
 

 

EUSKADIKO ELKARRIZKETA SOZIALEKO MAHAIAREN ADIERAZPENA 

UKRAINAKO GERRARI DAGOKIONEZ 

Euskadiko Elkarrizketa Sozialeko Mahaiak bere gaitzespen indartsua erakutsi nahi du 

Errusiak Ukrainari inbasioa egiteagatik, nazioarteko legeria argi eta garbi urratzen 

duelako, eta eskatu nahi du beharrezko neurriak har daitezela operazio militarrak 

berehala eteteko, herrialdea uzteko eta benetako elkarrizketa eta bake-elkarrizketak 

areagotzeko. 

Euskadiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak uste du gerra bidegabea eta ez-legitimoa 

dela. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu Ukrainako herriaren sufrimenduari, eta 

aitortu eta eskatu nahi dugu emakumeek eta haurrek babes berezia behar dutela 

gatazka-eremuetan, genero-indarkeriako arriskuen aurrean, bereziki sexu-indarkeriaren 

aurrean. 

Errusia herrialde bati eta bere herritarrei erasotzeaz gain, bakea, demokrazia eta 

elkartasuna erasotzen ari da, Europaren printzipio sortzaileak direnak. 

Euskadiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak uste du beharrezko neurri guztiak ezarri 

behar direla gerra latz honetatik ihes egiten duten pertsonak hartzeko, korridore 

humanitarioen ezarpena eta segurtasuna bermatuz eta harrera- eta birkokatze-planak 

eginez EBren barruan. 

Euskadiko Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak elkartasuna adierazi nahi dio gerraren 

amaiera eskatzen duen eta errepresaliatua, atxilotua eta espetxeratua izaten ari den 

errusiar herriari, iritzi askatasuna edo manifestazio askatasuna bezalako oinarrizko 

eskubideak aldarrikatzeagatik. 

Euskadiko Elkarrizketa Sozialerako Mahaia konprometituta dago balio demokratikoen 

eta gizarte-kohesioaren defentsarekin, langileak, enpresak eta herritarrak oro har 

babesteko neurriak hartu eta ezartzearekin. 

Euskadiko Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak egiaztatu duenez, gatazka horrek sortutako 

egoerak ondorio sozioekonomikoak izango ditu, bereziki energiaren kostuak gora egin 

izanak eta funtsezko ondasun eta zerbitzuen prezioetan eragiten duen goranzko 

presioak, eta dagoeneko eragiten ari zaie herritarrei, enpresei eta haien langileei. 



Euskadiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak kideen artean etengabeko gogoeta- eta 

komunikazio-bideari eusteko du, gerrak herritarrengan, enpresengan eta langileengan 

duen eragin sozioekonomikoa minimizatzeko beharrezko neurriak sustatu eta bultza 

daitezen. Horretarako, positiboki baloratzen du eta premiatzen du energiaren prezioak 

mugatzera eta hura eratzeko mekanismoak aldatzera bideratutako neurriak hartzea, bai 

eta indarrean dagoen legedian aurreikusitako tresnak erabiltzea ere, gure enpresen 

etorkizuna bermatzen eta enpleguaren suntsipena saihesten laguntzeko, Ukrainaren 

inbasioaren ondorioz sortzen ari den krisiari aurre egin ahal izateko. 

Euskadiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak balio demokratikoak eta gizarte-kohesioa 

defendatzen jarraituko du. Eta gizarte-elkarrizketaren bidez, pandemiak eragindako 

azken krisian ikasi dugun bezala, enpresen eta langileen onerako adostuko dugu. 
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