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LEHENENGO KAPITULUA. IZENA, JARDUN-EREMUA, OINARRI 
IDEOLOGIKOAK ETA HELBIDEA

1. Artikulua.- Izena

Euskal Herria Bildu Federazioa Alternatiba Eraikitzen, Aralar, Eusko Alkartasuna eta Sortu alderdi 
politikoez (guztiak Alderdi Politikoen Erregistroan inskribatuak) eta ezein alderdi politikorekin zu-
zeneko loturarik ez duten pertsonez osatuta dago, eta guztiek onartzen dituzte jarduteko esparru 
komun bat sortzeko eta hornitzeko landutako estatutu hauek (alderdien kasuan, haien burujabetza 
politikoa eta antolamenduzkoa galarazi gabe).

Euskal Herria Bilduren sigla “EH Bildu” da, eta haren sinboloa bi elementuz osatuta dago: “ehbildu” 
testua, kaxa baxuan eta berdez (Pantone 382 C), eta hainbat koloretako (magenta, ziana, pistatxo-ber-
dea eta hirusta-berdea) zerrenda txiki bat, azpimarratu moduan.

2. Artikulua.- Jardun-eremua

EH Bilduren lehentasunezko jardun-eremuak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lurraldeak 
dira. Nolanahi ere, akordio politikoak eta/edo hauteskunde-akordioak adostu ahal izango dira Estatu 
Espainoleko edo Europar Batasuneko beste herrialde batzuetako beste alderdi politiko edo federazio 
batzuekin, elkarrekin lan politiko bat egiteko eta/edo adierazitako lau lurraldeena baino maila han-
diagoko eremuko hauteskunde-deialdietan elkarrekin parte hartzeko, betiere zazpi lurralde histori-
koak bilduko dituen Euskal Estatua eraikitzeko ikuspegiari jarraikiz. Ildo horretan, EH Bilduk lanki-
detza-harreman estrategikoak izango ditu EH Bai koalizioarekin.

3. Artikulua.- Oinarri ideologikoak

EH Bildu koalizioen forma, alderdien egiturak eta mugimenduen izaera dituen subjektu politiko bat 
da, eta hiru antolamendu-tradizio horien ezaugarririk onenak biltzen ditu: koalizioen aniztasun 
ideologikoa, alderdien egituren eraginkortasuna, eta herri-mugimenduen horizontaltasuna eta par-
te-hartzea.

EH Bilduk honela definitzen du bere burua: burujabetzaren aldeko euskal ezkerreko indarra, Euskal 
Herri independente eta justizia sozialean oinarritutakoa lortzea xede duena; eta demokrazia eta bu-
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rujabetza defendatzen duen aliantza estrategiko bat, helburu horiekin bat datozen alderdi edo sekto-
re politiko eta pertsona guztien parte-hartzera irekita dagoena.

Horretarako, besteak beste, herritarren borondate politikoa osatzen lagundu nahi du demokratikoki 
EH Bilduk, eta ordezkaritza-erakunde politikoetan parte hartzeko aukera sustatu nahi du hauteskun-
deetan hautagaitzak aurkeztu eta babestearen bidez.

Eta, hori guztia, honako oinarri ideologiko hauei jarraikiz:

1.- Euskal Herriko autodeterminazioa eta emantzipazioa 

Erreferentzia politiko horri dagokionez, gure esku-hartzeak honako hauek ditu oinarri:

•	 Euskal Herria nazioa da  – Arrazoi historiko, kultural, linguistiko eta politikoengatik berei-
zita dagoen gure errealitate nazionala aldarrikatzen dugu. Beste herri eta kultura batzueki-
ko errespetuan eta ikuskera unibertsalista batean oinarrituta, Euskal Herriak izateko duen 
eskubidea giza eskubidea da, eta dimentsio guztietan nazioarteko komunitateari egindako 
ekarpen gisa defendatuko dugu.

•	 Euskal Herriak askatasun osoz erabaki behar du bere etorkizuna  – Euskal Herriak gora-
behera asko eta asko bizi izan ditu bere historia politikoan, eta, XXI. mendearen lehen zati 
honetan, bere etorkizun politiko, ekonomiko, sozial eta kulturala askatasun osoz erabaki-
tzeko duen eskubide legitimoa lortu eta erabili behar du. Askatasun osoz eta demokratikoki 
erabakitzeko eskubidea herri batek bizitzeko duen eskubidea da.

•	 Euskal Herria, denok denontzat eraiki beharreko subjektua  – Guretzat, Euskal Herrian 
bizi garen eta lan egiten dugun pertsona guztion artean eraiki beharreko eremu bat da eus-
kal nazioa, hau da, guztiontzako eremu politiko, kultural eta instituzional bat, inor bazter-
tuko ez duena.

•	 Euskal Herriak tresna politiko eta ekonomiko guztiak behar ditu  – Burujabetza Politikoa 
eta Ekonomikoa izango da eredu ekonomiko, ekologiko eta sozial baten, aberastasunaren 
bidezko banaketaren eta jendarte-bazterkeriaren aurkako borrokaren zerbitzura jardungo 
duen tresna, eta langileen gehiengo soziala izango du funtsezko erreferentzia, jendartearen 
ezkerreko eraldaketa aurrerakoia lortzeko.

•	 Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea eta lurraldetasuna defendatzen dugu, oina-
rri demokratikoen parametroetan eta errealismo politikoan oinarrituta eta aniztasu-
na errespetatuta – Egungo egoera abiapuntutzat hartuta, eremu politiko-administratibo 
bakoitzean (Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako Foru Komunitatean eta Ipar Euskal 
Herrian) dauden indar-erlazioen ondoriozko erritmo eta abiadura desberdinak errespeta-
tzen eta kontuan hartzen ditugu. Ildo horretan, hiru eremu horietako bakoitzak bere estatua 
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eratzea eta ondoren hiru eremuak elkarrekin konfederatzea bultzatzen dugu, betiere eremu 
bakoitzeko herritarrek hori nahi badute. Era horretan, euskal errepublika independente bat 
edo, zehazkiago, euskal-nafar estatu independenteen konfederazio bat sortuko da. Euskal 
jendarteak lurraldeen barne antolamendua eredu ezberdin guztien artean erabakitzeko au-
kera izango du (zazpi herrialdeen konfederazioa, hauen federazioa edo zazpi herrialdeetako 
estatu bateratua).

•	 Euskal Herria Europan – Herrien Europaren alde egiten dugu – Herriengan eta pertsonen-
gan oinarritutako Europa demokratiko, sozial eta solidario baten alde gaude.

2.- Bake Prozesua eta gatazka politikorako konponbide demokratikoak

Berme guztiak izango dituen indarkeriarik gabeko egoera baten sendotzea eta gutxieneko demo-
kratikoen berrezarpena izango dira gatazka politikoa gainditzeko ezinbesteko oinarriak, Gernikako 
Akordioan zein Bakerako Euskal Bidean jasotakoari jarraikiz. Baita bake-esparru bat eta konponbide 
demokratikoak lortzeko oinarriak ere.

Testuinguru horretan, Aieteko Bake Konferentzian argitara emandako Adierazpena gatazka konpon-
tzeko ibilbide-orri gisa hartzen dugu gure gain.

ETAren borroka armatuaren amaieratik eta armagabetzetik aurrera irekitako fase itxaropentsuan, 
euskal jendartea oinarrizko subjektu eta bermatzailea da euskal herritar guztien –inor baztertu gabe– 
eskubide indibidual eta kolektibo guztien onarpenean oinarritutako bake eta normalizazio demokra-
tikoko egoera baterako ahaleginean aurrera egiteko eta egoera hori lortzeko.

3.- Parte-hartzean oinarritutako zuzeneko demokrazia eta herri-boterea

Defendatzen dugun proposamen politikoak gehiengo sozial handien parte-hartze aktiboan eta kalitate-
koan oinarritzen du bere ekintza. Gehiengo horiek beren eredu eta lehentasun propioak eremu politi-
koan, ekonomikoan, kulturalean zein sozialean zehazteko eta ezartzeko gai direnean soilik lortuko dugu 
herri-burujabetzak zuzendutako Euskal Herri demokratiko bat. Ardatz horren arabera, Euskal Herrian:

1. Erabaki estrategikoak hartzeko zuzeneko demokrazia sustatu behar da, eta, horretarako, erre-
ferendumak eta herri-kontsultak bultzatu eta egin behar dira.

2. Parte-hartze sozialerako politikak landu eta parte-hartzean oinarritutako demokrazian sa-
kondu beharra dago. Horretarako, kontuan hartuko da emakumeek gizonen aldean duten 
egoera asimetrikoa, eta berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko da.

3. Ordezkatuko gaituzten pertsonak herri-borondatearen kudeatzaile errealak izateko eredu bat 
garatu behar da.
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4.- Eredu sozioekonomiko zuzena eta ekologikoa

Ekonomia herritarren zerbitzurako tresna izateko alternatiba bideragarriak eraiki behar dira. Horreta-
rako, aberastasuna banatzeko bidezko eredu batera eramango gaituzten proposamenak behar ditugu, 
beste antolamendu ekonomiko baterantz abiatzeko aldaketa estrukturalagoen aurrerapen gisa.

Herritar guztien ongizatea lortu nahi dugu, eta, horregatik, jendarte-bazterkeriari eta desparekota-
sun-egoerei aurre egitera, oinarrizko jendarte-premiek behar duten erantzuna babestu eta bermatu 
beharreko eskubidetzat har dadin bultzatzera eta natura babestera bideratuko dugu gure lana.

Argi ikusten dugu eraikuntza nazionalerako ezein prozesuk ezin duela geroratu Euskal Herriko egungo 
eredu sozioekonomikoaren eraldaketa estruktural baten beharra. Hori dela-eta, gehiengoaren esku-
bideak babestuko dituen eta gehiengo horren premiei erantzungo dien euskal esparru baten aldeko 
proposamen bat bultzatzen dugu, eta, horretarako, honako hauek proposatzen ditugu:

•	 Sektore estrategikoen kontrol publiko eta soziala sendotzea. Finantza-sistema publiko bat 
eta Euskal Kutxa Publiko bat eratu behar da, ekonomiaren trakzio-sektoreetan presentzia publi-
ko handiagoan sakondu behar da, eta birtualtasuna eman behar zaio Euskal Esparru Sozioeko-
nomikoari.

•	 Zerga- eta jendarte-politika. Aberastasunaren banaketak diru-sarreren (fiskalitatea) eta 
gastuen (jendarte-politika) politika aurrerakoi batean oinarrituta egon behar du. Horre-
gatik, fiskalitate progresiboa, zerga-iruzurraren aurkako jardun eraginkorra eta zainketei, 
osasunari, hezkuntzari eta etxebizitzari lotutako zerbitzu publikoen unibertsaltasuna eta 
kalitatea bermatuko dituen gastu sozial bat eskatzen dugu.

•	 Osasun-sistema. Herritar guztientzako kalitateko eta doako osasun-sistema unibertsal ba-
ten alde gaude. Emaitza ekonomikoen gainetik lehentasuna osasunaren humanizazioari 
emango dion osasun-sistema bat nahi dugu.

•	 Zainketa-zerbitzu publikoak. Egungo pribatizazio-prozesuaren aurrean, kalitateko zainketa-
zerbitzu publiko bat bultzatuko dugu. Izan ere, egungo pribatizazio-prozesuak jendarte-dualta-
sunean sakontzen du eta sistemaren kalitatea okerragotzen du. Hori dela-eta, erosteko ahalme-
na duten populazio-segmentuentzat baino ez daude eskuragarri zainketak.

•	 Lan Harremanen eta Jendarte Babesaren Euskal Esparrua. Euskal erakunde eta agente 
ekonomiko eta sozialei enplegu eta jendarte-babeseko politika burujabeak ezartzeko esku-
men juridikoko tresnak edukitzea ahalbidetuko dien lan-harremanen euskal esparru bat es-
katuko dugu. Izan ere, adierazitako politikei esker, sistema publikoaren pentsioak bermatu 
ahal izango dira, besteak beste.

•	 Lan-eskubideen defentsa. Lana duten zein ez duten langileen eskubideen alde jokatu, eta 
lanaren banaketaren defentsa, kolokatasunaren aurkako borroka, erretiro-adinaren aurre-
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rapena eta lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera bultzatuko ditugu. Halaber, lana fa-
milia-bizitza eta bizitza pertsonal eta sozial aktiboarekin bateragarri egiteko neurri eragin-
korrak defendatuko ditugu.

•	 Elikadura-burujabetzaren babesa. Elikadura-burujabetza defendatzeko politika aktiboak, 
egungo nekazaritza- eta industria-ereduaren ordez: produkzio-prozesu agroekologikoak, 
baserri-ekonomiak, toki- eta eskualde-mailako merkatu eta zerbitzuak eta produkzioaren 
eta kontsumoaren arteko zuzeneko zirkuituak defendatuko ditugu.

•	 Ekonomia ekologizatzea. Energiaren aurrezpena eta iturri berriztagarri ekologikoen era-
bilera lehenetsi behar dira, energia-sistema publiko batean oinarrituta. Zentral termiko 
eta nuklearrak eraitsi eta ziklo konbinatuko zentralen eraikuntza eragotzi behar da. Ener-
gia-eredu berri baterantz aurrera egiteko, ez da nahikoa energia berriztagarrien produkzioa 
areagotzea. Horrez gain, funtsezkoa da kontsumoa murriztea eta energia-sektorea etekin 
pribatutik urruntzea.

•	 Ekonomia sozial eta solidarioaren babesa. Parte-hartze aktiboan, elkartasunean, ekita-
tean, inklusioan eta feminismoan oinarrituta egongo den eta pertsona guztien eskubideen 
indarra bultzatzea helburu bakar izango duen eredu baterantz egin behar da aurrera.

•	 Diru publikoaren kudeaketa gardena eta optimizatua. Erakundeen kontrola bermatzeko 
eta diru publikoaren xahuketa eragozteko, egungo erakunde publikoak sinplifikatzea, bi-
koiztasuna saihestea eta gardentasuna bermatzea proposatzen dugu.

•	 Produkzio-eredua. Euskal produkzio-sarean inbertitzea. Kalitateko enplegua eta aberasta-
suna sortzeko eta datozen belaunaldiei etorkizun duina bermatzeko, zera proposatzen dugu, 
ondasun eta zerbitzuen produkzioan eta euskal produkzio-sarearen garapen eta eraldake-
tan inbertitzea eta Euskal Herriko lurraldeen arteko sinergiak bultzatzea (sektore publikoa 
apustu horren ardatz bihurtuta).

5.- Euskalduntzea

Euskara euskal herritarren hizkuntza nazionala da, eta, beraz, haien identitatearen osagai nagusietako 
bat. Euskara gure herrialdeko kulturaren funtsezko alderdi bat, kultura unibertsalari egindako ekar-
pen bat eta jendarte-kohesiorako eta jendarteratzeko tresna bat da. Hori dela-eta, gure ustez funtsez-
koa da euskara normalizatzeko estrategia komun bat landu eta sendotzea, pertsona eleaniztunez osa-
tuta egongo den eta XXI. mendeko euskal jendartearen kultura-aniztasuna errespetatuko duen Euskal 
Herri euskaldun bat lortzeko. 

Bide horretan, gure ustez ezinbestekoa da euskararen ofizialtasuna zazpi lurraldeetan lortzea. Kasu 
horretan, gaztelania koofiziala izango litzateke Hego Euskal Herriko lau lurraldeetan, eta frantsesa Ipar 
Euskal Herriko hiru lurraldeetan.
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6.- Feminismoa

Patriarkatuaren aurkako borroka funtsezko elementua da EH Bildurentzat. Izan ere, zapalkuntza-sis-
temarik zaharrena da, eta munduko herritarren erdiak gutxietsi eta haien ahalduntzea eragozten du. 
Sistema patriarkal horrek bizirik dirau gure jendartean, eta gainerako menderatze motekin lotzen 
eta sendotzen da. Hortaz, emakumeek beren erabateko garapenerako beharrezkoak dituzten baldin-
tzak bermatu eta patriarkatua gainditu beharko dugu jendarte benetan bidezko, zuzen eta demokra-
tiko bat lortzeko bidean aurrera egiteko.

7.- Hezkuntza 

Euskal herritar guztiek dute kalitateko hezkuntza bat eta beren nahi eta gaitasunen araberako eten-
gabeko prestakuntza bat jasotzeko eskubidea. Horretarako, hezkuntza-eredu propio bat defendatu 
behar dugu. Eredu horrek, alde batetik, euskal curriculuma izango du ardatz, eta, bestetik, 0 urtetik 
18ra bitarteko hezkuntza, lanbide-heziketa eta unibertsitate-sistema bilduko dituen eredu publiko, 
herrikoi, paritario eta parte-hartzean oinarritutako bat. Hezkuntza-sistema publiko baten aldeko 
apustua egiten dugunean, botere publikoek jendarte osoari dagozkion hezkuntza-eskubideak ber-
matzeko betebeharra dutela hartzen dugu kontuan. Euskal hezkuntza publikoa herri-ikuspegi publi-
koan kokatzen dugu. Euskal sistema publikoa, gure ikuspuntutik, botere publikoak eta hezkuntza-ko-
munitateak diseinatzen, antolatzen, planifikatzen, kudeatzen eta garatzen dutena da.

8.- Gazteria 

Gazteriak aldaketa politiko eta sozialaren protagonista eta eragile izan behar du, Euskal Herriaren 
oraina eta etorkizuna den heinean. Ildo horretan, konpromisoa hartzen dugu euskal gazteek gaur 
egun eremu guztietan bizi duten salbuespen-egoerari aurre egin eta irtenbidea emango dioten neu-
rriak bultzatzeko eta gazteen antolaketa eta ahalduntzea sustatzeko, gazteek izan behar baitute, eta 
gazteek baino ez, hain beharrezkoak diren aldaketen protagonistak.

9.- Internazionalismoa

Onartzen dugu Euskal Herriaren etorkizuna mundu osoko herri-sektoreen etorkizunari lotuta da-
goela, eta internazionalistak gara. Horrek esan nahi du konpromisoa hartzen dugula ekintza pun-
tualak eta/edo testimonialak egin ordez nazioarteko elkartasun-politika eraginkorrak egiteko, eta 
lan egingo dugula bidezko mundu solidario bat eraiki nahi duten indar politiko, sozial eta sindikal 
guztiekin Europan zein mundu osoan aliantza eraginkorrak egituratzeko.
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10.- Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka

“Herritartasun unibertsal” kontzeptu inklusiboaren defentsa aktiboa egin nahi dugu. Kontzeptu ho-
rren arabera, pertsonak eskubideen eta erantzukizunen subjektuak dira gizaki diren neurrian. Hori 
dela-eta, pertsonei ezin zaie ezein eskubide kendu beren jatorri, arraza, sexu, etnia edo nazionalita-
teagatik, eta denok gara erantzule pertsona guztiek dituzten eskubide guztien erabilera bermatzeko 
garaian.

4. Artikulua.- Helbide soziala, webgunea eta helbide elektronikoa

Helbide soziala honako hau da: Kale Berria 10, 31001 Iruñea (Nafarroa).

Webgunearen helbidea www.ehbildu.eus da, eta helbide elektronikoa, berriz, ehbildu@ehbildu.eus

Helbide soziala, webgunea eta helbide elektronikoa Hegoaldeko Mahai Politikoak erabakita aldatu 
ahal izango dira, Estatutu hauek aldatu behar izan gabe, baina Alderdi Politikoen Erregistroan jaki-
naraziko da.
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BIGARREN KAPITULUA. BILKIDEAK. ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

5. Artikulua.- Afiliazioa

Jarduteko ahalmena mugatuta edo murriztuta ez duten pertsona fisiko adindunak afiliatu ahal izango dira 
EH Bildun, atzerritarrak (indarrean dagoen araudiak ahalbidetzen duenean) eta atzerrian bizi diren euskal 
herritarrak (diaspora) barne, EH Bildu osatzen duten alderdietako afiliatuak zein afiliatuak ez direnak.

Erakundean sartzen den unetik beretik, Bilkide oro Estatutu hauen 8. eta 9. artikuluetan adierazitako 
eskubide eta betebeharrei lotuta geratuko da.

Bilkideen artean, EH Bilduk militantzia mota eta militantzia-intentsitate desberdinak onartu eta ahalbidetu-
ko ditu, parte-hartze militante puntuala eta/edo aldizkakoa barne, baina lehentasuna emango dio ekarpen 
militante jarraitu eta egonkorrari, ezinbesteko baldintza baita erakundeak behar bezala funtzionatzeko.

Bestalde, EH Bilduk ekarpenak egiteko eta parte hartzeko esparruak gaituko ditu afiliatuta ez dauden, 
baina EH Bilduren proiektua begiko duten eta proiektu horretan parte hartu nahi duten pertsona guz-
tientzat, eta pertsona horiei aukera emango die eztabaida nagusietan eta erabaki jakin batzuetan parte 
hartzeko eta Konferentzia Politikoetarako zein erreferendum jakin batzuetarako “ad hoc” inskribatu 
edo akreditatzeko.

EH Bilduko toki-erakundeek afiliatuta ez dauden pertsona horien parte-hartzea sustatu behar dute, eta 
pertsona horien erroldak lantzeaz arduratu behar dute, bidezkotzat hartzen dituzten jardueretarako 
deialdia egiteko eta interesgarritzat hartzen duten informazioa emateko.

EH Bilduk Bilkideen Erregistro Liburuan utziko du jasota bilkideen afiliazioa. Bilkideek zein arestian 
adierazitako afiliatu gabeko pertsonek eskubidea izango dute beti beren datu pertsonalak babesteko, 
indarrean dagoen legerian aurreikusitako moduan.

6. Artikulua.- Afiliatzeko prozedura

Afiliatzeko eskaera bi modutara egin daiteke:

•	 Telematikoki, plataforma telematikoan dagoen formularioa betez. Kasu horretan, eskatzai-
leak zer toki-erakundetan adskribatu nahi duen adierazi beharko du. Atzerrian bizi diren 
euskal herritarrak toki-erakunde batean edo diaspora izeneko erakundean adskribatu ahal 
izango dira.



14         EUSKAL HERRIA BILDU FEDERAZIOAREN ESTATUTUAK

•	 Fisikoki eta idatziz, Hegoaldeko Mahai Politikoak onartutako ereduaren arabera, adskribatu 
nahi den eta, azken batean, jarduera militantea garatuko den toki-erakundean.

Toki-erakunde batean edo diaspora izeneko erakundean adskribatzeak eskubidea emango du lurral-
de-eremu horietako eta mailaz goragoko eremuetako (toki-eremua, herrialdea eta hegoaldea lehen 
kasuan, eta diaspora-eremua eta hegoaldea bigarrenean) batzarretan eta, hala badagokio, erreferen-
dumetan botoa emateko.

Afiliatzeko eskaera jaso ondoren, eskatzailea adskribatu den toki-erakundearen Mahai Politikoak 
baietsi edo ezetsiko du eskatzailearen onarpena, egiten duen hurrengo ohiko bileran. Diasporaren 
kasuan, Hegoaldeko Mahai Politikoa arduratuko da horretaz. Ebazpena afiliatzeko eskaera jaso eta 30 
egun naturaleko gehieneko epean jakinaraziko zaio interesdunari, eta isiltasuna positibotzat hartu-
ko da.

Ebazpenak onarpena baiesten ez badu, eskatzaileak erabaki horren aurkako errekurtsoa jarri ahal 
izango du Hegoaldeko Mahai Politikoan. Horretarako, 7 egun naturaleko epea izango du, jakinaraz-
penaren datatik aurrera zenbatzen hasita. Hegoaldeko Mahai Politikoak errekurtsoa jaso eta 30 egun 
naturaleko gehieneko epean jakinarazi beharko dio bere ebazpena interesdunari, eta, berriz ere, isil-
tasuna positibotzat hartuko da. Hegoaldeko Mahai Politikoaren ebazpena ezin izango da errekurritu.

Federazioan, Bilkideen Erregistro Liburua egongo da, eta behin betiko alten eta bajen datuak egongo 
dira jasota bertan. Erregistro hori Hegoaldeko Mahai Politikoko Barne Antolamenduaren arduradu-
nak kontrolatuko du, eta hilero eguneratuko da toki-erakundeek ematen dizkioten datuekin. Batzar 
Nagusi bakoitzaren aurretik, Erregistroa eguneratuko da, eta, toki-erakunde bakoitzeko parte-har-
tzaile potentzialen zerrenda zein, hala badagokio, ordezkaritza-datuak lantzeko, Batzarra egiten den 
hilabetearen aurreko hilabeteko Erregistroa erabiliko da.

7. artikulua.- Kuota

EH Bildun afiliatzeak Hegoaldeko Mahai Politikoak finkatutako kuota ordaintzeko betebeharra dakar. 
Kuota horretan, kontuan hartuko dira, batetik, afiliazio bikoitzeko egoerak (Federazioa osatzen duten 
alderdi politikoren batean ere afiliatuta dauden Bilkideak), eta, bestetik, egoera soziolaboralak.

Federazioa osatzen duten alderdietako batean afiliatuta dauden Bilkideek % 50eko hobaria izango 
dute. EH Bilduren afiliazioa bultzatu asmoz, alderdi bakoitzak euren afiliatuek ordaintzen duten kuo-
taren gaineko bonifikazioa aplikatu ahalko dute. Egoera sozio-laboral zailetan aurkitzen diren per-
tsonek ez dute kuotarik ordainduko.



EUSKAL HERRIA BILDU FEDERAZIOAREN ESTATUTUAK  15

8. artikulua.- Bilkideen eskubideak

Bilkideen oinarrizko eskubideak honako hauek dira:

1. EH Bilduren jardueretan eta gobernu- eta ordezkaritza-organoetan parte hartzeko, Estatutu 
hauetan azaldutako prozedurari jarraikiz aukeratu ondoren ordezkari edo delegatu diren 
organoetara joateko eta botoa emateko eskubidea.

2. Barne-ordezkaritzako karguetarako edo hauteskunde-zerrendetarako aukeratuak izateko 
eta Estatutu hauei jarraikiz ordezkaritza bidezko parte-hartzea behar duten EH Bilduko or-
gano eta ekitaldietan ordezkariak izateko eskubidea.

3. Zuzendaritza- eta administrazio-organoen osaerari, zuzendaritza-organoek hartutako era-
bakiei, egindako jarduerei eta egoera ekonomiko eta finantzarioari buruzko informazioa ja-
sotzeko eskubidea.

4. EH Bilduko organoen erabakiak aurkaratzeko eskubidea, Legearen edo Estatutuen aurka-
koak direla uste dutenean.

5. Ekimenen aurkezpenaren, dedikazio pertsonalaren eta ekarpen ekonomikoen bidez EH Bil-
duren helburuen betetzea bultzatzeko eskubidea.

6. Iritziak askatasun eta naturaltasun osoz adierazteko (kritikarako eskubide osoarekin), or-
dezkaritza- eta gobernu-organoei iradokizunak eta kexak aurkezteko eta haien erantzuna 
laster jasotzeko eskubidea.

7. Zor zaien begirunez tratatuak izateko eta ezein kidek ezein iritzi ez gutxiesteko eskubidea.

8. Prestakuntza politikorako eskubidea.

9. EH Bilduren eta erakunde publikoetan dituen ordezkarien ekintza politikoa kontrolatzeko 
eskubidea.

10. Ezein arrazoirengatik diskriminaziorik ez jasotzeko eskubidea.

11. Bilkideen eskubideen defentsaz arduratutako organora joateko eskubidea.

12. Emakume Bilkideen kasuan, emakumeen ahalduntzea sustatu eta kalitateko jardunbide po-
litikoa bermatuko duen esparru propio bat izateko eskubidea.

13. 30 urtetik beherako Bilkideen kasuan, haien ahalduntzea sustatu eta kalitateko jardunbide 
politikoa bermatuko duen esparru propio bat izateko eskubidea.
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9. artikulua.- Bilkideen betebeharrak

1. EH Bilduren helburuekin bat etortzea eta helburu horiek lortzen laguntzea.

2. Estatutuetan eta legeetan xedatutakoa betetzea.

3. EH Bilduko zuzendaritza-organoek balio osoz hartutako erabakiak ontzat hartzea eta bete-
tzea.

4. Estatutu hauei jarraikiz Bilkide bakoitzari dagozkion kuotak eta bestelako ekarpenak or-
daintzea. Afiliazioari datxezkion eskubideak (botoa emateko eskubidea barne) baliatzeko, 
Bilkideek egunean izan beharko dituzte beren finantza-betebeharrak.

5. EH Bilduk deitutako egintza organiko eta politikoetan aktiboki parte hartzea.

6. Gainerako Bilkideak zor zaien begirunez tratatzea, haien iritziak eta parte hartzeko edo 
ekarpenak egiteko dituzten modu eta intentsitateak gutxietsi gabe.

7. Desadostasunak adierazteko, EH Bilduk legez ezarritako bideak eta esparruak erabiltzea.

8. EH Bilduk indarkeria matxistaren aurka onartzen duen protokoloa ezagutu eta aplikatzea.

9. EH Bilduren ideia politikoak eta zuzendaritza-organoek hartutako erabakiak zabaltzea.

10. Ematen zaizkien funtzioak edo ahalmenak betetzeko esleitutako Federazioaren ondasunak 
eta baliabideak haien helburuekin baino ez erabiltzea, eta erabileraren inguruan kontuak 
ematea.

10. artikulua.- Bilkidearen baja

Bilkidearen izaera borondatezko bajaren bidez galtzen da. Horretarako, plataforma telematikoan da-
goen formularioa bete edota idatzizko jakinarazpen bat bidali behar zaio Bilkidea adskribatuta zegoen 
toki-erakundeari.

Bilkidearen izaera, halaber, kuotaren ordainketa egunean ez edukitzeagatik (horretarako arrazoi nahi-
korik ez dagoenean) edota falta oso astun bat egin izanaren ondorioz erakundetik kanporatua izatea-
gatik galtzen da.

Halaber, Kontrol eta Berme Batzordearen erabaki irmoagatik.
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11. artikulua.- Diziplina-araubidea

1. Erakundearekin dituen betebeharrak betetzen ez dituen edota bere jokabide publiko edo 
pribatuarekin EH Bilduren Estatutuak eta/edo printzipioak kaltetzen dituen edo haiei aurka 
egiten dien EH Bilduko afiliatu, kargu organiko edo kargu publikoari bidezko diziplina-espe-
dientea irekiko zaio, eta entzun egingo zaio, honako prozedura honi jarraikiz:

a)  EH Bilduko organoek edozein salaketa jaso ondoren, Kontrol eta Berme Batzordeak 
zehapen-espedientearen instruktore bat izendatuko du bertako kideen artean.

b) Espedientearen instruktoreak, salaketa eta bidezkotzat hartzen dituen eginbideak az-
tertu ondoren, kargu-orri bat idatziko du eta interesdunari jakinaraziko zaio. Interesdu-
nak 15 eguneko epean erantzun ahal izango du, eta bere defentsarako bidezkotzat har-
tzen dituen frogak proposatu ahal izango ditu.

Instruktoreak froga horiek egitea erabakitzen badu, 15 eguneko epean egingo dira. Fro-
gak egitea bidezkotzat hartzen ez badu, berriz, arrazoitu egin beharko du landuko duen 
ebazpen-proposamenean.

c) Ebazpen-proposamena, interesdunari entzun ondoren, Kontrol eta Berme Batzordeari 
aurkeztuko zaio, eta Batzorde horrek bidezkotzat eta egotzitako gertakarietarako propor-
tzionaltzat hartzen duen zehapena ezarriko du era arrazoituan, edota espedientea amai-
tutzat jotzea erabakiko du, espedientea ireki eta hiru hilabeteko gehieneko epean. Zeha-
pen guztiak gehiengo osoz erabakiko dira, eta espedientearen instruktoreak ezin izango 
du parte hartu eztabaidetan eta bozketan.

d) Zehapenen aurka errekurtsoa jarri ahal izango da, jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean, 
Hegoaldeko Mahai Politikoan, eta Mahaiak bi hilabeteko gehieneko epean ebatziko du.

Nolanahi ere, Hegoaldeko Mahai Politikoan errekurtsoa jartzeak eten egingo du zehape-
nen egikaritzea.

2.   Honako zehapen hauek ezarri ahal izango dira faltak egiteagatik:

•	 Kargu-hartzea edo ohartarazpena; zehapen hori hartzen duen organoaren eremura 
mugatuta egongo da.

•	 Kargu organikoak betetzeko aldi baterako desgaikuntza, eta, hala badagokio, kargu 
organikotik kentzea.

•	 EH Bilduko kide-izaeraren aldi baterako etetea (hiru urtez gehienez).
•	 EH Bildutik kanporatzea.
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3.   Faltak arinak, larriak edo oso larriak izan daitezke.

Honako jokabide hauetako bat agertzea hartuko da falta arintzat:

•	 Agindutako funtzio edo karguak betetzean zabarkeriaz edo utzikeriaz jardutea.
•	 Estatutu hauek Bilkideentzat ezartzen duten betebeharren bat noizean behin ez betetzea.

Honako jokabide hauetako bat agertzea hartuko da falta larritzat::

•	 EH Bilduren batzarren eta gainerako organoen akordio eta erabakiei entzungor egitea.
•	 Kuota behin eta berriz ez ordaintzea, horretarako arrazoi nahikorik ez dagoenean.
•	 Buruzagi eta hautetsien estatutu-desbideratzeak, zintzotasunik eza edo eraginkorta-

sun politikorik eza.
•	 EH Bilduri ospea kentzen dioten edo erakundea edo haren organoak iraintzen dituz-

ten albiste faltsuak zabaltzea.
•	 EH Bilduren izenean erakundea konprometitzen duten adierazpen publikoak egitea, 

organo eskudunaren baimenik gabe.
•	 Ez dagozkion mota edo izaera orotako kargu edo funtzioak faltsutzea edo betetzea.
•	 Bi falta arin edo gehiagorengatik batzordearen zehapena jasotzea.

Honako jokabide hauetako bat agertzea hartuko da falta oso larritzat:

•	 Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean jasotako eskubideetako edozeini erasotzea.
•	 EH Bilduren kode etikoa urratzea.
•	 EH Bilduren funts edo ondasunak norberaren mesederako erabiltzea.
•	 Kargu publikoak betetzean EH Bilduren printzipioen aurka jardutea.
•	 Kargu publikoak betetzean edozein ustelkeria motatan jardutea.
•	 Kargu organiko bat betetzeagatik ezagutzen den informazio erreserbatua EH Bilduren 

aurkako erakunde politikoei ematea.
•	 EH Bilduren oinarri ideologiko eta programatikoei eta antolamendu-batasunari era 

larrian eta behin eta berriz erasotzea.
•	 EH Bilduren aurkako alderdi edo elkarteen ekintza politikoarekiko elkartasuna ager-

tzea edo ekintza horretan laguntzea, eta/edo eragile politikoekin edo herritarrekin EH 
Bilduren edo haren organoen aurka konjuratzea.

•	 EH Bilduren batzarren eta gainerako organoen zehaztapenei dagokienez diziplinarik 
gabe jokatzea.

•	 Kapitulu honetan adierazitako diziplina-organoetan funtsik gabeko gertakariekin eta 
iruzur-asmoz salaketa bat aurkeztea.

•	 Hauteskundeetan edozein kargu lortzeko beste alderdi politiko edo hauteskunde-koa-
lizio bateko hautagaia izatea, Hegoaldeko Mahai Politikoak espresuki baimentzen due-
nean izan ezik.

•	 Bi falta larri edo gehiagorengatik batzordearen zehapena jasotzea.



EUSKAL HERRIA BILDU FEDERAZIOAREN ESTATUTUAK  19

4.  Zehapenak ezartzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

•	 Gertakarien larritasuna, maiztasuna, EH Bilduren barnean eta kanpoan duten garran-
tzia eta, hala badagokio, afiliatuaren erantzukizuna, erakundearen esanbidezko kon-
fiantzaren bidez hartutako erantzukizun publikoak dituzten pertsonak diren neurrian.

•	 Etetea falta larri eta oso larrietan baino ez da bidezkoa izango. Eta kanporatzea, berriz, 
falta oso astunetan baino ez.

•	 Ustelkeriari lotutako delitu baten ondoriozko kondenak kanporatzea eragingo du beti.
•	 Kargu organikoak betetzeko aldi baterako etete eta desgaikuntza hiru urtekoa izango 

da gehienez ere, eta aldi horretan berreroriz gero, kanporatzea izango da ondorioa.
•	 Kanporatzeko erabakia Hegoaldeko Mahai Politikoak hartuko du gehiengo osoz.

5.  Ustelkeriari edo indarkeria matxistari lotutako delitu batengatik zigor-arloko prozesu 
batean dauden Bilkideen militantziaren kautelazko etete automatikoa ezarriko da.

6. Zehatzeko eskumena duten organoen ahalmenak sei hilabetean preskribatuko du falta 
arinen kasuan, bi urtean falta astunen kasuan, eta lau urtean falta oso astunen kasuan.
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HIRUGARREN KAPITULUA. ORDEZKARITZA, GOBERNU ETA 
ADMINISTRAZIOKO ORGANOAK

12. artikulua.- Printzipio orokorrak eta funtzionamendu-printzipioak

Alderdi politikoek eta Bilkideek osatzen dute EH Bildu.

Gaur egun, lau alderdik osatzen dute EH Bildu: Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar eta Alternatiba.

Nahi duten alderdi edo sektore politiko guztiak sartu ahal izango dira EH Bildun. Era berean, EH Bil-
du osatzen duen alderdi edo sektore politiko orok bere borondatez utzi ahal izango du Federazioa. Bi 
kasuetarako dagokion erregelamendua landu eta onartuko da.

Alderdi politikoek ordezkari bat izango dute Hegoaldeko zuzendaritzan (Mahai Politikoan) zein he-
rrialde bakoitzean, eta ordezkarien batura zuzendaritza bakoitzeko kideen guztizko kopuruaren % 50 
izango da gehienez.

Bestalde, alderdi bakoitzak ordezkari bat izango du Alderdien Mahaian. Organo horren onarpena 
ezinbestekoa izango da erabaki jakin batzuk hartzeko.

Irizpide orokor gisa, erabakiak Bilkideen esku egongo dira, Bilkide bat boto bat printzipio demokratikoari 
jarraikiz. Erabaki jakin batzuek, ordea, EH Bilduren izaera bera eraginpean hartzen dutelako, onarpen 
bikoitza beharko dute (Bilkideena batetik, eta alderdiena bestetik). Hona hemen erabaki horiek:

•	 Estatutu hauek aldatzea.
•	 Federazioan alderdi eta sektore politiko berriak sartzea.
•	 Beste alderdi politiko batzuekin hauteskunde-koalizioak osatzea.

Estatutuak aldatzeko, Alderdien Mahaiaren zein Biltzarraren onarpena beharko da, eta alderdi edo sek-
tore politiko berriak sartzeko eta beste alderdi politiko batzuekin hauteskunde-koalizioak osatzeko, be-
rriz, Alderdien Mahaiaren zein Batzar Nagusiaren onarpena.

Horretan oinarrituta, erakundearen egiturak eta funtzionamenduak barne-demokraziako irizpideei 
erantzungo diete, eta irizpide horiek islatuko dituzten arauek honako alderdi hauek bermatuko dituzte:
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•	 Borondate kolektiboa osatzerakoan, kide guztiek (emakumeek zein gizonek) baldintza eta 
aukera berdinekin parte hartzeko aukera.

•	 Barneko erabaki-organoen burujabetza. Organo horiek erabateko autonomiarekin jardungo 
dute eztabaidetan eta erakundearen ildo politikoa finkatzean.

•	 Koalizioaren aniztasun politiko eta ideologikoa.

Horren ondorioz:

•	 Bilkide guztien berdintasuna ezarriko da, pertsona bat boto bat printzipioan oinarrituta.
•	 EH Bilduko zuzendaritza eta hautagaitza bidezko kargudunak sufragio unibertsal, libre eta 

zuzen bidez aukeratuko dira.
•	 Maila guztietako zuzendaritzek egindako kudeaketa kontrolatu eta fiskalizatzeko mekanis-

moak egongo dira.
•	 EH Bilduko zuzendaritza eta hautagaitza bidezko edozein kargudunen agintaldia erreboka-

tzeko mekanismoak egongo dira.
•	 Afiliatuek organoen akordio eta erabakien inguruko erreklamazioak egiteko prozedurak 

egongo dira. Organo horien ebazpenak, nolanahi ere, Kontrol eta Berme Batzordean erreku-
rritu ahal izango dira.

•	 Zuzendaritza-organoetan zein hauteskunde-zerrendetan, bozeramailetzetan, lantaldeetan 
eta abar gizonen eta emakumeen arteko parekotasuna bermatzeko neurriak ezarri beharko 
dira.

•	 Zuzendaritza-organoetan zein hauteskunde-zerrendetan, bozeramailetzetan, lantaldeetan 
eta abar lurralde-oreka zein adin-oreka bermatzeko neurriak ezarri beharko dira.

•	 Agintaldien segidarako muga bat ezarri beharko da.
•	 Bateraezintasun-irizpideak ezarri beharko dira, karguak (barnekoak eta kanpokoak) aldi be-

rean ez metatzeko edota aldi berean erantzukizun asko ez edukitzeko.
•	 Antolamenduaren zein kontuen gardentasuna bermatu, eta desadostasunak konpontzeko 

bide eta prozedura egokiak ezarri beharko dira.
•	 Garrantzi handiko erabakiak hartzeko erreferendum-prozedurak antolatzea.
•	 Eztabaida eta erabakietan jarduteko irizpide orokor gisa, akordio zabalak eta koalizioan dau-

den sentsibilitate politiko-ideologiko desberdinen izendatzaile komunetako txikiena bilatu 
beharko dira.

•	 EH Bilduren gobernu-organo guztien erabakiak gehiengoz hartuko dira, eta lotesleak izango 
dira guztientzat, gutxiengoak bere tesiak defendatzeko eta EH Bilduren barruan adierazteko 
dituen eskubidea galarazi gabe.

Antolamendu-bizitzaren barruan, EH Bilduk barneko adierazpen-askatasuna eta parte-hartzean oina-
rritutako eztabaida ireki eta librea bermatuko ditu, eta gainerako Bilkideekiko errespetua izango da 
muga bakarra.

Azkenik, EH Bildu osatzen duten alderdiek erabateko askatasuna izango dute EH Bilduren jardun-espa-
rru komunetik kanpo beren diskurtso, profil eta esparruei eusteko edota sendotzeko, haiek sendotzeak 
EH Bilduren esparru komuna sendotzea ekarriko baitu.
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13. artikulua.- Hauteskunde-zerrendak egitea

EH Bildu osatzen duten sentsibilitate politiko guztien ordezkaritza bermatzeko, dagokien erregelamen-
duaren bidez garatu beharreko honako irizpide orokor hauek erabiliko dira:

1. Erakunde nagusien kasuan (Europako Parlamentua, Espainiako Kongresua eta Senatua, Gas-
teizko eta Iruñeko Legebiltzarrak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Batzar Nagusiak), hauta-
gaien % 50 Alderdien Mahaiak izendatu eta Bilkideek eta, hala badagokio, horretarako espre-
suki inskribatutako pertsona guztiek osotasunean berretsi beharko dituzte, eta gainerako % 
50 (zerrendaburua barne), berriz, Bilkideek eta, hala badagokio, horretarako espresuki inskri-
batutako pertsona guztiek aukeratu zein banaka berretsiko dituzte parte-hartzean oinarritu-
tako prozeduren bidez.

2. Udal-hauteskundeen kasuan, zerrendaburua Bilkideek eta, hala badagokio, horretarako es-
presuki inskribatutako pertsona guztiek aukeratuko dute parte-hartzean oinarritutako pro-
zeduren bidez, eta gainerako hautagaiak, berriz, ex profeso sortutako hauteskunde-batzorde 
batek proposatuko ditu. Guztiak Bilkideek eta, hala badagokio, horretarako espresuki inskri-
batutako pertsona guztiek banaka berretsi beharko dituzte. Hauteskunde-batzorde hori EH 
Bildu osatzen duen eta herrian antolatuta dagoen alderdi politiko bakoitzeko ordezkari batek 
(betiere alderdiak bi edo gehiago badira), Tokiko Batzarrak aukeratutako beste hainbeste Bil-
kidek eta zerrendaburuak osatuko dute.

14. artikulua.- Federazioaren organoak

EH Bilduren gobernu-organoak honako hauek dira: Biltzarra, Batzar Nagusia, Hegoaldeko Mahai Politi-
koa, Koordinatzaile Nagusia, Zuzendari Nagusia, Alderdien Mahaia, Herrialdeko Batzarrak, Herrialde-
ko Mahai Politikoak, Kontrol eta Berme Batzordea eta Kontu Batzordea.

Zuzendaritza-organoak sufragio libre eta sekretu bidez aukeratu eta lau urtean behin berrituko dira.

Gobernu-organoek barne-demokrazia errespetatzen dute, kideen jarduera eta ekimena bultzatzen 
dute, eta beharrezkoak diren barne-harreman organikoei eusten diete beren jarduera politikoan dihar-
dutenean.

15. artikulua.- Biltzarra

1. Biltzarra EH Bilduren organo gorena da, eta honako eskumen hauek ditu:

•	 Hegoaldeko Mahai Politikoa (hautagaitza bidezko kideak eta alderdien ordezkariak ez 
diren kideak), Berme Batzordea eta Kontu Batzordea aukeratzea.

•	 Estrategia eta Ildo Politiko Orokorra finkatzea.
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•	 Estatutuak aldatzea (koalizioaren oinarri politiko-ideologikoak eta antolamendu-oi-
narriak), Alderdien Mahaiarekin batera.

•	 Estatutu hauetan esleitzen zaizkion gainerako guztiak.

Lau urtean behin bilduko da ohiko izaeraz, Batzar Nagusiak deituta, eta Hegoaldeko Mahai Po-
litikoaren gehiengo osoak edo Bilkideen % 25ek eskatuta Batzar Nagusiaren gehiengoak nahiz 
Alderdien Mahaiak eskatzen duenean bilduko da ezohiko izaeraz.

Ezohiko deialdian, nolanahi ere, Biltzarrean aurkeztuko den proposamena txertatu beharko 
da, eta erakunde osoak eztabaidatu beharko du aldez aurretik.

Bilkide guztiek hartuko dute parte Biltzarrean, hitzarekin eta botoarekin.

Biltzarrerako deialdia Batzar Nagusiak egingo du, eta gutxienez 60 egun lehenago finkatu 
beharko ditu biltzeko egunak eta lekua. Akreditatuta dauden guztiei behin-behineko Gai Ze-
rrendaren proposamen bat, Hegoaldeko Mahai politikoak landutako ponentziaren edo oina-
rrizko ponentzien kopia bat eta Hegoaldeko Mahai Politikoaren, Kontrol eta Berme Batzordea-
ren eta Kontu Batzordearen kudeaketa-memoriak bidaliko zaizkie.

2. Akreditatuek Gai Zerrendarako edozein arlori buruzko iradokizunak egin eta proposame-
nak, zuzenketa partzialak edo ponentzia alternatiboak aurkeztu ahal izango dituzte (ponen-
tzian edo oinarrizko ponentzietan jasota daudenak zein bestelakoak), betiere Biltzarraren 
aurreko eztabaidetan akreditatuen gutxienez % 30en babesa lortzen badute. Hegoaldeko 
Mahai Politikoa arduratuko da arestian adierazitako proposamenak Biltzarraren aurretik 
eztabaidatzeaz, era horretan Biltzarreko Gai Zerrendan txertatuko diren ala ez erabaki ahal 
izan dadin.

3. Biltzarraren barruan, eztabaidatzeko eta erabakitzeko prozedura presentzialak eta telema-
tikoak erabiliko dira, eta, nolanahi ere, Biltzarra egiteko finkatutako data baino hamabost 
egun lehenago gutxienez, jasotako zuzenketa eta proposamen guztiak bilduko dituen Me-
moria bat bidaliko die Hegoaldeko Mahai Politikoak akreditatuta dauden guztiei.

4. Biltzarreko erabakiak bertaratuen gehiengo soilez hartuko dira, Federazioaren desegiteari bu-
ruzkoa izan ezik. Kasu horretan, 32. artikuluan ezarritako gehiengoak hartuko du erabakia.

16. artikulua.- Batzar Nagusia

1. Batzar Nagusia EH Bilduren organo gorena da Biltzar batetik besterako aldian, eta Biltza-
rrean onartutako ebazpenen betetzea bermatzen du.

2. Batzar Nagusia bi modalitatetan egin ahal izango da:
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•	 Modalitate unibertsala (ohikoa): Bilkide guztiak bilduko ditu.
•	 Ordezkaritza bidezko modalitatea (salbuespenez): Tokiko Batzarrek nominalki hau-

tatutako Bilkide guztiak bilduko ditu. Tokiko Batzar bakoitzak hautatu beharreko or-
dezkarien kopurua honako hau izango da:

•	 50 Bilkide baino gutxiagoko Batzarrak: ordezkari 1.
•	 50-100 Bilkide dituzten Batzarrak: 2 ordezkari.
•	 100 Bilkide baino gehiagoko Batzarrak: 3 ordezkari.

Gainera, honako hauek osatuko dute ordezkaritza bidezko modalitateko Batzar Nagusia:

•	 Hegoaldeko Mahai Politikoko kideek.
•	 Herrialdeko Mahai Politikoetako kideek.

3. Batzar Nagusia koordinatzaile nagusiak zuzenduko du.

4. Batzar Nagusiak honako eskumen hauek ditu:

•	 Biltzarrerako deialdia egitea.
•	 Urtean behin Hegoaldeko Mahai Politikoaren kudeaketa balioestea.
•	 Hegoaldeko Mahai Politikoak proposatuta, EH Bilduren urteko aurrekontua eta aurre-

ko ekitaldiko kontuak onartzea.
•	 Programa Politikoa erabaki.
•	 Aliantza- eta itun-politika onartzea.
•	 EH Bildun alderdi edo sektore politiko berriak sartzeko aukera onartzea, Alderdien 

Mahaiarekin batera.
•	 Beste indar politiko batzuekin hauteskunde-koalizioak egiteko aukera onartzea, Al-

derdien Mahaiarekin batera.
•	 Estatuko eta Europako hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzea, 13. artikuluan eta 

hura garatzen duen Erregelamenduan ezarritako irizpideei jarraikiz.
•	 Kontrol eta Berme Batzordeak egiten duen lana ezagutzea, urteko kudeaketa-txoste-

nari buruzko eztabaida eta bozketaren bidez.
•	 Estatutuak garatuko dituzten Erregelamenduak onartzea eta Biltzar batetik besterako 

aldietan batzuk zein besteak interpretatzea.
•	 Beharrezkoak diren antolamendu-doikuntzak egitea eta Hegoaldeko Mahai Politikoan 

hutsik geratu diren tokiak berritzea (hautagaitza bidezko kideak eta alderdien ordez-
kariak ez diren kideak). Halaber, Hegoaldeko Mahai Politikoko kideen ( hautagaitza 
bidezko kideen eta alderdien ordezkariak ez diren kideen) aurka aurkeztutako errebo-
katze-eskaerak ebatziko ditu.

•	 Estatutu hauetan esleitzen zaizkion gainerako guztiak.

5. Urtean gutxienez bitan bilduko da ohiko izaeraz, koordinatzaile nagusiak deituta edo nor-
beraren edo Hegoaldeko Mahai Politikoaren ekimenez. Ohiko izaeraz, berriz, Alderdien 
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Mahaiak edo Bilkideen % 25k Hegoaldeko Mahai Politikoari zuzendutako idazki bidez eska-
tzen dutenean bilduko da.

Deialdia gutxienez 15 egun lehenagotik egingo da, eta egunak, biltzeko lekua eta aztertu beha-
rreko gaien zerrenda zehaztuko dira deialdian.

Bertaratuek gai-zerrendan gai jakin batzuk txertatzea proposatu ahal izango dute, eztabaidatu 
eta bozka daitezen, betiere proposamenak gutxienez ordezkarien % 5en babesa badu (ordezka-
ritza bidezko modalitatean), edota Bilkideen edo, hala badagokio, inskribatutako guztien (ad 
hoc inskribatzeko aukera eskaini bada) % 5en babesa badu (modalitate unibertsalean). Txerta-
tzeko proposamena Batzar Nagusia egin baino gutxienez 7 egun lehenago aurkeztu beharko 
da.

6. Batzar Nagusiaren erabakiak gehiengo soilez hartuko dira.

Urtean behin, urte politikoaren hasieran, EH Bilduk Konferentzia Politiko bat egingo du. Bi-
lera horretara, Bilkide guztiak eta horretarako espresuki inskribatutako pertsonak joan ahal 
izango dira, betiere aukera hori eskaintzen bada.

Bertan, Hegoaldeko Mahai Politikoak aurreko urte politikoaren balantzea aurkeztuko du, 
egoerari buruzko azterketa egingo du, eta urte berrirako jardun-ildoa proposatuko du, betiere 
Biltzarrean zehaztutako jarraibideen arabera.

Konferentzia Politikoak Estatutu hauen 15.4 artikuluan adierazitako antolamendu-doikun-
tzak egin ahal izango ditu.

17. artikulua.- Hegoaldeko Mahai Politikoa

Hegoaldeko Mahai Politikoa EH Bilduren zuzendaritza politikoko organoa da. Haren kudea-
keta arruntaz arduratzen da, Biltzarrean eta Batzar Nagusian ezarritako ildo politikoaren eta 
jarraibideen arabera.

Hegoaldeko Mahai Politikoa, funtsean, astean behin bilduko da koordinatzaile nagusiak deitu-
ta, baina Mahaiak berak nahi duen maiztasunarekin bildu ahal izango da. Nolanahi ere, deial-
dia 48 ordu lehenago egin beharko da gutxienez. Mahai Politikoaren erabakiak bertaratutako 
kideen gehiengo soilez hartuko dira. Hartutako erabakiak baliozkoak izan daitezen, kide guz-
tiei jakinarazi behar zaie bileraren deialdia, eta gehiengo soilaren bertaratze-quoruma behar 
da.

Gai-zerrendan aurreikusi gabeko gaiak txertatzeko, nahikoa izango da Hegoaldeko Mahai Po-
litikoko 5 kidek sinatzea, betiere proposamena bileraren hasieran aurkezten bada.
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2.    Hona hemen Hegoaldeko Mahai Politikoaren osaera:

•	 Koordinatzaile nagusia.
•	 Zuzendari nagusia.
•	 Programako zuzendaria.
•	 Komunikazioko zuzendaria.
•	 Antolamenduko zuzendaria.
•	 Nazioarteko Harreman eta Politikako zuzendaria.
•	 Arabako arduradun politikoa.
•	 Bizkaiko arduradun politikoa.
•	 Gipuzkoako arduradun politikoa.
•	 Nafarroako arduradun politikoa.
•	 Nafarroako Parlamentu Taldeko koordinatzailea.
•	 Nafarroako Parlamentu Taldeko bozeramailea.
•	 EAEko Legebiltzar Taldeko koordinatzailea. 
•	 EAEko Legebiltzar Taldeko bozeramailea.
•	 Espainiako Kongresu/Senatuko ordezkaria.
•	 Europako Parlamentuko ordezkaria.
•	 Alderdi bakoitzeko ordezkari bat.
•	 Koordinatzaile nagusiaren idazkaria (botoa emateko eskubiderik gabe).
•	 Zuzendari nagusiaren idazkaria (botoa emateko eskubiderik gabe).

3.   Koordinatzaile nagusia, zuzendari nagusia, Programako zuzendaria, Komunikazioko zuzen-
daria, Antolamenduko zuzendaria, Nazioarteko Harreman eta Politikako zuzendaria, Araba-
ko arduradun politikoa, Bizkaiko arduradun politikoa, Gipuzkoako arduradun politikoa eta 
Nafarroako arduradun politikoa Biltzarrak hautatuko ditu sufragio libre eta sekretu bidez. 
Lehen seiak akreditatu guztiek hautatuko dituzte, eta azken lauak, berriz, Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Nafarroako akreditatuek, hurrenez hurren.

 Nafarroako Parlamentu Taldeko koordinatzailea, Nafarroako Parlamentu Taldeko bozera-
mailea, EAEko Legebiltzar Taldeko koordinatzailea, EAEko Legebiltzar Taldeko bozeramailea, 
Espainiako Kongresu/Senatuko ordezkaria eta Europako Parlamentuko ordezkaria Hegoal-
deko Mahai Politikoko kideak dira euren karguen ondorioz eta beraz, ez dira hautagaitza 
bidezko kideak.

 Alderdien ordezkariak beren alderdiek hautatuko dituzte, alderdi bakoitzean ezarritako 
prozedurari jarraikiz.

 Azkenik, koordinatzaile nagusiaren idazkaria eta zuzendari nagusiaren idazkaria koordina-
tzaile nagusiak eta zuzendari nagusiak hautatuko dituzte, hurrenez hurren.



28         EUSKAL HERRIA BILDU FEDERAZIOAREN ESTATUTUAK

4.    Hegoaldeko Mahai Politikoan, aztertu beharreko gaiagatik edota gaiaren inguruan ekarpenak 
egiteko gaitasunagatik Mahaiak interesgarritzat hartzen dituen pertsonek parte hartu ahal 
izango dute, botoa emateko eskubiderik gabe.

5.    Zuzendari nagusiaren idazkariak Hegoaldeko organo guztien (hots, Biltzarraren, Batzar Na-
gusiaren, Hegoaldeko Mahai Politikoaren eta Hegoaldeko Mahai Politikoaren Idazkaritzaren) 
akta-liburuen kontrola eramango du, eta haien zaintzaz arduratuko da. Halaber, ahalmena 
izango du organo horiek hartzen dituzten erabakien ziurtagiriak egiteko.

6.    Hegoaldeko Mahai Politikoak honako eskumen hauek ditu:

•	 EH Bilduren baliabideak eta ondarea administratzea.
•	 EH Bilduren helburuak betetzeko beharrezkoak diren jarduera guztiak egitea eta ha-

ren proiektu politikoak koordinatzea.
•	 Herrialdeko eta Tokiko Mahai Politikoak ikuskatu, dinamizatu, koordinatu eta infor-

matzea.
•	 EAEko, Madrilgo eta Europako legebiltzar-taldeak eta, oro har, EH Bilduko hautetsiak 

ikuskatu, dinamizatu, koordinatu eta informatzea.
•	 EAEko legebiltzarrerako eta Nafarroako parlamenturako ildoari eta Araba, Bizkaia eta 

Gipuzkoako Batzar Nagusietarako ildoari koherentzia ematea, zatiketa gainditzeko 
eta herrialdeen arteko lankidetza sustatzeko.

•	 Lan-arloak (Programa, komunikazioa, antolaketa, nazioartea, gobernantza eta forma-
zioa, hauteskundeak) eta Idazkaritza Sektorialak ikuskatu, dinamizatu, koordinatu 
eta informatzea.

•	 Beste erakunde politiko eta sozial batzuekin harremanetan jartzea.
•	 Hauteskunde-kanpainen antolaketa eta aurrekontua onartzea.
•	 EH Bilduren barne-antolamendua egitea eta lurralde-erakundeak, lurraldez kanpo-

koak eta sektorialak sendotzea.
•	 Batzar Nagusiari Estatutuak garatuko dituzten Erregelamenduak proposatzea.
•	 EH Bilduko langileen kontratazioa onartzea.
•	 EH Bilduko hautetsien eta kargudun organikoen lan-araubidea onartzea.
•	 EH Bilduren barruan sortzen diren gatazkak behin betiko konpontzea, eta, horreta-

rako, errekurtso-bidean dauden Kontrol eta Berme Batzordearen irizpenak aztertzea.
•	 EH Bilduren Estatutuak edo goragoko organoen ebazpenak urratzen dituzten Herrial-

deko zein Tokiko Mahai Politikoen erabakiak deuseztatzea. Erabaki horiek errekurritu 
ahal izango dira Kontrol eta Berme Batzordean.

•	 Estatutu hauetan esleitzen zaizkion gainerako guztiak.

7.   Hegoaldeko Mahai Politikoaren barruan, Hegoaldeko Mahai Politikoaren Idazkaritza eratuko 
da. Organo horrek Hegoaldeko Mahai Politikoak eguneroko kudeaketari buruz hartutako era-
bakiak betearaziko ditu. Honako osaera hau izango du:
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•	 Zuzendari nagusia.
•	 Programako zuzendaria.
•	 Komunikazioko zuzendaria.
•	 Antolamenduko zuzendaria.
•	 Erakunde nagusien koordinatzailea.
•	 Arabako arduradun politikoa.
•	 Bizkaiko arduradun politikoa.
•	 Gipuzkoako arduradun politikoa.
•	 Nafarroako arduradun politikoa.
•	 Koordinatzaile nagusiaren idazkaria.
•	 Zuzendari nagusiaren idazkaria.

Hegoaldeko Mahai Politikoaren Idazkaritza astean behin bilduko da.

18. artikulua.- Koordinatzaile Nagusia, Zuzendari Nagusia eta Ohorezko Presiden-
tea(k)/ Presidenta(k)

1. Honako hauek dagozkio koordinatzaile nagusiari:

•	 Batzar Nagusiaren eta Hegoaldeko Mahai Politikoaren bilkurak eta parte hartzen duen 
egintza eta bilera organiko guztiak zuzentzea.

•	 Hegoaldeko Mahai Politikoko bozeramailea eta EH Bilduko bozeramaile nagusia izatea.
•	 Parte hartzen duen ekitaldi guztietan eta harreman nazionaletan zein nazioartekoe-

tan EH Bilduko ordezkari politiko nagusia izatea.
•	 Edozein organoren aurrean (eta, bereziki, administrazio- edo jurisdikzio-organoen 

aurrean) EH Bilduko legezko ordezkaria izatea; bere kabuz edo behar bezala ahalorde-
tutako pertsona baten bidez jardun ahal izango du.

•	 Estatutu hauetan esleitzen zaizkion gainerako guztiak.

2.    Honako hauek dagozkio zuzendari nagusiari:

•	 Hegoaldeko Mahai Politikoa, Hegoaldeko Mahai Politikoaren Idazkaritza eta, oro har, 
EH Bilduren egitura osoa koordinatzea. Sei lan-arlo koordinatuko ditu: programa, ko-
munikazioa, antolaketa, nazioartea, gobernantza eta formazioa, hauteskundeak.

•	 Koordinatzaile nagusia jardunean ordezkatzea, hark edozein arrazoi dela-eta bere 
kargua bete ezin duenean.

•	 Estatutu hauetan esleitzen zaizkion gainerako guztiak.

3.    Biltzarrak edo Batzar Orokorrak Ohorezko Presidentea(k)/Presidenta(k) izendatu ahalko ditu, 
EH Bilduren proiektua irmoki bultzatu eta indartzeagatik. Ohorezko Presidentea(k)/Presiden-
ta(k) ordezkaritza funtzioak izango dituzte. 
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19. artikulua.- Alderdien Mahaia

1.   Alderdien Mahaia EH Bildu osatzen duten alderdien ordezkaritza-organoa da. Organo horren 
onarpena nahitaezkoa da erabaki jakin batzuk hartzeko.

 Alderdien Mahaia bere kabuz erabakitzen duen maiztasunarekin eta bere kabuz erabakitzen 
duen kideak deituta bilduko da. Ezohiko izaeraz, kideren batek eskatzen duen guztietan bil-
duko da. Nolanahi ere, deialdia 48 ordu lehenago egin beharko da gutxienez. Alderdiaren 
Mahaiaren erabakiak bertaratutako kideen gehiengo osoz hartuko dira. Hartutako erabakiak 
baliozkoak izan daitezen, kide guztiei jakinarazi behar zaie bileraren deialdia, eta gehiengo 
soilaren bertaratze-quoruma behar da.

 Gai-zerrendan aurreikusi gabeko gaiak txertatzeko, nahikoa izango da edozein kidek eska-
tzea, betiere proposamena bileraren hasieran aurkezten bada.

2.     Alderdien Mahaia alderdietako ordezkari banarekin osatuko da. Ordezkari horiek beren alder-
diek aukeratuko dituzte, alderdiek ezarritako prozedurari jarraikiz.

3.    Alderdien Mahaiak honako eskumen hauek ditu:

•	 Estatutuak aldatzea (koalizioaren oinarri politiko-ideologikoak eta antolamendu-oi-
narriak), Biltzarrarekin batera.

•	 EH Bildun alderdi edo sektore politiko berriak sartzeko aukera onartzea, Batzar Nagu-
siarekin batera.

•	 Beste indar politiko batzuekin hauteskunde-koalizioak egiteko aukera onartzea, Ba-
tzar Nagusiarekin batera.

•	 Biltzarrean, Batzar Nagusian edo Hegoaldeko Mahai Politikoan edozein motatako pro-
posamenak egitea.

•	 Estatutu hauetan esleitzen zaizkion gainerako guztiak.

20. artikulua.- Herrialdeko Batzarra

1. Herrialdeko Batzarra herrialdeko erabaki-organo gorena da, eta Herrialdeko Mahai Politikoak 
eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako eta Nafarroako Parlamentuko taldeek 
haren agindua bete beharko dute, eta hari kontuak eman beharko dizkiote.

2. Dagokion herrialdeko Bilkide guztiek osatzen dute.

3. Honako funtzio hauek ditu:

•	 Ildo politiko orokorra herrialdera eramatea.
•	 Herrialdeari baino ez dagozkion gaien inguruko gogoeta egitea eta erabakiak hartzea, 
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antolamendu-alderdiak barnean hartuta (hala nola beharrezkotzat hartzen dituen 
lantaldeak osatzea eta Herrialdeko Mahai Politikoaren osaera dagokion herrialdeko 
premietara egokitzea).

•	 Herrialdeko Mahai Politikoa hautatzea (hautagaitza bidezko kideak eta alderdien 
ordezkariak ez diren kideak), Herrialdeko Arduradun Politikoa kenduta, Biltzarrean 
hautatua izango delarik. 

•	 Beharrezkoak diren antolamendu-doikuntzak egitea eta Herrialdeko Mahai Politikoan 
hutsik geratu diren tokiak berritzea (hautagaitza bidezko kideak eta alderdien ordez-
kariak ez diren kideak, Herrialdeko Arduradun Politikoa barne). Halaber, Herrialde-
ko Mahai Politikoko kideen (hautagaitza bidezko kideen eta alderdien ordezkariak ez 
diren kideen, Herrialdeko Arduradun Politikoa barne) aurka aurkeztutako erreboka-
tze-eskaerak ebatziko ditu.

•	 Batzar Nagusietarako eta Autonomia Erkidegoko hauteskundeetarako herrialdeko 
hautagaiak aukeratzea, 13. artikuluan eta hura garatzen duen Erregelamenduan eza-
rritako irizpideei jarraikiz.

4. Herrialdeko Batzarrak ez du aldizkakotasun finkorik izango, baina urtean bi aldiz bildu behar-
ko du gutxienez, herrialdeko arduradun politikoak deituta.

21. artikulua.- Herrialdeko Mahai Politikoa

1. Herrialdeko Mahai Politikoa herrialdeko zuzendaritza politikoko organoa da.

2. Honako funtzio hauek ditu:

•	 Herrialdeko Batzarra dinamizatzea.
•	 Herrialdeko ildo politikoa planifikatu eta dinamizatzea, ildo politiko orokorra herrial-

dera eramatea eta herrialdeko lan-ildo propioekin osatzea.
•	 Batzar Nagusietako taldea (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan) eta Nafarroako parla-

mentu-taldea ikuskatu, dinamizatu, koordinatu eta informatzea.

3. Honako osaera hau du:

•	 Herrialdeko arduradun politikoa.
•	 Herrialdeko hiriburuko arduraduna.
•	 Herrialdeko Udalgintzako arduraduna.
•	 Batzar Nagusietako bozeramailea (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan) / Parlamentuko 

bozeramailea (Nafarroan).
•	 Batzar Nagusietako koordinatzailea (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan) / Parlamentuko 

koordinatzailea (Nafarroan).
•	 EH Bildu osatzen duen alderdi bakoitzeko ordezkari bat.
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4. Herrialdeko arduradun politikoa dagokion herrialdeko akreditatuek hautatuko dute Biltza-
rrean. Herrialdeko hiriburuko arduradun politikoa herrialdeko hiriburuko Batzarrak hauta-
tuko du. Herrialdeko Udalgintzako arduraduna Hegoaldeko Mahai Politikoak izendatuko du. 
Batzar Nagusietako (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan) edo Parlamentuko (Nafarroan) bozera-
mailea eta koordinatzailea Herrialdeko Mahai Politikoko kideak dira euren karguen ondorioz 
eta beraz, ez dira hautagaitza bidezko kideak. Eta alderdietako ordezkariak beren alderdiek 
hautatuko dituzte, alderdien barruan ezarritako prozedurari jarraikiz.

5. Herrialdeko Mahai Politikoa bi edo hiru astean behin bilduko da, premien arabera, herrialde-
ko arduradun politikoak deituta.

6. Herrialdeko Mahai Politikoaren barruan, Herrialdeko Mahai Politikoaren Idazkaritza eratuko 
da. Organo horrek Herrialdeko Mahai Politikoak eguneroko kudeaketari buruz hartutako era-
bakiak betearaziko ditu. Hona hemen Idazkaritza hori osatuko duten kideak:

•	 Herrialdeko arduradun politikoa.
•	 Herrialdeko hiriburuko arduraduna.
•	 Herrialdeko Udalgintzako arduraduna.
•	 Batzar Nagusietako koordinatzailea (Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan) / Parlamentuko 

koordinatzailea (Nafarroan).

Herrialdeko Mahai Politikoaren Idazkaritza astean behin bilduko da, herrialdeko arduradun 
politikoak deituta.

22. artikulua.- Tokiko Batzarra

1. Tokiko Batzarra tokiko erabaki-organo gorena da, eta Tokiko Mahai Politikoak eta udal-taldeak 
haren agindua bete beharko dute, eta hari kontuak eman beharko dizkiote.

2. Lurralde-eremu horretako Bilkide guztiek osatzen dute.

3. Honako funtzio hauek ditu:

•	 Lurralde-eremu horri baino ez dagozkion gaien inguruko gogoeta egitea eta erabakiak 
hartzea, antolamendu-alderdiak barnean hartuta (hala nola beharrezkotzat hartzen 
dituen lantaldeak osatzea –hautetsien taldea, talde munizipalista eta abar– eta Tokiko 
Mahai Politikoaren osaera, hautatzeko prozedura eta hautaketa bera).

•	 Beharrezkoak diren antolamendu-doikuntzak egitea eta Tokiko Mahai Politikoan hu-
tsik geratu diren tokiak berritzea. Halaber, Tokiko Mahai Politikoko kideen aurka aur-
keztutako errebokatze-eskaerak ebatziko ditu.

•	 Udal-hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzea, 13. artikuluan eta hura garatzen 
duen Erregelamenduan ezarritako irizpideei jarraikiz.
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4. Tokiko Batzar bakoitzak ordezkaritza izango du Batzar Nagusian (ordezkaritza bidezko moda-
litatean), Estatutu hauen 15.2 artikuluan ezarritako zenbakizko irizpidearen arabera. Ordez-
karietako bat tokiko arduradun politikoa izango da nahitaez, eta bestea (edo besteak), berriz, 
Tokiko Batzarreko kideen artean hautatuko d(ir)a. Halaber, ordezkoak hautatuko dira. Tokiko 
batzarrak delegatuak eta hauen ordezkoak hautatuko ditu Biltzar bakoitzaren ostean, ohikoa 
edo ez-ohikoa izan, eta hautaketa berritu beharko du afiliatuak edo inskribatuen kopuruak 
delegatu kopurua aldatuko balu.

5. Tokiko Batzarrak ez du aldizkakotasun finkorik izango, baina urtean bi aldiz bildu beharko du 
gutxienez, tokiko arduradun politikoak deituta.

23. artikulua.- Tokiko Mahai Politikoa

1. Tokiko Mahai Politikoa toki-mailako zuzendaritza politikoko organoa da.

2. Honako funtzio hauek ditu:

•	 Tokiko Batzarra dinamizatzea.
•	 Tokiko ildo politikoa planifikatu eta dinamizatzea, ildo politiko orokorra toki-mailara 

eramatea eta lan-ildo propioekin osatzea.
•	 Udal-taldea eta osatu diren lantalde guztiak (talde munizipalista eta abar) ikuskatu, 

dinamizatu, koordinatu eta informatzea.

3. Honako arduradun hauek osatuko dute gutxienez:

•	 Tokiko arduradun politikoa; Tokiko Batzarrak hautatuko du.
•	 Udal Taldeko arduraduna; Udal Taldeak berak hautatuko du.

Tokiko Mahai Politikoa, gainera, eratzen diren lantaldeetako (hala nola talde munizipalistako) 
arduradunek osatuko dute.

4. Tokiko Mahai Politikoa berak erabakitzen duen aldizkakotasunarekin bilduko da, tokiko ardu-
radun politikoak deituta.

24. artikulua.- Kontrol eta Berme Batzordea

1. Kontrol eta Berme Batzordea EH Bilduren funtzionamendu demokratiko eta gardena zain-
tzeaz eta Bilkideen eskubideak defendatu eta bermatzeaz arduratzen den organoa da. Hala-
ber, Bilkideek eta organoek EH Bilduren Estatutuak betetzeaz arduratzen da.

2. Bere funtzioak betetzeko askatasuna, agintea eta independentzia dauka, eta ebazpenak, iriz-
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penak eta gomendioak ematen ditu, behar bezala arrazoituak. Halaber, Alderdiaren Estatu-
tuen edo Erregelamenduen interpretazioari buruzko txostenak egingo ditu.

3. Estatutuen eta haiek garatzen dituzten Erregelamenduen inguruan sortzen diren eskumen-
gatazka eta diziplina-espediente guztiak ebazteko aginpidea dauka. Diziplina-espedientee-
tan, bigarren instantzia gisa jardungo du.

4. Estatutu-eskubide batzuk urratu zaizkiela uste duten Bilkideek zein gobernu-organoek es-
katu ahal izango diote babesa Kontrol eta Berme Batzordeari.

5. Biltzarrak hautatutako 5 kidez osatuta egongo da, eta, horietatik, 2 gutxienez emakumeak 
izango dira. Kideen artean, presidentea eta idazkaria hautatuko dute.

6. Kontrol eta Berme Batzordeak bere Erregelamenduari jarraikiz jardungo du, eta Erregela-
mendu hori Batzar Nagusiak onartuko du.

7. Kontrol eta Berme Batzordeko kidearen izaera bateraezina da EH Bilduko edota edozein al-
derditako beste edozein kargu organiko edo publikorekin.

8. EH Bilduko Bilkideak edo gobernu-organoak eraginpean hartzen dituzten auzien berri 
emango dio Batzar Nagusiari urtean behin.

9. EH Bilduren gobernu-organoak eskudunak dira diziplina-espedienteak ofizioz zein alderdi 
batek era arrazoituan eskatuta bideratzeko.

10. Diziplina Araubidean espresuki aurreikusitako kasuetan, Bilkideen militantziaren etetea era-
baki ahal izango du.

25. artikulua.- Kontu Batzordea

1. Kontu Batzordea barne-organo fiskalizatzailea da, eta kontabilitatearen kontrola eta ikuska-
pena, EH Bilduren baliabide ekonomikoen eta ondare-baliabideen erabilera egokia eta gober-
nu-organoek egiten dituzten eduki ekonomikoko egintzen estatutu-legezkotasuna bermatzen 
ditu.

2. Urtean behin, Hegoaldeko Mahai Politikoak, Kontu Batzordearen oniritziarekin, aurreko eki-
taldiko ekonomia- eta finantza-txostenak eta kontu-txostenak aurkeztuko ditu Batzar Nagu-
sian, onar daitezen.

3. Kontu Batzordea Biltzarrak hautatutako hiru pertsonaz osatuta egongo da lau urteko aldi ba-
terako, eta organo horren aurrean baino ez du erantzungo. Hala ere, txostenak egin beharko 
ditu Batzar Nagusiak eskatuz gero.
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LAUGARREN KAPITULUA. BESTE MARKO ETA ANTOLAKETARAKO 
TRESNAK

26. artikulua.- Erreferenduma

1. EH Bilduk kontsultak edo/eta erreferendumak egin ahal izango ditu erabaki jakin batzuk har-
tzeko, Hegoaldeko Mahai Politikoak proposatuta edo Bilkideen gutxienez % 10ek eskatuta. No-
lanahi ere, Bilkide horietatik, herrialde berekoak % 40 izango dira gehienez.

2. Era berean, herrialdeko kontsultak edo/eta erreferendumak egin ahal izango dira lurralde-e-
remu hori baino eraginpean hartzen ez duten gaietan erabakitzeko, Hegoaldeko Mahai Politi-
koak proposatuta edo herrialdeko Bilkideen gutxienez % 25ek eskatuta.

3. Kontsultak edo/eta erreferendumak gehiengo soilez onartuko dira, betiere parte-hartzea da-
gokion lurralde-eremuko erroldaren (Bilkideen eta, hala badagokio, horretarako espresuki 
inskribatutako pertsonen) % 40tik gorakoa bada.

27. artikulua: Idazkaritza Sektorialak

1. Idazkaritza Sektorialak, dagokien eragile sozial, ekonomiko eta kulturalekin etengabeko elka-
rrizketa mantentzeko guneak dira. Era berean Programa Politikoa edukiz elikatuko dituen gu-
neak dira, eta bertatik aterako dira hauteskunde programa desberdinak, bai eta EH Bilduren 
ekimen politiko zein instituzionala.

2. Idazkaritza Sektorial bakoitzak idazkari edo arduradun bat izango du, bere ardura izango de-
larik taldearen bai eta bertan egon daitezkeen azpi-taldeen dinamizazio eta koordinazioa; be-
rari egokituko zaio ere dagokion esparru sektorialeko EH Bilduren bozeramaile lanei eustea.

3. Idazkaritza Sektorial bakoitzak azpi lantaldeak izango ditu, eta haien lana izango da propo-
samen sektorialak eremu instituzional eta administratiboetara egokitzea (EAE, NAE, Batzar 
Nagusiak eta erakunde lokalak).

4. Idazkaritzen koordinazioa Idazkaritza Sektorialen Koordinatzaileari egokituko zaio. Bera, 
Udalgintzako arduradunaren eta Instituzio Nagusietako arduradunaren moduan, Programa 
Zuzendaritzaren menpe egongo da.

5. Batzar Orokorrak ahalmena izango du beharrezkoak direla estimatzen dituen adina Idazkaritza 
Sektorial sortzeko.



28. Artikulua.- Emakumeen Gunea

Espacio de encuentro, reflexión, debate y participación de Bilkides mujeres, orientado a promover el 
empoderamiento de las mismas a partir de premisas feministas.

29. Artikulua.- Gazteen Gunea

Hausnarketa, eztabaida eta parte hartzerako Bilkide gazteen bilgunea da, beraien ahalduntzea susta-
tzeko helburuarekin.

30. Artikulua.- Udalgintza Taldea

Herri mailako lantaldea da, zinegotziez eta herriko dinamika sozial zein herri mugimenduetan parte 
hartzen duten Bilkideez osatua. Bere lana izango da udaleko erakunde-lana dinamizatu eta sustatzea.  
Era berean, parte hartze prozesuen bidez Herriko Programa dinamizatzeaz arduratuko da, eta Herriko 
Batzarrera eramango ditu aipatutako programa bai eta berau garatu zein abian ezartzeko proposame-
nak.

31. Artikulua.- Plataforma Telematikoa

EH Bilduk plataforma telematiko garrantzitsu bat garatuko du, eta besteren artean honako aukerak 
eskainiko ditu:

•	 Galdeketak telematikoki burutu ahal izatea
•	 Kongresu eta Batzar Orokorretan luzapen telematikoa eskura jartzea, bertan  eztabaidak 

eman eta erabakiak hartzeko aukera izan dadin.
•	 Bilkideen artean edota EH Bildu osatzen duten antolaketa aparatu desberdinen artean nora-

bide anitzeko komunikazio eman ahal izatea.
•	 EH Bilduko ezagutza esplizito eta inplizitoaren kudeaketa ematea.
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BOSTGARREN KAPITULUA. EKONOMIA- ETA ONDARE-ARAUBIDEA

32. artikulua.- Ekonomia- eta finantza-arduraduna

EH Bilduko ekonomia- eta finantza-arduraduna Hegoaldeko Mahai Politikoak izendatuko du, eta hona-
ko funtzio hauek izango ditu:

•	 Urteko kontuak lantzea eta Kontuen Auzitegian aurkeztea.
•	 Herrialdeko ekonomia- eta finantza-kudeaketaren arduradunak ikuskatzea, baldin badaude.
•	 Estatutuetan edota haiek garatzen dituzten Erregelamenduetan adierazitako ordainketa-a-

ginduen eta gastu-baimenen arloko funtzioak.
•	 Estatutuek edo zuzendaritza-organo gorenak esleitutako beste edozein funtzio

33. artikulua.- Baliabide ekonomikoak

EH Bilduk bere helburuak lortzeko beharrezkoak diren ondasunak eta eskubideak eskuratu, adminis-
tratu eta besterendu ahal izango ditu.

EH Bilduren baliabide ekonomikoak honako hauek dira:

1. Finantzaketa pribatuaren bidez lortutakoak:

•	 Bilkideen, jarraitzaileen eta atxikien kuotak eta ekarpenak, konfiantzazko edo izenda-
pen askeko hautetsien ekarpenak barne.

•	 Federazioaren jarduera propioen produktuak, ondare propioaren kudeaketaren ondo-
riozko errendimenduak, sustapen-jardueren ondoriozko etekinak eta helburu espezi-
fikoetarako ematen dituen zerbitzuetatik lor daitezkeenak.

•	 Dirutan edo jenerotan jasotzen dituen dohaintzak, 8/2007 Legean aurreikusitako mo-
duan eta baldintzetan.

•	 Hitzartzen dituen mailegu edo kredituetatik lortutako funtsak.
•	 Jasotzen dituen jaraunspenak edo legatuak.

2.  Finantzaketa publikoaren bidez lortutakoak::

•	 Alderdi politikoen finantzaketari dagokionez une bakoitzean indarrean dagoen Eu-
ropako, Estatuko, Autonomia Erkidegoko edo tokiko legerian xedatutakoari jarraikiz 
jasotzen dituen diru-sarrerak.
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34. artikulua.- Sortze-ondarea

Eratu zenean, EH Bilduk ez zuen sortze-ondarerik

35. artikulua.- Kontuak emateko prozedura. Administrazioa, fiskalizazioa eta kontrola

Ekonomia- eta ondare-araubidearen administrazioa, fiskalizazioa eta kontrola honako arau hauei ja-
rraikiz egingo da:

3. Hegoaldeko Mahai Politikoak EH Bilduren kontu-proposamena landuko du urtean behin, eta 
Batzar Nagusiak onartu beharko du.

4. Aurrekontuak urtebeteko indarraldia izango du, eta abenduaren 31n itxiko da ekitaldi bakoi-
tzean.

5. EH Bilduren ekonomia- eta finantza-kudeaketa ekonomia- eta finantza-arduradunaren lana 
izango da. Arduradun horrek kontuak eman beharko ditu sei hilean behin Hegoaldeko Mahai 
Politikoan, eta Kontu Batzordearen aginduzko txostena aurkeztu beharko du.

6. Eduki ekonomikoko eskubide eta betebeharrak sorrarazten dituzten egintza eta dokumentu 
guztiak ikuskatzeko funtzioa Kontu Batzordeari dagokio.

7. Kontuak Kontuen Auzitegiari igorri beharko zaizkio urtean behin, legez ezarritako epearen 
barruan.

36. artikulua.- Dokumentu-araubidea

EH Bilduk, Bilkideen Liburua ez ezik, akta-liburuak, kontabilitate-liburuak, diruzaintza-liburuak eta 
inbentario eta balantzeen liburuak ere eramango ditu. Liburu horien edukia arauz finkatuko da, eta 
finantza- eta ondare-egoera eta indarrean dagoen legerian aurreikusitako betebeharren betetzea eza-
gutzeko aukera emango du.
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SEIGARREN KAPITULUA. FEDERAZIOAREN DESEGITEA

37. artikulua.- Desegitea

1. EH Bildu desegiteko, Alderdien Mahaiaren erabakia zein Biltzarrarena beharko da.

2. Biltzarrari dagokionez, hiru laurdenek espresuki hartutako erabakia beharko da, eta deialdia 
helburu bakar horrekin egingo da.

3. Desegitea aztertzeko Biltzarrerako deialdia koordinatzaile nagusiak egingo du, norberaren 
ekimenez edo Hegoaldeko Mahai Politikoko kideen hiru laurdenek hartutako erabakiz. Hala-
ber, Bilkideen % 50ek eskatzen dutenean egin beharko da EH Bildu desegiteko Biltzarrerako 
deialdia.

4. Desegiteari buruzko erabakiak likidazio-batzorde bat eratzea ekarriko du, eta batzorde hori 
arduratuko da EH Bilduren ondare-likidazioko prozesua kudeatzeaz. Desegitearen unean, 
zeuden finantza-betebeharrak bete ondoren geratzen den ondarea alderdien artean eta Eus-
kal Herriko eraikuntza nazionalaren eta jendarte-eraldaketaren alde diharduten erakundeen 
artean banatuko du Likidazio Batzordeak, Alderdien Mahaian erabakitako partaidetza ekono-
mikoko ehunekoen arabera.

AZKEN XEDAPENEN ARTEAN LEHENA

Estatutu hauek Biltzarrak onartzen dituenetik aurrera jarriko dira indarrean.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Estatutu hauek garatuko dituzten Erregelamenduak honako hauek dira, gutxienez (Hegoaldeko Mahai 
Politikoak Batzar Nagusiari aurkeztuko dizkio, hark onar ditzan):

•	 Kode etikoa.
•	 Bateraezintasun-araubidea.
•	 Hauteskunde-zerrendak egiteko prozedurak arautuko dituen erregelamendua.
•	 EH Bildun beste alderdi edo sektore politiko batzuk sartzeko erregelamendua.
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