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CRE EN PLURAL 

 

Eskubideen berdintasuna, feminismoa, nazio aniztasuna, kulturaniztasuna, 

eleaniztasuna, antifaxismoa, antiarrazismoa eta justizia soziala ukaezinak direla uste duen 

plataforma aalderdikoia gara. Gure arteko lotura da Espainiako pasaportea edukitzea, 

Britainia Handian bizitzea, Erresuma Batuko lurraldean, Espainiako Estatuak Londresen 

duen kontsulatuaren ardurapean, eta atzerrian bizi diren egoiliarren kontseilurako 

hautagaitza aurkezteko borondatea partekatzea, lurralde horretan bizi diren pertsonen 

komunitatearen artean erreferentziazko tresna izan gaitezen. 

Gure helburu nagusiak administrazio kontsularrarekiko harremana hobetzea da, harreman 

hori arinagoa, demokratikoagoa, eta gardenagoa izan dadin, eta, halaber, aholkua eta 

laguntza ematea EBn jada bizi diren pertsonei, migratzaile berriei edo Espainiako Estatura 

itzultzea erabakitzen dutenei, beharrezko izapideak errazteko, kontuan hartuta bizi garen 

Brexit osteko testuingurua. 

Era berean, gure lanaren zati bat Espainiako pasaportea duen komunitate egoiliarraren 

asoziazionismo multikultural eta eleanitza babestea eta bultzatzea izango da, sorlekua 

Latinoamerika, Afrika edo Espainiako estatuko berezko hizkuntzak eta kulturak dituen 

edozein lurralde eta nazio den alde batera utzita. 

Gure programa 5 puntutan laburbiltzen da, gure ustez oinarrizkoak direnak eta gure 

esperientziaren emaitza direnak, hainbat urtez kontsul-barruti honetan bizi ondoren: 

1.- Gardentasuna eta arintasuna komunitate emigratuaren eta administrazioaren 

arteko harremanetan. 

• Administrazio kontsularraren eta Estatuko gainerako administrazioen aurrean 

izapideak hobetu eta arintzeko lan egingo dugu, kontsulatuari herritarren aurrean 

gardentasuna eskatuko diogu eragiten dieten gai guztietan. 

• CREren postontzia irekiko dugu, jasotako kontsulta guztiak jaso, izapidetu eta 

erantzuteko, 5 eguneko epean, eta kontsuletxera eramateko. 

• Kontsulatuari gardentasunez eta arintasunez informatzea eskatuko diogu herritarrei 

hauteskunde-prozesuetan, estatu espainiarrean bizi diren pertsonek baldintza 

berberetan parte har dezaten bermatzeko, edozein dela ere deitutako hauteskunde-

prozesua. Halaber, prozesu horien eta jarraitu beharreko prozeduraren berri emango 

dugu, gure mugape kontsularrean bizi diren herritarrek eskubide osoz parte hartu 

ahal izan dezaten. 

• Gure mugapeko arreta kontsularra hobetzeko herritarren proposamenak jaso eta 

helaraziko ditugu. 

 



 

 

2.  Gardentasuna CREren lanean 

• Gure web orria aldian-aldian eguneratuko dugu, Kontseiluak egindako lanaren berri 

emateko, albiste kontsular interesgarriak emateko, gure mugape kontsularrean bizi 

den diasporaren eskubideei eta betebeharrei buruzko informazioa emateko eta 

intereseko lege-aldaketak jakinarazteko, bai Erresuma Batuko lurraldean, bai 

Espainiako lurraldean. 

• Sare sozialetako profiletan etengabeko jarduerari eutsiko diogu, gure komunitateak 

informatuta edukitzeko eta parte-hartzea sustatzeko. 

• CREren hileko newsletter bat sortuko dugu, webgunean eta sare sozialetan 

argitaratuko dena, eta gure kontaktuei posta elektronikoz banatuko zaie. 

• Aurrez aurreko topaketak edo topaketa telematikoak antolatuko ditugu 

komunitateekin, proposamenak jasotzeko eta egindako lanaren berri emateko, 

gutxienez urtean bitan. 

3. Herritarrei laguntzea Brexit-aren ondorioen aurrean 

• Brexit-aren eragina aztertu eta herritarrei helaraziko diegu, eta aldizka aldaketa edo 

murrizketa berrien berri emango diegu. 

• Kontsulatuaren eta herritarren arteko komunikazio-zubi gisa jardungo dugu, beren 

lan, hezkuntza, bizileku edo itzulera eskubideak kaltetu dakizkiekeen pertsonei 

laguntza eta aholkularitza emateko. 

• EU Settlement Scheme-rekin lotutako aldaketen berri emango diegu herritarrei. 

• Europar Batasuneko herrialdeetara egiten dituzten bisitetan osasun-estaldura 

izateko UK Global Health Insurance Card (GHIC) / New UK European Health 

Insurance Card (new UK EHIC) izeneko eskaerari buruzko informazioa eta aholkuak 

emango dizkiegu herritarrei. 

• Brexit-ari buruzko zalantzak argituko ditugu edo lotutako kontsultak birzuzenduko 

ditugu CREren postontziaren bidez. 

4. Britainia Handiko herritar migratzaileentzako arreta 

• Eskolatzeari, premia duten pertsonentzako gizarte-laguntzei eta abarri buruzko 

informazio-zubi gisa jardungo dugu. 



 

• Era berean, Espainiako Estatura itzultzeko izapideei, pentsioei, langabeziari, 

fiskalitateari, tituluen baliozkotzeari, eskolatzeari eta abarri buruzko informazioa 

emango dugu. 

 

4.1. Gure kontsul-mugapeko herritarren lan-eskubideen alde borrokatzea 

• Herritarrei lagunduko diegu National Insurance Number eskatzen. 

• Britainia Handiko langile autonomoei lagunduko diegu. 

4.2 Herritarrei jakinaraztea nola eskuratu osasun-arreta herrialde honetara eta 

Espainiara iristen direnean 

• Informazio-kanalak sortuko ditugu eta migratzaileentzako aholkularitza-lotura gisa 

jardungo dugu osasun-laguntzako erregistroak izapidetzeko. 

• Gure webgunearen bidez, NHSren bidez osasun-estaldura lortzeko beharrezko 

urratsak azalduko ditugu. 

• Britainia Handian bizi diren pertsonentzako Espainiako Estatuko osasun-laguntza 

publikoari buruzko informazioa emango dugu. 

4.3. Ikasi nahi duten herritarrei laguntzea eta ingeles-maila hobetzea 

• Erakunde komunitarioetan antolatutako ikaskuntza-aukerak sustatuko ditugu. 

• Ingelesa ikasi nahi duten eta ikastaroetara edo erakundeetara sartzeko sare propiorik 

ez duten herritarrei laguntzeko zerbitzuak sustatuko ditugu, adibidez, hizkuntza-

oztopoagatik. 

5. Kultura-ekintzak sustatzea ikuspuntu ireki, kulturaniztun eta eleaniztunetik 

• Kontsul-zerbitzuetan eta kultura-ekintzetan ekintza zehatzak proposatuko ditugu, 

Espainiako Estatuko hizkuntza guztien kultura- eta hizkuntza-aniztasuna erakusteko. 

• Kanpoko elkarte eta erakundeekiko lankidetza bultzatu eta zabalduko dugu, haien 

lana ezagutzera emateko eta sustatzeko, diasporako komunitateen kultura-loturei 

eusteko modu gisa. 


