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DEMOKRAZIARAKO ESKUTITZA 2.0 

!
Eskutitz hau ondoeza sakonetik jaioa da: etorkizun eza, langabezi masiboa, eskubide eta 

prestazio murrizketak, kaleratzeak, korrupzio politiko eta finantzieroa, zerbitzu publikoak 
desegitea… Bere erredakzioa, legitimitaterik eta entzuteko ahalmenik ez duten promesen aurrean 
gizartearen gehiengoarengan gehiagotu den konfidantza ezaren ondorioa da.   

Bipartidismoak, korrupzio orokortuak eta herstura politiken eta ondasun publikoen 
desegitearen bidez inposatutako diktadura finantziarioak, behin behineko kolpea eman diote beren 
mugak sufritzen ari zen demokrazioari. Dagoeneko 1978ko Konstituzioan aurki daitezke mugak, eta 
gizartea boterea talde finantzieroen eskuetatik babesten ez duen eremu politiko bezala laburbildu 
daiteke, ordezkatzen ez duen klase politikoaren kontsolidaziotik ere babeste ez duena.  Eremu 
politiko honek herritarren partehartzera gutxi irekitako sistema bat ezarri du, gure babes eta garapen 
komunerako eskubide kolektiboen sistema berri bat sortzeko gai ez dena, nahiz eta mobilizazio 
garrantzitsuak egon diren, populazioaren gehiengoak babesten zituen exijentziak behin eta berriz 
entzungor eginez agerian geratu den bezala. 

Blokeo instituzional honen aurrean, agintari eta gobernatuen arteko banaketa zabaltzen ari 
denez , irtenbide bakarra dago: demokraziaren zabalkuntza sakona, oinarria botere politiko eta 
ekonomikoak hiritarren kontrolpean edukiko dituena. Demokrazia gero eta txikiagoa den heinean, 
eta barne erreformen saiakerek bizio berdinen errepikapenak besterik sortzen ez dituenez, joko 
arauak aldatzearen aldeko apostua beharrezkoa da: gizarteari eragiten dion gauza oro erabakitzeko 
ahalmen efektiboa itzuliko dion aldaketa demokratikoa.  

Oraingo demokraziaren alternatibak ez dira kaosa ala diktadura. Pertsonen artean egindako 
demokrazia posible da, boto elektoraletara murrizten ez den demokrazia, partehartzean, hiritarren 
kontrolean eta eskubide berdintasunean eraikitako demokrazia. 

Eskutitz hau demokratizazio prozesu  honetan laguntzeko asmoarekin sortua da. Zentzu 
honetan, pozez egiten du, hiritarren mobilizazioen potentziatik, partidu politikoez at bizitzen den 
politikatik, lehenengo pertsona pluralean hitz egiten duena eta denontzat, bizitzea merezi duen 
bizitza sortzen saiatzen dena. Dudarik gabe premisa demokrazia bera da: jendeak, pertsonek, beren 
buruak agintzeko eta komunean bizitzeko beste modu batzuk asmatzeko ahalmena dute. Testu hau 
egungo borrokak iristear dagoen demokraziaren oinarri direnaren segurtasunarekin jaio da. 

Demokratizaziorako proposamena denez, Eskutitz hau bukatu gabeko testua dugu, betiereko 
eraikuntzara eta edonoren partehartzera irekia. Eskutitz honek ez du programa politikoa izan nahi, 
ezta eskubideen katalogo zehatz bat ere. Ez du Estatu modelo bukatu bat izan gura. Oinarrizko 
elementuak bakarrik ematen ditu aditzera, demokratizazioaren aldeko apostu batetik, azkenaldian 
kaleetan, plazetan eta sareetan adierazi diren desio kolektibo, proposamen eta autogobernu 
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gaitasunetara irekia dagoen eredu instituzional berri bat berreraikitzeko beharrezkoak direnak. 
Perspektiba honetatik, prozesua, partehartzailea eta deliberatiboa, edukiak bezain garrantzitsua da, 
herritarren apostu eta asmoen ahalik eta islada zehatzena izan behar dutelarik. 

Hitz batez, eskutitz honek eztabaida prozesu berri bat ireki nahi du, bizitza, duintasuna eta 
demokrazia bermatzera zuzenduta dagoen birrordenazio politiko eta ekonomiko batekin amaituko 
dena. Kontratu sozial berriaren sorkuntzan, birfundazio demokratiko prozesuan, laguntzaile bezala 
aurkezten da, non pertsonak, edonor, benetako protagonistak garen. 

Herritarrak instituzio eta baliabide publikoak eskuratzeko garaia da, berauen defentsa, 
kontrola eta banaketa justua bermatzeko. 

Plaza eta sareetatik zerbait sinple eta behin betikoa ikasi dugu, munduan egoteko gure modua 
betirako aldatzen duena. 

!
Bai, posible dela ikasi dugu. 

!
!
!
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!
ESKUBIDE ETA BERMEAK 

!
Demokrazia izena merezi duen demokraziak, bizitza publiko eta erreprodukzio sozialarekin 
erlazionatutako eskubide konstelazio zabal baten errekonozimendu unibertsala exijitzen du. 
Azken hamarkadetan, eskubideak era efektiboan jarduteko aukerak lermatu egin dira 
laguntza eta gizarte zerbitzuen eskurapenen atzerapena, diktadura finantzieroaren expolioa 
eta herstasun politikek bultzatutako sistema publikoen desegiteak direla eta.  

Era berean, hauetako eskubide asko edukitzeko aukera nazionalitate eta enplegua 
edukitzearen baldintzapean daude. Honen ondorioz, bazterketa garrantzitsu bat sortu da. 
Gainera, egungo konstituzioan eskubide sozialek duten leku subordinatuak etxebizitza, 
enplegua eta errenta bezalako funtsezko gaien behar adinako garapena galerazi du.  

Azken batez, bai egungo ordenamenduaren mugak, bai eta estatu espainiarreko erregimen 
politikoak oinarrizko eskubideak babesten duen  inpotentzia, nahiko arrazoi dira zaintza, gure 
bizitzen garapena, eta bizitza politikora sarrera baimenduko dituen eskubide eta berme 
sistema instituzional berria sortzeko.  

!
Eskutitz honek oinarri komun batzuk proposatzen ditu eskubideen sistema berri bat definitzeko. 

Eskubide hauek egungo gizarteak, askotariko antolakuntza eta partehartze moduen bitartez 
egindako eskaera eta borroketatik atereak dira, eta hauek dira demokrazia jardutearen adierazpen 
hoberenak.  

Eskubide hauek gizarte harremanak, aberastasunaren produkzioa eta banaketa eta Estatu 
nazionalen arteko erlazioak birdifinitzen dituzte, gizakia, autonomia eskubidea duen sujetu bezala 
ulertuz, baina bizi den espazio komunarekin interdependentzia erlazio sakona duena. Horrela beraz,  
ikuskera hau eskubideak atribuzio indibidual huts bezala ulertzearen aurkakoa da. Eskubide hauek 
bere dimentsio unibertsal eta dimentsio singularretik onartuak izan behar dute. 

Eskubide hauen bermeak bizitza politiko aktibo eta demokratiko bat behar dute, partehartze 
kolektibo eta zuzenaren onarpena, komunitatea era esanguratsuan eragiten duen guztiaren gain 
erabakitzeko boterearen espresioaren posibilitate erreal bezala. Eremu honek guztiz inklusiboa ere 
izan behar du. Mundu global batean bizi garela bere gain hartzen duen eremu bat, eta beraz, 
migratzeko pertsonen eskubidea eta/edo beren bizitza garatzeko nahi duten lekuan finkatzeko 
eskubidea onartzen duena. Bizia, geurea, interdependientea dela bere egiten duen eremua, eta 
horregatik, babes kolektibo sistema bat behar du, gizarte erreprodukzioa bermatzeko diseinatutako 
instituzioekin, zaintza lanak talde sozial konkretuengan delegatu gabe, eta era berean pribatizatu eta 
gutxietsi gabe. Oraingo konstituzio eta giza eskubideen deklarazio eremuetan jadanik jasotako 
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eskubideak bermatu eta zabaltzen dituen eremua, eta bizitza garatzen den ingurumena eskubidedun 
sujetutzat onartzen duena, zaindua, defenditua eta hobetua izan behar duena. Eremu honek, azkenik, 
gizartea bera onartu behar du eskubide iturri, eta horregatik irekitzat eta etengabeko eraikuntzan 
kontsideratu behar da.  

!
Eskubideen Eskutitz berriak ahalik eta solidotasun eta berme instituzional handiena eduki dezan, 
ondorengo oinarrizko printzipioek inspiratu dute:   

!
· Unibertsalitatea. Lurraldean bizi diren persona guztiek beren eskubideak modu efektiboan 
jarduteko, konsiderazio bera eta baliabideetara sarrera berbera edukiko dute. 

· Singulartasuna. Pertsona guztiei eragiten diguten gai komunak egoteaz gain, eskubideak 
dauzkaten sujetuen dibertsitate zabala dago, beren berezitasun, sozialki antolatzeko eta beharrekin.  
Barietate hau errealitate sozial konkretu bakoitzera egokituz errekonozituko da, eskubide hauen 
aldaera espezifikoa onartuz eta baita hauei lotutako behar ekonomikoak igarriz. 

· Erregresibitate eza. Botere publikoek ezingo dute, eskubide hauek aintzatetsi ondoren, era 
murriztatzailean interpretatu ezta murriztu ere.  

· Berdintasuna. Eskubide guztiak – zibilak, politikoak edo sozialak – funtsezkoak direnez 
pertsonen bizitzen garapenerako, denen arteko erlazioa berme konstituzional eta juridiko berberekin 
babestu eta zaindu behar dira.  

· Berme demokratiko eta multi-instituzionala. Eskubideak ez dira soilik juridikoki bermatu 
behar, herritarren partehartzearen bidez eta eskubideen titularrek osatutako organismo 
extrainstituzionalen bidez ere bermatu behar dira. Esplizituki onartu behar da partehartze soziala 
eskubideen errekonozimendu, zabalkuntza eta bermean, hautaketa zuzeneko eta herritarren esku-
hartze prozesuak dauzkaten instituzioen bidez. 

· Nahikotasun finantzieroa. Eskubide hauen garapena beharrezkoak diren baliabide 
ekonomikoekin bermatuak egon beharko dute. Baliabide hauek Eskutitzaren hurrengo ataletan 
azaldutako erreforma fiskaleko neurriekin orniturik egongo dira.  

!
Azkenik, eskubideak dituen sujetuak ardurak ere dituela ulertzen da proiektu komun baten 

inguruan osatzen den komunitate baten parte baita. Ardura hauek bizi garen ingurunera zabaltzen 
dira, gurea dena, beraz, zaintzeko, babesteko eta beraren erreproduzioan laguntzeko ardura dugu. 
Ardura honek herritar guztiak inplikatzen ditu, baina aberastasun eta gaitasun desberdinen arabera 
banatzen da.  
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DEMOKRAZIA POLITIKOA 

!
Krisiak, klase politikoaren erabakiak agindu finantzieroei gero eta lotuagoak daudela 
erakutsi du, hau da, gobernu demokratikoa interes pribatuengatik baldindua dagoela. Egoera 
honek legitimitate eta ordezkaritza krisi garrantzitsu batean eragina eduki du, eta hau 
korrupzio egoera orokor batek areagotu du, dagoen kontrol demokratiko falta agerian utziz. 

Edonola ere, sistema politikoaren mugak ez dira berriak, estrukturalak baizik. Arazoak 
honela laburbildu daitezke: bipartidismoa, kolore bakarreko gobernua autonomi elkargo 
askotan, aukera politiko berriak sortzeko zailtasunak, monopolio mediatikoak eta batez ere, 
Konstituzioa gaur erreformatzeko izugarrizko zailtasun legalak; gaur egungo populazioaren 
gehiengoagatik errefrendatua izan den Konstituzioa den arren.  

Honi, alderdi politikoen, bizitza politikoko aktore nagusien, jarrera gehitu behar zaio, bere 
interesak dauzkan klase bat bihurtu baita, beren erreprodukziora orientatuak batez ere. 
Zalantzarik gabe, partehartze zuzenak jasaten duen freno instituzionalak, irudimenak eta gai 
publikoetan jende arruntaren zuzeneko esku-hartzeak sortutako eremu politikoa zailtzen du.  

Egungo demokraziaren ahultasuna, gizarteko sektore desberdinek hutsik utzitako eskaerekin 
agerian geratzen da, eta hauek pertsonek azaltzen dituzten beharren eta lege politikoen 
arteko distantzia zabaltzen dute. Agintari eta aginduen artean handitzen joan den banaketa, 
gobernagarritasuna, ordekaritza eta gutxiengoen errespetuaren gainetik jarri duen 
demokrazia falta duen sistemak ekarria da.  

Gaur egungo sistema demokratikoaren mugak ezin dira sortzen diren leku beretik konpondu. 
Bere birsortzea sustatzea beharrezkoa da, beraz, benetako demokrazia bat eratzeko. 

!
Honako Eskutitzak, bizitzako funtsezko aspektuen inguruko erabakiak hartzeko boterea 

populazioari bueltatzeko gai den demokraziaren aldeko apostua egiten du. Bizitza sozial eta 
politikoan partehartzean oinarritzen den demokrazia, nola bizi nahi dugun komunean erabakitzea 
ahalbidetzen duena. Eskutitz honek era irekian eta herritarren partehartze aktiboarekin eraikitako 
akordio politiko berri baten aldeko apostua egiten du. Gizarteak, antolatzeko, erakundeak sortzeko 
eta berau gobernatzeko duen gaitasunaren ezagutzan oinarritutako akordio bat.  

Demokrazia honen eraikuntzak maila desberdinetan artikulatutako mekanismo bizi, eraginkor 
eta gardenen beharra du, partehartze zuzena eta ordezkaritza bidezko delegatze kontrola 
sakontzeko, egokia ikusten den moduan. 

Ordenamendu politiko demokratiko berriari forma eman dezaioketen mekanismo batzuk hauek 
izango lirateke: 
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1.Botere publikoen demokratizazioa 

· Ordezkaritza kontrola. Gizartearen gehiengoagatik ezeztagarriak diren mandatuak eta erabateko 
gardentasuna, bai gobernu organu desberdinen ekintzetan eta bai kontu publikoetan. 
Korrupzioarekin erlazionatutako kontrolen eta delituen gogortasuna eta baita erakunde publiko 
desberdinen gaineko kontrol independienterako konpetentziak dauzkaten erakundeen garapena. 
Kargu politikoentzat denbora eta ekonomi mugak: soldata mugak, kargua eduki baina lehen, 
bitartean eta ondoren bateraezintasun erregimena eta mandatuak dirauen bitartean muga efektiboak.  

· Partiduen barne funtzionamenduaren demokratizazioa. Partiduen finantziazioan 
gardentasuna, finantziazio iturrien kontrol zorrotza, barne estatutu demokratiko argiak eta 
erakundeen barne pluralismoa bermatzeko ordezkarien botu autonomia.  

· Hauteskunde – ordezakaritza sistemaren erreforma. Partiduek ordezkarien aurkezpenean 
duten eskumenaren eliminazioa, zerrenden sistemaren aldakuntza, proportzionalitatearen kuota 
minimoaren eliminazioa, gutxiengoen onarpena eta errespeturako mekanismoak, baita lurralde 
desberdinen arteko oreka ere.  

· Demokratizazio, irekiera eta herritar kontrol mekanismo hauek, giza erakunde, sindikatu eta 
komunikabideak bezalako ordezkapen kolektiboetara luzatuko lirateke, bizitza publikoan duten 
funtzio garrantzitsua dela eta.  

!
2.Demokrazio zuzena eta partehartze formen zabalkuntza eta onarpena 

· Demokrazia zuzenerako tresnen onarpena eta zabalkuntza, Erreferenduma, Legegintzako 
Herri Ekimena eta partehartze tresna birtualak kasu.  

· Herritarren kontrol tresnen onarpena, Estatuko botere nagusien eremu guztietarako eta baita 
kontu publikoetarako ere. Tresna hauen onarpenak gardentasun legeen eta audientzia publikoaren 
garapen mekanismo bizien beharra dute. Ordezkapen politikoa eta kontrol organismoak bezalako 
beste gizarte erakundeen onarpena.  

· Deliberazio kolektiborako mekanismoen garapena: partekatutako erabakiak hartzeko 
mesedegarri diren, deliberazio demokratikorako metodologien garapena sustatuko dira, bai 
birtualak bai analogikoak. Mekanismo hauek funtsezkoak izango dira legegintza berri eta 
aurrekontuen garapenerako.  

· Partehartze zuzeneko organuen zabalkuntza administrazio esparru eta herri ondasun eta 
publikoen kudeaketa guztietan; eskola kontseilu, osasun kontseilu, lan kontseilu, auzo, herri, 
eskualde eta eskualdearteko kontseiluak bezalako kontseilu sektorial desberdinetan oinarriturik.  

!
!
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3.Gizartea: Konstituzio eta Estatuko botereen iturburu 

· Konstituzionalismo irekidun eredua sustatuko da, arau konstituzionalen erreforma behetik 
egitea onartzen duena, aurreikusi daitezkeen blindaje konstituzionalak galerazten dituena, 
herritarren erreforma ekimenak ahalbidetzen dituena eta deliberazio iraunkorra sustatzen duena.   

· Erakunde berrien garapen autonomo eta independientea bultzatu eta onartuko da, gizarte 
estrukturak beren eskubideen autotutela eta garapenerako sortuak izango direnak. 

!
Demokrazia politikoaren garapenak Estatuko botere desberdinen banaketa erreal eta efektiboa 

ahalbidetzeaz gain,  hauen gaineko herritarren kontrol zuzena ahalbidetuko du. Eskutitz honekin 
epailetza eta Estatuko segurtasun gorputz eta indarrak ere gardentasun, demokratizazio eta 
herritarren kontrolen baldintza berberen pean geratuko dira. Bertako arduradun maximoak ordezkari 
politikoek hautatu ordez, zuzenean herritarrek hautatuak izango dira.  

!
D E M O K R A Z I A  E K O N O M I K O A  

Gizarte demokratiko bat ezin da bizitza duin eta politikoki aktiboa den garapenerako 
beharrezkoak diren sustengatzeko materialen bermerik gabe ulertu. Gizarte demokratiko bat 
ezin da aberastasuna eskuratu ahal izateko berdintasunik gabe ulertu.  

Izugarrizko langabezi zifra, prekaritate orokortua, kaleratzeen espirala, populazioaren 
gehiengoak pairatu behar duen zorrengatiko esklabotza, dagoen izugarrizko aberastasun 
kontzentrazioa edo ekonomia publikoaren menpekotasuna bankuen interesekiko, aurkako 
norabidea iradokitzen dute: pertsonen gehiengoaren (%99) desberdintasun eta menpekotasun 
ekonomikoa gutxiengoarekiko (%1). 

Egungo demokrazia eta berau oinarritzen den berme konstituzionalak ez dira batere 
eraginkorrak izan egoera hau saihesten.1978an jasotako mekanismoetatik bat ere – giza 
eskubideak, lan eskubideak-  ez da izan gai gizartea interes ekonomiko eta finantzieroen 
aurrean babesteko. Politika neoliberalak beste edozein kriterioren gainetik daude, guztien 
ongizatea barne. Orain, krisi garaian, espoliazio egoera ageriko geratu da.  !

Eskutitz honek gutxi batzuen esku kontzentratuak eta pribatizatuak dauden baliabide sozialak 
berreskuratzea du helburu, prozesu demokratiko erreal baten zerbitzura jartzeko. Herstura 
politikoek proposaturiko eremua beraz, ez da onartzen. Alderantziz, lehenago inoiz ez da hainbeste 
aberastasunik izan, baina gutxitan egon da hain gaizki, kriterio antidemokratiko eta ez justuekin 
banatua. Horregatik, politika ekonomikoen funtzioak berriz pentsatu behar dira, irabazi pribatu, 
finantziero eta korporatiboen gainetik populazioen ongizate printzipioa ezartzeko. Merkatu legeak 
ekonomiaren funtzio sozialaren menpe egon behar dutenaren errekonozimentu erreala, eta ez 
formala soilik, edukitzea esan nahi du. 

!
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Demokrazia ekonomiko hau sustatzeko helburuarekin, Eskutitz honek bost funtsezko oinarri 
kontsideratzen ditu: 

1.Demokrazia finantzieroa 

Aberastasun finantzieroa baliabide komun kontsideratuko da, herritarrek honen gain esku 
hartzeko gaitasuna eta aukera eduki behar dute. “Erregulatzen duena populazioa da, ez merkatua” 
da puntu hau iradokitzen duen maxima. Horretarako, erabaki demokratikoen prozedurak ezarriko 
dira azken urteetan egindako zorren gain, baita banku-sektore eta baita banku-sektore eta merkatu 
finantzarioen berregituraketaren ondorioz esku publikoetan dauden finantziero eta mugiezinen gain 
ere. Helburu honen alde, ondorengo neurriak proposatzen dira: 

Zorraren Auditoretza Herritarra. Proposamen honek zor legitimo eta ez legitimoaren arteko 
bereizketa egiteko aukera ematen du. Auditoretza hau, pedagogia demokratiko eta 
finantzierodun prozesu sozial bezala artikulatuko da, zeinaren bidez herritarrek ekonomia 
finantzieroaren gain erabaki eta kontrol gaitasun gehiago lortu ditzaketeen. 
Erabilera publikodun erakundeen sorrera, egindako berregituraketetatik lortutako aktibo 
finantziero eta higiezinekin sortua. Erakunde hauek, kontrol demakratikoaren pean, 
berdintasun ekonomikoa eta garapen soziala sustatzeko balioko dute.  !
!

2.Erreforma Fiskala !
Erreformaren helburua karga eta onuren birbanaketa zabala sustatzea izango da, berdintasun 

formalari lotuta ondasun publiko eta komunetarako sarrerak bermatutako berdintasun material eta 
erreala ere izan dadin.   

Proposamen nagusiak: proportzionaltasun eta proportzionalitate printzipioen berriztapena, bai 
lan errenta eta baita enpresen mozkinentzat; tasa berrien ezarpena zirkulazio finantzieroan eta 
kapital eta patrimonio errentei tasa altuagoak; zeharkako eta oinarrizko kontsumo ondasun 
zergen murriztapena eta iruzur fiskalen jazarpena. Erreforma fiskala,berdintasun irizpide eta 
alderatze fiskalekin batera egingo da, baita lurralde solidaritateaz ere.  
!

3.Ondasun publiko-komunak !
Pribatizazio prozesuek Administrazio Publikoek baliabide publikoak interes pribatuen 

jabetzetik ez dituztela babestu erakutsi dute. Ondasun hauen berreskurapen sozialak eta beren 
kudeaketaren demokratizazioak biztanleriak hauek eskuratu ahal izatea bermatu behar dute.  !

Bizitzaren erreprodukzioa, partehartze politikoa eta ekonomiaren funtzionamendu 
normalerako beharrezkoak interes orokorrekoak diren ondasun eta azpiegiturek publiko-
komun estatutua edukiko dute. Horrela, ondasun publiko-komunak hezkuntza, osasuna, 
etxebizitza, segurtasuna, garraioak, informazioa, justizia eta baita baliabide natural nagusiak 
(ura, atmosfera, lurra, itsasoak, kostak, ibai eta erriberak, basoak eta garrantzi ekologiko eta 
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estetikoa  duten eremu naturalak), komunikabide nodo eta bideak (errepideak, trenbideak, 
portuak, etab.) 

Telekomunikazioak, energía, aberastasun minerala bezalako ekonmiako baliabide eta 
sektore estrategikoak ere ondasun publiko-komun izatera bueltatuko dira. Baliabide hauen 
kudeaketa kontrol publiko demokratiko sendo batekin egingo da. Azken hamarkadetan 
sustatutako pribatizazio joera aldatuko da beraz, honela.  

Administrazio Publikoek ezingo dituzte ondasun publiko-komunak alienatu edo saldu. 
Beren jabetza publiko-komuna da eta beraz, Estatu espainiarrean bizi diren persona guztienak 
dira.  

Ondasun publiko-komunak era demokratikoan kudeatuko dira, herritarren partehartze- 
mekanismoek eta kasu bakoitzean adituak diren komunitateek erregulatuz eta gidatuz. 
!

4.Ekonomia sozialaren eta erlazio ekonomikoen demokraziaren sustapena  !
Eskutitz honek empresa eremuetan erabakiak hartzeko pertsonen partehartzea sustatu nahi du, 

interes komunerako erabakiorrak direla kontsideratzen denean bereziki. Halaber, bere ekintza 
ekonomikoak errentagarritasun integralaren irizpideen menpe egongo dira, hau da, irizpide sozial, 
ingurumen eta ekonomikoen menpe. 

Ekonomia soziala, kooperatibismoa eta ingurumenaren errespetuan oinarritutako 
empresa eredu berri baten garapena bultzatuko da. 

Enpresa guztiak etengabe ondorengo printzipioetan antolatuko dira: ekitatea, 
ingurugiroarekiko errespetua, gardentasuna eta garapen jasangarria. Era berean, enpresen 
barruko soldaten erlazioan kontrolak jartzea proposatzen da, egungo lan-ezegonkortasunari 
beto zehatzak jartzearekin batera egungo gehiegizko soldata eta akumulazio espekulatibo 
ereduak gaitzetsiz.  

Lan zuzenbideko oinarrizko printzipioak jasoko dira: modu askean edo bidezko ordain 
baten truke zerbitzu bat emateko eskubidea, menpekotasun egoeran dagoen langilearen 
babesa, deskantsu eta erretiro eskubidea, autonomia eta bizitza duina izateko eskubidea 
soldatapeko lanaren araberakoa izan gabe; era berean, greba, sindikatu, elkarte eta bilera 
eskubidea. 
!

5.Gizarte babesa, aberastasun komunaren errekonozimendua eta izate duin baten 
eskubidearen zabalkuntza !

Gure oraingo Gizarte Segurantza sistemak batez ere lan prestazioen kontribuzioen bidez du 
sostengua eta nazionalitate irizpidearekin ixten da. Testuinguru globalizatuan, lana urri bihurtu 
denean,  lan ez ordaindua aberastasun produkzioaren oinarrizko iturritzat ezagutzen da; txirotutako 
populazioetan migrazioa oinarrizko behar bihurtu den bezala. Gure babes sozialeko oinarri zaharrak 
gero eta ez-barnerakoiak eta ez eraginkorrak direla erakutsi dute.  

Pentsio sistemaren zabalkuntza beharrezkoa da, maila duin eta nahikoak lortu arte, zaintza 
kolektiboa laguntzeko mekanismo eta azpiegiturak ere zabaldu behar dira, orain familiei dagokie ia 

�9



Demokraziarako eskutitza v.2.0

osorik (eta batez ere emakumeei). Hazkuntza lanak ardura kolektiboa dira eta horretarako nahiko 
aurrekontu garapena behar da, baita beharrezkoak diren azpiegitura komunen sorkuntza ere.  

Era berean BPGean kontabilizatzen ez den aberastasunaren ekoizpena ere aintzatetsi behar da 
(ikerketa, ikasketa, kultura, informazio eta komunikazio ekoizpenak bezalako lanak), ordaintzen ez 
den aberastasun hori errenta bidez aintzat hartzen duten mekanismoekin (Errenta Basikoa izan 
liteke). Garapen osorako beharrezkoak diren infraestrukturen lanak ere.  

Bermeen sistema berriaren finantziazioa proposatutako erreforma fiskalaren neurrien bidez 
mantenduko da, batez ere mozkinen eta zirkulazio finantziero gaineko zergen bidez, eta gero eta 
gutxiago lanaren gaineko prestazioen bidez.  
!

!
L U R R A L D E  D E M O K R A Z I A  

Egungo krisi ekonomiko eta finantzieroak maila guzietan demokraziaren ahultasuna agerian 
utzi du, eta baita lurraldeetako aberastasunen banaketa mekanismoen hauskortasuna ere. 
Haustura politiken bidezko gobernu finantzieroen aginduek desberdintasun geografia 
partikular bat ezarri dute, estatu eta lurralde batzuk amildegi ekonomiko eta sozialean 
murgilduz.  
Emaitza irekitzen ari den lurraldeen haustura da, bai Europa mailan eta bai Espainiar 
Estatuan. Europan, esku-hartze mekanismo demokratiko ezak eta soberanoaren krisiak, gero 
eta tarte handiago zabaltzen ari da zentru babestu eta gero eta txiroagoa den periferiaren 
artean. Espainiar estatuan, udalherri eta autonomi elkarteen zorpetze handiek babes sozialen 
sistemen desegitea eragiten ari dira, eta baita ondasun publiko askoren salmenta ere.  
Bi kasuetan, lurralde solidaritate printzipioaren disoluzio hazkorra antzematen da, eta baita 
gobernu erakundeen legitimitatearena ere. Honek kolapso bat mehatxatzen du, demokrazian 
eta lurraldeko arduran oinarritutako berregiturazio instituzional sakon baten bidez bakarrik 
abordatu litekeena.  !
Eskutitz honek maila guztietako lurralde akordio berri baten eztabaida proposatzen du, 

radikalki demokratikoa den eredu batean oinarritua. Baliabide eta zerbitzuen erabaki eta kudeaketak 
lurralde unitate maila minimoan garatuak izan behar dutenaren premisan oinarritzen da, baina baita 
aberastasun banaketaren formak era komunean antolatuak izan behar dutenaren premisan ere, 
lurraldeen arteko ekitatea bermatzeko.  

Era honetan beraien arteko parekatzea lortu nahi da, lurralde konpetentzia ereduek sortzen 
dituzten desberdintasunak konpentsatuz. 

Lurralde akordio eredu berria lurralde unitate desberdinen kontsulta demokratiko eta 
kooperazio lanaren emaitza izango da. Ahalik eta pluralitate handiena onartuko du eta lurralde 
bakoitzean bizi direnek lurralde unitate desberdinen parte izateko duten demokratikoki hartutako 
erabaki eskubideetan oinarrituta eratuko da.  
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!
Lurralde demokrazia ondorengo printzipioetan oinarrituko da. 

Erantzukidetza eta berdintasuna. Elkarte politikoaren parte izateak konstituzio eta arau batzuk 
eta maila bereko lurralde unitate guztien berdintasuna onartzea dakartza. Honek lurralde 
desberdintasun eta desberdintasun sozialak zuzentzeko nahiko izango diren fiskalitate eta 
aurrekontu komunak onartzea esan nahi du.  
Subsidiaritatea. Baliabide eta zerbitzuen kudeaketa, baita interes publikoei buruzko gaien gaineko 
erabakia, lurralde unitate minimora murriztua izan beharko da, bertan bizi diren pertsonentzat 
gertukoa izan dadin, beraiei baitagozkie kudeaketa eta erabakiak. Lurralde maila baxuetan hobeak 
izan daitezkeen zerbitzu guztiak eremu hauetan kudeatuko dira. 
Autonomia eta nahikotasun finantzieroa. Lurralde unitate bakoitzak bere gain dauzkan 
zerbitzuen prestaziorako egokia den aurrekontua eduki beharko du. Aurrekontu hau era autonomoan 
administratuko da horretarako ezarritako herri organismo eta kudeaketa demokratikoarekin. Era 
berean, aurrekontu hau bere baliabideekin bermatzeaz gain, lurralde maila desberdinetan eratutako 
lurralde konpentsaziorako ezarritako mekanismoekin ere bermatuko da.  Kudeaketa autonomiak ez 
du hainbat prestaziotik saihesten ezta supra-lurraldeetako ogasunekin dauzkan ardura fiskaletatik 
ere. !

Maila desberdinetako lurraldeetako garapen instituzionala ondorengo printzipioetan 
oinarrituko da: !
1.Demokrazia politikoaren sakonketa: autogobernua !

Erabaki eta partehartze eremuetako errekuperazio eta garapena maila guztietan, jadanik 
aipatutako formuletan oinarrituta: botere publikoen demokratizazioa eta herri partehartze eta 
demokrazia zuzeneko formen zabalkuntza. 

Subsidiaritate printzipioen arabera, demokrazia lokala eta zuzenaren, landutako prozesu 
eta baliabide mailek hala ahalbidetzen badute behintzat, garapen? bultzatuko da 
pertsonengandik gertuen dagoen mailan: herrietan eta hirietan. 

Demokraziaren birreraketa prozesua, ez da bakarrik estatu espainiar mailan 
proposatzen, beste lurralde mailetarako ere proposatzen da. 
!

2.Eskala eta lurralde errealitate ezberdinen onarpena eta beraien arteko elkartasuna 
Demokratizazio prozesu hauetatik aterako diren batasun politikako formen helburua 

egungo oraingo lurralde konpetentzien formak deuseztatzea izango da, eta baita maila 
guztietako aberastasun banaketa, estatu gaineko mailetatik, pertsonengandik gertuen 
daudenetaraino, udalak kasu. 

Europar Batasuna. Benetazko fiskalitate, aurrekontu eta banku batasuna ezarriko da 
herrialdeen arteko desberdintasun ekonomiko eta sozial hazkorrak benetan ezabatzeko eta 
botere finantzieroak kontrolatzeko helburuarekin. 
Espainiar estatua, oraingo komunitate elkargoak eta lurralde konstituzio prozesuetan sortuko 
diren edozein lurralde ente. Fiskalitate berdintasun printzipioa, aurrekontu bateratua izatea eta 
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aberastasun banaketa lurralde banaketaren metodo ekitatiboen bidez izatea onartuak izango 
dira.  

Herriak. Finantziazioa eta aurrekontuak, herritarren kontrol zorrotzen menpean egoteaz 
gain, maila altuagoetan (lurralde, estatu eta Europar Batasuna) ezarritako mekanismo 
distributiboek bermatuko dituzte, lur eta higiezin errenten menpe egon ez daitezen 
aurrerantzean.  
!

Europa mailako prozesua !
Europa mailan, konstituzio berri batek, batasuneko zati bakoitzean funtsezko 

eskubideak, politikan partehartzeko aukerak, aberastasuna banatu eta zabaltzeko aukerak eta 
guztiz demokratikoa den estruktura politikoa bermatu beharko ditu,  

Europar Batasunetik ez badira minimoak bermatzen, berau osatzen duten lurraldeek 
lurralde aliantza berriak garatu ditzakete beren prozesu politiko konstituienteetan oinarriturik, 
lehenago azaldutako printzipioak garantizatzeko, eta beraz, bere biziraupen kolektiboa.  
!
!
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