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Pandemia lehenaldia eta ondorena izan da maila guztietan. Ikusi dugu nola gure osasun-
sistema, gure gizarte-sistema eta gure sistema ekonomikoa proban jartzen ziren, haien pitza-
durak agerian utziz. Orain, Euskadin bi bide daude: inoiz iritsiko ez den aurreko errealitate 
batera itzuli nahi izatea edo koronabirusen krisiaren ikaskuntza guztiak jasotzea, Euskadi be-
rri bat eraikitzeko gehienentzat. 

Betiko alderdiek normaltasuna berreskuratu behar dugula esaten diguten bitartean, EQUO 
Berdeak-en pentsatzen dugu egoera hori ez dela posible, garrantzi handiko krisialdi batek 
ere ez duelako ahalbidetzen aurreko egoerara itzultzea. Jarrera konformista horrek honako 
hauek baino ez dizkigu ekarriko: industria-sektore oztopatua, hondatutako zerbitzu-sektorea, 
hondatutako lehen sektorea, langabeziaren hazkunde nabarmena eta administrazioen zor-
petze progresiboa. 

EQUO Berdeak-en beste bide bat dagoela defendatzen dugu eta, horregatik, COVID19 osteko 
Euskadirako berreraikuntza berde eta justurako 111 neurri dituen plan hau aurkezten di-
zugu, 2020-2024 legealdirako gure hauteskunde-programarekin batera. Plan bat eta pro-
grama bat, hiru ardatzetan oinarrituta eraikitzen direnak: 

✓ Euskal ekonomiaren eraldaketa ekologikoa bizkortzea, etorkizuneko sektoreetan 
30.000 enplegu berri sortzeko eta, aldi berean, larrialdi klimatikoari aurre egiteko. 
Euskadi berdeago bat bezala irteteko aukera dugu, non modu iraunkorrean mugitu 
eta aire garbia arnastuko dugun, kontsumitzen ditugun elikagaiak tokian-tokian ekoiz-
tuko ditugun, alternatiba berritzaileek erabilera bakarreko plastikoei amaiera emango 
dieten, birziklatzeak zabortegi eta erraustegi guztiak 2030a baino lehen ixtea ahalbi-
detuko digun eta energia berriztagarriak herritarren esku egongo diren enpresa elek-
triko kutsatzaile handiak finantzatzeari utziz. 

✓ Ongizate-eredu berri bat bultzatzea, gizarte gisa ahulago egiten gaituzten desberdin-
tasunak murrizteko eta Euskadin bizi garen pertsona guztien kohesio soziala berma-
tzeko, onean-onean edo okerrera. Gehien dutenei Elkartasun Zerga bat ezartzearen 
aldeko apustua egiten dugu, Oinarrizko Errenta sustatzeko, guztiek aurrera egin ahal 
izan dezaten eta gure osasun-sistema publikoa indartzeko, arreta eta prebentziorako 
behar adinako finantzaketarekin. Egungo zaintza-sistema hobetu nahi dugu, egoitza 
prekarioetan eta emakumeen lan ikusezinean oinarrituta, zaintza-zerbitzu publikoak, 
banaketa eta aitorpena sustatzeko politikekin. Pertsona guztien aukera-berdintasuna 
bermatuko duten zerbitzu publiko sendoak, indarkeria matxistei aurre eginez, euskara 
doan ikasteko aukera emanez eta etxebizitza eskuragarriak ziurtatuz, gazteek eman-
tzipatu ahal izan dezaten. 

✓ Euskal gizarteak, gainera, demokrazia aurreratuagoa eraikitzeko prest dagoela era-
kutsi du. Gobernantza publikoaren eredu berri bat errealitate bihurtu nahi dugu, gar-
denagoa eta gizarte zibilaren ekimenetara iragazkorragoa. Indar politiko guztiekin hitz 
egingo dugu, elkarrekin hobeto bizitzen lagunduko digun Estatutu berri bat gauza-
tzeko, guztion eskubideak zabalduko dituena, herritarrek gai publikoetan benetan 
parte hartuko dutela bermatuko duena eta klientelismo politikoa baztertzen duena, 
zeinaren onurak betiko gutxi batzuentzat baino ez baitira 

 
Azkenik, EQUO Berdeak-en erakutsi dugu nahikoa gaitasun dugula plan hau aurrera erama-
teko gehiengoaren interesak partikularren aurretik jarriko dituzten akordio ausarten bidez. 
Hala egin dugu aurreko legealdian Eusko Legebiltzarrean. Orain, inoiz baino gehiago, politika 
erabilgarri hau behar dugu krisitik hobeto ateratzeko. 



Euskadi hobetu! 
Covid19 osteko Euskadirako berreraikuntza berde eta justurako plana 
+ 2020-2024 hauteskunde programa 

 

3 
 

 Osasunaren prebentzioa eta zaintza. 
 

Euskal Osasun Sistemak prest egon behar du aurreko hilabeteetan bizi izandakoa 
bezalako egoera baterako. Orain, ez berriro berandu denean, ziurtatu behar ditugu 
beharrezkoak diren azpiegiturak, eta bermatu behar ditugu osasun-langile guztiei 
lan-baldintza duinak. Betiere, gure osasuna ohitura eta ingurumen osasungarrien 
mende dagoela ahaztu gabe. 

 5.orrialdea. 
 

Enplegua. 
 

Aprobetxa dezagun ekonomia jasangarriago baterako trantsizioaren aukera kalitate 
handiagoko enpleguak sortzeko eta inor atzean ez uzteko. Prestakuntza-premia ur-
genteenak, telelanera biltzen direnentzako lan-eskubideen babesa, lan-prekarieta-
teko kasu onartezinenak edo autonomoek bere lan-jardueran aldi baterako uzteko 
duten eskubidea aztertzeko garaia da.  

 7.orrialdea. 
 

 Hezkuntza. 
 

Hezkuntza-sistema aldatu egin da gauetik goizera, horretarako prest egon gabe. 
Orain, unea da hezkuntza pandemiaren unerik txarrenetan ezarritako metodologia 
berrietara egokitzeko.  

 8.orrialdea. 
 

 Gizarte ongizatea. 
 

Koronabirusaren garaian inoiz baino gehiago, herritarren babes sozialak ziurtatuta 
egon behar du, etxebizitza duin eskuragarriekin, indarkeria matxisten aurkako bo-
rroka indartuz, pertsona guztientzako oinarrizko errenta bermatuz eta kolektibo 
ahulei laguntza berezia emanez. 

 9.orrialdea. 
 

 Indarkeria matxistarik eta LGTBIfobiarik gabekoak. 
 

Pandemiak gehiago kolpatu ditu emakumeak, bizi dugun desberdintasun-sistema 
larriagotu delako. Premiazkoa da babesa eta baliabideak bermatuko dituzten neu-
rriak hartzea, indarkeria patriarkala gure gizartetik desagerrarazteko eta eremu guz-
tietan berdintasuna bermatzeko.  

 10.orrialdea. 
 

 Zerga-sistema. 
 

Krisialdi honetatik hobeak izaten ateratzeko, guztiok lagundu behar diogu elkarri. 
Hortaz, eralda dezagun gure zerga-sistema, gehien daukanak eta gehien kutsatzen 
duenak ekarpen handiagoa egin dezan. 

 11.orrialdea. 
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 Industria-politika. 
 

Koronabirusaren krisiak erakutsi digu euskal industriak urrats irmoz egin behar du-
ela aurrera trantsizio ekologiko eta energetikoan, funtsezko ondasunen ekoizpena 
birkokatuz eta enplegu berdearen nitxo berriak erakarriz.  

 12.orrialdea. 
 

 Tokiko ekonomia eta kultura. 
 

Gure herri eta auzoetako sare ekonomikoa, merkataritza, ETEak eta autonomoak 
izan dira krisialdi honen eraginez kalte handiena jasan dutenak. Bultza dezagun 
haien digitalizazioa eta egokitzapena banaketa eta zerbitzuetako plataforma digital 
handien mehatxuen aurrean. Une hauetan, bultza dezagun eta babes dezagun Kul-
tura inoiz baino gehiago funtsezko ondasuna denez.  

 14.orrialdea. 
 

 Energia berriak eta mugikortasun jasangarria.  
 

Euskadik, bere potentzial izugarria gorabehera, atzeratua jarraitzen du energia-
trantsizioan eredu berde eta deszentralizatu baterantz. Eraikinen energia-birgai-
kuntza, herritarren esku dauden energia berriztagarriak eta mugikortasun aktibo ja-
sangarria dira bultzatu behar ditugun ardatzak, urgentziaz.  

 15.orrialdea. 
 

 Zientzia eta berrikuntza. 
 

Covid19k irakatsi digu zientzia eta ikerketa ezin direla inoiz bigarren mailan geratu, 
eta ezin dutela krisi ekonomikoen pagano izaten jarraitu. Covid19 osteko Euskadiren 
katalizatzaile bihur dezagun berrikuntza.  

 17.orrialdea. 
 

 Nekazaritzako elikadura eta ingurune naturala.   
 

Elikagaien inportazioarekiko dugun mendekotasun handiak ahultasun handiko ego-
eran jartzen gaitu. Aurrera egin behar dugu nekazaritza eta elikadurako estrategia 
batean. Estrategia horren helburua da tokiko elikagaiak ekoiztea, pertsonentzat eta 
gure ingurumenarentzat osasungarriak izango direnak, eta euskal herritarren oina-
rrizko beharrak hornitzen saiatuko direnak, prozesu ekologikoak eta biodibertsita-
tearen kontserbazioa arriskuan jarri gabe.  

 18.orrialdea. 
 

 Administrazioak eta gobernantza publikoa. 
 

Jar ditzagun euskal administrazio guztiak norabide onean arraun egiten. Aldaketa-
ren eragile gisa jardun dezakete Garapen Iraunkorreko Helburuak betetzeak, nazio-
arteko lankidetzak, kontratazio arduratsuak, funtsezko zerbitzuen zuzeneko kudea-
keta berreskuratzeak, plantilla publikoen esperientzia eta egonkortasun profesio-
nala sustatzeak eta ekonomia soziala eta solidarioa bultzatzeak.  

 19.orrialdea. 
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Osasunaren prebentzioa eta zaintza 
 
Euskal Osasun Sistemak prest egon behar du aurreko hilabeteetan bizi izandakoa bezalako 
egoera baterako. Orain, ez berriro berandu denean, ziurtatu behar ditugu beharrezkoak di-
ren azpiegiturak, eta bermatu behar ditugu osasun-langile guztiei lan-baldintza duinak. Be-
tiere, gure osasuna ohitura eta ingurumen osasungarrien mende dagoela ahaztu gabe. 

1. Osasun publikoaren finantzaketa 
modu ekitatiboan eta kohesionatuan 
handitzea, biztanleko eta urteko EBko 
batez bestekoaren antzeko finantza-
keta bermatuz. 

2. Osasun-sistema publikoa neurri lege-
gileen bidez babestea pribatizazioaren 
aurrean, eta, arian-arian, osasun priba-
turako zerbitzuak kanporatzea (300 mi-
lioi euro). 

3. Material sanitarioaren eta beharrezko 
ekipoen erosketa publikorako plan bat 
abian jartzea, koronabirusen pandemi-
aren etorkizuneko gorakadei aurre egi-
teko, eta erreserba-funts bat sortzea, 
gutxienez hiru hilabetez euskal osa-
sun-zentro publikoen hornidura ber-
matzeko. 

4. Osasun-material, -produktu edo -eki-
poen tokiko ekoizpena lehenestea, gi-
zarte-, lan-, ingurumen- eta klima-
klausulen bidez, eta ikerketa-lerro bat 
irekitzea NBE esterilizagarriak eta birzi-
klagarriak lortzeko. 

5. Osasun-larrialdiko egoeretan osasun-
arloko profesionalen osasuna eta se-
gurtasuna prebenitzeko eta babesteko 
planak berrikustea, bai eta plan horiek 
gauzatzeko eskura dauden baliabide 
materialak, ekonomikoak eta antola-
kuntzakoak ere, eta plan horietan jaso-
tako larrialdi-egoeretan funtsezko zer-
bitzu soziosanitarioei eutsi behar die-
ten langile guztiei ere zabaltzea. 

6. Osasun-langile eta -baliabide guztien 
koordinazioa eta lankidetza ziurtatzea. 
Sare erako funtzionamendua artikula-
tzea, koordinazio-protokoloak eta kon-
tingentzia-planak berrikusiz, zentroei 
zereginak esleitzeko, metatutako gaita-
sunaren eta esperientziaren arabera. 

7. Osasun-arloko profesionalen plantillak 
eta laguntza-baliabideak indartzea. 
Osasun-sistemaren kolapsoa dela eta, 
ezeztatutako edo geroratutako zerbitzu 
arruntak berreskuratzea. 

8. Osakidetzako plantilla 2020. eta 2021. 
urte osoan indartzea, pandemiak gora 
egin ez dezan eta osasun-arreta arrun-
taren erritmoa berreskuratzeko, gutxie-
nez ebakuntza kirurgikoen esparruan 
itxarote-zerrendak murriztuz. 

9. Osasun-kategorietako, kudeaketako 
eta zerbitzuetako langileen hornidura 
egokia bermatzeko neurriak ezartzea, 
bai eta langileen lan-baldintzak hobe-
tzea ere. Profesionalen dedikazio es-
klusiboa eta etengabeko prestakuntza 
sustatzea, graduondoko plazak ere 
handituz. 

10. Adinekoen egoitzetako zerbitzuak eta 
langile-hornidurak indartzea, Euska-
diko Egoitzei buruzko 126/2019 Dekre-
tua aldatuz, pandemiaren etorkizuneko 
berragerpenak prebenitzeko eta egoili-
arrei zaintza duinak bermatzeko. 
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11. Ospitale-sare publikoa indartzea: ospi-
tale-azpiegiturak eta kudeaketa eta ti-
tulartasun publikoko ohe erabilgarriak 
handitzea, batez ere egonaldi luze eta 
ertainekoak. Zenbait osasun-azpiegi-
tura ez dira nahikoa izan epidemiari 
erantzuteko, eta, beraz, errealitate hori 
ebaluatu eta baliabide horiek birdi-
mentsionatu egin beharko dira gaixo-
tasunaren gorakadei begira. Ospitalez 
kanpoko laguntza espezializaturako 
plan estrategiko bat egitea, osasun-ar-
loko erronka berrietara egokitzeko. 

12. Osasun- eta gizarte-zerbitzuen arteko 
koordinazio hobea sustatzea. Azterketa 
horrek, osasun-instalazioak eta haien 
jarduera lagungarriak ez ezik, gizarte-
zerbitzuen kudeaketa bera ere eska-
tzen du, hala nola adinekoen egoitzak, 
eskola- eta gizarte-jantokiak, adineko 
eta mendeko pertsonen etxeko arreta, 
Mendekotasun Legea berrikustea eta 
haren ezarpena bermatzea. 

13. Ospitaleko arretaren, larrialdietako 
gailuen, osasun publikoaren, lehen 
mailako arretaren eta erakunde komu-
nitario eta soziosanitarioen arteko ko-
ordinazio-mekanismoak indartzea, es-
kura dauden baliabideak ahalik eta 
gehien arrazionalizatzen direla eta 
modu eraginkorrean artikulatzen direla 
bermatzeko, zainketen eta osasun-
arretaren jarraitutasun eraginkorra 
bermatzeko. 

14. EAEn iraunkorki bizi diren pertsona 
guztiek baliabide eta zerbitzu soziosa-
nitario guztietarako sarbide uniber-
tsala dutela bermatzea, haien adminis-
trazio-egoera edozein dela ere, eta gi-
zarte-laguntzako neurrietarako sarbi-
dea bermatzea egoera ahulean dauden 
pertsona guztiei, batez ere egoera irre-
gularrean dauden migratzaileei. 

15. Egungo sistema soziosanitarioa alda-
tzea, honako lan-ildo hauek praktikan 
jarrita: 

• Prebentzioan eta lehen mailako arretan 
erabiltzen diren giza baliabideak eta 
baliabide materialak areagotzea, gure 
osasun-sistemaren oinarri gisa. Horre-
tarako, lehen mailako arretako eta 
arreta komunitarioko zentroak birdisei-
natuko dira, osasun-arazo espezifiko 
eta kronikoen sustapenean, prebentzi-
oan eta arretan oinarritutako lantalde 
multiprofesionalekin, adierazle demo-
grafikoen arabera dimentsionatuta (za-
hartzea, landatartasuna, zaurgarritasun 
sozial eta ekonomikoa, biztanleriaren 
sakabanaketa). 

• Mendekotasuna duten pertsonen arreta 
beren ingurunean eta beren ohiko etxe-
bizitzan lehenestea, oinarrizko gizarte- 
eta komunitate-zerbitzuak sendotzen 
inbertituz eta etxez etxeko laguntzako 
profesionalen kopurua eta lan-baldin-
tzak hobetuz. 

• Bizitza autonomoa mantendu nahi ez 
duten edo ezin duten pertsona guztiei 
beren ingurunean (auzoa, herria) bizi-
tzeko aukerak bilatzea, ongizate pertso-
nalaren alderdi sanitarioari, sozioeko-
nomikoari eta psiko-espiritualari eran-
tzun globalik onena ematera bideratu-
tako irtenbide komunitarioak bilatuz. 

16. Kutsadura-mota oro prebenitzea eta 
ingurumenaren kalitatea bermatzea 
(ura, elikagaiak, airea, lurzorua eta pro-
duktu kimikoak), 2020-2030 Euskal Osa-
sun Plan berrian ekintza berriak sartuz 
eta airearen kalitatea hobetzeko eta 
hiri-ingurune osasungarriak berma-
tzeko neurri gehigarriak ezarriz. 
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Enplegua 
 
Aprobetxa dezagun ekonomia jasangarriago baterako trantsizioaren aukera kalitate handi-
agoko enpleguak sortzeko eta inor atzean ez uzteko. Prestakuntza-premia urgenteenak, te-
lelanera biltzen direnentzako lan-eskubideen babesa, lan-prekarietateko kasu onartezine-
nak edo autonomoek bere lan-jardueran aldi baterako uzteko duten eskubidea aztertzeko 
garaia da. 

17. Itun bat sustatzea Euskadiko Elkarriz-
keta Sozialeko Mahaian, eta horrela, be-
rreraikuntzaldiko beren jarduera ekono-
mikoak krisialdi sanitarioaren aurreko 
pantilla atxikitzea ziurtatzen ez duen en-
presen kasuan, enpresak uko egingo dio 
lan egin gabeko orduak errekuperatzeari, 
gertatutako zirkunstantzia ekonomiko 
berrietara egokitzeko pantillaren edozein 
doitze-neurri aplikatu baino lehen. 

18. Bidezko Lan Trantsizioko Plan bat lan-
tzea, gizarte-eragile guztien parte-hartze-
arekin, 2050erako EBren klima-helburuak 
lortzea bermatuko duena eta eusterik ez 
duten sektore ekonomikoen gainbehera-
ren ondorioz beren lana galtzen dutenen 
beharrezko birkualifikazioa aztertzea 
ahalbidetuko duena, eta baita iraupen 
luzeko langabeena ere, etorkizun oparoa 
duten enplegu berdeko nitxoetan en-
plegu duin eta txukuna lor dezaten 
(baso-kudeaketa jasangarria, nekazaritza 
ekologikoa, eraikinen energia-birgaikun-
tza, energia berriztagarrien instalazioa, 
turismo jasangarria, eta abar). 

19. Telelanerako Eskubidearen Dekretu 
bat lantzea, sektore publikoan modali-
tate horretara biltzen direnen lan-esku-
bideen marko erregulatzaile eta gainbe-
giratzaile bat garatzen duena, eta sektore 
pribatuan eskubide horien aplikazioa bi-
deratuko duena, negoziazio kolektiboa-
ren esparruko aldez aurreko itunarekin. 

20. OSALANeko, eta Lan eta Gizarte Se-
gurtasuneko ikuskatzaileen plantilla 
gehitzea, baita dagozkien baliabideak 
ere, eta horrekin batera laneko segurta-
sun eta osasuneko, eta lan-harremane-
tako araudien betetzearen zaintza-gaita-
suna, lan-prekaritatearen aurkako borro-
karen bidez kalitatezko enplegu bat lor-
tzeko. 

21. Kongresuan babestea Gizarte Segu-
rantzak autonomoei beren jarduera eko-
nomikoa murrizten edo uzten duten hila-
beteei dagozkien kuoten ordainketa ken 
diezaiela, lanaldia zaintzen ondorioz, 
oporraldiaren ondorioz edo alarma-ego-
eraren eta larrialdi sanitarioaren ondori-
ozko mugen (iraganekoak eta etorkizune-
koak) murriztearen ondorioz. 

22. Etxeko langileentzat ordaintzeke dau-
den aparteko sorospenak lehenbailehen 
ordaintzea eta zabaltzea, erregularizazioa 
eta prestazioak ziurtatuz, baita Gizarte 
Segurantzan alarma-egoera deklaratzean 
alta emanda ez zeudenentzat ere. 
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Hezkuntza 
 
Hezkuntza-sistema aldatu egin da gauetik goizera, horretarako prest egon gabe. Orain, unea 
da hezkuntza pandemiaren unerik txarrenetan ezarritako metodologia berrietara egoki-
tzeko. 

23. Urrutiko ikaskuntza- eta ebaluazio-
metodologiak garatzea euskal hezkuntza 
publikoan, Berritzeguneetako lantaldeak 
indartuz, 2020ko ekitaldirako ezohiko 
aurrekontu-zuzkiduraren bidez. 

24. Irakasleak urrutiko irakaskuntzako 
teknologia berrien erabileran trebatzeko 
plan trinko bat garatzea, 2020-2021 ikas-
turtean prestakuntza-plan hori garatzea 
ahalbidetuko duten plantilla-errefor-
tzuak kontratatuz. 

25. 2020-2021 ikasturtean tutoretza-bali-
abideak indartzea, konfinamenduak 
haurrengan eragindako inpaktu emozio-
nal eta psikosozialari erantzuteko, bai 
eta aldi horretan gerta daitezkeen hau-
rren aurkako indarkeria-kasuak detekta-
tzeko ere. 

26. Aparteko hezkuntza-baliabideen eta 
eskola indartzeko baliabideen progra-
mak (Bidelaguna programa) zabaltzea 
egoera ahulean dauden ikasleen ratio 
handienak dituzten ikastetxeetan, konfi-
namenduak eragindako ikaskuntza-arra-
kala murrizteko. 

27. Eskoletako eten digitalaren aurkako 
plana, baliabide gutxien dituzten ikas-
leek teleikaskuntzarako beharrezkoak 
diren baliabide informatikoak (ekipoak 
eta konexioak) maileguan izatea berma-
tuko duena, eta baita laguntza-plan es-
pezifiko bat ere. 

28. Aisialdirako eta hezkuntza-errefor-
tzurako eskaintza zabaltzea datozen 
oporraldietan, maila sozioekonomiko 
baxuko familien doako sarbidea lehene-
tsiz. 

29. 0 eta 3 urte bitarteko tartean hezkun-
tza unibertsalizatzea eta haren doakota-
suna osatzea sarbideko desberdintasu-
nak gainditzeko tresna gisa, etapa horrek 
haurren garapen hezitzailean eta kogni-
tiboan duen garrantzia kontuan hartuta. 

30. Nahitaezko hezkuntza-sistemako eta 
helduen eskola publikoetako hezkuntza-
programetan Gizarte Eraldaketarako 
Hezkuntza (EPTS) sartzea. 
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Gizarte ongizatea 
 
Koronabirusaren garaian inoiz baino gehiago, herritarren babes sozialak ziurtatuta egon 
behar du, etxebizitza duin eskuragarriekin, indarkeria matxisten aurkako borroka indartuz, 
pertsona guztientzako oinarrizko errenta bermatuz eta kolektibo ahulei laguntza berezia 
emanez. 

31. Merkatura salmentan ateratzen diren 
babes ofizialeko etxebizitza guztiak le-
hentasunez erosteko eskubidea erabil-
tzea, ALOKABIDEk kudeatzen duen alo-
kairu-parke publikoa handitzeko eta, 
horrela, herritar guztiek etxebizitza es-
kuragarria eta duina izateko duten es-
kubidea bermatzeko. 

32. Etxebizitza Hutsen Bizigune Progra-
man sartzeko baldintzak hobetzea, alo-
kairu sozialeko etxebizitzen publikoa-
ren sistemaren esku jartzen diren etxe-
bizitza hutsen fluxua handitzeko. 

33. Azterketa sektorialak egitea, COVID-19 
krisialdian neurri espezifikoak hartzeko, 
egoera ahulean dauden pertsonen be-
harrizan espezifikoei aurre egiteko, hala 
nola desgaitasunen bat duten pertso-
nen, gutxiengoen, LGTB+ pertsonen, 
haurren, adinekoen eta egoera ahulean 
edo pobrezia eta gizarte-bazterketa ja-
sateko arriskuan dauden pertsonen be-
harrei. 

34. Krisiari aurre egiteko laguntza psiko-
logikoa ematea pertsona ahulei, bere-
ziki pobrezia- eta kalteberatasun-egoe-
ran dauden haurrei. 

35. Diru-sarrerak bermatzeko errenta es-
kuratzeko irizpideak aldatzea, oina-
rrizko errenta bihur dadin, egungo gi-
zarte-larrialdiko egoera kontuan har-
tuta, baina irauteko asmoarekin, Euska-
din bizi diren pertsona guztien diru-sa-
rreren nahikotasuna ziurtatzeko, arreta 
berezia jarriz enplegagarriak ez diren 
pertsonengan, gizarte-prestazioak edo 
soldatak gaur egun nahikoak ez dituz-
ten pertsonengan eta haien ardurapean 
pertsonak dituztenengan. 

36. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 
partida zabalgarri bihurtzea, udalerriek 
emandako laguntzak osatzeko, egoera 
ahulean dauden pertsonen eta familien 
oinarrizko premia larriei erantzuteko. 

37. Etorkizuneko konfinamendu-aldietan 
jabeak edo baimendutako pertsonak 
animaliak esparru pribatuetan elika-
tzeko eta zaintzeko pertsonak lekualda-
tzeko aukera ematea, eta hiri-eremu 
publikoetan bizi diren etxeko animaliak 
elikatzeko, erreskatatzeko eta albaitari-
arengana eramateko xedea duten per-
tsonei lekualdatzeko aukera ematea, 
jarduera hori lan-, lanbide- edo en-
presa-prestazio baten esparruan egiten 
ez denean.
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Indarkeria matxistarik eta LGTBIfobiarik gabekoak 
 
Pandemiak gehiago kolpatu ditu emakumeak, bizi dugun desberdintasun-sistema larria-
gotu delako. Premiazkoa da babesa eta baliabideak bermatuko dituzten neurriak hartzea, 
indarkeria patriarkala gure gizartetik desagerrarazteko eta eremu guztietan berdintasuna 
bermatzeko. 

38. Indarkeria matxistaren kasuetarako 
arreta-baliabideak arintzea eta areago-
tzea, horietarako sarbidea erraztuz, pre-
miazko ibilbide bateratu baten bidez. 

39. Indarkeria matxistaren biktima diren 
emakumeei harrera egiteko baliabideak 
indartzea, konfinamendu-egoera be-
rrien aurrean espazio seguruak berma-
tzeko. 

40. 2020rako 1.300.000 euroko aurre-
kontu-zuzkidurari eustea, genero-in-
darkeriaren eraginpean dauden haur 
eta nerabeei laguntza eta babesa ema-
teko (laguntza indartzea, pedagogia- 
eta hezkuntza-arreta, etxebizitza babes-
tua eskuratzeko lehentasuna, familia-
elkarguneetako langileen prestakuntza 
hobetzea, etab.). 

41. Lehen lerroan lan egiten duten eta bi-
rusa jasateko arrisku handiagoa duten 
funtsezko zerbitzuetako langile guztien 
segurtasuna eta beharrak bermatzea, 
emakumeen beharrizan espezifikoak 
kontuan hartuta, batez ere emakumeen 
presentzia nagusia duten sektoreetan 
(medikuak, erizainak, laguntzaileak, 
zaintzaileak, farmazialariak, kutxazai-
nak, garbiketako langileak). 

42. Guraso bakarreko familien eta egoera 
bereziki ahulean dauden beste gizarte-
talde batzuen beharrizan espezifikoei 
erantzutea, bereziki, emakumeak gehi-
engoa diren lekuetan. 

43. Etxeko eta zaintzako lanak sozialki eta 
ekonomikoki aitortzea, soldatak LGSre-
kin parekatuz, etxeko enplegatzaileen 
lan-iruzurraren ikuskapena areagotuz, 
norbera babesteko ekipamenduak ber-
matuz eta sektorean lan-baldintza dui-
nen estandarrak finkatzen lagunduko 
duten zaintza soziosanitarioko zerbitzu 
publikoak ziurtatuz. 

44. Genero barruko indarkeria-kasueta-
rako arreta-baliabideak areagotzea, ho-
rietarako sarbidea erraztuz, premiazko 
ibilbide bateratu baten bidez. 

45. Sexu-orientazioagatiko eta/edo ge-
nero-identitateagatiko gorroto-istiluak 
salatzeko eta horiei arreta emateko ba-
liabideak indartzea, ziberjazarpenari 
arreta berezia jarriz. 

46. Nahi gabeko bakardade-egoeran 
dauden LGTBI+ pertsonentzako lagun-
tza-sareak indartzea, konfinamendu-
egoera berrien aurrean. 

47. Laguntza emozionala eta baliabideak 
ematea LGTBI+ pertsonei, baldin eta 
testuinguru etsaietan konfinatuta ba-
daude, bai familia edo egoitzetan, non 
ez diren onartzen haien sexu-orienta-
zioa, identitatea edo genero-adieraz-
pena. 

 

 

 

 

 



Euskadi hobetu! 
Covid19 osteko Euskadirako berreraikuntza berde eta justurako plana 
+ 2020-2024 hauteskunde programa 

 

11 
 

Zerga-sistema 
 
Krisialdi honetatik hobeak izaten ateratzeko, guztiok lagundu behar diogu elkarri. 
Hortaz, eralda dezagun gure zerga-sistema, gehien daukanak eta gehien kutsatzen 
duenak ekarpen handiagoa egin dezan.

48. Zerga adostuen (Errenta, Sozietateak, 
Ondorengotzak, Ondarea) zerga-erre-
formari buruz egiteke dagoen eztabaida 
zabaltzea aurten Eusko Legebiltzarrean 
eta ez Finantzen Euskal Kontseiluaren 
barruan, arlo horretako eskumen auto-
nomikoak kontuan hartuz, Zergapideen 
Elkaregokitasun, Erakidetasun eta Lan-
kidetasunari buruzko maiatzaren 30eko 
3/1989 Legean gauzatutakoak. 

49. Karbono Tasa Internet bidez Euskadi-
tik egindako erosketei, produktuaren ja-
torriaren eta erabilitako garraiobidea-
ren arabera. 

50. Finantza-sektorearen eta banaketa 
komertzialaren enpresa transnazionalei 
lotutako zerga-elusioaren aurkako bo-
rroka-plana. 

51. Lankidetza-akordioa Eusko Jaurlari-
tzaren Etxebizitza Zerbitzuaren eta Foru 
Aldundien artean alokairuko finantza-
sistemen datuak katastroaren datuekin 
gurutzatzeko, etxebizitza eta lokal ko-
mertzialen alokairu irregularrari (kon-
traturik eta fidantzarik gabe) lotutako 
iruzurra azalarazteko moduan. 

52. 2020. urtean beren mozkinak hobetu 
dituzten Enpresa Handienei zuzendu-
tako Elkartasuneko Ezohiko Zerga, pun-
tuala eta larrialdi sanitarioaren ondo-
ren Euskadik eskatuko dituen berrerai-
kitze-inbertsioak finantzatzera zuzen-
dutakoa. Izaera autonomikoa izango du 
errekargu horrek, eta Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea-
ren babesean onartuko da. Horrela, ori-
entazio solidarioagoarekin egituratu 
ahalko litzateke, ez bakarrik pertsonen 
artean, baizik eta eskualde eta lurral-
deen artean ere bai, afektazio sozioeko-
nomikoko mailaren arabera. 

53. Eusko Jaurlaritzak babes dezala alo-
kairuen BEZaren ordainketa (lokalak 
edo etxebizitzak direla) higiezinen ja-
beek ordaindu behar izatea, eta ez 
errentariek. 

54. Diputatuen Kongresuan BEZaren zer-
garen erreforma bat babestea, or-
daindu gabekoen BEZaren berreskura-
tzea ahalbidetuko eta erraztuko duena 
autonomoentzat eta ETEentzat. 
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Industria-politika 
 

Koronabirusaren krisiak erakutsi digu euskal industriak urrats irmoz egin behar duela au-
rrera trantsizio ekologiko eta energetikoan, funtsezko ondasunen ekoizpena birkokatuz eta 
enplegu berdearen nitxo berriak erakarriz.  

55. Industriaren, sindikatuen eta Admi-
nistrazioaren arteko herrialde-akordioa, 
Alemaniako berdeek Baden-Württemberg 
estatuan bultzatutakoaren antzera, in-
dustria petrokimikoko, aeronautikako, 
automobilgintzako, makineriako eta 
ekipo elektrikoetako enpresei lagun-
tzeko, industria-sektore alternatiboeta-
rako (energia berriztagarriak, ibilgailu 
elektrikoak, garraio publikoa) eta beste-
lako ondasun eta produktuen fabrikazi-
ora egokitzeko prozesuan. 

56. 2020-2021 lan-plana euskal industri-
ako kluster-erakundeekin, beren ekoiz-
pen- eta hornidura-kateak birkokatzeko, 
Ekonomia Zirkularraren Estrategiaren es-
kutik eta 2040-2050 epean ekonomia 
deskarbonizatu baterantz aurrera egiteko 
helburuarekin. 

57. Basque Industry 4.0 Estrategiaren 
funtsak enplegua mantentzeari lagun-
tzeko egungo programekin osatzea, eus-
kal enpresek produkzio- eta antolakun-
tza-eredu aurreratu bat ezar dezaten, in-
dustria-jarduera modu malgu eta ete-
nean mantentzea ahalbidetuko diena, 
haietarako lan egiten duten merkatuen 
zirkunstantzietara egokituak. 

58. Finantzen Euskal Institutuaren 
2020ko aurrekontuan bildutako arrisku-
kapitaleko funtsa handitzea (10 miloi eu-
rotik 40 milioira), talde atzerritarren de-
sinbertsio eragiketek edo familia-enpre-
setako kapital-irteera zakarrek eragin-
pean har ditzaketen euskal enpresa bide-
ragarrietako partaidetzak aldi baterako 
hartzera bideratutakoa. 

 
 
 

59. Hondakinei eta Ekonomia Zirkularrari 
buruzko Euskal Lege bat onartzea, bes-
teak beste, honako neurri hauek inple-
mentatuko dituena: 
• Europako zuzentarau berrietan ezarritako 

hiri-hondakinen murrizketako, gaikako 
bilketako, konpostajeko, berrerabilpe-
neko eta birziklapeneko helburuak geure 
eginez, izaera loteslearekin euskal era-
kunde guztiei dagokionez. 

• 2030. urtea finkatzea Euskadiko erraus-
tegi eta zabortegi guztiak ixteko urte gisa, 
eta 2035. urtea aldiz, zero hondakineko 
gure estrategia burutzeko data gisa. 

• Produzitzailearen zabaldutako erantzuki-
zuneko irizpidea gure egitea produktu 
baten bizitza-zikloaren amaieran pro-
duktu horren produzitzaileek hondakinen 
finantza- eta antolamendu-arloko eran-
tzukizuna beren gain har dezaten berma-
tzeko, ontziak jasotzeko eta berrerabil-
tzeko udalerriko edota eskualdeko SDDR 
sistemak bultzatzeko helburuarekin. 

• Erabilera bakarreko material eta produk-
tuen ordezpena exijitzera zuzendutako 
autonomia-erkidegoaren alorreko arau 
teknikoen argitalpena arautzea, produktu 
jakin batzuen iraunkortasuna eta kon-
pongarritasuna bermatzea eta zaharkitze 
programatua pairatzen dutenen merka-
turatze-aukera murriztea. 

• Produktu eta materialak konpontzera eta 
berrerabiltzera bideratutako establezi-
mendu publikoen sare bat (konpongune 
eta trukegune, hurrenez hurren) abiaraz-
teko aukera finantzatzea eta bultzatzea. 

• Irizpide orokorrak ezartzea hondakinen 
udal-tasen ezarpenerako, sortzeagatiko 
ordainketarako eta gaikako bilketako hel-
buruak betetzeagatiko aplikaziorako. 

• Euskal industrian ekodiseinua, bizi-
tza-zikloaren azterketa eta hondakin-
materialen erabilpena fiskalki susta-
tzea. 
 



Euskadi hobetu! 
Covid19 osteko Euskadirako berreraikuntza berde eta justurako plana 
+ 2020-2024 hauteskunde programa 

 

13 
 

60. Nazioartekotzeko laguntzak mugatzea 
ezarpen horrek euskal lurraldeko ekoiz-
pen-jardueran eragin sinergiko positibo 
iraunkorrak dituela frogatzen duten in-
dustria-proiektuetara. 

61. Euskal administrazio publikoek 
emandako enpresentzako laguntza-pro-
grama guztiak berrikustea, laguntzak hel-
bide fiskala Euskadin dutenentzat, zerga-
babeslekuetan jarduten ez dutenentzat 
edo bertan filialak ez dituztenentzat, eta 
gizonen eta emakumeen arteko soldata-
berdintasuneko konpromiso bat dute-
nentzat soilik bideratzeko. 

62. Laguntza publikoei buruzko araudia 
aldatzea laguntza horiek berreskuratzea 
ahalbidetzeko Euskadin fabrikak ixten di-
tuzten enpresen kasuan, beren produk-
zio-jarduera arrazoi justifikaturik gabe 
euskal lurraldetik kanpo dauden plante-
tara desbideratzen duten kasuan edo 
emakidaren unean Administrazioarekin 
hartutako konpromisoak betetzen ez di-
tuzten kasuan. 
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Tokiko ekonomia eta kultura 
 
Gure herri eta auzoetako sare ekonomikoa, merkataritza, ETEak eta autonomoak izan dira 
krisialdi honen eraginez kalte handiena jasan dutenak. Bultza dezagun haien digitalizazioa 
eta egokitzapena banaketa eta zerbitzuetako plataforma digital handien mehatxuen au-
rrean. Une hauetan, bultza dezagun eta babes dezagun Kultura inoiz baino gehiago fun-
tsezko ondasuna denez.  

63. 2020ko ekitaldirako aurrekontu-akor-
dioan bildutako tokiko eta hurbileko 
merkataritzari laguntzeko plan espezifi-
koaren aurrekontu-partida (0,6 milioi eu-
rotik 2 milioira), dirulaguntza-linea bat 
gaituz 25.000 biztanle baino gutxiagoko 
hiri edo udalerrietako merkatarien talde 
edo elkarte guztientzat. 

64. Merkatarien talde edo elkarteentzako 
dirulaguntzen erregulazio-markoa alda-
tzea, administrazio-tramitazioa sinplifi-
katuz eta diruz lagundutako jardueren 
egiazko hedaduran eta benetako emai-
tzan oinarritutako balorazio-irizpide ob-
jektiboak ezarriz. 

65. Hurbileko merkataritza eta sare eko-
nomikoak bultzatzea udal- edo eskualde-
arloko txanpon-txartelen erabileraren bi-
dez, zeinak toki-merkataritzan deskon-
tuak lortzea ahalbidetuko duen, baita 
euskal erakundeek jaulkitako kontsumo-
bonuak erabiltzea ere. 

66. ETEak eta autonomoak digitalizatzeko 
Merkataritza Ganberek emandako lagun-
tzen (IKTGanberak programa) erreforma 
bat planteatzea, eta, hori horrela, enpre-
sek zerbitzuaren egikaritzapena eurek 
nahi duten enpresari kontratatzeko aska-
tasuna izan dezatela, eta laguntzek zerbi-
tzuaren kudeaketa- eta mantentze-

gastuak estali ditzatela lehenengo bost 
urteetan, zerbitzua sendotzen den arte. 

67. Euskal txikizkako merkataritzaren Di-
gitalizazio Plana abiarazteko 2020ko eki-
taldirako aurrekontu-akordioak bildu-
tako aurrekontu-partida handitzea (0,2 
milioi eurotik milioi 1era). 

68. Finantzen Euskal Institutuaren zero 
intereseko mailegu-linea bat gaitzea, 
euskal merkataritza- eta ostalaritza-sare-
aren egokitzapen-inbertsioak errazteko 
koronabirusaren aurkako babes- eta pre-
bentzio-neurrietarako. 

69. Ondare historiko, industrial, kultural, 
natural, eta aisialdi- eta astialdi-arloko-
ari lotutako tokiko baliabide turistiko be-
rriak balioan jartzea, kalitatezko toki-tu-
rismoa berrindartzeko helburuarekin, in-
gurunearen karga-gaitasuna ebaluatuz 
eta oreka ekologikoa lehenetsiz. 

70. Plan berezia kultura- eta sorkuntza-
industriak babesteko, kulturaren enpresa 
eta profesionalen zuzeneko laguntzei zu-
zendutako funtsak bilduko dituena, eta 
horrekin batera, laguntzak liburutegieta-
rako liburuen eta ikus-entzunezko mate-
rialaren erosketa publikorako, eta bo-
nuak herritarrek eros ditzaten, eta dirula-
guntzak konfinamendualdietan ezereztu 
diren edo ezereztu beharko diren proiek-
tuak berreskuratzeko. 
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Energia berriak eta mugikortasun jasangarria 
 
Euskadik, bere potentzial izugarria gorabehera, atzeratua jarraitzen du energia-trantsizioan 
eredu berde eta deszentralizatu baterantz. Eraikinen energia-birgaikuntza, herritarren esku 
dauden energia berriztagarriak eta mugikortasun aktibo jasangarria dira bultzatu behar di-
tugun ardatzak, urgentziaz.  

71. 1990. urtearekiko 2030. urterako CO2 
emisioak % 65ean gutxienez murriztea 
ahalbidetzen duen Klima Larrialdiko Lege 
bat onartzea eta 2040. urtean zero kar-
bono-emisio garbi lortzea. 

72. Euskal Energia Estrategia (3E-2030) 
aldatzea 2030. urtean sistema elektriko 
100 % berriztagarria lortzeko, eta energia-
sistema 100% berriztagarri, efiziente eta 
inteligentea 2040. urterako 

73. Energia Jasangarritasuneko Euskal 
Legean bildutako finantzaketa-funtsari 
(100 milioi euro) lotutako inbertsioak ak-
tibatzea, administrazio publikoek garatu-
tako energia-aurrezpenaren eta energia-
efizientziaren arloan. 

74. Higiezinen birgaitze energetikoari eta 
hiri-espazio degradatuen berroneratze 
integralari laguntzeko programak susta-
tzea, horiek baliatzen dituzten pertso-
nentzako laguntzen ehunekoak legezko 
gehienekoraino handituta. 

75. Energia fosiletan oinarritutako klima-
tizazio-sistemak ezabatzea, Jasangarrita-
sun Energetikoaren Legean ezarritakoa-
ren arabera. 

76. Energiako herritar-komunitateen sor-
kuntza sustatzea, hornikuntza-sareen ku-
deaketa publikoa komunitate-ekimena-
rekin uztartuko dutenak energia berrizta-
garri deszentralizatua sortzeko, parteka-
tzeko eta kontsumitzeko. 

77. Besteak beste, honako neurri hauek 
inplementatu dituen Energia Jasangarri-
ari buruzko Lege bat onartzea: 
• Mugikortasun seguru eta jasangarrirako 

eskubidea sartzea euskal herritar guzti-
entzat, betiere diskriminaziorik gabe per-
tsonaren ezaugarri psikofisikoengatik, 

haren errenta pertsonalarengatik edo 
haren bizilekuarengatik. 

• Motorizatu gabeko mugikortasun aktiboa 
lehenestea (oinezkoa, bizikleta) gaine-
rako hiri-mugikortasuneko sistemen gai-
netik. 

• “Zero emisioko” eta garraio publikoko 
edota partekatutako ibilgailuen lehenta-
suna ibilgailu pribatuaren gainetik 20.000 
biztanle baino gehiagoko herriguneetara 
sartzeko eta bertan aparkatzeko. 

• Garraio publiko motorizatua 2030. urtean 
100 % elektrikoa nahitaez izan beharra. 

• 30 km/h-ko abiadura-muga Euskadiko 
hiri-bide guztietan. 

• Gune publikoaren banaketa (galtzada eta 
espaloien zabalera, nahitaezko bizikleta-
bideak) mugikortasun aktiboko eta “zero 
emisioko” lehentasun berrietara egoki-
tzeko jarraibideak. 

• Eraikin eta ekipamendu publikoetan, 
ikastetxeetan, lantokietan, kulturgunee-
tan eta aisiaguneetan bizikleta-aparkale-
kuak ezartzeko nahitaezko eskakizunak 
finkatzea. 

• Mugikortasun Aktiboko Mahaiak sortzea 
50.000 biztanle baino gehiagoko udalerri-
etan, hiri-mugikortasunarekin eta gune 
publikoaren kudeaketarekin lotutako el-
kargune, dinamizaziogune eta gatazkak 
konpontzeko gune gisa. 

• Garraio publikoko udal-enpresa publi-
koen finantzaketa egonkorra, Garraioko 
Lurralde Agintaritzen bidez. 

• Zerga-pizgarriak ibilgailu pribatuen par-
kea murrizteko eta mugikortasun jasan-
garria sustatzeko (mugikortasun ziklo-lo-
gistikoa, ibilgailu partekatua, bizikleten 
mailegua). 

78. Udal-enpresa publikoak behin-behi-
nekoz AHTaren obretara bideratutako au-
rrekontu-partida batekin (90 milioi euro) 
finantzatzea, zerbitzuaren jarraitutasuna 
bermatzeko, Mugikortasun Iraunkorraren 
Lege berria onartzen ez den bitartean. 
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79. Renove Plana ibilgailu motordun pri-
batuak txatar bihurtzea diruz laguntzeko, 
bizikleta erostea hobaritzearen edota 5 
urtez garraio publikoaren erabilera hoba-
ritzearen truke. 

80. Hidrokarburo fosilak aztertzera edo 
ikertzera bideratutako aurrekontu-par-
tida guztiak kentzea. 

81. Hegazkin-konpainientzako dirulagun-
tzak kentzea, Espainiako Gobernuari 
“euskal aireportu bakarra” ezar dezala 
eskatuz, zeinak bere hiru terminalen (Fo-
ronda, Hondarribia eta Loiu) artean he-
galdi komertzialak eta bidaiarienak par-
tekatzea ahalbidetuko duen, modu ore-
katuan eta konexio intermodaleko zerbi-
tzu publiko bakarrarekin. 
 

82. Moratoria gastu-partiden egikaritza-
penean honako azpiegitura hauetan, az-
piegitura horien bideragarritasun ekono-
miko-finantzarioaren ebaluazio bat egi-
ten ez den arte: 
• Euskal Trenbide Sare berria (Euskal Y) 

(Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernua). 
• Trenbidearen Hego Saihesbidea (Eusko 

Jaurlaritza, Espainiako Gobernua). 
• AHTaren sarbideak Bilbora eta Gasteizera 

(Espainiako Gobernuak). 
• Jundizko Terminal Logistiko berria (Espai-

niako Gobernua). 
• Lezo-Gaintxurizketa Plataforma Logisti-

koa (Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru 
Aldundia). 

• SuperSur autobiaren azken tartea (Biz-
kaiko Diputazioa). 

• Lamiakoko Ibaipeko tunela (Bizkaiko Foru 
Aldundia). 

• Errepideen Foru Planen berrikuspena, in-
bertsioak bideragarritasun ekonomiko-fi-
antzarioaren arabera berregituratzeko 
(Foru Aldundiak). 
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Zientzia eta berrikuntza 
 
Covid19k irakatsi digu zientzia eta ikerketa ezin direla inoiz bigarren mailan geratu, eta ezin 
dutela krisi ekonomikoen pagano izaten jarraitu. Covid19 osteko Euskadiren katalizatzaile 
bihur dezagun berrikuntza.  

83. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
Plana (ZTBP) berrikustea, ikerketa, gara-
pen eta berrikuntzaren arloan lehentasu-
nezko jarduera-ildo gisa ezar ditzan gara-
pen ekonomiko bidezkoagoa eta iraunko-
rragoa lortzeko trantsizioari ekiteko au-
kera emango digutenak eta, aldi berean, 
talentua eta enpresa-inbertsioak erakar-
tzeko gune izango direnak, besteak beste, 
pertsonen zaintzan, bertako natura-bali-
abideen aprobetxamendu jasangarrian 
eta energia-eredu berri baten ezarpe-
nean. 

84. Osasuneko I+G publiko eta indepen-
dentea indartzea, interes orokorra ziurta-
tuz eta farmazia-politika iraunkorra bul-
tzatuz, sendagai eta osasun-teknologia 
eskuragarriak, eraginkorrak, seguruak eta 
kalitatezkoak eskuratzeko aukera uniber-
tsala bermatzeko. 

85. Euskadiko RIS3 Estrategia (espeziali-
zazio adimendunerako ikerketa- eta be-
rrikuntza-estrategia) aldatzea, lehenta-
sun estrategiko berriak txertatzeko, hala 
nola elikadura, hiri-berroneratzea, biodi-
bertsitatearen kontserbazioa eta lehene-
ratzea eta mugikortasun jasangarria. 
 

86. 2020rako aurrekontu-akordioan jaso-
tako EHUko doktoratu aurreko eta on-
doko programetako ikertzaileen ordain-
sariak handitzeko eskatzea. 

87. RIS3 Estrategiaren Biozientzien eta 
Osasunaren ildoa indartzea eremu bio-
farmazeutikoan, bioteknologikoan, osa-
gai medikoen industrian eta ekipamen-
duan. 

88. I+G+Bko inbertsio-lerro bat sortzea, 
Europako Itun Berdearekin eta "next Ge-
neration EU" berreskuratze-planarekin 
bat datozen proiektuetara bideratuta. 

89. Telekomunikazio-sareen estaldura 
hobetzea, arrakala digitala jasateko 
arrisku handiena duten gizarte-sekto-
reen (adinekoak, migratzaileak, iraupen 
luzeko langabeak edo gizarte-bazterke-
tako arriskuan daudenak) gaitasun digi-
talak zabaltzea eta sektore publikoaren 
digitalizazioarekin jarraitzea. 

90. BPG alde batera utzita, ingurumen- 
eta ekonomia-kontabilitateko sistema in-
tegratuetan oinarritutako beste adierazle 
batzuk sartzea, hazkunde ekonomikoak 
giza ongizatean eta planetaren ongiza-
tean dituen eragin sozialak eta inguru-
menekoak kontuan hartuta.
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Nekazaritzako elikadura eta ingurune naturala 
 
Elikagaien inportazioarekiko dugun mendekotasun handiak ahultasun handiko egoeran jar-
tzen gaitu. Aurrera egin behar dugu nekazaritza eta elikadurako estrategia batean. Estrate-
gia horren helburua da tokiko elikagaiak ekoiztea, pertsonentzat eta gure ingurumenaren-
tzat osasungarriak izango direnak, eta euskal herritarren oinarrizko beharrak hornitzen sai-
atuko direnak, prozesu ekologikoak eta biodibertsitatearen kontserbazioa arriskuan jarri 
gabe.  

91. Ekoizpen agroekologikoa sustatzea, 
2030erako erabilitako nekazaritza-azale-
raren % 25era iritsi arte. 

92. Nekazaritza- eta abeltzaintza-produk-
tuak eraldatzeko eta egiteko tokiko ko-
munitate-espazioak sortzeko eta man-
tentzeko laguntza finantzarioa ematea, 
balio erantsia ekoizleen esku egon dadin. 

93. Landa Garapenaren Euskal Legea al-
datzea, laguntzak lehentasunez bidera-
tzeko honako hauetara: agroekologiara, 
haragijale handiekin elkarbizitzan aritzen 
den abeltzaintza estentsibora, bertako 
nekazaritza- eta baso-paisaiari eustera 
eta gazteek eta emakumeek biodibertsi-
tatea babesteko irizpideekin herri-lurrak 
ustiatzera. 

94. Landareen eta animalien barietate 
autoktonoen ikerketa, kontserbazioa, 
erabilera eta dibulgazioa bultzatzea, on-
dare kolektibo hori gure elikadura-siste-
maren zerbitzura egon dadin eta etorki-
zuneko belaunaldientzat gorde dadin 
bermatzeko. 

95. Elikadura-subiranotasuneko tokiko 
estrategiei lotutako udal eta auzo merka-
tuak berreskuratzeko eta horiei eusteko 
plana, horrela, inguruan nekazaritzako 
eta abeltzaintzako ekoizpen-unitate be-
rriak sor daitezen bultzatzeko eta lehen-
dik daudenak finkatzeko. 

96. Pizgarri fiskalak ezartzea HORECA sek-
toreak zero kilometroko produktuak erosi 
eta kontsumitzeko (ostalaritza, jatetxeak 
eta cateringa). 

97. Legebiltzarrak 2019ko urrian eskola-
jantokien euskal sistema aldatzeko har-
tutako erabakia bete dadin eskatzea, zu-
zeneko kudeaketa-zerbitzurako 

kontratazio-irizpide berriak sartuz eta ku-
deaketa-sistema osagarri deszentraliza-
tua ezarriz, toki-erakundeekin hitzarme-
nak eginez. 

98. Arrantza-baliabideen erabilera iraun-
korra defendatzea, 12 miliako itsas-ze-
rrendan arrantza-erreserbak izendatuz 
eta baxurako eta artisau-arrantzako 
arrantza-kofradiek kudeatzea proposa-
tuz. 

99. Baso-ekoizpen dibertsifikatua susta-
tzea, landa-garapenerako laguntzak 
modu jasangarrian ustiatutako baso-ma-
setara mugatuz, klima-aldaketarekiko eta 
gaixotasunekiko erresilienteagoak diren 
baso-masak lortzeko, eta, aldi berean, 
mendiaren eta espezie autoktonoen ba-
soen multifuntzionaltasuna pixkanaka 
berreskuratzeko. 

100. Biodibertsitatearen Euskal Es-
trategiaren helburuak berrikustea, 
2030erako gutxienez biodibertsitatearen 
%30 babestu eta leheneratu ahal izateko, 
eta horretarako behar diren finantza-
tresnak jasotzeko, euskal herritarren bizi-
kalitatea hobetzeko eta toki-mailan etor-
kizunean pandemiak ager daitezen pre-
benitzeko giltzarri gisa. 

101. Babestutako Naturguneak za-
baltzea, 2030erako EAEko lurraldearen % 
30 gutxienez bete arte. 

102. Itsasertzeko eta landa-inguru-
neko hirigintza-plangintza egokia berma-
tzea, itsas mailaren igoeraren eta uhol-
deen inpaktuak eta baso-suteak areago-
tzeko arriskua kontuan hartuta. 

103. Arriskuan dauden Espezieen 
Euskal Katalogoko espezie guztiak kon-
tserbatzeko eta leheneratzeko planak 
eguneratzea eta egitea.
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Administrazioak eta gobernantza publikoa 
 
Jar ditzagun euskal administrazio guztiak norabide onean arraun egiten. Aldaketaren eragile 
gisa jardun dezakete Garapen Iraunkorreko Helburuak betetzeak, nazioarteko lankidetzak, 
kontratazio arduratsuak, funtsezko zerbitzuen zuzeneko kudeaketa berreskuratzeak, plan-
tilla publikoen esperientzia eta egonkortasun profesionala sustatzeak eta ekonomia soziala 
eta solidarioa bultzatzeak.  

104. Euskal Administrazio Oroko-
rreko bitartekarien finkotasuna ziurta-
tzeko bide juridiko egokiena garatzea eta 
adostea, iraganeko eta etorkizuneko epai 
judizialak errespetatuz, funtzio publiko-
rako sarbidea eman zieten hautaketa-
prozesuen baliozkotzea bilatuz, betiere 
ere prozesu horiek berdintasuneko, me-
rezimenduko, gaitasuneko eta publizita-
teko eskakizunak bete direla bermatu ba-
dute. 

105. Funtsezko Zerbitzu Publikoen 
zuzeneko kudeaketa sustatzea, horrek, 
zerbitzuen kontrol handiagoa, kostuen 
murrizketa, enpleguaren kalitate handia-
goa, eta toki-ekonomia bultzatzeko me-
kanismo bat bermatuko duelarik. 

106. Kontratazio publikoan ekimen 
sozial eta solidarioko enpresei lehenta-
suna ematea, gizartean guztientzako on-
giaren bilaketa, planetaren jasangarrita-
suna, elkarri laguntzea eta produkzio-sa-
rearen birkolokazioa jarduera ekonomi-
koaren erdian jarriko dituen lankidetza 
publiko-komunitarioko eredu bat gara-
tuta. 

107. Gizarte, lan, ingurumen eta kli-
maren arloko klausulak sartzea euskal 
administrazio guztien elikagaiak horni-
tzeko edo jatetxe-zerbitzuetako kontratu 
publikoetan, gure lehen sektoretik dato-
zen elikagai ekologiko, hurbileko eta kali-
tatezkoen produkzioa zein toki-banaketa 
indartzeko. 

108. 2020-2024 aldiko Euskadiko 
Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdeko 
Erakunde arteko Estrategia, euskal admi-
nistrazio publiko guztietan gutxienez 
gaur egun lehenetsitako produktu eta 
zerbitzuen hogei taldeen erosketa jasan-
garri eta arduratsua orokortzea ahalbide-
tuko duena. 

109. Egutegi bat ezartzea, 4 urtean 
Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu osoaren 
%0,7 nazioarteko lankidetzara bideratu 
ahal izateko, egonkortasuna emateko eta 
dauden lankidetza-proiektuak indar-
tzeko. 

110. Euskal lankidetzaren finantza-
ketarako, partaidetzarako, gardentasune-
rako eta kontuak emateko tresnak erre-
formatzea, karga burokratikoa murriz-
teko, GGKEen erreferentziazko eginkizuna 
indartzeko eta lankidetza-politiketan ba-
terako gobernantzako prozesuak ziurta-
tzeko. 

111. Politika publikoen koherentzi-
aren aldizkako ebaluazioak egitea NBE-
ren Garapen Jasangarriko Helburuak be-
tetzeari dagokionez, batez ere merkatari-
tza-, zerga- eta enpresa-arloko nazioarte-
kotze-politikei dagokienez, GGKEen, gi-
zarte-eragileen eta gizarte zibilaren 
parte-hartze aktiboarekin. 
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 HAUTESKUNDE PROGRAMA 
 

 

1. DEMOKRAZIA ETA BIZIKIDETZA 
1.1.  Estatutu bat aurrera doan gizarte batentzat 
1.2.  Memoria eta bizikidetza 
1.3.  Lankidetza eta elkartasuna 
1.4.  Politika feministak eta aniztasun afektibo-sexuala  
1.5.  Justizia eta eskubide digitalak 
1.6.  Gobernantza eta partaidetza 

 

2. ESKUBIDE SOZIALAK 
2.1.  Osasunez haztea eta zahartzea 
2.2.  Hezkuntza, hobeto bizitzeko 
2.3.  Kultura eta hizkuntza-politika  
2.4.  Jarduera fisikoa eta kirola 
2.5.  Gizarteratzea eta ekitatea 
2.4.  Animaliekiko bizikidetza 

 

3. EKONOMIA BERDEA 
2.1.  Lurraldea eta baliabideak babestea 
2.2.  Larrialdi klimatikoa 
2.3.  Ekonomiaren trantsizio ekologikoa 
2.4.  Elkartasun finantzarioa 
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Ia hiru urte eta erdi igaro dira 2016an EQUO BERDEAK alderdia Eusko Legebiltzarrera iritsi 
zenetik. Alderdiak, hasieran, indar txikia zuen, baina indar hori aprobetxatzen jakin dugu 
Euskadin elkarrekin bizi garen pertsonen bizitza hobetzeko. Gizarte bidezkoa, ekitatiboa eta 
solidarioa lortzeko, garai hartan egiten genituen proposamen batzuek funtsezko zeregina 
bete dute helburu hori lortzeko; giza eskubideak eta ingurumenaren babesa ziren proposa-
men horien ardatz nagusiak.  

Baina euskal herritarrok, Penintsulako, Europako edo munduko beste leku batzuetan be-
zala, erronka garrantzitsuei aurre egiten jarraitzen dugu, eta gure alderdi ekologistak, hain 
zuzen ere, proposamenak egiten ditu erronka horiei aurre egiteko. Proposamen horien bi-
tartez, datozen lau urteetan, pertsonek gaur egun daramaten bizitza hobetu egingo da eta 
euskal gizarteak etorkizunean izango dituen erronkei erantzutea ahalbidetuko duen hazia 
proposatuko da.   

Nahiz eta alderdi berdeek, eta horiekin batera EQUO Berdeak alderdiak, erronka horietako 
batzuk kontuan hartu ditugun gure bizi-ibilbidean, nazioarteko erakunde batzuek duela gu-
txi adierazi dute egungo gizarteen erronka handietatik hiru honako hauek direla: desber-
dintasuna, larrialdi klimatikoa eta ustelkeria. Korolario asaldatzaile bat eginez, globalizazi-
oak eta iraultza digitalak eragin ditzaketen kostuak eta ekar ditzaketen onurak desberdin 
banatzen dira, eta ez dago haiei aurre egiteko planeta-mailan konponbideak bilatzeko au-
kera ematen duen gobernantza globaleko esparrurik. 

Arrazoi horiengatik, Euskadin ez da nahikoa erakunde batzuek edo besteek eskumen jakin 
batzuk hartuz boterearen deszentralizazioa bermatuko duen arau bat izatea. Autogober-
nuak eta erabakitzeko ahalmenak eskubideen eta askatasunen erabilera bermatzeko eta 
herritarren eta administrazio publikoen betebeharrak ezartzeko balio behar dute. Adminis-
trazio publikoek, halaber, erakundeei ahalbidetu behar diete politika publiko indartsuei 
ekitea. Politika publiko horiek, zeharka, ekitatea, gizarte-justizia eta emakumeen eta gizo-
nen arteko benetako berdintasuna lortuko dituzte, eskubide zibilen defentsa sustatuko 
dute, baita ziberespazioan ere, eta bermatuko dute berrikuntzak eta digitalizazioak ez du-
tela inor atzean uzten, eta ez dituztela indargabetzen herritarrek parte hartzeko eta eraba-
kiak hartzeko prozesuak. Era berean, herritarrei beren etorkizunaren kontrola itzuliko die-
ten erakundeak ere behar ditugu. Kontrol hori demokrazian sakonduz eta ustelkeriari jazar-
pen eraginkorra eginez lortuko da. 

Horregatik, EQUO Berdeak alderdiak –Euskadin Global Greens-en eta Europako Alderdi Ber-
dearen erreferente denak– bokazio holistiko nabarmena duten zenbait proposamen egin 
ditu demokratikoagoa, gizarte-arloan eta ingurumen-arloan bidezkoa eta Hegoaldearekin 
solidarioa izateaz gain, Iparraldearekin kohesionatuta dagoen eta bakean nahiz askatasu-
nean oinarritutako bizikidetza bermatzen duen gizarte batera hurbiltzeko asmoz. 

Azken batean, une honetarako egokiak diren proposamen berdeak, etorkizunerantz aurrera 
egiten duen gizarte-eredu bat bermatuko dietenak herritarrei. 
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1. DEMOKRAZIA ETA BIZIKIDETZA 
1.1. Estatutu bat aurrera doan gizarte batentzat 

1. XXI. mendean, printzipio jakin batzuek zuzentzen dituzten erakunde batzuk eta gi-
zarte-eredu bat lortzeko aurrera egiten duen Euskadi proposatzen dugu. Hauek dira 
printzipioak: gizarte-justizia eta ingurumen-justizia, pertsona guztien ekitatea, elkar-
tasuna, askatasuna, eta duintasuna, baita funtsezko balioak ere, hala nola demokra-
zia parte-hartzaileagoa, bakean oinarritutako bizikidetza, eta identitate-pluralismoa 
eta genero-berdintasuna euskal politika-esparru berriaren egiturazko zutabe gisa. 

2. Lotura edo eskubide historikoei jarraituz eratuta egon ordez, herritarrengandik hur-
bilen dauden erakundeen inguruan egituratuta dagoen erakundeen, lurraldearen 
eta administrazioaren antolamendu bat defendatzen dugu. Erakunde horiei esker, 
herritarren partaidetza erraztuko da erabakiak hartzeko garaian, eta zerbitzu publi-
koen eraginkortasuna bermatuko da. Erakunde publiko hurbilak eta eraginkorrak, 
eta herritar arduratsuak eta parte-hartzaileak. 

3. Erabakitzeko eskubidea sartzea: Argitasun Legea onar dadin sustatzen dugu. Lege 
horren bitartez, eskubide hori Konstituzioan sartzea erraztuko da eta estatuko lu-
rralde guztiek beren esparru politikoa erabakitzeari buruz duten legitimitatea aitor-
tuko da.  

4. Defendatzen dugu Euskal herritarrak Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean modu 
egonkorrean bizi diren pertsona guztiak direla, pertsona horien jatorria edozein 
izanda ere. Herritarrak identitate pertsonalaren berme gisa eta identitate pertsona-
larekiko errespetu gisa mundu globalizatu batean. 

5. Guk uste dugu Euskadiko herritarrak diren pertsona guztiek eskubide berak eta eran-
tzukizun berak izan behar dituztela. Erantzukizunik gabe ez dago eskubiderik. 

6. Proposatzen dugu Estatutuak funtsezko eskubidetzat hartzea eta barne hartzea ho-
nako hauek: oinarrizko baliabide naturalak eskuratzea (ura, airea, energia, lurzorua, 
elikagaia), osasuna eta ingurumenaz gozatzea, gizarte-justizia, ekitatea, hezkuntza, 
kultura eta atsedena. Gizarte-justizia eta ingurumen-justizia bermatzen dituen Esta-
tutu bat. 

 

1.2. Memoria eta bizikidetza 
7. Demokraziaren, memoriaren, egiaren, justiziaren eta erreparazioaren balioetan ins-

piratzen diren ekimenen alde agertzen gara. Eta beren bizitzaren, beren askatasuna-
ren, beren iritziaren, beren parte-hartze sozialaren edo politikoaren aurka atenta-
tuak pairatu zituzten pertsona guztiek jasandako bidegabekeria errekonozitzea sus-
tatzen dugu. 

8. Indarkeriaren inpaktua zuzenean pairatu duten pertsonen eta kolektiboen erreko-
nozimenduan oinarritutako memoria eraikitzearen alde egiten dugu. 

9. Dauden lege-hutsuneak eta erakunde-hutsuneak osatzea proposatzen dugu, egia-
ren, justiziaren eta erreparazioaren printzipioak urte hauetan indarkeria eta beren 
funtsezko eskubideen urratzeak pairatu dituzten pertsona guztiengana iristeko. 

10. Egiazko errelato edo kontaketa sozial, politiko eta instituzionala –indarkeriari legez-
kotasuna kentzen diona eta gertatu denarekiko kritikoa eta zintzoa dena– eraikitzea 
proposatzen dugu. Zauri pertsonalak, familiarenak eta politikoak ixten lagunduko 
digun kontaketa bat.  

11. Askatasunaz gabetutako pertsonek beren zigorra beren bizilekuetatik ahalik eta hur-
bilen betetzeko eskubidea dutela defendatzen dugu. Halaber, aldarrikatzen dugu 
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presoek aukera izatea ezarritako zigorraren eraginpekoak ez diren eskubide guztiak 
baliatzeko.  

 

1.3. Lankidetza eta elkartasuna 
12. Feminismoa, giza eskubideen defentsa, larrialdi klimatikoa, Iparraldeak Hegoaldea-

rekin duen zor ekologikoa eta elikadura-burujabetza zeharka barne hartzen dituzten 
proiektuak eta programak Hegoalde globalean indartzearen alde lan egiten dugu. 
Ekonomia Sozial eta Solidarioa Iparraldean garatzea bultzatzen dugu. Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziak betetzen duen zeregina ere sustatuko dugu. 

13. Iparraldean hegoalde globaleko pertsonen eskubideen aurka egiten diren jardueren 
aurka borroka egiten dugu, baita bidegabekeriak sortzen dituzten eta pertsonak be-
ren lurraldeetatik botatzea dakarten proiektuetan lan egiten duten euskal enpresen 
aurka ere.  

14. Bultzatzen dugu administrazio publikoek bidezko merkataritzaren etiketa duten pro-
duktuak eta erosketa publiko, etiko, bidezko eta berdea sustatzea administrazioaren 
sektore guztietan, eta zor ekologikoa konpentsatzeko mekanismoak (0,7 tradiziona-
laz bereizita) martxan jartzeko lan egingo dugu. 

15. Errefuxiatuak eta migratzaileak irits daitezen eta herrialdean ongi ezar daitezen lan 
egiten dugu, eta sentsibilizazio-kanpainak sustatzen ditugu euskal gizartean joka-
bide xenofoboak eta arrazistak prebenitzeko (migratzaileen kontrakoak, bereziki). 

16. Defendatzen dugu bizilekua dela (eta ez nazionalitatea) herritarren oinarria. Dauka-
gun aberastasun soziokulturala eta aberastasun horrek diskriminazioen aurka gure 
gizarteari egiten dion ekarpena balioesten ditugu, eta gizartearen eskubideak aitor-
tzearen alde eta bizikidetzaren eta gizarte-kohesioaren alde lan egiten dugu. 

17. Erlijio batzuen gainetik beste batzuk jartzen ez dituzten erakunde laikoen alde lan 
egiten dugu. Defendatzen dugu pertsonek eskubidea dutela beren erlijioa aitortzeko, 
eta elkarrekin egoteko eta erlijioa praktikatzeko lekuak izateko, aukera berdintasu-
nean, bidezkoa den eta erlijio minoritarioak errespetatzen dituen bidezko lege bat 
izanik. 

18. Emakume migratzaileen, ijitoen eta dibertsitate funtzionala duten emakumeen par-
taidetzan eta ekimenean arreta jartzen duten jarduerak sustatzea, bizitza publikoan 
errazago parte hartzeko. 

1.4. Politika feministak eta aniztasun afektibo-sexuala 
19. Azpimarratzen dugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako araudia bete 

behar dela, eta saihestu egin behar dela, adibidez, hizkuntza- gaietan arduragabe-
keriaz jokatzea edo berdintasunari buruzko Emakunderen txostenik ez izatea. Hortik 
eratorrita, proposatzen dugu hurrengo legealdian berrituko diren legeen aldaketa 
guztiek azpimarratzea diskriminazioa desagerrarazi egin behar dela bizitzaren 
eremu guztietan; horretarako, modu integralean eta zeharka lan egin behar da bizi-
tzaren eremu guztietan, eta arreta berezia jarri behar da egungo araudian tipifika-
tuta ez dauden diskriminazioetan. 

20. Baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak indartzeko lan egiten dugu indarkeria 
matxista erabat desagerrarazteko, eta arreta berezia jartzen dugu indarkeria ma-
txista detektatzeko eta prebenitzeko programetan, biktimak eta eraginpeko haurrak 
babesteko programetan eta indarkeria sinbolikoaren aurkako borroka ez ezik, eder-
tasun-eredu desberdinak ere sustatzeko programetan. 

21. Lanaren sexu-banaketa gaindituko dela bermatzen duten enplegu- eta prestakun-
tza-programa berriak sustatzen ditugu; neurri horiei esker, genero-arrakala gainditu 



Euskadi hobetu! 
Covid19 osteko Euskadirako berreraikuntza berde eta justurako plana 
+ 2020-2024 hauteskunde programa 

 

24 
 

ahal izango da, emakumeak aukera-berdintasunean eta gizonen baldintza berekin 
sartu ahal izango dira merkatuan, beren lanbideen garapen-mugaraino iristeko mo-
duan edozein lan-eremutan; eta genero-ikuspegia duen hezkuntza-sistema susta-
tzen dugu. 

22. Ekofeminismoa biltzen duen zeharkako ikuspegi intersektoriala sustatzeaz gain, 
emakumeen autonomia aldarrikatzen dugu, eta arreta berezia jartzen diogu emaku-
meen aniztasuna aintzat hartuta, emakume guztiak kontuan hartzen dituen sexu- 
eta ugalketa-eskubideen aitorpenari; era berean, baterako erantzukizuna eta zain-
keta-lanaren birbanaketa aldarrikatzen ditugu, birbanaketa zentzu bikoitzean: gizo-
nen eta emakumeen artean nahiz herritarren eta administrazio publikoen artean. 

23. Indarkeria matxisten eta diskriminazioaren aurkako neurriak edo emakumeek jasa-
ten duten gizarte-arrakala eta soldata-arrakala gainditzeko neurriak –egungo pro-
gramen eta neurrien finantzaketa gutxiagotzen ez duten baliabideekin finantzatzen 
direnak eta erantzunkidetasuna benetakoa eta erreala izatea eragiten dutenak– sus-
tatzen ditugu, gizonak zaintza-lanetan sartzearren erantzukizun berarekin; halaber, 
maskulinitate berriak eraikitzen laguntzen duten prestakuntza-programak eta lagun-
tza-programak ere sustatzen ditugu. 

24. Aniztasun afektibo-sexualeko eta genero-aniztasuneko politikei norabide espezifi-
koa emango diegu LGTBI+ kolektiboaren ikusgaitasunaren aldeko politikak antola-
tzeko eta Gorroto Delituak eta LGTBI-fobia desagerrarazteko. 

25. Genero-aniztasuneko politiken Aholku Batzorde bat sortuko dugu. Batzorde hori ere-
muko kolektiboek eratuko dute eta gobernuak arlo honetan dituen politika espezi-
fikoak diseinatzeaz arduratuko da. 
 

1.5. Justizia eta eskubide digitalak 
26. Herritarren heldutasunean eta erantzukizunean sinesten dugu; horregatik, bitarte-

karitza-zerbitzuak eta justizia errestauratiboko zerbitzuak hedatzearen alde gaude. 
Zerbitzu horiek mekanismo alternatiboak ematen dizkiote jurisdikzioari bere liska-
rrak konpontzeko eta bereizten dira zerbitzu horietako izapideak malguagoak dire-
lako, prozedurak arinago egiten direlako eta interesdunek kostu ekonomiko eta per-
tsonal txikiagoak dituztelako. Era berean, egungo auzigaitasun-maila altuak murriz-
ten ditugu, eta horrekin Justizia Administrazioaren organoak auziak konpontzeko ba-
liabide subsidiariotzat hartzen laguntzen dugu. Espainiako Parlamentuari eskatzen 
diogu Bitartekaritza Sustatzeko Lege bat onar dezala. 

27. Justizia-administrazioa: gizarteratzera bideratutako espetxe-politika baten espa-
rruan, Giza Eskubideak defendatzen ditugu inolako baldintzarik gabe. 

28. Proposatzen dugu, alde batetik, Justizia-administrazioa hobetzea baliabide pertso-
nal eta material gehiago emanez; eta, bestetik, epaileriaren eta fiskaltzaren presta-
kuntza integrala eta espezializatua berdintasunaren eta ingurumen-jasangarritasu-
naren alorrean. 

29. Eusko Jaurlaritzaren mendeko justizia errestauratibo intrajudizialeko zerbitzuen ho-
bekuntza sustatzeko lan egiten dugu. Era berean, bitartekaritzara jotzen duten aldeei 
sustapeneko eta pizgarri fiskaleko mekanismoak ez ezik, bitartekaritza-kasu bidega-
beei zehapen-mekanismoak ere aplikatzea defendatzen dugu. 

30. Sustatzen dugu segurtasunaren erronkei erantzungo dieten neurriak hartzea giza 
segurtasunaren paradigmari jarraikiz, eta lehentasuna ematen diegu gatazkak pre-
benitzeko eta konpontzeko estrategiei, eta guztien ongiari, askatasunei, gizarte-jus-
tiziari, ekitateari eta ingurumen-jasangarritasunari eta bizitza-jasangarritasunari 
eraso egiten dieten estrategiei. 
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31. Arau-hausteak eta delituak prebenitzera bideratutako babes-neurriak eta segurta-
sun-neurriak sustatzen ditugu, bai globalizazioaren erronkari aurre egiteko dire-
nean, bai bizikidetza-gatazkak daudenean. 

32. Prozedura gardenak, eraginkorrak eta inpartzialak sustatzen ditugu kexak eta sala-
ketak tratatzen direnean eta egon litezkeen ustezko jardunbide okerrak, torturak, 
tratu txarrak edo zigor gizagabeak edo umiliagarriak ikertzen direnean. Prozedura 
horiek, halaber, erantzukizuna, argitzea, errepikatuko ez direlako bermeak, eta hala 
dagokionean zehapena eta erreparazioa ere errazten dituzte. 

33. 5G teknologia ezartzeko beharrezkoak diren zibersegurtasun-sistemak –euskal zer-
bitzu publikoen hobekuntzan eragina izan dezaketenak– garatzeko lan egiten ari 
gara. 

34. Egiletza-eskubideak kudeatzen dituzten erakundeetan gardentasuna eta demokrazia 
handiagoak izateko lan egiten dugu, eta sortzaileen egiletza-eskubideen defentsa 
eta erabiltzaileen eskubideak elkartuko dituen politika-eredu bat sortzea proposa-
tzen dugu. 

35. Defendatzen dugu funtsezko eskubideak eremu guztietan errespetatu behar direla, 
baita eremu digitalean ere. Neutraltasun teknologikoa eta software librearen erabi-
lera ez ezik, eten edo arrakala digitala deitutakoa gainditzeko ekintzak ere Adminis-
trazioaren eremu guztietan sustatuko dira. 

36. Interneten askatasuna mehatxatzen duten merkataritza askeko itunen aurka gaude, 
Europako herritarrek espero dutelako beste ikuspegi bat ematea jabetza intelektu-
alaren eta egiletza-eskubideen gaiari. 

37. Herritarrek algoritmo sekretuen bitartez gobernatuak ez izateko duten eskubidea 
aldarrikatzen dugu. Beraz, eskatzen dugu euskal sektore publikoak herritarren esku-
bideak eta betebeharrak kontrolatzeko erabiltzen dituen software-programen kode-
iturria publikoa izatea eta legeen produkzioari aplika dakizkiokeen baldintza berbe-
ren eraginpean egotea. 

38. Proposatzen dugu prestakuntza-ekintzak egitea belaunaldi-arrakala gainditzeko; 
horretarako, ezagutza teknologikoa herritarren sektore guztietara eraman behar da, 
nekazaritza-eremuak oso kontuan hartu behar dira eta sarean sartzeko kostua 
arautu behar da diskriminazio-faktore bihur ez dadin. 

 

1.6. Gobernantza eta partaidetza 
39. Aldaketak proposatzen ditugu proportzionaltasun handiagoa, botoaren ekitatea eta 

instituzioetan eta euskal sektore publikoko erakundeetan aniztasuna bermatzeko.  
40. Sustatzen dugu legerian beharrezkoak diren aldaketak egitea kargu altuak betetzen 

dituzten pertsonak eta hautetsiak beren agintea beteko dutela bermatuko duen 
kode etiko bati lotuta egoteko eta herritarren kontrolpean egoteko. Halaber, lan-
arloko, arlo zibileko, administrazio-arloko edo zigor-arloko ustelkeriaren, abusuen 
edo jardunbide okerren berri ematen duten pertsonak babesteko neurri guztiak sus-
tatuko ditugu. 

41. Gobernantza onaren funtsezko balio gisa gehitu dugu politika publiko guztien kon-
trola eta eraginkortasuna erabiltzeko aukera plangintzaren, ebaluazioaren eta kon-
tuak ematearen bitartez, baita erakunde arteko elkarlana eta koordinazioa sustatzea 
ere. 

42. Neurriak eta tresnak gehitu ditugu, hala badagokio, elkarlan publiko-pribatua au-
kera-berdintasuna bermatzen duten prozesu parte-hartzaile eta gardenen  bitartez 
gauzatzeko, betiere baliabide publikoen kontrolari arreta berezia jarriz.  
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43. Gizarte-arloan eta ingurumen-arloan arduratsua den kontratazio publikoa sustatzen 
dugu. 

44. Euskal Gardentasun Legea proposatzen dugu. Lege horrek datu irekien politika in-
dartuko du eta herritarrek informazio publikoa eskuratzeko duten eskubidea eta ad-
ministrazio publikoek informazio aktiboa emateko duten betebeharra modu eragin-
korrean bermatuko du. 

45. Justiziaren aldaketa eta EITBren independentzia sustatzen ditugu. 
46. Uste osoa dugu herritarrek eskubidea dutela bizitza publikoan modu eraginkorrean 

eta zuzenean parte hartzeko; hortaz, politikaren, ekonomiaren, gizartearen edo kul-
turalaren arloko bizitzan parte hartzeko zailtasun handiagoak dituzten kolektiboen 
partaidetza eragozten duten edo zailtzen duten oztopoak, bereziki emakumeen eta 
gutxiengoen kolektiboek eta kategoria sozial kalteberenek dituztenak, kentzeko lan 
egiten dugu. 

47. Herritarren partaidetza bideratzeko estatutu- eta lege-esparru egokia lortzeko be-
harrezkoak diren aldaketak egiteko ahaleginean dihardugu; horretarako, interes- eta 
presio-taldeen (“lobby-ak”) eta erakunde publikoen arteko harremana arautuko du-
ten eta egindako ekarpenen benetako trazabilitatea ahalbidetuko duten lege-neu-
rriak sustatzen ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Euskadi hobetu! 
Covid19 osteko Euskadirako berreraikuntza berde eta justurako plana 
+ 2020-2024 hauteskunde programa 

 

27 
 

2. ESKUBIDE SOZIALAK  
EQUO Berdeak alderdiak pertsonen oinarrizko premiak eta ongizatea bermatu nahi ditu. Gure 
helburua “gizarte-zerbitzuekiko” eskubide subjektiboari, esku hartzeko ereduari eta arretaren 
jarraitutasunaren printzipioari edukia ematea da. Gizarte-justizia defendatzen dugu, eta uste 
dugu sistema orokortu egin behar dela eta eskubide subjektiboak bete egin behar direla gi-
zarte-justizia bermatzeko. 

Defendatzen dugu herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea lortzeko kalitatezko zerbitzu publi-
koak behar-beharrezkoak direla, osasuna, hezkuntza, etxebizitza eta bizitza duina bermatuko 
dituzten zerbitzu publikoak, alegia. Lehenik eta behin, eta eremu horietan guztietan, uste dugu 
ezinbestekoa dela prebentzio-jardunak areagotzea. 

Gainera, lehentasunezkoa da pobrezia desagerraraztea; horretarako, politika sozial aktiboek 
eta inklusiboek funtsezko zeregina betetzen dute. Zerbitzu publikoetarako (hezkuntza, osa-
suna, gizarte-zerbitzuak) finantzaketa handiagoa izan dadin lortzea, funtsezko eskubideak 
(etxebizitza, oinarrizko errenta) betetzen direla bermatzea eta lan-baldintzak hobeak izan dai-
tezen eta hezkuntza-arloko, osasun-arloko eta gizarte-zerbitzuen arloko zerbitzu publikoetan 
enplegatuta dauden langileen prestakuntza sustatzea funtsezko proposamenak dira EQUO 
Berdeak alderdiarentzat. 

EQUO Berdeak alderdiko kideok uste dugu komunikazioa eta kultura, kirola egitea eta artea 
pertsona guztien eskubideak direla, baina, gainera, gizartea aldatzen duten adierazpen-tres-
nak eta jarduera ekonomikoaren motor garrantzitsua ere badira. Informazioak eta kulturak 
irisgarriak izan behar dute, eta gure gizarteak elebitasun aktiboa sustatu behar du. 

EQUO Berdeak alderdiak lehentasuna ematen dio animaliekiko eskubideak aitortzeari. Ani-
malien aurkako mota guztietako tratu txarrak desagerraraztea nahi dugu eta izaki bizidun 
guztiekin eta planetarekin harmonian eta orokorrean elkarrekin bizitzea lortu nahi dugu.  

 

2.1. osasunez haztea eta zahartzea 
1. Pertsona ardatz duen arreta sustatzen dugu. Arreta hori pertsonaren bizi-prozesu 

osoan eskainiko da aldi desberdinetan, eta premiei edo bizi-prozesu desberdinei 
erantzungo die. Beste politika batzuekiko zeharkakoa den osasun-politika baten alde 
lan egiten dugu. Beste politikak gizarte-arlokoak, ingurumen-arlokoak, hezkuntza-ar-
lokoak, ekonomia-arlokoak, eta abar dira. 

2. Defendatzen dugu behar adina baliabide, tresna eta partida espezifiko ematea osa-
suna eta ongizatea pertsonaren bizitzako garai guztietan garatzeko. 

3. Haurren eta nerabeen eskubide guztiak bermatzeko araudiak sustatzen ditugu, baita 
haurren eta nerabeen garapen integrala ere pobrezia-egoeren, mota guztietako dis-
kriminazio-egoeren, indarkeria fisikoko, sexu-indarkeriako eta indarkeria psikologi-
koko egoeren eta beren osotasunarekiko edozein mehatxuren aurrean, eta adingabe-
aren interes handiena zainduz. Inoren kargura ez dauden adingabeen, migratzaileen 
eta errefuxiatuen babes egokia eta adingabe horien bizitza heldurako trantsizioa be-
har bezala betetzen direla bermatzea. 

4. Gazteriari buruzko legearen alde gaude. Lege horrek gazteei bizi-proiektu bat garatzea 
ahalbidetuko dien tresnak bermatuko dizkie, eta arreta berezia jarriko die etxebizi-
tzari, gazteak lan-eremuan sartzeari eta prekarietate-egoerak prebenitzeari.  
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5. Adinekoen zahartze aktiboa eta ahalduntzea ahalbidetuko duten neurriak ez ezik, be-
launaldien arteko bizikidetza sustatzen duten ekimenak ere bultzatzen ditugu eta la-
guntza ematen diegu. Arreta eta zaintzak behar dituzten adinekoei arreta eta zaintzak 
emateko eredu misto baten alde egiten dugu, hau da, familiako kideek eta profesional 
soziosanitarioek zaintzeko aukera konbinatuz; era berean, eredu berritzaileagoen alde 
ere egiten dugu (etxebizitza eta zaintza partekatuak, adibidez).  

6. Herritarren oinarrizko osasun-premiak estaltzeko beharrezkoa den finantzaketa ber-
matuko dugu, baita osasun-zerbitzuen ekitatea ere, zerbitzu horiek gehituz pertsonen 
premia espezifikoen arabera. 

7. Lehen mailako arreta eta profesionalen eta zentroen arteko koordinazioa indartzea. 
Ikuspegi biopsikosoziala, osasun-alderdiei aurre egiteko garaian gizarte-ingurunea-
ren eragina eta alderdi emozionalak kontuan hartzen dituena, defendatzen dugu.  

 

2.2. Hezkuntza, hobeto bizkitzeko 
8. Proposatzen dugu euskal hezkuntza-sistema aldatzea, herritarrek eskola publiko 

egoki bat eduki ahal izateko: kalitatezkoa, parte-hartzailea eta berritzailea, eta elka-
rrekin sortua, hezkuntza integrala eskaintzen duena eta pixkanaka aurrekontu handi-
agoa izango duena. 

9. Hezkuntza ez-formala adin guztietan jasotzearen alde gaude eta mota horretako hez-
kuntza sustatzen dugu; horrez gain, euskal gizartean jarrera positiboak, balioak eta 
gaitasunak hartzeko garaian mota horretako hezkuntzak duen balioa aitortzen dugu; 
era berean, hezkuntza-sistema araututik haratago zentzu horretan gauzatzen diren 
ekimenak ere sustatzen ditugu eta haien alde gaude. 

10. Hezkuntza-sistemaren eta babes soziosanitarioko sistemaren arteko koordinazioa 
hobetuko dugu; horretarako, eskola-eremuan elkarlan sakonagoa egingo da arazo so-
zialak detektatzeko eta arazo horiek gizarte-zerbitzuetara bideratzeko dauden balia-
bideei eta prozedurei buruz. 

11. Eztabaidatzea eta hezkuntza-eredu berriak ezartzea ez ezik, derrigorrezko lehen eta 
bigarren hezkuntzen euskal curriculuma berrikustea ere sustatzen dugu, curriculuma 
etorkizuneko erronketara egokitzeko; horretarako, proiektuetan eta roletan oinarritu-
tako hezkuntza-ereduak –ikasleen inplikazioa indartzea ardatz izango dutenak– sar-
tuz. 

12. Gure ustez, ezinbestekoa da hezkuntzaz eta etengabeko prestakuntzaz bizitza osoan 
behar bezala arduratuko den sistema bat edukitzea: alde batetik, 0-3 urteko haurren-
tzako doako eskolak egongo dira aukera horretaz baliatu nahi duten familientzat edo 
lehenengo urte horietan laguntza ekonomikoak edo profesionalak eskainiko dira hau-
rren hazkuntza errazteko aukerako sozializazio-esparruak emanez, eta, bestetik, Uni-
bertsitatea eta doktorego-ikasketak eta doktorego osteko ikasketak talentua erakar-
tzeko aukera izango dira, edo helduentzako hezkuntza eskainiko da ikaskuntza erraz-
teko eta gaitasun nahiz trebetasun berriak eskuratzeko, bizitzaren fase guztietan. 

 

2.3. Kultura eta hizkuntza-politika  
Gizarte aktibo bat euskararen, kulturaren eta informazio askearen bitartez. 

13. Neurri zehatzak eta doakoak jarriko ditugu praktikan pertsona orok bi hizkuntza ofi-
zialak, hau da, gaztelania eta euskara ezagutzeko eta ikasteko aukera izan dezan, eta 
hainbat kausa direla medio, bi hizkuntza ofizialak ezagutzen ez dituzten pertsonak 
errespetatu eta gehituko ditugu. 
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14. Guk uste dugu ondare historikoa, artistikoa, kulturala, monumentala eta arkeologikoa 
herritar guztiena dela; horregatik, herritarrek partaide aktiboak izan behar dute ba-
besteko, kontserbatzeko eta kudeatzeko eta gozatzeko politikak diseinatzerakoan. Guk 
proposatzen dugu erabilera berriak –publikoak nahiz pribatuak– ematea euskal in-
dustria-ondareari; horrez gain, kultura-ondare immaterialaren ikerketa, azterketa, do-
kumentazioa eta erregistroa sustatuko ditugu, bereziki oso kontuan hartuta sozialki 
ikusezinak izan diren taldeen (adibidez, emakumeen) baliabideak, jaraunspenak eta 
jakintzak. 

15. Espazio publikoetan adierazpen artistiko eta kultural askea egitea sustatzen dugu, 
gizarte-kohesioaren eta komunitateko kide izatearen tresna gisa. 

16. Proposatzen dugu euskal kultura-industria eraldatzea eta kultura-enpresak inplika-
tzea horretan. Enplegu egonkorrak emateko gai diren kanpo-sustapeneko eta kultura-
lankidetzako politikak garatzearen alde egiten dugu. 

17. Proposatzen dugu elkarteek eta erabiltzaileek parte hartzea liburutegien, artxiboen 
eta museoen kudeaketan, hedapen-lana eta haien hezkuntza-xedea hobetzeko. 

 

2.4. Jarduera fisikoa eta kirola 
18. Jarduera fisikoa eta kirola balioesten eta sustatzen ditugu pertsonen osasunerako 

funtsezko jarduera gisa pertsonen bizitzako garai guztietan, eta elkartzeko eta parte 
hartzeko gune gisa; eta kirola egitearen balio bereizgarriak nabarmentzen ditugu, hala 
nola errespetua, aniztasuna, talde-lana eta inklusioa. Kirola sustatzen dugu, baita ki-
rola egiteko irisgarritasuna unibertsala izatea ere, eta bereziki emakumeek kirola egi-
tearen alde eta emakumeen kirol profesionalizatuaren sustapenaren alde egiten 
dugu.  

 

2.5. Gizarteratzea eta ekitatea 
19. Irmoki defendatzen dugu etxebizitza eskubide gisa, eta etxebizitzari buruzko politika 

publikoak alokairurantz bideratzen ditugu. Housing First ereduaren hedapena susta-
tzen dugu premia handiak eta konplexuak dituzten etxebizitzarik gabeko pertsonen 
kasuan. 

20. Eraikitzeko lurzoruaren prezioen eta alokairu-prezioen erregulazio arduratsua susta-
tzen dugu. Etxebizitza hutsaren mobilizazioa eta ekimen berritzaileak sustatzen di-
tugu, hala nola elkarlaneko etxebizitzak (cohousing) eta etxebizitza-kooperatibak.  

21. Diru-sarrerak bermatzeko errentarako (DSBE) eskubidearen alde, eta errenta horren 
igoera berriak lortzearen alde lan egiten jarraitzen dugu, babes sozialeko gure siste-
mako tresna hori balioetsiz eta duin bihurtuz. 

22. Herritarren Oinarrizko Errentari buruzko gogoeta egitea eta eztabaidatzea sustatuko 
dugu industria-trantsizioaren testuinguruan, begirada enplegu-banaketan eta egin-
dako esperientzietan ez ezik, esperientzia pilotuen garapenean ere jarrita.  

23. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema indartuko dugu eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estra-
tegikoa hobetuko dugu, bi helburu hauek lortzeko asmoz: alde batetik, unibertsalta-
suna lortzea, eta bestetik, udalerrien eta eskualdeen artean dauden desorekak gain-
ditzea. 

24. Defendatzen dugu egindako esku-hartze guztiek pertsona eta pertsonaren prozesua 
eta bizi-zirkunstantziak izatea ardaztzat, eta esku-hartze horien balioespena egiteko 
epeak drastikoki murriztea, pertsona bakoitzaren premiei behar bezala erantzun ahal 
izateko. 
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25. Koordinazio-egitura parte-hartzailea sustatzen dugu, esku hartzeko eredu erkide bat 
lortzeko, eta gizarte-zerbitzuetako langileentzako prestakuntza ere sustatzen dugu; 
horretarako, gizarte-zerbitzuei behar adina baliabide ematen zaiela zainduko dugu, 
hala nola oinarrizko gizarte-zerbitzuetarako erremintak, ekipamenduak, prozedurak 
eta tresnak. 

26. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren hedapen efektiboa sustatzen dugu; horretarako, 
Gizarte Zerbitzuei buruzko Informazioa emateko Euskal Sistema sortzera eta Zorroa-
ren zerbitzu eta prestazio guztiak arautzera bideratutako arau-aldaketak egitearen 
alde ez ezik, sail eskudunaren baliabideak indartzearen alde ere egiten dugu. 

27. Defendatzen dugu pertsona guztiek, salbuespenik gabe, herritar gisa dituzten eskubi-
deak erabiltzeko aukera izatea, herritarren funtzio-gaitasunak edozein izanda ere. Bi-
zitzaren eremu guztietan beharrezkoak diren egokitzapenak egiteko lan egiten dugu, 
irisgarritasunetik eta mugikortasunetik hasita bizitza autonomoa eramateko eskubi-
dearekin amaitzeraino. 

28. Dauden eskaerei erantzuteko lan egiten dugu, baita mendekotasuna duten pertsonei 
arreta emateko eta zaintzeko zentroak eta etxez etxeko laguntza-zerbitzuak eta beha-
rrezkoak diren baliabideen hornidura hobetzeko ere. 

 

2.6. Animaliekiko bizikidetza 
29. Euskadiko animalien Babeserako eta Ongizaterako Legea sustatuko dugu berriro Le-

gebiltzarrean. Lege horren helburua zera da, animalien aurkako tratu txarrei amaiera 
ematea eta animalien abandonua murriztea. 

30. Konpainiako animalien abandonua murriztuko duten neurri fiskalak eskatzen ditugu, 
esterilizazioak eragindako albaitaritza-gastuaren kenkaria, adibidez. 

31. Hobekuntzak sustatuko ditugu granjako eta piszifaktoriako animalien bizi-baldintze-
tan. 

32. Funtsak emango dizkiegu animaliekin esperimentatu ordez bestelako esperimenta-
zio-metodoak aztertu eta sustatu nahi dituzten ikerketa-zentroei. 

33. Animaliak babestera bideratutako 900 telefono espezifiko bat jarriko dugu abian; te-
lefono hori, ondoren, erakunde eskudun bakoitzera bideratuko da (bilketa- eta erre-
kuperazio-zentroak, harrapatzeak, Ertzaintza…). 

34. Giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak areagotuko ditugu ehiza-jarduera zain-
tzeko eta kontrolatzeko. 

35. Animaliekiko errespetua sustatzeko ekimenak bultzatuko ditugu hezkuntzaren eta 
sentsibilizazioaren bitartez. 

36. Animalia-jatorriko produkturik gabeko dieta jasangarriak sustatuko ditugu. Dieta ho-
riek ingurumen-inpaktua gutxiagotuko dute eta larrialdi klimatikoari aurre egiten la-
gunduko dute 
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3. EKONOMIA BERDEA 
EQUO Berdeak alderdiko kideok badakigu garrantzitsua dela gure ekonomia eta gizakien gai-
nerako jarduera guztiak planetaren mugen barnean garatzea. Horregatik, gure hiriak eta gure 
lurraldea eraldatzea, gure mugitzeko modua aldatzea eta ekosistemetan eragiten dugun in-
paktu negatiboa murriztea proposatzen dugu.  

Badakigu norabide horretan aurrera egin gabe igarotzen den minutu bakoitzak eragingo du-
ela aldaketa hori zailagoa, gogorragoa eta garestiagoa izatea. Horregatik, guk uste dugu larri-
aldi klimatikoa gizarte gisa erantzun behar diogun erronka handietako bat dela. Euskadik 
agente aktibo eta aitzindaria izan behar du borroka horretan, berotegi-efektuko gasen emi-
sioak murriztu behar baititu eta bere energia-sistema indartu behar baitu 2050ean energia 
gutxiko ekonomia izateko.  

Ezinbestekoa da euskal ekonomia eraldatzea, ekonomia berri, jasangarri eta sozialki aurre-
ratu bat sortzeko, pertsonen eta pertsona horien ongizatearen zerbitzura egongo dena, pla-
netaren mugak errespetatuko dituena, eta beren lurraldearekin eta eredu ekonomiko bidez-
koago eta solidarioago batekin gehiago konprometituta dauden enpresa-eredu berriak sus-
tatuko dituena.  

Energiaren, produkzioaren, elikagaien eta garraioaren eraldaketaren buru diren herrialdeak 
jarduera ekonomikoaren buru izango dira datozen bost urteetan, eta Euskadi ezin da atzean 
geratu. Beren energia- eta industria-trantsizioa geroratzen duten herrialdeek ekonomia glo-
balaren esparruan bigarren mailan geratzeko eta pobretze-prozesu bat pairatzeko arriskua 
dute, eta horrek gizarte-arloko eta ingurumen-arloko ondorio garrantzitsuak eta negatiboak 
izan ditzake. 

Horiek horrela, enplegu egonkorraren, ingurumen-jasangarritasunaren, genero-berdintasu-
naren eta sareetan lankidetzan jardutearen eta parte-hartzearen printzipioekin konprometi-
tuta dauden elkarteen eta kooperatiben ekimenei eta enpresaren, ekonomiaren eta finan-
tzaren arloko ekimenei lagundu nahi diegu.  

 

3.1. Lurraldea eta baliabideak babestea 
1. Euskal herritarrek ingurumen osasungarri batez gozatzeko eta ura eta elikagai osa-

suntsuak izateko eskubidea bermatzen dugu. Zorroztasunez eta gardentasunez egingo 
dugu borroka airearen, uraren eta lurzoruaren kutsaduraren aurka. 

2. Amiantoaren, lindanoaren eta Euskadin dauden beste substantzia arriskutsu batzuen 
presentziari buruzko mapak egingo ditugu, baita kutsadurarekin lotutako heriotza-
tasari eta gaixotasun-tasari buruzko azterlanak ere, kutsadurak euskal herritarren 
osasunean duen inpaktua detektatu ahal izateko. 

3. Mugikortasun Jasangarriaren Lege bat sustatuko dugu. Lege horrek hiriko airearen ka-
litatea hobetzeko euskal garraio publikoa 2030. urtean % 100ean elektrikoa izango 
den eredu bihurtzeko aukera emango du, ibilgailu pribatuaren erabilera partekatua 
bultzatuko du eta lehentasuna emango dio oinezko eta bizikleta bidezko mugikorta-
sunari. 

4. Proiektatuta dauden edo eraikitzen ari diren garraio-azpiegitura handietarako mora-
toria bat dekretatuko dugu, eta azpiegitura horien bideragarritasuna karbono-aurre-
kontuak egitearen edo azpiegitura horien bizi-zikloa aztertzearen mende egongo da. 

5. Irizpide objektiboak eta gardenak onartuko ditugu Euskadiko arro hidrografikoetan 
oraindik eraiki gabe eta abian jarri gabe dauden hornidura- eta saneamendu-azpie-
giturak finantzatzeko. 
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6. Ibaien Errestauraziorako Euskal Plana egin dugu. Plan hori Uraren Euskal Kanonaren 
diru-bilketa handiagoa izatearen ondorioz lortutako finantza-baliabideekin jarriko da 
abian. 

7. Naturagune babestuak Antolatzeko Plan guztiak eta Fauna- eta flora-espezie babes-
tuak kudeatzeko planak egiteko eta benetan abian jartzeko konpromisoa hartzen 
dugu. 

8. Lege-maila emango diogu hiru lurralde historikoetako baso-agenteen estatusari agin-
taritzako agente gisa, eta autonomia emango diegu ingurumen-delituen jazarpenaren 
alorrean eta baliabide naturalak babesteko. 

9. Lursailak hiri-erabileretarako berriz kalifikatzeari dagokionez, sustatuko dugu lurzoru 
hondatuei edo industria-lur zaharkituei ematea lehentasuna landa-lurzoru berriak 
okupatu beharrean. 

 

3.2. Larrialdi klimatikoa 
10. Larrialdi klimatikoari buruzko Legea sustatuko dugu. Lege horrek ahalbidetuko du 

CO2-ren emisioak 1990. urtearekin alderatuta, 2025ean % 35, 2030ean % 65 eta 
2050ean % 95 murriztea. 

11. Euskadiko Ekonomia Zirkularraren Estrategia berrikusiko dugu materialen eta energi-
aren fluxuak lurraldean bertan ixteari lehentasuna emateko, eta horrela, kontsumitu-
tako ondasunen inportazioak murrizteko. 

12. Hiri-hondakinen erraustegiak eta zabortegiak 2030ean historia izan daitezen eta be-
ren ateak betiko itxi ditzaten lan egingo dugu. 

13. Eskatuko dugu Euskal Administrazioaren aurrekontuekin batera karbono-aurrekon-
tuak egitea urtero, kontu publikoek klima-aldaketaren aurka egiten laguntzen ote du-
ten aztertzeko. 

14. Euskadiko Energia Estrategia berrikusiko dugu energia-trantsizioaren helburuak ezar-
tzeko Euskadin eta, horrela, aurrezkian, energia-eraginkortasunean eta energia berriz-
tagarrietan, energia banatuetan eta herritarren eskuetan dauden energietan oinarri-
tutako energia-eredu berri baten oinarriak ezartzeko. 

15. Energia-alorrean, gure helburua da 2025ean energia-eskaera % 25 txikiagoa izatea, 
energia berriztagarrien ekarpena % 25 izatea eta gas naturalaren egungo kontsumoa 
% 25 murriztea. 

16. Hondakinei buruzko Euskal Legea sustatuko dugu. Lege horrek lurralde-planen koor-
dinazioa, hiri-hondakinen jatorrizko gaikako bilketa eta materia organikoaren kon-
postajea bermatuko ditu, eta ondasunak konpontzeko edo trukatzeko eta ontziak be-
rrerabiltzeko tokiko edo eskualdeko sistemak ezartzea ahalbidetuko du. 

 

3.3. Ekonomiaren trantsizio ekologikoa 
17. I Sektore ekonomiko jasangarrietan 35.000 enplegu berri sortzea sustatzen dugu, baita 

energia aurreztea, energia berriztagarriak, etxebizitzak birgaitzea, agroekologia, balia-
bide naturalen kudeaketa jasangarria edo garraio publikoaren hedapena ere. 

18. NPEren estatu-mailako laguntzak eta Euskadiko Landa Garapeneko Planak aldatuko 
ditugu nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoak sustatzeko. 

19. Etxebizitzen eta eraikinen birgaitze integrala egiteko plan bat jarriko dugu abian. Plan 
horrek 100.000 etxebizitza eta 2.000 industria-eraikin eta zerbitzu-eraikin barne har-
tuko ditu urtean. Gainera, eraikingintzari buruzko egungo arau teknikoak osatuko di-
tugu eraikin berriak autosufizienteak izateko 2025ean. 
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20. Baso-kudeaketa jasangarriaren alde gaude. Pixkanakako basoberritzea sustatuko 
dugu hazkunde ertain/moteleko espezieak landatuz, eta balio erantsi handiko zura-
ren eraldaketa ere bai. NPEren laguntzak aldatuko ditugu laguntzek oparotasunez 
konpentsatzeko bertako basoak eta baso horien biodibertsitatea kontserbatzen di-
tuzten jabeak. 

21. Arrantza jasangarria hautatzen dugu. Lehenengo 12 miliako kostaldea “Itsas Eremu 
Babestu” izenda dezaten eta eremu horretan “Erreserba Zonak” –kofradiek emakida-
erregimenean kudeatu ahal izango dituztenak– izenda ditzaten lan egingo dugu. 

22. Gure helburua zera da, industria-arloko produkzio-jarduera epe luzera sendoagoak 
eta jasangarriagoak izango diren oinarrietan finkatzea, hala nola ekodiseinuan, eko-
nomia zirkularrean, energia berriztagarrien erabileran edo bertako lehengai berrizta-
garrien erabileran. 

23. Lanaren banaketa sustatuko dugu arian-arian, 35 orduko (eta 32 orduko) lanaldiekin 
hasita; lana bateragarria izatea ere sustatuko dugu, eta, horrela, 15.000 enplegu gehi-
ago sortuko ditugu. 

24. Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana birdefinituko dugu etorkizuna 
duten sektore jasangarriei lehentasuna emateko eta ETEen, Ikerketa Zentroen, Parke 
Teknologikoen eta Unibertsitatearen arteko sinergiak ahalbidetzeko.  

25. Kode etiko bat ezarriko dugu armak fabrikatzen eta merkaturatzen dituzten enpresei, 
energia fosilak bilatzen edo esploratzen dituzten enpresei edo paradisu fiskaletan 
egoitzak dituzten enpresei eta haien enpresa filialei edo nagusiei industriaren, zien-
tziaren eta ikerketaren alorreko laguntza publikoak emateko aukerarik ez izateko. 

26. Kontsumo arduratsuko derrigorrezko irizpideak ezarriko ditugu euskal Administrazi-
oak egin beharko dituen erosketa eta kontratu publiko guztietan. 

 

3.4. Elkartasun finantzarioa 
27. Zerga-sistema bidezkoa eta mailakatua –zerga-presioa Europako gainerako herrial-

deekin parekatzea eta zerga-iruzurra murriztea lortu nahi duena– sustatzen dugu. 
28. Legeak egingo ditugu Euskal Ogasunen artean koordinatutako mekanismoak –enpresa 

multinazionalen saiheste fiskalari aurre egiteko direnak– edukitzeko, eta beren egoi-
tza fiskala paradisu fiskaltzat hartzen diren herrialdeetan duten pertsona fisikoek edo 
juridikoek Administrazioarekin kontratatzeko aukerarik ez izateko eta laguntza publi-
koak jasotzeko aukerarik ez izateko. 

29. Euskal Kupoaren zehaztapena Espainiako Araubide Erkideko lurraldeekin gardenki eta 
modu solidarioan egiteko mekanismoak sartzea defendatzen dugu. Zerga-sistema bi-
dezkoa eta mailakatua zerbitzu publiko hobeak izateko!  

30. Gure ustez zerga-sistema batek gastu publikoei benetan eustea ahalbidetu behar du, 
eta, hortaz, gure zerga-araudian ingurumen-fiskalitatearen garapena handiagoa iza-
tea sustatzen dugu, zeren Kutsatzen duenak, ordaindu egin behar baitu! 

31. Ekarpenei buruzko Euskal Lege berriak finantza-baliabideak Eusko Jaurlaritzaren, Al-
dundien eta Udalen artean banatzeko lan egingo dugu, irizpide publikoak, objekti-
boak, gardenak eta adostuak oinarritzat hartuta. 

32. Euskal banku publiko bat garatuko dugu gobernu-organo demokratikoekin, eta banku 
horrek irizpide etikoak kontuan hartuta funtzionatuko du. Ekonomia produktiboaren 
eta tokiko enpleguaren zerbitzura dagoen banku bat. 

33. Euroarekin trukatu ahal izango den euskal moneta elektroniko bat ezartzeko aukera 
aztertuko dugu, tokiko ekonomia eta erosketa-ohitura bidezkoak eta jasangarriak sus-
tatzeko. 
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