Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, irabazi-asmorik
gabekoa. Bere helburuak honako hauek dira: ingurugiroaren babesa,
erakunde publiko zein pribatu ezberdinek bultzaturik, ingurugiroan eragindako
ondorio negatiboei buruzko informazioaren bilketa, eta behar diren neurriak
hartzea erabaki batzuen aurrean, azken hauek arintzeko edo ezeztatzeko.
Erakundearen lana beraz, ingurugiroaren informazioaren analisian, lurraldean
eragiten duten egitasmoen inguruko lanketa teknikoan eta juridikoan, eta
irtenbideen bilaketan, alegazio edo beste jarduera legalen bitartez datza.
Zer egiten dugu?
Nafarroako ingurugiro eta lurraldea erasotzen duten plan eta egitasmoen aurkako errekurtso juridikoak. AHT,
hondakinen errausketa, zentral termikoak, akuiferoen gehiegizko ustiapena edo tentsio altuko lineak kasu.
Bizilagunen plataformetan, plataforma sozialetan eta entitate lokal txikietan garatzen diren ingurugiro eta
lurraldearen defentsaren aldeko borroken laguntza osagarria: aholkularitza, lanen koordinazioa, sareen
sortzea eta baliabideen eskaintza.
Lan egiten dugun proiektuen gaineko informazio eguneratu, baita ingurugiroan eragiten duten beste
egitasmo batzuen gaineko informazioa, hitzaldiak, informazio bilerak, txostenen argitalpenak, sare sozialetan
zabaltzea, kontsulten harrera, Parlamentuan agerpenak, eztabaida foroetan parte hartzea etabar…
Zer lortu dugu orain arte epaitegietan?
AHT: Castejon-Iruña AHTren Ingurumenaren gaineko Eraginen Aitorpenak legez kanpo uztea
Hondakinen errausketa: Nafarroako Hondakinen Kudeaketa Plan Integrala (NHKPI 2010-2020) legez kanpo
uztea.
Castejongo zentral termikoak: eraikitzeko baimena legez kanpo uztea.
Ingurumen informazioa jasotzeko eskubidea: Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Nafar Gobernuari
eskatzen zaion ingurumen informazio guztia herritarrei ematea behartzen du.
Aritzu (Anue) eta Lantz artean ireki nahi zuten ofita meategiaren proiektua erretiratzea.
Zer egin dezaket nik?
sustraierakuntza.org web gunean, Facebook eta Twitteren, edo sustrai@sustraierakuntza.org-en informatu.
Diru laguntza bat sartu ondoko kontu zenbaki batean:
 Euskadiko Kutxa / Caja Laboral: ES15 3035 0162 76 1620031982
 Nafarroako Rural Kutxa: ES67 3008 0089 68 2133776019
 CaixaBank (lehenengo Nafarroako Kutxa): ES60 2100 5198 01 2100210334
Diru emale egin eta errenta aitorpenean desgrabatu:
Izen-abizenak:
Helbidea:
Herria:

Posta kodea:

Telefonoa:

Faxa:

Posta elektronikoa:

Banku edo kutxaren izena:
Kontu zenbakia (‘IBAN’ 24 digitu):
Seihileko banku-helbideratzea:
5 € hilabetean

10 € hilabetean

Desgrabatu nahi duzu?

15 € hilabetean

€ hilabetean (beste bat)

IFZ/IFK:

Zure datu pertsonalen konfidentzialtasunak arduratzen gaitu. Hauen erabilera bakarra Sustrai Erakuntza Fundaziorako izango direla
bermatzen dugu.

Bidali sustrai@sustraierakuntza.org edo 31.590 Castejon 21. postakutxara.
Gurekin elkarlanean aritu eta zure errenta aitorpenean desgrabatu
Zure esku dago gure ingurumenaren deuseztapena gelditzea!

