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1. HITZAURREA
Begirada bat etorkizuneko Nafarroari eta Europari
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN gizartearen aurrean agertzen gara, jatorri ideologiko
desberdinetatik, baina helburu komun baten inguruan bat eginda: Nafarroa solidarioago,
bizkorrago, jasangarriago, zuzenago, kohesionatuago eta baketsuago bat eraikitzea.
Gure apustua beti izan da Nafarroako Foru Komunitatearen aniztasuna jarrera
aurrerakoi eta euskaltzale batetik errespetatuko duen proiektu sozial eta politiko bat saretzea,
Nafarroaren eskubide historikoak defendatuko dituena abertzaletasun zibiko, integratzaile
eta berdinzale batetik, eta ikurtzat jasangarritasuna duena.
GEROA Socialverdes de Navarra en Europa – Nafarroako Sozialberdeak Europan
osatzen dugunon ustez, jasangarritasuna ongizate Estatuaren funtsezko osagaia da. Hazkunde
ekonomikoaren eredu nagusiak berekin ekarri du, planetaren beraren biziraupena arriskuan
jartzeaz gain, aberastasuna pilatzeko prozesu bat, klase ertainen pobretzea eta klase
langilearen prekarizazioa, guztiak ere bateraezinak jasangarritasun sozialaren ideiarekin.
Nahasketa hilgarria gizarte osoarentzat.
Gure diskurtsoan defendatzen dugun jasangarritasuna (ingurumenari dagokionez,
soziala, energetikoa, ekonomikoa, aurrekontuei dagokienez), bizi dugun egoera larriari
erantzuteko bilaketaren adierazgarria da. Izan ere, gaur bizi dugun krisia gehiegikeriak
higatutako eredu ekonomiko eta sozialaren krisia da, besterik ez. Gehiegikeria desberdintasun
sozialetan, hori baita gure garaiko krisialdien osagai klasikoetako bat, lotura zuzena duena
gizarte gisa eratzen gaituzten ardatzekin: klase sozialak, generoa, adina, arraza, sorlekua…
Baina gehiegikeria, orobat, kontsumitzeko moduan, krisi honen ezaugarri definitzailea baita.
Izan ere, beste krisialdi batzuetan, beldurra eragiten ziguna izaten zen gure gizartea
artikulatzeko modua agortzea, baina oraingo honetan, berriz, handiagoa da lurraren
baliabideak agortzeak eragiten digun beldurra.
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Horiek horrela, eta krisiei eman ohi zaizkien erantzunetatik haratago, oraingo egoerari
eman beharreko erantzuna jasangarritasunaren definizioan dugu: garapen jasangarri bat,
herritarrek gaur dituzten beharrak beteko dituena, baina hurrengo belaunaldien aukerak
arriskuan jarriko ez dituena, eta aukera emanen diguna guztion oinarrizko gaitasunak
garatzeko, orain eta etorkizunean. Horregatik beharrezkoa da orain bultzatzea belaunaldien
arteko hitzarmen bat, ilusioa piztuko duena, aski hondatua dagoen “igogailu soziala” eta
aukerak suspertuko dituena, eta kontuan izanen dituena, bai balore materialak, bai balore
berde eta berdinzaleak, eta orobat belaunaldi gazteen itxaropenak.

2. PRINTZIPIO POLITIKOAK
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldearentzat ezinbestekoa da ekintza politikoan printzipio
demokratikoak eta balore etikoak defendatzea, herritarren aniztasuna errespetatuz,
gizartearentzat aberastasun iturria baita.
GEROA Socialverdes de Navarra en Europa – Nafarroako Sozialberdeak Europan
taldearentzat elkarrizketa, negoziazioa eta akordiorako borondate demokratikoa erakunde
politikoen legitimazioaren eta haien arteko harremanen osagai behinenak dira.
Nafarroa aurrerakoi baten aldeko apustua nabarmendu da garai batean Nafarroa
Bairen eta orain Geroa Bairen ekimenetan egin dugun ekarpenean. Erakunde politiko gisa,
printzipio eta balore berak defendatzen jarraitzen dugu. Gure ekarpen soziala ageri-agerikoa
izan da Uxue Barkosen gobernuaren garaian (2015-2019), alegia, desberdinen arteko
elkarrizketa, norberaren uste sendoetatik abiatuta, eta horretan oinarritzea berdintasuna eta
aniztasuna defendatzeko politika sozialak garatzeko akordioak, era argian apustu eginez
zerbitzu publikoen alde.
Gizarte demokratikoa ez daiteke eraiki bakearen eta bizikidetzaren aldeko apustu argia
egiten ez bada. Horregatik, GEROA Socialverdes de Navarra en Europa – Nafarroako
Sozialberdeak Europan taldetik beti errefusatu eta arbuiatuko dugu helburu politikoak
lortzeko indarkeria erabiltzea, edonolakoa dela ere, hala nola herritarrei inposatu nahi izatea
edozein ideario edo ikuspegi. Horrenbestez, gure jarduera politikoa Nafarroako herritarren
erabakian oinarritzen da, subjektu politiko zilegia den aldetik.
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Gure ustez, herritarren arazo, nahi eta beharrei erantzuteko bidea desberdinen arteko
lankidetza eta entzute aktiboaren bidez bilatu behar da, guztion onura eta interes orokorra
helburu dituzten ekintza politikoak artikulatuz.
GEROA Socialverdes de Navarra en Europa – Nafarroako Sozialberdeak Europan
taldean uste dugunez, egungo eredu ekonomikoa agortzetik hurbil dago, eta errotik aldatu
behar da; horretarako, alderdi politikoen, instituzioen eta herritar guztien arteko akordio
ahalik eta zabalena behar da, jasangarritasunaren aldeko hitzarmen baten inguruan, era
horretan islatuz belaunaldi arteko adostasuna, hori baita etorkizuneko belaunaldien beharrak
asetzeko eta gaitasunak bultzatzeko bermea.
Egun indarrean den ekoizpen eta kontsumo eredua aldatu nahi dugu eta behar dugu,
baina aldaketa hori pertsonen bizimoduaren esparrura ere eraman behar da. Horregatik,
ongizate estatu ausarta bultzatu behar dugu, jasangarritasuna bermatuko duena lau
alderditatik: sozioekonomia, ingurumena, energia eta aurrekontuak; guztia balore eta
dinamika demokratikoen esparruan, eta foru autogobernua dela politika publikoak aurrera
eramateko tresnarik behinena.
Horrek guztiak belaunaldien arteko gizarte hitzarmen berri bat eskatzen du, gazteen
bizkar gainean zamatuko ez duena gure belaunaldien ikuspegi laburren, egoismoaren eta
erruen zama, alegia, ingurumen hondatua, zor historikoa, prekarietatea edo enplegu duinaren
falta. Kontsentsu handiak behar ditugu gizateriaren beharren inguruko ardatz berriak
eraikitzeko, egungo erronka demografiko eta ekologikoen arabera egokituta. Kontsentsu
berriak, publiko-pribatuak, eta horien baitan gogoeta egitea herritarren eskubide eta
betebeharren inguruan, enpleguaren inguruan, bizikidetza elkarrekin eraikitzearen inguruan.
Lurraldeko adostasunak landa gunearen eta hirigunearen artean, belaunaldien artean,
migrazio, identitate eta ideologien artean, etab., horien bidetik erdiesteko Nafarroa
integratuago bat, solidarioagoa dibertsitatean, eta jasangarriagoa.
Udalen garrantziaz konbentzituta gaudelarik, Nafarroako gizartearen kohesioa eta
lurraldeen arteko oreka dira lehentasunezko helburua, beharrezkoa aurrera jarraitzeko tokian
tokikoa eta globala sustatzen eta konektatzen, Europako gainerako eskualdeekin eta
Batasunaren instituzioekin beraiekin, lankidetza estuaren bidez.
Dibertsitatea gure gizarteen osagai aberasgarri gisa babesteko egiten dugun apustutik,
euskara, gure bi hizkuntza berezkoetako bat, irmo sustatzea izanen da GEROA Socialverdes de
Navarra en Europa – Nafarroako Sozialberdeak Europan taldearen hizkuntza politikaren osagai
erabakigarria.
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3. NAFARROA SUBJEKTU POLITIKOA. AUTOGOBERNUA
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldearen funtsezko aldarrikapena da Nafarroa subjektu politiko
gisa defendatzea, objektu politikotzat erabiltzeko asmoen aurrean, asmo horiek edonondik
heldu direlarik ere.
Zalantzarik gabe baieztatzen dugu gure Komunitatean subjektu politiko eta
erabakigarria Nafarroako herritarrak direla.
Nafarroako herritarrek eskubidea dute beren etorkizuna askatasunez diseinatzeko eta
beren erregimen politikoa ezartzeko, hala nola gainerako erakunde politikoekiko harremanak
berdintasunez, lankidetzaz eta elkartasunez eratzeko eskubidea ere.
Aniztasunak eta kultura joritasunak eskaintzen diguten bizikidetza esparrua
defendatzen dugu, Nafarroa euskalduna eta gaztelaniaduna delako, eta gure betebeharra
delako euskara sustatzea, izan ere, “Nafarroako berezko hizkuntza” izanik, gaur-gaurkoz,
oraindik ere, Europako hizkuntza gutxituetako bat baita.
Guretzat, autogobernuaren defentsa funtsezko lan tresna da aurrerapena, ekitatea eta
gizarte kohesioa lortzeko.
27 Estatuk osatzen duten Europako Batasunean 31 Ogasun daude, eta horietako bat
Nafarroa da. Hainbestetan isiltzen den errealitate hori da, hain zuzen ere, GEROA Socialverdes
de Navarra en Europa – Nafarroako Sozialberdeak Europan taldearentzat, bazkideen arteko
harreman eredua aldatzearen aldeko apustua egiteko arrazoia, gizarte garapenaren aldeko
ekonomia garapen baten eredugarri izateko.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldean ulertzen eta defendatzen dugu subiranotasunaren foru
ikuspegia, horrek izan behar duelakoan Nafarroako herritarrek, uneoro eta libreki, aurrera
eraman behar duten harremanen eta erabakien esparrua. Horrela ulertu izan dira beti
Eskubide Historikoak, Espainiako Konstituzioaren aurretik ere, eta orain jasotzen direnak
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haren Lehen Xedapen Gehigarrian, eta era berean, hala agertzen da Hitzarmen Ekonomikoan,
izaeraz aldebikoa eta hitzartua delarik.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldeak demokrazia aurreratuaren ideia, eta kultura foruzale eta
herrikoiaren jarraitasuna eta eguneratzea defendatzen ditu, eta ildo horretatik defendatzen
du epe ertainean eta epe luzean Nafarroako gizarteak hitzartu ahal izatea berdinen arteko
hitzarmena Espainiako Estatuarekin, eta orobat, era guztietako harremanak hitzartu ahal
izatea gainerako Foru Lurraldeekin.
Epe laburrera, Nafarroa eskumen mailarik handienaz hornitu behar da, lehenik eta
behin eskualdatzeko dauden eskumenez, behin betiko betetzeko orain hiru hamarkadatik goiti
onartutako ordenamendu juridikoa.
Foru izaera ikuspegi horretatik, gure iritziz beharrezkoa da egun indarra duen esparru
juridiko-instituzionala eguneratzea, etorkizuneko Nafarroaren oinarriak jartzeko.
Horretarako, Nafarroako eragile soziopolitiko guztien arteko hitzarmena lotu behar da.
Eguneratze horren ondorioz, nafarren arteko bizikidetza esparru berria erdietsi beharko
genuke.
Hitzarmen horren ondoriozko akordioa proposatuko da herritarrek erreferendumean
onets dezaten, Nafarroako herritarrek berretsi dezaten eta ezin aldatu izan dadin, beste
inongo erakundetatik, herritar nafarrek adierazitako gogo demokratikoa ordezkatzen duten
erakundeez beste.

Forua klabe sozialean
Nazio Batuen Erakundeak 2015ean ezarri zituen Garapen Jasangarriko Helburuak
(GJH), xedea zela pobreziari amaiera ematea, planeta babestea, eta guztion aurrerabidea
bermatzea. Helburu horietatik aipagarriak dira, besteak beste, honako hauek: Osasuna eta
Ongizatea, Kalitateko hezkuntza, Genero berdintasuna, Energia eskuragarria eta ez
kutsagarria, kalitateko enplegua eta hazkunde ekonomikoa, Industria, berrikuntza eta
azpiegitura, Desberdintasunak murriztea, Hiri eta komunitate jasangarriak, Ekoizpen eta
kontsumo arduratsuak, Klimaren aldeko ekintza eta Bakea, justizia eta instituzio solidarioak.
Estatuarekin lotu nahi genukeen hitzarmen politiko berriak behar diren tresna juridikoak eman
behar dizkigu, gure autogobernuaren babesean, GJH helburu horiek betetzea bermatzeko.
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GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldekook, GJH horiek bezala, pertsonaren duintasuna funtsezko
balorea dela aintzat hartzen dugu. Horregatik gure egiten dugu “atzean inor ez uztea” leloa,
berdintasun, elkartasun eta ez baztertzeko printzipioetan oinarritua, pertsona guztien
inklusioa bermatzeko helburuarekin, batez ere esklusio eta kalteberatasun egoerarik
larrienean dauden pertsonak, eta gizarte arrakalak murriztea.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldearentzat Estatuarekiko hitzarmen politiko berriak
autogobernu sistemak beharrezkoak dituen tresna juridiko eta politiko egokiak jaso behar
ditu, helburu hauetarako:
1. Gizarte kohesionatuago, bidezkoago eta ekitatiboago baten alde lan egitea eta lortutako
helburuak finkatzea. Gizarte horren helburu nagusi eta ukaezina izanen da pobreziaren,
desberdintasunen eta gizarte esklusioaren aurka borrokatzea, eta halaber, enplegu eta
soldata duinak, zerga sistema zuzena eta zerbitzu publiko unibertsalak lortzeko lan
egitea.
2. Ongizate Estatu erantzulea eta kalitatekoa sendotzea. Zerbitzu publiko sendoek kontu
garbiak eta foru ogasunean kaudimen aski behar dute, haien kalitatea bermatuko bada.
3. Suspertze ekonomikoa euskarri finkoen gainean oinarritzeko baldintzak bermatzea,
betiere zorroztasun ekonomikoan oinarritutako lan metodologia erabiliz, bistatik galdu
gabe pertsonekiko dugun konpromisoa. Gizartearen kohesioak bideragarritasun eta
lehiakortasun osagaia izan behar du, gizarte hausturaren arriskuan den gizartea
ezegonkorra eta segurtasunik gabekoa bihurtzen baita, etorkizuneko estrategiak
markatzeko garaian.
4. Demokrazian eta herritarren parte-hartzean sakontzea, ordezkaritzaren logika bateragarri
eginez eztabaida guneak eta, kasua bada, erabaki guneak sortzearekin.
5. Erantzuna ematea bizi dugun krisi ekologikoari, etorkizuneko belaunaldiek aukera izan
dezaten beren bizi beharrak betetzeko eta beren oinarrizko gaitasun guztiak garatzeko.
6. Herritarren zerbitzura egonen den ekonomia sustatzea, planetak ezartzen dituen mugen
arabera doitua, haren iraupena ziurtatzeko.
Azken buruan, horrek guztiak esan nahi du Forua berriro ere pertsonen zerbitzura jartzea,
krisi globala bizi dugun honetan.
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4. NAFARROA SUBIRANOA EUSKAL HERRIAN
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldean uste dugu beharrezkoa dela erantzun berria ematea
nazionalismo desberdinen formulazio historikoen aurrean. Estatuei lotutako nazionalismoek
erakutsi dute noraino diren zaharkituak beren planteamenduak, erronka berriei eta
populismo berriei aurre egin ezinik geratu direnean, egoera arriskugarriak eraginez herrien
arteko bizikidetzarako.
Estaturik gabeko nazionalismoekk, berriz, beren ekintza politiko guztia aldarrikapen ia
hutsean oinarritu dituzten mugimenduak eragin dituzte maiz. GEROA Socialverdes de Navarra
en Europa – Nafarroako Sozialberdeak Europan taldea osatzen dugunon ustez, beharrezkoa
da egoera berrietarako erantzun berriak bilatzea eta garatzea, eta hala erakusten ari dira
belaunaldi berriak, eremu horri dagokionez.
Nafarroan egina dugu, honezkero, bide horren hasieraren puska bat, aldarrikapen
batekin: Nafarroa da subjektu politikoa, muzin eginez lurralde honi objektu politikoaren tratu
iraingarria emateko iraganean eta orain berriro izan diren tentazioei.
2007ko urtarrilean, orduan Espainiako Kongresuan Nafarroa Baiko diputatua zen Uxue
Barkosek kontzeptuaren ideia nagusia eman zuen: Nafarroa subjektu politikoa dela
aldarrikatzea aurrez aurre jartzea da, Nafarroa bere destino politikoa erabakitzeko subjektua
eta subiranoa dela onartzen ez duten proposamen politiko guztien aurrean, edonondik heldu
direla ere. Une hartan, -2007ko urtarrila- aldarrikapena ETAri zuzendu zion Barkosek, baina
ezker abertzaleari ere bai, eta halaber UPN eta PPri, buru belarri ari baitziren orduan,
lurraldetasunaren gaia –eta Nafarroa objektu gisa– erabiliz 2006ko su etena galarazteko
eginahalean. Une hartatik gaur arte, GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA –
GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN taldeko militantziak beti eutsi dio
aldarrikapen horri, nafarren subiranotasuna hankaz goratu eta Nafarroa -bere aniztasuna eta
nortasun ezaugarriak mespretxatuz- gauzaki bihurtu nahi izan duten ahaleginen aurrean.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN osatzen dugun gizon-emakumeok, Nafarroa subjektu politiko gisa
aldarrikatzean, pluraltasuna defendatzen dugu bizikidetza esparru gisa, autogobernua
defendatzen dugu, aurrerabidea eta ekitatea lortzeko lanerako eszenatoki gisa, eta euskara
defendatzen dugu; izan ere, horiek dira gure ekintza politikoaren ardatzak.
Hain zuzen ere, pentsamendu politikoaren ildo horretatik, premia handikoa da
adostasuna lortzea planteamendu politiko desberdinetatik Nafarroak ahalik eta autogobernu
gaitasunik handiena izatea defendatzen dugunon artean. Konpartimentu estankoak
gainditzeko behar larria dugu; eta autogobernuaren inguruan egiteko aukera dugu.
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5. NAFARROA EUROPAN
Azken hamarkadetan abiada bizia hartu du interdependentzia eta transnazionalizazio
prozesu batek, bizitza politiko, sozial, kultural eta ekonomikoaren eremu guztietan, eta horren
ondorioz krisi sakonean murgildu da estatu-nazioaren eredua, eta orobat hari lotutako zenbait
kontzeptu, besteak beste etnia, nazionalitatea eta herritartasuna. Horien ordez beste hainbat
kontzeptu hedatzen ari dira, adibidez integrazioa, asimilazioa, sinkretismoa, pluraltasuna eta
elkartruke kulturala. Transnalizazio ekonomiko eta politikoak pertsonen transnalizazioa dakar
berekin, migrazio fluxuak direla medio.
Estatuen subiranotasuna plano ugaritan (politikoa, ekonomikoa, judiziala) mugatzeak
eta nazioen gainetik dauden instituzio nahiz erakundeen esku uzteak sistema politiko
multinazional bat sorrarazi du, geografikoki irekia eta etengabe hazten dena.
Estatuen subiranotasun bakarra eta zatiezinaren aurrean, subiranotasun partekatu eta
solidario bat sortzen da, errealitate politiko berri batera eramaten gaituena: Estatuen arauen
ondoan Europako Batasunaren Ordenamendua dago, baina eskualdeen arauak ere bai, eta are
eskualde arteko mugaz gaineko arauak, Estatu desberdinetako eskualdeen arteko hitzarmen
eta akordioetatik sortu direnak.
Arrazoi horregatik, GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA
NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN taldean kontuan hartzen ditugu aipatutako hiru
maila horiek, gure jarrera hartzeko garaian, Europako nazioen gaineko makroboterearen
antolamendu berriari begira: Europako Batasuna eta integraziorako erakunde estatuz
gaindikoak, Estatuak, eta Estatuen azpiko lurralde-kolektibitateak (nazioak, eskualdeak,
hiriak), beren kabuz aritzeko gaitasuna aldarrikatzen dutenak.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldearentzat ukaezina da lurralde eta gizarte indarguneetan
bizikidetza beharrezkoa dela, egungo erronka globalei aurre egiteko.
Europako herritar konbentzituak gara eta, GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN
EUROPA – GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN taldearen apustua da proiektu
europarra hobetzea eskualdeen erabakimenari pisu handiagoa emanez. Horretarako,
hitzarmen sozialberde baten alde jokatzen dugu, eskualdeko eta Europako nortasuna izanen
duena, aurrera egiteko Europako Batasunean eskualdeek duten gaitasun legegile eta
exekutiboa hobetzeko bidean, bai horretarako sortu ziren egungo erakundeei dagokienez
(Eskualdeen Kontseilua edo Euroeskualdeak), bai berrikuntzak ekarriz, eskualdeek Europako
Legebiltzarrean eta Batzordean duten ordezkaritza zabaltzeko.
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Gure iritziz, Europako Batasunaren xedea da bertako herrietan bakea eta ongizatea
sustatzea, eta hor dago Nafarroa, era berezian egon ere: ez da 27 estatu kideetako bat, baina
bai zergak biltzeko gaitasun osoa duten 31 Ogasunetako bat.
Lisboako Itunak jasotzen dituen oinarrizko balore europarrak defendatzen ditugu: giza
duintasuna, askatasuna, demokrazia, berdintasuna eta giza eskubideak errespetatzea.
Europako Batasunak bizi duen une historiko honetan, non artikulatu behar baitira COVID-19ak
ekarritako pandemiari erantzuteko politika bateratuak, funtsezkotzat jotzen dugu apustu
sendoa egitea politika estrategikoen alde, inbertsio ausartak eginez baliabideetan: hitzarmen
berde europarra, pertsonen aldeko ekonomia artikulatua, aro digitalari egokitutako Europa
bat, munduan indartsuagoa izanen den Europa, eta bultzada berri bat demokrazia europarrari.
Hori guztia oinarrizko kontzeptu baten azpian: lurraldeen arteko elkartasuna,
aurrerabidearen eragile gisa.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldea osatzen dugunok defendatzen dugu Nafarroak gaitasuna
izan behar duela Europako erakundeen erabakimena partekatzeko eta han zuzenean egoteko,
gure intereseko edo eskumeneko gaiak tratatzen direlako, horretarako erabiliz gaitasun hori
bermatuko duten tresna juridikoak eta instituzionalak, Alemaniako lander izeneko
herrialdeetan egiten den gisan.
Nafarroako Foru Komunitatea Euroeskualdean sartu izanari esker Nafarroa
lehiakorragoa da enpresari dagokionez, gizarteari dagokionez eta Europako esparru komunari
dagokionez ere bai.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldearentzat lehentasuna da etengabe bilatzea lankidetza eta
artikulaziorako tresna juridiko eta instituzionalak, eta horretarako aztertzea joera berriak eta
zer gertatzen ari den guregan eragina duten hiru esparruetan, alegia, Europan, Espainian eta
Frantzian, eta autonomia erkidegoetan ere bai.
Horregatik defendatzen dugu, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoarekin, Nafarroa
kontinentalarekin eta Akitania Berriarekin, lankidetza sustatzea eta harremanak estutzea
Euroeskualdearen baitan, esparru lehiakorrago eta solidarioago bat sortzeko Europan.
Lankidetza hori arrazoi pragmatiko sozial, ekonomiko, kultural eta linguistikoetan oinarritzen
da, ikusirik nolako aldaketak gertatzen ari diren ekoizpen, banaketa eta kontsumo sistemetan,
eta nazioz gaineko harremanak nola bizkortzen ari diren.
Euroeskualde horren oinarrizko helburuak dira berrikuntza, ingurumena,
irisgarritasuna eta hiri garapen jasangarria. Helburu horiek betetzeko abian jarri dira hainbat
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proiektu komun, elkarren garapena sustatzen dutenak eta hiru lurraldeen kohesio ekonomiko,
sozial eta kulturala sendotzeko.
GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN taldeak defendatzen du elkar ezagutzea, esperientziak trukatzea
eta elkarrekin aritzeko jarduketak nahitaez egin behar direla, baita ere, tokian-tokian, mugaz
gaineko eta lurralde arteko esparruan.
Labur esanda, GEROA Socialverdes de Navarra en Europa – Nafarroako Sozialberdeak
Europan taldean konbentzituta gaude Europan egoteak proiektu komunarekiko konpromisoa
indartzeaz gain, onura besterik ez diela ekarriko Nafarroako herritarrei; esaterako, dela
proiektuen finantzazioa, dela Nafarroa beste eskualdeekin elkar-konektatzea, dela estrategiak
koordinatzea Europa mailan, dela gure enpresak eta ekimenak aurkezteko ataria egoitza
Bruselan duten foroetan.

6. KLIMA ALDAKETA, IRAULTZA DIGITALA ETA GIZARTEAREN
ERALDAKETA
Uxue Barkos Lehendakariaren hitzetan (Komunitatearen egoerari buruzko hitzaldia, 2018-10-18)
“planetari kalte konponezina egiten dionaren kontzientzia duen lehenengo belaunaldia gara”.
Kalte horiek baliabideen xahupenetik, kontsumismo zorotik, etekin ekonomikoa eta aberastea
ororen gainetik bilatzeko grinatik, edo kutsaduratik, heldu dira, eta planetak duen erronkari
herrialde guztion artean aurre egin behar diogu, modu global eta koordinatuan.
Baina klima-aldaketaz gain, eraldaketa sakonak ere bizi ditugu, besteak beste aro
industrialaren gainbehera –eta harekin batera haren mundu-ikuskera guztia, haren egitura
sozioekonomikoa, gizarte antolamendua, zibilizazioa eta kultura– eta aro berri baten sorrera,
aro digitala, hain zuzen ere, eta berekin dakartzan ziurtasun faltak, mehatxuak eta aukerak.
Horiek guztiek erne egotea eskatzen digute, alor guztietatik ere, eta batez ere arlo politikotik,
erantzuna eman behar diegulako planteatzen zaizkigun erronka berriei.
Aurrerabide jasangarriarekin konpromisoa dugun herritarrak gara, eta erakunde
politikoa osatzen dugun aldetik, gogoeta egin behar dugu erronka horiei heltzeko moduari
buruz, arreta betiere pertsonengan eta haien ongizatean jarriz, eta alde batera utziz egungo
egoeraren aurrean eta nagusi den sistema neoliberala arautzen duten legeen aurrean
alternatibarik ez dagoelako ideia.
Azken finean, gure burua prestatu behar dugu, –eta Geroa Bai ere bai– tresna
eraginkorra izan gaitezen ongizate estatuaren defentsan, errealitate berriak irekitasunetik
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ikusiz eta kontzientzia argiarekin, beharrezkoa izanen dela aldaketak eta egokitzapenak
egitea, pertsonen ongizateak jarrai dezan jarduera politikoaren helburua eta gida izaten.
Gertatzen ari diren aldaketak handiak dira, konplexuak eta sakonak, hainbeste non ezin
pentsa bailiteke guztiei heltzea haien dimentsio guztietan. Hala ere, badago aldaketa
horietako zenbait aipatzea, agerikoenak eta hurbilenak direlako, bertatik bertara erantzun
eske ari zaizkigulako, eta horregatik berehalako erantzunak beharko dituztelako:
1. Aldaketa demografikoak, jaiotza-tasaren jaitsieraren ondorioz, eta biztanleria
zahartzearen ondorioz, eta harekin lotutako ondorioak; esaterako, bakardadea,
mugikortasun faltaren ondoriozko beharrak, landa guneen hustuketa…
2. Aldaketak gizarte egituretan: familia errealitate berriak, adibidez guraso bakarrekoak,
familia handiak hainbeste gutxitu eta haien babes sareen funtzioa galdu izana,
ezkontza berandu eta elizatik ez egitea, elkartze informalak ugaritzea, familia
hautsiaren ondoriozko beharrak (etxebizitza, txikien zaintza, etxe berrietara
egokitzea…)
3. Emakumeen ahalduntzea eta haien borroka gizartean dagokien lekua betetzearen
alde, gizonen parez pare.
4. Immigrazioa: jatorri, kultura eta hizkuntza anitzeko populazio immigratzailea integratu
behar da. Kulturartekotasuna, kulturaniztasuna eta eleaniztasuna.
Demografiari eta egitura sozialaren gaineko eraginak, aurreikusteko modukoa baita
soziodemografia berri bat, batez ere jendez husten ari diren eremuetan. Hor, epe
laburrera, familia autoktono asko galduko dira, eta haien ordez kanpotik etorritako
beste batzuk jarriko dira, eta integratu beharrak izanen dira, egoera berrian.
5. Ekoizpen-ereduaren aldaketa: zorabiatzeko moduko aldaketak ondasunen eta
zerbitzuen ekoizpen-sistemetan, jarduerak hirugarrenen esku uzteko joera, aldaketak
laneko harremanetan, zenbait lanbide galtzea eta berriak agertzea, horietako batzuk
ezin imajinatu genituenak orain asko ez dela…
6. Aldaketak arlo politikoan: ezbaian jarria dago alderdi politikoen usadiozko funtzioa,
hau da, delegazioa eta ordezkaritza, eta herritarrengandik urrundu dira; ondorioz,
horizontaltasunean oinarritutako bestelako ekintza eta mobilizazio politikorako
aukerak eskatzen dira. Konfrontazio politikorako beste ardatz batzuk agertu dira,
lehengokoen aldean: lehen, abertzale/ez abertzaleak, ezkerra/eskuina… orain, berriz,
goiko/beheko, hiriko/herriko, analogiko/digital, irekia/itxia… eta aldaketak, baita ere,
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orain arte estatu-nazioak menperatzen zituen esparru politikoetan, eta bizkor ageri
dira estatuen gaineko nahiz azpiko subiranotasun partekatuko espazioak: Europako
Batasuna, Euroeskualdeak, hiriak, espazio birtualak.
7. Beste aldaketa politiko kezkagarri batzuk: Joera politiko batzuek publikoa dena ezbaian
jartzen dute, eta pribatuaren alde agertzen dira. Indibidualismoa eta elkartasunik eza.
Etsipenez onartzen dugu oraingo egoera saihestezina dela eta badirela ezkutuko
botereak eta halabeharrezko lege ekonomikoak, eta gobernantza demokratikoa
ezinezkoa dela. Globalizazioa, desberdintasunak haztea, bazter uztea pobreziak eta
miseriak jotako eremu handiak. Muturreko eskuindarrak berpiztuta, ideia ez
demokratikoak eta demagogikoak erabiliz, herritarren zaputza eta ezinegona
gainditzeko salbatzaile gisa agertu nahi dutenak.
Hori da, alde-aldera, egokitu zaigun egoera, eta horiek dira gainditu beharreko erronka
batzuk, nahi baldin badugu aurrera egiten jarraitu, mundu parekide, justu, solidario
eta jasangarriago baterantz, atzean inor utzi gabe.

Eginkizun hori ez dagokie botere publikoei soilik, aitzitik ere, bertan inplikatu behar dute
instituzioek eta erakunde politikoek ez ezik, komunitateak eta gizarte sareak, eta norbanakoak
ere bai. Horregatik, behar diren gizarte aldaketen oinarrian beharko ditugu ahalduntze
kolektiboko prozesuak, demokratikoak eta behetik gora sortuak, aurrez diseinu itxirik ez
dutenak, ez eta jarraitu beharreko gidalibururik ere, eta beraz, ibili ahala eraiki beharko
ditugu, oinarriak jarrita helburu partekatuetan eta printzipioetan, besteak beste,
elkartasunean, lankidetzan eta laguntzan.

7. EUSKARA
Nafarroak berezkoak dituen bi hizkuntzak oso egoera desberdinetan daude ezagutzari
eta erabilerari dagokienez. UPNren agintaldietan barna, foru administrazioaren hizkuntza
politikaren oinarria euskarari eta gaztelaniari lege tratamendu desberdina ematea izan da,
hizkuntza mugak ezarrita Nafarroako herrien eta pertsonen artean, eta hizkuntza eskubide
desberdinak aitortuz herritarrei, beren bizilekuaren arabera.
Geroa Bai buru zuen aldaketaren gobernuak, 2015-2019 aldian, aurrerapen handiak
lortu zituen hizkuntza politikaren arloan, herritarren borondatea errespetatuz, eta era berean,
Euskararen Legeak ezartzen duen lege esparrua betez. Aurrerapen horietako bat izan zen 44
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udalerri, beraiek eskatuta, igarotzea eremu ez euskaldunetik eremu mistora, era horretan giza
eskubide linguistiko gehiago lortuz bertako herritarrentzat.
Gainera, euskarazko heziketa (D eredua) hezkuntza publikoan bermatu zen, eskaera
zegoen tokietan.
Hizkuntza eskubideei dagokienez, gure jarrera printzipio hauetan oinarritua dago:
a) Berdintasuna Nafarroako bi hizkuntza komunitateentzat. Nafarroako bi hizkuntzek lege
estatus bat eta bera izan behar dute. Euskarari gaztelaniak duen estatus bera eman behar
zaio, hau da, hizkuntza ofiziala izan behar du Lurralde osoan, hori baita herritar guztien
eskubide berdintasuna bermatzeko lehenengo baldintza. Hizkuntza politikak zuzenduko
ditu egungo legedian euskaldunak gutxiesten dituzten bidegabekeria guztiak, eta
horietako lehenengoa izanen da LORAFNAren 9. artikulua.
b) Herritarren borondatea errespetatzea Nafarroako zein hizkuntza erabiliko duen
erabakitzeari dagokionez, eta administrazioarentzat betebeharra izatea borondate hori
errespetatzea eskubide aitortu gisa, hori lortu baitzen aurreko foru gobernuarekin.
c) Nafar guztien hizkuntza eskubideak babestea, bai euskaldunen bai gaztelaniadunen
eskubideak, Nafarroan egoitza duten administrazio guztien aldetik.
d) Aldeko ekintza historian barna baztertua izan den hizkuntza babesteko. Euskara
gaztelaniaren parez pare egonen da urteetako politika baztertzaileen ondoriozko kalteak
zuzentzen direnean. Ekintza positiboa demokraziak desberdintasunezko egoera juridikoak
parekatzeko eskura duen tresna bat da.
e) Malgutasunez aplikatzea hizkuntza politika Nafarroa osoan, modu progresiboan garatuz.
Komunitate osoan gutxieneko batzuk jarriko dira, herritar guztien eskubideak
errespetatzeko, eta ezarriko den hizkuntza politika errealitate soziolinguistiko bakoitzaren
arabera egokituko da. Toki entitateek eginkizun garrantzitsua izanen dute hizkuntza
politika horren graduazioa eta intentsitatea zehazteko garaian.
f) Era progresiboan ezartzea ofizialtasunari lotutako neurriak, soziolinguistikaren alderdi
dinamikoa aintzat hartuz.
g) Orientazio europarra, euskara Europako mendebaldeko hizkuntza aurre-indoeuropar
bakarra delako, gaur arte iraun duena, eta hori ekarpen paregabea da Europako kultura
oparotasunarentzat. Horregatik, Nafarroak erantzukizun berezia du onartzeko Europako
Erregioetako Hizkuntzen edo Hizkuntza Gutxituen Itunak jasotzen dituen baloreak eta
neurriak, eta orobat, Europako Kontseiluaren gomendioak.
Gainera, GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN konbentzituta gaude gure Komunitatearen hizkuntzak hobeki
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ezagutzea lagungarria dela Europan hitz egiten diren eta egungo gizartean beharrezkoak
diren beste hizkuntza batzuetara hurbiltzeko eta ezagutzeko, era berezian ingelesa,
nazioarteko hizkuntza izanik, eta frantsesa, auzo hizkuntza izanik.
h) Zeharkakotasuna, gure iritziz, Komunitateko hizkuntzei eman beharreko tratamendua ez
baita departamentu administratibo baten kontua bakarrik, eta beraz, zeharkako balorea
eta irizpidea izan behar du, bizitza politiko guztia ukituko duena.
Hitz hauetan definitutako hizkuntza politikak lankidetzazko harremanak izanen ditu Euskal
Herriko gainerako lurraldeetako administrazioekin, horiek ere, Nafarroa bezala, euskaldunen
hizkuntza komunitateko partaideak direlako. Gainera, hizkuntza politika hori eraginkorra izan
dadin, egoki hornitu behar da baliabidez eta finantzazioz.
Etorkizuna iraganeko loturarik gabe baina aurreko belaunaldiek utzi ziguten ondarea
ahaztu gabe eraikitzen dela sinesten baitugu, GEROA Socialverdes de Navarra en Europa –
Nafarroako Sozialberdeak Europan taldeko emakume-gizonok gure konpromisoa
aldarrikatzen dugu, Nafarroa sozialberdea Europan eraikitzeko, inspirazioa, besteak beste,
Obanosko infantzoien hitzetatik jasoz: Pro libertate patria, gens libera state.
Erran nahi baita, jende librea zutik, gizarte subiranoa eta ernea, aberriaren askatasunaren
alde, eta hori, gure iritziz, egun, bizikidetzak, elkartasunak eta jasangarritasunak zedarritzen
duten esparruaren barnean kokatzen da.

8. MUNIZIPALISMOA, SOCIALBERDEREN FUNTSEZKO EZAUGARRIA.
Planeta gero eta sarriago astintzen duten era guztietako krisiak (ekonomikoak, politikoak,
sanitarioak) eszenatoki globalean ustekabeko fenomeno baten arrazoia izan dira: taula
politikoaren berrantolaketa.
Betiko ezkerraren krisiak, beti joko politikoaren parte izango zela zirudiena, kasu batzuetan
haien desagertzea ekarri du, kontserbadoreek liberalismo basatira jo izana, "Nouvelle Droite"
ren eskolan inspiratutako ideologien berpizkundea, neofaxismoan zuzenean ez badira, eta
batez ere, alternatiba berdeen geldialdia, (horietako batzuk nekez bereiz daitezke gaur egun
antisistemeko taldeekin) eta haien ohiko ezgaitasunetik, ez boterea erasotzeko, baizik eta
gobernuen politikak baldintzatzeko ere; proiektu sozialberdearen bidez, serioski planteatu
behar ditugu gure tresnak politika erabat demokratikoak, parte-hartzaileak, aurreratuak eta
herritarren ongizatean benetako eragina dutenak ezartzeko. Eta tresna horietako bat,
garrantzitsuena agian, MUNIZIPALISMOA da.
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MUNIZIPALISMOA. GIZARTE-PROIEKTUAREN OINARRIZKO TRESNA.
Udalen eta eskualdeen eskumenak berresteak bi aldiz lagatzeko prozesua defendatzea
dakar:
1. Estatutik EBra.
2. Estatutik eta autonomia-erkidegoetatik toki-erakundeetara.
Horregatik, udalerrigintza ez da soilik toki-administrazioa, hiriek eta herriek beren gaiei
buruzerabakitzeko eskumenak beraien gain hartzea dakar, estrategia politiko orokor baten
barruan, non toki-ekintza lehentasunezkoa izango baita beste administrazio-maila batzuen
aurrean, eta udal-autonomia eta politika orokorra oinarri hartuta, LOKALERA bideratua.

MUNIZIPALISMOA ERREALITATE BERRIAN.
Azken krisialdien ondoren sortutako errealitate berriaren barruan udalgintzak duen lekuari
buruzko azterketa lasai batek, ondorio hauetara garamatza:
 ALDERDI NAGUSIAK EZ DIRA GAI TOKIKOAREN ETA OROKORRAREN

ARTEKO NORANZKO BIKO FLUXUA BIDERATZEKO. Horren ondorioz, tokiko
plataformak sortu dira, tokiko sare politikoaren sentsibilitate desberdinak barne
hartzen dituztenak. Horietako bakoitza desberdina da, tokiko lehentasunen,
sustatzaileen lehentasunen edo jatorriaren ondorioz, baina guztiak dira udalerri
bakoitzaren testuinguruan gori-gorian dauden gaien erantzunak.
 TOKI-ADMINISTRAZIOAK EZIN DIRA ADMINISTRAZIOAREN BEHEKO MAILA

IZAN, OINARRIA BAIZIK. Autogobernuaren iturriak dira, gizarte demokratiko
osoaren legitimazioa hasten den espazioa. Udalgintza horren jakituna da, eta tokiadministrazioak eskumenak masiboki bere gain hartzea defendatzen du. Baita
ingurumen-arloan, etxebizitzan edo bizilagunekin komunikatzeko erabiltzen duen
hizkuntzan ere.
 TOKIKO BOTEREAK MODU DEMOKRATIKOAN FUNTZIONATU BEHAR DU.
Hau da, "Udalgintza ez dago politika aurrerakoiak ezartzeko, boterea jende arruntari
itzultzeko baino". Udalgintza Espainiako Estatuaren eta bere alderdi nagusien pobrezia
demokratikoari emandako erantzuna da.
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 HERRITARRAK ERA DESBERDINERA ERANTZUTEN DUTE BIZILAGUN BEZELA

EDO

BANAKA. Horri esker, toki-mailan, gizarte-kohesiora eta bizi-kalitatera

bideratutako helburu kolektiboak lortzeko herritar-mugimenduak sortzeko gai dira.
Elkarrizketa eta parte-hartzea tresna gisa hartuta, ekimen publiko eta pribatuek
osatzen dituzte, eta biztanleen artean elkarrekiko laguntza solidarioak lortzea eta
bideratzea dute helburu. Hori, Europa erdialdean "ikuspegi komunitarioa" deitzen
dutena eta gaur egun hain modan dagoena, nafarren iruditeriaren zati da duela mende
batzuetatik, batez ere landa eremuetan. Nafarroan, udalerriek eta kontzejuek (eta
eskualdeko instituzionalizazioak) osatzen dute belaunaldiz belaunaldiko ehun urteko
kultura herrikoi eta sozial horren nerbioa, herrigintza, batzarrak, auzolana... Gure
munizipalismoa mugimendu horretan berrezten da eta horretan oinarritzen da,
besteak beste, erabakiak hartzeko plataforma digitalak, aurrekontu parte-hartzaileak,
ekimenak eta herritarren kontsultak, etab.
 IRAGAZKORTASUNA EZINBESTEKOA DA. Oso garrantzitsua da udal-plataformen
eta alderdi konbentzionalen arteko iragazkortasunaren kontzeptua onartzea. Bi aldeen
artean nolabaiteko tentsioa onartu behar da, osmosia beharrezkoa, argigarria eta
produktiboa delako. Udalgintzak uste du ekintza instituzionalerako gaitasuna gizarte
kontziente, kontzientziatu eta mobilizatu baten menpe dagoela, erakundeak auzokoei
irekitzearen eta mugimendu sozialen salaketei adi egotearen menpe.
 UDALGINTZA FEMINISTA DA, FEMINISTA IZAN BEHAR DU. Espazio, ekitaldi
eta kargu guztietan genero-parekotasuna aplikatuz, erakundeen eta politika publikoen
patriarkalitatearen aurkako ekimenak sortuz, erabakiak hartzeko prozesua lautatuz,
liskar-politiketatik eta "liskartsuetatik" ihesi, komunean eta harremanean arreta jarriz
eta aniztasuna politikaren berezko elementutzat hartuz.
 UDALGINTZAK BOKAZIO GLOBALA DU. Ez da "txapelaren politika", ez eta
"herrixkako nazionalismoa" ere; guztiz kontrakoa, erabat kontziente da tokian-tokian
eragiten diguna munduko beste leku batzuetan hartzen diren gertakizun edo
erabakietan duela jatorria gehienbat. Era berean, badaki udalerriek erantzukizun
handiagoa dutela hurbileko ingurukoek baino. Horregatik, sarean lan egin behar du,
antzeko plataformen babesa bilatuz eta tokikotik globalera lan eginez.
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UDALGINTZA ETA NAFARROA.
2015. urteaz geroztik, Nafarroan aldaketa politikoa hasi zenetik, udal- eta eskualdeerakundeek, kontzienteki edo ez, Iraunkortasunerako Gizarte Politika berdeak bultzatu
dituzte, lau ardatz nagusitan oinarrituta: aurrekontuena, gizartearena, energiarena eta
ingurumenarena.
Nafarroan, udalerri mailako ekimen politiko independenteak sendotzen joan dira, gizarte
arloan izaera aurrerakoia dutenak, Nafarroako berezko hizkuntzen koexistentzia suspertzen
dutenak, alderdien arteko zeharkakoak eta lerrokatu gabeak, eta iraunkortasunarekin
konprometituak. Lurralde Orekaren eta Landa Eremu Biziaren defendatzaileak eta
bultzatzaileak, aniztasunean aberatsa den baina hiriburuaren inguruko hiri-kontzentraziora
eta makrozefaliara arrisku handiz makurtua dagoen Nafarroa honetan.

MUNIZIPALISMOA ETA GEROA SOCIALBERDEAK.
Defendatzen duen eta GEROA SBrekin konprometitzen den Udalgintza, Landa Eremu bizia eta
Iraunkortasuna defendatzea du ekonomia linealetik ekonomia zirkularrera aldatzeko ekarpenik
onena, tokiko eta eskualdeko zerbitzu publikoetan funtsezkoak diren erabakien erantzule da,
hala nola garraioan, hondakin solidoetan, uretan eta energian, herritarren ongizatean eta
garapen ekonomiko-sozialean eta ingurumenean eragina dutenean. Ez bakarrik maila teoriko edo
adierazlean, baizik eta konpromiso hauetan oinarritutako JARRERA KONTZIENTE,

KONPROMETITU ETA ERABAKITZAILETIK:
1. Politikaren ikuspegi munizipalista garatu, sustatu eta bultzatzea.
2. Toki-erakundeen eta edozein mailatako gainerako administrazioen arteko lotura izatea.
3. Hala eskatzen duten tokiko plataformei laguntzea.
4. Toki-erakundeek ekonomia zirkularra sustatzea.
5. Trantsizio energetikoaren babesa, pobrezia energetikoaren aurkako borroka eta Energia
Subiranotasuna jomuga izatea sustatzea.
6. Herritarrek toki-mailan parte hartzeko bideak sustatzea, defendatzea eta ugaritzea.
7. Udal autogobernua ahal den tokian defendatzea eta ezartzea.
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9. GENS LIBERA STATE
Etorkizuna iraganeko loturarik gabe baina aurreko belaunaldiek utzi zigutela ahaztu gabe ere
eraikitzen dela uste dugulako, GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA
NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN, Europan inspiratutako Nafarroa sozialberde
batekin dugun konpromisoa aldarrikatzen dugu besteak beste gure historia, Obanosko
infantzoien goiburuan: Pro libertate patria, Gens libera state.
Jende askea zutik, gizarte burujabe eta erne bat, aberriaren askatasunagatik, gaur egun
bizikidetzaren, elkartasunaren eta jasangarritasunaren mugen barruan kokatzen duguna.
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