
ESKUBIDEAK ETA EGINBEHARRAK

Alderdikide guztiak dira berdinak eskubide eta eginbeharrei dagokienetan, Estatutuak ezartzen 
dituen mugen aurka jo gabe. 

Eskubideak

Alderdikidearen oinarrizko eskubideak honako hauek dira: 

1) Bere alderdikidetasunaren garapen egoki baterako beharrezko gaitze eta 
argibideak eskuratzea.

2) Alderdiaren Artezkaritza Sailengandik, eta horretarako jarritako erakundeen 
bitartez, Alderdiaren eraketa eta jarduerari eragin liezazkioketen arazo guztiei 
buruzko argibidea eta laguntza eskatzea.

3) Bere Udal Erakundearen Batzarretan sortzen diren eztabaida, hausnarketa eta 
boto-emateetan, erabateko adierazpen eta boto askatasunez parte hartzea.

4) Alderdiaren Antolakuntzako edozein kargu, izendapen edo hautapenerako 
aukeratu eta aukeratua izan ahal izatea.

Berraukeratua izan daitekeenak uko egin diezaioke izendapenari kasuan 
kasuko batzordearen aurrean, barne hauteskunde prozesuaren bigarren 
bueltan hautatuak izan daitezkeenen hautagai-zerrenda prestatzerakoan.

Era berean, barne kargu edo agintea duenak uko egin diezaioke beste kargu 
berri bat onartzeari arestiko idaztian ezarritako prozedura bera jarraituz.

5) Herri-agintari izateko aukeratu eta aukeratua izan ahal izatea.

6) Dagozkion Alderdiaren Auzi-erakundearen aurrera jotzea.

7) Alderdiaren Komunikabideetan bere iritziak askatasunez adieraztea. Iritzi 
horiek argitaratuko ez balira, doakionak jasoko lituzke beharrezko argibideak 
dagokion sailetik.

Alderdikidea ez da eskubide guztien jabe izango alderdikidetasun egunetik gutxienez 
bi urte igaro artean. Hau da, epe honen barruan, ezin izango dira uri eta herrialde 
mailako barne karguetarako hautagarriak izan, eta ez du izango Alderdian sartu nahi 
dutenei babes emaitza ahalmenik. 

Alderdikide erroldak, agiriak, ekonomi datuak edo exekutibak berak gordetzat jotzen 
duen dokumentazioa eskuartean erabiltzea eskatzen duen langileen kontrataziorako, 
gutxienez bi urtez, egon beharko da alderdikidetuta.

Eginbeharrak

Alderdikidearen oinarrizko eginbeharrak honako hauexek dira: 

1) Aberri, Herrialde eta Uri mailako Estatutuak, eta, era berean, hauek gauzatzen 
dituzten arautegiak zaintzea.
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2) Alderdiaren Batzordeek haurtutako erabakiak bete, bere antolakuntzaren 
arauak gorde eta bere helburuak lortzen laguntzea.

3) Alderdiaren jokaera politikoa, barne jardunbidea eta antolakuntza ezagutu eta 
zabaltzea.

4) Alderdiaren ekintza politikoan modu eraginkorrean jardutea.

5) Bere Uri Antolakuntzaren Batzarretara eta Alderdiak deitutako ekitaldietara 
joatea.
 

6) Alderdiak aurkezten dituen hautagaiei edota, hautagai izan ez eta, Alderdiak 
bermatzen dituenei botoa ematea.

7) Dagozkien batzordeek emandako Alderdiaren barruko kargu, izendapen eta 
hautapenak onartu eta betetzea, batzorde horiek karguok onartzera eragozten 
dizkion arrazoiak ontzat hartu ezik.

8) Beharrezko alderdikide-sariak ordaintzea, Uri Buru Batzarrak hori eragozten 
dizkion arrazoiak ontzat hartu ezik.

9) Euskara, hitzez eta idatziz, ikasten eta menperatzen ahalegintzea. Euskara 
erabili eta Alderdiaren barruan zein kanpoan euskara zabal dadin laguntzea.

10)Alderditik kanpo, kargu publiko baterako hautatua izateko aukera Alderdiaren 
exekutiba gaituari jakinaraztea eta haren baimenik gabe ez onartzea.
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