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SUSPERRALDIRAKO EUROPAKO FUNTSAK ETA ABAR 
 

Euskal Herriko Federalistak Elkartean Topaketa ziklo bat antolatzen ari gara helburu bikoitzarekin. Alde 
batetik, suspertze-politika aktiboetan oinarritutako europar politikari buruz hausnartzea, finantza-
krisiaren ondoren ezarritakotik oso bestelakoa dena. Bestalde, Europar Batasuneko funtsak banatzeko 
proposamenaren izaera federalaren aukeretan sakontzea. Hilaren 9an egingo da zikloko lehen mahai 
ingurua, funtsak desblokeatzeko Kontseilu Europarraren bileraren bezperan. Gonbidatuak kualifikazio 
eta inplikazio handikoak dira. Gure asmoa gai horri berari buruzko bigarren hitzaldi batekin jarraitzea 
da, Espainian garatuko den Berreraikitze Funtsari buruzko batekin. You Tube kanalaren bidez jarraitu 
eta parte hartu ahalko duzue. 
 
UEF-Euskadirekin antolatu dugu ekitaldi hau. Gogoratuko duzuenez, aurreko eztabaidan Enrique 
Barón Federalisten eta Europazaleen Batasuneko presidentea izan genuen. Erakunde horrekin aurrera 
egiten ari gara Espainian eta Europan posizio federalistak indartzeko topaketa organiko batean. 
Logikoa denez, urrats guztiak Batzar Nagusi batean azaldu eta aztertuko dira, eta beharrezkoa den 
edozein erabaki esparru horretan hartuko da. 
 
Pandemiaren egoerak, ordea, aurrez aurreko bileren aukerari buruzko zuhurtzia erakustera behartzen 
gaitu. Izan ere, hasiera batean hilabete honetarako aurreikusita zegoen Urteko Batzarraren deialdia 
atzeratzea erabaki du Euskadiko Federalisten Zuzendaritza Batzordeak, egoera gehiago argitu arte eta 
gaur egun dauden mugikortasun-murrizketak kendu arte. 
 

Zuzendaritza Batzordea hainbat jarduera prestatzen ari da, Por una España Federal Elkartearekin eta 
beste erakunde federalista batzuekin koordinatuta, estatu federalak krisi honetan jarraitzen ari diren 
mekanikak aztertzeko. Hurrengo jardueraren programarekin utziko zaituztegu. Osasuna! 
 
SUSPERRALDIRAKO EUROPAKO FUNTSA URRATS BAT EUROPA FEDERALAGO BATERANTZ 

EUSKAL HERRIKO FEDERALISTAK ETA UEF-EUSKADIK ANTOLATUTAKO WEBINARRA 
2020ko abenduak 9, asteazkenean, 18:30 – 20:15 

Youtube euskal federalistak kanalaren bidez 
Hizlariak 

• Sandro Gozi, Europako Parlamentuko diputatua (Renew Europe Taldea) eta (UEF) Europako 
Federalisten Batasuneko presidentea, José Felix Merladetek (UEF-Euskadiko presidentea) 
aurkeztuta. 

• Javier Doz, Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko kidea, ECO ataleko 
lehendakariordea, CCOOko idazkari nagusiaren albokoa.  

• Carmelo Cedrone, Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko kide ohia  eta UIL 
sindikatuaren Europarako arduraduna, La Sapienza Unibertsitateko (Erroma) irakaslea. 

• Domènec Ruiz-Devesa, Europako Parlamentuko diputatua (Talde Sozialista) eta Spinelli (Europako 
federalistak) taldeko kidea. 

• Moderatzailea: Luis Miguel Pariza (Euskal Herriko Federalistak). 
www.federalistak.eus 

 

https://www.youtube.com/channel/UCh4PWZuqx-gU9uKSmb2_LnA
https://www.youtube.com/channel/UCh4PWZuqx-gU9uKSmb2_LnA
https://federalistak.eus/

