
JARRAITZAILEAK ONCE-KO UNIDAD PROGRESISTAKOAK. 
Denok gara U P. Denok gara ONCE.



UP hornitzen duen errealitate anitzarekin bat 
egiten dugu jarraitzaileok, Taldearen izpiritu demokratikoa 
aberasten duen gure jatorrien, pentsamoldeen 
eta ikuspuntuen aniztasunaz.



Jarraitzailea, NOR? ONCE-ko afiliatuak ez diren pertsonak, UP-ko ideiak defendatzen dituztenak, eta bai ONCE, 
ONCE Fundazioa eta ILUNION-en gobernurako Batasuna, Aurrerapena, Berdintasuna, Solidaritatea, 
Parte- hartzea eta Independentzia printzipioekin bat egiten dutenak. Jarraitzailea, ZERTARAKO? 
Nire ideiak eta iradokizunez ONCE-ren hobekuntzaren alde egin ahal izateko. UP-ko egunean-eguneroko bizitzan parte hartzeko. 
ONCE-ren, bere Fundazioaren eta ILUNION-eko kolektiboen arteko elkar bizitza sustatzeko. Jarraitzaileen ordezkaritza: 
Kongresoa. 2 ordezkari Estatu Exekutiban. 2 ordezkariraino Lurralde Batzordean. 
Taldearen Batzarra. 2 ordezkariraino Taldearen Exekutiban. Jarraitzailea, NOLA? Galdetegi bati erantzunaz eta nahi izan ezkero 
beti boluntarioa izango den kuota ordainduz. Jarraitzailea, ZERGATIK? Bat egiten dudalako: 
1. UP-KO OINARRIZKO BALIOEKIN: Afiliatuen eta pertsona desgaituen babesarekin. Berdintasunarekin eta diskriminazioren aurka. 
Errealitate independiente eta gizarteratzearen errealitatearen aldeko autonomia pertsonalarekin. 
Pertsona desgaituen elkarteen mugimenduarekiko solidaritatearekin. 2. BERE HELBURU NAGUSIENEKIN: 
ONCE-ren eta bere Fundazioaren batasun instituzionalaren aldeko babesarekin. ONCE-ren beharrezkoa den autonomia 
eta egonkortasun finantzieroa aldarrikatzearekin bere helburuak lortzeko. Inplikatzen diren kolektiboen aniztasuna, 
ideiak adierazteko askatasuna, informazioa, eta parte- hartze osoari bultzada ematen dion ereduari laguntza ematearekin. 
ZEINTZUK DIRA NIRE ESKUBIDEAK? Irekiak diren ekitaldi orotan parte hartu, bai zentralak zein Taldeak antolatutakoak. 
Bilera irekietan hitza hartu. Elkartearen printzipio, balore eta ihardueren inguruko formazioa jaso. Beste jarraitzaileekin ohiko 
harremanak mantendu. ZEIN DA NIRE ARDURA? Elkartearen helburuekiko konpromisoa. Esatatutuen arauei jaramon egin. 
UP-ko helburuen aurkako bestelako elkarteko kide ez izan. UP-ko gobernuaren organoekin lan koordinatua egin. 
Gure parte-hartze aktiboa eskatzen denean elkartearekin lanean jardun.



ONCE-KO UNIDAD PROGRESISTAKOAK. 
San Bartolome, 6-1.a. 28004 Madril. 
Telefonoak: bederatzi bat, hiru zero zortzi, bost bost, sei zortzi, eta 
bederatzi bat, hiru zero zortzi, bost zazpi, hiru zazpi.
Behin betiko Idazkaritzaren Eposta: central@unidadprogresista.org. 
Progreso Aldizkariaren Eposta: progreso@unidadprogresista.org. 
Saltzailearen Ahotsaren Eposta: lavozdelvendedor@unidadprogresista.org. 
www.unidadprogresista.org. 
Whatsapp: sei zero zortzi, zortzi bederatzi zazpi, zazpi zero hiru. 
Twitter: @UP_ONCE. 
Facebook: Unidad-Progresista.
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