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Euskal herritarrekin konpromisoa 
Euskal Herriarekin konpromisoa

Herri askea, bidezkoa eta demokratikoa eraiki nahi dugu, herritar guztiei eskubide eta askatasun guz-
tiak bermatuko dizkiena, herritar klasearen interesak eta gizarte ongizatea babestuko dituena. 

Horregatik, EH Bilduk konpromiso hauek hartzen ditu:

• Euskal gizarteari dagokion autodeterminazio eskubidea egikaritzea defendatzea, konponbide 
demokratiko gisa euskal gizartearen gehiengo zabal batek babesten duen erreferendum baten bi-
tartez.

• Espainiako estatuak eta bere alderdiek gure autogobernuaren eta bere tresnen aurka egiten 
dituzten arazoen aurrean defendatzea. Oraindik eskuz aldatu ez diren eskumen guztien transfe-
rentzia exijituko dugu, negoziaziaziorik eta trukean ezer eman gabe, EAEko eta Nafarroako gizar-
tearen eskubideak ez direlako negoziatzen, bete egiten dira.

• (EAEko eta Nafarroako gizartearen gehiengoaren borondatea errespetatuta), Espainiako eskui-
nak geratzeko konpromisoa hartzen dugu, inboluzio demokratikoari, birzentralizaziorari eta 
faxismoari aurre eginez. Horretarako, gure izaera erabakigarria eta gure botoak erabiliko ditugu. 
Eskuinarekin akordiorik ez egiteko konpromisoa hartzen dugu, eta euskal herritarren eskubideak 
eta askatasunak defendatzen dituzten euskal alderdiei zabaltzen diegu gure konpromisoa.



• Euskal presoen eskubideak defendatzeko konpromisoa hartzen dugu, sakabanaketarekin eta 
salbuespeneko neurri guztiekin amaituz eta guztiak etxean egoteko lan eginez.

• Askatasunen defentsa, 78ko Errejimenari aurre egiteko, Errejimenetik eratortzen diren errepre-
sio politiko eta soziala eta askatasunen murrizketari aurre eginez. Indar polizialen inpunitateare-
kin, epaiketa politikoekin eta epaileen eta epaitegien mendekuarekin amaituz, ustelkeria sistema-
tikoarekin amaituz eta elite ekonomikoen eta IBX35-aren interesei aurre eginez, beren Erregearen 
eta Erret Etxearen aurrean gure izaera errebeldea adieraziz.

• Herritar klasearen eskubideen babesa eta defentsa, hauen bizitzak hobetzeko eta duintzeko eki-
mena hartuz. 1.080 euroko gutxieneko pentsioak exijitzeko  eta KPIra legez egokitzeko konpromi-
soa hartzen dugu; prekarietatearekin amaitzea, 1.200 euroko gutxieneko soldata eta lan harrema-
netarako euskal esparrua defendatuz.

• Egiturazko indarkeria matxistarekin amaitzeko lan egingo dugunaren konpromisoa hartzen 
dugu, Espainiako Justiziak erasotzaileei eskaintzen dien babesari aurre eginez, eta lan eremuan, 
arlo sozialean eta ekonomikoan egiazko berdintasuna sustatzeko neurriak bultzatuz.

• PSOEk eta PPk bultzatutako lege antisozialak bertan behera uzteko konpromisoa hartzen 
dugu: lan erreformak, pentsioen erreformak, mozal legea, LOMCE, 135 eta 155 artikuluak, Egon-
kortasun Legea.

• Erabateko gardentasunarekin aritzeko konpromisoa hartzen dugu, erabat zabaldua dagoen us-
telkeriari aurre eginez. Jatorria edozein dela ere, kasu guztiak salatu eta erantzukizunak eskatuko 
ditugu. Ustelkeriagatik zigortutako alderdiek diru-laguntza publikorik ez jasotzea proposatuko 
dugu.

• Euskal Errepublika defendatuko dugu, herritar orok bere eskubideak babestuak izango dituen 
etorkizun librea, demokratikoa eta bidezkoa eraikitzeko berme gisa.


