
Etorkizuneko Batzarrerako Proposamena

Batzarrek garai aunitz bizi izan ditu. Horietan guztietan, ordea, kezka bera izan dugu; defendatzen ditugun gizarte 

auzietarako talde baliagarria izatea. Horregatik eman diogu garrantzia hausnarketa tentsioari, bulkada berritzai-

leari, konfiantzan oinarrituriko barne kultura demokratikoari. Mugimendu politiko eta sozial zabal eta berritzailea 

sortzen ere aritu gara, dogmatismoaren eta politizismoaren fribolitatearen aurrean geratzen ez den mugimendua, 

hain zuzen ere.

Orain, une honetako testuinguru politiko ireki eta aldakorrak trantsizio eta orain arte izan gabeko erantzukizun ins-

tituzionaleko prozesu batean harrapatu gaitu. Garai berria ireki da Batzarrerentzat eta ezinbestekoa dugu barnera 

begirako hausnarketa egitea.

Orain arte, egitura informal baina eraginkorraren bidez funtzionatu dugu. Bide hori egiteko aski balio izan digu, 

zalantzarik gabe. Eta balio izan digu arinak izan eta eragina izateko funtsezko gai askotan. Horregatik egin behar 

dugu aurrera, garai berri honek eskatzen dizkigun hainbat gaitan.  

Berrikuntza lan honen xedea giza baliabideak dira, batez ere, gizarte ekintza eta barne egitura.Merezi duten balore 

sendoak dituen taldea gara,  geure asmatzeak eta huts egiteak gora behera, oso historia interesgarrikoa eta gehie-

netan, barne giro osasungarrikoa eta debatea bultzatu duena.

Gure oinarri politikoak, urteetako kalitatezko hausnarketen eta eztabaiden bidez eraikiak, baliagarriak dira ziklo 

berri honi aurre egiteko. Zalantzarik gabe, gaurkotu, argitu eta egokitu beharko ditugu, baina balio digute.

Zentzu honetan, gure ustez, egun ditugun erabaki guneen berrikuntzan egin behar dugu aurrera. Jende berria iritsi 

da Batzarrera eta eurekin ekarri dituzte beste bulkada batzuk, beste kultura batzuk, beste balore batzuk eta beste 

behar batzuk ere bai.

Orain arte, Debatikoak bete du hausnarketa eta formazioa, topalekua eta identitate komuna sortzeko eremu hori. 

Baina ez dezake erabakitzeko gaitasunik izan, bere izaera irekia dela eta, hain zuzen ere.

Oraintxe, “Batzarre a pie de calle-Batzarre kalean, jende artean” kanpainaren barnean gaude, hain zuzen ere, 

geure proiektua ikusgarri egin  eta jendeak ezagutzea nahi dugulako. Gaitasun politikoa, eragin instituzionala eta, 

salbuespen zehatzak salbuespen, gure taldearentzat harreman politikoetarako eremu interesgarria eskaintzen 

dizkigu Izquierda-Ezkerrak. Batzarre gisa dugun etxeko lana hauxe da, kolektiboa berritzea, ezagutzera ematea, 

gizarte jarduera abian jartzea eta hauteskundeetako bat-egiteetan asmatzea.

Helburu hauek ditugula, Batzar Orokorra deitzea proposatzen dizuegu.Batzar publikoa, identitatea eraikitzen la-

gunduko diguna eta guztion artean beharrezkoak jotzen ditugun egiturak erabakiko dituena. Inola ere alderdien 

egitura klasiko premiagabekoa eta burokraziaz betea izan gabe, baina etorkizuneko Batzarrek beharko dituen 

antolakuntza oinarriak eta beharrezko ezaugarri politikoak bultzatzeko borondate sendoa duena.


