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SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.
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1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.
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Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.
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2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.
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3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 
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hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.
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4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.
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Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.
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5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.
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6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.
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7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.
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8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.
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9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.
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10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.

Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat



SARRERA

Nafarroan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik, salaketa esparru desberdinetan lan egiten duten 
lurraldeko hainbat kolektiboren ekarpenen laburpena aurkezten dizuegu dokumentu honetan: pentsio-
dunen kolektiboak, aniztasunaren aldekoak, arrazakeriaren aurkakoak, feminismoa, ekologismoa, sindi-
kalismoa, gazteak eta ikasleak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza duinerako eskubidearen alde-
koak e. a. Hauek guztiak Covid19 munduko pandemiaren etorrerarekin areagotu egin den krisi ekonomi-
ko, sozial, klimatiko eta politiko bati aurre egingo dion eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren alde 
egiten duten eragileak dira.

Prozesuan funtsezkoa izan da hainbat arlotako eragileen parte hartzea; izan ere, gaur egungo arazoei eta 
erronkei aurre egiteko hainbat arlotatik adierazi dituzte salaketak, alternatibak eta proposamenak. 

Aldarrikapenak 10 puntutan sailkatu ditugu:
1. Zerbitzu publiko unibertsal, doako eta kalitatezkoak
2. Egoera prekarizatuan dauden eragileak
3. Oinarrizko eskubideen defentsa
4. Zaintza lanen aitortza eta banaketa
5. Indarkeria matxistari aurre egitea
6. Kalitatezko lanpostuak
7. Informaziorako eskubidea
8. Krisia ez dezala herriak ordaindu
9. Ekonomia eraldatzaileen sareak eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten herri-proiektuak 
eta proiektu komunitarioak
10. Eskubide eta askatasunak

Prozesu honetan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu eta gizartea eta 
gizarte-eragileak antolatzen, mobilizatzen eta artikulatzen jarraitzera animatu nahi ditugu, pertsona 
guztiak kontuan hartuko dituen bizitza-eredu bat eraikitzeko.

Era berean erakunde publikoei eta, bereziki, Nafarroako Gobernuari eta tokiko erakundeei dokumentu 
honetan jasotzen ditugun herritarren eta gizarte-mugimendu antolatuen aldarrikapenei erantzun diezaie-
tela eskatzen diegu, osasun-krisiaren osteko agertokian bizitza erdigunean jarriko duen eredu bat lortze-
ko beharrezko politika eta ekimenak antolatu ditzaten.  Proposamen hauek ez daude itxita, gehiago 
hauteman ahala aberasten joan baitaitezke.

1.- ZERBITZU PUBLIKO UNIBERTSAL, 
DOAKO ETA KALITATEZKOAK GARATZEA

Pandemiak gizarte ahul eta gero eta desorekatuago baten beharrei erantzuteko gai ez diren zerbitzu 
publikoak jarri ditu ispiluaren aurrean. Osasunean, hezkuntzan, gizarte-zerbitzuetan eta gainerako zerbit-
zu publikoetan egindako inbertsio urriak Europako bataz bestekoaren oso azpitik eta kolapsoaren 
atarian utzi gaitu.
Pertsona eta kolektibo asko alde batera uzten dituzten zerbitzu publiko batzuk ditugu, non, besteak 
beste, osasun-txartelik gabeko pertsonak baztertu (osasun-sisteman sartzeko zailtasunak dituztenak) 
eta horiei erantzuteko jarraibide komunik ere ez dagoen; interneteko sarbiderik edo etxebizitza-baldintza 
egokirik ez duten ikasleek hezkuntza-marjinazioa jasaten duten; gizarte-zerbitzuetako auzo-unitateetan 
sartzeko zailtasunak dauden edo LGBTIQ+ pertsonen berariazko tratamendu medikoak eten egiten 
diren.
Ezin da kalitatezko zerbitzu publiko bat eduki baliabide material nahikorik gabe, baina ezta langile nahi-
korik eta lan-baldintza onik gabe ere. Osasunbideko langileen erdia baino gehiago aldi baterakoak dira, 
prebentzio neurririk gabekoak eta ez dago kontrolik kontratu publikoetan.

HORREGATIK ZAINTZA-SISTEMA PUBLIKOA, UNIBERTSALA, DOAKOA, DUINA ETA KALITATEZKOA ALDA-
RRIKATZEN DUGU:

• 2008ko krisiaren ondoren jarraitutako austeritate-politikak alde batera utzi eta defizitaren, zor 
publikoaren edo gastu-arauaren mugekin amaitzea.
• Azken urteetan zerbitzu publikoetan ezarritako murrizketak itzuli eta kalitatezko zerbitzu publikoak 
bermatzeko behar beste baliabide bideratzea.
• Zerbitzu publikoen pribatizazioak lehengoratzea.
• Arreta-zerbitzuen kalitatea behar espezifikoak dituzten kolektiboei, hala nola emakumeei, pertso-
na transei, gazteei, migratuei eta arrazionatuei, pertsona seropositiboei, askotariko gaitasunak eta 
adinekoak dituztenei bermatzea.
• Zor publikoa ikuskatu eta banku publiko burujabea sortzea.
• Administrazioan eta azpikontratetan lan egiten dutenen lan-baldintza duinak bermatzea: behin-be-
hinekotasuna amaitu, ratioak hobetu, prebentzio-neurri egokiak eduki...

Osasunerako sarbidea:
• Osasunerako eskubide unibertsala eta doakoa bermatzea, salbuespenik gabe, osasun-txartelik ez 
duten pertsonei arreta emateko jarraibide argiekin.
• Prebentzioan zentratuago dauden zaintza-sareak sortzen laguntzea, osasunaren ikuspegi integra-
lago batetik (elikadura, ohitura osasungarriak...)
• Arreta integrala garatzea (errekuperazio-baliabideak barne), batez ere osasun mentalean, lehen-
dik zeuden gabeziak eta alarma-egoerak eta konfinamenduak eremu horretan eragindako eragin 
berezia gainditzeko.
• LGBTIQ+ pertsonen behar espezifikoak bermatzea, batez ere trantsizio-prozesuetako tratamen-
duekin eta emakume lesbianen amatasun-tratamenduekin lotutakoak.
• Baliabide nahikoekin, espetxeetako presoen kolektiboak pairatzen duen instituzio-abandonua 
lehengoratzea.
• Gorputegi publiko bat berreskuratzea. Gaur egun hiltzea ia luxu bat da, etxe prekarioenentzat 
arazo handi bat bihurtuz.
• Farmazia-industria publikoa sortu eta sustatzea.

Osasun-sistema publiko indartsu baten egituraketa:
• NUPen osasun publikoaren garapena, medikuntza lizentziaturaren barruan, eremu pribatuko 
profesionalen parasitazioaren aurrean. Biomedikuntzaren arloko ikerketa bultzatzea, Unibertsitate 
Publikoaren eta Osasun Sistema Publikoaren koordinaziotik.
• Administrazioaren kontrolpean premia larriko babes-ondasunen ekoizpena, osasun edo gizarte 
larrialdiko egoeretan sustatzea (NBE, babes-arropa).
• Osasun-sistema publikoa blindatzea, CUN-ren parasitazioaren aurrean (transplanteak, ikerketa, 
kontzertuak, deribazioak).
• Profesionalen bateraezintasun-sistema zorrotza sistema publiko eta pribatuaren artean.
• Lehen mailako osasun-arreta indartzea, osasuna sustatzeko alderdiak indartuz eta langileen 
lan-osasuna integratuz. Enpresetan laneko arriskuen prebentzioaren arreta, osasun-sistema publi-
kotik.
• Sistema soziosanitarioa eta osasun-sistema publikoa koordinatu eta integratzea. Adinekoentzako 
arreta publikoko egoitzak edo beste eredu batzuk sustatzea.

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza publikorako sarbidea:
• LOMCE atzean uztea, Hezkuntza pribatizatzea baitu helburu.
• Hezkuntzan ratioak murriztea. Kudeaketa publiko, komun, doako eta unibertsalean 0-3 
haur-hezkuntzako lehen zikloa ezartzea.
• Hezkuntzari lotutako tokiko, eskola-jantoki ekologikoak bultzatzea, non produktuen elikadura, 
nutrizioa, osasuna eta jatorria kurrikulum-edukiaren parte izango diren eta produktu horietako langi-
leek betetzen dituzten funtzio hezitzaileak ere aintzat hartuko diren.

Gizarte-zerbitzuen babesa:
• Baldintzarik gabeko oinarrizko errenta bermatzea.
• Gizarte-zerbitzuen eskaerei erantzuteko baliabide material eta giza baliabide gehiago izatea.
• Gizarte eta etxebizitza-prestazioak eskuratzeko baldintzak ezabatzea.
• Eremu pribatuan eta familia barruan gertatzen diren indarkeria guztiei aurre egiteko mekanismoak 
sortu eta indartzea (LGBTIQ+ pertsonei, intragenero indarkeriari, adingabeei, aniztasun funtzionala 
duten pertsonei, adinekoei...).
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta bermatzea honetarako 
beharrezkoak diren protokolo komunak ezarriz, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Prestazioak berehala ahalbidetzea bermatuko duten larrialdiko bideak aktibatzea, kontu korronte 
bat irekitzeko aukerarik ez duten pertsonentzat banku-kontuak gaituz.

2.-EGOERA PREKARIOENEAN DAUDEN KOLEKTIBOEN BABESA

Osasun-krisi honek, gure gizartean dagoeneko dauden egitura despareko ideak areagotu egin ditu. 
Erakundeek ez dute kontuan hartu pertsona askok ezin izan dituztela osasuna babeseko neurriak eta 
programatutako laguntzak eskuratu ahal izan baldintzak betetzen ez zituztelako.
Gainera, Alarma Egoerak errealitate asko okertu ditu: kriminalizazio eta diskriminazio handiagoa egoera 
ahulenetan dauden pertsonentzat, hala nola buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzat, migratutako 
eta arraza ezberdinetako biztanleentzat, eta LGBTIQ+. Osasunerako eskubidea bermatu gabe jarraitzen 
duten presoen erabateko isolamendua; logeletan pilatutako familia osoak (etxebizitza ez duinak); kontra-
turik gabeko langileak inolako diru-sarrerarik gabe geratu dira eta ez dituzte gizarte-laguntzak jasotzeko 
ezarritako baldintzak betetzen . Etxebizitzarik gabeko pertsonak arretarik gabe geratu dira eta isunak 
jasodituzte...

Ez da ahaztu behar krisi sanitario, sozial eta ekonomiko honek bat egiten duela planeta-mailako beste 
erronka askorekin, eta egoerak askoz gehiago larritzen direla Hegoalde Globala deiturikoan. Krisi horrek 
gure gizartean ertzetan zeuden sektoreen ahultasuna areagotuko du, neurri zehatzak hartzen ez badira.

HONENGATIK ZAURGARRITASUN HANDIENA DAUKATEN KOLEKTIBOEN 
BEHARRAK ASETZEA ALDARRIKATZEN DUGU:

• Menpekotasuna duten pertsona guztiek beren egoera ziurtatua izateko duten eskubidea legez 
bermatzea, publikoa, unibertsala, doakoa eta menpekotasunari arreta emateko kalitatezkoa den 
sistema baten bidez.
• Adinekoen bizitza duintzeko 1.080 euroko gutxieneko pentsioa bermatzea. Beraienganako arreta 
bermatzea, batez ere emakumeei, beren etxeetan bakardadean baztertuta geratzen baitira.
• Auzo-unitate guztietarako eta oinarrizko gizarte-zerbitzu guztietarako arreta eta tramitazio protoko-
lo komunak ezartzeko behar den araudia izapidetzea, jarraibide argi, publiko eta irisgarriekin.
• Gizarte-babeseko diru-sarrerak bermatzea (errenta bermatua/oinarrizko errenta) behar duten 
pertsona guztientzat eta baldintzarik gabe.
• Berehalako kobrantza bermatuko duten larrialdietarako laguntzak aktibatzea. Gizarteratzeko eta 
laneratzeko baliabideak indartzea (EISOL, Gizarte Enplegu Babestua).
• Hemen dauden migratutako pertsona guztien larrialdiko eta berehalako erregularizazioa.
• Udalerrian bizi diren pertsona guztiei erroldatzeko eskubidea bermatzea baldintzarik gabe, baita 
hala eskatzen duten presoei ere.
• CIE-ak ixtea eta profil etnikoaren araberako identifikazio-kontrolak etetea.
• Sexuarekin edo generoarekin bat datorren legezko dokumentazioa eta/edo identifikazio-doku-
mentazioa ematen dela bermatzea, pertsonaren beraren baieztapenean soilik oinarrituta.
• Haurren eskubideak bermatzea, babestu beharreko kolektibo gisa dituzten premien arabera, 
haien administrazio-egoera bereizi gabe.
• Nafarroan hirugarren sektorea eta egitura soziala bultzatu  eta indartu. 
• 65 urtetik gorako presoen, gaixotasun kronikoak dituzten, haurdun dauden emakumeen edo 
beren kargura seme-alabak dituzten, kondena laburrak dituzten pertsonen edo prebentziozko espe-
txealdian daudenen espetxetik ateratzea. Telefono bidezko komunikazioak eta doako bideo-deiak. 
Bisitei berriro ekitea, eta, nahi izanez gero, beren errotze-lekuetara joateko edo lekualdatzeko aukera 
ematea. Espetxeetako jarduerei berrekitea. Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea espetxe-arloko 
eskumenak eta, premiaz, osasun-arlokoak.

3.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK BERMATZEA

Konfinamendu egoeran eskubide urraketa ugari ikusi ditugu: gutxieneko baldintzarik betetzen ez dituz-
ten etxebizitza partekatuak, egoera botitzetan konfinaturiko pertsonak, alokairua ordaintzeko ezintasuna 
duten gero eta pertsona gehiago, etxebizitza-parke publiko eskasa eta kaleratuak izateko arriskua duten 
askoz pertsona gehiago, elikagai-bankuak ixtea, kalitatezko elikagaiak eskuratzeko ezintasuna, esko-
la-jantokien geldialdiagatik babesik gabeko adingabe asko eta bestelako eraso larriak.
 
HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HERRITAR GUZTIEK ONDORENGOAK BERMATUTA IZATEA:

Etxebizitza; ezin da inor egon etxerik gabe:
• Etxegabetze oro geldiaraztea.
• Alokairuak eta hipotekak ordaintzetik salbuestea konfinamendu-egoeran edo premia-egoerek 
irauten duten bitartean.
• Errenta bermatua edo antzeko errenta-maila jasotzen dutenei jasotzen dutenaren % 15eko errefe-
rentzia hartzea alokairua ordaintzeko.
• Nafarroako Gobernuak eta udalek dituzten etxebizitzak berehala jartzea sektore ahulenen esku, 
etxebizitza-parke publikoa aberastuz dagoen eskaerari erantzuteko, hau da, 3.500 etxebizitza 
gutxienez. Etxebizitzen alokairu-prezioak arautzea.
• Etxebizitza hutsen errolda egitea. Nafarroako etxebizitza hutsen eskuragarritasuna handitzea, 
kudeaketa publikoaren bidez.

Elikadura osasuntsua eta edonoren eskura dagoena:
• Oinarrizko produktu eta zerbitzuen gehieneko prezioak arautzea.
• Tokiko elikagaiak eta kalitatezkoak bermatzea.
• Elikagaien banaketan hurbiltasun-kanalak bultzatzea, tokiko merkataritza indartuz.
• Elikadura-subiranotasunaren eta agroekologiaren alde egitea, lurra, ura, animaliak eta pertsonak 
kutsatzen dituzten metodoak erabiltzea saihestuz, jakintzak berreskuratuz eta landa-ingurunea 
indartuz.
• Jantoki publikoak eta sozial-komunitarioak, non erabiltzaileak elikagaien ekoizpenean aktiboki 
parte hartzen duten, elikadura-subiranotasunaren printzipioekin.
• Tokiko ekoizpen agroekologikoa aktibatzeko neurriak: lurzoruak edo errenta baxuak lagatzea, 
kooperatibei laguntzea, nekazari berriei laguntzea, baratze komunitarioak...

Pandemiaren ondorioek irauten duten bitartean, oinarrizko zerbitzuak
• Ekonomia prekarioenei berogailua eta elektrizitatea ordaintzetik salbuestea eta ur-mozketak 
debekatzea.
• Adineko emakumeen eta pentsiodunen artean bereziki gogortzen den pobrezia energetikoa desa-
gerraraztea.

Kutsadurarik gabeko ingurumenaren alde egitea energia-eredua birpentsatuz:
• Trantsizio ekologikoko plan estrategiko bat identifikatzea eta garatzea energiaren kontsumoari, 
mugikortasunari, garraioari, hondakinen kudeaketari eta tokiko ekoizpen-, merkaturatze- eta kontsu-
mo-ereduei dagokienez.
• Erabilera sozial gutxiko makro azpiegitura guztiak berehala geldiaraztea, AHTa kasu, eta haien 
funtsak behar sozialetara bideratzea.
• Uraren kultura berria onartzea, ondasun mugatua dela onartuta eta eskaria kontrolatzeko politike-
kin kudeatuta, eta ez eskaintza handitzearekin. Hain zuzen ere, Nafarroako Ubidea, Yesaren 

hazkuntza edo akuiferoen ur-erauzketa handitzearekin, hala nola Lokiz, azpiegiturak eraikitzean 
egiten ari denaren kontrakoa, batzuk aipatzearren.
• Autobide elektriko berrien eta ingurumen-inpaktu handiko parke eoliko eta orube erraldoien proie-
ktuak geldiaraztea, eta Castejongo zentral termiko ilegalak desegitea.
• Erdiz (magnesita-meategia) edo Zangozako (potasen Muga meategia) eremu natural garrantzit-
suak suntsitzeko mehatxua egiten duten meatzaritza-proiektu estraktibistak bertan behera uztea.
• Bizikleta, paseatzea eta garraio publiko eta jasangarrian oinarritutako mugikortasuna, auto priba-
tua pixkanaka uztea ahalbidetuko diguna.
• Sortzen ditugun hondakinak murrizteko neurriak ezartzea, egungo enbalajea murriztuz, ontziratu 
gabeko erosketa erraztuz eta ontziak berrerabiliz. Ez dira beharrezkoak hondakin planta handiak, 
Imarcoainen aurreikusitakoa edo Tuterakoa, bereizi gabe hondakinak kudeatzen saiatzen jarraitzen 
baitute.

4.-ZAINTZA LANA BERMATZEA, AITORTZEA ETA BANATZEA
Gaur egungo egoerak inoiz baino gehiago ikusarazi ditu zaintzak, ohartarazi gaitu ahulak eta elkarren 
mendekoak garela, pertsona guztiok behar dugulako gure bizitzako une jakin batzuetan zaindu gaitza-
ten, adinagatik, gaixotasunagatik, laguntza berezia behar izateagatik, haurdunaldiagatik, istripuagatik... 
Arrazoi eta egoera ezberdin asko daude.
Bizitzarako funtsezkoak diren zaintza horiek, etxekoak zein profesionalak, gehienetan emakumeek 
egiten dituzte, eta emakumeek ikusezin bihurtzea, prekarizatu eta bidegabeko desbalorizazioa jasaten 
dute. Zaintzak modu kolektiboan aitortu eta onartu behar dira, bizitza erdigunean jarriz eta jada murgil-
duta geunden zaintza-krisiari aurre egiteko mahai baten sorrera sustatuz.

HORREGATIK, HONAKO HAUEK ALDARRIKATZEN DITUGU ZAINTZEN DUTEN 
ETA ZAINDUAK DIREN PERTSONENTZAT:

Osasun-krisiaren aurrean:
• Maite ditugun pertsona horiek lagundu ahal izateko mekanismoak ahalbidetzea
• Heriotz gehiago ez egotea prebentzio eta sendatzeko baliabide faltarengatik. 
• Osasunaren ordainketa partekatua indargabetzea.  Sendagai guztien osasun publikoaren estaldu-
rara itzultzea, batez ere mediku-errezeta behar dutenak.
• Sare familiarrak eskuragarri ez dituzten pertsonentzat zaintza publikoa gauzatu ahal izateko 
baliabideen aktibatzea.
• Egoera ahulean dauden haurrak dituzten familien bizi-premiei behar bezala erantzutea.

Adinekoak diren eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzaren aurrean:
• Kalitatezko zaintza-zerbitzuak bermatzen dituzten kontratazioak egoitzetan, langileen eta bizi 
direnen osasuna bermatzen duten segurtasun, kontrol eta gainbegiratze neurriak dituztenak.
• Espazio fisiko berriak (bizitegian) sortuko dira, erabiltzaileak aglomeratzea eta pilatzea saihesteko, 
langileak izango dituztenak eta egoiliarren nahiz zentroko langileen osasuna babesteko beha-
rrezkoak diren distantziak eta isolamenduak mantentzeko aukera emango dutenak.
• Egoiliarren eta haien familien eta gizarte-ingurunearen arteko komunikazio iraunkorra erraztea, 
bitarteko telematikoen bidez, eta beharrezkoa denean, zeregin zehatz horretan diharduten langileen 
laguntzarekin.
• Adinekoak diren edo mendekotasuna duten pertsonak etxeetan zaintzen direnean, soldataren% 
100 bermatuko da ardurapeko senidearentzat, edo ordaindutako baimena ezarriko da ezinbesteko 
kasuetan.
• Pandemia egoerak ekiditeko, etxeko laguntza-zerbitzurako eta etxeko langileentzako jarduera-pro-
tokoloak egotea.

Etxeko langileen egoeraren aurrean:
• Erregimen Orokorrean sartzea eta sektorearen hitzarmen bat egotea, langabeziagatiko prestazioa 
aitortuz eta atzera egitea ezeztatuz, kaleratze librea saihesteko.
• Kontraturik gabe lan egiten duten etxeko langile migratuei erregularizazioa erraztea eta haien 
lan-baldintzak hobetzea.
• Bere osasuna bermatzen duten aparteko babes neurriak COVID19-aren aurrean.

Etxebizitzen egoeraren aurrean:
• Etxeko zaintza lanen birrantolatzea, gizonek eta emakumeek modu erantzunkidean beren gain har 
ditzaten.
• Lana eta familia bateragarri egiteko telelanean jarraitzen duten sektoreei lanaldia murriztea.

Amen egoeraren aurrean:
• Erditze eta jaiotze prozesuan haien eskubideak eta haurren eskubideak errespetatzea.
• Seme-alaben jaiotzeagatik ordaindutako baimena izatea bermatzea, baita ere Ardurapeko adinga-
beak zaintzeko eszedentziak eta lanaldi-murrizketak bermatzea.
• Haurdunaldirako edo edoskitzorako arriskuagatik kontratua etetea erraztea.
• Ikastetxeak ixteagatik etxekoen unitateetan lan-karga handiagoa dagoenez, amen gainkarga 
egoera aztertzea.

5.- INDARKERIA MATXISTA FORMA GUZTIEI AURRE EGITEA

Indarkeria jasaten duten emakumeen egoera larriagotu egin da konfinamenduaren ondorioz. Erasotzai-
leekin batera etxean giltzapetuta egoteak gogortu egin ditu oinarrian jasan ditzaketen indarkeriak (haien 
edo haien komunikazioen gaineko kontrol handiagoa, laguntza eskatzeko gaitasun txikiagoa, konfina-
menduaren ondorioz indarkeria handiagoa eragin dezaketen tentsio-mailak altuagoak izatea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, emakume horiek intentsitate handiagoko indarkeria jasan dezakete, eta arris-
kuan daude haien osotasun fisikoa eta psikologikoa, bai eta haien seme-alabena ere. Salaketen 
kopuruak behera egin duenez, argi eta garbi ikusten da konfinamenduak zaildu egiten duela eta, kasu 
askotan, eragotzi egiten duela salaketak jartzea, bai eta babes- eta/edo laguntza-zerbitzu espezializatue-
tara jotzea ere. Gainera, salaketarik jarri nahi ez duten baina erakundeen babesa behar duten emaku-
meen kasuan, baliabide eta protokolo falta dago.

Amak diren eta bikotekide ohiengandik urruntzeko agindua duten emakumeen kasuan, arrisku larria 
dago, elkarguneak ixtearen ondorioz. Entregak eta bilketak hirugarren pertsonen bidez eta inolako 
kontrol edo segurtasunik gabe egitera behartzen ari dira. Adingabeen bisiten eta denbora-banaketaren 
inguruko ziurgabetasunaren ondorioz, aitek ez dituzte elikagaien pentsioak sistematikoki ordaintzen. 
Azkenik, epaitegietan oso atzerapen handiak aurreikusten dira, konfinamendu horren amaieran, indarke-
ria matxistagatiko salaketen, bisita-erregimena ez betetzeagatiko eskaeren eta dibortzio-eskaeren 
kopuruak gora egin duelako.

Horregatik aldarrikatzen dugu indarkeria matxisten aurkako borroka lehentasunezkoa izatea:
• Premiazko neurriak eta laguntzak bideratzea, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak 
erasotzaileekin konfinatuta egon ez daitezen.
• Arreta berezia indarkeria matxista jasaten duten emakumeei eta seme-alabei, erabilera horreta-
rako gune babestuak eta eraikin pribatuak bermatuz.
• Protokolo markatuagoak ezartzea salaketarik jarri ez duten emakumeentzat.
• Salaketarik jarri gabe indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako eta seme-alabentzako baliabi-
deak iragartzea.
• Gizarte-zerbitzuak bitarteko telematikoetara egokitzea eta arreta handiagoa ematea erasotzailee-
kin bizi diren egoeretan.
• Emakume guztiei arreta bermatzea, batez ere mendekotasun ekonomikoa edo irregulartasun 
egoeran daudenei.
• Eraso sexisten aurrean erreakzionatzeko bizilagun-dekalogoak sortzea.
• Arazo ekonomikoengatik ordaindu ez diren pentsioak ordaintzeko funts bat eratzea.
• Jarduera judiziala indartzea, ondorengo salaketek eta dibortzio-eskaerek eragindako lan-kargari 
aurre egiteko.
• Baliabide psikologikoak areagotzea indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat eta 
seme-alabentzat.
• Harrera-baliabideak handitzea, konfinamendua amaitu ondoren.
• Bermatzea harrera-baliabideak duinak direla, langile espezializatuak dituztela, emakumeen 
borondatea errespetatzen dutela eta ez dituztela berriz biktimizatzen.
• Ikerketak egitea jakiteko nola eman den indarkeria matxista konfinamenduaren egoeran eta zer 
eragin izan duen; indarkeria matxistaren forma berriak ere identifikatu behar dira.

6.- KALITATEZKO LANPOSTUAK BERMATZEA
Lan-baldintzen prekarizazioa etengabea izan da urte hauetan, eta konfinamendu garai honetan arazoak 
ugaritu egin dira. Egoitzetan eta beste zaintza-eremu batzuetan egoera benetan larrietan, babes-neurri 
nahikorik gabe funtsezkoak ez diren zerbitzuetan lan egitera behartuta dauden pertsonak ugariak izan 
dira.

Kaleratzeak, espedienteak, ordutegi-aldaketak edo oporrak egun batetik bestera, eta betiere diru-sarrera 
ekonomikoak galduta. Egoera dramatikoa da langile irregularrentzat edo ezkutuko lanean ari direnent-
zat. Lanik gabe eta inolako prestaziorik jasotzeko eskubiderik gabe. Berriz ere kolektibo behartsuenek 
(emakumeak, transak, gazteak, migratutako edo arrazionatutako pertsonak, askotariko gaitasunak 
dituzten pertsonak, adinekoak, pertsona seropotisitboak...), gutxiago izanda, berriz ere preziorik altuena 
ordaintzen dute.

Zoritxarrez, etorkizunak ez du itxura onik, eta lan-baldintzen prekarizazio handiagoa aurreikusten da, 
langabezia eta ezkutuko lan-nitxoak areagotzea, lan-osasunean gutxiago inbertitzea, kontratazioan eta 
lan-baldintzetan diskriminazio handiagoa izatea, eta horrek egoera ahulean dauden kolektiboei eragiten 
jarraituko du.

HORREGATIK, PERTSONA GUZTIENTZAKO LAN DUINA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Enpleguei eutsiko zaiela bermatzeko neurriak. Kaleratzerik ez!
• 1200 euroko soldata minimoa eta 30 orduko asteko lanaldira bideratutako politikak ezartzea, 
asteko 35 orduko mugarekin.
• Lan-kontratua aldi baterako eten dakiekeen pertsonentzat aurreko diru-sarrerak bermatuko dituz-
ten prestazioen bermea.
• Langabezia baldintza beretan kobratzea etxeko langileei.
• Soldataren% 100eko bermea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo neurrien ondorioz jarduera utzi 
duten langileentzat.
• Langile guztien osasuna bermatzea, batez ere arrisku handiena duten kolektiboena. Osasun Saila-
ren kontrol publikoko neurriak.
• Autonomoen kuotatik salbuestea kontziliazioaren, gaixotasunaren edo hartutako neurrien ondo-
rioz jarduera geldiarazi behar izan dutenentzat.
• Funtsezko zerbitzuetan behar diren kontratu berri guztiak formalizatzea.
• Azken urteotan etekin handiak pilatu dituzten multinazional eta enpresentzako zergak.
• Genero-arrakalarekin amaitzea.
• Batez ere emakumeek egindako funtsezko lanak eta zaintza-lanak aintzatestea.
• Ezkutuko ekonomian lan egiten duten pertsona guztiak erregularizatzea.
• Kontratazioan eta lan-baldintzetan diskriminaziorik ez izateko politikak eta enplegua sustatzeko 
eta babesteko planak, batez ere emakumeentzat, transentzat, gazteentzat, pertsona migratu eta 
arrazionatuentzat, pertsona seropositiboentzat, askotariko gaitasunak eta adinekoak dituztenent-
zat.
• Zaintza- eta kontrol-sistemak, lan-eskubideak bermatzeko, batez ere kolektibo prekarioenak.
• Ekologikoki eta sozialki beharrezkoak diren ekoizpen-sektoreak garatzea. 
• Elkarrizketa sozialerako gaur egungo esparruak desegitea, bereziki Elkarrizketa Sozialerako Kont-
seilua, zeinaren erabilgarritasun bakarra partaideen biziraupen ekonomikoa bermatzea baita. Gizar-
tean parte hartzeko esparru berriak sortzea, langileen ordezkariek eta gizarte-mugimenduek parte 
hartzeko benetako gaitasuna izan dezaten.

7.- INFORMAZIORAKO ESKUBIDEA BERMATZEA

Informazio eskuragarria eta egiazkoa oinarrizko eskubidea da, funtsezkoa COVID-19k Alarma Egoeratik 
eratorritako konfinamenduan. Bestalde, informazioa emateko, jasotzeko eta partekatzeko eskubidea 
dugu, inolako zentsurarik gabe, edozein bide erabilita.

Hala ere, pertsona guztiek ez dute aukera izan informazioa eskuratzeak dakartzan eskubideak baliatze-
ko, eta askotan erabakigarria izan da egoera ekonomikoa. Ikusten dugu nola eragiten duen modu desber-
dinean hezkuntzan, eskolak ez baitira presentzialak izaten ari; ikusi dugu pertsona batzuk salatu egin 
dituztela polizia-gehiegikeriak grabatzeagatik; beste batzuk kondenatu egin dituztela mezu ironikoenga-
tik sare sozialetan, eta Barne Ministeriotik sare sozialak arakatzen dituztela diskurtso arriskutsuen eta 
desinformazio-kanpainen bila. Estatua oso informazio sentikorra erabiltzen ari da, intimitaterako eskubi-
dea bezalako eskubideekin talka egin dezakeena.

Gainera, beste arazo batzuk ere ikusten ditugu, gaur egun hainbeste informazio daukagula eta hainbat 
kanaletatik, zaila dela fidagarria den eta kontrastatuta dagoen irizpideak ezartzea; edo, ia denerako 
teknologia digitaletara jotzeko garai honetan, ohartarazten dugu ezin dela txeke zuri bat izan intimitate-
rako eta zirkulazio librerako eskubidea urratzeko eta herritarrak zaintzapean eta kontrolpean jartzeko.

HORREGATIK, EGIAZKO ETA EGIAZTATUTAKO INFORMAZIORAKO SARBIDEA ALDARRIKATZEN DUGU: 
• Informazioa ezin da irabazietan oinarritu.
• Baliabiderik ez duten pertsonei Interneterako sarbidea bermatzea, eskubide gisa.
• Krisiarekin lotutako oinarrizko zerbitzuei buruzko informazio- eta prebentzio-materiala egitea eta 
zabaltzea beharrezkoak diren hizkuntzetan.
• Informazio-programa bereziak eskaintzea, hainbat ikuspuntutatik, egungo egoerari buruz, eta 
herritarrengan beharrezkoa ez den beldurra ez eragitea.
• Wifi-rako sarbidea erraztea zenbait eremu publikotan edo gizarte-kolektibok hala irizten dioten 
lekuetan.
• Komunikazio-kontratuak ez suntsiaraztea.
• Herritarren Segurtasunerako Legea (Mozal Legea) ezabatzea. Lege horrek zaildu egiten du oinarri-
zko eskubideak egikaritzea, gizarte osoaren eskubideak eta askatasunak defendatzeko borrokatzen 
diren gizarte-mugimenduen aurkako zehapenen bidez. 
• Sare sozialen eta bitarteko digitalen erabilera arduratsua sustatzea.
• Neurriak jartzea ez enpresek ez erakunde publikoek interes ekonomiko edo politikoak dituzten 
biztanleen datuak erabil ez ditzaten.
• Telelana baliabideak emateko erantzunkizuna saihesteko, ezarritako ordutegia betetzeko eta 
enpresek oporrak errespetatzeko modu ez bihurtzea.

8.- KRISIA EZ DEZALA HERRIAK ORDAINDU

Koronabirusaren krisiak agerian utzi du sistema kapitalistak, gutxiengo baten onuragatik gehiengoaren 
esplotazioan oinarritzen denak, ez duela funtzionatzen. Bizirauteko diru-sarrera ekonomikoak izugarri 
murriztuta dituzten pertsonak, kaleratzeak, ERTEak, lan-esplotazioa, migratzaileen kriminalizazioa eta 
kaleko egoera, pertsonen zirkulazio askea etetea motibaziorik gabe eta behar bereziak kontuan hartuta, 
onura ekonomikorik sortzen ez duten jarduerak mespretxatzea (autokontsumorako sarbidea, erkidegoko 
baratzeak), artatu gabeko oinarrizko behar bereziak.

Krisi honetatik ateratzeko behar diren kostuak eta baliabideak aurreko krisian onuradun izan ziren sekto-
reetatik etorri behar dira, hau da, bankuetatik eta multinazional handietatik. Ez dugu onartzen murrizke-
ta sozialen eta pobretzearen errezeta zaharra.

HORREGATIK, ALDARRIKATZEN DUGU LANGILERIA GEHIAGO EZ PREKARIZATZEA:
• Administrazioek beharrezko neurriak hartzeko funts berezia. Aurrekontuetan aurreikusitako 
inbertsioak berrikustea eta neurri horiek ezartzeko erabakiak hartzea.
• Lege-aldaketak, zerga-politika progresibo baten bidez, krisi honen ondorio ekonomikoak enpresek, 
kapital-errentek eta aberastasun handiagoa duten pertsonek diru gehiago bilduz ordain daitezen.
• Elkartasun-zerga berezia azken urteotan etekin handiak izan dituzten enpresa eta multinazional-
taldeentzat.
• Banketxeak bere ekarpena egiteko eta etxerik gabeko pertsonentzako desjabetutako etxebizitzak 
eskura jartzeko neurriak aztertzea.
• Iruzur fiskalari aurre egiteko mekanismoak finkatzea eta baliabide material eta pertsonalak 
handitzea, soldatapekoak ez diren errenta guztiak ikuskatuz.
• Nafarroan erabakiko den aurrekontu-politika ezartzea, Egonkortasun Ekonomikoaren Legearen 
austeritate-politika hautsiz.
• Zor publikoaren ikuskaritza herritarra egitea, zor guztia aztertzeko eta zilegi ez dena ez ordaintze-
ko.

9.- TOKIKO EKONOMIA, SOLIDARIO ETA SOZIALEKO SAREAK, ETA 
PERTSONAK ETA NATURA ERRESPETATZEN DITUZTEN 
HERRI-PROIEKTUAK ETA PROIEKTU KOMUNITARIOAK BABESTEA.

Nafarroako ekonomia alternatibo eta solidarioa ardatz duten ekimenak arriskuan jartzen ari dira kontsu-
moaren paralizazioaren eta konfinamenduak etxeetako ekonomia hondatzearen ondorioz.
Elikadurak suposatzen duen funtsezko sektorean, elikagaien industriak bere saltoki handietan eutsi ahal 
izan die; aldiz, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbileko harremanaren alde egiten duten banake-
ta-kanal labur eta zuzenak debekatu egin ziren, merkatuak kasu, eta zailtasunak aurkitu ziren horiek 
pixkanaka berreskuratzeko. Tokiko ekoizpenari kalte egin dio ikastetxeetako ostalaritza eta jantokiak 
ixteak, nekazaritza eta abeltzaintza egoera are konplexuagoan utziz.
Zehazki, Nafarroan, bertako zenbait produkturen salmentan beherakada nabarmena izan da, nahiz eta 
hurbileko kontsumoan jendartearen sentsibilitatea areagotu den, hori erakundeek bultzatu eta erraztu 
behar dute. Gainera, krisi-egoeretan gastu publikoa murrizteko joeraren aurrean, ekoizleentzako diru-la-
guntzak ere murriztuko direla uste da.
Zera eskatzen dugu: ekonomiak ez du etekinaren maximizazioan oinarritu behar, ez pertsonen edo onda-
sun naturalen ustiapenean, baizik eta bizitza erdigunean jarri behar duela, eta horrek esan nahi du langi-
leen eskubideez, naturaren zaintzaz eta ongizatearen sorreraz arduratu behar duela.

HORREGATIK, GIZAKIAREN ETA INGURUMENAREN JASANGARRITASUNEAN 
OINARRITUTAKO EKONOMIA ALDARRIKATZEN DUGU.

• Ekonomia solidario, sozial eta feminista bat, pertsonak erdigunean jartzen dituen eredu baten 
alde egingo duena.
• Herritarren kontsumorako gaitasun kritikoa eta elikadura-subiranotasunak, energia-subiranota-
sunak eta banka etikoak eskaintzen dituzten alternatibak sustatzea, dagoeneko praktikan dauden 
eta kooperatiben eta antolaketa komunitario  bidez funtzionatzen duten esperientzien bidez.
• Kolektiboen arteko sare-lana bultzatzea, herrigintzatik, espazio bakoitzaren testuingurutik eta 
beste lurralde batzuekiko elkartasunetik.
• Tokiko funtsak sortzea gizarte-ekonomia eta haren enpresa errotuak/lokalizatuak babesteko (bes-
teak beste, ETEak, saltokiak, langile autonomoak eta ekonomia sozial eta solidario eraldatzaileko 
proiektuak).
• Tokiko administrazio eta administrazio autonomikoetatik ekonomia solidarioa sustatzea, kontrata-
zio publiko arduratsuaren bidez, tokiko hornidura publiko eta komunitarioari lehentasuna emanez, 
enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia solidarioko erakundeen bidezkoa.
• Elikatze-kateari buruzko Legea abian jartzea eta hura aplikatzeko behar diren bitartekoez hornit-
zea, bitartekariek ateratako marjinak mugatuz.
• Tokiko produktuak, hurbilekoak eta ekologikoak sustatzea klima-aldaketaren aurkako borrokan 
laguntzen duen eskala txikiko eta jasangarriko eredu batean.
• Ekoizle agroekologiko txikiei laguntzea, bizirautea erraztuko duten neurri ekonomikoekin.
• Neurriak diseinatzea tokiko ekoizle txiki eta ertainek erosketa publikoa egin dezaten.
• Zuzeneko Salmentaren Legea garatzea, lan-kontratuko langileen duintasunean oinarritutako 
salmenta-eredu txikiak babestu eta zabaltzeko.
• Landako langileentzat lan-baldintza duinak bermatzea.
• Pentsamendu kritikoa, bizikidetza, kontsumo arduratsua, hegoaldeko herrien eta oparoak diren 
herrien arteko loturari buruzko kontzientzia eta hegoalde globaleko herrialdeetako lankidetza sustat-
zen dituzten gizarte-erakundeentzako laguntzak bultzatzea.

10.- ESKUBIDE ETA ASKATASUNAK

Alarma Egoeran eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen galera bizi izan dugu. Gerrako 
diskurtsoarekin eta begirada zigortzailearekin areagotu egin da polizia eta militarren presentzia gure 
kaleetan.
Horren ondorioz, gero eta gehiago dira identifikazio arrazistak, indarkeriazko eta diskriminaziozko jardue-
rak, kriminalizazioa historikoki egoera ahulean dauden kolektiboekiko, lgtbiq+ kolektiboarekiko, gaixota-
sun mentala duten pertsonekiko, biztanleria migratu eta arrazionatuarekiko... Estatuaren birzentraliza-
zioa, herritarrei galdetu gabe.
Mugimendu sozio-sindikalak eta jendarte-sarea kolpe handi bat jasatearen beldur gara, mota guztietako 
jarduerak geldiarazteagatik, gizartea eraldatzeko proiektuak finantzatzeko murrizketengatik eta bilera 
eta manifestazio askeak debekatzeagatik.

HORREGATIK ALDARRIKATZEN DUGU HAU EZ DELA GERRA BAT, OSASUN-ALERTA BAT BAIZIK:
• Nafarroako polizia-indarrek alarma-egoeran izapidetutako milaka isun-proposamenak geldiaraz-
tea, arbitrariotasun eta/edo botere-abusu-kasu posibleak ikertu eta argitu arte, bai eta mozal legea 
(herritarren segurtasunekoa) erabiltzeko legezkotasuna eta, isun-proposamen horiek sustatu dituz-
ten polizia-jardueretan egon daitezkeen diskriminazioak eta gehiegikeriak ere.
• Hizkera militarra alde batera uztea eta osasun-sistema publikoa eta larrialdi-zerbitzuak indartzea. 
Egoera osasun-arloari aurrekontu handiagoa bideratzen gainditzen da, prebentzioa eta autozainketa 
lehenetsiko dituen osasun-sistema publiko eta ondo hornitu baten bidez.
• Biltzeko, zirkulatzeko, manifestatzeko eta askatasunez adierazteko askatasuna ezin da eten. 
Jendartearen , sindikatuen edo herritarren mobilizazio jazarpenari Ez.
• Mozal legea, terrorismoaren aurkako legea eta deportazioen amaiera indargabetzea.
• Eragiten diguten gai guztiei buruz erabakitzeko eskubidea, estatus politikoa barne.
• 5G motako teknologien, dronen eta antzekoen erabileretatik eratorritako protokoloak eta kontro-
lak egitea, herritarren intimitaterako eskubidea bermatzeko, enpresa pribatuek eta sektore publi-
koak datu pertsonalak erabil ez ditzaten.
• Indar polizial eta militar guztiak kontrolatzeko sistema, botere-abusuen eta diskriminazio-jardue-
ren aurka.
• Espetxe-arloko eskumena bere gain hartzea, presoak birjendarteratzea eta askatasun-gabetzea-
ren ordezko formulen aldeko apustua lehenetsiko duen espetxe-politika garatzeko. Presoen eskubi-
deak errespetatzen direla bermatzea, haien bizi-baldintzak eta kanpoko komunikazioa hobetzea. 
Gizarte antipunitibista baten alde egitea.
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Karta osatzen dugun eragile sozialek, Nafarroako jendarte sareko hainbat eragileren ekarpenekin, 
honako dokumentua osatu dugu,  besteak beste: 

    • SOS Racismo Navarra
    • Karabana Mugak Zabalduz
    • Iruña Cuidad Acogida 
    • Zabaldi 
    • Askapena
    • ELA
    • LAB
    • STEILAS
    • ESK
    • EH 11 kolore 
    • Plataforma Afectados por la Hipotecas
    • Plataforma Navarra de Salud
    • Geltoki
    • Katakrak
    • Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista en Navarra
    • Bilgune Feminista
    • M8 Nafarroa
    • Nafarroako Neska Gazte Feministak
    • PETRA Maternidades Feministas
    • LGTBI kide batzuk
    • Mugarik Gabe Nafarroa
    • Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI)
    • Setem Navarra Nafarroa 
    • REAS Nafarroa
    • CPSANA (Compra Pública y Soberanía Alimentaria en Navarra)
    • Pentsionistak Martxan
    • Sasoia
    • Oneka
    • Sustrai Erakuntza
    • AHT Gelditu
    • Salhaketa Navarra 
    • EHNE
    • Ernai
    • Gazte Prekarioen Asanblada  
    • Gora ikasleon borroka
    • Tomate Gorriak 
    • Piztu alarma
    • Mundubat


