


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEROA BAI KOALIZIOAK 2015EKO HAUTESKUNDE OROKORRETARAKO 
ONDU DITUEN PROPOSAMENAK JASO DITUGU AGIRI HONETAN. 
PROPOSAMENAK DATORREN LEGEALDIAN BETETZEKO HITZA EMAN DU 
HAUTAGAI-ZERRENDA OSATZEN DUEN KIDE BAKOITZAK.  
 
OINARRIOK ERAKUNDE BARRUAN EGIN DUGUN GOGOETAREN EMAITZA 
DIRA ETA, GEURE PROPOSAMENEZ GAIN, GURE EGIN DITUGU 
ESTATUKO GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO ELKARTEAK ETA LANDA 
EKINTZARAKO FOROAK LANDUTAKO PROPOSAMENAK.  
 
HONATX AGIRIAREN ZEHARKAKO ARDATZAK: GIZARTE POLITIKAK; 
AUTOGOBERNUA ETA NAFAR HERRITARREN ESKUBIDEAK BERE OSOAN 
AITORTZEA; PERTSONEN ARTEKO BERDINTASUNA INGURUABAR 
OROREN GAINETIK SUSTATZEA; ETA GIZA ESKUBIDEAK 
ERRESPETATZEA.  
 
AGIRIAN SAKON AZTERTU DUGU ZERTAN DEN POLITIKA GAUR EGUN 
NAFARROAN ETA ESTATUAN, ETA ZER-NOLAKO AGERTOKIA IZAN 
DEZAKEGUN DATOZEN LAU URTEAN; AZALDU DUGU, HALABER, ZER 
PROPOSAMEN ZEHATZ EGIN DIZKIEGUN HERRITARREI, AZKEN FINEAN 
JENDEAK BOTOA EMANEZ BERMATUKO BAITITU GURE LAN ILDOAK.   
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Nondik gatoz eta nora goaz? 

 
Bukatu da X. Legealdia, guztietan luzeena, denboran luzeena izan baita egiazki, eta 
era berean, amaigabeak izan dira erabaki txarrak, eta horregatik izan da bereziki 
jasanezina. Aski da erabaki horietariko batzuk aipatzea, zalantza izpirik ere ez 
uzteko: krisi ekonomikoa ezin gaizkiago kudeatu izana; ustelkeria; politika molde 
inposatzailea; atzerapen demokratikoa; Estatuaren lurralde konplexutasuna 
kudeatzeko ezintasuna, eta horren adibide garbiena izan da elkarrizketarik eta 
irudimenik batere ez dela izan Kataluniako arazoari irtenbide demokratikoa 
emateko. Batzuei deigarri zaie gehiengo osoa izanik ere, akordioak egiteko 
ezintasun nabaria; baina nork daki bi gauzak ez ote diren bata bestearen ondorio. 
Oso erreforma eztabaidagarriak egin dira lan, osasun eta hezkuntza arloan, bai eta 
toki araubidean ere, eta guztiz premiazkoa da hori guztia leheneratzea, gehiengo 
aurrerakoia osatuz, eta guk Kongresuan dugun ordezkaritzaren bidez gehiengo hori 
baldintzatuz. PPren gobernua, gainera, ez da gauza izan Europako gobernantza 
baldintzatzeko, Alemaniaren nagusitasunaren emaitza izan baita, estatu kide 
gehienen gobernuan dauden eskuinen otzantasunak lagunduta.   
 

Panoramak arriskuak dakartza Nafarroarentzat. Batetik, alderdi-
bitasuna ahuldu eta eragile berrien agerpenak irekiagoa egin du etorriko zaigun 
joko-zelai politikoa, aukeraz beterikoa bai, baina aldi berean mehatxuz gainezka 
heldu dena, horietako mehatxu batzuek argi eta garbi zalantzan jarri baitute gure 
autogobernu politikoa eta ekonomikoa. Ez dirudi alderdi politikoek gure 
autogobernu erakundeak zer diren ulertu dutenik, eta alderdi horietakoren batek, 
gainera, atzerapen demokratiko handia proposatu du, alderdi-bitasunaren urterik 
txarrenetan pairatu duguna baino handiagoa.  

 
Datorren legealdia Konstituzioa erreformatzeko legealdia izanen da; lurralde 

ereduari dagokionean, bereziki. Erreforma, jakina, handiagoa edo txikiagoa izanen 
da, norabide onuragarrian edo kaltegarrian eginen da, hauteskundeetatik ateratzen 
diren indarren arabera. Ikusten ari garen bezala, eztabaida horretan ez da faltako 
gure zerga autogobernua zalantzan jarriko duenik. Hitzarmen ekonomikoa dugu 
autogobernuaren ikurra, eta haren alde eginen dugu egungo Nafar Gobernuarekin 
bat. Horregatik, inoiz baino garrantzitsuagoa da gure ordezkariek laguntza ematea 
Estatuko Gorteetan osatuko den gehiengo berria eratzeko eta baldintzatzeko.   

GEROA BAIREN USTEZ, DATORREN LEGEALDIA ARRISKUTSUA IZANEN DA 

NAFARROARENTZAT. IZAN ERE, ZIURRENERA, KONSTITUZIOA ERREFORMATZEAREKIN 

BATERA, ZALANTZAN JARRIKO DIRA NAFARROAK AUTOGOBERNURAKO DITUEN 

TRESNAK; HITZARMENA, ADIBIDEZ. GEROA BAIK AUTOGOBERNUAREN BERME-
EMAILEA IZATEKO ESKAINTZA EGIN NAHI DIE NAFAR HERRITARREI, ETA HALABER, 
GIZARTE POLITIKEN ALDEKO AHOTS TINKOA IZAN NAHI DU, BAI NAFARROAN BAI 

NAFARROATIK KANPO. ZENTRALTASUNETIK EKINEZ, ESPANTURIK GABE, OINARRI 

HARTUTA MODERAZIOA, ELKARRIZKETA ETA AKORDIOA, HORRELAXE ERAIKI EGINEN 

DUGU -MADRILDIK ERE BAI- GUZTION NAFARROA. 
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Zergatik Geroa Bairen ordezkaritza Madrilen? 

 
Geroa Baik Kongresura aurkeztu duen hautagai-zerrendak helburu du Nafarroan 
jada gertatu den aldaketa bermatu eta legealdi honetan zehar finkatzea, gure 
ahotsa aurrera begira ere Madrilen ozen entzun dadin, oraingo honetan hemengo 
aldaketa ordezkatzeko eta han defendatzeko, eta era berean, bestelako Nafarroa 
hori ordezkatzeko, hots, guri eragiten diguten erabakiak hartzen diren toki haietan 
guztietan bestelako Nafarroaren ahotsa entzuten jarraitzea nahi duten bestelako 
nafar horiek ordezkatzeko. Aurreko legealdietan, Uxue Barkosen ahotsak bestelako 
Nafarroa entzunarazi du Kongresuan, lehenbizi Nafarroa Bai barruan, eta gero, 
Geroa Bairen baitan, eta orain kontua da Madrilen sostengua ematea 
Nafarroan urratzen ari den bideari. Uxue Barkos buru duen Gobernuak 
ordezkaritza behar du Madrilen, bere ahotsa behar du han; eta hori Geroa Baik egin 
dezake inork baino hobeki, aldaketaren Gobernuaren ardatz nagusia baikara, 
Gobernua gidatu eta hobekien ordezkatzen duena.  
 

Baina are munta handiagoko helburua dugu. Azken foru hauteskundeetako 
arrakastaren ondotik -bigarrenak izan baikinen eta lehendabizikoak aldaketaren 
aldeko indarren artean-, hauteskunde hauetara aurkeztu gara UPNri lehia egiteko 
eta haren nagusitasuna jokoan jartzeko, UPNek aurkari gehiago baititu bere aldean, 
eta, batez ere, UPNk Nafarroako autogobernua defendatzeari uko egin, eta 
erradikaltasunerantz jo du. Aldaketaren aldeko indarren artean, inork bestelako 
Nafarroaren zentraltasuna bereganatu badezake, hori Geroa Bai da. 

 
 

Nola jokatuko dugu legealdi berrian? 
 
Geroa Baiko hautagai-zerrendan Nafarroa Gorteetan ordezkatuko dutenek lau 
helburu nagusi izanen dituzte: PPren politika atzerakoiak leheneratzea; errotiko 
aldaketa soziala bultzatzea, krisitik egiazki atera ahal izateko; politikan eta zergetan 
dugun autogobernua aldeztea; eta bestelako politika molde bat sustatzea.  

 
Gure lehen helburua PPren politika atzerakoiak leheneratzea izanen 

da. Egungo legealdian onetsi diren legeek atzerapena eragin dute demokrazian eta 
ongizate Estatuan. Hainbat lege dira nabarmentzekoak, hala nola herritarren 
segurtasunari buruzkoa (“mozal legea” esaten zaiona), hezkuntza erreforma 
(LOMCE edo Wert Legea) edota osasunean unibertsaltasun printzipioa ezabatu 
izana. Tinko agertu ginen lege horien aurka, eta orain ez dugu parlamentuko ezein 
gehiengorik babestuko, baldin eta helburu nagusien artean ez badago lege horiek 
larriki kalteturiko akordioak, konkista sozialak eta askatasunak berreskuratzea.  
 

Ahalegin handiz saiatuko gara politika publikoak errotik aldatzen eta 
gizarte ikuspegia txertatzen krisitik egiazki ateratzeko. Ez dugu inola ere 
onartzen “krisitik atera” garelako diskurtsoa, makroekonomiaren zenbaki on 
batzuetan oinarriturik zabaltzen ari dena, eta jendea, itxuraz, bazterrean uzteko 
moduko aldagaitzat jotzen duena. Horrela mintzatze hutsak ederki adierazten du ez 
dagoela gizarte sentiberatasunik krisiak gogorren jo duen jendearekiko, eta ez da 
batere kontsolagarria esatea beste bazter batzuetan are okerrago dabiltzala. Ezin 
gara suspertze ekonomikoaz mintzatu, desberdintasunek gora dirauten bitartean, 
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langabeziaren tasak eta, bereziki, gazteen artekoak, horren handiak diren bitartean, 
enplegua urria eta kalitatez txarra den bitartean, kreditua eskuratzea nekosoa den 
bitartean, eta jende askori bizitzeko aukerak ixten ari zaizkion bitartean. Pobrezia 
eta langabezia beti dira gehiegizkoak.  

 
Krisi honek gogoeta eta aldaketa handiak egitera behartzen gaitu, krisi 

sakona baita. Bestelako balioak behar ditugu. Batzuek espero dute irtenbide tekniko 
hutsek ekartzea krisiaren irteera, eta ekonomia hobetze hutsak berez sortuko duela 
legitimazio politiko berria, eta ez bakarrik mirari ekonomiko bat. Baina egiazki 
“mirari ekonomikoa” litzateke krisitik ateratzea ekonomiaren kudeaketa tekniko 
hutsa eginez eta honaino ekarri gaituzten kontrabalioak aldatu gabe. Krisitik 
ateratzea ez da aurretik zegoen egoerara itzultzearen baliokidea. Justiziaren zentzu 
berriaren bidez eta gizarte desberdintasunaren aurkako borroka etengabearen bidez 
aterako gara krisitik; ezagutzaren gizartera bideratutako beste ekonomia molde 
batekin, hazkunde desorekatua eta ingurumena errespetatzen ez duen eredua 
gainditiko duena; kultura eta jakintza aintzat hartuko dituen gizartearekin, eta hori 
agerian dago ikusita zenbat inbertitzeko prest dagoen hezkuntzan eta ikerkuntzan, 
eta zer-nolako balorazioa duen irakasleez; eta erantzukizunaren zentzu berri 
batekin, kontsumo pertsonaletik inbertsio handietaraino, arlo pribatuan eta 
publikoan.  

 
Agerikoa den bezala, eta Estatua berzentralizatzeko mehatxuak ikusita, eta 

jada zer ekintza egin dituzten kontuan hartuta, ezinbestekoa izanen da gure 
autogobernua eta Hitzarmen ekonomikoa defendatzea. Defentsa horrek 
lehentasuna izanen du Geroa Bai Madrilen ordezkatzen dutenentzat. Bukatu berri 
den legealdian berzentralizazioa hauspotu da, eta horri itzulia eman behar zaio. 
Prozesu konstituziogile berrian, beharrezkoa da Geroa Baik bere baitan biltzen duen 
sentiberatasun anitza, aurrerazalea, euskaltzalea eta abertzalea sendo baliaraztea, 
nafar jendeak bere etorkizuna askatasunez erabakitzeko duen gaitasuna 
defendatzeko. Badira zentralizazio handiagoa nahi dutenak, eta Konstituzioaren 
laugarren xedapen iragankorra ezabatu nahi dutenak; baina, funtsean, erabakitzeko 
eskubidea kendu egin nahi diote nafar gizarteari. Aldi berean, hamaika mehatxuren 
jomuga da gure Hitzarmen ekonomikoa. Batzuek argi eta garbi egiten diote eraso, 
eta beste batzuek, berriz, ez dute defendatzen behar luketen bezala. Hori ikusita, 
Geroa Baik gidatu egin nahi du funtsezko erakunde horren defentsa, gure 
subiranotasun fiskalaren giltzarria baita, eta aurre egin nahi dio bai erasoa egiteko 
erabiltzen den demagogiari, bai defendatzen jakin ez dutenen utzikeriari.  

 
Gauden tokian gaudela, hitza ematen dugu bestelako politika moldea 

eginen dugula. Gehiengo osoak aukera eman dio PPren Gobernuari demokrazia 
maila eskaseko politika egiteko, eta ez dute inola ere elkarrizketaren aldeko 
borondaterik erakutsi. Katalunia dugu horren adibide; irtenbiderik gabeko ataka 
gaiztora eraman baitute Katalunia. Rajoy gutxi mintzatu da jendaurrean, eta hitz 
egin duenean, argi utzi du ez duela oposizioa errespetatzen, ezta oro har iritzi 
publikoa ere. Aldi berean, ustelkeria noranahi zabalduta dago, bai Alderdi 
Popularrean, bai PPk gobernatzen duen hainbat erakundetan; beraz, nekez gidatuko 
dute herritarrak eskatzen ari diren erregenerazio demokratikoa. Kalitate handiagoko 
demokrazia nahi dugu, gardenagoa, elkarrizketari eta parte-hartzeari ateak erabat 
zabalduko dizkiena, egiazko arau etikoa oinarri hartuko duena, politika zaharraren 
akatsik txarrenak gainditzeko.        
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Nabairen eta Geroa Bairen ibilbidea 2004tik hona 

 
NaBai 2004an sortu zenetik, egun Geroa Bai osatzen dugunok fidel izan gatzaizkio 
hasierako asmoari: hots, Nafarroako gizarte osoari helarazi beharreko kultura 
politiko berriaren adierazpena izatea. Egiteko horri buru-belarri lotu gintzaizkion 
2011n, NaBai sortu zuten beste indar batzuek alde egin baitzuten, eta orduantxe, 
Geroa Bai sortzea erabaki genuen: hau da, kultura politiko berri bat gorpuztu nahi 
izan genuen, nafar gizartea anitza dela oinarri harturik, eta zeharkakotasuna ardatz 
politikoaren erdigunean jarrita. Hainbat sektore egituratu genituen, guztiak ere 
Nafarroako aldaketa politikoa nahi eta bultzatzen dutenak, talderik eta 
sentiberatasunik dinamikoekin eta aurrerazaleenekin elkarlanean; bada, Geroa Baik 
bere egin ditu kulturan anitzak diren beste gizarte batzuetako esperientziak, gizarte 
horiek jakin izan baitute probetxua ateratzen desberdintasunari, eta bizitza 
demokratikoan sakondu dute, herritartasunaren bitartez nahiz gizabidezko 
abertzaletasunaren eta abertzaletasun instituzionalaren planteamenduen bitartez.  
 

Egun, lau urte geroago, pozik esan dezakegu saiakera ez zela alferrekoa izan 
eta ongi bideratua zihoala. Hortxe dago, esaterako, 2015eko Nafarroan gertatu den 
aldaketa instituzionala, eta horrek argi esan nahi du gizartean errotua zegoen 
kultura politiko berria azaleratzen ari dela eta nafar erakundeetan 
dagoela agerian. Badago zer egin handia, ziklo instituzional eta politiko berriaren 
hasieran baikaude, eta, aurrerantzean, zikloa garatu, finkatu, eta haren oinarriak 
sendotu behar dira, betiere nafar herritarrek gure eskuetan jartzea ahalbidetu 
dituzten tresna berrien bidez. Esku anitzak dira, zeharkakotasunez lotutakoak, 2004. 
urte hartan proposatu genuen bezala, hau da, hainbat sektoreren eta indar 
aurrerazaleen artean akordioak eginez eta sinergiak uztartuz, eta hori lortzeko, 
Geroa Bai gangaren giltzarria da.  

 
Ondoren zehaztuko dugu zer oinarrik arautuko duten gure proposamen 

politiko eta instituzionala, parlamentu-foro nagusietan aritzeko. 
 

HAMAIKA URTEAN DIPUTATUEN KONGRESUAN LAN ETENGABEA, SOSEGATUA, 
NEURRITSUA ETA PARTE-HARTZAILEA EGIN ONDOREN, GURE AUTOGOBERNUARENTZAT 

ARRISKUZ BETERIK HELDU DEN LEGEALDIARI EGIN BEHARKO DIO AURRE GEROA BAIK, 
AUTOGOBERNUA FUNTSEZKO LANABESA BAITA GURE ERKIDEGOA EGIAZKI SOLIDARIOA 

ETA GUZTIZ SOZIALA IZAN DADIN.  
 
GEROA BAI MADRILGO ORDEZKARITZA-ERAKUNDE NAGUSIETAN EGOTEAK BERMATU 

EGINEN DU NAFARROAKO GIZARTE ANITZAREN EKARPENA ESTATUKO BESTE INDAR 

BATZUEN EKIMEN AURRERAZALE ETA DEMOKRATIKO ORORENTZAT, ETA HORREZ GAIN, 
BERMATU ERE EGINEN DU NAFARROATIK EGINDAKO GURE PROPOSAMENEK INDAR HAIEN 

BABESA JASO AHAL IZATEA.   
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Geroa Bairen irudiko, herritarren borondate politikoan eta proposamen 
ezberdinen arteko negoziazioan funtsatua dago antolamendu politiko legitimo 
bakarra. Irmo baztertzen ditugu inposaketa, hertsapen, indarkeria mota oro, eta 
baztertu ere, irtenbide politiko hutsak baizik behar ez dituzten arazoen 
judizializazioa.  
 

Oinarri berari loturik, herritarrak jarduera politiko guztiaren garapenean 
engaiatzearen aldekoa da Geroa Bai; beraz, herritarren parte-hartzea zaindu eta 
sustatzeko konpromisoa hartzen du. 
 
 

Nafarroa subjektua da 
 
Geroa Bairen irudiko, nafar herritarrak dira subjektu politiko bakarra. Nafarroak ez 
du izaera esentzialistako objektu politikoa izan behar, nafar herritarrei 
inposatutakoa, gizarteak askatasunez adierazitako borondatearen emaitza baizik.  
 

Hori dela eta, demokratikoki adierazitako ezein proposamen ez daiteke utzi 
gizartearen eztabaidatik kanpo, ezta herritarren erabaki libretik kanpo ere, eta 
herritarren borondateak ezin du muga gaindiezinik topatu iraganeko edo egungo 
egitura politiko eta instituzionaletan.  
 

Horren haritik, Geroa Baik argi du nola defenda daitekeen Nafarroa hobekien 
Madrilen, Kongresuan eta Senatuan, nafar hautesleen borondateari 
erantzunen dioten ordezkarien bitartez, beste esparru batzuetako 
alderdikerien mendean egon gabe.  
  

Geroa Bai baldintzatu gabeko ahalmen eratzailea aitortzen die nafar 
herritarrei, bai eta beren erregimen politikoa askatasunez ezartzeko eskubidea ere.  
Aitortzen die, halaber, Espainiar Estatuarekin berdinen artean negoziatzeko 
eskubidea, instituzio komunak sortzeko. 
 
 

Nafarroa isilduaren ordezkaritza 
 
Urte sail luze-luzean, nafar gizartearen adierazpen anitzak isilarazi dituzte estatuan. 
Eta, hala ere, aniztasun hori nabarmen ageri izan da iritzi-inkesta bakoitzean, 
ekimen edo jarduera sozial, kultural edo ekonomiko bakoitzean; horrek, ordea, 
nekez izan du islarik erakunde ofizialetan (gehienez jota, udal mailan).  
 

Nafarroako erakunde politikoek -urte haietan-, ustez ordezkatzen duten 
gizartearen irudi monolitikoa eman dute. Egia esan, ordezkatu baino, bor-bor ari 
zen gizartearen estalki engainagarria izan dira, pentsamoldeen aniztasuna eta 
aberastasuna estaltzeko modua, nafar jendea anitza baita kezka, asmo, xede, 
nortasun, ezaugarri, kultura, hizkuntza eta bizimoduetan. Estalki hura 2004an hasi 
zen Madrilgo Kongresuan zartatzen, NaBai politikagintzan agertu eta Madrilgo 
Kongresuan ordezkaritza lortu zuenean, egungo Gobernuko Lehendakariaren bidez. 
Isla politiko hori nabarmen areagotu zen 2011ko hauteskunde orokorretan, non 
Geroa Baik NaBairen hasierako apustuaren jarraipena izan nahi izan baitzuen.   
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Eta, orain, aurten Foru Gobernuan ere gauzatu da ordezkaritza berri hori, eta 
ia Udal esanguratsu guztietan, demografiari eta sozio-ekonomiari begira,  hots, 
eskualde buruetan. Errotik irauli da egoera instituzionala, Nafarroa isildu 
eta ezkutatuaren erakusgarri.  
 

Ezinbestekoa da mapa aldaketa instituzional hori Estatuko erakunde 
nagusietan ere agerraraztea, eta bereziki, ordezkaritza-erakundeetan, hala nola 
Kongresuan eta Senatuan, eta Nafarroatik eta Nafarroarentzat erabakiak hartzen 
eta proposamenak egiten dituzten ordezkarien bidez.  
 
 

Nafarroa aurrerazalea Madrilen ere bai 
 
“Nafarroarentzat” esateak ez du inola ere esan nahi Geroa Bairentzat muzin egitea 
Estatuko lurralde eta nazionalitateetako jendeari eragiten dioten arazoei, edota 
Europar Batasunekoei. Are gehiago, erabat sinetsita gaude Estatuan, eta bertako 
lurralde nahiz nazionalitate bakoitzean, egiten den aurrerapen demokratiko eta 
aurrerazale orok eragin onuragarria izanen duela Nafarroarentzat, gure 
autogobernuarentzat, gure demokraziarentzat eta gure ongizatearentzat.  
 

Etika eta elkartasuna aintzat hartuta, eta guztiz sinetsita elkartasunak berez 
sortzen dituela elkarrekiko onuragarriak diren sinergiak, Geroa Baik argi eta garbi 
pentsatzen du indar aurrerazaleekin bat jardun behar duela erakunde legegile 
zentraletan neurri aurrerazale ororen alde, espainiar eskuinak egin nahiko dituen 
edo orain arte egin dituen politiken aurka. Indarrak batu behar ditugu, bakoitzaren 
berezitasuna errespetatuta, PPk azken urteotan inposatu dituen neurriak atzera 
botatzeko, neurri horiek erdi-erditik jo baitituzte askatasun demokratikoak, 
ongizate-estatua, herritarren parte-hartzea, emakumeen eskubideak, langileriaren 
eskubideak (soldatapekoak nahiz autonomoak), gizarte zibilaren erabakimena, 
ustelkeria handiak kontrolatu eta zigortzeko gaitasuna…. Hori bereziki egin du PPk 
azken urteetan gehiengo osoaz baliatuta. Zalantzarik gabea da neurri 
atzerakoi horiek guztiak atzera botatzeko dugun konpromisoa, horren 
alde dauden indar aurrerazale ororekin bat eginik.  
 

Bereziki aipatu behar dira, halaber, memoria historikoa, indarkeria guztien 
biktimak, eta zauriak orbantzea, gizartean bizikidetza normalizatua eragiteko; nafar 
jendearen interesekoak baitira, bai eta beste lurralde eta gizarte-esparru batzuen 
interesekoak ere. Gai horietan guztietan sakonduko dugu arlo honen gainean 
eginen ditugun proposamen zehatzetan.  

 
Azken buruan, gure iritziz, Geroa Bai Madrilgo ordezkaritza-erakunde 

nagusietan egoteak Nafarroako gizarte anitzaren ekarpen baliosa bermatuko du 
Estatuko beste indarren ekimen aurrerazale eta demokratiko ororentzat; eta era 
berean, Nafarroatik gure proposamenak egin, eta indar haiek babesa emateko 
aukera.  
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LAU ZUTABE DITU DATORREN LEGEALDIAN GORTEETAN JARDUTEKO ONDU 
DUGUN PROIEKTUAK: GIZARTE POLITIKAK, AUTOGOBERNUA, 
DEMOKRAZIA ETA GARDENTASUNA, ETA MEMORIA.  
 
LAURAK ESTUKI DAUDE BATURIK ETA LOTURIK; HORRENBESTEZ, ARLO 
HORIETAKO BATEAN SAKONTZEAK BESTEEN LORPENA SUSTATUKO DU.  
 
 
GIZARTE POLITIKAK HOBETZEA ETA HERRITARREN OINARRIZKO 
BEHARRAK ASETZEA POSIBLE DA NAFARROAN FORU 
AUTOGOBERNUAREN LANABESEN BIDEZ.  
 
DEMOKRAZIAK GARDENTASUNA HOBETZEN DU, BAINA ERA BEREAN 
OINARRIZKO BEHARRAK ASEBETETA IZATEAGATIK ARLO PUBLIKOAZ 
KEZKATU DAITEZKEEN HERRITARREN EKIMENAREN BIDEZ.  
 
DEMOKRAZIA HANDIAGOAK ERAGINIK, GAUZA IZANEN GARA 
BIZIKIDETZAN SAKONTZEKO, ETA HORRI ESKER, GURE IRAGANARI 
AURRE EGINEN DIOGU, GEURE MEMORIAREN GAINEKO KONTZIENTZIA 
HAR DEZAGUN.   
 
MEMORIA KOMUN HORREKIN, DENBORAREN JOANEAN, DEMOKRAZIA 
HANDIAGOA, ANITZAGOA ETA ABERATSAGOA IZANEN DA.  
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EGIA BADA ERE URTEOTAKO KRISI EKONOMIKOAK MUNDU MAILAKO JATORRIA DUELA, 
ETA IRTENBIDEA EZ DELA BAKARRIK ETORRIKO TOKIKO POLITIKEN EKIMENEZ, EGIA 

ERE BADA EGOERA EZ DELA INOLA ERE ONA ESTATUAN. IZAN ERE, EUROPAR 

BATASUNEAN, LANGABEZIAREN TASA, BATEZ BESTE, % 9,5 DA. ESPAINIAN, ALDIZ,   

% 22’4. ARGI DAGO NEURRIAK EZ DIRELA NAHIKOAK IZAN, ETA BAI, ORDEA, ERABAT 

OKERRAK.   

 
 
 

3.1. GIZARTE POLITIKAK 
 

Munduko krisi ekonomikoak ez ditu jo ez enpresa handiak ez kapital handiak, 
langileria bezainbeste. Herritarrak kezkatuak daude langabezia tasaz, eta gizarte 
prestazioetan izaniko murrizketek sortutako ondorioak beren larruan pairatu dituzte. 
Bi aferak lotuta daude: jende gutxiago lan egiten duen gizarteak diru gutxiago 
jasotzen du gizarte segurtasunaren sistemarentzat; eta aldi berean, diru gehiago 
behar du lan merkaturik kanpo gelditzen direnentzat.  
 

Dena dela, gero eta familia gehiago pobrezian edo gizarte bazterketan 
erortzeko arriskuan bizi diren bitartean; “pobrezia energetikoak” jotzen dituen 
etxeak gehiago diren bitartean; adinekoen pentsioak murrizten diren bitartean, eta 
pentsioak lanik aurkitzen ez duten seme-alabei laguntzeko erabili behar diren 
bitartean; hori guztia gertatzen den bitartean, Gobernu zentrala datu 
makroekonomikoez mintzo zaigu, baina jendeak ez ditu kolkoan sentitzen.  
 

Alderdi Popularrak bere kudeaketa ekonomikoaren berme gisa erabili ditu 
datu horiek guztiak, baina letra txikiari erreparatuta, dena berehala erortzen da 
lurrera. Enpleguaren prekarietateak era kezkagarrian egin du gora; eta aldi 
berean, itxurazko paradoxa bat gertatu da, hots, langabezia gehiago jaitsi da 
langile kopurua igo dena baino. Ez dago paradoxarik: gero eta jende gehiagok 
alde egin behar izan baitu beste herrialde batzuetara etorkizunaren bila; eta, behin 
prestazioak nahiz laguntzak agorturik, gero eta jende gehiago gelditzen da 
sistematik at.  

 
Horren haritik, erabat da kezkagarria estaldura tasa delakoa, hau da, zenbat 

jendek ez duen inolako laguntzarik jasotzen, laguntzak eskaintzen zaizkien 
gehieneko denboraldia bukatu egin delako. Eta gero eta gehiago dira.  
 

Gizarte bazterketa handitu da, eta hori zenbakietan neurtu daiteke, eta 
edonork ikus dezake eguneroko solasaldietan edota gure karriketan paseoan. 
Pobreziaren aurkako Europako Plataformak desberdintasunari eta gizarte 
bazterketari buruzko txosten bat argitaratu zuen otsailean. Datuak izugarriak ziren: 
Estatuan, batez beste, % 27,3 da jende pobrea edo bazterketa arriskuan dagoena. 
Muturreko pobrezian, berriz, % 6 da. Zenbakietan adierazita, sare horrentzat, 13 
milioi eta erdi pertsona baino gehiago daude “pobrezia arriskuan”.  
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Nafarroa hobeki bai, baina ez dago ongi 

 
Estatu osoan Nafarroak ditu pobrezia eta bazterketa daturik onenak (% 14’5), baina 
aldi berean, Arope delako tasa gehien handitu den erkidegoetako bat da. 
Pobreziarekin batera, tasa horrek bazterketa arriskua eta gizarte desberdintasuna 
neurtzen ditu, eta horren arabera, 93.000 lagun baino gehiago daude egoera ahul 
horretan. Txostenak argi utzi du haustura soziala gehiago igo dela Nafarroan 
autonomia gehienetan baino. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren zenbakiak      % 
40tik gora igo dira 2009tik 2013ra.  
 

Geroa Bairentzat, zenbaki horiei enplegua sortzeko programekin eta 
proposamen ekonomiko ausartekin egin behar zaie aurre, bai; baina, aldi 
berean, gizarte asmo sakonarekin. Krisia mundukoa da, litekeena da abagune 
globala lanpostuak sortzearen aldekoa ez izatea… baina egin daiteke; eta, bitartean, 
gizarte babeserako bitartekoak, laguntza eta estaldura publikoak jarri behar dira 
abian, oinarrizko beharrak estaltzeko, hala nola osasuna, hezkuntza edota 
mendekoak zaintzea.  
 

Enpleguarekin egin behar zaio aurre desberdintasunari, bai; enplegu egonkor 
eta kalitatez onarekin jende gehienarentzat. Baina, era berean, jendea babesteko 
gizarte zerbitzuekin egin behar zaio aurre, eta kalitatezko zerbitzu publikoekin, 
aukera berdintasuna sustatzeko eta muturreko gizarte bazterketa eragozteko.  

 
 

Ekimena + lankidetza 
 
Geroa Bai guztiz sinetsita dago herritarrek eta desberdintasunak eragindako arazoek 
izan behar dutela politika publikoen erdigunea, eta politika horiek gizarte kezka hori 
hartu behar dute aintzat kontu-sailak banatzean. Aldi berean, administrazioek 
elkarlan estuan aritu behar dute arlo horietan lanean ari diren elkarte eta erakunde 
sozialekin, haien finantzaketaz gain, funtzionamendua ere hobetzeko, eta horri 
esker, lana hobeki egiteko. Azken urteotako ekimenek eta gisakoek administrazioan 
babes osoa jaso behar dute, krisiak eta pobreziak jo duten jendea zaindu eta 
laguntzeko: Etxegabetzeen aurkako Plataformak edo pobreziaren aurkako sareak, 
eta aurretik ari ziren beste batzuk, hala nola Elikagaien Bankua. Baina laguntza 
politikez haratago, Geroa Bain uste dugu sakon aldatu behar direla 
Administrazioaren balioak eta lehentasunak, jendea haren jarduketaren 
oinarri eta erdigunea izan dadin. Horrela bakarrik gertatuko baitira egiturazko 
eta benetako aldaketak gobernuen gastuen eta inbertsioen planteamenduan.  
 

Nafarroako egungo Gobernua gizarte gaietan ahalegintzen ari da, eta neurri 
garrantzitsuak hartu ditu: familia ahulenendako laguntzak, bekak, gizarte 
bazterketan dagoen jendearen elikadura beharrei erantzutea, ordezkari publikoen 
gastuak murriztea aurrezpena gizarte politiketarantz bideratzeko… eta askoz ere 
gehiago. Hain zuzen ere, Gobernu sozialaren eredu hori eraman nahi dugu 
Madrilera, zeren, gure ustez, desberdintasunaren aurkako inbertsioa (eta ez 
“gastua”) etorkizunerako inbertsioa baita, eta gizarte bidezkoagoa eraikitzen du 
eta, aldi berean, kohesionatuagoa.      » 
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FORU AUTOGOBERNURAKO ARRISKUA EZ DA BERRIA NAFARROARENTZAT. MENDEZ 

MENDEKOA IZAN DA NAFARROAREN ETA ESTATUAREN ARTEKO TENTSIOA, ETA MENDEZ 

MENDEKOA ERE ESPAINIAKO POLITIKARIEN ASMOA NAFARROAKO ESKUBIDEAK 

MURRIZTEKO. NAFARROA 1512AN KONKISTATU ZENETIK GAUR EGUNDAINO, OIN 

BERRIKO DEKRETUAK, FORUEN MURRIZKETAK ETA FORU ERAKUNDEEN EZABAKETAK 

BIZI IZAN DITUGU, ETA ARE GEHIAGO, “GAMAZADA” BAT ERE BAI, NON BITARTEKO 

MODERNORIK GABEKO GIZARTE BATEK (SARE SOZIALAK, KASU) JENDE OLDE HANDI-
HANDIA MUGIARAZI ZUEN BARREN-BARRENETIK SENTITZEN ZUEN ERASOARI AURRE 

EGITEKO. 

       

3.2. AUTOGOBERNUA 

Geroa Baik ez du zalantzarik tamainako mobilizazioa dela gaur egun ere 
beharrezkoa. Geroa Baik konpromisoa hartzen du gure autogobernua 
Nafarroan eta Madrilen ahots irmoz defendatzeko. Pedagogia egin nahi dugu 
behar den ororen aurrean, autogobernua eskubidea dela, eta ez, ordea, pribilegioa, 
azaltzeko; eta prest gaude argudiatzeko Hitzarmena lanabes baliosa dela gizarte 
eskubideak gehiago eta hobeki babesteko; eta prest, datu eta zenbakiekin 
frogatzeko Nafarroak Estatuko gainerako lurraldeekin agertzen duen elkartasun 
sakona; eta azaltzeko gurean sinesten dugula, zeren, bene-benetan eta datuak 
eskuan, bidezkoena, erabilgarriena eta hoberena dela uste baitugu.  
 

 

Sarrera 
 

Geroa Bai tinko dago konprometitua gure autogobernuarekin. Sentiberatasun 
abertzaleak, euskaltzaleak eta Nafarroako nortasun zabala osatzen dutenak biltzen 
dituen ikuspegitik, eta beti konprometituak dela autogobernuaren defentsarekin, 
dela gizabidezko kultura barne-hartzailearekin, dela kultura demokratiko sakon eta 
erradikalarekin, beren etorkizuna askatasunez erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen 
dugu nafar jendearentzat, gutxiengoak demokratikoki errespetatuta, eta beti 
gizarte kohesionatua izateko helburuarekin, inor bazterturik ez sentitzeko.  

 
Eskubide historikoen eta forutasunaren interpretazio erradikal eta 

demokratikoa dugu abiaburu; azken finean, nafar herritarren erabakimena.  
 

 

Gure helburua 
 

Gure ustez, gure autogobernua sendotzeko helburua egun lortuko bada, 
Amejoramendua edo Foru Hobetzea erreformatu beharko da, eta horretarako:  

a) nafar gizartearen baitan itun bat egin behar da, herritarrek inor 
baztertu gabe erabaki dezaten zer autogobernu maila nahi duten;  

b) itun bat Estatuarekin, akordioa legeria orokorrean eratxikitzeko eta, 
kasua bada, behar diren aldaketak indarreko legerian sartzeko, Konstituzioaren 
erreforma barne, bai eta hitzartzen dena arbitratzeko eta interpretatzeko tresnak 
ere; 

eta c) negoziazio bikoitzaren emaitza gizarteak berrestea. 
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Horra hor Geroa Bairen helburu nagusietako bat Gorteetan, hastekoa den 

legealdiak Konstituzioaren erreforma izanen baitu ezaugarri, eta horren karira, foru 
lurraldeok elkar hartuta jokatu behar dugu gure autogobernu erakundeak 
defendatzeko.  

 
 

Egungo testuingurua 
 

Autogobernuari dagokionez, urteotan Estatuaren lurralde ereduaren aldaketa 
konstituzionala gertatu da egiazki, Estatuaren izaera unitarioa sendotu baita. Izan 
ere, politika publikoak uniformetasunez egin dira, eta askotan, baita haien 
kudeaketa ere. Estatuak, gainera, berzentralizazioa areagotu du krisi ekonomikoa 
kudeatzean, batetik, austeritatea inposatu duelako, eta austeritateak ondorio 
hondagarriak izan ditu gizartean eta ez da batere eraginkorra izan ekonomian, eta 
bestetik, krisia ohi ez bezalakoa zelako aitzakiapean, aldatu egin direlako ezkutuan 
“Autonomien Estatua” deitutakoan boterearen lurralde banaketari eusten zioten itun 
batzuk. Berzentralizazioa aitzakia gisa erabili da, Estatuak egiturazko eskumen jakin 
batzuk berreskuratzeko orain arte ikusi ez den bezala.  

 
Argi dago Estatuak larriki jokatu duela gure autogobernuarekin, baina are 

larriagoa da zer-nolako jarrerak izan dituzten orain arte Nafarroako Gobernuek. 
Izan ere, azken urteotan, Nafarroako autogobernuak atzerapen larria 
pairatu du, eta nafar agintariak ados agertu dira, eta utzikeriaz jokatu 
dute. Ez dituzte Nafarroari dagozkion eskumenak aldarrikatu, eta ez dira kexatu 
Auzitegi Konstituzionalak berretsi duenean Estatuaren gogo zentralizatzailea. Nafar 
erakundeek erakutsitako kontzientzia politikoa gehiago dagokio autonomia komun 
bati foru erregimenari baino. Autogobernua higatu zaigu, eta Foru Hobetzea ere ez 
da higadura horretatik kanpo gelditu, eta gogoratu zer esan zuten bere garaian 
Amejoramenduaz, hots, egiazki itun berezi-berezia zela.  

 
Datorren legealdian, behar diren erreformak egin beharko dira, hala sare 

instituzionala higatu delako, nola erakundeak errealitate sozial, europar eta global 
berrietara egokitu behar direlako. Eta hain zuzen ere, funtsezkoa da une honetan 
Nafarroako ahotsa Madrilen ozen entzutea, han gure autogobernurako erakundeak 
defendatzea, eta hori guztia Nafarroan aldaketaren Gobernuaren bidez ireki den aro 
historiko berriarekin bat egitea.  

 
Zalantza dugu Estatua gauza ote den eta borondatea ote duen zereginok 

irizpide demokratikoen bidez jorratzeko, ez baitu gaitasunik erakutsi irtenbide 
demokratikoa emateko Kataluniako asmo eta xedeei, ezta gure Hitzarmen 
ekonomikoa behin eta berriz zalantzan jartzen ari den honetan ere, hitzarmena 
Nafarroako autogobernuaren gakoa baita. Horrexegatik da garrantzitsua gure 
ahotsa ozen entzutea datorren legealdian Konstituzioaz –ziurrenera– eginen diren 
eztabaidetan, eta garrantzitsua ere Geroa Baik han gure interesak eta gure 
autogobernua defendatzea inolako baldintzarik gabe, urteotan gure ordezkaritzak 
agerian jarri duen bezala.  
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Erabakitzeko eskubidea 
 
Gure gizartearen etorkizuna huraxe osatzen duten gizon-emakumeen 

eskuetan dago, eta Geroa Bai tinko dago konprometitua printzipio horrekin. Gure 
iritziz, nafarrek beren etorkizuna erabakitzeko gaitasuna izatea topagune bat da, 
logikak eta balio demokratikoek bakarrik arautua, inor bazterrean utzi gabe eta lege 
esparru aldaezinik gabe. Nafarroaren etorkizunak nafar herritarrek askatasunez 
hartutako erabakiaren eskuetan egon behar du beti.  

 
Gure uste demokratikoekin bat, beti agertu gara proiektu politikoak 

herritarren atxikipen librean oinarritu behar izatearen alde. Ez da erkidego 
politikorik, erkidegoko kideen borondatea bazter utzita. Epe ertain eta 
luzera, gainerako foru lurraldeekiko konfederaziorantz jo nahiko genuke, baina beti 
nafar herritarrek erabakitzen duten erritmo eta indarrarekin bat, betiere atxikipen 
librea muga bakarra izanik, eta nafarren bizimodua hobetzea helburu bakarra.  

 
Egun, nafar herritarren erabakimena sendotuko bada, gure autogobernuaren 

oinarrian dagoen ituna berrikusi beharra dago, nafar gizartearen baitako eta 
Estatuarekiko akordioa baita. Egungo egoeran, autogobernua sendotze aldera, 
aukerak aztertu behar dira egun indarrean dauden testuetan, hau da, 
Amejoramenduan eta Konstituzioan. Izan ere, ez gaude pozik gure autogobernu 
mailarekin, baina horrek gehiago du zerikusia testuak garatzeko moduarekin, 
testuek hitzez hitz diotenarekin baino eta testuen itun izaerarekin baino, garapena 
ez baita egin aldebikotasunarekin eta inpartzialtasunarekin. Erreforma prozesu 
horretan, aztertu eta birformulatu beharra daude egungo lege esparruan bilduta 
dauden aukerak autogobernua ahalik eta gehien areagotzeko, eta Geroa Baik 
sakondu egin nahi du geure burua gobernatzeko dugun gaitasunea, eta herritarren 
borondatea izan dadila muga bakarra, eta oinarri harturik egungo Konstituzioan 
aitortzen diren eskubide historikoen interpretazio irekia eta hitzartua. Berezitasun 
horrek beste foru lurraldeetarantz hurbiltzen gaitu erro foraleko substratu berean, 
autogobernu tradizio berean, eta etorkizuna askatasunez eraikitzeko borondate 
berean, herritarren borondate demokratikoa oinarri hartuta.  

 
 

Hitzarmen ekonomikoa 
 

Datorren legealdia ere funtsezkoa da Hitzarmen ekonomikoa berrituko delako, eta 
Hitzarmena gure autogobernuaren gangaren giltzarria da. Hitzarmena nafar 
herritarrak kohesionatzeko tresna da, eta Nafarroa Estatuaren errealitate 
konstituzionalean txertatzeko elementua; tresna hori gabe, gure autogobernuaren 
funtsa errotik moztua geldituko litzateke. Ataka larri-larrian gaude. Estatuko ahots 
askok Hitzarmena zalantzan jartzen dutelako eta, are larriagoa, delako indar 
politiko “nabarristek” ia ez dute ezer esaten eta ez dute tinko defendatzen 
Hitzarmena.  

 
Desberdintasuna pribilegioarekin nahasten da, baina negoziazioei begira, 

horrek ez du batere itxura onik; eta agerian jartzen du kultura politiko nagusiaren 
eskasia, ezjakintasuna baita nagusi, demagogiaz beterik, eztabaida eskasak, eta 
nor bere erantzukizunak alde batera uzten ari da. Hitzarmena gure indar 
guztiekin defendatzeko asmoa dugu, honakoa argi nabarmentzeko: 
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sistemarekin bat, Nafarroak bere gain hartzen du krisiak eraginik diru-bilketan 
gertatzen den jaitsieraren arriskua. Eta, gainera, krisi garaian, etengabe handitu da 
Nafarroak Estatuari egindako ekarpena. Bestalde, ez da insolidarioa, Nafarroak ez 
baititu bere biztanleriaren arabera (% 1,3) ordaintzen bere eskuetan ez dauden 
eskumenak (1,3%), bere BPGaren arabera baizik (% 1,6), eta hori sekulako 
elkartasuna da, 400 milioi inguru gehiago azken bost urtean. Kritika asko 
demagogia hutsa dira, esaten ari baitira Hitzarmena kentze hutsa edo kupoa 
berrikuste hutsa aski litzatekeela lurraldeen arteko desorekak konpontzeko eta 
autonomien finantzaketan oro har dauden hutsak moldatzeko. Beste autonomia 
batzuetan dauden finantzaketa gabeziak ez dira geure sistemaren erruz gertatzen, 
eta ez dira konponduko gure sistema ezabatuta. Hogeita hamar urte baino gehiago 
igaro ondoren, ez da Estatua finantzatzeko sistema bidezkoa eta orekatua lortu, eta 
hori porrot hutsa da, baina irtenbidea ez da izanen gure autogobernu fiskalerako 
sistema ezabatzea, ezta kupoa aldatuta ere, batzuetan sinplekeria harrigarriz 
proposatzen den bezala.  

 
 

Laugarren Xedapen Iragankorra 
 

78ko Konstituzioaren inguruko eztabaidagaietako bat laugarren xedapen 
iragankorrak bildua duen gaitasuna eta prozedura da, Foru Hobetzearen xedapen 
gehigarrian garatua. Hau da, Nafarroako Parlamentuaren ekimenez, Foru 
Komunitatea EAEn sar daiteke, eta ekimen hori erreferendum bidez berretsi behar 
da. 

 
Geroa Baik beti defendatu du nafarrek bakarrik erabaki behar dutela 

beren etorkizun politikoa, eta konpromiso horri eutsiko diogu, alde batera utzita 
nafar herritarren borondatea bat etortzea ala ez gure xede legitimoekin.    

 
Horregatik uste dugu erabateko zilegitasun demokratikoa duela aipatu 

Xedapena justifikatzen duen printzipioak: gizartearen eskuetan uztea bere 
etorkizuna, eta Nafarroa ez dadila inoiz izan bestelako interesen negoziazio pieza 
bat, hau da, Nafarroa subjektu bat da guretzat, eta ez erabakitzeko objektu. Horren 
haritik, IV. Xedapenak erabat errespetatzen ditu atxikipen libreko eta gehiengoak 
errespetatzeko printzipio demokratikoak; eskubide bat ezarri, eta prozedura 
demokratikoak finkatzen ditu, aipatu erabakiak zer emaitza izan behar duen 
aurretik eragin gabe.  

 
Zenbaitek diote xedapenak ez duela zentzurik “iragankorra” izaerari 

dagokionez, urte asko igaro baitira, eta baliteke arrazoi puska bat izatea, baina 
esaten dutenaz kontrako zentzuan, ez baitira sekulan iraungitzen balio eta eskubide 
demokratikoak. Horregatik, Xedapenari beste modu batez deitzea 
proposatzen dugu, haren izaera iraunkorra jaso dadin; eta erradikaltasun 
demokratikoaren printzipioarekin bat, itzulgarria izateko aukera ere ezar 
dadila. Hau da, nafar herritarrek inoiz erabakitzen badute beren etorkizun 
instituzionala EAEri lotzea, jaso dadila espresuki egoera hori berrikusteko aukera, 
arrazoizko denbora bat iraganda, eta beti prozedura demokratiko hutsekin bat.  

 
Formulazio hori onartzen bada, Geroa Baik ez luke inolako zailtasunik 

autonomia erkidegoen izenak testuan agertzeko; hori hainbat alderdi politikok 
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proposatu dute Konstituzioaren erreformarako. Izan ere, Nafarroaren aipamen 
espresu hori orekatua geldituko litzateke bere errealitate instituzionalaren izaera 
ireki eta berrikuskorrarekin, eta herritarren borondate librea muga bakarra izanik.  

 
 

Autogobernua Europari begira 
 

Egun gure erabakimena sendotzeak halaber esan nahi du (eta gero eta 
garrantzitsuagoa da) Europako erabakiak hartzen diren prozeduretan buru-belarri 
parte hartzea, guri eragiten diguten erabakietan; ECOFIN erakundean, adibidez. 
Europar Batasunaren erabakietan parte ez hartzeak aldatu egin du Estatu kide 
osatuen botereen banaketaren oreka. Hori moldatzen ez den bitartean, Espainiar 
Estatua bere egitura instituzionalarekin bat ez datorren moduan jarduten arituko da 
kanpoaldean.  
 

Nafarroarentzat funtsezkoa da europar integrazioan aurrera jotzea eta, aldi 
berean, behar diren prozedurak aurkitu daitezela, Nafarroak bere ahotsa eta 
politikan jarduteko gaitasuna izan ditzan, Estatuen mendekotasunetik kanpo.  

 
Horregatik da gure ustez funtsezkoa Nafarroak parte har dezala guri eragiten 

diguten arloak erabakitzen diren foro eta erakunde orotan, eta bereziki, erabateko 
eskumena dugun arloetan; fiskalitatean, adibidez. Horregatik sendotu behar da 
Nafar Gobernuak Bruselan duen ordezkaritza, erabaki estrategikoa baita, baina ez 
bakarrik ikuspuntu ekonomikotik, baizik eta era berean gure autogobernuari 
gagozkiola.  

 
 

Ondorioa: nazio anitzeko Estaturantz 
 

Espainiako garapen konstituzionalaren huts egite handienetako bat izan da saiatu 
dela aldi berean egiten erabat ezberdinak diren bi prozesu: estatuaren 
deszentralizazioa, eta Estatuaren nazionalitate-aniztasuna egituratzea. Nazionalitate 
hitza autonomia erkidego berrietara zabaldu da, eta horrek terminoa hutsaldu du. 
Konstituzioak nazionalitateen eta erregioen arteko bereizketa egin zuen, eta hori 
autogobernuaren garapenean islatu beharko litzateke, eta hori ez da behar bezain 
ongi babestu uniformizatze dinamiken aurka. Nazionalitate-aniztasuna harreman 
asimetrikoan islatu behar da, eta botere politikoaren banaketa hierarkizatu gabeko 
berdintasun batean gauzatu behar da. Nazionalitate-anitzeko estatuetan, 
herritarren arteko berdintasunak ez dakar berekin eskumenen lurralde 
banaketa simetrikoa.  

 
Teoria aurreratuenek esan duten bezala, hainbat nazio identifikazio dauden 

estatuetan ez du zentzurik botere politikoa antolatzeak identitate nazional bakarra 
balego bezala. Erantzun berritzailea eman behar zaio legitimazioaren kontuari, 
betiere eskubide kolektiboei eta bizikidetza baldintzei loturiko elementuak gizarte 
konplexuan erabilita, identitate nazional ezberdinak elkarbizi ahal izateko. 

 
Frogatua dago erro jakobinoko nazio-estatua ez dela modernotasuneranzko 

bide bakarra, ezta onena ere. Bestelako bideak daude, esparru politikoak hobeki 
antolatzeko aukera dakartenak, Estatu zentralizatu, bateratzaile eta 
uniformizatzailea eduki behar izan gabe. Gure ikuskera ez da arraroa, ez 
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anakronikoa egungo munduan, guztiz kontrakoa baizik: tradizio federal eta 
konfederal handiei lotuta dago, aniztasuna egituratzeko tradizio handiei, 
modernotasunera iristeko beste bide bat ekarri duen ildoari, zeinak gizarte askori 
askatasuna eta aurrerabidea bermatu dizkien. Ituna eta ezer ez inposatzea dira 
gizarte aurreratuetako joko-arauak eratzeko bidea. Jarrera aurrerazaleenek 
multilateralitatea eskatzen dute munduaren antolamendu berrirako, eta horri ere 
eskatu beharko litzateke gure gizarteak antolatzeko printzipio gisa. Esparru 
politikoak sarean eta aniztasunean oinarriturik eraikitzearen aldekoak gara, baina ez 
bakarrik Espainiar Estatuarekiko, baizik eta Europar Batasunari begira, eta azkenik, 
mundu osoari begira.  

 
Testuinguru honetan, Foru Hobetzea erreformatzearen bidez, haren izaera 

itundua berritu eta sendotu beharko genuke egiazki. Kontua ez da eskumen 
zerrenda bat eztabaidatzea, Nafarroako eskumenak egiazko eduki erabakitzaileaz 
hornitzea baizik, haien aldebikotasun interpretazioa ere hitzartzea auzia gertatzen 
denerako, eta hitzartutakoa bete dadila bermatzea. Arazo nagusia ez da 
titularitateen eta eskumenen kontua, nork kudeatu behar duen eskumen hau edo 
hura, baizik eta aintzat hartzea nafarren gaitasuna beren borondatea 
baliarazteko eta egindako akordioak errespetatzeko. Ez da herritarren erabaki 
librea errespetatuko, baldin eta aldebiko berme sistema bat ezartzen ez bada, 
itundutako harreman esparruaren egonkortasun instituzionala ahalbidetze aldera 
eta autogobernu mailaren aldebakarreko murrizketa eragozte aldera. Ez da itunik, 
elkarrekiko berme sistemarik gabe, eta sistema hori interpretatu eta betetzea ez da 
gelditu behar alde bakar baten mendean. Azken finean, konponbide orok egiazko 
alde-bitasunez, bermez eta leialtasun-baldintzez beteriko ituna izan behar du.  

» 
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KRISI EKONOMIKOAK GIZARTE KRISIA ERAGIN DU HEIN BATEAN, ETA GIZARTE 

KRISIAREN EZAUGARRI ERAKUNDEEKIKO KONFIANTZARIK EZA DA, ERAKUNDE 

POLITIKOEKIKO KONFIANTZARIK EZA, BEREZIKI. HERRITARREN BEGIETAN, 
POLITIKARIAK ORAIN ERREALITATETIK “URRUN DAGOEN KLASE” BAT DA, ETA 

ORDEZKARI PUBLIKOAK ARAZOAREN ZATI BAT DIRA, ETA EZ KONPONBIDERAKO 

ERAGILE. HORREK ERAGINDA, HERRITARREK MUGIMENDUAK SORTU DITUZTE 

DEMOKRAZIA HANDIAGOA ALDARRIKATZEKO (“EGIAZKO DEMOKRAZIA” LELOPEAN), 
ETA HAIEN ESANETAN, EGUNGO ALDERDIEK “EZ GAITUZTE ORDEZKATZEN”.  
 

 

 
 

3.3. DEMOKRAZIA, GARDENTASUNA, ETIKA 
 

Batzuek erdeinuz “klase politikoa” terminoa erabiltzen dute, eta herritarrek horri 
eman dioten erantzunari “antisistema” iritzi diote sektore eskuindar batzuek, baina 
herritarren erantzunaren printzipioak, egia esan, erabat dira demokratikoak. Horixe 
eskatzen dute, hain zuzen ere; benetako Demokrazia. Protestan zuzentzen dira 
alderdi politiko batzuek politikagintza egiteko duten moduaren aurka, baina ez dira 
politikaren aurka; edota hauteskunde sistema zehatzen aurka jotzen da, baina ez 
Demokraziaren aurka sistema gisa.  

 
Horren haritik, Geroa Bairen irudiko, gidari izan nahi duten taldeek 

gizartearen desio demokratiko horiei erantzun behar diete, eta ez estrategia hutsez, 
uste osoa dutelako baizik.  Eta ez gara gutxi gero bere garaian oinarrizko 
printzipiotzat sortu genuen “Polietika” kontzeptu hartaz oroitzen garenok. Urtean 
joanagatik ere, horri eusten diogu, eta berritu egiten dugu egunerokotasunarekin 
dugun konpromisoa gure jardueran koalizioaren barruan eta erakundeetan.  

 
Baina ezinbestekoa da arlo honetan sakontzea. Izan ere, arrazoi osoz 

herritarrei ez zaizkie ulergarri egiten azken urteotan politikan ohituratzat iraun 
duten zenbait kontu. Ate birakariak, kargu publikoetan ia hil arte egotea, herritarren 
konfiantzaz baliatzea dirua irabazteko… horiek orok justifikatu edo eragiten dute 
urrunketa ordezkatuen eta ordezkarien artean. Horri gehitu behar zaio jendeak uste 
duela erakunde askok, sozietate publiko askok, ez dutela askotarako balio, ez bada 
betiko alderdien arteko “pastel banaketarako”.  

 
Geroa Baik herritarren zerbitzua kontzeptua berreskuratu nahi du 

politikagintza definitzeko. Hori praktikan kargu publikoek etikari men eginez 
bete behar da, etika publikoari nahiz pribatuari. Inor ere ez baitaiteke politikara iritsi 
aberasteko, ezta politikan aberastu ere. Kontua ez baita politikan mantentzea, baizik 
eta politika tresna gisa erabiltzea herritarren beharrei erantzuteko. Politikan 
gizartearen oraina eta geroa bermatzeko lan egin behar baitu kargu publikoak, eta 
ez bere buruarentzat etorkizun ona bermatzeko, politika uzten dugunean “atea 
biratzen” hasiko den itxaropenean.  
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Era berean, Etikaren barruan dago erabat egotea transfugismoaren aurka, 
hauteskundeen emaitzak usteltzen baitituzte eta, beraz, iruzurra dira 
herritarrentzat, hots, erakundeak, botoaren bidez, osatzen duten herritarrentzat.  

 
 

Gardentasuna, Demokraziaren ardatz 
 
Etika horren ondoan (maiuskulaz), Demokrazia (maiuskulaz ere bai) ere 
Gardentasunaren gainean euskarritua dago. Eta Gardentasuna ez da bakarrik 
ordezkari politikoen soldatak eta ondasunak argitara ematea: ordezkari politikoen 
bizitza-jarrera bat eta jarrera instituzionala bat baizik.  

 
Herritarrek eskubidea dute jakiteko zer ordaintzen den eta zer ez beren 

zergekin; zergatik hartzen diren erabaki batzuk, eta ez beste batzuk; zer egiten den 
alderdiak finantzatzeko erabiltzen den diruarekin, eta zergatik finantzaketa horrek 
bermatzen dituen aniztasuna eta Demokrazia… Azken buruan, herritarrek badute 
eskubidea alderdi politikoen eta Administrazio guztiaren kontrol ekonomikoa 
egiteko, herritarrek Administrazioari eusten baitiote. Baina Gardentasuna ez da 
bakarrik ekonomikoa: parte-hartze handiagoa ahalbidetzea ere bada, eta 
demokrazia areagotzea ere bai alderdi politikoen barruan, eta behar diren 
partaidetza bideen alde egitea, jendeak ideia ekarpen etengabea egin dezan 
instituzioei… Azken buruan, gardentasuna jarrera proaktiboa da, eta ez erreaktiboa; 
entzute jarrera, eta ez bakarrizketa; irekiera etengabearen aldeko jarrera da, eta ez 
bakarrik lau urtean behin.  

 
Geroa Bain irmo egiten dugu Etika eta Gardentasunaren balio eta 

jarreren alde, gure iritziz ezinbestekoak baitira Demokrazia oso bat eraikitzeko. 
Horrela, Demokrazia egiazki izanen da sistema erabilgarria eta egiazki  ordezkatuko 
du gizarte osoa. Ez baitugu atzendu behar, ez oso aspaldian, Estatuan “demokrazia” 
deitu zitzaiola diktadura ikaragarria mozorrotu zuen “demokrazia organiko” bati.  

» 
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DEMOKRAZIA EGIAZKI ERREPRESENTATIBOAK, ETIKA ETA GARDENTASUN 

PRINTZIPIOETAN OINARRITUA, ANIZTASUNA ERRESPETATUKO DUEN GIZARTE 

KOHESIONATUAGOA AHALBIDETUKO DU. ARE GEHIAGO, ANIZTASUNA ABERASTE 

PERTSONAL ETA KOLEKTIBORAKO BIDE BATEN GISA ULERTUKO DUEN GIZARTEA.  
AZKEN FINEAN, EGIAZKO ETA ERABATEKO BIZIKIDETZAZ OSATURIKO GIZARTEA.  
 

 
 
 

3.4. MEMORIA ETA BIZIKIDETZA 

Geroa Bai bizikidetzaren aldekoa da. Bizikidetza erabateko Demokraziaren ondorio 
da, eta Demokrazia hori bakarrik izanen egiazkoa, bizikidetzazko balioek eusten 
badiote. Hitz batez, txanpon bereko bi aurpegiak dira.  

 
Bizikidetzaren aldeko apustua da pentsatzea gatazkek (baren gatazkek nola 

nazioartekoek) beti izan dezaketela irtenbide baketsu, elkarrizketatu eta 
demokratiko bat. Bizikidetzaren aldeko apustuak Giza Eskubideen aldeko borroka 
dakar, edonoren aurrean eta edonon, eta jende guztiarentzat inolako salbuespenik 
gabe.  

 
Kezkagarri zaigu zenbait legek bizikidetzan izan dezaketen ondorioa, 

askatasun batzuk arriskuan jartzen dituztelako, hala nola bilera baketsuak egiteko 
askatasuna eta adierazpen askatasuna. Mozal Legea, adibidez, Eskubide Zibilen 
Batzordeak eta Nazio Batuetako Politikariek kritikatu dute Espainiari buruzko azken 
txostenean; eta ez dugu uste horrelako legeek egiazko Demokrazian sakonduko 
dutenik, ezta bizikidetza bermatuko dutenik ere. Eta atxilotuak inkomunikaturik 
edukitzeko araubideak eta gisako neurri judizialek ere ez dute hori ahalbidetzen, 
estatuko eta nazioarteko zenbait organismok esan baitute neurri horiek tortura eta 
tratu txarren kasuak babestu ditzaketela, behin eta berriz frogatu den bezala.  

 
 

Indarkeria guztien aurka 
 

Politikaren bitartez, bide baketsu, elkarrizketatu eta demokratikoen aldekoak gara 
gu gatazkak konpontzeko. Gure uste osoa da, eta atzeraeraginezko izaera du. 
Horregatik, indarkeria mota oro errefusatzen dugu, nonahitik datorrela ere, 
eta noiz gertatu den alde batera utzita. Irmo jokatuko dugu orainean 
gertatzen den indarkeriaren kontra, eta galdatuko dugu ez ahazteko gure iraganean 
(oraintsu edo aspaldian) gertatu diren indarkeria agerpenak.  

 
Horren haritik, bizikidetzak zerikusi handia du memoriarekin. Bizikidetzarik 

gabe ez dago Memoria kolektiboa lantzerik, ezta kontaera partekaturik eraikitzerik 
ere, non denok geure akatsak aitortu eta barkamena eskatuko baitugun, biktimak 
moralki konpentsatuz. Eta, aldi berean, Memoriarik gabe ez dago egiazko 
bizikidetzarik, besteenganako konfiantza-zimentarriak falta baitira, eta soberan 
daude behar bezala orbandu ez diren zauriek eragiten dituzten errezeloak.  
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Ez ahazteko eskubidea, barkamenerako eskubidea 
 

Geroa Baik Memoria lehenesten du, funtsezkoak baita bizikidetza eraikitzeko eta, 
horren bidez, egiazko Demokrazia. Zaila da eztabaida sosegatu eta barea izatea gai 
honen inguruan, maite dugun pertsona baten heriotza baitago atzean; baina 
eztabaidak alde batera utzi beharko lituzke aurreiritziak, gorrotoak eta jarrera 
maximalistak. Ulertu eta errespetatzen dugu ez ahazteko eskubidea, baina 
barkamena jaso nahi dutenak eta horretarako pauso egokiak ematen dituztenak 
barkatuak izateko eskubideen alde ere ari gara lanean.   

 
 

Memoriaren alde, giza eskubideen alde 
 
Memoriaren alde, Geroa Bain ere gure egiten ditugu Espainiako Giza 

Eskubideen Aldeko Elkarteak arlo honetan Alderdi Politikoetako hauteskunde 
programetarako egindako proposamenak. Beraz, gure ustez, Elkarte honek dioen 
bezala, Estatuak “justiziarako, egiarako, ordainerako eta gertaerak ez-errepikatzea 
bermatzeko eskubidea ziurtatu behar du Gerra Zibilean eta diktadura frankistan 
gizateriaren aurka egindako krimenen biktimen alde, hala nola exekuzio 
estrajudizialak, torturak, umetxo lapurretak, bortxazko desagerpenak, emakumeen 
kontrako indarkeria eta zapalketa, etab., dena planifikatua, era masiboan eta/edo 
sistematikoan gertatu zena. 
 

 
Justizia Unibertsalaren printzipioaren alde ere egiten dugu. Botere 

Judizialaren Lege Organikoaren aldaketak ukitu egin duena, gure mugetatik kanpo 
egindako genozidioak Espainian salatzea zilegi egiten zuena. Gure iritziz, Giza 
Eskubideen defentsa funtsezko gaia da, eta globala, mugez harata doana.  
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ONDOREN AGERI DIRA GEROA BAIK DATORREN LEGEALDIRAKO HARTU 
DITUEN KONPROMISOAK, SEKTOREZ SEKTORE BANATUAK ETA ARESTIAN 
AIPATU DITUGUN OINARRIZKO LAU ZUTABEEN INGURUAN ANTOLATUAK: 
GIZARTE POLITIKA, AUTOGOBERNUA, DEMOKRAZIA ETA GARDENTASUNA, 
ETA MEMORIA ETA BIZIKIDETZA.  
 
 

GIZARTE POLITIKEN ATALEAN BILDU DUGU ZER KONPROMISO HARTU 
DITUEN GEROA BAIK ENPLEGUAN, ETXEBIZITZAN, OSASUNEAN, 
HEZKUNTZAN, BERDINTASUNEAN, IRAUNKORTASUNEAN ETA 
INGURUMENEAN, AZPIEGITURETAN ETA KULTURAN.  
 

AUTOGOBERNUARI DAGOKIONEZ, HITZARMENAREN ALDEKO GURE 
JARRERA AZALDU DUGU NAFARROARAKO ESPARRU EKONOMIKO GISA, 
ESTATUAREKIN ITUN BERRIA EGITEKO PROPOSAMENAK, ETA GURE 
IDENTITATE BEREZIAREN ALDEKO NEURRI ZEHATZAK.   
 

DEMOKRAZIA ETA GARDENTASUNAREN ATALEAN, GURE LAN ILDOAK ETA 
PROPOSAMEN ZEHATZAK BILDU DITUGU EGIAZKO DEMOKRAZIA 
BERRESKURATZEKO, BALIO DEMOKRATIKOETAN OINARRITURIKO JUSTIZIA 
BERRESKURATZEKO, TOKI ADMINISTRAZIOA SENDOTZEKO, 
HERRITARRENGANDIK HURBILEN DAUDEN ERAKUNDEAK BAITIRA, 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA ERREGENERAZIO DEMOKRATIKOA 
SUSTATZEKO, GARDENTASUNA HANDITZEKO, ETA GOBERNU IREKIA 
KONTZEPTUAN SAKONTZEKO.  
 
AZKENIK, BAINA EZ GARRANTZI GUTXIKOA, MEMORIA ETA 
BIZIKIDETZA ARLOETAN SARTUKO GARA, INDARKERIA MOTA GUZTIAK 
BAZTERTUZ, ADOSTUTAKO KONTAKIZUNA ERAIKIZ, PERTSONA 
GUZTIEN GIZA ESKUBIDEAK BALORATUZ ETA NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA 
ELKARTASUNA BULTZATUZ. 
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ONGIZATE ESTATUAREN KUDEAKETAN, GEROA BAIK ARGI DAUKA ADMINISTRAZIOAK, 
GIZARTEAK BEZALA, IRIZPIDE JAKIN BATZUEN ARABERA JOKATU BEHARKO DUELA; 
HOTS, ARRAZIONALTASUNA, PRODUKTIBITATEA ETA KALITATEA, BALIABIDEAK AHALIK 

ETA HOBEKIEN ERABILITA. EREDUA ALDATU BEHARRA DAGO, ETA HORREN ADIERAZLE 

DIRA FUNTSEZKO ZERBITZU PUBLIKOAK ETENGABE HONDATU IZANA, MURRIZKETA 

ETENGABEEK ERAGINDA, GERO ETA ZERBITZU GEHIAGO PRIBATIZATU DIRA, BEHAR 

HANDIENA DUTENENDAKO BABESA ETA LAGUNTZAK JAITSI DIRA, ETA KUDEAKETA 

PUBLIKOA ILUNKERIAZ EGITEA.  
 
ALDI BEREAN, GEROA BAIK HERRITARRENGANDIK ESPERO DU ARDURAZ ERABILIKO 

DITUZTELA HAIEN ESKUETAN JARRITAKO BALIABIDE PUBLIKOAK ETA, HORREN 

HARITIK, ZORROTZ-ZORROTZA IZANEN DA ZERBITZU PUBLIKOEN ETA GIZARTE 

PRESTAZIOEN KUDEAKETA ETA ERABILERARI LOTURIKO PORTAERA IRREGULARREN 

ETA/EDO IRUZURREN AURKA JOTZEKO ETA HAIEK ZIGORTZEKO. 

 
 
 
 
 

4.1 GIZARTE POLITIKAK 
 

 

4.1.1 ) ENPLEGUA 
 
Geroa Bain uste dugu Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala errespetatu behar 
dela eta, horren haritik, 23. artikuluak dio pertsona orok duela lanerako eskubidea, 
lana askatasunez aukeratzeko eskubidea, eta eskubidea ere zuzentasunezko 
baldintza asegarrietan aritzeko, eta langabeziaren aurkako babesa jasotzeko. 

 
Krisiak sekulako langabezia tasak ekarri ditu estatura, baita Nafarroara ere. 

Alde handiz, langabezia eta egoera ekonomikoa dira herritarren kezkarik handienak. 
Estatuak du langabezia tasarik handienetako bat ELGEko herrialdeen artean, 
iraupen luzeko langabezia barne.  

 
Neurriak ez dira gauza izan enplegu egonkor eta duina sortzeko; alderantziz, 

hau da, langile olde handia kanporatu izana sustatu dute, eta enplegua 
erregulatzeko espedienteak ere bai; prekarietatea areagotu da; lan istripuak 
nabarmen igo dira, ez baitira fiskalizatzen lan arriskuak prebenitzeko neurriak; eta 
desberdintasun nabarmenak daude gizonek eta emakumeek jasotzen dituzten 
lansarietan, lan berbera eginagatik ere.  

 
Legealdi honetan, Geroa Bairen helburu nagusia da langabezia tasa 

Estatuan nabarmen jaistea, Europako Erkidegoan batez beste dagoenaren 
parean egon dadin. Helburu ori lortze aldera, Gobernuak, Ongizate Estatua 
errotzeko behar den enplegu publikoari eusteaz gainera, behar bezalako baldintzak 
sortu behar ditu ekimen pribatuak desio bezalako enplegu bolumena sor dezan.  
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Geroa Bairen proposamenak kalitatezko enplegua sortzeko 

 

 Uztailaren 6ko 3/2012 Legea indargabetzea, “lan 
erreformari buruzkoa”, eta elkarlanean aritzea beste indar 
aurrerazale batzuekin lan merkatuari buruzko lege berria egiteko.  

 

 Enpresa txikiei eta ertainei, eta enpresa-sortzaileei, 
laguntzeko programa bat ezartzea negozioaren plangintzan eta 
kudeaketa estrategikoan eta operatiboan, finantza kudeaketan eta 
bankuekiko negoziazioan, eta berrikuntzaren eta nazioarteratzearen 
kudeaketan.  

 

 Aurreko programaren baitan, ekonomia sozialeko ekimenei 
berariazko bultzada ematea. Ekonomia sozialarekin lotuta dauden 
enpresa-erakundeekin lankidetza estuan aritzea.  

 

 Ikerketari buruzko eskumen osoa Nafarroaren eskuetan 
uztea, Foru Hobetzearen 44.7 artikulua betetzeko. Izan ere, Nafarroatik 
bertatik kudeatzeak aukera emanen du ikerketa gure behar eta 
lehentasunetara askoz ere hobeki moldatzeko. 

 

 Behar diren bitarteko guztiak ezarriko dira, enpresei ematen 
zaizkien diru-laguntzak aurreikusitako xedeetara bidera 
ditzaten (batez ere, epe luzerako inbertsioa eta enplegu egonkorra 
sortzea).  

 

 Behar diren bitarteko guztiak ezarriko dira, administrazio publiko 
guztiek (Estatukoak, autonomikoek eta tokikoek) beren zorrak 
Berankortasun Legeak ezarritako epeen baitan ordain ditzaten.  

 

 Behar diren programa guztiak bultzatuko dira, lanpostuko 
prestakuntza etengabearen maila hobetzeko, Europar 
Batasuneko herrialde gidarien mailetara iriste aldera.  

 

 Enplegua sortzeko pizgarri fiskalak handitzea, lantaldearen 
iraunkortasun handiagoari lotuta.  

 

 I+G+b-ri eta nazioartekotzeari lotutako pizgarri fiskalen 
jarraimendua egitea eta pizgarriak etengabe hobetzea.  

 

 Gutxienez etekinen laurden bat langileen artean 
(zuzendariak kanpo utzita) banatzen dituzten enpresentzako 
pizgarri fiskalak.  

 

 Euro-erregioak bultzatzea, sistema ezin hobea baita autonomia 
erkidegoek, ekonomian, masa kritiko eta proiekzio handiagoa eskura 
dezaten, ez bakarrik Europan, mundu osoan baizik.  
 
 

Gazte enpleguari buruzko berariazko proposamenak 
 

 Enpresa txikiei eta ertainei nahiz enpresa-sortzaileei 
laguntzeko programaren baitan neurri zehatzak hartzea 35 urtetik 
behekoentzat. Berariazko aholkularitza gazte langabeentzat, 
ekintzailetza eta autoenplegua bultzatzeko.   
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 Eskola-uztea ahalik eta gehien murriztea eta, aldi berean, 
behar diren jarduketak egitea, gazte gehiagok, DBHz gain, goi-mailako 
ikasketak ere buka ditzan, bai unibertsitatekoak bai lanbide 
heziketakoak.  

 

 Lehentasun berezia eman behar zaio gazte langabe ez-
kualifikatuentzako prestakuntzari, bekak antolatuta. 

 

 Benetako laguntza ematea gazteak nekazaritzan aritu daitezen, 
sektorea gaztetzeko, eta era berean, gizartearen nahiz ingurumenaren 
aldetik balio handiagoa duten ustiapenak eta ereduak ezartzeko.  

 

 Lan mugikortasuna gazteen artean sustatzea.  
 
 

Geroa Bairen proposamenak enplegu sistemak hobetzeko 
 

Gure irudiko, erabateko indarra dute eta erabat aplika daitezke Nafarroarako, 2015-
2019 Foru Parlamenturako, hauteskunde programan proposatutako neurriak. 
Nafarroako Gobernua, funtsean, horiei jarraituko zaie. Besteak beste:  

 
 Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren 

transferentzia Nafarroaren eskuetan uztea, bai eta langabezia-
laguntzak eta langabezia-sariak ere.  

 

 Sindikaturik ordezkatuenen kontzeptua zehazten duen estatu-
legea aldatzea, gizarte-hitzarmenetarako prozesuetan sartzeko.  

 

 Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna maila 
guztietan sustatzea (aukera berdintasuna, ordainsariak….).  

 

 Enplegurako Zerbitzu Publikoak berrikusi eta sendotzea, 
langabeak laneratzeko eta lanera bideratzeko politikak berraztertuta eta 
hobetuta 

 

 Enpresek enplegurako zerbitzu publikoen zeregina, egitekoak eta 
baliabideak hobeki ezagutzea, dibulgazio eta sentsibilizazio ekintzen 
bitartez.  

 

 Langabe bakoitzarentzako moldatuta dauden ibilbideak 
garatzea: abiapuntua zehaztea (adina, aldez aurreko prestakuntza, 
aldez aurreko lan esperientzia, norberaren inguruabarrak eta interesak), 
helmuga-puntua ezartzea, tutoretza-prozesua eta bidean jarraimendua 
egitea.  

 

 Gaitasun gutxieneko langabeen prestakuntza handitzea, 
etorkizuneko sektoreetan espezializatu daitezela sustatuta. Enpresek 
aipatu prestakuntzaren betebeharrak zehazteko prozesuan parte har 
dezaten bultzatzea.  

 

 Gizarte zerbitzuen eta enplegu zerbitzuen arteko 
elkarlana sendotzea, lan merkatuarekiko bitartekaritza eraginkorra 
egite aldera, pobrezian eta kanporaketan dauden langabeen inguruabar 
bereziak eta profila kontuan hartuta (kualifikazioa, bestelako arazoak, 
eskuragarritasuna).  
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 Enplegurako zerbitzu publikoek egindako lan-bitartekaritzen 
kopurua goitik behera handitzea (zerbitzu publikoen parte-hartzearen 
%, guztira egiten diren lan kontratazioen gainean).  

 

 Lan istripuen kontrako borroka bultzatzea.  
 
 

Jendea babesteko proposamenak 
 

Geroa Bairen irudikoz, egungo langabezia-laguntzen araubidea zola bat da, 
gutxienezkoa, eta inola ere ezin izanen dira murriztu. Alde horretatik, 
zenbatekoak eta epeak handitzearen aldeko neurri guztien alde eginen du, bai eta 
laguntzak malgutasun hobeagoz erabiltzearen aldeko neurriak ere.  

 
 Oinarrizko ekipamenduentzako edo premia bereziko 

ondasunentzako laguntza berezietarako kontusailak diru 
gehiagoz hornitzea eta laguntzak jasotzeko kudeaketa 
arintzea.  

 

 Geroa Bairen irudikoz, diru gehiago bideratu eta sistema hobeki 
antolatu behar da, oinarrizko errenta eraginkorra eta azkarra izan 
dadin, eta beharrik handienean dagoen jendeari helarazteko. Oinarrizko 
errenta, izan ere, prebentzio lanabes egokia da, jendea gizarte 
kanporaketa larriagoetara ez iristeko.  

 

 Krisia luzatzen ari dela ikusita, laguntza jasotzeko 
denboraldiak luzatu beharko lirateke (laguntza berritzeko 
denboraldiak arinduta), ez baitago lan-aukerarik.  
 
 

Horretaz gain, gure egiten ditugu Espainiako Giza Eskubideen aldeko 
Elkartearen proposamenak, honi buruz:  

 
 Zaurgarritasun handienean dauden langileendako gizarte babesa 

bermatzea. 
 

 Lanbide arteko gutxieneko soldata igotzea, langile guztiek 
ordainsari duin eta egokia jasoko dutela bermatzeko. 

 
 

 Espainiako enpresei galdatzea –multinazionalei, bereziki– ezar 
dezatela giza eskubideak egiazki betearazteko plan bat haien 
jardueraren garapenean, eta botere publikoek plan horren aplikazioa 
fiskalizatzea.   
 
 

Enplegua nekazaritzan eta abeltzaintzan 
 

Geroa Bairen irudiz, kooperatibak tresna ona dira, eta Nafarroan behar adinako 
esperientzia dute, nekazarien eta abeltzainen interesak defendatzeko, eta eredu 
hori sakon ezagutzera ematea proposatzen du estatuko beste leku batzuetarako.  
Horregatik, elkartegintza eta kooperatibismoa bultzatzeko konpromisoa 
hartzen dugu, jarduera eta lege zehazten bidez.  
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Gainera, lan-ildo nagusi hauek proposatzen ditugu: 
 

 Nekazari eta abeltzainen eta nekazaritzako elikagaien industriaren 
eta banaketa zabalaren arteko harremanetan zentzuzko prezioak 
ezartzea bermatzen duten ekimen guztiak bultzatzea eta laguntzea.  

 

 Lanpostuak sortzea eta teknika ekologikoak erabiltzea 
bultzatzen duen laguntza politika bat errotzea. Nekazariak, batez ere, 
eta eredu estentsiboagoak ahalbidetzen dituzten inbertsioak modulatzea 
eta positiboki diskriminatzea, baita sektorearen 35 barneko 
dibertsifikatzea xede duten inbertsioak ere.  

 

 Nekazari berri gazteen eta dagoeneko lanean ari diren 
profesionalen artean aldi baterako elkartze esperimentalari laguntzea. 
Gazteei laguntzea, pixkanaka edo mailaz maila jardueran has daitezen.  

 

 Kalitatezko produktuak lortzeko, ingurumenaren eta 
ekologiaren alorretako teknikak bultzatzea eta, badaezpada, 
genetikoki eraldatutako abere eta landare organismoei bost urteko 
luzamendua ezartzea.  

 

 Gure produktuen kontsumoa bultzatzea, eta horri 
eraginkortasunez ekiteko, lurraldeari loturiko bereizte eta identifikatze 
politikak baliatzea (jatorrizko deitura, adierazpen geografiko babestua, 
labela...), politika horiek behar bezala kudeatuz. Nekazaritzako 
elikagaietan (esnekiak, eztia…) jatorrizko etiketak jarri behar izatea, 
kontsumitzaileei gardentasun eta informazio handiagoa eskaintze aldera 
eta tokian tokiko produktuen kontsumoa sustatze aldera.    

 

 Aldi berean, ekoizleak kontsumitzaileari zuzenean saltzea, 
eta merkaturatze zirkuitu laburrak eta kontsumo arduratsuko sareak 
sortzea.  

 

 Ordezkari gehien dituzten sindikatu eta nekazaritza erakundeekin 
adostasuna bultzatzea.  

 

 Nazioarteko foroetan -Europakoetan batez ere- Nafarroak 
aktiboki parte hartzea ahalbidetzen duten neurriak bultzatzea.  
 
 
Geroa Baik, gainera, bere egin ditu Landa Garapenerako Espainiar Sareko 

Landa Ekintzarako Foroak (FAR) egindako proposamenak. Horregatik, konpromisoa 
hartzen dugu, honako xedeak gogoan hartuta:  

   

 Landa garatzeko politika eta neurriek enplegu egonkorra eta 
kalitatezkoa sor dezatela bermatzea ekonomia-jarduera iraunkorretan, 
eta nekazaritzako nahiz basogintzako soldatapekoen egoera hobetu 
dadin bultzatzea, prekarietatea eragotziz eta haien gizarte babesa 
hobetuz, gazteen eta emakumeen artean, bereziki.  

 

 Nekazaritza eredu familiar eta iraunkorra bultzatzea, landa 
ingurunean bertan bizi eta lan egiten duen nekazaritza familiarrak 
osatua, eta errenta eta lan nagusia nekazaritzatik eta abeltzaintzatik 
heldu dena, ingurumenarekin bat datozen ekoizpen moldeak erabiltzen 
dituena, eta ondare naturala nahiz kulturala zaintzen duena. Eredu hori 
bultzatze aldera, berariazko araudiak prestatu beharko dira, Nekazaritza 
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Familiarra aitortzeko, laguntza lehentasunak ezartzeko eta bestelako 
sustapen neurri bereziak ere hartzeko.  

 

 Baso ekoizleen elkartegintza eta taldekatzea sustatzea, produktu 
zurkarak eta bestelakoak mugiarazteko, egun ez baitzaie behar adinako 
baliorik ematen. Halaber, behar bezalako estrategia bat abiaraztea, 
mendi-industria katearen lehiakortasuna hobetzeko, produktu horiei 
balio erantsi handiagoa emate aldera.  

 

 Landa ingurunean jarduerak dibertsifikatu daitezen 
sustatzea, huraxe bultzatzeko neurrien bidez, eta dibertsifikatu nahi 
dituzten ustiapenak arautzen dituen lege esparrua berrikustea.  

 

 Lurralde estrategia berritzailea sustatzea, hitzarmen publiko-
pribatu prozesu endogeno bat oinarri harturik, Egiturazko Funtsak 
aplikatzeko, (FEADER eta FEMP), bai eta beste baliabide publiko batzuk 
ere, dibertsifikazio ekonomikoa sustatze aldera, eta enpresen eta 
lurraldeen arteko lankidetza bultzatze aldera.  

 

 Landa Ingurunearen garapen Iraunkorrari buruzko 45/2007 Legea 
bultzatzea, aurrekontu egokiz hornitzea, eta Landa Ingurunea 
Iraunkortasunez Garatzeko Programa berri bat lantzea, FEADER 
funtsen kargura dagoen programazioan bildutako jarduerak osatzeko, 
jardueren iraunkortasuna nahiz landa inguruneko bizitzaren kalitatea 
ziurtatuz.  

 

 Abeltzaintza estentsiborako Estatu Plana onestea, eta 
berariazko neurriak hartzea landa ingurunean funtsezko sektorea dena 
sustatzeko, funtsezkoa baita gizarteari, ekonomiari eta ingurumenari 
begira. Halaber, Dehesari buruzko Lege bat onestea, kudeaketa eredu 
berri bat sustatuko duena, abeltzaintza estentsiboaren etorkizuna 
ziurtatze aldera eta, horren bidez, dehesa-sistemen etorkizuna, jarduera 
hori era arduratsuan garatzearen mendean baitaude.  

» 
 
 
 

4.1.2) ETXEBIZITZA 
 

Geroa Bairentzat etxebizitza duina oinarrizko eskubidea da eta helburu du 
finantzaketa ahalegina nabarmen murriztea ohiko etxebizitza eskuratzeko.  
 

Geroa Bairen irudikoz, funtsezkoa da etxebizitza ordainean ematea 
egiazko aukera eraginkorra izatea, jendea ez dadin izan erabat sistema 
bidegabearen petxeroa, eta askotan, kontsumitzaileei behar bezalako informazioa 
eman ez izanaz baliatu dena hipoteka-maileguen xedapenen inguruan.  
 

Diru-laguntzak mantendu behar dira, ahulenek gizarte etxebizitzan sar 
daitezen; etxebizitzen tamaina dibertsifikatu behar da, eskatzaileen benetako 
premiei erantzuteko; eta hainbat talderi lehentasuna eman behar zaie etxebizitzan 
sartzeko: emantzipazio prozesuan dauden gazteei, errenta apaleko eta gizarte 
bazterketan daudenei, edo gurasobakarreko familiei. Eta, zentzu berean, 
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etxebizitzak eta ostatuak gaitu behar dira unibertsitateko ikasleentzat, genero-
indarkeriaren biktimentzat, bananduentzat eta 65 urtetik gorakoentzat.  

 
 

Geroa Bairen proposamenak 
 
 Etxebizitza ordainean ematea ezartzea hipoteka-maileguaren 

kuotak ordaindu ezin dituztenendako irtenbide gisa, legeria egoki, 
sakon eta oso batekin, banku-entitate guztiak lotuko dituena.  

 

 Zaurgarritasun ekonomikoan eta sozialean dauden 
pertsonen eta taldeen etxegabetzea legez debekatzea, bizitzeko 
alternatiba egokirik egituratzen ez bada. 

 

 Alokairuko etxebizitza publikoaren eskaintza sustatzea harik eta 
sektorean egiten den esku-hartzearen % 30 izan arte (low cost: 70 
metro koadro, gehienez 400 eurotan), gazteen emantzipazioa 
sustatzeko, etxebizitzen prezio garestiak galarazia baitago.  

 

 Erosteko eskubidea dakarren alokairuko etxebizitza 
publikoen kopurua handitu beharko litzateke.  

 

 Etxebizitzen alokairuaren BEZa erosketaren BEZarekin 
fiskalki parekatzea.  

 

 Administrazioak aseguruak edo bermeak abiaraztea, etxebizitza 
hutsak errentan uzten dituztenentzat.  

 

 Etxebizitzak alokatzen dituzten jabeentzako bermeak legez 
handitzea. 

 

 Jabeei aukera ematea, errentan utzitako higiezin bat lehen lerroko 
senitarteko batentzako erreklamatzeko. 

 
 

Babes bereziko neurriak 
 

Aipatutakoaz gainera, Geroa Baik bere egiten ditu Espainiako Giza Eskubideen 
Aldeko Elkarteak etxebizitza arloan egindako proposamenak. Beraz, konpromisoa 
hartzen dugu honakoaren alde lan egiteko:  

 
 Etxebizitzari buruzko estatu politika integral eta koordinatua 

egitea, oinarri hartuta giza eskubideak eta zaurgarritasun handienean 
dauden pertsonen babesa. 

 

 Honakoa arautzea 
a) lurzoruaren erabilera interes orokorrarekin bat, 

espekulazioa eragozteko; 
b) etxebizitzaren merkatua, egiazki berma dadin etxebizitza 

egoki, eskuragarri eta irisgarri baterako eskubidea.  
 Behar diren neurriak hartzea: 

a) praktika batzuk epaitzea sustatzeko, hala nola jazarpen 
immobiliarioa, higiezinen sektoreko ustelkeria eta bazterketa.  
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b) etxebizitzarako eskubidearen justiziabilitatea ezartzeko, 
Giza Eskubideen Nazioarteko Eskubidearen tresnekin bat, eta 
Konstituzioan ere sartzea oinarrizko eskubidearen mailarekin.  

 
 

Landa ingurunea suspertzearen aldeko apustua 
 

Era berean, eta landa inguruneko etxebizitzari dagokionez, Geroa Baik bere egin 
ditu Landa Garapenerako Espainiako Sareko Landa Ekintzarako Foroak egindako 
proposamenak. Horregatik, konpromisoa hartu dugu onetan lan egiteko:   

 
 Landa ingurunea hobetzea, landa garapeneko nahiz lurralde 

antolamenduko estrategien bidez, landa inguruneko herrietan 
sustatzeko bizi-kalitatea, egoitza eta jarduera ekonomiko iraunkorra, 
herriak jendez hustea geldiaraziz, eta are, egoera leheneratuz, gazteena 
bereziki.  

» 
 
 
 

4.1.3 ) OSASUNA 
 

Kalitatezko eta izaera asistentzialeko osasun publikorako eskubidea 
bateragarria da erakunde nahiz organismo publikoek bizitza osasungarrirako 
prebentzio eta sustapen neurriak egituratzeko beharrarekin.  

 
 

Proposamen nagusia 
 

 Apirilaren 20ko 16/2012 Errege Dekretu Legea 
indargabetzea. Osasun unibertsalerako sistema nazionala, doakoa eta 
zergen bidez finantzatua gure ongizate-estatuaren ezaugarri 
nagusietako bat dela defendatzea.  

 
 

Hobekuntza neurri orokorrak 
 

 Inbertsioa handitzea osasun zerbitzu publikoen kalitatea 
eta irisgarritasuna hobetzekoa, mendekotasun handian dauden 
adinekoentzako eta gaixoentzako laguntza lehenetsiz, bai eta patologia 
kronikoak dituzten gaixoentzako laguntza ere. 

 

 Profesional kopurua handitu dadin sustatzea, Osasun 
Sistema herrialderik garatuenetako kalitate estandarretara egokitzeko.  

 

 Baliabideen eraginkortasuna eta zentzuzko erabilera 
bermatzea. Lehentasunez ebidentzia zientifikoan oinarrituriko 
jarduketak finantzatuz. Adituen Agentzia Ebaluatzailea sortzea, 
tratamendu berriak eta teknologia berriak aztertzeko, osasun zerbitzuen 
zorroan sartu aurretik, ebidentzia zientifikoaren kanonak oinarri 
harturik, eta kostu-eraginkortasun irizpideekin bat. 
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 Ziber-osasuna. Informazioaren teknologiak eta telemedikuntza 
sustatzea. Profesionalek historia kliniko guztiak eskura ditzaten erraztea 
(horretarako, euskarri informatikoa ezarri behar da)  Estatu osoan, eta 
errezeta elektronikoa ezartzea.  

 
 

 Osasun komunitarioa sendotzea. Lehen Laguntzako taldeek 
laguntza erabakigarria emanez. 

 

 Osasun Mentala. Koordinazio sozio-sanitarioa sendotzea, osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonendako arreta psikosoziala 
sustatzeko. Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak laneratu eta 
gizarteratzeko arreta zerbitzuak sustatzea, eta senideei laguntzea.  

 

 Azken borondateak eta heriotza duina. Eutanasiari buruzko 
eztabaida eragitea. 

 

 Epeen legea haurdunaldia borondatez eteteko.  
 

 
Beste neurri batzuk 

 

 Osasuna politika guztietan. Sinergiak sortzea, proposamen 
politiko guztiek balora dezaten jendearengan nahiz ingurumenean 
ahalik eta onurarik gehien eta ondorio kaltegarririk gutxienak eragitea. 
Proposamen eraginkorren bidez, ziurtatzea jarduketak orok kontuan 
hartzea osasunean zer ondorio izanen dituen (mugikortasuna, 
ingurumena, hezkuntza, etab.). Osasunaren gaineko Eragina 
Ebaluatzeko Legeak xedatutakoa egiazki aplikatzea politika publikoei 
dagokienez.  

 

 Herritarren gaikuntza eta parte-hartzea. Osasun erakundeei 
gardentasuna eta kontuak azaldu ditzatela galdatzea, eta haien lanen 
ebaluazio publikoa egitea, irizpide objektibo, esplizitu eta publizitatuekin 
bat, eta era berean, jendearen eskura egotea erabakiak hartzeko erabili 
den informazio guztia (osasunari buruzko emaitzak, baliabideen 
adierazleak, funtzionamendua, produktibitatea, kalitatea, helburuak 
betetzea, etab.). Osasun politikak lehenesteko prozedurak parte-
hartzailea eta gardena izan behar du, eta osasunean komunikazio 
estrategia egokia abiarazi behar da, hala herritarrei osasun arloko 
estrategia eta politiken berri emateko, nola komunitateen eta 
gizabanakoen aukera osasungarriak errazteko.  

 

 Aurrea hartzeko politikak eta osasunerako hezkuntza 
sendotzea. Behar diren ekintzak garatuko dira, herritarrak, gaixoak eta 
zaintzaileak prestatzeko. Hezkuntza maila guztietan osasunarekin nahiz 
ohitura osasungarriekin loturiko gaiak sar daitezen sustatzea.  

 

 Osasuna eta nazioarteko harremanak. Gure osasuna hein 
handian Europar Batasunean eta nazioarteko beste esparru batzuetan 
erabakitzen da. Itunen negoziazioek (Merkataritza eta Inbertsiorako 
Atlantikoaz gaindiko Akordioa, kasu, -ingelesez TTIP-) eragin 
nabarmenak eduki ditzakete osasunean eta osasun zerbitzuen 
antolaketan. Gobernu arduratsuak nazioarteko politikan eragiteko plan 
egituratua ezarri behar du. » 
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4.1.4 ) MENDEKOTASUNA 

 
Gure gizartean denetariko mendekotasun egoerak daude, eta oso ugariak dira; 
beraz, mota horietako bakoitza banan-banan aztertu behar da, zer baldintza dituen 
kontuan hartuta.  

 
Hala ere, lan-ildo nagusi batzuk ezar daitezke.  

 
 

Geroa Bairen proposamenak mendekotasunaz 
 

  Pentsioen egungo lege-esparrua gutxienezko kontu bat 
bezala hartu behar da, eta ez da inola ere okertu behar. Geroa 
Baik sistemaren kalitatea hobetuko duten neurri guztien alde eginen du. 

 

 Tresna erabilgarriak bilatzea proposatzen dugu, desgaitasuna 
duten pertsonak gaitzeko, haien jarduera tasaren haustura 
murriztuz, desgaitasunik gabeko biztanleria orokorraren gainean. 
Gizarteratzea, hein handian, lotua dago lan merkatuan sartzeari, 
enplegu duinaren bidez.  

 

 Desgaitasunari loturiko legerietan, politiketan, estrategietan eta 
ekintzetan ikuspegi barne-hartzailea hartzea, segregazioaren edo 
bereizketaren aurka.  

 

 Zerbitzu publikoak gerora sortutako desgaitasun 
egoeretara egokitzea, gero eta gehiago baitira, hala nola osasun 
mentaleko arazoak, garuneko min eskuratua edo gaixotasun arraroak.  

» 
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4.1.5 ) HEZKUNTZA 
 

Hezkuntza giza eskubidea da eta 1948ko Adierazpen Unibertsalean aitortua dago. 
Europar Batasunak berak bere helburu estrategikoen artean jasoa du irakaskuntza 
iraunkorra eta ikasleen mugikortasuna ahalbidetzea, kalitatea eta eraginkortasuna 
hobetzea, berdintasuna, gizarte-kohesioa eta herritar arduratsuak sustatzea, eta 
sorkuntza nahiz berrikuntza handitzea. Geroa Baik bat egiten du helburu horiekin 
eta haren irudiko, hezkuntza funtsezko zutabeetako bat da gizarte bidezkoak, 
demokratikoak, parte-hartzaileak eta aurreratuak osatzeko.   
 

Geroa Bai honelako hezkuntzaren aldekoa da: hezkuntza publikoa, 
doakoa, ezberdintasunen berdintzailea, barne-hartzailea, hezkidea, 
parte-hartzailea, demokratikoa eta laikoa. Horren haritik, gure ustez, 
Hezkuntza Kalitatea Hobetzeari buruzko 8/2013 Lege Organikoak (LOMCE) alde 
batera utzi du hezkuntzarako eskubidearen gutxieneko edukia. Premiazkoa da 
hezkuntzari buruzko lege berri eta iraunkor bat egitea, ahalik eta adostasunik 
handienarekin, eta hezkuntza erkidego osoak parte hartuta eta engaiatuta, 
hezkuntza arloko itunerantz aurrera jotzeko.  

 
 

Geroa Bairen oinarrizko proposamena 
 

 LOMCE indargabetzea, tresna txarra baiteritzogu 
etorkizunerako hezkuntza planak gidatzeko. Geroa Baik LOMCE 
indargabetzea sustatuko du, gainerako indar aurrerazaleekin 
batera. Eta lege berria onestea sustatuko du, ahalik eta alderdi 
gehienekin adostua, oinarri harturik hezkuntza kontuak, 
berrikuntza, kulturartekotasuna, arreta guztiondako 
hezkuntzan pausatuta, eleanitza,  Autonomia Erkidegoen 
aniztasuna nahiz dibertsitatea eta berezko hizkuntzak errespetatuko 
dituena.  

 
Lege berriak: 
 

 Gaitasunak garatzera bideratutako curriculumak 
diseinatu eta ezarri beharko ditu, ezagutza zabala eta 
aldakorra sen kritiko batetik eskuratzeko.  
 

 Jakintza arlo guztiak txertatu beharko ditu eta 
berreskuratu humanitateei, arte hezkuntzari, tutoretzei eta 
abarri eskainitako denborak… derrigorrezko hezkuntzan.  

 

 Atzerriko hizkuntzak ikasteko programa adostua 
ezartzea, hizkuntza bakoitzaren erabilera esparruei lotua, Haur 
Hezkuntzatik DBHko 4. Mailaraino, bai eta derrigorrezkoaren 
ondoko irakaskuntzan ere, komunikaziorako oinarrizko trebezia 
helburutzat hartuta harreman informaletan ulertzeko, eta 
hizkuntza batean B1 maila lortzea 16 urtetan.  

 

 Erkidego bakoitzeko berezko hizkuntza eta kulturaren 
gutxieneko ezagutza sustatu eta bermatzea.  
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 Vatikanoko Estatuarekiko konkordatua salatzea, 
irakaskuntza erlijioso konfesionala ezabatu eta egitate 
erlijiosoaren ikasketa ezartzea. Hezkuntza 
administrazioaren mendean egonen dira edukiak eta gai hori 
emateaz arduratuko diren langileak.  

 

 Ebaluazioa hobekuntza tresna gisa erabiltzea, Ikastetxeen 
arteko lehiakortasuna eta ikasleen segregazioa sustatzen 
dituzten kanpo proben aplikazioa ezabatzea.  

 
 

Geroa Baiko beste lan-ildo batzuk 
 

 Hezkuntzaren helburua izanen da ikasleak gizarte aldakor eta 
mugikortasun handiagoko bateko herritar gisa prestatzea, 
munduko edozein lekutan moldatzen jakiteko, horrek inola ere 
eragotziko ez duela inguru hurbilarekiko ezagutza eta lotura 
(kulturala, hizkuntzazkoak, soziala…). Hizkuntza ikasteko politika egin 
behar da Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparruaren baitan, 
Europar Kontseiluak onetsia, kultura-aniztasunaren barean txertaturiko 
eleaniztasunaren alde egiten duena.  

 

 Sare publikoa hezkuntza-sistemaren ardatza eta 
bizkarrezurra izanen da, laikotasun barne-hartzailea oinarri hartuta. 
Eta sare pribatua subsidiariotzat joko da. Sare pribatu itunduak bete 
beharko ditu legez ezarritako betebeharrak oro, diru publikoen bidez 
finantzatutako zerbitzu publiko bat eskaintzen duen bitartekaria denez 
gero, eta segregazio mota oro bazter utziko da.   

 

 Ikasle guztiak hezkuntza publikoan sartzea bermatzea, eta 
errenta familiarraren arabera, erabateko doakotasuna eskaini horixe 
behar dutenentzat, ikasliburu eta koadernoetarako, familiei aurretiazko 
fidantzarik jarri behar izan gabe.  

 

 Administrazioak Haur Hezkuntzaren 0-3 zikloa 
finantzatzea, kalitatezko estandarrak oinarri hartuta eta legez 
arautua, etapa horretako hezkuntza izaera onartuta, eta etapa 
hori laguntzazkoa dela dioten ikuskerak baztertuta.  

 

 Hezkuntzan inbertsio handiagoak egitea, BPGaren %etan 
Europako batez bestekora hurbilduz, hezkuntza emaitzak hobetze 
aldera.  

 

 Behar bezalako beka-sistema berreskuratzea, 
Unibertsitatean sartzea berma dezan, familiaren egoera 
ekonomikoa alde batera utzita, hau da, gaitasuna duen ezein 
persona ez dadila unibertsitateko ikasketak egin gabe gelditu, diru-
baliabiderik ez duelako.  

 

 LHko eskaintza berriro diseinatzea, mahai 
errepresentatibo bat eratuta, eta eskaintza zabaltzen ari den 
eskarira egokituz eta koordinazio handiagoz ekinez.  

 

 Ikasleen dibertsitatea errespetatzea, kulturartekotasuna 
ardatz harturik, eta horrela ikastetxeko hezkuntza proiektua 
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prestatzea hezkuntza erkidegoko sektore guztiek parte hartuta, eskola 
gizartera zabalduz. plan proaktiboak eta prebentiboak ezartzea 
arrazakeriaren, bazterkeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko, bai 
eta berdinen arteko indarkeriaren aurka ere.  

 

 Ikastetxeak demokratizatzea eta autonomia handiagoa 
ematea, kontrol, baliabide eta lidergo handiagoz hornituz, eta kanpo 
eta barne ebaluazioa egitea, eta etengabeko hobekuntza, kalitatezko 
hezkuntza bermatze aldera.  

 

 Lan-baldintza duin eta egonkorrak bermatzea 
irakasleentzat, ikasleen mesedetan. Ikasleen ratioak txikiagoak 
izan daitezela ikasgelako, zuzeneko irakaskuntza orduak murriztuz, eta 
irakasleen plantillei egonkortasuna emanez.  

 

 Geroa Baik indarreko legeriaren erreforma sustatuko du, arlo 
honetan autogobernua ahalbidetzeko.   

 
 

Landa Ekintzarako Foroaren proposamenak aintzat hartuta, guk ere hauxe 
proposatzen dugu jarduketa-ildo gisa:  

 
 

 Landa ingurunean prestakuntza sustatzea; Lanbide 
Heziketa, bereziki.  

 
 

Giza Eskubideak Hezkuntzan 
 

Geroa Baik bere egin ditu Espainiako Giza Eskubideen Aldeko Elkarteak hezkuntza 
arloan egindako proposamenak. Honatx konpromisoak, besteak beste:   

 
 Hezitzaileen prestakuntza etengabea sendotzea, ikasleen artean 

gertatzen diren jazarpen egoerak atzemateko eta konpontzeko 
sentiberatasuna gara dezaten.  

 

 “Elkar bizitzen ikasi” helburuarekin bat egitea, DIDHri eta 
Espainiako Konstituzioaren 27. artikuluari jarraiki.  Irakasleen hasierako 
prestakuntzan eta prestakuntza iraunkorrean behar den gaitasuna 
garatzea, bizikidetzan hezteko eta gatazkak bake bidez moldatzeko. 
Eskola Bizikidetzarako Behatoki ezabatua indarrean jartzea. 

 

 Sexuen arteko bizikidetzarako eta elkarrekiko errespeturako 
gaitasun emozionalak, sozialak eta etikoak lantzea, lehen hezkuntza-
etapetatik.. 

 

 Giza Eskubideei buruzko prestakuntza sendotzea, ia ez 
baita ageri irakasle izan nahi dutenen ikasketetan, ezta irakasleka 
prestatzkeo masterretan ere.  Eta Unibertsitateetan giza eskubideetan 
prestatzeko lerroak sortzea, ikasle eta helduentzat; gurasoentzat, 
bereziki. 

» 
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4.1.6 ) BERDINTASUNA 
 

Legealdi honetan, krisi ekonomikoaren aitzakiapean, murrizketa askori aurre egin 
behar izan diegu, eta murrizketa horien ondorioz, arrakala handitu da biztanle 
ahulenen eta ahaltsuenen artean. Horrek zuzenean ukitu du Genero Berdintasuna, 
eta oso nabarmen jaitsi dira, adibidez, genero indarkeriaren biktima izan diren 
emakumeei laguntzeko diruak. Era berean, saiakera handiak egin dira 
emakumeendako eskubideak hainbat arlotan murrizteko: lana, zainketak, 
haurdunaldia borondatez etetea edo hezkuntzan, batzuk aipatzeagatik. Geroa Baik  
egiturazko aldaketa nahi du genero-berdintasunerantz jotzeko. 
Horretarako, honatx proposatzen ditugun neurri nagusi batzuk: 

 
 

Politika publikoen esparruan 
 

 Legeek generoan zer eragin duten azter dadin galdatzea.  
 

 Estatuko Aurrekontu Orokorretan genero-ikuspegia txertatzea.  
 

 Organoetan egiazko parekidetasun instituzionala ziurtatzea, 
hala nola ministerio, estatu-idazkaritza eta gainerako botere-
esparruetan.  

 

 Komunikazioetan, hizkuntzaren eta irudiaren erabilera ez 
sexista eta integratzailearen alde egitea, baita publizitatean ere. 

 

 Berdintasun Behatoki espezializatu bat sortzea, zeharkako 
izaera izanen duena.  

 

 Emakume elkarteen eta talde feministen parte-hartze 
aktiboa behar da, planen eta ekintza politikoaren diseinuan.   

 

 Berdintasunari buruzko Legea egiazki bete dezatela galdatzea 
laguntza publikoak eskuratu nahi dituzten erakundeei.  

 

 Berdintasuna enpresetan bermatzea, hala soldatetan nola 
emakume zuzendarien kopuruan, lan-segregazioa eta lan 
feminizatuen prekarizazioa gaindituz.  

 

 Lan-bateragarritasunaren aldeko politikak bultzatzea, gizonek 
ere erantzunkidetasunaz joka dezaten zainketa lanetan, eta emakume 
gehiagok botere-organoetan parte har dezaten.  

 

 Jaiotza eta Adopzioko Baimen Berdin eta Besterenezinen 
Lege Proposamena (PPiiNA) babesten jarraitzea, aitatasun eta 
amatasun baimenen iraupena pixkanaka berdintzeko. Geroa Baik Lege 
Proposamena Kongresuan aurkeztea babestu du.  

 

 Behar bezalako programak sustatzea, gizarteak, oro har, eta 
gizonek, bereziki, maskulinitatearen eredu nagusiari buruzko gogoeta 
egin dezaten, eta gogoeta ere, genero horretakoak izate hutsak ematen 
dizkien pribilegioekin duten harremanei buruz, eta egungo botere-
desberdintasunei buruz.  

 Landa Ekintzarako Foroaren proposamenak gure eginez, 
Nekazaritza Ustiapenen Titulartasun Partekatua sustatzea proposatzen 
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dugu (Legeak dakarrenaren arabera) eta emakume nekazariaren 
egitekoa sustatu eta sendotzea.  

 
 

Genero-indarkeriaren aurka 
 

 Itun handi bat lortzea, ahalik eta erakunde, politika nahiz gizarte 
eragile gehien lotzeko genero-indarkeriaren aurka. 

 

 Gizartea arazoaz sentsibilizatzeko kanpainak bultzatzea. 
Horrekin bat, hezkidetza eta sexu-heziketa, zeharkako elementu 
gisa, hezkuntza-erkidego osoa lotzeko.  

 

 Genero-indarkeriaren hasi eta euskarri nagusia bukatzea: 
desberdintasuna.  

 

 Garantia-funts bat ezartzea genero-indarkeria pairatu eta 
pentsiorik jasotzen ez duten emakumeen aurka.  

 

 Biktimei laguntza emateko talde integralak sendotzea.  
 

 Baliabide espezializatuak sustatzea; harrera-etxeak, adibidez.  
 

 Biktimak laguntzeko boluntariotza espezializatu bat sendotzea.  
 

 Toki entitateekin eta erakunde feministekin elkarlanean, eraso 
sexistak egon daitezkeen puntu beltzen mapa bat egitea, ahalik eta 
lasterren ezabatzeko.  

 
 

Haurdunaldia eteteko eskubideak 
 

 Emakumeen ugalketa autonomiarako eskubidea bermatzea; 
emakumearen beraren erabakia soilik izanen da haurdunaldia 
borondatez eteteko zergatia.  

 

 Eskubide honen izaera unibertsala bermatzea, eta haren 
normalizazioa galdatzea, sare publikoaren barneko osasun prestazioa 
den aldetik. 

 
 

Prostituzioa eta sexu-esplotazioa 
 

 Sexualki esplotatzen duten sare eta taldeen kontrako 
jazarpen instituzionala. 

 

  Prostitutak osasun eta laguntza zerbitzu publikoetan sar 
daitezen bermatzea. 

 

 Gizartean eztabaida eragitea, estigmatizazioa amaitzeko 
 
 

LGBT kolektiboaren eskubideen benetako berdintasunaren alde  
 

 LGBTfobiaren aurkako lege integral bat onestea, eta legean 
astungarria izatea sexu joerak edo identitateak eragindako 
bazterkeria. 

 LGTBQ kolektiboa artatzeko berezko zerbitzua bat sortzea. 
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 LGBTfobiari zeharkakotasunez eta erakunde guztietan aurreko 
egiteko programa hezigarriak, sozialak eta kulturalak garatzea 
erakunde guztietan. 

 
 

Berdintasuna, giza eskubide 
 

Geroa Baik bere egin ditu Espainiako Giza Eskubideen Aldeko Elkarteak Berdintasun 
arloan egindako proposamenak, besteak beste:   

 
 Emakumeen aurkako indarkeria formen definizioa 

handitzea, 1/2004 Lege Organikoaren prebentzio, prozesu, zigor eta 
babes neurriei dagokienez.  

 

 Politika publiko integralak ezartzea, emakumeek lidergoa, 
ahalduntzea eta gobernantza demokratikoan parte hartzea bermatzeko.  

 

 Hezkidetza Espainiako hezkuntza sisteman eraginkortasunez ezar 
dadin sustatzea, haurtzarotik gizonen eta emakumeen arteko 
bizikidetza, errespetua eta elkar aditzea gauzatzeko, eskola-curriculuma 
bere osoan hartuz, adin helduan bizikidetza gatazkei aurrea hartze 
aldera.  

» 
 
 
 

4.1.7 ) IRAUNKORTASUNA ETA INGURUMENA 
 

Geroa Bairen irudiko, politika publikoek iraunkortasunaren printzipioekin bat etorri 
behar dute: oparotasun ekonomikoa, gizarte-kohesioa, eta ingurumen kalitatea. 
Gobernantza berriak oinarri ditu berrikuntza, herritarren parte-hartze, eta natur 
baliabideak erantzukizunez erabiltzea.  
 

Irizpideok zeharkakotasunez hartu behar dituzte politika sektorial guztiak, 
aurrerapeneko, gizarte-ongizateko eta bizi-kalitateko eredu berria finkatuko bada.  
 

Gainera, eta oinarrizko printzipio gisa, kultura berriaren aldekoa da Geroa 
Bai natur baliabideek, lehengaien eta energiaren erabileran eta kudeaketan.  
Eraginkortasuna oinarri duten kultura berria, xahukeria eta eraginkortasunik eza 
eragotziko dituena: kontsumo arduratsuaren alde tinko egiteko tenorea da.  

 
 

Geroa Baik proposatutako lan-ildoak 
 

Elkarlanean arituko gara honakoa proposatzen duten ekimenekin:  
 
 Joan den legealdian onetsitako ingurumen arloko arauak 

berrikustea, atzerapena ekarri baitute aurreko egoeraren 
aldean:  

 

o Kostaldeari buruzko Legea garatzen duen Errege 
Dekretu berria;  
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o Mendiei buruzko Legea, baso suteek erretako lurren 
urbanizazioa berriz ere ahalbidetzen duena;  

 

o Ingurumen Ebaluazioari buruzko 21/2013 Legea, 
fracking tekniken bidezko ustiapenerako baimenak 
lortzeko tramiteak arintzen dituena;  

 

o edo “eguzkiaren zerga” ezarri duen Errege Dekretua, 
2015eko urrian onetsia.  

 

 Estatu legeak egitea, Parisko Klima 2015 Konferentziaren 
(COP21) printzipioei eta ondorioen funtsari jarraikiz.  

 

 Epe laburrean “itzalketa nuklearra” egitea, energía nuklerra 
bazter utzita eta berriztagarrien aldeko apustu tinkoa eginez.  

 

 Ingurumen eta gizarte printzipioetan oinarrituriko zerga 
erreforma sustatzea, kutsatzen duenak ordaindu eta kontserbatzen 
duenak jasotzen du printzipioekin bat.  

 

 Legerian aitortzea Europar Batasunak proposaturiko 
helburua, 20/20/20 esaten zaiona: hots, 2020rako, CO2 isuriak 
gutxienez ere % 20 jaistea haren lurralde-esparruan, energiaren 
eraginkortasuna % 20 igotzearen ondorioz, eta eskari energetikoaren % 
20 energia berriztagarriekin betetzearen ondorioz.  

 

 Mugikortasun Iraunkorrari buruzko Legea behingoan 
prestatu eta onestea, martxoaren 4ko 2/2011 Legean ezarritakoaren 
arabera, ez baitzen moldatu 2008-2011 legealdian, eta 2011-2015 
legealdian onetsi.  

 

 Lehengaiak xahutzea edota kutsadura handiegia eragiten duten 
ekoizpen prozesuak edo produktu merkaturatzeak zigortzea 
(plastikoak, bilgarri neurrigabeak,…). 

 

 Erabiltzen ez diren minizentral hidroelektrikoak 
berreskuratu eta berrerabil daitezen bultzatzea, bai eta azterlan 
eta proiektu zehatzak ere, egun eraikita dauden urtegiak eta ubideka 
aprobetxatzeko, argindarra era berriztagarrian ekoizte aldera.  

 

 Energia eraginkortasunez erabiltzeko eta argi kutsadura murrizteko 
irizpideak aplikatzea argiteria publikoko sistemetan.  

 

 Gaueko Zerua Babesteko Legea aldatzea, eta arau orokor hau 
ezartzea: % 0 FHS.  

 
 

Iarunkortasuna landa ingurunean 
 

Gure proposamenak honako lan-ildoei jarraikitzen zaizkie:  
 

 Energia berriztagarrien garapena sustatzea, autokontsumo 
moldea bereziki, eraikin pribatu eta publikoetan, baita ekoizpen 
instalazioetan ere.  

 

 Egungo ureztalurrak modernizatzea, egun eskura dauden 
teknika onenen arabera. 
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Landa Ekintzarako Foroaren proposamenak gure eginez, lan-ildo hauek ere 
gehitu ditugu:  

 
 Ekoizpen eta elikadura ekologikoa sustatzea, bai eta 

kalitatezko ekoizpenak ere, iraunkortasunezko irizpideekin bat. 
Horretarako, kalitatezko produktuak sustatuko dira, tokian tokikoak eta 
garaian garaikoak, lurrari lotutakoak, eta erraztasunak emanen dira 
zuzenean saltzeko eta merkaturatze kate laburrak antolatzeko, ekintza 
planak eginez (edo daudenak sendotuz), elikagai ekologikoak 
zabaltzeko eta haien ekoizpena, eraldaketa eta kontsumoa finkatzeko.  

 

 Baso biomasaren aprobetxamendu iraunkorra sustatzea, 
landa inguruneko biztanleria inplikatuz.  

 

 Mendiko suteen kontrako borroka estrategia birpentsatzea, 
haren aplikazioa lehenetsiz sute arrisku ertain/altuko eremuetan, eta 
prebentzio neurri aktiboen alde egitea, landa ingurunea dinamizatzea 
oinarri hartuta (abeltzaintza estentsiboa, adibidez). Giza baliabideak eta 
baliabide materialak mantentzea, suteak begiratu eta itzaltzeko.  

 

 Basogintza sektore sozio-ekonomikoko sustatzeko Plana 
diruz hornitu eta haren aplikazioa bultzatzea, baso kudeaketa 
arduratsua sustatzeko.  

 

 Lurzoruak kontserbatzeko Estatu Lege bat onestea.  
 

 Fitosanitarioak iraunkortasunez erabiltzeari buruzko araudi 
berriaren aplikazio eraginkorra bermatzea.  

» 
 
 



 

 47 

 

4.1.8 ) AZPIEGITURAK 
 

 “Ingurumena eta Iraunkortasuna” atalarekin lotuta, Geroa Baik mugikortasun 
iraunkorraren alde egin nahi du mugikortasunera bideratzen diren inbertsioetan. 
Trenbidearen aldekoak gara, jendea eta salgaiak distantzia labur, ertain eta luzean 
garraiatzeko; eta tranbiaren nahiz autobusaren alde ere bai. Aurrekontuetan auto 
partikularrerako eta bitarteko horietarako erabiltzen diren diruak mugikortasun 
iraunkorraren alde lerratu behar dira argi eta garbi.   
 

Laburbilduz, Geroa Bairen iritziz helburua da jendea eta salgaiak 
asfaltotik eta okupazio apaleko banako ibilgailuetatik trenera pasatzea, 
eta horrela, Nafarroa Europako gainerako lurraldeekin nazioarteko bide zabalean 
lotzea, eta gisa horretan, bertako produktuak esportatzeko eta hemengo jendea 
garraiatzeko dagoen oztopoa gainditzea. 

 

 
Mugikortasun iraunkorrerako azpiegiturak 

 
 Geroa Bairen lehentasuna da Nafarroa ingurunearekin eta 

Europako gainerako lurraldeekin lotzea nazioarteko trenbide zabaleran, 
bai eta gaitasun handiko trenbideen bidez ere.   

 

 Geroa Baik proposatzen du Nafarroak bere gain hartzea hurbileko 
trenbideen eskumena, herritarrei zerbitzua hobea eskaintzeko.    

 

 Geroa Baik IATA kalifikazioa nahi du Iruñeko 
aireportuarentzat, nazioarteko aire-mapan ager dadin; eta zuzeneko 
hegaldiak izatea Noaindik Europako hiriburu batzuekin; Frankfurt eta 
Londresekin, adibidez.  

 

 Geroa Baik borroka eginen du Iruñea-Jaka autobiako lanak 
buka daitezen, nafar tartea bukatua baitago.    

 
 

Hazkunde iraunkorrerako azpiegiturak 
 

 Geroa Baik urtegi handien proiektuak sakon berrikustea 
galdatuko du; Esako urtegia handitzeko egitasmoa, adibidez.   

 

 Geroa Baik lan eginen du egun dagoen azpiegitura bat 
(Nafarroako Ubidea) ahalik eta hobekien erabil dadin, egiazko 
ekarpen eraginkorra izan dadin enplegua sortzeko ureztatzen dituen 
lekuetan.    

 

 Geroa Baik nahi du eraikitzeko dauden azpiegiturak edo 
azpiegitura tarteak irizpide modernoekin bat egitea, bideragarritasun 
azterlan sakon eta zehatzak eginez, eta orain arte diru publikoetan 
gertatu den xahukeria eragotziz.  
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Landa ingurune biziagoaren aldeko azpiegiturak 

 
Landa Ekintzarako Foroaren proposamenak gure eginez, honako jarduketa-ildoak 
ere proposatzen ditugu azpiegituren arloan:  
 

 

 Landa ingurunean garraioak eta komunikazioak hobetzea.  
 

 Landa ingurunearen eta hiri-ingurunearen arteko lotura 
bermatzea, eta eremu periurbanoen eginkizuna sendotzea, arras 
garrantzitsuak baitira tokiko nekazaritzarentzat, paisaiarentzat, 
ingurumenaren kudeaketarentzat, enplegua eta gizarte-kohesioarentzat.   

 

 Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien 
erabilera landa-ingurunean sustatzea, legeetan behar diren 
moldaketak eginez banda zabala, zuntz optikoa edo 4G estaldura bururaino 
zabaltzeko, holako aukerarik ez duten tokietan.  

» 
 
 
 

4.1.9 ) KULTURA, ESKUBIDE UNIBERTSAL 
 

Kultura oso kontzeptu zabala da eta hamaika gauza sartzen dira haren baitan: 
pertsona bati bere sen kritikoa garatzeko aukera ematen dion ezagutza-multzotik 
pertsona batek dauzkan trebetasunetaraino eta informazio guztiraino. Dimentsio 
sozialari dagokionez, kulturak bere baitan biltzen ditu gizarte jakin bateko bizimodu 
eta adierazpen guztiak, ohiturak, jarduerak, kodeak, arauak eta izaeraren erregelak 
barne, bai eta uste sendoak, errituak, portaera-arauak eta sinesmen-sistemak ere.   
 

Geroa Bain argi dugu kultur eskubideak gizakiaren oinarrizko eskubideen 
artean daudela, eta erabateko herritartasunaren oinarria dira. Eta kulturak dituen 
dimentsio aunitzetatik, Geroa Baik funtsean bi nabarmentzen ditu: batetik, kultura 
ezagutza da eta gizarte jakin baten garapena markatzen du, ez bakarrik 
ekonomikoa, baizik eta, batez ere, giza garapena, eta, aldi berean, gizartearen 
bizitasun-maila. Eta, bestetik, herri baten bizitza adierazteko erabiltzen diren 
adierazpide guztiak; adierazpen horiek herri horren talde-nortasunaren zutabeak 
dira.  

 
Plangintza estrategikoak kultura politika publikoen erdigunean jartzen 

lagundu behar du. Herritarrek kontu publikoetan parte-hartzea NBEren 
adierazleetako bat da, giza garapena gizarteetan noraino iritsi den neurtzeko. 
Horrela, herritarren parte-hartzea bere adierazpen guztietan errazten duten arau-
esparruak eta erakunde-esparruak izatea aldezten dugu.  
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Geroa Baik proposatutako lan-ildoak 

 
 Estatu mailan kulturaren BEZa ikaragarri handitu izanak 

areagotu egin du Nafarroako kultur enpresa batzuen biziraupen 
arriskua, eta Espainiako Estatua nazioartean da herritarrak kulturara 
sartzea gehien oztopatzen duenetako bat. Kulturak pairatzen duen 
zerga karga goitik behera berrikustea proposatzen dugu.  
 

 Neurriak hartuko dira, banda zabalaren egungo kalitatea eta 
emaria gainditzeko, oraindik ere Europako txarrenetako eta 
garestienetako bat izaten jarraitzen baitu.  
 

 Geroa Bai, beraz, bat dator Europako Kontseiluak Eskualde 
Hizkuntzen edo Hizkuntza Gutxituen Europako Kartan 
sustaturiko printzipioekin, ofizialtasunik ez duten edota oso 
ahultasun nabarmenean dauden Europako hizkuntza ororen defentsan 
eta sustapenean. Gogora dezagun Espainiako Estatuak 1992ko azaroan 
sinatu eta 2001eko otsailaren 2an berretsi zuela Karta; beraz, Nafarroan 
eta Estatu osoan aplikatu beharrekoa da. Espainiar estatuko hizkuntzak 
eta kulturak errespetatu, defendatu, garatu eta sendotzen dituen 
politikaren aldekoa da Geroa Bai. Horregatik, hauxe proposatzen dugu:  
 

o Behar diren arauak aldatzeko eskatuko dugu, ordezkari 
politikoek, Kongresuan eta Senatuan hitz egiten 
dutenean, beren hizkuntza ofiziala erabiltzeko 
duten eskubidea aitortze aldera eta errespetatze aldera.  

 

o Espainiako Estatuari kulturaniztasunaren aldeko 
politika tinkoa eskatuko diogu, hartan bizi diren 
kulturak aldeztu eta sendotzeko, hala Estatuan bertan 
nola kanpoaldean.  

 

o Administrazioei, operadore eta fabrikatzaileei 
aldarrikatzea, entzun eta neurriak har ditzatela 
gizartearen eskariak, produktuak eta zerbitzuak 
Estatuko beste hizkuntzetan ere emateko; bereziki, 
software fabrikatzaileei, eta ordenagailu eta 
mugikorretarako edukiak hornitzen dituztenei.  

 

o Behar diren jarduketak egitea, hizkuntza horiek 
informatika nahiz ofimatika aplikazioetan 
ezartzea bermatzeko, bai eta Interneten ere, 
informazioa igorri eta jasotzeko hizkuntza gisa erabil 
daitezen ahalbidetzeko.  

» 
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4.1.10 ) GEURE KULTURA 
 

Gure irudikoz, Estatuko Administrazioak eredugarri izan beharko luke kultur 
aniztasuna sustatzerakoan. Euskal kulturak balio sorta paregabea eta ordezkaezina 
du Nafarroan, herri bakoitzaren usadioak eta adierazpen moldeak beren modurik 
benazkoena baitira munduan egoteko.  
 
Geroa Baik neurri hauek proposatzen ditu, euskararen alde egiteko:  
 

 Euskara erabat ezartzea Estatuak Nafarroako Foru 
Komunitatean dituen zerbitzuetan.  
 

 Estatuari exijituko diogu administrazioek, nork bere eskumenen 
barruan, Europako Hizkuntzen Karta betetzen ote duten 
kontrolatzeko protokolo bat abiaraztea.  
 

 Dibertsitatearen aldeko kanpaina publikoak egitea eskatuko 
dugu; haietako batzuk gizarteak Estatuko hizkuntzak eta kulturak 
aintzat har ditzan sustatzeko, bai barrualdean bai kanpoaldean, 
Estatuaren eleaniztasuna nazioartean bultzatuz.  
 

 Behar bezalako lege-erreforma bultzatzea, euskaraz edo Estatuko 
beste edozein hizkuntzatan ari diren telebistak Erkidego guztietan 
ikusteko, baldin eta hizkuntza hori ofiziala bada edo haren erabilera 
frogatua badago.  
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DATORREN LEGEALDIA FUNTSEZKOA IZANEN DA GURE AUTOGOBERNUARENTZAT ETA 

GURE ZERGA AUTONOMIAREN MAILARENTZAT, ESTATUKO GOBERNUAK POLITIKA 

BERZENTRALIZATZAILEA EGIN BAITU URTEOTAN, ETA AZALERATU DIREN INDAR ETA 

IDEIA POLITIKO BERRIEN USTEZ, NAFARROAKO ESKUBIDE HISTORIKOAK PRIBILEGIOA 

DIRA.  

 
 

4.2 AUTOGOBERNUA 
 

4.2.1 ) HITZARMENAREN DEFENTSA 
 

Geroa Baik Nafarroako eskubide historikoak defendatuko ditu, gure 
autonomia politikoa eta fiskala urritu edo mugatzen duten ekintzen 
aurka, hala nola Gobernuak bere gehiengo osoaz baliatuta egin dituen lege 
erreformak, inolako akordio politikorik Gabe; esaterako, oinarrizko legeen bidez, 
askotan Konstituzioa ezkutuan erreformatzeko saioak izan baitira eta gure eskumen 
esklusiboak ukitu dituztenak.  

 
 

Zuzeneko zergak eta autogobernu fiskala 
 

Gure foru erregimenarekin bat, Nafarroak aitortua du zuzeneko zergarik 
garrantzitsuenak arautzeko eskumena (Errenta, Sozietateak, Ondarea, 
Ondorengotzak eta Dohaintzak), eta presio globala Estatuaren gainerakoan 
dagoenaren baliokidea da.  Zerga hitzartuak dira, Hitzarmen Ekonomikoan 
aurreikusita daudelako. Estatuak, Auzitegi Konstituzionalaren bidez, zalantzan jarri 
du Nafarroak zuzeneko zergak jartzeko duen gaitasuna. Auzitegi horrek, 
izan ere, bi epai eman ditu azalera handien gaineko zergari buruz eta energia 
elektrikoa ekoiztearen gaineko zergari buruz. Berrikitan Hitzarmen Ekonomikoan 
egindako aldaketaren xedea da (bultzatzaileen esanetan) mehatxu horiek 
eragoztea.  
 

Geroa Bain zalantzak ditugu horren gainean, aldaketa onetsia ikusita, beldur 
gara ez ote zaizkion bestelako erasoak eginen Nafarroak bere zuzeneko zergak 
arautzeko duen gaitasunari, Estatuarekin aurrez hitzartu ez diren arloetan. Hori 
saiheste aldera, Geroa Baik LOFCA legea (Autonomia Erkidegoak Finantzatzeko 
Lege Organikoa) erreformatzeko proposamena aurkeztu du Diputatuen Kongresuan, 
lege hori erabili baititu Auzitegi Konstituzionalak argudiotzat epaiak emateko. 

 
Horren haritik:  

 
 Nafarroaren eta Estatuaren artean hitzartutakoa bete egin behar 

da, horixe da gure eskakizun erradikala, eta Estatuko ezein instantziak 
(ez judizialak, ez bestek ere) ezin du aldatu atzeraeraginez.  
 

 Lan eginen dugu, Nafarroak bere zuzeneko zergak arautzeko 
gaitasuna duela argitzeko, baita aurrez Estatuarekin hitzartu ez diren 
arloetan ere, horri buruzko inolako zalantzarik izan ez dadin, eta aldi 
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berean, Estatuko zuzeneko zergarik batere ezin izanen dela Nafarroan 
aplikatu, aurrez Nafarroarekin hitzartzen ez bada.  

 

 Estatuaren aurrean, eskumen berri arau-emaileak hartzeko 
eztabaida irekitzea proposatzen dugu, zeharkako zergen arloan; 
bereziki, ekonomia suspertzea, eta enplegua sortu eta finkatzea 
lagundu dezaketen arloetan.  
 

 Hitzarmenaren Koordinazio Batzordeko nafar kideen osaera 
aldatzea proposatuko dugu, ziurta dadin (Gobernuaren eginkizun 
erabakigarria errespetatuta) defenditzen diren jarrerek Foru 
Parlamentuaren gehiengoaren sostengua izatea.  

» 
 
 
 

4.2.2 ) AUTOGOBERNURAKO TRESNEN DEFENTSA 
 

Geroa Bai Foru Hobetzea premiaz erreformatzearen aldekoa da. Estatuarekiko 
itun politiko berriak, gutxienez, hiru baldintza hauek bete beharko lituzke: Nafarroa 
herritarrek askatasunez erabakitzen duten autogobernu-mailez hornitzea; alderdi 
politiko guztien artean adostea, inor bazterrean utzi gabe, eta, Estatuarekiko 
negoziazioaren emaitza herri-erreferendum bidez berrestea. 
 
 

Zehatz azaltzeko, Espainiar Estatuarekiko itun politiko berriak honakoak 
bildu behar ditu:  

 
 Nafar guztiek dute haien etorkizunari buruz kontsultatuak 

izateko eskubidea, eta erabateko gaitasuna dute kontsulta 
demokratikoak erreferendum bidez arautzeko eta kudeatzeko. 
 

 Konstituzioaren 150.2 artikuluan aurreikusitako 
transferentziak edo transferentzia-eskuordetzeak nafar 
eskumen-esparruaren alde erabiltzea. 
 

 Nafarroak bere botere judiziala eratzea, botere horretan 
instantzia judizial guztiak agortzeko, bazter utzi gabe Auzitegi Gorenean 
kasazio-errekurtsoa, doktrina batzeko.  
 

 Erabateko autonomia, autogobernu politikoari dagozkion 
erakundeak antolatzeko, eta Estatuak oinarrizko legeriaren bidez 
ezarritako mugak kentzea.  
 

 Nafarroak erabateko eskumena izatea kulturan, 
hizkuntzan, hezkuntzan eta ikur eta ezaugarrien arloan.  
 

 Gaztelania eta euskara Nafarroako hizkuntza ofizialtzat 
aitortzea.  
 

 Gizarte segurantzaren ekonomia-araubidearen kudeaketa 
autonomoa, eta erabateko eskumena lan-harremanetan, 
aurreikuspenean, ongizatean eta Gizarte Segurantzan.  
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 Estatuarekin aldebiko berme-sistema bat ezartzea eta, era 
berean, funtsezko ebazpen-organoetan parte hartzeko bideak 
ezartzea; Auzitegi Konstituzionalean, esaterako.  
 

 Nafarroako herritarrek Euskal Autonomia Erkideagoarekin 
beren borondatez erabakitzen dituzten loturak ezartzea.  
 

 Nafarroa Behereko erakundeekiko harremanak sakontzea, 
Nafarroa Garaiko eta Behereko herritarren artean mendez mende 
gizarte eta kultur arloan izan diren harremanak berreskuratzeko eta 
sendotzeko.  
 

 Nafarroak bere ahotsa Europan izatea, bai eta nazioarteko 
harremanetan ere. Horrez gain, Nafarroak Europako erakundeetan 
zuzeneko parte-hartzea izatea Nafarroak bere gain dituen eskumenen 
alde eta Nafarroako nortasunaren alde.  
 

 Giza eskubide guztiak egiazki onartzea eta haien alde 
egitea, Konstituzio politikorik aurreratuenek aitortzen dituzten gizarte 
eta kultur eskubideak barne.  
 

 Behar diren lanabesak, zertarako eta gizarte-politika 
baliagarriak eta behar bezalako zerbitzu publikoak sortu eta 
gauzatzeko.  
 

 Etorkinen eskubideen gaineko adierazpena eta Hirugarren 
Munduarekiko elkartasuna legeetan jasotzea. 

» 
 
 
 

4.2.3 ) GURE IDENTITATE BEREZITUAREN DEFENTSA 
 
Nafarroa Komunitate anitza da, bi hizkuntza ditu berezkotzat; beraz, 
Komunitatearen izen ofizialak ere aniztasun hori jaso behar du.  
 

Horregatik, Geroa Bain xede hauek lortzeko lan eginen dugu: 
 

 Kasua bada eta behar diren lege-bideei jarraituta, 
“Navarra/Nafarroa” izen ofiziala onestea Gorteetan Foru 
Komunitatearen identifikazio ofizial gisa. Horrela aintzat hartuko 
litzateke Nafarroako Parlamentuak aho batez onetsitako ebazpena, 
2004ko urriaren 4koa, zeinaren bidez Estatuko Gobernua presatu egin 
baitzen kudeatzera gure Komunitatearen izena gaztelaniaz nahiz 
euskaraz agiri ofizialetan ager zedin.  
 

 NANa eta gidabaimena Nafarroako bi hizkuntza ofizialetan 
berehalakoan egitea galdatuko zaio Estatuko Gobernuari. 
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4.3 DEMOKRAZIA ETA GARDENTASUNA 
 

4.3.1 ) EGIAZKO DEMOKRAZIA BERRESKURATZEA 
 

Geroa Baik argi du zer-nolako atzerapena gertatu den aurreko legealdian 
demokrazian eta bizikidetzan. Atzerapena besteak beste gertatu da lege erreformak 
funtsean bideratu direlako gizartearen hasarreari neurri zapaltzaileekin erantzuteko, 
eta gu ez gaude neurriokin ados. Horren haritik, bereziki kaltegarriak deritzogun 
legeak berehalakoan indargabetzeko eskatzen dugu.  

 
 

Mozal Legea indargabetzeko proposamena 
 
Kaltegarria baita Konstituzioak eskaintzen dituen bermeentzat, gure 
ustez herritarren oinarrizko eskubideen aurkakoa delako, eta erabat 
atzerakoia delako: 
 
 Beraz, herritarren segurtasuna babesteko martxoaren 

30eko Lege Organikoa berehala indargabetzea proposatzen dugu 
(Mozal Legea esaten zaiona). 

» 
 
 
 

4.3.2) BALIO DEMOKRATIKOETAN OINARRITURIKO JUSTIZIA BERRESKURATZEA 
 

Erregenerazio demokratikoa eginen bada, herritarrek balio demokratikoak islatuta 
ikusi behar dituzte Justizian, bai eta guztien ongia eta giza eskubideen errespeturik 
sakonena ere. Iragan berri den legealdian onetsitako lege eta erreforma batzuek 
atzerapena ekarri dute bide horretan, Geroa Bairen ustez.  

 
 

Lege eta lege-erreforma atzerakoiak indargabetzeko proposamena  
 

Geroa Baik, honako lege eta erreformak berehalakoan indargabetzeko 
proposatzen du:  
 
 Zigor Kodea aldatzeko martxoaren 30eko 1/2015 Lege Organikoa, 

bizi arteko espetxe zigor berriskugarria ezarri duena, greba-piketeak 
kriminalizatzea, eta ildo bereko kontzeptuak.  
 

 Auzitegi Konstituzionalari buruzko urriaren 3ko 2/1979 Lege 
Organikoa erreformatzeko urriaren 16ko 15/2015 Lege Organikoa, 
Auzitegi Konstituzionalaren ebazpenak Zuzenbidezko Estatuaren verme 
gisa gauzatzeko.  

 

 Prozedura Zibileko eta Zigor Prozedurako Legeetan legealdian egin 
diren aldaketak. 
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Lehentasunezko lan-ildoa Geroa Bairentzat Justizia arloan  
 

 
 

 Polizia-egoitzetan atxilotuen tratu txarrei eta abusuei aurrea 
hartzeko protokolo zorrotzak ezartzearen aldekoak gara. 

 
 Auzitegi Nazionala kentzearen aldekoak gara, eta bere 

eskumeneko funtzioak auzitegi arruntei ematea.  
 

 Epailearen aurrean jarri baino lehen atxiloturiko pertsonak 
isolatzeko gaur egun dagoen figura ezabatzea.  

 
 Poliziaren egoitzetan atxilotuen tratu txarrei eta abusuei 

aurrea hartzeko protokoloak ezarri nahi ditugu. 
 

 Genero-indarkeriari eta sektorerik babesgabeenek 
pairatzen dituzten indarkeriei erantzun eraginkorragoak 
emateko garaia da; besteak beste, haurrak, adinekoak eta egoera 
irregularrean dauden etorkinak. Talde horiei laguntzeko eta babesteko 
prozedurak modu integralean txertatzearen aldekoak gara. Horretarako, 
poliziak, epaitegiek, gizarteak, osasunak eta prebentzioak eskaintzen 
ahal dituzten neurri guztiak koordinatuko dira, indarkeria mota hori 
sortzen duten faktore guztiak erauzteko. 

 
 

Justizia deszentralizatzearen eta hurbiltzearen alde 
 
 Justizia administrazioaren alorrean, Geroa Bairen erreferentzia 

eredu nagusia da justizia sistema autonomoa eta 
deszentralizatua sendotzea. Justizia Administrazioaren zerbitzuko 
funtzionarioen lanpostuak betetzeko, horietara sartzeko eta igoera 
profesionalerako eskumena eskatuko dugu.  
 

 Mugatze eta planta judizialari dagokion egungo antolamendu 
juridikoa aldatzea, Nafarroako Foru Komunitateak atal eta epaitegi 
berriak sortzeko aukera izan ditzan.  
 

o Aipatu aldaketaren ondotik, Geroa Baik konpromisoa 
hartzen du ondoko atal berrien sorrera bultzatzeko: 
Nafarroako Epaitegi Probintzialean atal bat, merkataritza 
alorreko epaitegi bat, lan alorreko epaitegi bat, zigor 
alorreko bi epaitegi eta, azkenik, lehen auzialdiko eta 
instrukzioko epaitegi bana Agoitz, Lizarra, Tafalla eta 
Tuterako barruti judizialetan  

 

 Prozedura judizialetara IKTak sartzea, eskumeneko 
organoekin izapidetze eta komunikazio jarduerak sinplifikatzeko.  
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Lehentasunezko lan-ildoak Geroa Bairentzat espetxe-politikan 

 
 Askatasuna kentzen duten zigor guztiek zigortua gizarteratzea izan 

behar dute xede, eta hori da, hain zuzen ere, espetxe politikaren 
alorrean Geroa Baik duen ardatz nagusia.  
 

 Geroa Baik eskatuko du, alde batetik, Nafarroako Foru 
Komunitatearen eskuetan espetxe-jarduera kudeatzeko 
eskumen guztiak uztea eta, bestetik, Estatuaren oinarrizko legedia 
gauzatzea, erregelamenduak egiteko ahalmena barne.  

» 
 
 

 
4.3.3 ) ERAKUNDEAK HERRITARREN ZERBITZUAN 
 
Gure ustez, Toki Administrazioa funtsezko zutabea da herritarren behar gorriei premiaz 
erantzuteko, eta udalerrien nahiz kontzejuen egoera duela lau urte baino txarragoa da. 
Estatuko Gobernuak eta Alderdi Popularrak Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta 
iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legea erabili dute toki 
administrazioan erreforma basatia planteatzeko, eta handitu egin da orain arte Estatuari 
aitortu zaion irismena toki araubideen oinarrien gainean, eta horretarako, aurrekontu 
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren printzipio santuak aipatu dira. 

 
Printzipio horiek bestelako lege-aldaketak ere erakarri dituzte, eta guk horiei 

guztiei arras atzerakoiak deritzegu, hala nola Konstituzioaren 135. Artikulua aldatu 
izana.  

 
 

Lege atzerakoiak indargabetzeko proposamena 
 

Arestian aipatu ditugun arrazoiak direla tarteko, Geroa Baik hauxe 
proposatzen du:  

 
 Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legea 
indargabetu edo sakon erreformatzea.  
 

 Aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari 
buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa indargabetzea.  
 

 Espainiako Konstituzioaren 135. Artikuluan egindako 
aldaketa leheneratzea.  
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Proposamenak herritarrek parte hartzeko eta erregenerazio demokratikorako 

 
Geroa Baik hauxe proposatzen du: 

 
 Autonomia Erkidegoek erreferendum kontsultiboak eta/edo 

lotesleak deitzeko ahalmena izatea, erkidegoarentzako garrantzi berezia 
duten erabaki politikoen gainean.  
 

 Tokiko Herri Kontsulten emaitzak eta Konstituzioaren 92. artikuluak 
arautzen duen erreferendumak izaera loteslea izatea.  
 

 Herritarren zati garrantzitsu batek (% 10ek) eskatuta, 
tokiko, autonomiako eta estatuko erakundeek herritarren 
interesentzako gai funtsezkoak herri kontsultara edo erreferendum 
loteslera edo kontsultibora eraman behar izatea.  
 

 Ez dadila beharrezkoa izan Estatuaren baimena tokiko eta 
autonomiako erreferendumak eta herri kontsultak antolatzeko, 
eta kasuan kasuko alkateak edo autonomiako presidenteak baimendu 
behar izatea, salbu eta herritarren ekimenez bultzatua bada; 
halakoetan, derrigorrez egin beharko da, legez ezartzen den kasuetan 
izan ezik.  
 

 Kudeaketa publikoan, Aurrekontu Parte-hartzaileen alde tinko 
jokatzea.  

 
 

Administrazio hurbilagoaren alde 
 

Landa Ekintzarako Foroaren proposamenak gure eginez, honatx zer jarduketa-ildo 
proposatzen ditugun:  
 

 Udalen eta toki entitate txikien eredu bat defendatzea, 
zerbitzu publikoak bermatuta eta funtsezko eskumenekin,  
egungo gabeziak hobetuz bizi-kalitatea bermatzeko, udal eta toki 
entitateen kopurua ez murrizteko, ezta zinegotzi eta eskumen kopurua 
ere, eta baliabide publikoak eraginkortasunez erabiltzea sustatzeko.  
 

 Toki garapen Parte-hartzailearen alde egitea, LEADER 
oinarri hartuta, Toki Ekintzarako Taldeen ordezkaritza egokia 
bermatzea bilatuz, betiere gobernantza eta partaidetza bide egokiekin.  

» 
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4.3.4 ) GARDENTASUNA 
 

Geroa Bain uste dugu jo gaituen krisi instituzionalak, azaldu dugun moduan, 
zerikusi handia duela alderdien eta erakundeen gardentasunik ezarekin; ilunkeria 
horrek ustelkeria erraztu dezake, eta herritarren begietan, eraitsi beharreko 
harresia da.  Herritarrak ahaldundu dira, eta parte hartu eta lagundu nahi dute 
legeak garatzen, eta diru publikoen jomuga zuzenean kontrolatu nahi dituzte.  
 

Beharrezkoa eta premiazkoa da behar bezalako neurriak hartzea, 
Gobernuak nahiz Administrazioak kudeaketa gardenagoa egin dezaten 
lortzeko, azken urteotan onetsitako legeak erreformatuz edo osatuz, gabezia 
larriak baitituzte. Zehazki, eta gabezia kopuru handia dela eta, Gardentasunari, 
informazio publikoa eskatzeari eta gobernu onari buruzko Legea berrikustea 
proposatzen dugu, 2013ko azaroaren 28an onetsia.   
 

Geroa Bai informazioaren eta gardentasunaren aldekoa da, egungo 
ilunkeriari aurre egiteko; eraginkortasuna eta eraginkortasuna hobesten ditu 
kudeaketa publikoan, eta era berean, konpromisoa, kontrol-sistemak, eta 
erantzukizuna kudeaketa txarrarengatik.   

 
  

Herritarrek erakundeak gehiago kontrolatzearen alde 
 

Geroa Baik hauxe proposatzen du:  
 

 Gardentasunari buruzko Legea erreformatzea. Geroa Baik 
Gardentasunari buruzko Legea erreformatzea proposatzen du, 
informazioa eskuratzea funtsezko eskubidea izan dadin, eta esaldi lauso 
eta gutxi justifikatutako batzuk ezabatzeko, hala nola  “interes 
ekonomikoak eta komertzialak”. Oinarrizko printzipioak hauxe izan 
beharko luke: informazioaren eta datu publikoen jabetza herritarrena 
da, eta Administrazioak eman behar ditu, salbu eta Datu pertsonalak 
babesteko Legeak babestuak daudenak eta administrazio-prozeduren 
fase erreserbatuetan daudenak. Gainera, proposatzen du Legegilearen 
eta Gobernuaren mendean ez dagoen figura instituzional independente 
bat izan dadila Legean ezarritako herritar eskubideen berme-emailea. 
Halaber, legea garatzeko erregelamendua onestea bultzatuko du, 
kontzeptu lausoak mugatzeko, eta gehienezko 10 eguneko epea 
ezartzeko, eskaera kasuan kasuko organismora irits dadin, eta ez dadila 
identifikazio elektronikorik behar.  
 

 Sekretu Ofizialei buruzko Legearen erreforma. Geroa Baik 
proposatzen du gehienez ere 30 urtez egon dadila gai bat konfidentzial 
gisa sailkatua, eta agintari gutxiagok erabaki ahal izatea sailkapena 
denbora hori igaro baino lehen. Horrela,  Gerra Zibilari, Frankismoari eta 
horren astinaldiei buruzko agiriak babesik gabe geldituko dira, eta 
horrek egia, justizia, memoria eta ordainaren bidean aurrera jotzeko 
aukera emanen digu.  
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 Mozal Legea indargabetzea. Geroa Bairen irudiko, Mozal Legea 
indargabetu behar da,  4.3.1. “Egiazko Demokrazia berreskuratzea” 
atalean esandakoarekin bat, hobetu eginen bailituzke kazetarien nahiz 
gizarte mugimenduen egungo informazio eta adierazpen askatasunak. 
Nazioarteko erakundeek (NBEren ustez, besteak beste) pentsatzen dute 
(eta Geroa Baik ere bai) kazetariek eta bestelako ekintzaileek ez 
luketela behartuak egon beharko beren informazio-iturriak esatera, ezta 
filtrazio bat ikertzen den bitartean argitaratu ez den informazio 
lagungarria ere. Horregatik, ikuspegi horretatik ere beharrezkotzat 
jotzen dugu Mozal Legea indargabetzea.  
 

 Prozedura Kriminalaren Legea erreformatzea, kazetarien 
nahiz ekintzaileen iturriak babesteko. Modu berean, Geroa Bairen 
irudiko, kazetariei eta ekintzaileei berme handiagoak eskaini behar 
zaizkie, telefono-entzuteen aurrean edota internet bidezko 
komunikazioen esku-hartzearen aurrean, zein eta behar bezala 
motibatuak ez daudenak eta iturriak jakitera eman ditzaketenak. 
 

 Kontu publikoak. Geroa Bai Koalizioaren komunikazio 
publikorako lanabesetan argitaratuko urteko bere kontuak, dohaintzak 
eta diru publikoen diru-laguntzak berariaz adierazita.  
 

 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 
erreforma. Azken hamarkadetan, Espainian jaun eta jabe ibili den 
ustelkeria kezkagarriaren kontra borrokatze aldera, Geroa Baik 
konpromisoa hartzen du Kontratu Publikoei buruzko Legea 
erreformatzeko, eta Kontratazioaren Atarian argitaratu behar izateko 
Estatuaren Administrazio Orokorrarekin kontratatzen duten enpresen 
jabe handiei buruzko informazioa, eta publizitatean salbuespen 
bidegabeak ezabatuko ditu.   
 

 Alerta Emailea Babesteko Legea. Erregenerazio publikoa 
behar-beharrezkoa den honetan, eta Nafarroako ekonomia eta 
finantzaketa egituran nahiz herritarren konfiantzan hainbesteko kaltea 
eragin duen ustelkeriaren aurka borrokatzeko tresna gisa, Geroa Baik 
konpromisoa hartzen du Alerta Emailea Babesteko Legea bultzatzeko, 
ustelkeria, iruzurra, kudeaketa txarra eta osasun nahiz segurtasun 
publikoak, osotasun finantzarioa, giza eskubideak, ingurumena edo 
Justizia arriskuan jartzen dituzten mehatxuak salatzen dituena 
babesteko. Legeria aplikatuko da iritzi publikoaren aurrean egiten diren 
salaketetarako nahiz komunikabideei egiten diren filtrazioetarako, eta 
era berean, epaitegi, polizia edo goi-mailako beste kontrol organismoen 
aurrean egiten diren salaketetarako. Berariazko delitutzat tipifikatuko 
dira alerta-emaileen salaketak eragin ditzaketen errepresaliak. Geroa 
Baik, halaber, praktika egokien administrazio-kode bat bultzatuko du, 
alerta-emaileen babesa eta arriskuen prebentzioa kontuan hartzeko.  
 

 Aurrekontuen betetze maila argitaratzea Estatuko 
Aurrekontu Orokorren atalkatze maila berean. Estatuko 
Aurrekontu Orokorren onespena gauza jakina da. Baina, ez da ia 
argibiderik batere egiazki gastatzen denaz, hau da, aurrekontuen 
betetze mailaz. Zehatz-mehatz jakin behar da zer desbideratzen izan 
den (halakorik izan bada) eta bukaerako kostua, diru publikoaren 
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gastua egiazki kontrolatzeko. Geroa Baik proposatzen du aurrekontuen 
betetze maila ere argitaratzea Estatuko Aurrekontu Orokorrak bezain 
zehatz eta egitura berarekin. Gainera, parlamentuko batzorde bat 
bilduko da hiruhilekoan behin, desbideratzeen arrazoien berri emateko, 
halakorik bada.  
 

 Publizitate instituzionalaren hedabideen araberako 
banaketa argitaratzea. Askotan, herritarrek zalantzan jartzen dute 
hedabideen independentzia eta publizitate instituzionalaren 
banaketaren eraginkortasuna. Ez dago herrialde librerik, hedabide 
librerik gabe, eta morrontza ekonomikoak badaude. Nafarroako 
adibideari jarraiki, Geroa Baik galdatzen du argitara eman dadila nola 
banatu den publizitate instituzionala hedabidez hedabide kanpaina 
bakoitzean, eta zer irizpide hartu dira kontuan iragarkiak banatzean.  
Halaber, arlo hau parlamentuak kontrolatzeko mekanismo bat sortzea 
bultzatuko du, legea betetzen dela begiratzeko, eta iragarkien banaketa 
hedabidez hedabide eraginkortasunaren arabera egiteko, bai eta 
eskaintza informatiboaren aniztasunaren arabera ere.  
 

 Giza eskubideen urraketei buruzko informazioa berehala 
argitara dadila, egia, justizia, ordaina ziurtatzeko eta berriz ere 
gertatuko ez direla bermatzeko. Espainiako Gobernuak ezin du 
sekretupean mantendu Estatuko terrorismoari, gerra zikinari, torturari 
eta herritarren giza eskubideen beste urraketa batzuei buruz duen 
informazioa, sekretu horrek tartea irekitzen baitio zigorgabetasunari.  
 

 Administrazioaren eta farmazia-enpresen arteko 
akordioen publizitatea zehatz-mehatz ematea prezioei buruz. 
Administrazioaren eta farmazia-industriaren arteko harreman gardenek, 
besteak beste, eragina dute sendagaien prezioen egonkortasunean eta 
etorkizunean prezioek izanen duten joeran. Gardentasuna, gainera, 
lagungarria da, prezioak beti muga eskuragarrien barnean egon 
daitezen, eta sendagaiak sistema publikoaren bidez eskuratzea 
herritarrek jakina gertatzea; bereziki, sendagai berriak sortzen direnean 
edota giza krisi baten aurrean. Guk proposatzen dugu Osasun 
Ministerioak informazio-iturri publiko bat jar dezala abian web 
formatuan, eskuratzen diren sendagaiei buruzko informazio finkatua eta 
zehatza emateko, kopuru zehatzak, noiz eta non banatu diren, 
hornitzaileak, prezioak, kontratuen iraupena, eta banaketa edo erosketa 
akordioak.    
 

 Merkataritza Erregistroa bere osoan eta era irekian 
argitaratzea. Ezinbestekoa da Estatuko merkataritza erregistroetan 
bildutako informazioaren zati bat argitara ematea, delituak prebenitzeko 
(dirua zuritzea, salbuespen fiskala) eta sozietate sare konplexuen 
agerpena oztopatzeko, Erresuma Batuko Gobernuak 2014an adierazi 
zuen bezala, bere erregistroak erreformatu eta irekitzean (erregistroan 
egoteak legitimatu egiten ditu enpresek nahiz enpresaburuek 
inskribatutako kontratuak eta ekitaldiak). Gainera, sozietate, kargu eta 
jabeei buruzko ezagutza publikoak aukera ematen die herritarrei 
kontuak eskatzeko interes-gatazka posibleen aurrean. Merkataritza 
erregistroak biltzen dituen datuak funtzionario publikoek tratatu eta 



 

 64

kudeatzen dituzte. Gure datuak dira, beraz. Geroa Baik BORMeren 
webgunea berritzea proposatzen du, online kontsultak doan egiteko, 
eta barne dago bilatzaile bat konpainia bakoitzeko, merkataritza 
erregistroetan dagoen oinarrizko informazioa enpresa eta sozietateei 
buruz, bai eta haiek bilatzeari buruz:  izena, helbidea, jarduera 
sektorea, enpresaren aurreko izenak, jabeak, zuzendarien eta 
administrarien altak eta bajak, egoera, kontuen aurkezpen data eta 
agirien aurkezpen historiala, bai eta loturiko dokumentuak ere. 
Informazio horrek guztiak, gainera, eskura egon behar du 
deskargatzeko, formatu ireki eta berrerabilgarrien bidez.  
 

 Suteak prebenitu eta itzaltzeko aurrekontuen eta gastuen 
argitaratze atalkatua. 2001etik 2013ra 214.000 mendi sute baino 
gehiago gertatu dira Espainian; hau da, ia 16.500 urteko.  Azken 
urteotan, behin eta berriz salatu dira itzalketan eta prebentzioan izan 
diren murrizketak, baina ez dago datu publiko osorik, gastua nola 
bilakatu den jakiteko. Geroa Baik proposatzen du mendiko suteak 
prebenitu eta itzaltzeko aurrekontuak eta gastuak atalez atal argitara 
ditzala Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, eta nola 
bilakatu diren, betiere autonomia erkidego bakoitzarekin koordinaturik 
eta batera.  
 

 Indultuak emateko eta ukatzeko arrazoiak argitaratzea. 
Azken urteotan, indultu olde handia eman da: 10.000 baino gehiago, 
baina teorian behintzat salbuespenezko neurria da. Entzutetsuenen 
artean Alfredo Sáenzi emandako indultua dago,  Banco Santander-eko 
kontseilari delegatua; edo torturaz akusatutako lau Mossos d’Esquadrari 
emaniko indultu bikoitza. Zenbat indultu ukatu diren eta nori ukatu 
zaion argitaratzea galdatzen du Geroa Baik, eta zer argudio darabiltza 
Gobernuak indultua emateko edo ukatzeko. 

  Gobernuak eman dezakeen indultu kopurua mugatzea. 
Argudioez harata, aldian behin indultua ematearen ohitura, 
Gobernuarengandik hurbileko abokatu-bulegoak aberasteaz gain, 
demokraziaren oinarria den botere-banaketaren aurka doa. Geroa Baik 
erregelamenduz mugatuko ditu indultuak; bat, gobernu saio bakoitzeko.   

» 
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4.3.5 ) GOBERNU IREKIA 
 

Herritarren konfiantza berreskuratzeko funtsezko faktoreetako bat gobernu irekia 
eskura izatea da. Egia da teknologia berrien garapen izugarriak eta komunikazio 
paradigmetan izaniko aldaketek bultzatu dituztela gobernu irekiko prozesuak 
munduan, baina egia ere bada hori gobernu irekiaren lanabes hutsak direla, eta 
gobernu forma berrien benetako xedea demokrazia sendotzea dela.  
 

Beraz, gobernu irekia garatzeko egiazko estrategian, bi jarduketa-ardatz 
hauek hartuko beharko ditugu kontuan: gure gobernu irekirako estrategiak 
zehatzea, teknologiek eskaintzen dizkiguten aukerak kontuan hartuta, eta 
teknologiak demokrazia sendotzera eta herritarrak ahalduntzera bideratzea. 
 

Era berean, gobernu irekiko ekintza oro, gainera, gardentasunetik 
begiratzeaz gain, etikatik eta herritarrekiko lankidetzatik begiratu 
beharra dago, herritarrak nahitaezkoak baitira, huraxe baita gobernu irekiaren 
egiazko ardatza. 
 

Horrela, gobernu irekirako estrategiak hainbat arlotan neurriak hartu behar 
ditu, gobernu ekintza hobetze aldera, herritarrak asebetetze aldera eta demokrazia 
sendotze aldera, eta hori guztia etikaren ikuspegitik. Ustelkeriaren aurkako borroka 
ez da gure kezketan txikiena.  

  
 

Geroa Bairen proposamenak Gobernu Irekiari buruz 
 
 Behar diren bideak eta legeak sortuko dira herritarren 

parte-hartzea ahalbidetzeko. Geroa Baik konpromisoa hartzen du 
behar diren bideak eta legeak sortzeko, herritarrek partaidetza 
demokratikoaren ziklo guztian parte har dezaten; informazioa, entzute 
aktiboa, erabakia eta azalpena, hala barnean, militantzia irekiaren 
bidez, nola gure parte-hartze instituzionalean, behar bezalako lege eta 
teknologia plataformak ezarrita, Gobernu Irekiaren egiazko ekintza 
ahalbidetzeko. Geroa Baiko hautetsiek beren zeregin politikoan, 
praktikan eta behar den tokian partaidetza arauak bultzatuz txertatuko 
dute herritarren parte-hartzea. Egiazko parte-hartzea Ganberetan, eta 
Herri Ekimen Legegileak. Geroa Baik bere jarduketaren esparru 
guztietan bultzatu behar du herritarren parte-hartzea, demokrazia 
erabakitzailea eraikitzea xede hartuta. Geroa Baik ahalegin osoa eginen 
du, Kongresuan eta Senatuan egiazko parte-hartzea lortzeko, dela Herri 
Ekimen legegileak babestuz, dela taldeei nahiz elkarteei hizpidea 
emanez.  Halaber, lan eginen du, herritarren parte-hartzea egiazki 
ahalbidetzeko Gobernuan eta Estatuko Administrazio Orokorrean. 
Erreferenduma eta herri kontsulta garatuko ditu gobernu tresna gisa. 
Horretarako, Geroa Baik Erreferendumari, Kontsultari eta Herritarren 
Parte-hartzeari buruzko Lege Organiko bat bultzatuko du.  

 

 Hauteskunde Kontratua. Geroa Baik “Hauteskunde Kontratua” 
sortzea bultzatuko du, eta talde politiko bakoitzak hauteskunde prozesu 
bakoitzean aurkeztu beharko du; baliogabetze prozedura bat, ez-
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betetze larrien aurrean, eta Legegilearen eta Gobernuaren mendean ez 
dagoen figura instituzional independente bat, herritarren eskubideen 
berme-emailea izateko.   

 

 Berrikuntza publikoa eta pribatua. Geroa Baik bultzatuko 
duen berrikuntza publikoa eta pribatua honetan datza:  

 

o Lankidetzazko lana: Administrazio-egiturak 
horizontalizatuz eta lankidetzazko lan forma eta sareak 
bultzatuz administrazioaren departamentuen artean, 
administrazio ezberdinen artean, eta administrazio 
publikoaren eta sektore pribatuaren artean.   

 

o Teknologia berriak nonahi erabiltzea: Administrazio 
Publikoaren eraginkortasuna eta eragingarritasuna 
hobetuz, herritarra administrazio-prozeduretan sartzea 
hobetuz, eta Administrazioa-Herritarra komunikazioa 
hobetuz.  

 

 Soldata publiko hutsak. Geroa Baiko kargu publikoek beren 
eginkizuna betetzeko publikoki ezarrita dauden ordainsari, soldata eta 
zerbitzu-sariak baizik ez dituzte jasoko. Bere kargua dela eta, Enpresa 
Publikoetako Administrazio Kontseiluetan parte hartzeari datxekion 
beste edozein diru-sarrera kobratzeko, Koalizioaren organo eskudunen 
oniritzia eta onarpena beharko da. Geroa Baiko kargu publikoek zorrotz 
errespetatuko dute bateraezintasunei buruzko legeria, bai eta Koalizioak 
gai horri buruz ezartzen dituen printzipioak ere.  

 

 Diputatu eta senatari guztien agendak argitaratzea, eta 
lobby erregistro bat sortzea. Gardentasuna ez da soilik ikustea 
zenbat kobratzen duen ministroak. Askoz ere garrantzitsuagoa da 
jakitea norekin biltzen den eta zer akordio egiten dituzten. Gure 
ordezkariei kontuak ematea galdatzeko, eta horrela, arau bat onestean, 
interes komuna hirugarren interesei nagusitu ote zaien edo jakiteko. 
Pentsa dezagun, adibidez, erreforma elektriko bakoitzean, eta horrek 
dakarren eragin ekonomiko ikaragarrian: Zer enpresarekin bildu ziren 
goi-karguak, erreforma prestatu aitzin? Zer akordio egin zuten? Zer 
agiritan oinarriturik lan egin zuten? Horregatik, Geroa Baik goi-karguen 
(botere betearazlea) eta diputatu eta senatarien (botere legegilea) lan-
agenda osoak argitaratzea sustatzen du. Agendan bilera profesional 
guztiak sartuko dira, salbu eta segurtasun nazionalarekin zerikusia 
duten bilerak edo pertsona inplikatuen bizia eta segurtasuna arriskuan 
jartzen dutenak. Mintzakideen berri emanen da, bileraren zergatia, zer 
dokumentu izan diren mintzagai (bai zuzenean bai beste bitarteko batez 
bidalia), eta zer eragin duten dokumentu horiek bukaerako araudian. 
Halaber, interes taldeen erregistro bat sortzea proposatuko du, pertsona 
guztiak barne hartuta, inolako salbuespenik gabe, baldin eta haien 
izenean edo hirugarrenen izenean, ordezkari politikoekin biltzen badira 
arau baten tramitazioan eragiten saiatzeko edo haiekin prezioak edota 
bestelako lankidetzak negoziatzeko.   

 

 Legeria aztarna osoa argitaratzea. Lan-agendak 
garrantzitsuak badira are garrantzitsuagoa da dokumentuek eta bilerek 



 

 67 

lege, dekretu eta arauetan duten eragina. Diputatuek, senatariek eta 
Gobernuak azalduko dute, aurkezten duten ekimen bakoitzean azaldu 
ere, ekimenaren zer zati sartu diren prestaketan parte hartu duten 
elkarte, talde edo enpresa- edo gizarte-taldeek proposaturik.  

 

Goi-karguen bateragarritasun ukazioak argitaratzea, eta 
zergatik bai edo zergatik ez azaltzea. Ate birakariek klase 
politikoarekiko mesfidantza eragin dute herritarrengan. Zenbaitetan, 
ez da erraza bereiztea zer den ez legezko kasua,  etikarik gabeak eta 
guztiz zuzenak. Adibidez, gogora ekarriko dugu Endesako Chilectrak 
filial txiletarrak Elena Salgado ministro ohia fitxatu izana, edota 
berrikitan, Teléfonicako telebistak Yolanda Barcina presidente ohia 
fitxatu izana, bi fitxaketek eztabaida harrotu baitzuten. Lehena 
baimendu zen, baina zergatik? Legezkoa edo etikoa al da bigarrena? 
Geroa Baik bateragarritasun onespenak argitaratu nahi izateaz gain, 
ukazioak ere argitaratu nahi ditu eta erabakiaren arrazoiak, eta 
urtero txosten bat egitea, Interes Gatazken Bulegoak egindako lana 
azaltzeko.  Halaber, Interes Gatazken Legea erreformatzea 
proposatuko du, hutsegite larriak direnean zehazpenak handitzeko, 
eta enplegua eta soldata bertan behera uztea.  

 

 Auditoriak alderdien kontuetan. Alderdi Politikoei kontuen 
barne auditoriak egiteko derrigortasuna ezartzea, eta kontuak 
aurkeztea, Europako Kontseiluak galdatutakoarekin bat.  

 

 Ez-zilegiak berreskuratzeko bulegoa. Aktibo ez-zilegiak 
berreskuratzeko bulegoaren erregelamendu-garapena eta abian jartzea 
onestea, ustelkeriarekin loturiko delituak ikertuko direla bermatzeko, 
talde kriminalek egindakoak.  
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4.4 MEMORIA ETA BIZIKIDETZA 
 

4.4.1 ) BIZIKIDETZA 
 

Gure irudiko, balioa demokratikoetan sakontzeak bizikidetza hobea ekarriko du 
estatura. Mozal Legea indargabetzeak, adibidez, askatasunak bermatuko ditu; bilera 
baketsuak egiteko askatasuna eta adierazpen-askatasuna, esaterako. Sistema 
judizialeko erreformak, inkomunikazio araubidea ezabatzea, atxilotuek salatzen 
dituzten tortura eta tratu txarrak ikertzea… hori guztia beharrezkoa da, 
Demokrazian sakontzera bideratutako neurriak azaltzean agertu dugun bezala; 
bada, horrek guztiak gizarte hobea eginen gaitu eta bizikidetza hobea izanen da.  
 

Erabat arbuiatu eta gaitzesten dugu indarkeria mota oro nonahitik 
datorrela ere, eta noiz gertatu den alde batera utzita. Tinko jokatuko dugu 
gertatzen den indarkeriaren aurka, eta galdatuko dugu ez ahanzturan erortzeko 
gure iraganean (oraintsu edo aspaldian) izaniko indarkeria adierazpenak. Horregatik 
dugu, halaber, konpromiso tinkoa Memoriarekin.   

 
1936tik hona, arrazoi politikoak eraginda, gure gizartean gertatu diren 

biktima guztiei dagokienez, eta egiazko adiskidetzearen ikuspegitik, Geroa Baik 
beharrezkoa irizten dio biktima guztiak gogoan izateari, eta botere publikoek eta 
herritarrek behar bezalako ordaina emateari.  

 
Biktima orok errespetua merezi du eta, horrekin bat, Geroa Baik, era berean, 

errefusatu egiten ditu, batetik, indarkeria politikoarekin lotzen diren iraganeko 
gertakarien manipulazio forma guztiak eta, bestetik, errefusatu ere, indarkeriak 
sortutako sufrimendua gutxitzeko edo erlatibizatzeko saiakera guztiak, indarkeriari 
buruzko ikuspegi selektibo eta partikularista bat oinarri harturik. 

 
Geroa Bai, horrenbestez, 1936tik gaur egundaino indarkeria politikoak 

sorrarazi dituen biktima guztiak gogoratzea aintzat hartzen duen 
memoria historikoaren aldekoa da. Geroa Baik, beraz, une oro eskatuko du 
indarkeriak eragindako oinazearen ordaina, eta, horrez gain, aldarrikatu eginen du 
zuzendu daitezela gaur egun biktima batzuen eta besteen artean hainbat arlotan 
dauden desberdintasunak: arlo judizialean, mediatikoan eta historiografikoan. 

 
Era berean, gizartea EAEn eta Nafarroan baketzeari dagokionez, are gehiago 

ETAren jarduera geldiarazi ondoren, Geroa Bairen ustez Estatuko botereek 
bestelako jarrera erakutsi beharko lukete, bortxazko ekintzengatik zigortutako 
jendearen erreinsertzio politikoa errazteko, eta espetxe-politika aldatzeko, bai eta 
prozedura judizialetan eta polizialetan nahiz sistema judizialean berean, ez dadin 
justizia berriro erabili mendekutako edo presiotako ideia politika jakin batzuk 
ezabatzeko; hots, demokrazia-sistema irekian inolako erabat posible diren ideia 
politikoak ezabatzeko.  

 
“Dena ETA da” zorigaiztoko lelo horrek eraginda, epaitu eta espetxeratu 

zuten baketze-prozesua azkartzen eta ETAren jarduna geldiarazten saiatu zen 
jendea, harengan balizko eragina izanen zutelakoan. Haietako asko bidegabeki 
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zigortuak, batzuek espetxean diraute. Geroa Bai ere “Dena ETA da” leloaren biktima 
sentitzen da eta erabat errefusatzen du ETA pentsamolde abertzaleekin, kultur, 
gizarte, komunikazio eta politika ekimenekin nahasteko saiakera oro.  

» 
 
 
 

4.4.2 ) MEMORIA 
 

Geroa Baik konpromiso aktiboa hartu du bere gain, gure gizartean hainbat 
indarkeria mota pairatu dituzten biktimak gizartearen aurrean aitortzeko 
eta ordaina emateko. Geroa Baik, halaber, ez du inola ere onartzen desmemoria 
edo ahanztura izatea indarkeriazko agertokiak gainditzeko errezetak.  
 

Memoriaren alde, Geroa Bain ere gure egiten ditugu Espainiako Giza 
Eskubideen Aldeko Elkarteak arlo honetan Alderdi Politikoetako hauteskunde 
programetarako egindako proposamenak. Beraz, gure ustez, Elkarte honek dioen 
bezala, Estatuak “justiziarako, egiarako, ordainerako eta gertaerak ez-errepikatzea 
bermatzeko eskubidea ziurtatu behar du Gerra Zibilean eta diktadura frankistan 
gizateriaren aurka egindako krimenen biktimen alde, hala nola exekuzio 
estrajudizialak, torturak, umetxo lapurretak, bortxazko desagerpenak, emakumeen 
kontrako indarkeria eta zapalketa, etab., dena planifikatua, era masiboan eta/edo 
sistematikoan gertatu zena. 
 
 Memoriaren alde, Geroa Bairen irudiko, eskubide eta printzipio horiek ere aplika 
daitezke eta aplikatu behar zaizkie 1975etik hona motibazio politikoak eragindako 
edozein indarkeriatako biktimei.  

 
 

Proposamenak Memoriarako 
 

 Espainiako Gorteetan ofizialki eta espresuki gaitzestea 
1936ko uztailaren estatu-kolpea eta gaitzespena Espainiako 
Konstituzio berrikusiaren atarikoan txertatzea.   
 

 Diktadura frankistaren biktimek justiziarako, egiarako, 
ordainerako eta gertaerak ez-errepikatzea bermatzeko duten 
eskubidea aitortzea,  Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluak 
egindako gomendioekin bat.  
 

 Amnistiari buruzko 46/1977 Legea indargabetzea. 
 

 Estatu-politika egokia ezartzea, bortxazko desagerpenean dauden 
pertsona guztiak aurkitzeko. 
 

 Biktimak artxibo ofizialetan eta ez-ofizialetan sar daitezen erraztea 
krimenak argitze aldera.  
 

 Gerra Zibilean eta Frankismoan egindako krimenen “agintaritza 
katea” delakoa sakon ikertu dadila sustatzea, bai eta 1975etik aurrera, 
ETAk, GALek, FRAPek, GRAPOk eta talde paramilitarrek, eskuin 
muturrekoek edota “gerra zikinarekin” lotutakoek egindakoenak.   
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 Edozein talde terroristak edo talde paramilitarrek egindako 
krimenek biktimek justiziarako, egiarako, ordainerako eta gertaerak ez-
errepikatzea bermatzeko duten eskubidea aitortzea.  
 

 Prestakuntza programak sustatzea giza eskubideetan eta memoria 
demokratikoan. 

» 
 
 
 

4.4.3 ) GIZA ESKUBIDEAK 
 

Gizateria eta haren eskubideak, zeharkako kontzeptu bat 
 

Geroa Baik bere egiten du Espainiako Giza Eskubideen Aldeko Elkarteak Alderdi 
Politikoetako Hauteskunde Programetarako prestatu duen agiri osoa. Agirian 
sektorez sektore (enplegua, etxebizitza, berdintasuna, osasuna, etab.) egiten diren 
proposamenak kasuan kasuko atalean sartu dira..  
 

Horregatik, atal honetan pertsona migratzaileen eskubideak azpimarratu 
ditugu, bai eta bakezaletasuna eta antimilitarismoa ere, bi arloak Geroa Bai 
koalizioaren ezaugarriak baitira hasieratik.   

 
 

Pertsona migratzaileen eskubideak 
 

Geroa Baik bere egiten du Giza Eskubideen Aldeko  Elkartearen proposamena, hots, 
atzerritarrak sartzeko zentroak ezabatzea eta berehalako kanporaketak 
debekatzea, aurreko legealdian guztiz dramatikoak izan baitira. 
 

Atzerritarrak Sartzeko zentroek zabalik dirauten bitartean, gure egiten ditugu 
aipatu elkartearen gomendioak:  

 
 Kanporatzeko probabilitate oso txikia duten atzerritarrik ez sartu 

zentroetan. Epaileek eskatuta, atzerritarra zentroan sartzea eskatzen 
duen brigadak sakon baloratu behar du pertsona hori kanporatzeko 
egiazki dauden aukerak. Informaziorik ez badago, askatasuna pertsona 
zentroan sartzeari nagusitu behar zaio.  
 

 Pertsona zentroan sartzea, baina bakarrik haren kanporaketa 
bermatzeko neurri bigunagoak ez daudenean; adibidez, aldian behin 
agintarien aurrean aurkeztea edota pasaportea kentzea.  

 

 Atzerritarrak sartzeko zentroak eraginkortasunez ikuskatzea. 
 

 Inpartzialtasunez ikertzea bazterketa eta arrazakeria ekitaldiek 
eragindako salaketa oro.  

 Behar bezalako neurriak hartzea, Atzerritarrak Sartzeko Zentroetan 
osasun arreta integrala bermatzeko.  

 
Berehalako kanporaketei dagokienez, Elkartearen proposamenak gure egiten 

ditugu:  
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 Espainiako subiranotasun eremuetan -Espainiako mugak 
zeharkatuta- atzeman dituzten atzerritarren kanporaketa legez 
debekatzea, kanporaketa epaileen erabaki bidez hartu ez bada, 
migratzaileari entzunda, dagokion abokatuak lagundua eta, beharrezkoa 
bada, interpreteak lagundua.  

 

 4/2015 Lege organikoaren azken xedapenetan lehena 
indargabetzea. Neurriak hartzea, Espainiako edo atzerriko agintariek ez 
dezaten giza eskubiderik urratu Espainiako lurraldean: indarkeria 
neurrigabe erabiltzea, tortura eta tratu txarrak; eta behar diren 
ikerketak ziurtatzea, urraketen arduradunak auzipetzeko.  

 
Era berean, eta errefuxiatuen krisi larria dela eta, Geroa Baik datorren 

legealdian galdatuko du giza laguntzarako protokolorik zorrotzenak bete daitezela, 
eta elkartasunez erantzutea Europan giza aterpea nahi duten pertsonei.  Begiratuko 
dugu ea betetzen diren Estatuak EBrekin hartutako konpromisoak, eta elkartasuna 
nahiz Nazioarteko justizia defendatuko ditugu.  

 
 

Bakezaletasuna eta antimilitarismoa, Geroa Bairen ezaugarriak 
 

Sortu ginen une beretik antimilitaristak eta bakezaleak garenez, Geroa Bai 
elkarrizketa eta bakebideak erabiltzearen aldekoa da gatazka oro konpontzeko, hala 
barnekoa nola kanpokoa.  Gure antimilitarismoak bultzaturik, honatx gure 
proposamenak:  

 
 Nafarroan Bardeako tiro poligonoa eraitsi dadila eskatzea 

eta, horretarako, gaur egun Defentsa Ministerioarekin sinatutako 
hitzarmena salatzea.  

 Ezkaba mendiko gotorlekua erreklamatzea, Defentsa 
Ministerioak Nafarroari eman diezaion, eta, esparru zibil gisa 
erabiliz, Gerra Zibilean askatasuna eta eskubide zibilak galdu eta erail 
zituzten pertsona guztien memoriarako gunea izan dadin, besteak 
beste. 

 
 

 Erabilera militar eta polizialeko guneak erabilera zibilera itzultzea. 
Lurraldea desmilitarizatzea.  

 

 Bakearen aldeko ikerketan eta gerraren aurkako 
jardueran ari diren ikerketa zentroei laguntzea. Ikastetxeetan 
garapenaren eta bakearen aldeko hezkuntza bultzatzea.  

 
Arlo honetan ere gure egiten ditugu Espainiako Giza Eskubideen Aldeko 

Elkartearen proposamenak armei dagokienean, besteak beste:  
 
 Armarik ez saltzea gerran dauden herrialdeei edo giza 

eskubideak urratzen dituztenei (adibidez, Ekialde Hurbileko, Ipar 
Afrikako, Latinoamerikako batzuk).  

 

 Arma enpresetako exekutiboen edo akziodun garrantzitsuen 
bateraezintasuna ezartzea Defentsa Ministerioko goi karguetan eta 
sektore bereko beste arduretan aritzeko, hala nola Defentsa Materiala 
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eta Erabilera Bikoitzekoa Kanpoaldean Saltzea arautzen duen 
Ministerioen arteko Batzordeko kide izateko (JIMDDU). 

» 
 
 
 

4.4.4 ) NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA ELKARTASUNA 
 

Sortze-printzipioak 
 

Honatx Geroa Baik sortzetik beretik dituen printzipioak nazioarteko politikagintzari 
dagokionez:     

 
 Giza eskubideak eta erkidego nazionalen eskubideak bermatzea.  

 

 Lankidetza bultzatzea gatazka-politikaren ordez.  
 

 Segurtasunezko politika zentzuzkoa garatzea, armadarik gabeko 
munduaren utopia gogoan, jendearen zorionari lotutako ahalegina da, eta 
helmuga utziezina. Orain arteko bide militaristek giza kostu ikaragarriak 
jarri dituzte agerian, bai eta bestelakoak ere, eta zeinen bidegabekeria 
handiz erabiltzen den indar militarra. Zaila bada ere, bide beharrezkoa da 
ez-militarrak jorratzea begi-bistako arrazoi etikoak direla medio, eta era 
berean, ohiko “gerra” bideek eragiten dituzten hondamendi 
izugarriengatik.  

 

 Europar Batasunaren prozesu politikoa bultzatzea, munduan oreka, 
justizia eta bake handiagoa eragiteko.  

 

 Disuasio armatuaren teoria eta estrategia errefusatzea, eta 
nazioarteak presio diplomatikoa eta ekonomikoa eragiteko neurriak 
erabiltzea, baina lehenik armen ekoizpena eta salerosketa etengabe 
kontrolatzea, giza eskubidean urratzen direnean edota gatazka 
erregionalak gerta daitezkeenean, eta era berean, segurtasun eta polizia 
arloko transferentzia militarrak kontrolatzea.  

 

 Enpresek giza eskubideei buruzko portaera kode bat bete dezatela, 
nazioz haraindiko jardueran aritzen direnek bereziki, eragiketa guztietan 
giza eskubideak baloratzeko eta errespetatzeko.  

 

 Heriotza zigorra eta tortura aktiboki ezeztatzea, eta berme guztiak 
izanen dituzten bidezko epaiketak exijitzea.  

 

 Nazio Batuen Erakundeak gizakiaren alde esku hartzeko eskubidea 
aitortzea.  

 

 Pertsona guztien giza eskubideak babestea, emakumearenak batez 
ere. Horretarako, Beijingeko plataformaren gomendioak bete beharko 
dira, besteak beste, emakumeen mutilazio genitalaren kasuak ikertzeko 
konpromisoa hartzekoa eta asilo alorreko legedian genero arrazoiengatik 
gertatzen diren jazarpenak sartzekoa, errefuxiatu izaera ebazteko arrazoia 
izan dadin.  

 

 Giza eskubideekin batera, nazioen autodeterminazio eskubidea 
aitortzea ezinbesteko elementua da, bakea eta segurtasuna iraunkorrak 
izan daitezen.  
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 Herriek pairatzen dituzten hainbat egoera ezabatzea: zapaltzeak, 
okupazioak edo herri horien autodeterminazio eskubidea ukatzea. Horien 
barnean sartzen da batez ere Espainiako Estatuak Nazio Batuen Bake 
Plana bete beharra, askatasun osoz Mendebaldeko Saharako 
autodeterminaziorako erreferenduma egite aldera  

 

 Gastu militarra murriztea eta teknologia modernizatzearen 
oinarrietariko bat goraldi militarista izatea ez onartzea. Desmilitarizatze 
globalaren aldeko apustua. Aurrekontu militarraren sosa gizarte 
gastuetara eta nazioarteko elkartasunezko beharretara bideratzea  

 

 Arma nuklearrak deuseztatzea eta, proba atomiko guztiak 
arbuiatzea, horiek erabat gelditzeko exijituz. Mundu osoan arma kimikoak 
erabat debekatzea.  

 

 
 

Lan-ildoak 
 

Geroa Baik babestu eginen du nazioarteko politikaren inguruko proposamen oro, 
honako xedeak badituzte:   

 
 Botere Judizialaren Lege Organikoaren 23. artikulua 

aldatzea, justizia unibertsala garbia, erabatekoa eta 
konkurrentea izan dadin, eta herri akusazioa erabili ahal izan dadila, 
biktimak agertu behar izan gabe edota fiskaltzak aurrez jardun behar 
izan gabe kasuan kasuko zigor prozeduretan.  

 

 Elikadura laguntzarako nazioarteko politikak aldatzea. 
 

 Nekazaritza produktuen nazioarteko trukaketa arauen erreforma. 
 

 Naturguneen eta oreka ekologikoaren defentsa. 
 

 Iraunkortasunaren aldeko apustua natur baliabideak erabiltzean 
eta ingurumena zaintzeko  

 

 Legeria gogorragoa hartzea herrialde industrializatuek Hegoaldeko 
Herrialdeetara produktu toxikoak isurtzearen aurka. 

  Multinazional handien portaera kodea onestea.    
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