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AURKEZPENA
Karlismoa sortu zenetik, estatuko nazionalitateen erabateko autogobernua
aldarrikatzen duen fenomeno soziopolitikoa da. Hiru mende arteko
mugimendu gisa, bere programa sakonduz, helduz eta aro garaikidera
egokituz joan da. Dokumentu honek bere ekintza politikoaren ardatz diren
puntuak laburtzen ditu.

KARLISMO HISTORIKOA
XIX. mendean sortu zen, garaiko gizartearen nahigabea bideratzean, bere
gizarte ereduaren defentsan hiru gerra mantentzeko gai izanik.

ALDERDI KARLISTA
Alderdia lehen gerran zehar eratu zen garai honetan pentsamendu politikoa sortu
zelarik, gaur egun oraindik ere bere esentzia konfederala, soziala eta estatua bere
oinarritik gorantz eraikitzeko eredua mantentzen duena.

XXI. MENDERAKO ARDATZAK

1. Pertsonaren eskubideak eta askatasunak:
Pertsonak osatzen du komunitatea, eta bere eskubideak mundu osoan
aitortuta daude Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 1. artikuluan.
Askatasuna arlo guztietan aldarrikatzen da, askatasun kolektiboak ezartzen
duen muga bakarra izanik, hori baita zuzenbide naturalaren ezaugarria.

2. Estatuko Buruzagitza:
Kontsulta bat egingo da berme guztiekin, herritarrek estatuko buruzagitza
askatasunez hauta dezaten. Galdera modu sinple eta zuzenean egingo
da: Monarkia edo Errepublika. Alderdi Karlistak errepubliken
konfederazioaren edo monarkia konfederalaren aukerak defendatuko ditu.

3. Lurraldeantolaketa:
Estatuen konfederazioa izango da, demokratikoki batasun hori lortzeko
hautagai diren herrien eta nazionalitateen elkarteak osatua. Federatutako
Errepublika desberdinen arteko elkartasunprintzipioak aginduko du.



4. Lurraldeautogestioa:
Herrien elkarbizitza askea eta borondatezkoa ahalbidetuko duen eredu
federatiboa sortzea da Alderdi Karlistaren helburuetako bat. Behetik gora
eraiki behar den lurraldeeredu batean sinesten dugu, modu erabat
demokratiko eta solidarioan, non herriek erabakitzeko gaitasuna izango
duten eta askatasunez kudeatu ahal izango diren.

5. Autodeterminazioa:
Autodeterminazioa, autogestioa kontsulta batean eta egun batean
gauzatzea da. Subiranotasunaren eta autogestioaren printzipioak herrien
eta nazionalitateen aukera askea errepubliken konfederazioan parte
izatera bideratu behar du. Estatu konfederala nazionalitateen itun gisa
sortzen da. Senatua ezabatuko da eta lurralde arteko ordezkaritza
ganbera batek ordezkatuko du.

6. Polizia:
Estatu bakoitzak bere poliziakidegoa izango du, eta konfederazioaren
lurralde osoan lurraldearteko arazoak konpontzeko eskumena duen
poliziakidego konfederatu bat sortuko da. Gaur egun dauden polizia
kidegoetako kideak, kidego batean edo bestean integratu ahal izango
dira, profilaren eta espezialitatearen arabera.

7. Armada:
Armada konfederala sortuko da konfederazioa kanpoerasoetatik
defendatzeko, eta plan estrategiko bateratu berri bat egingo da. Nazio
Batuen Erakundearen babespean egingo dira parte har dezakeen
kanpolaguntzako misio guztiak.

8. Sindikalismoa:
Pertsonen sindikazioa eta haien partehartze aktiboa sustatuko da.
Sindikatuak izaera soziopolitikoa duen erakundea izan behar du eta
pertsonen ekintza bideratu eta antolatu behar du, bai enpresaren
esparruan, bai eraldaketa sozial eta politikoetan.



10. Banku publikoa:
Kreditu Ofizialeko Institutuaren erreforma. Haren funtsak kooperatibasarea
finantzatzera bideratuta egongo dira, sortzen den tokian. Sektore pribatuko
finantzazioak murriztuko dira, baliabide horiek bideragarriak diren enpresa
publikoei eta kooperatibei bideratzeko. Kreditueragiketak behar bezala egiteaz
arduratuko dira bitarteko erakunde kudeatzaileak.

11. Fiskalitatea:
Errepublika bakoitzak bere zergasistema ezarriko du. Konfederazioak
zergasistema benetan progresiboa sustatuko du. Era berean, iruzur
fiskalaren aurka borrokatzeko beharrezkoak diren legezko mekanismoak
jarriko dira. Zergabilketa finkatu ahala, zeharkako zergak ezabatzea ere
sustatuko da, ez baitira guztiz bidezkoak.

9. Kooperatibismoa:
Kooperatibak sustatuko dira, haiek sortzeko eta ondoren garatzeko
baliabide definituez eta fiskalez hornituz. Horrela, langileek kudeatutako
produkziosare kooperatibo bat ezarriko da. Halaber, aholkularitza, kontrol
eta bilakaerarako idazkaritza bat sortuko da arlo honetan eraginkortasuna
lortzeko.

12. Nekazaritza:
Kooperatibetan elkartutako nekazari txiki eta ertainek nekazaritzako
produktuak manufakturatzea eta merkaturatzea erraztuko duen inbertsio
politika bultzatuko da. Horren ondorioz, nekazaritzako kooperatibaegiturari
eragiten dioten hondamendi naturaletarako funts propio bat sortuko da.

13. Irakaskuntza:
Publikoa, unibertsala eta elebiduna izango da. Estatu bakoitzak bere
programa akademikoa sortuko du, gobernu konfederalak gainbegiratuta,
konfederazioari eragiten dioten gaietan.

14. Hizkuntzak:
Hizkuntza autoktonoak lehen hezkuntzatik erabiltzea eta, hala badagokio,
berreskuratzea sustatuko da, eta koofizialak izango dira halakorik dagoen
tokietan.



15. Erlijioa:
Karlismoa, etengabe eboluzionatzen ari den mugimendu politikoa den
aldetik, gizartea bezala, ez da aldaketen salbuespen bat izan. Nahiz eta
bere erroak orientazio kristau batean oinarritzen dituen, Eliza Katolikoaren
eta bere Kontzilio Vatikano II. aren ildoei jarraituz, "Dignitates Humanae"
adierazpenak askatasun erlijiosoari buruz hitz egiten duenean, askatasun
horren partaide egiten da eta alderdi politiko bezala akonfesionala
deklaratzen da.

17. Sexuaskatasuna:
Inor ez da diskriminatuko bere sexuorientazioagatik. Horregatik
diskriminazio hori jasaten duten pertsonak defendatzeko lan egin eta
legeak egingo dira.

16. Osasuna:
Publikoa, unibertsala eta doakoa. Lurralde arteko kontseilu batek
koordinatuko du.

18. Teknologia berriak:
Teknologia berriak garatzearen eta ikastetxe guztietan sartzearen aldeko
apustu osoa. Era berean, atal honetan lehentasuna izango du pobrezia digitala
desagerrarazteak lurralde guztietan.

19. Ekologismoa:
Alderdi Karlistak, bere ikuspegi komunitarioari leial, garapen jasangarriko
eredu sozioekologikoa eraikitzea proposatzen du, non giza jarduera
bakoitzaren ingurumenbalantzea ekonomia eta politika gidatuko dituen
printzipioa izango den. Udalek Nazio Batuen Erakundearen Agenda 21eko
ekintzekin eta helburuekin duten konpromisoa sustatuko da.

20. Energia berriztagarriak:
Era guztietako energia garbiaren aldeko apustua egiten dugu, betiere
ingurumenarekin erasokorra ez bada, hidrokarburoen eta jatorri termiko
edo nuklearreko energiaren erabilera baztertuz.

21. Nazioarteko harremanak:
Gobernuorgano konfederalarentzat erreserbatuta egongo dira, eta
aginduzko aginduaren arabera jardungo dute.
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