jaiotza-tasari, hezkuntzari, osasunari, gizarte-zerbitzuei edo 
garapen teknologikoei, beste hainbat eremuren artean. Izan ere, politika publikoez 
haratago doa, eta pribatutasunari eragiten dio, hau da, gure bizitzeko moduei eragiten 
die. Horrek politika instituzionalak bateratzea eta “integrala” kontzeptua –bere 
horretan itxitako dinamika moduan ulertuz– gainditzea exijitzen du, erakundeen eta 
biztanleriaren arteko ahaleginak bateratzeko.

 O Eraldatzailea: Gure helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko bizi-baldintzak 
hobetzea. Kontua ez da soilik eskumen politikoak kudeatzea egungo status quoa 
mantentzeko, ezta egoera hori eraldatzea ere lotutako bidegabekeriek sortzen 
dituzten tentsioak eusten jarrai ditzaten. Gure helburua da gaur egun existitzen diren 
segurtasun-gabezia harremanak errotik aldatzea, modu demokratikoan, bai –edozein 
motatako– kriminaltasunaren aurrean gizabanakoak babestuz, bai muturreko klima-
fenomenoen (klima-aldaketaren) aurrean hautemandako gizarte-kalteberatasuna 
babestuz.

 O Efizientea: Baliabide publiko mugatuak izango ditu, ahalik eta optimizazio sozial 
mailarik handienarekin administratzeko, eta ez soilik optimizazio ekonomizistarekin. 
Behar-beharrezko hainbat kasu daude, esaterako, indarkeria matxistaren aurrean 
esku hartzea; izan ere, kasu horiek lehentasun handiagoa behar dute. Beste hainbat 
arlori dagokionez, helburua da funtsezko gabeziak konpontzea, esaterako, erakunde 
independenteek egoera gatazkatsuak aztertzea eta egoera horien ebaluazioa egitea, 
bizitzako errealitateen aurrean itsututa ez egoteko edo partzialak ez izateko. Egiteke 
dago Euskadin “existitzen diren polizia-zerbitzuen egokitzapena”. Izan ere, biztanle 
bakoitzeko polizia-ratio handiena dugu Europa osoan, eta egokitzapen horri esker, 
hainbat baliabide ahalbidetuko lirateke giza garapenerako egokiagoak diren beste 
agentzia batzuetarako, segurtasun publikoari kalterik eragin gabe.

890. Segurtasunaren ikuspegi jasangarria sustatuko dugu, prebentzioaren, 
zehapenaren eta kohesio sozialaren arteko oreka bilatuz; horretarako, prebentzioa 
gehiago sustatzen duen ekintzak landuko dira, hurbiltasun proaktiboko segurtasun-
kontzeptuaren arabera.

891. Arazoen ebazpenari prebentzioaren eta ikuspegi diziplina anitzekoaren 
bidez ekingo diogu. Horretarako, herritarren deien arrazoiak aztertu beharko dira, eta 
ondorioz, aurretiaz planifikatutako prebentzio-lanak eraiki.

892. Baliabide nahikoak eta araudietan oinarritutako euskarri egokiak ahalbidetuko 
ditugu parte-hartze publikoa areagotu dadin segurtasun-politiken fase guztietan 
(plangintza, erabakiak eta ebaluazioa), emaitzak publikoki argitaratuz.

893. Segurtasunaren gaineko diagnostiko bat egingo dugu Euskadin parte-
hartzearen bidez, genero-ikuspegia barnean hartuko duenak.

894. Euskadiko Segurtasun Publikoko Kontseilua bultzatuko dugu, segurtasunaren 
eremuan antolatutako gizarte zibilera irekiz. Era berean, Herritarren Segurtasunean Parte 
Hartzeko Tokiko Kontseiluak ezartzen ere lagunduko dugu, komunitatera gehiago irekiko 
direnak.

895. Erakunde arteko harremanen foroak bultzatuko ditugu, segurtasun-
baldintzetan eragiten duten politika publikoak bateratzeko, honako hauei dagozkienak 
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bereziki: indarkeria matxista, gizarteratzea, ingurumena eta iruzur fiskala.

896. Elkarrizketa soziala bultzatuko dugu segurtasun-politikei atxikitako 
kolektiboaren ordezkaritza sindikalarekin, eta baita polizia-sindikatuekin ere, elkar 
aditzeko lan-giroa lortzeko, gaur egungo ernegazioa eta desadostasunak saihestuz.

897. Segurtasun-politiken eraginkortasuna egiaztatuko dugu, bere eremu 
guztietan, ikuskaritzen eta egiaztatutako azterlanen bidez, agentzia independenteen 
esku-hartzearekin; bereziki hartuko da kontuan “Giza Eskubideetan oinarritutako 
ikuspegi” irmoa.

898. Publikoki eta ahal bezain laster azalduko ditugu segurtasun-politiken 
memoriak eta emaitzak, dokumentu zabal eta irekietan, formatu irekiko baliabide 
irisgarri eta erabilgarrien euskarriak erabiliz.

899. Segurtasun Saileko egitura egokituko dugu, zuzendaritza-multzoa murriztuz, 
2016ko Programan finkatutako irizpideen arabera. Era berean, hauteskunde-
prozesuak Lehendakaritzaren eskumenekoak izango dira, eta Meteorologia Lurralde 
Antolamenduarena izango da.

900. Segurtasun Saileko Koordinazio Zuzendaritzaren lanak areagotuko ditugu, 
Udalen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko Lankidetzarako Hitzarmen Esparruak gehiago 
zabaltzea sustatzeko, egungo polizia-ekintza beste gizarte-agentzia eta erakunde publiko 
batzuetara zabal dadin, Segurtasunerako Tokiko Kontseiluekin batera.

901. Erakundeek, eta batez ere poliziak, datu pribatuak erabiltzearen gaineko 
kontrolak indartuko ditugu, segurtasuna modu arrazoitsuan erabiltzea babesteko, 
askatasunei kalterik egin gabe.

902. Segurtasun-agentziek beren lanean Kode Deontologikoak garatzea landuko 
dugu, bereziki polizia-eremuan. Polizia-lana armarik gabe burutzeko ekintzak ezartzea 
edo polizia-langileek greba egiteko eskubidea lehenetsiko dugu, dagozkion lege-
aldaketak eginez.

903. Dagokion araudi-aldaketa sustatuko dugu agentzia bat sor dadin Euskadiko 
polizien lana maila instituzionalean kontrolatzeko, eta egoitza Arartekoan izango du.

904. Euskadiko polizien euskalduntzea sustatuko dugu.

905. Segurtasun-agentzien langileak Euskadiko baldintza sozialen arabera 
egokitzea landuko dugu, emakumeek presentzia handiagoa izan dezaten eta Autonomia 
Erkidegoan existitzen den aniztasunak ordezkapen hobea izan dezan.

906. Ertzaintzak segurtasunaren zerbitzu publikoa emateko modua hobetuko 
duten ekintzak landuko ditugu, bai erakunde barruan giro ona sortzeko, bai polizia-lan 
eraginkorragoa garatzeko.

 O Horrela, sindikatuen ordezkaritzarekin akordioak suspertuko dira, lan-baldintzen 
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Akordio Arautzailea eguneratzea, karrera profesionala garatzea (Administrazioaren 
beste eremu batzuekin homologatu daitekeena) edo adostutako lanpostuen 
balioespena lortzeko. Era berean, izendapen askeko lanpostuak murrizteko premia 
eta adierazitako lanpostu guztietan kategoria zehatzeko agintaritzak izendatzea 
barnean hartu dira.

 O Poliziaren esku-hartzean espezializazioak sustatuko dira, langileekin eta 
baliabideekin hobeto hornitutako berariazko unitateen bidez, batik bat honako 
eremu hauetan: indarkeria matxista, delitu informatikoak, ingurumena, lan-
segurtasuna, iruzur fiskala, ustelkeria politikoa eta pertsona kalteberekiko arreta 
(adingabekoak, desgaitasunen bat dutenak, etab.). Era berean, Miñoien Unitateei, 
Foru Unitateei eta Mikeleteei dagozkien langileak eta baliabideak emango zaizkie –
Foru Aldundiei jarraikiz–, beren eskumeneko funtzioak gauzatu ditzaten (ingurumena, 
adingabeak, historia- eta kultura-ondarea, iruzur fiskala, etab.)..

907. Polizia Judizialeko Unitateak sortuko ditugu, egiazko ikerketa-lana egin 
dadin Fiskaltzaren, Epaileen eta Auzitegien arabera, nahikoa agente eta baliabide 
egokiak esleituz.

908. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia indartuko dugu, haien eskumenen 
bilakaeraren araberako aurreikuspenak eginez, eta barnetegi-formakuntza erraztuz. 
Formakuntzak euskalduntzea sustatzea kontuan hartuko du, eta formakuntza-jarduerak 
beste erakunde eta organismo batzuekin egitea sustatuko du, bereziki Euskadiko 
unibertsitateekin. Honako helburu hauek izango ditu, besteak beste: formakuntza-
materialak egitea, Dokumentazio Digitaleko Zentroa sortzea eta Euskal Poliziaren Museoa 
sustatzea, historiaren eta memoriaren zentro moduan.

909. Plan sektorialen egokitzapena eta garapena sustatuko dugu segurtasun-
arloan, esaterako, honako eremu hauei dagozkiena: bideko trafikoa, jokoa eta 
ikuskizunak, larrialdietako arreta, indarkeria kirolean, droga-mendekotasuna, 
migrazioak, gizakien salerosketa, eta faktore horiei dagozkien beste hainbat, bai 
lidergoa hartuz (eskumenak izanez gero), edo, nolanahi ere, laguntza emanez.

910. Segurtasun pribatuaren baldintzak gizartearen errealitatera egokituko 
ditugu, segurtasun-zerbitzuaren prestazio publikoa lehenetsiz eta enpresa-jarduerak 
eremu horretan jarduketa zuzena egiten duela kontrolatuz.





8. JUSTIZIA FISKALAREN BERMEAK
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8. JUSTIZIA FISKALAREN BERMEAK

Pandemia globalak sortutako krisialdiak nabarmendu du sistema fiskal neoliberalak 
gure gizartean sortu duen hauskortasun larria. Eredu horren ezaugarri nagusia da 
errenta altuenei eta ondasun handiei zerga-ordainketa baxua ezartzea; baita eremu 
pribatua lehenestea ere eremu publikoaren gainetik, edota muturreko aberastasunaren 
kontzentrazioa ahalbidetzea. Horren guztiaren ondorioz, gizarte hauskorra eta kaltebera 
sortu da larrialdi- edo katastrofe-egoeren aurrean.

Oparoaldi ekonomikoko aldietan, gure Batzar Nagusiek hainbat erreforma fiskal onartu 
zituzten helburu argi batekin: kapitalaren errentei eta enpresa-irabaziei presio fiskala 
murriztea. Lanaren etekinek % 49rainoko zergak ordain ditzakete; aitzitik, alokairuko 
etxebizitzak dituen errentadun handi batek gehienez ere % 25 ordainduko du. Egoera 
horrek denbora asko darama enkistatuta, baina ezin dugu naturaltzat hartu eta egoera 
horrekin amaitzeko obligazioa dugu.

Elkarrekin Podemos-IU taldeak ulertzen du zerga-sistema beharrezko tresna dela 
gizarte solidarioagoa, desparekotasun gutxiagokoa eta bidezkoagoa lortzeko. Fiskalitatea 
funtsezko elementuen arteko bat da gizarte-kohesioa lortzeko eta herri batek bere 
osotasunean eta inor atzean utzi gabe aurrera egiteko.

Soilik justizia sozialarekin izango gara gai zerbitzu publiko, doako eta kalitatezkoak 
bermatzeko, eta gure herrialdean egiazko aukera-berdintasunaren oinarria eratzeko. 
Horretarako, diru-sarrera nahikotasunaren, ekitatearen, efizientziaren eta aberastasunaren 
birbanaketaren helburuak jazarriko dituen zerga-sistema bat eraiki behar dugu nahitaez, 
jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua sortzea sustatuko dituena eta emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna sustatuko duena. Hau da, zerga-politika progresista bat 
behar dugu.

Euskadik premiaz behar du ekitatean oinarritutako erreforma fiskal bat, hau da, ekarpen 
mailakatuak aberastasunaren arabera egingo diren erreforma fiskal bat. Are arrazoi 
gehiagorekin egin behar da hori Euskadin, non gure zerga-autonomiari esker sistema hori 
ezarri daitekeen, Estatuko gainerako tokiak alde batera utzita. Eusko Legebiltzarrak badu 
dagoeneko –erakunde-arloko arkitektura aldatu gabe (Lurralde Historikoen Legea)– 
zerga-araudia harmonizatzeko eta errekarguen bidez baliabide propioak eskuratzeko 
gaitasuna.

Lanean jarraitu behar dugu, are gehiago krisialdi honetan, neurri sozialekin bilketa handitu 
dadin, iruzur fiskalaren aurka borrokatuz, administrazioak funtsezkoak ez dituen gastuak 
hautemanez eta ezabatuz eta birbanatze-politikak hobetuz. Etorkizunak gardentasuna 
eta oreka soziala eskatzen ditu erabaki ekonomikoetan, Euskadi berri bat eraikitzen 
laguntzeko.

Zerga-sistema bidezko bat behar da, gehiago duenak benetan gehiago ordain dezan, 
iruzur fiskalaren eta ezkutuko ekonomiaren aurka borrokatu dezan. Zerga-sistema horrek 
bermatu beharko luke aberastasunaren bidezko banaketa eta bizitzarako nahitaezkoak 
diren zerbitzu publikoak behar bezala finantzatzea, hau da: etxebizitza, osasuna, 
hezkuntza, pentsioak eta gizarte zerbitzuak, besteak beste.
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Elkarrekin Podemos-IU taldeak etika sozialean eta zergen egiazko progresibitatean 
(eta ez gaurko atzeragarritasunean) oinarritutako ogasunaren aldeko apustua egiten 
du, Euskadin ekonomia bidezkoagoa, jendearengandik hurbilago dagoena eta interes 
pribatuekiko eta krisialdi ekonomiko globalekiko mendekotasun gutxiago izango duena 
sortzeko.

Horregatik guztiagatik, euskal gizartean gero eta desparekotasun handiagoa izatearen 
ondorioen gainean presazko hausnarketa egin behar dela uste dugu. Eredu solidario 
baten bidean egin behar dugu aurrera, aberastasuna gutxi batzuen eskuetan pilatzeari 
pizgarria kenduz. Gizarte parekoago bat, eremu publikoak protagonismo handia izanez, 
gizarte demokratikoagoa, solidarioagoa, arrakastatsuagoa eta seguruagoa da.

911. Euskadiko ogasunen diru-sarrerak handitzea, ondasun handiei eragingo 
dien zerga-neurrien bidez eta zerga-ihesaren aurkako borroka handituz. EAEren 
presio fiskalaren bateratze mailakatua sustatuko dugu EB28 neurriaren bidez.

912. Euskadin Elkartasunaren Zerga ezartzea (Covid tasa). Euskal erakundeen 
barruan lan egingo dugu ondarearen gaineko zerga ondasun handien gaineko zergarekin 
harmonizatzeko edo horrekin ordezteko.

913. EAJren erreformei buelta emango diegu, sozietateen gaineko zergaren 
bilketan kolapsoa sortu baitzuten. Gainera, pandemian zehar lortutako ezohiko 
irabazien gaineko zerga ezarriko dugu.

914. Kapitalaren eta aurrezpenaren errenten zerga-bilketa lanaren zerga-
bilketarekin parekatuko dugu, pixkanaka-pixkanaka.

915. Jasanezintasun-iturria diren eta pertsonen bizi-kalitatean eraginik ez duten 
gastuak murriztuko ditugu Euskadiko aurrekontutik, hau da: garraiorako azpiegitura 
handiak (AHT, autobideak bitan banatzea, aireportuak eta portuak zabaltzea, etab.), 
gastu militarra (koronabirusaren krisialdiak argi utzi du segurtasuna izateko oinarria 
ez dela arma-gastuak areagotzea, baizik eta zerbitzu publiko on batzuk izatea), aire-
konpainientzako dirulaguntzak eta autobiak edo bankuak erreskatatzea.

916. Finantzen Euskal Kontseiluaren bidez, eta foru-aldundien lankidetzarekin, 
zerga-kenkari erregresiboak kentzea edo aldatzea bultzatuko dugu, interes-tasa 
efektiboak (egiaz ordaintzen direnak) interes-tasa nominalen (jatorrizko zerga) erdia 
baino gutxiago izatea ahalbidetzen baitute, eta zerga-sistema kontrolatzea ere zailtzen 
baitute.

917. Aurrezpenaren zerga-oinarria PFEZaren zerga-oinarri orokorrarekin 
bateratzea proposatuko eta bultzatuko dugu; horrela, kapitalaren errentek lanaren eta 
gainerako jarduera ekonomikoen errenten tasa bereko zergak ordainduko dituzte.

918. Finantzen Euskal Kontseiluaren bidez eta foru-aldundiekin lankidetzan, 
PFEZaren tauletan, alegia, zerga-tasetan eta beren tarteetan, progresibitatea ezartzea 
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bultzatuko dugu, errenta baxuagoentzat murrizketak eta errenta ertain eta altuentzat 
tasa-gehikuntzak proposatuz, eta errenta horien zerga-tasa maximoak berrikusiko 
ditugu. Era berean, Foru Aldundiei eskatuko diegu egungo minimo salbuetsia (12.00 euro) 
14.000 eurora igo dezaten, eta milioi 1 euroko atalasea gainditzen duten errententzat tarte 
gehigarri bat sartzea proposatuko diegu, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 
progresibitatea nabarmentzeko. Helburua da horren bidez zerga gehiago biltzea –zerga 
horrek zerga-bilketaren % 37 biltzen baitu–; baina ekitate handiagoarekin bilduko da, 
errenta handiagoek ehuneko ekarpen handiagoak egitera behartuko baitira.

919. Pentsio-plan pribatuetarako eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko 
Erakundeetarako kenkarien zati handi bat kentzeko edo murrizteko lan egingo dugu, 
eta pentsio-sistema publiko bidezko eta kaudimendun baten alde lan egingo dugu.

920. Foru Aldundiekin lankidetzan, ohiko etxebizitza erostearen ondoriozko 
kenkariak birformulatzea bultzatuko dugu, kenkari horiek zerga-oinarriaren arabera 
mugatuz eta egokituz, errenta altuagoek kenkari hori ezarri ahal izan ez dezaten.

921. Zerga-saihestearen aurka, ingeniaritza fiskalaren aurka, eta ondasun handiei 
zerga gutxiago ordaintzeko legea erabiltzen uzten dieten metodoen aurka borrokatzen 
lan egingo dugu. Iruzur Fiskalaren aurkako Behatokia sortuko dugu, hau da, organo 
independente bat, adituez eta pertsona independenteez osatuko dena.

922. Iruzur fiskalaren aurkako borroka bultzatuko dugu, eta foru-aldundiei 
eskatuko diegu plusbalio egin gabekoei edo latenteei % 20ko zerga ezartzea, emigranteak 
bizileku-aldaketa egitean edozein erakundetan dituen edozein motatako akzioen edo 
partizipazioen gainean. Ondare-irabazi horren gaineko zerga ordaintzeko, zenbait 
baldintza bete behar dira, esaterako, subjektu pasiboa PFEZaren zergapekoa izan behar 
izango da zerga ordaindu behar duen azkeneko aldiaren aurreko gutxienez 10 edo 15 
zergaldietan. Aldaketa bi suposizio desberdinetan bultzatuko dugu:

 O Lehenengo suposizioan, PFEZaren aitorpena egin behar den azkeneko zergaldiaren 
sortzapen-datan erakunde bateko partaidetzaren % 25 baino gehiagoko akzioen 
edo partizipazioen titularra denean, eta horren merkatuko balioa 1.000.000 € baino 
gehiago denean. Kasu horretan, akzio edo partizipazio horien plusbalio latentearen 
gaineko zerga ordainduko da (akzioek edo partizipazioek merkatuan duten balioaren 
eta erosketa-balioaren arteko alde positiboa kontuan hartuz planteatzen den neurria).

 O Bigaren suposizioan, eta beti ere zergaduna (azkeneko zergaldiaren sortzapen-datan) 
titularra den akzio- eta partizipazio-multzoak 2.000.000 € baino gehiagoko merkatu-
balioa badu, plusbalio latentearen zerga ordainduko da akzio eta partizipazio horien 
gainean.

923. Gure zerga-araudian ingurumen-arloko zerga-sistemaren garapen 
handiagoa jasotzea bultzatuko dugu, kontsumitutako energia kantitatearen gaineko 
zergak bultzatuz, besteak beste; horretarako kontuan izango dira beharrezkoak diren 
salbuespenak eta gutxieneko errentak ezarriko dira, energia-pobrezia ez dela handitzen 
bermatzeko. Zerga-bilketaren gehikuntza honako sail hauetan erabiliko da: sustapena, 
ikerketa eta energia berriztagarrien ekoizpena.

924. Araudiaren beharrezko aldaketak bultzatuko ditugu, hala nahi duten Udalek 
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turismo-egonaldien gaineko zerga ezarri dezaten, beren udalerriko zerbitzu publikoen 
finantziazioa hobetzeko. “Tresna horri esker, diru-kutxa publikoek diru-sarrera baliotsuak 
bildu ahalko lituzkete turismo handia izaten den lurraldeetan eta hirietan turismoak 
sortzen dituen gastu gehigarriei aurre egiteko. Baliabide-iturri bat izango litzateke, 
sektorean bertan berriz ere inbertitzeko, eta autonomia erkidegoaren lurralde osoan 
sektorearen garapen orekatua hobetzeko”.

925. Foru Aldundiekin batera lan egingo dugu 2018ko erreformaren aurreko 
Sozietateen gaineko Zergaren bilketa mailak berreskuratzeko; horrela, zerga-tasa 
horren bilketa BPGd-ren ehunekora hurbilduko da, eta Europar Batasuneko gainerako 
herrialdeetan hautemandako presio fiskalaren mailarekin bat egingo du.

926. Egiazko enpresa-jarduerarik ez duten enpresei (ekoizpen helbururik gabeko 
sozietate alegiazkoei, bitartekoei edo instrumentalei) PFEZean aurreikusitako zerga-
tasa altuena ezartzea proposatuko dugu.

927. Sozietateen gaineko Zergaren regresibitatea sortzen duten kenkari fiskalak 
kentzea edo, hala badagokio, murriztea proposatuko dugu, esaterako, finantza-
merkataritzarako funtserako kenkariak, higiezinen errentamenduan lan egiten duten 
erakundeen kenkariak edo zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa.

928. Sozietateen gaineko Zergaren hobekuntza bultzatuko dugu; horrela, galerak 
dituzten enpresek zenbait pizgarriren irabaziak jaso ahalko dituzte, kuota likidoak diru-
sarrera bat sor dezan enpresarentzat. Diru-sarrera horiek honelakoak izan daitezke:

 O Gure enpresa-ehunaren lehiakortasuna hobetzen dutenak, bereziki, ekipamendu-
ondasunak eta I+G jarduerak zabaltzeko eta berritzeko ekoizpen-berrinbertsioa 
egiteko erabiltzen direnak.

 O Gizarte-eremuaren barruan, honako arlo hauekin lotzen direnak: enplegu kalitatezkoa 
eta duina sustatzearekin, soldata-arrakala gutxitzearekin, zuzendaritza-organoetako eta 
organo betearazleetako emakumeen enplegagarritasunarekin eta parekotasunarekin.

 O Klima-aldaketaren aurka borrokatzera eta ingurumen-jasangarritasunaren eremuan 
hartutako obligazioak lortzen laguntzera zuzenduko direnak.

 O Enpresaren demokratizazio handiagoa sortzera zuzenduko direnak, langileak parte 
aktiboa izan daitezen erabakiak hartzean.

929. Foru-aldundiei eskatuko diegu ezkutu fiskala izenekoa kez dezaten, muga 
bat ezartzen baitiote PFEZak eta Ondarearen gaineko Zergak elkarrekin sortzen duten 
eraginari; horrela, ondasun handientzat saiheste-eremuak izatea ahalbidetzen duten 
zerga horien akatsetako bat zuzenduko da.

930. Finantzen Euskal Kontseiluaren bidez ondarearen gaineko zergaren likidazio-
oinarria zergapetzen duten tarteen zorua irekitzea proposatuko dugu, 800.000 
€tik 600.000 €raino, baita egungo tasa 6 puntutan handitzea ere, % 7,5-era iritsi arte, 
zerga-sistema egiaz bidezkoa, parekoa eta progresiboa lortzen laguntzeko, Europako 
testuinguruarekin bat eginez.

931. Foru-aldundiei eskatuko diegu Ondare Eskualdaketen gaineko Zergan 
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lehenengo etxebizitzak ez diren higiezinen salerosketei bi puntu gehigarriren 
gainordaina ezarri diezaieten maila orokorrean, ohiko etxebizitza izateko eskubidea 
babesteko eta higiezinen espekulazioa saihesteko.

932. Foru-aldundiei eskatuko diegu ikuskapena bideratu dezatela estatistikoki 
iruzur gehien egin dezaketen subjektu pasiboak ikertzera, hau da: enpresa handia 
eta ondasun handiak, izen-mailegatzaileak (sozietate pertsonabakarrak) edo paradisu 
fiskalak erabiltzen dituztenak, enpresa-taldeak, enpresa-talde ertainak eta/edo 
multinazionalak, ikus dadin sozietate arteko operatiboa ekoizpenean, prezioetan eta 
finantza-operatiboan zuzena ote den; izan ere, alderdi horiek zuzenean eragiten diete 
Balio Erantsiaren eta Sozietateen gaineko Zergei.

933. Iruzurragatiko zehapenak gehitzea proposatuko dugu, baita eraginkortasun-
azterlanak egitea ere politika publikoak ebaluatzen laguntzen duten adierazle eta tresna 
kuantitatiboekin, eta lurralde historikoen araberako iruzur-balioespena neurtuz. Era 
berean, ogasunarekin berankorrak direnen zerrenda 250.000 €tik aurrera argitaratzea 
eskatuko dugu, eta ez 1.000.000 €tik aurrera, gaur egun egiten den moduan.

934. Iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko Batzordean parte-hartzea handitzea, 
eragile politikoak, sindikalak eta sozialak engaiatuz.

935. Zerga-saihestearen aurka, ingeniaritza fiskalaren aurka, eta ondasun 
handiei zerga gutxiago ordaintzeko legea erabiltzen uzten dieten metodoen aurka 
borrokatzen lan egingo dugu.

936. Iruzur fiskalaren aurkako Behatokia sortuko dugu, hau da, organo 
independente bat, aditu independenteekin osatuko dena, eta gainerako administrazio 
publikoekin batera, hartutako neurriak eta neurri horietan ezarritako konpromisoak 
betetzen direla zainduko duena.

937. Zerga- eta lan-esparru berri bat sustatzea industriarentzat eta kulturarentzat, 
sektorearen berezitasunak defenda ditzan. Kulturaren estatutu profesionala berehala 
onartzea eskatuko dugu, gure inguruko beste hainbat herrialderekin bat eginez, beren 
artistak eta kultura babestea aldarrikatu baitute, berreskurapenerako funtsezko elementu 
direla ulertuz.

938. Gure baserritarrak babesteko pizgarri fiskalak garatzea:

 O Lehen sektoreko hainbat eragilerentzako finantziazioa (baserritarrentzat, nekazaritza-
kooperatibentzat, eta abarrentzat), ezohiko egoera honen ondoriozko gastuei aurre 
egin diezaien eta ekoizpenean zein salmenta zuzenean beharrezko osasun-baldintzak 
zaindu ditzaten.

 O Zergen etenaldiak, luzamenduak eta/edo baliogabetzeak ezartzeko mekanismoak 
sortzea, azpi-sektore bakoitzaren kalteberatasunaren eta egoeraren arabera.
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9. AUTOGOBERNUA, MEMORIA ETA KONPROMISOA BAKEAREKIN

9.1. Euskadiko herritarrek berretsitako estatutu plural bat

Elkarrekin Podemos-IU taldearen ustez, Euskadi izaera nazionaleko erkidego bat 
da; identitate, kultura, hizkuntza, ideologia, eta abar askoko herriterrek osatzen 
dute, eta plurala izaten jarraitzeko borondatea du. Tradizioaren eta bere burua 
gobernatzeko eskubidearen jabe da, eta Estatutu berria izatea da Euskadiko herritarrek 
autogobernuarekiko duten eskubide hori gauzatzea. Autogobernu horren lehenengo 
helburua biztanleriaren beraren bizi-baldintzak hobetzea da.

Kultura propio bat dugu, euskara duenak ezaugarri nagusi, euskara baita gure berezko 
hizkuntza, gure bi hizkuntzen artean. Ondare baliotsu hori gizarte osoak partekatzen 
du, salbuespenik gabe. Era berean, gure gizarteak lotura estuak ditu baita ere maila 
historikoan, sozialean, kulturalean eta ekonomikoan beste lurralde batzuekin, esaterako 
Iparraldearekin eta Nafarroarekin, Euskal Herria izenaz ezagutzen den errealitatearen 
barruan.

Gure gizarteak honako balio hauetan oinarritutako proiektua partekatzen du: askatasuna, 
berdintasuna, justizia, elkartasuna eta demokrazia. Balio horiek hiru ardatzetan zehazten 
dira: bizikidetzaren aldeko ituna, gizarte-ituna, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren ituna.

Elkarrekin Podemos-IU taldeak uste dugu aurrera egiteko eta gure gizarte-ituna berritzen 
jarraitzeko baldintzak betetzen direla. Gure ustez, autogobernuaren ponentzian oinarrizko 
testu bat sortu beharko litzateke, karga politiko sendo batekin eta ia-ia konstituzio-izaera 
batekin. 1979ko testuak beste oinordeko bat izan behar du, non Euskadiko herritarren 
multzoak argi azalduko duen nor garen, nola sentitzen eta identifikatzen garen, zein 
diren gure bizikidetzaren oinarriak eta nola egin nahi diegun aurre gure gaurko eta 
etorkizuneko erronkei. Alde horretatik, Estatutu bat proposatzen dugu, indarreko lege-
esparrua gaindituko ez duena, baina lege-esparru horren aukera guztiak aztertuko 
dituena, gure proposamen politiko horretan inor eta ezer baztertu gabe, osagarria izango 
baita; eta erabakitzeko eskubidearen lurralde-dimentsioa jasotzen duten beste hainbat 
tresnarekin batera landuko litzateke, tresna horiek ere legezkoak direlarik.

Berezitasuna aitortzeak, babesteak eta balioesteak, partekatzen den eremuarekin 
harremana izanez, Estatutu berriaren zeharkako ezaugarri nagusia izan behar du; horrela, 
Estatutua bizikidetzarako eta bizi-proiektuak partekatzen dituzten desberdinen arteko 
esparru moduan ulertuko da.

Proposatzen dugun itun soziala Euskadiko herritarrek berretsitako Estatutu berri batean 
gauzatzen da, baina ez da soilik hor geratzen. Arauak eta erakundeak sortzen eta 
berritzen jarraitu behar dugu, defendatzen ditugun balioak gizarte osora iritsi daitezen 
eta ongizate, eskubide eta aukera bihur daitezen.
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939. Estatutu berriaren berritze-prozesuarekin jarraitzea proposatzen dugu, 
Guztion Ituna dokumentuan definitu genituen suposizioak oinarri hartuz. Itun politiko 
eta sozial handi baten aldeko apustua egiten dugu, Euskadiko gizartearen aniztasuna 
islatuko duena, ahalik eta partaidetuena izango dena eta berrespen-mekanismo 
itundua, aldebikoa, argia eta gardena izango duena.

940. Legealdi honen hasieran Gernikako Estatutua oso-osorik betetzen dela 
zainduko dugu eta hori eskatuko dugu behar den tokian.

941. Euskadiko herritarren erabakitzeko eskubidea defendatuko dugu, pertsonek 
beren borondatea askatasunez eta demokratikoki adierazi ahal izan dezaten, hori 
baita edozein sistema demokratikoren funtsezko elementua, eta eskubide hori modu 
legezkoan eta itunduan ezartzea bultzatuko dugu.

942. Euskadiko herritarrek erabakitzeko duten eskubidearen onarpenari ekiteko 
beharraren eta eskubide hori une bakoitzean indarrean dagoen ordenamendu 
juridikoaren barruko negoziazio- eta akordio-esparru batean hitzartuta gauzatzearen 
alde egiten dugu. Elkarrekin Podemos-IU taldeak Argitasun Ituna bultzatuko dugu, 
eduki zehatzak zehaztuko dituena, eta osagarri apaingarriez haratago, Estatuko 
legegintza-botereari eta botere betearazleari eskatuko diena legezko mekanismoak 
eratu ditzan lurraldearen estatusaren gainean hitzartutako kontsultak egin ahal izateko, 
galdera argien eta lotesleak izateko moduko gehiengo kualifikatuen bidez.

943. Estatu federal edo konfederal bat eskatzen dugu, non Estatuaren buruzagitza 
herritarrek zuzenean aukeratu ahalko duten, herritarren parte-hartzea eta eremu 
guztietan erabakiak hartzeko parte hartzeko eskubidea errespetatuz eta sustatuz, 
instituzionaltasuna ulertzeko modu berri bat eratzen duten oinarrien arteko bat hori 
baita.

944. Eskubide sozialak Estatutu berrian bateratzearen edo blindatzearen aldeko 
apustua egiten dugu, eskubide horiek beste eskubide batzuen aldean baldintzatuta 
edo beheragoko maila batean daudela dioen premisarekin amaitzeko. Gizarte-
desparekotasuna eta demokrazia bateraezinak direla onartzeak esan nahi du eskubide 
sozialak, eta eskubide zibilak eta politikoak ezin direla modu egokian gauzatu bata bestea 
gabe.

945. Estatutuan Giza Garapen Jasangarriaren paradigma berariaz barnean 
hartzea proposatzen dugu erreferentzia moduan; izan ere, Nazio Batuek sustatutako 
garapen-eredu horrek ondasun erkidearen ekonomia eta ekonomia soziala eta solidarioa 
lehenesten ditu.

946. Eusko Jaurlaritzak dituen eskumenen bidez, honako hauen alde lan egiten 
jarraituko dugu:

 O Estatuaren izaera plurinazionala eta plurikulturala zein herrien autodeterminaziorako 
eskubidea ere aitortzea.

 O Estatuko hizkuntza guztien koofizialtasuna aitortzea, baita herritar guztiek hizkuntza 
horiek jakiteko eta erakundeekin harremanak izaten dituztenean edozein tokitan 
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erabiltzeko eskubidea ere.

 O Eskubide linguistikoak funtsezko eskubideen artean aitortzea.

 O Immigranteen eskubideak aitortzea, bai gizarteratzeko orduan, bai haien kultura-
identitate propioa mantentzeko orduan ere.

 O Estatuko kultura- eta hizkuntza-aniztasuna hezkuntza-sisteman eta komunikabideetan 
balio moduan berariaz jasotzeko printzipioa ezartzea.

947. Erakunde arteko koordinazioa hobetuko dugu; izan ere, alde larriak daude 
herrialdeen garapen eta baliabide publikoen mailen artean, eskualdeen eta lurraldeen 
artean. Alde horretatik, Elkarrekin Podemos-IU taldeak honako hauen aldeko apustua 
egiten du:

 O Euskadiko erakundeen Finantziazio Lege bat sustatu, Euskadiko administrazio guztiek 
finantza-nahikotasuna eta -autonomia izatea bermatuko duenak; horretarako, 
araugintzarako beharrezko tartea izango da administrazio bakoitzaren berezko zergen 
gainean.

 O Pisu, gaitasun eta baliabide gehiago emango zaie herritarrengandik hurbilago dauden 
erakundeei. Udalaren zeregina ere sendotu egin behar da.

 O Lurralde arteko berdintasuna ziurtatzea eskualdea eta gizartea oinarri harturik, lurralde 
historiko desberdinen arteko oreka ziurtatuz.

9.2. Memoria eta bakearekiko konpromisoa

Gure gizarteak datozen urteetan erronka bati egin beharko dio aurre, epe ertaineko eta 
luzeko etorkizuna markatuko duenak. Helburua da indarkeria-zikloa ixtea, indarkeriaren 
egiazko kontaketa partekatzea eta desberdinen arteko bizikidetzari ekitea, bai modu 
demokratikoan, bai iragana ez errepikatzeko bermeekin. Oraindik ere hainbat kontu 
daude ebazteke indarkeriaren zikloa ixteko lanean; baina adierazi behar da asko aurreratu 
dela Egia, Justizia eta Erreparazioaren arloan, hainbat biktimen aitorpena egiten ari baita 
izandako indarkeria guztien artean: bizi-eskubidea urratzea, polizia-gehiegikeriak, tortura 
edo jazarpenaren indarkeria.

Oraintsuko historia ez da Euskadin bizi izan den giza eskubideen urraketa-eredu bakarra. 
Gerra zibilaren eta ondorengo diktatura frankistaren aztarnek hemen jarraitzen dute, 
batez ere ez dagoelako haiei zilegitasuna kentzen dien kontaketa ofizialik, eta gaur egun 
oraindik ere zaila delako indarkeriaren ondorioak konpontzea.

Hainbat hamarkadatan inpunitatea izan da giza eskubideen urraketa masiboen, 
sistematikoen eta larrien gainean. Hainbat hamarkadatan biktimak aitortzarik jaso gabe 
izan dira; orain dela gutxi hasi dira aitortza hori jasotzen, eta ezin izan dute egiaz eskuratu 
Egia, Justizia eta Erreparazioa izateko beren eskubidea.

Alde horretatik, erakundeek zuzendutako politika aktibo bat defendatzen dugu, baina 
honako hauen eskutik egingo dena: Euskal Herriko Mugimendu Memorialista, biktimen 
elkarteak eta giza eskubideen hainbat urraketaren ondorioz errepresaliatutakoen 
elkarteak, baita, erakunde sozialak, politikoak eta sindikalak ere. Horretarako, honako gai 
hauek bultzatuko ditugu:
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948. Giza eskubideen Adierazpen Unibertsala oso-osorik betetzen dela zainduko 
dugu, eta euskal gizarteak adierazpen horrekin hartu duen konpromiso irmoa berretsiko 
eta berrituko dugu, kontuan izanik ezingo dela Euskadiko erakundeek emandako 
legedirik edo erabakirik izan adierazpen horren aurkakoa denik. Elkarrekin Podemos-IU 
taldearen ustez, giza eskubideen aldeko defentsa proiektu politiko demokratiko ororen 
erabaki etiko utziezina da, identitate- eta politika-pluraltasuna Euskadiko gizartearen 
beraren berezko elementu den hein berean.

949. Botere publikoen bidez Euskadiko herritarrek Bakea izateko duten eskubidea 
sustatuko dugu, ulertuz bakea ez dela soilik indarkeriarik ez izatea, baizik eta baita 
parte-hartzea, barneratzea, lankidetza eta gatazkak gainditzea sustatuko duten prozesu 
positiboak martxan jartzea ere.

950. Bakearen eta Bizikidetzaren Legea bultzatuko dugu, hau da, memoria, 
aitorpena, bizikidetza eta bakearen kulturaren sustapen politiketan eragiten duten 
hainbat elementuren lege barneratzaile eta integratzailea.

951. Gizartean indarkeria erabiltzeari zilegitasuna kentzearen alde lan egingo dugu, 
etorkizunean giza eskubideen inolako bortxaketarik edo urraketarik errepikatuko ez 
dela bermatzeko; horretarako abiapuntua izango da azkeneko hamarkadetan hainbat 
indarkeria-mota ahalbidetu, babestu edo justifikatu zituzten ekintza eta jarrera bai 
gizabanakoak zein kolektiboak irizpide kritikoarekin berrikustea.

952. Giza eskubideen urraketa larrien biktimen memoria eta duintasuna zainduko 
ditugu, bereziki motibazio politikoko biktimena, errepikatu ez daitezen berme gisa.

953. Gerra zibilaren eta diktadura frankistaren biktimen memoria eta duintasuna 
zainduko ditugu. Era berean, biktima horiek Egia, Justizia eta Erreparazioa eskuratzen 
dutela ziurtatzeko legeak, planak eta neurriak hartuko dira. Politika horiek beharrezko 
baliabideak izango dituzte helburuak bete ahal izateko.

954. Eusko Legebiltzarrean aurkeztuko dugu Diktaduraren biktimei juridikoki 
erreparazioa emateko Lege Proposamena, eta legedia aldatzeko ekimenak bultzatuko 
ditugu, auzitegi frankisten epaiak baliogabetzen direla bermatuz.

955. Euskal Memoria Demokratikoaren Lege bat bultzatuko dugu, Euskadiko 
Memoria Historikoaren politikei lege-esparru autonomiko bat aginduko eta ezarriko 
diena honako printzipio hauek oinarri harturik: egia, memoria, justizia, erreparazioa eta 
ez errepikatzeko bermeak.

956. Eusko Legebiltzarraren bidez Amnistiaren Legea baliogabetzea aldarrikatuko 
dugu, krimen frankisten inpunitatearekin amaitzeko.

957. Euskadiko Administrazio Publikoek ekintza eta neurri zehatzak inplementatzeko 
obligazioa ezarriko dugu, Memoria Historikoari buruzko abenduaren 26ko 52/2007 
Legearen ondoriozko eskubide guztiak gauzatu ahal izan daitezen; era berean, 
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Bigarren Errepublika aldarrikatu zenetik 1978ko Konstituzioa indarrean sartu zenera 
arteko tartean Euskadin izandako gertakariak ikertzea eta ezagutzea ahalbidetzeko 
mekanismoak bultzatzeko obligazioa ere ezarriko dugu, 1936ko Estatu-kolpea, Gerra 
Zibila eta ondorengo Diktadura frankistarekin lotutakoari arreta berezia jarriz.

958. Biktimen exhumazio-politika birbideratuko dugu, frankismoaren krimenen 
ikerketa ahalbidetzeaz gain, krimen horien judizializazioa ere ahalbidetuko duten akta 
judizialak kentzea barne. Hobien eta ehorzketen exhumazio-protokoloa, identifikazio 
genetikoa eta duintzea. Protokolo horrek Administrazioak eta beste hainbat entitatek eta 
erakunde publikok edo pribatuk egin beharreko jarduerak barnean hartuko ditu, baita 
indarkeria frankistaren biktimen gorpuzkiak identifikatzeari, lekualdatzeari eta duintzeari 
dagozkion jarduerak ere.

959. Biktima guztien eskubideei estaldura emateko, eskubide horiek osatzeko 
eta parekatzeko beharrezko araudiak bultzatuko ditugu, giza eskubideen urraketa 
berberen aurrean biktimak kategorizatzea saihestuz. Biktima guztien eta bidegabeko 
sufrimendu guztien aitorpena nahitaezkoa da, baita biktima guztientzat egia, 
justizia eta erreparazioa sustatzea ere. Biktimen kategorian berariaz barnean hartzea 
diktaduraren eskutik errepresioa edo jazarpena jasan zuten pertsona guztiak arrazoi 
politikoen, ideologikoen, erlijiozkoen, jatorri etnikokoen edo genero-adierazpenekoen 
edo -identitatearen ondorioz.

960. Euskadiren Memoria Demokratikoaren Ekintza Planaren onarpena landuko 
eta bultzatuko dugu. Plan horrek berariazko ekintzak barnean hartuko ditu biktimei 
aitortza eta erreparazioa emateko, azterlanak eta argitalpenak landuz, jardunaldiak eta 
omenaldiak eginez eta oroitzapenezko monumentuak edo antzeko beste elementuren 
bat eraikiz, besteak beste.

961. Euskadiren Memoria Demokratikoaren egunean, eta Euskadiko udalerri 
guztietan, giza eskubideen bortxaketa larrien ondoriozko biktimak aitortzeko eta 
haiei omenaldia egiteko ekintzak egingo dira, haienganako oroitzapena mantentzeko, 
errespetuan, integrazioan, bizikidetzan eta bakearen kulturan oinarritutako balio 
demokratikoak babesteko helburuarekin.

962. Euskadiko Memoria Demokratikoaren Tokien eta Ibilbideen inbentario bat 
eta mapa bat landuko eta argitaratuko ditugu. Euskadiko Memoria Demokratikoaren 
Toki edo Ibilbide bakoitzerako, Sail eskudunak eremu horretan gertatutakoaren hedapen- 
eta interpretazio-baliabideak ezarriko ditu. Araudiaren arabera, dagozkion materialak, 
baldintzak eta hedapen-baliabideak ezarriko dira, baita inguruneko Toki Erakundeen 
parte-hartzea eta lankidetza ere, Unibertsitatea eta Euskadiko erakunde memorialistak 
barne, hala badagokio.

963. Hezkuntza-curriculumak berrikusiko ditugu, curriculum horiek ikasleei 
bermatu diezaieten informazio egiazkoa eta eguneratua eskuratzeko aukera; eta 
informazio horren oinarria izango da diziplina historikoaren praktika zientifikoek 
Euskadiko Memoria Demokratikoarekin lotutako iraganeko gertaeren gainean 
landutakoa. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak ezarriko ditugu, curriculumaren 
edukiak nabarmen sendotu daitezen; horretarako, bisitaldiak egingo dira Memoria 
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Demokratikoaren Ibilbideetara eta Tokietara, eta ikasleek gerraren eta diktaduraren 
garaian gertatutakoak ezagutzea sustatuko da.

964. Euskadiko erakunde guztietan bizikidetzaren, bakearen eta giza eskubideen 
aldeko kultura bat sustatuko dugu arlo guztietarako, baina bereziki hezkuntza formal, 
ez-formal eta informalarekin lotutako eremuetarako. Bizikidetzaren, bakearen eta giza 
eskubideen kultura sustatuko duten ekintzak, neurriak eta ekimenak bultzatuko ditugu, 
helburuak betetzeko baliabide nahikoekin hornituko direnak.

965. “Euskadiko bizikidetzaren, aniztasunaren eta giza eskubideen aldeko plan” 
berri bat sortuko eta ezarriko dugu, Eusko Jaurlaritzaren ekintza guztiei zeharkakotasunez 
ezarriko zaiena; erakunde arteko lankidetzarako helburua izango du, eta Gogora 
Institutuak landuko du. Plan hori lantzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko, gizarte zibil 
antolatuaren parte-hartze aktiboa izango da kontuan.

966. Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Gogora Institutua sortzeari 
eta Institutu horren beraren Estatutuei buruzko azaroaren 27ko 4/2014 Legea aldatuko 
dugu, gizarte-kontseilu egiazko zabalagoa eta parekoagoa izan dezan; kontseilu 
horretan parte-hartze aktiboa izango dute Euskadiko erakunde publikoetako eta 
unibertsitateetako ordezkariek, eragile sozialek, eta oso bereziki, gizarte zibil antolatuak.

967. Gogora Institutuaren eta Terrorismoaren Biktimen Oroimenerako Zentro 
Fundazioaren arteko ulermen eta lankidetza handiagoa sustatzen ahaleginduko gara.

968. Euskadiko Memoria Demokratikoaren erakundeen eta elkarteen erregistroa 
sortuko dugu; izaera publikoa izango du, eta Euskadin jarduten duten erakunde 
memorialistek eman ahalko dute izena, bai erakundeen informazioa eguneratzeko, bai 
Gogora Institutuan parte-hartze koordinatua izateko.

969. Bitartean , aurreko Bake eta Bizikidetza Planaren ekimenak gauzatzen jarraituko 
dugu. Bereziki, giza eskubideen hainbat urraketaren gainean martxan jarritako ikerketekin 
zerikusia dutenekin jarraituko dugu.

970. 1960tik gaur arte gertatutako giza eskubideen urraketen gaineko ikerketa-
lerroak sakonduko ditugu, alderdi kuantitatiboak eta kualitatiboak nabarmenduz.

971. Ikerketa-esparru bat bultzatuko dugu, generoaren ikuspegitik identifikatu 
dadin 1960tik gaur arte izandako giza eskubideen urraketa askotarikoen esparruan 
emakumeek jasan dute berariazko indarkeria. Era berean, emakumeek bakea 
eraikitzeko prozesuan bete duten zereginaren inguruan gauzatu diren estrategiak, sareak 
eta egoerak ere ezagutaraziko ditugu. Ikerketa-esparru horrek arlo metodologikoko 
eta zientifikoko hainbat gai orokor proposatuko ditu, iragana argitzeko kontuan hartu 
beharko direnak etorkizuneko azterlanak egitean, eta eskubide-urraketa mota guzti-
guztien berariazko txostenak egitea ahalbidetuko du.

972. Memoriaren Banku sendo bat eraikitzeko lana bultzatzen jarraituko dugu, 
giza eskubideen urraketak jasan zituzten biktimen eta senideen lekukotzak hainbat 
formatutan bildu daitezen.
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973. Biktima hezitzaileen proiektua hedatuko eta indartuko dugu, ahalik eta 
hezkuntza-zentro gehienetara eta desberdinetara iritsi dadin. Programa hori edo antzeko 
ekimenak beste hainbat eremutara zabaltzeko aukera balioetsiko dugu, esaterako, 
hezkuntza ez formalera. Era berean, beste eragile hezitzaile mota batzuk izateko aukera 
balioetsiko dugu (mehatxuen biktimak, estortsio ekonomikoaren biktimak, damututako 
biktimagileak, etab.).

974. Gizarte-kolektiboek eta gizarte-erakundeek bakerako eta bizikidetzarako 
hezkuntzan gauzatutako ekimenak babestuko, hedatuko eta indartuko ditugu. 
Euskadiko udalerri guztietara hainbat programa zabalduko dugu, esaterako, “hiri 
hezitzaileen programa”, eta esparru horren barruan hainbat herri-ekimen egingo dira, 
esaterako, “bakearen aldeko astea”.

975. Erakundeen eta gizarte-ehunaren arteko lankidetzarako ekimen bat sustatuko 
dugu, gizarte- eta hezkuntza-kanpaina bultzatuko duenak oraintsuko iraganaren 
berrikuspen kritikoa egiteko, pluraltasunaren, dibertsitatearen, bizikidetzaren eta 
pluralismoaren balioetan oinarriturik.

976. Lanerako eta lankidetzarako programak indartuko ditugu komunikabideekin 
(publikoekin, pribatuekin eta izaera sozialekoekin); horretarako, adierazpen- eta 
prentsa-askatasuna errespetatuko ditugu, gai horien gaineko tratamendu egokiak 
sustatzeko, baita bakearen kultura zabaltzeko ere.


