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0806 nazioarteko politika 

 

nazio-independentzia 
            RT  independentzia-gerra  (0816) 
            RT  mugimendu autonomiazalea  (0431) 
            RT  subiranotasun nazionala  (1231) 
NT1  autodeterminazioa  
            RT  erreferenduma  (0416) 
NT1  deskolonizazioa  
NT1  independentzia ekonomikoa  
            RT  elkarren mendekotasun ekonomikoa  (1611) 
            RT  garatzen ari den herrialdea  (1611) 
NT1  independentzia teknologikoa  
            RT  ezaguera teknikoak  (6411) 
            RT  garatzen ari den herrialdea  (1611) 
            RT  giltza eskura fabrika  (6806) 
            RT  teknologia-transferentzia  (6411) 
NT1  janariz hornitzeko buruaskitasuna  
            RT  nekazaritzako ekoizpen-politika  (5611) 
NT1  kolonialismoa  
NT1  nazio-askapenerako mugimendua  
NT1  nazio-batasuna  
            RT  Alemaniaren batasuna  (0816) 
 
 
nazioarteko akordioa 
            RT  aduana-zergei buruzko akordioa  (2011) 
            RT  akordio monetarioa  (2406) 
            RT  berresteko ahalmena  (0406) 
            RT  merkataritzako akordioa  (2021) 
            RT  nazioarteko lankidetza  (0811) 
            RT  nazioarteko zuzenbidea  (1231) 
            RT  negoziatzeko ahalmena  (0406) 
            RT  oinarrizko produktuei buruzko akordioa  
(2021) 
            RT  zuzenbidearen iturriak  (1206) 
NT1  akordio baten berrespena  
            RT  berresteko ahalmena  (0406) 
NT1  akordio baten kontraordaina  
            RT  arrantza-akordioa  (5641) 
NT1  akordio baten luzapena  
NT1  akordio bati atxikitzea  
            RT  EE kanpo-eskumenak  (1011) 
            RT  Europar Batasunaren nazioarteko eginkizuna  
(1016) 
NT1  akordio ekonomikoa  
            RT  lankidetza ekonomikoa  (0811) 
            RT  politika ekonomikoa  (1606) 
NT1  akordioaren berrikuspena  
            RT  EE Itunen berrikuspena  (1011) 
NT1  akordioaren salaketa  
NT1  alde anitzeko akordioa  
NT1  alde biko akordioa  

            RT  arrantza-akordioa  (5641) 
NT1  babes-klausula  
            RT  aduana-zergen politika bateratua  (2011) 
            RT  GATT  (2021) 
            RT  merkataritza-politika  (2006) 
            RT  merkataritzako akordioa  (2021) 
            RT  ordainketa-balantza  (2406) 
NT1  elkartze-akordioa  
            RT  EE Elkartze Kontseilua  (1016) 
            RT  EE elkartze-akordioa  (1016) 
            RT  herrialde elkartua  (0811) 
NT1  esparru-akordioa  
NT1  itun baten protokoloa  
  NT2  finantza-protokoloa  
            RT  EE akordioa  (1016) 
NT1  ituna sinatzea  
NT1  lankidetza-akordioa  
            RT  EE lankidetza-akordioa  (1016) 
            RT  Europako lankidetza  (0811) 
            RT  mugaz gaindiko lankidetza  (0811) 
            RT  nazioarteko lankidetza  (0811) 
NT1  nazioarteko negoziazioa  
            RT  aduana-zergen negoziazioa  (2011) 
            RT  EE akordio baten negoziazioa  (1016) 
            RT  EE kanpo-eskumenak  (1011) 
            RT  gatazken konponketa  (0816) 
 
 
nazioarteko erakundea 
            RT  erakunde-jarduna  (0431) 
NT1  nazioarteko erakunde baten zabalkuntza  
            RT  Europar Batasunaren zabalkuntza  (1016) 
NT1  nazioarteko erakunde batetik baztertzea  
            RT  nazioarteko zehapena  (0806) 
NT1  nazioarteko funtzio publikoa  
            RT  Europako funtzio publikoa  (1006) 
            RT  funtzio publikoa  (0436) 
  NT2  nazioarteko funtzionarioa  
NT1  parlamentu-biltzarra  
            RT  parlamentua  (0421) 
 
 
nazioarteko politika 
NT1  alde anitzeko harremanak  
            RT  alde anitzeko laguntza  (0811) 
            RT  nazioarteko lankidetza  (0811) 
NT1  alde biko harremanak  
            RT  alde biko laguntza  (0811) 
            RT  nazioarteko lankidetza  (0811) 
NT1  behaketa-misioa  
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NT1  bi Alemanien arteko harremanak  
            RT  Alemaniaren batasuna  (0816) 
            RT  Berlingo Estatutua  (0816) 
NT1  bisita ofiziala  
NT1  Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko 
harremanak  
            RT  bakezko bizikidetza  (0816) 
            RT  bloke-politika  (0816) 
            RT  Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko 
merkataritza  (2021) 
            RT  Esportazioen gaineko Alde Anitzeko 
Kontrolerako Koordinazio Batzordea  (6411) 
NT1  harreman diplomatikoak  
  NT2  babes diplomatikoa  
            RT  Europako herritartasuna  (1016) 
            RT  lurraldez kanpokotasuna  (1231) 
  NT2  ordezkaritza diplomatikoa  
    NT3  begiralea  
    NT3  enbaxada  
    NT3  Europar Batasunerako ordezkaritza 
iraunkorra  
            RT  Ordezkari Iraunkorren Lantaldea  (1006) 
    NT3  kontsulatua  
    NT3  lanbide diplomatikoa  
    NT3  ukiezintasun diplomatikoa  
  NT2  parlamentu-diplomazia  
  NT2  protokolo diplomatikoa [V4.2]  
NT1  harreman ekonomikoak  
            RT  batasun ekonomikoa  (1621) 
            RT  harreman monetarioak  (2406) 
            RT  lankidetza ekonomikoa  (0811) 
            RT  Munduko Bankua  (7606) 
            RT  nazioarteko finantzak  (2406) 
NT1  Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak  
            RT  garatzen ari den herrialdea  (1611) 
            RT  Hainbat Zuntz Motari buruzko Akordioa  
(2021) 
            RT  herrialde industrializatua  (1611) 
            RT  Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
merkataritza  (2021) 
NT1  nazioarteko bilera  
            RT  nazioarteko lankidetza  (0811) 
  NT2  gailurreko bilera  
            RT  estatuburua  (0406) 
            RT  Europako lankidetza  (0811) 
            RT  Kontseilu Europarra  (1006) 
  NT2  ministroen konferentzia  
            RT  Europar Batasuneko Kontseilua  (1006) 
            RT  ministroa  (0436) 
  NT2  nazioarteko konferentzia  

    NT3  Europako konferentzia  
    NT3  NBE konferentzia  
            RT  NBE  (7606) 
NT1  nazioarteko harremanak  
            RT  defentsa-politika  (0821) 
            RT  nazioarteko lankidetza  (0811) 
            RT  nazioarteko merkataritza  (2021) 
            RT  nazioarteko segurtasuna  (0816) 
NT1  nazioarteko laguntza  
            RT  laguntza-politika  (0811) 
NT1  nazioarteko zehapena  
            RT  nazioarteko erakunde batetik baztertzea  
(0806) 
            RT  nazioarteko segurtasuna  (0816) 
NT1  ordena ekonomiko berria  
            RT  ezagutzaren ekonomia [V4.2]  (1621) 
            RT  garapenerako eskubidea  (1236) 
NT1  zehapen ekonomikoa  
            RT  trukeen murrizketa  (2021) 
NT1  zehapen militarra  
 
 
nazioarteko tresna 
            RT  giza eskubideak  (1236) 
            RT  Giza Eskubideen eta Herrien Eskubideen 
Afrikako Gutuna  (1236) 
            RT  nazioarteko zuzenbidea  (1231) 
NT1  jokaera-kodea  
            RT  itsas konferentzia  (4821) 
            RT  nazioarteko zuzenbidea  (1231) 
NT1  nazioarteko ebazpena  
  NT2  NBE ebazpena  
NT1  nazioarteko gomendioa  
NT1  nazioarteko gutuna  
  NT2  Europako gutuna  
  NT2  Nazio Batuen Gutuna  
            RT  NBE  (7606) 
NT1  nazioarteko konbentzioa  
            RT  AKOB-EE hitzarmena  (1016) 
            RT  arrantza-akordioa  (5641) 
            RT  zerga-hitzarmena  (2446) 
  NT2  Europako konbentzioa  
            RT  Europako Kontseilua  (7611) 
    NT3  Giza Eskubideen aldeko Europako 
Konbentzioa  
            RT  Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna  (1016) 
            RT  Giza Eskubideen Gutuna  (1236) 
  NT2  NBE konbentzioa  
NT1  NBE nazioarteko ituna 
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0811 lankidetza-politika 

 

laguntza humanitarioa 
            RT  Europako Erkidegoko Bulego Humanitarioa  
(1006) 
NT1  errefuxiatuentzako laguntza  
            RT  errefuxiatu politikoa  (0431) 
            RT  errefuxiatua  (0816) 
NT1  ezbeharrak jotakoentzako laguntza  
            RT  gizakiak eragindako hondamendia  (5216) 
            RT  herri-babesa  (0431) 
            RT  hondamendi naturala  (5216) 
            RT  lehen sorospenak  (2841) 
NT1  nazioarteko boluntarioa  
            RT  medikua  (2841) 
            RT  ongintzako erakundea  (2826) 
 
 
laguntza-politika 
            RT  garapen ekonomikoa  (1611) 
            RT  garapen-politika  (1606) 
            RT  nazioarteko laguntza  (0806) 
NT1  alde anitzeko laguntza  
            RT  alde anitzeko harremanak  (0806) 
NT1  alde biko laguntza  
            RT  alde biko harremanak  (0806) 
NT1  borondatezko lankidea  
NT1  elikagai-laguntza  
            RT  eskasia  (2016) 
            RT  gosea  (2841) 
            RT  Munduko Elikagai Programa  (7606) 
            RT  nekazaritzako soberakina  (5611) 
NT1  emaria  
            RT  ongintzako erakundea  (2826) 
NT1  Europako Garapen Funtsa  
            RT  EE funtsa  (1021) 
NT1  finantza-laguntza  
            RT  finantza-lankidetza  (0811) 
            RT  garapen-bankua  (2416) 
            RT  mikrokreditua  (2416) 
NT1  garapenerako laguntza  
            RT  garapen ekonomikoa  (1611) 
            RT  garapenerako eskubidea  (1236) 
NT1  gauzazko laguntza  
NT1  hezkuntza-laguntza  
NT1  kanporako laguntza  
            RT  hirugarren herrialdea  (0811) 
NT1  laguntza ekonomikoa  
            RT  lankidetza ekonomikoa  (0811) 
            RT  sostengu ekonomikoa  (1606) 
NT1  laguntza pribatua  
            RT  ongintzako erakundea  (2826) 

NT1  laguntza-araubidea  
            RT  Erkidegoaren finantzaketa-araubidea  (1021) 
            RT  sostengu-politika  (1606) 
  NT2  herrialde emailea  
  NT2  itzuli beharrik gabeko laguntza  
  NT2  laguntza etetea  
  NT2  laguntza-programa  
  NT2  laguntzaren baldintzak  
            RT  Erkidegoaren finantzaketa-kuota  (1021) 
            RT  hautagarritasun-irizpidea  (1021) 
  NT2  laguntzaren banaketa  
  NT2  laguntzaren ebaluazioa  
            RT  Europako Erkidegoko Bulego Humanitarioa  
(1006) 
            RT  proiektuen ebaluazioa  (4021) 
  NT2  laguntzaren erabilera  
  NT2  laguntzaren finantzaketa  
            RT  finantzaketa  (2426) 
            RT  garapen-bankua  (2416) 
  NT2  laguntzaren onuraduna  
  NT2  laguntzen koordinazioa  
NT1  laguntzaren iturria  
NT1  osasun-laguntza  
NT1  presako laguntza  
 
 
lankidetza-politika 
NT1  aduana-lankidetza  
            RT  aduana-arauak  (2011) 
            RT  aduana-batasuna  (2011) 
NT1  arabiar eta afrikarren arteko lankidetza  
NT1  Elkarte Euro-mediterraneoa  
NT1  elkartu gabeko herrialdea  
NT1  eskualde-lankidetza  
            RT  eskualde-laguntza  (1606) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  industria-politika  (6806) 
            RT  nekazaritzako eskualde-politika  (5606) 
NT1  europar eta arabiarren arteko lankidetza  
            RT  petrolioa  (6616) 
NT1  finantza-lankidetza  
            RT  finantza-akordioa  (2406) 
            RT  finantza-laguntza  (0811) 
            RT  lankidetza monetarioa  (2406) 
            RT  Munduko Bankua  (7606) 
NT1  hegoaldeko herrien arteko lankidetza  
            RT  garatzen ari den herrialdea  (1611) 
NT1  herrialde elkartua  
            RT  elkartze-akordioa  (0806) 
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NT1  herrialde kidea  
NT1  hezkuntza-arloko lankidetza  
            RT  hezkuntza-politika  (3206) 
NT1  hirugarren herrialdea  
            RT  jatorrizko produktua  (2021) 
            RT  kanporako laguntza  (0811) 
NT1  industria-lankidetza  
            RT  Europako industria-esparrua  (6806) 
            RT  ezaguera teknikoak  (6411) 
            RT  industria-ikerketa  (6416) 
            RT  industria-politika  (6806) 
            RT  industrien arteko harremanak  (6806) 
            RT  normalizazioa  (6411) 
            RT  teknologia-transferentzia  (6411) 
  NT2  osagarritasun-akordioa  
NT1  ingurumen-lankidetza  
            RT  ingurumenaren babesa  (5206) 
NT1  justizia-lankidetza  
            RT  EB justizia-lankidetza  (1016) 
            RT  presoen lekualdaketa  (1216) 
            RT  terrorismoa  (0431) 
  NT2  Europako epai-esparrua  
            RT  Europako Politika Lankidetza  (1016) 
NT1  kultur lankidetza  
            RT  kultur erakundea  (2826) 
            RT  kultur harremanak  (2831) 
            RT  kultur politika  (2831) 
NT1  lankidetza ekonomikoa  
            RT  akordio ekonomikoa  (0806) 
            RT  harreman ekonomikoak  (0806) 
            RT  integrazio ekonomikoa  (1606) 
            RT  konbergentzia ekonomikoa  (1606) 
            RT  laguntza ekonomikoa  (0811) 
            RT  lankidetza monetarioa  (2406) 
            RT  politika ekonomikoa  (1606) 
NT1  lankidetza juridikoa  
            RT  legerien hurbilketa  (1011) 
NT1  lankidetza militarra  
            RT  arin erreakzionatzeko indarra  (0821) 
            RT  defentsa-politika  (0821) 
            RT  Europako Armada Taldea  (7611) 
            RT  kanpora bidalitako indarrak  (0821) 
NT1  lankidetza politikoa  
            RT  Europako Politika Lankidetza  (1016) 
            RT  politika  (0431) 
  NT2  integrazio politikoa  
            RT  eskualde-integrazioa  (1616) 
            RT  Europako batasun politikoa  (1016) 
    NT3  politiken hurbilketa  
NT1  lankidetza teknikoa  

            RT  teknologia  (6411) 
            RT  teknologia-transferentzia  (6411) 
NT1  lankidetza zientifikoa  
            RT  ikerketa zientifikoa  (6416) 
            RT  ikerketa-politika  (6416) 
  NT2  zientzia-trukea  
            RT  ikerketa-politika  (6416) 
            RT  kultur harremanak  (2831) 
NT1  merkataritzako lankidetza  
            RT  merkataritza-politika  (2006) 
            RT  merkataritzako akordioa  (2021) 
NT1  mugaz gaindiko lankidetza  
            RT  lankidetza-akordioa  (0806) 
            RT  mugako eskualdea  (1616) 
NT1  nazioarteko lankidetza  
            RT  alde anitzeko harremanak  (0806) 
            RT  alde biko harremanak  (0806) 
            RT  kanpo-politika  (0816) 
            RT  lankidetza-akordioa  (0806) 
            RT  nazioarteko akordioa  (0806) 
            RT  nazioarteko bilera  (0806) 
            RT  nazioarteko harremanak  (0806) 
  NT2  Europako lankidetza  
            RT  EB gobernu arteko lankidetza  (1016) 
            RT  gailurreko bilera  (0806) 
            RT  lankidetza-akordioa  (0806) 
    NT3  Europako integrazioa  
            RT  eskualde-integrazioa  (1616) 
            RT  europar nortasuna  (2831) 
            RT  integrazio ekonomikoa  (1606) 
            RT  integrazio monetarioa  (2406) 
      NT4  Europako historia  
      NT4  europar ideiaren sustapena  
            RT  Erkidegoaren babesa  (1016) 
            RT  sentsibilizazio-kanpaina  (0431) 
        NT5  Europaren ikurra  
            RT  sentsibilizazio-kanpaina  (0431) 
        NT5  Europaren ikuskera  
      NT4  europar mugimendua  
            RT  alderdi europarra  (0411) 
            RT  iritzi-mugimenduak  (0431) 
            RT  sentsibilizazio-kanpaina  (0431) 
      NT4  mugimendu antieuropeista  
            RT  Europar Batasunaren zabalkuntza  (1016) 
NT1  nekazaritzako lankidetza  
            RT  nekazaritza-politika  (5606) 
NT1  polizia-lankidetza  
            RT  EB polizia-lankidetza  (1016) 
  NT2  Interpol 
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0816 nazioarteko oreka 

 

bakea 
NT1  bakea ezartzea  
NT1  Bakearen aldeko Elkartea  
            RT  Ipar Atlantikoko Lankidetza Kontseilua  
(7621) 
NT1  bakeari eustea  
NT1  bakezko bizikidetza  
            RT  Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko 
harremanak  (0806) 
NT1  bloke-politika  
            RT  Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko 
harremanak  (0806) 
NT1  Contadorako Taldea  
            RT  Latinoamerika  (7216) 
NT1  Eurotaldea  
            RT  NATO  (7621) 
NT1  gatazken konponketa  
            RT  nazioarteko negoziazioa  (0806) 
  NT2  nazioarteko tartekaritza  
            RT  nazioarteko jurisdikzioa  (1226) 
  NT2  su-etena  
NT1  gerra hotza  
NT1  nazio askotako indarrak  
            RT  NBE Segurtasun Kontseilua  (7606) 
 
 
gerrako biktima 
            RT  biktima  (1216) 
            RT  gerrako kalteak  (0816) 
            RT  nazioarteko zuzenbide humanitarioa  (1236) 
NT1  biktima zibila  
NT1  deportatua  
NT1  gerrako presoa  
NT1  gudulari ohia  
 
 
kanpo-politika 
            RT  Atzerriari eta Segurtasunari buruzko Politika 
Bateratua  (1016) 
            RT  nazioarteko lankidetza  (0811) 
NT1  ez lerrokatzea  
            RT  nazioarteko segurtasuna  (0816) 
NT1  inperialismoa  
NT1  isolazionismoa  
NT1  neutraltasuna  
            RT  nazioarteko gatazka  (0816) 
            RT  nazioarteko segurtasuna  (0816) 
 
 

nazioarteko arazoa 
NT1  Alemaniaren batasuna  
            RT  Alemania  (7206) 
            RT  Alemaniako Errepublika Demokratikoa  
(7231) 
            RT  bi Alemanien arteko harremanak  (0806) 
            RT  nazio-batasuna  (0806) 
NT1  Armeniako arazoa  
NT1  Berlingo Estatutua  
            RT  Alemania  (7206) 
            RT  Alemaniako Errepublika Demokratikoa  
(7231) 
            RT  bi Alemanien arteko harremanak  (0806) 
NT1  errefuxiatua  
            RT  errefuxiatu politikoa  (0431) 
            RT  errefuxiatuentzako laguntza  (0811) 
            RT  Errefuxiatuentzako Nazio Batuen goi-
komisarioa  (7606) 
            RT  nahitaezko migrazioa  (2811) 
NT1  estatutu politikoa  
NT1  Jerusalemgo Estatutua  
NT1  Kurdistango arazoa  
NT1  Palestinako arazoa  
            RT  Palestinako lurralde autonomoak  (7226) 
NT1  Tibeteko arazoa  
NT1  Zisjordaniako arazoa  
 
 
nazioarteko gatazka 
            RT  nazioarteko zuzenbide publikoa  (1231) 
            RT  neutraltasuna  (0816) 
NT1  esku-hartze militarra  
NT1  esku-sartzea  
NT1  gatazken prebentzioa  
NT1  gerra  
            RT  armada  (0821) 
            RT  erlijio-gatazka  (1236) 
            RT  gerra zibila  (0431) 
            RT  gerrako ekonomia  (1621) 
            RT  gerrako krimena  (1236) 
  NT2  Bigarren Mundu Gerra  
  NT2  garbiketa etnikoa  
  NT2  gerra nuklearra  
            RT  arma nuklearra  (0821) 
            RT  teknologia nuklearra  (6621) 
  NT2  independentzia-gerra  
            RT  nazio-independentzia  (0806) 
  NT2  Lehen Mundu Gerra  
  NT2  muga-gerra  
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NT1  gerra-zuzenbidea  
            RT  giza eskubideak  (1236) 
            RT  nazioarteko zuzenbide publikoa  (1231) 
NT1  gerrako kalteak  
            RT  gerrako biktima  (0816) 
NT1  lurralde okupatuak  
NT1  nazioarteko auzia  
  NT2  lurralde-auzia  
            RT  lurralde-zuzenbidea  (1231) 
NT1  okupazio militarra  
            RT  lurralde-zuzenbidea  (1231) 
 
 
nazioarteko segurtasuna 
            RT  ez lerrokatzea  (0816) 
            RT  nazioarteko harremanak  (0806) 
            RT  nazioarteko zehapena  (0806) 
            RT  neutraltasuna  (0816) 
NT1  alde desmilitarizatua  
NT1  armagabetzea  
            RT  berrarmatzea  (0821) 
  NT2  arma nuklearrak ez ugaritzea  
    NT3  bake-zona  
    NT3  desnuklearizazioa  
  NT2  armamentuen mugaketa  
    NT3  ABM akordioa  

    NT3  SALT akordioa  
            RT  defentsa-politika  (0821) 
    NT3  START akordioa  
  NT2  armen suntsiketa  
  NT2  indarren txikipena  
NT1  armamentuak ez ugaritzea  
            RT  arma-merkataritza  (0821) 
            RT  erabilera bikoitzeko teknologia  (6411) 
            RT  esportazioen kontrola  (2006) 
NT1  armamentuen kontrola  
            RT  armamentu-politika  (0821) 
NT1  eskualde-segurtasuna  
NT1  espazioaren militarizazioa  
            RT  espazioaren erabilera  (1231) 
            RT  espazioko arma  (0821) 
            RT  industria aeroespaziala  (6821) 
NT1  euromisila  
NT1  Europako Armagabetzeari buruzko 
Konferentzia  
NT1  Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea  
NT1  Europako segurtasuna  
            RT  Atzerriari eta Segurtasunari buruzko Politika 
Bateratua  (1016) 
            RT  Europako defentsa-politika  (0821) 
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0821 defentsa 

 

armada 
            RT  arin erreakzionatzeko indarra  (0821) 
            RT  erregimen militarra  (0406) 
            RT  gerra  (0816) 
            RT  hilerri militarra [V4.2]  (2846) 
NT1  aireko armada  
NT1  armada profesionala  
NT1  diziplina militarra  
            RT  desobedientzia zibila  (0431) 
NT1  erreserbako armada  
NT1  itsas armada  
NT1  izaera militarreko indarra  
  NT2  zerbitzu sekretua  
            RT  industria-espioitza  (6411) 
    NT3  espioitza  
            RT  komunikazioen babesa  (1236) 
NT1  kanpora bidalitako indarrak  
            RT  base militarra  (0821) 
            RT  lankidetza militarra  (0811) 
NT1  langile militarrak  
NT1  langile zibilak  
NT1  lehorreko armada  
NT1  mertzenarioa  
NT1  prestakuntza militarra  
  NT2  maniobra militarrak  
NT1  soldadutza  
  NT2  borondatezko zerbitzua  
  NT2  emakumeen soldadutza  
  NT2  intsumisioa  
            RT  desobedientzia zibila  (0431) 
  NT2  kontzientzia-eragozpena  
            RT  indarkeriarik eza  (0431) 
            RT  iritzi-askatasuna  (1236) 
  NT2  zerbitzu zibila  
NT1  zuzenbide militarra [V4.2]  
            RT  jurisdikzio militarra  (1226) 
            RT  zigor-zuzenbide militarra  (1216) 
            RT  zuzenbide publikoa  (1206) 
 
 
armamentu-politika 
            RT  armamentuen kontrola  (0816) 
NT1  arma-hornidura  
NT1  arma-merkataritza  
            RT  armamentuak ez ugaritzea  (0816) 
            RT  esportazioen kontrola  (2006) 
            RT  legez kontrako trafikoa  (2006) 
NT1  armagintza  
            RT  armamentua  (0821) 

            RT  ikerketa militarra  (6416) 
            RT  puntako industria  (6806) 
            RT  teknologia berria  (6411) 
NT1  armak metatzea  
NT1  armamentuen harmonizazioa  
NT1  Europako armamentu-politika  
 
 
armamentua 
            RT  armagintza  (0821) 
            RT  ikerketa militarra  (6416) 
NT1  abiazio militarra  
            RT  aireko flota  (4826) 
  NT2  bonbaketaria  
  NT2  borroka-hegazkina  
            RT  hegazkina  (4826) 
  NT2  borroka-helikopteroa  
            RT  helikopteroa  (4826) 
NT1  arma debekatua [V4.2]  
NT1  arma ez-letala  
NT1  arma konbentzionala  
  NT2  arma su-eragilea  
  NT2  borroka-ibilgailua  
  NT2  pertsonen aurkako arma  
  NT2  su-arma eta munizioak  
            RT  arma pertsonala  (0431) 
NT1  espazioko arma  
            RT  espazioaren militarizazioa  (0816) 
NT1  itsas indarra  
            RT  merkataritzako ontzidia  (4821) 
  NT2  hegazkin-ontzia  
  NT2  itsaspekoa  
NT1  laser arma  
NT1  misila  
  NT2  kontinente arteko misila  
  NT2  misil balistikoa  
  NT2  misilen aurkako defentsa  
  NT2  urrutitik gidatutako misila  
NT1  suntsipen handiko arma  
  NT2  arma biologikoa  
  NT2  arma kimikoa  
            RT  Arma Kimikoak Debekatzearen aldeko 
Erakundea  (7606) 
            RT  hosto-galtzea  (5216) 
  NT2  arma nuklearra  
            RT  gerra nuklearra  (0816) 
            RT  teknologia nuklearra  (6621) 
    NT3  arma nuklear estrategikoa  
    NT3  arma nuklear taktikoa  
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defentsa-politika 
            RT  lankidetza militarra  (0811) 
            RT  nazioarteko harremanak  (0806) 
            RT  SALT akordioa  (0816) 
NT1  base militarra  
            RT  kanpora bidalitako indarrak  (0821) 
NT1  berrarmatzea  
            RT  armagabetzea  (0816) 
NT1  defentsa estrategikoa  
NT1  defentsa-aurrekontua  
            RT  aurrekontua  (2436) 
NT1  defentsa-gastuak  

NT1  defentsako estatistika  
            RT  estatistika  (1631) 
NT1  disuasioa  
NT1  Europako defentsa-politika  
            RT  defentsa-politika bateratua  (1016) 
            RT  Europako segurtasuna  (0816) 
  NT2  arin erreakzionatzeko indarra  
            RT  armada  (0821) 
            RT  Europako Armada Taldea  (7611) 
            RT  lankidetza militarra  (0811) 
NT1  indarren hedapena  
NT1  sekretu militarra  
NT1  zientzia militarra  
            RT  ikerketa militarra  (6416) 
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Gai-eremuko terminologia: 08 NAZIOARTEKO HARREMANAK 
 

abiazio militarra (0821) 
  

ABM akordioa (0816) 
  

adituen lan-bisita 
   USE behaketa-misioa(0806) 
  

aduana-lankidetza (0811) 
  

AEF/AED harremanak 
   USE bi Alemanien arteko harremanak(0806) 
  

aeronautika militarra 
   USE abiazio militarra(0821) 
  

afro-arabiar elkarrizketa 
   USE arabiar eta afrikarren arteko lankidetza(0811) 
  

afro-arabiar lankidetza 
   USE arabiar eta afrikarren arteko lankidetza(0811) 
  

aireko armada (0821) 
  

aireko eta itsasoko indarra 
   USE abiazio militarra(0821) 
  

aireko indarra 
   USE aireko armada(0821) 
  

aireontzien basea 
   USE base militarra(0821) 
  

akademia militarra 
   USE prestakuntza militarra(0821) 
  

akordio baten berrespena (0806) 
  

akordio baten finantza-konpentsazioa 
   USE akordio baten kontraordaina(0806) 
  

akordio baten finantza-kontraordaina 
   USE akordio baten kontraordaina(0806) 
  

akordio baten kontraordaina (0806) 
  

akordio baten luzapena (0806) 
  

akordio baten negoziazioa 
   USE nazioarteko negoziazioa(0806) 
  

akordio bati atxikitzea (0806) 
  

akordio ekonomikoa (0806) 
  

akordioa aldatzea 
   USE akordioaren berrikuspena(0806) 
  

akordioa berriztatzea 
   USE akordio baten luzapena(0806) 
  

akordioa egitea 
   USE akordio baten berrespena(0806) 
  

akordioa ixtea 
   USE akordio baten berrespena(0806) 
  

akordioaren berrikuspena (0806) 
  

akordioaren protokoloa 
   USE itun baten protokoloa(0806) 
  

akordioaren salaketa (0806) 
  

ALABA 
   USE Europako armamentu-politika(0821) 
  

alde anitzeko akordioa (0806) 
  

alde anitzeko harremanak (0806) 
  

alde anitzeko ituna 
   USE alde anitzeko akordioa(0806) 
  

alde anitzeko konbentzioa 
   USE nazioarteko konbentzioa(0806) 
  

alde anitzeko laguntza (0811) 
  

alde askoren arteko akordioa 
   USE alde anitzeko akordioa(0806) 
  

alde biko akordioa (0806) 
  

alde biko harremanak (0806) 
  

alde biko laguntza (0811) 
  

alde desmilitarizatua (0816) 
  

alde desnuklearizatua 
   USE desnuklearizazioa(0816) 
  

aldi bereko indar-murriztapen orekatuak 
   USE indarren txikipena(0816) 
  

Alemaniaren batasuna (0816) 
  

Alemaniaren bateratzea 
   USE Alemaniaren batasuna(0816) 
  

alemaniarren arteko harremanak 
   USE bi Alemanien arteko harremanak(0806) 
  

ANT 
   USE arma nuklear taktikoa(0821) 
  

aparatu nuklearra 
   USE arma nuklearra(0821) 
  

arabiar eta afrikarren arteko lankidetza (0811) 
  

arin erreakzionatzeko indarra (0821) 
  

arma 
   USE armamentua(0821) 
  

arma atomikoa 
   USE arma nuklearra(0821) 
  

arma bakteriologikoa 
   USE arma biologikoa(0821) 
  

arma biologikoa (0821) 
  

arma debekatua [V4.2] (0821) 
  

Arma Estrategikoak Mugatzeko Akordioa 
   USE SALT akordioa(0816) 
  

Arma Estrategikoak Mugatzeko Elkarrizketak 
   USE SALT akordioa(0816) 
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arma estrategikoen murrizketari buruzko elkarrizketak 
   USE START akordioa(0816) 
  

arma euroestrategikoa 
   USE euromisila(0816) 
  

arma ez-letala (0821) 
  

arma kimikoa (0821) 
  

arma konbentzionala (0821) 
  

arma nuklear estrategikoa (0821) 
  

arma nuklear estrategikoen sistema 
   USE arma nuklear estrategikoa(0821) 
  

arma nuklear taktikoa (0821) 
  

arma nuklearra (0821) 
  

arma nuklearrak ez ugaritzea (0816) 
  

Arma Nuklearrak Ez Ugaritzeko Tratatua 
   USE arma nuklearrak ez ugaritzea(0816) 
  

arma nuklearrak ugaritzea 
   USE arma nuklearrak ez ugaritzea(0816) 
  

arma nuklearren gehikuntza 
   USE arma nuklearrak ez ugaritzea(0816) 
  

arma nuklearren gehikuntzarik eza 
   USE arma nuklearrak ez ugaritzea(0816) 
  

arma su-eragilea (0821) 
  

arma taktikoa 
   USE arma nuklear taktikoa(0821) 
  

arma-ematea 
   USE arma-hornidura(0821) 
  

arma-hornidura (0821) 
  

arma-merkataritza (0821) 
  

arma-salmenta 
   USE arma-merkataritza(0821) 
  

arma-trafikoa 
   USE arma-merkataritza(0821) 
  

armada (0821) 
  

armada profesionala (0821) 
  

armagabetzea (0816) 
  

armagintza (0821) 
  

armak metatzea (0821) 
  

armamentu-arloko Europako lankidetza 
   USE Europako armamentu-politika(0821) 
  

armamentu-politika (0821) 
  

armamentua (0821) 
  

armamentuak ez ugaritzea (0816) 
  

armamentuen harmonizazioa (0821) 
  

armamentuen industria 
   USE armagintza(0821) 
  

armamentuen kontrola (0816) 
  

armamentuen mugaketa (0816) 
  

Armen Arloko Lankidetzako Antolakunde Bateratua 
   USE Europako armamentu-politika(0821) 
  

armen suntsiketa (0816) 
  

Armeniako arazoa (0816) 
  

armistizioa 
   USE su-etena(0816) 
  

artilleria 
   USE arma konbentzionala(0821) 
  

atzerritarren base militarra 
   USE base militarra(0821) 
  

aurrekontu militarra 
   USE defentsa-aurrekontua(0821) 
  

autodeterminazioa (0806) 
  

autonomia ekonomikoa 
   USE independentzia ekonomikoa(0806) 
  

babes diplomatikoa (0806) 
  

babes kontsularra 
   USE babes diplomatikoa(0806) 
  

babes-klausula (0806) 
  

babes-neurria 
   USE babes-klausula(0806) 
  

bake-negoziazioa 
   USE gatazken konponketa(0816) 
  

bake-prozesua 
   USE bakea ezartzea(0816) 
  

bake-taldeak 
   USE nazioarteko boluntarioa(0811) 
  

bake-zona (0816) 
  

bakea (0816) 
  

bakea berrezartzea 
   USE bakea ezartzea(0816) 
  

bakea ezartzea (0816) 
  

Bakearen aldeko Elkartea (0816) 
  

bakearen zaintza 
   USE bakeari eustea(0816) 
  

bakeari eustea (0816) 
  

bakezko bizikidetza (0816) 
  

baldintzapeko laguntza 
   USE laguntzaren baldintzak(0811) 
  

banaka gidatutako buru anitzeko misila 
   USE urrutitik gidatutako misila(0821) 
  

Bartzelonako Prozesua 
   USE Elkarte Euro-mediterraneoa(0811) 
  

base militarra (0821) 
  

baterako garapena 
   USE garapenerako laguntza(0811) 
  

bateratzea 
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   USE nazio-batasuna(0806) 
  

begirale-misioa 
   USE behaketa-misioa(0806) 
  

begiralea (0806) 
  

begiralearen estatutua 
   USE begiralea(0806) 
  

behaketa-misioa (0806) 
  

Belgrad-eko Konferentzia 
   USE Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea(0816) 
  

Berlingo Estatutua (0816) 
  

berrarmatzea (0821) 
  

bi Alemanien arteko harremanak (0806) 
  

Bigarren Mundu Gerra (0816) 
  

biktima zibila (0816) 
  

birnegoziazioa 
   USE nazioarteko negoziazioa(0806) 
  

bisita ofiziala (0806) 
  

bloke-politika (0816) 
  

blokeetatik kanpoko herrialdea 
   USE ez lerrokatzea(0816) 
  

blokeoa 
   USE nazioarteko zehapena(0806) 
  

boikota 
   USE nazioarteko zehapena(0806) 
  

bonba atomikoa 
   USE arma nuklearra(0821) 
  

bonba nuklearra 
   USE arma nuklearra(0821) 
  

bonbaketaria (0821) 
  

borondatezko lankidea (0811) 
  

borondatezko soldadua 
   USE borondatezko zerbitzua(0821) 
  

borondatezko zerbitzua (0821) 
  

borroka-hegazkina (0821) 
  

borroka-helikopteroa (0821) 
  

borroka-ibilgailua (0821) 
  

Brandt Txostena 
   USE Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak(0806) 
  

CDE 
   USE Europako Armagabetzeari buruzko 
Konferentzia(0816) 
  

CEDH 
   USE Giza Eskubideen aldeko Europako 
Konbentzioa(0806) 
  

Contadorako Taldea (0816) 
  

CSCE 
   USE Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea(0816) 
  

defentsa estrategikoa (0821) 
  

Defentsa Estrategikorako Ekimena 
   USE defentsa estrategikoa(0821) 
  

defentsa-aurrekontua (0821) 
  

defentsa-gastuak (0821) 
  

defentsa-politika (0821) 
  

defentsako estatistika (0821) 
  

deportatua (0816) 
  

desertzioa 
   USE diziplina militarra(0821) 
  

deskolonizazioa (0806) 
  

desmilitarizazioa 
   USE indarren txikipena(0816) 
  

desnuklearizazioa (0816) 
  

diplomazia 
   USE harreman diplomatikoak(0806) 
  

diplomazia-agentea 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-agiria 
   USE ordezkaritza diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-karrera 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-kideria 
   USE ordezkaritza diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-langileak 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-misioa 
   USE ordezkaritza diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-misioko langileak 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-ordezkaritza 
   USE ordezkaritza diplomatikoa(0806) 
  

diplomazia-zerbitzua 
   USE ordezkaritza diplomatikoa(0806) 
  

diplomazialaria 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

distentsioa 
   USE bakezko bizikidetza(0816) 
  

disuasio-indarra 
   USE disuasioa(0821) 
  

disuasioa (0821) 
  

disuasiorako arma nuklearra 
   USE disuasioa(0821) 
  

diziplina militarra (0821) 
  

ebaluatzeko misioa 
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   USE behaketa-misioa(0806) 
  

EBren historia 
   USE Europako historia(0811) 
  

Echelon 
   USE espioitza(0821) 
  

EEren historia 
   USE Europako historia(0811) 
  

EGAF 
   USE Europako Garapen Funtsa(0811) 
  

ehiza-hegazkina 
   USE borroka-hegazkina(0821) 
  

Ekialdearen eta Mendebaldearen arteko 
harremanak (0806) 
  

ekipamendu militarra 
   USE armamentua(0821) 
  

elikagai-laguntza (0811) 
  

elkarrekin garatzea 
   USE garapenerako laguntza(0811) 
  

elkarren arteko garapena 
   USE garapenerako laguntza(0811) 
  

elkarren urgazpen judiziala 
   USE justizia-lankidetza(0811) 
  

Elkarte Euro-mediterraneoa (0811) 
  

elkartu gabeko herrialdea (0811) 
  

elkartze-akordioa (0806) 
  

emakumeak armadan sartzea 
   USE emakumeen soldadutza(0821) 
  

emakumeen soldadutza (0821) 
  

emakumeen zerbitzu militarra 
   USE emakumeen soldadutza(0821) 
  

emaria (0811) 
  

enbaxada (0806) 
  

enbaxadako langileak 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

enbaxadorea 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

eraso militarra 
   USE esku-hartze militarra(0816) 
  

errefuxiatua (0816) 
  

errefuxiatuentzako laguntza (0811) 
  

errepresaliak 
   USE nazioarteko zehapena(0806) 
  

erreserbako armada (0821) 
  

esku-hartze militarra (0816) 
  

esku-sartzea (0816) 
  

eskua sartzeko betebeharra 
   USE esku-sartzea(0816) 
  

eskua sartzeko eskubidea 

   USE esku-sartzea(0816) 
  

eskualde-lankidetza (0811) 
  

eskualde-segurtasuna (0816) 
  

eskualdeen arteko lankidetza 
   USE eskualde-lankidetza(0811) 
  

ESLA 
   USE Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea(0816) 
  

esparru-akordioa (0806) 
  

espazioaren militarizazioa (0816) 
  

espazioko arma (0821) 
  

espioitza (0821) 
  

estatu elkartua 
   USE herrialde elkartua(0811) 
  

estatu kidea 
   USE herrialde kidea(0811) 
  

estatuburuen konferentzia 
   USE gailurreko bilera(0806) 
  

estatutu politikoa (0816) 
  

euro-arabiar elkarrizketa 
   USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza(0811) 
  

euro-arabiar harremanak 
   USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza(0811) 
  

euro-arabiar lankidetza 
   USE europar eta arabiarren arteko 
lankidetza(0811) 
  

euromisila (0816) 
  

Europa batuaren aldeko mugimendua 
   USE europar mugimendua(0811) 
  

Europako Armagabetzeari buruzko Konferentzia 
(0816) 
  

Europako armamentu-politika (0821) 
  

Europako bandera 
   USE Europaren ikurra(0811) 
  

Europako batasunaren aurkako mugimendua 
   USE mugimendu antieuropeista(0811) 
  

Europako defentsa-politika (0821) 
  

Europako epai-esparrua (0811) 
  

Europako ezaugarria 
   USE Europaren ikurra(0811) 
  

Europako federalismoa 
   USE europar mugimendua(0811) 
  

Europako Garapen Funtsa (0811) 
  

Europako gutuna (0806) 
  

Europako herrien mugimendua 
   USE europar mugimendua(0811) 
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Europako himnoa 
   USE Europaren ikurra(0811) 
  

Europako historia (0811) 
  

Europako integrazioa (0811) 
  

Europako konbentzioa (0806) 
  

Europako konbergentzia 
   USE Europako integrazioa(0811) 
  

Europako konferentzia (0806) 
  

Europako Kontseiluaren konbentzioa 
   USE Europako konbentzioa(0806) 
  

Europako lankidetza (0811) 
  

Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea (0816) 
  

Europako Segurtasun eta Lankidetzari buruzko 
Konferentzia 
   USE Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea(0816) 
  

Europako segurtasuna (0816) 
  

Europako zigilua 
   USE Europaren ikurra(0811) 
  

Europar Batasunerako ordezkaritza iraunkorra 
(0806) 
  

europar eta arabiarren arteko lankidetza (0811) 
  

europar ideia 
   USE europar mugimendua(0811) 
  

europar ideia bultzatzea 
   USE europar ideiaren sustapena(0811) 
  

europar ideiaren sustapena (0811) 
  

europar mugimendua (0811) 
  

Europaren historia 
   USE Europako historia(0811) 
  

Europaren ikurra (0811) 
  

Europaren ikuskera (0811) 
  

europartasuna 
   USE europar mugimendua(0811) 
  

europazaletasuna 
   USE europar mugimendua(0811) 
  

Eurotaldea (0816) 
  

ez lerrokatzea (0816) 
  

ez ugaritzearen kontrola 
   USE arma nuklearrak ez ugaritzea(0816) 
  

ezagutza diplomatikoa 
   USE harreman diplomatikoak(0806) 
  

ezbehar baten biktimentzako laguntza 
   USE ezbeharrak jotakoentzako laguntza(0811) 
  

ezbeharrak jotakoentzako laguntza (0811) 
  

finantza-harremanak 
   USE harreman ekonomikoak(0806) 

  

finantza-laguntza (0811) 
  

finantza-lankidetza (0811) 
  

finantza-protokoloa (0806) 
  

gailurreko bilera (0806) 
  

gailurreko konferentzia 
   USE gailurreko bilera(0806) 
  

garapenerako laguntza (0811) 
  

garapenerako lankidetza 
   USE garapenerako laguntza(0811) 
  

garapenerako urgazpena 
   USE garapenerako laguntza(0811) 
  

garatzen ari den herrialde elkartu gabea 
   USE elkartu gabeko herrialdea(0811) 
  

garbiketa etnikoa (0816) 
  

gastu militarrak 
   USE defentsa-gastuak(0821) 
  

gatazka armatua 
   USE gerra(0816) 
  

gatazken konponketa (0816) 
  

gatazken prebentzioa (0816) 
  

gauzazko laguntza (0811) 
  

Gaza 
   USE Palestinako arazoa(0816) 
  

Gazako Zerrenda 
   USE Palestinako arazoa(0816) 
  

Genevako negoziazioak 
   USE armamentuen mugaketa(0816) 
  

gerra (0816) 
  

gerra hotza (0816) 
  

gerra nuklearra (0816) 
  

gerra-ontzia 
   USE itsas indarra(0821) 
  

gerra-zuzenbidea (0816) 
  

gerrako abiazioa 
   USE abiazio militarra(0821) 
  

gerrako biktima (0816) 
  

gerrako itsasontzia 
   USE itsas indarra(0821) 
  

gerrako kalteak (0816) 
  

gerrako marina 
   USE itsas armada(0821) 
  

gerrako materiala 
   USE armamentua(0821) 
  

gerrako ontzidia 
   USE itsas indarra(0821) 
  

gerrako presoa (0816) 
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Giza Eskubideen aldeko Europako Konbentzioa 
(0806) 
  

gobernu arteko akordioa 
   USE nazioarteko akordioa(0806) 
  

goi-bilera 
   USE gailurreko bilera(0806) 
  

Guardia Zibila 
   USE izaera militarreko indarra(0821) 
  

gudu-etena 
   USE su-etena(0816) 
  

gudu-orga 
   USE borroka-ibilgailua(0821) 
  

gudulari ohia (0816) 
  

gutxi garatutako herrialde elkartu gabea 
   USE elkartu gabeko herrialdea(0811) 
  

harreman diplomatikoak (0806) 
  

harreman ekonomikoak (0806) 
  

hegazkin militarra 
   USE abiazio militarra(0821) 
  

hegazkin-ontzia (0821) 
  

hegemonia 
   USE inperialismoa(0816) 
  

hegoaldeko herrien arteko elkarrizketa 
   USE hegoaldeko herrien arteko lankidetza(0811) 
  

hegoaldeko herrien arteko harremanak 
   USE hegoaldeko herrien arteko lankidetza(0811) 
  

hegoaldeko herrien arteko lankidetza (0811) 
  

Helsinkiko Azken Agiria 
   USE Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea(0816) 
  

herrialde elkartua (0811) 
  

herrialde emailea (0811) 
  

herrialde kidea (0811) 
  

herrialde neutrala 
   USE neutraltasuna(0816) 
  

herrialde onuraduna 
   USE laguntzaren onuraduna(0811) 
  

hezkuntza-arloko lankidetza (0811) 
  

hezkuntza-laguntza (0811) 
  

hidrogeno-bonba 
   USE arma nuklearra(0821) 
  

hirugarren herrialdea (0811) 
  

hitzarmen bati atxikitzea 
   USE akordio bati atxikitzea(0806) 
  

hondamendien biktimentzako laguntza 
   USE ezbeharrak jotakoentzako laguntza(0811) 
  

ibilgailu blindatua 
   USE borroka-ibilgailua(0821) 
  

IDS 
   USE defentsa estrategikoa(0821) 
  

ikertzaile-trukea 
   USE zientzia-trukea(0811) 
  

indar armatuak 
   USE armada(0821) 
  

indar armatuen profesionalizazioa 
   USE armada profesionala(0821) 
  

indar nuklear estrategikoa 
   USE arma nuklear estrategikoa(0821) 
  

indarren hedapena (0821) 
  

indarren txikipena (0816) 
  

independentzia ekonomikoa (0806) 
  

independentzia politikoa 
   USE nazio-independentzia(0806) 
  

independentzia teknologikoa (0806) 
  

independentzia-gerra (0816) 
  

industria-lankidetza (0811) 
  

informazio-zerbitzua 
   USE zerbitzu sekretua(0821) 
  

ingurumen-lankidetza (0811) 
  

inperialismoa (0816) 
  

instalazio militarra 
   USE base militarra(0821) 
  

instrukzio militarra 
   USE prestakuntza militarra(0821) 
  

integrazio politikoa (0811) 
  

inteligentzia-zerbitzua 
   USE zerbitzu sekretua(0821) 
  

Interpol (0811) 
  

intsumisioa (0821) 
  

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko elkarrizketa 
   USE Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak(0806) 
  

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak (0806) 
  

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko Konferentzia 
   USE Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak(0806) 
  

Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko lankidetza 
   USE Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak(0806) 
  

IRBM 
   USE misil balistikoa(0821) 
  

isolazionismoa (0816) 
  

itsas aeronautika 
   USE itsas indarra(0821) 
  

itsas armada (0821) 
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itsas indarra (0821) 
  

itsasontzien basea 
   USE base militarra(0821) 
  

itsasotik lehorrerako misila 
   USE misil balistikoa(0821) 
  

itsaspekoa (0821) 
  

itun baten luzapena 
   USE akordio baten luzapena(0806) 
  

itun baten protokoloa (0806) 
  

itun bati atxikitzea 
   USE akordio bati atxikitzea(0806) 
  

ituna aldatzea 
   USE akordioaren berrikuspena(0806) 
  

ituna berrestea 
   USE akordio baten berrespena(0806) 
  

ituna berrikustea 
   USE akordioaren berrikuspena(0806) 
  

ituna berriztatzea 
   USE akordio baten luzapena(0806) 
  

ituna egitea 
   USE akordio baten berrespena(0806) 
  

ituna ixtea 
   USE akordio baten berrespena(0806) 
  

ituna sinatzea (0806) 
  

itzuli beharrik gabeko laguntza (0811) 
  

izaera militarreko erakunde armatua 
   USE izaera militarreko indarra(0821) 
  

izaera militarreko indarra (0821) 
  

izarretako gerra 
   USE defentsa estrategikoa(0821) 
  

janariz hornitzeko buruaskitasuna (0806) 
  

janariz hornitzeko mendekotasuna 
   USE janariz hornitzeko buruaskitasuna(0806) 
  

Jendarmeria 
   USE izaera militarreko indarra(0821) 
  

Jerusalemgo Estatutua (0816) 
  

jokaera-kodea (0806) 
  

justizia-lankidetza (0811) 
  

kanpo-arazoak 
   USE kanpo-politika(0816) 
  

kanpo-harremanak 
   USE kanpo-politika(0816) 
  

kanpo-politika (0816) 
  

kanpora bidalitako indarrak (0821) 
  

kanporako laguntza (0811) 
  

kapital-laguntza 
   USE finantza-laguntza(0811) 
  

kasko urdinak 

   USE nazio askotako indarrak(0816) 
  

kode militarra 
   USE zuzenbide militarra [V4.2](0821) 
  

kolonialismoa (0806) 
  

konbentzio bati atxikitzea 
   USE akordio bati atxikitzea(0806) 
  

kontinente arteko misila (0821) 
  

kontraespioitza 
   USE zerbitzu sekretua(0821) 
  

kontseilari militarra 
   USE kanpora bidalitako indarrak(0821) 
  

kontsula 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

kontsulatua (0806) 
  

kontzientzia-eragozlea 
   USE kontzientzia-eragozpena(0821) 
  

kontzientzia-eragozpena (0821) 
  

kultur akordioa 
   USE kultur lankidetza(0811) 
  

kultur hitzarmena 
   USE kultur lankidetza(0811) 
  

kultur lankidetza (0811) 
  

Kurdistan 
   USE Kurdistango arazoa(0816) 
  

Kurdistango arazoa (0816) 
  

kurduen auzia 
   USE Kurdistango arazoa(0816) 
  

laguntza ekonomikoa (0811) 
  

laguntza etetea (0811) 
  

laguntza humanitarioa (0811) 
  

laguntza jasotzen duen herrialdea 
   USE laguntzaren onuraduna(0811) 
  

laguntza lokabea 
   USE laguntzaren baldintzak(0811) 
  

laguntza lotua 
   USE laguntzaren baldintzak(0811) 
  

laguntza militarra 
   USE lankidetza militarra(0811) 
  

laguntza pribatua (0811) 
  

laguntza teknikoa 
   USE lankidetza teknikoa(0811) 
  

laguntza-araubidea (0811) 
  

laguntza-erakundea 
   USE laguntzaren iturria(0811) 
  

laguntza-eskabidea 
   USE laguntza-araubidea(0811) 
  

laguntza-eskaera 
   USE laguntza-araubidea(0811) 
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laguntza-politika (0811) 
  

laguntza-programa (0811) 
  

laguntzaren baldintzak (0811) 
  

laguntzaren balorazioa 
   USE laguntza-araubidea(0811) 
  

laguntzaren banaketa (0811) 
  

laguntzaren ebaluazioa (0811) 
  

laguntzaren erabilera (0811) 
  

laguntzaren finantzaketa (0811) 
  

laguntzaren finkapena 
   USE laguntza-araubidea(0811) 
  

laguntzaren iturria (0811) 
  

laguntzaren kontraordaina 
   USE laguntzaren baldintzak(0811) 
  

laguntzaren modalitatea 
   USE laguntzaren baldintzak(0811) 
  

laguntzaren onuraduna (0811) 
  

laguntzen araubide orokorra 
   USE laguntza-araubidea(0811) 
  

laguntzen koordinazioa (0811) 
  

lanbide diplomatikoa (0806) 
  

langile militarrak (0821) 
  

langile zibilak (0821) 
  

lankidetza ekonomikoa (0811) 
  

lankidetza juridikoa (0811) 
  

lankidetza militarra (0811) 
  

lankidetza politikoa (0811) 
  

lankidetza teknikoa (0811) 
  

lankidetza zientifikoa (0811) 
  

lankidetza-akordioa (0806) 
  

lankidetza-politika (0811) 
  

larrialdietako indarrak 
   USE nazio askotako indarrak(0816) 
  

laser arma (0821) 
  

legez aurkako arma 
   USE arma debekatua [V4.2](0821) 
  

legioa 
   USE armada(0821) 
  

Lehen Mundu Gerra (0816) 
  

lehorreko armada (0821) 
  

lehorreko indarra 
   USE lehorreko armada(0821) 
  

lerrokatu gabeko herrialdea 
   USE ez lerrokatzea(0816) 
  

liskarren konponketa 
   USE gatazken konponketa(0816) 
  

lotu gabeko laguntza 
   USE laguntzaren baldintzak(0811) 
  

lotutako laguntza 
   USE laguntzaren baldintzak(0811) 
  

lurralde okupatuak (0816) 
  

lurralde-auzia (0816) 
  

lurraldearen okupazioa 
   USE okupazio militarra(0816) 
  

lurretik lurrerako misila 
   USE misil balistikoa(0821) 
  

Madrilgo Konferentzia 
   USE Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea(0816) 
  

maniobra militarrak (0821) 
  

material militarra 
   USE armamentua(0821) 
  

MBFR 
   USE indarren txikipena(0816) 
  

MBFR akordioa 
   USE indarren txikipena(0816) 
  

Mendebaldeko eta Ekialdeko Alemanien arteko 
harremanak 
   USE bi Alemanien arteko harremanak(0806) 
  

mendekotasun ekonomikoa 
   USE independentzia ekonomikoa(0806) 
  

mendekotasun teknologikoa 
   USE independentzia teknologikoa(0806) 
  

merkataritzako lankidetza (0811) 
  

mertzenarioa (0821) 
  

miaketa-hegazkina 
   USE abiazio militarra(0821) 
  

militarra 
   USE armada(0821) 
  

milizia 
   USE armada(0821) 
  

ministroen konferentzia (0806) 
  

MIRV 
   USE urrutitik gidatutako misila(0821) 
  

misil balistikoa (0821) 
  

misil gidatua 
   USE urrutitik gidatutako misila(0821) 
  

misil nuklearra 
   USE misila(0821) 
  

misila (0821) 
  

misilen aurkako defentsa (0821) 
  

misilen aurkako misila 
   USE misilen aurkako defentsa(0821) 
  

muga-gerra (0816) 
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mugaldeko integrazioa 
   USE mugaz gaindiko lankidetza(0811) 
  

Mugarik gabeko Medikuak 
   USE nazioarteko boluntarioa(0811) 
  

mugaz gaindiko integrazioa 
   USE mugaz gaindiko lankidetza(0811) 
  

mugaz gaindiko lankidetza (0811) 
  

mugimendu antieuropeista (0811) 
  

mundu-akordioa 
   USE nazioarteko akordioa(0806) 
  

napalma 
   USE arma su-eragilea(0821) 
  

nazio askotako indarrak (0816) 
  

Nazio Batuen ebazpena 
   USE NBE ebazpena(0806) 
  

Nazio Batuen Gutuna (0806) 
  

Nazio Batuen indarrak 
   USE nazio askotako indarrak(0816) 
  

Nazio Batuen konbentzioa 
   USE NBE konbentzioa(0806) 
  

Nazio Batuen Konferentzia 
   USE NBE konferentzia(0806) 
  

Nazio Batuen nazioarteko ituna 
   USE NBE nazioarteko ituna(0806) 
  

nazio-askapenerako gerra 
   USE independentzia-gerra(0816) 
  

nazio-askapenerako mugimendua (0806) 
  

nazio-batasuna (0806) 
  

nazio-defentsa 
   USE defentsa-politika(0821) 
  

nazio-independentzia (0806) 
  

nazio-mendekotasuna 
   USE nazio-independentzia(0806) 
  

nazio-segurtasuna 
   USE defentsa-politika(0821) 
  

nazioarteko adiskidetzea 
   USE nazioarteko tartekaritza(0816) 
  

nazioarteko administrazioa 
   USE nazioarteko erakundea(0806) 
  

nazioarteko akordioa (0806) 
  

nazioarteko antolakundea 
   USE nazioarteko erakundea(0806) 
  

nazioarteko arazoa (0816) 
  

nazioarteko auzia (0816) 
  

nazioarteko bilera (0806) 
  

nazioarteko bitartekotza 
   USE nazioarteko tartekaritza(0816) 
  

nazioarteko boluntarioa (0811) 
  

nazioarteko borondatezko langilea 
   USE nazioarteko boluntarioa(0811) 
  

nazioarteko borondatezko lankidea 
   USE nazioarteko boluntarioa(0811) 
  

nazioarteko ebazpena (0806) 
  

nazioarteko enbargoa 
   USE nazioarteko zehapena(0806) 
  

nazioarteko erakunde baten etendura 
   USE nazioarteko erakunde batetik baztertzea(0806) 
  

nazioarteko erakunde baten zabalkuntza (0806) 
  

nazioarteko erakunde batetik baztertzea (0806) 
  

nazioarteko erakundea (0806) 
  

nazioarteko eztabaida 
   USE nazioarteko auzia(0816) 
  

nazioarteko funtzio publikoa (0806) 
  

nazioarteko funtzionarioa (0806) 
  

nazioarteko gaiak 
   USE nazioarteko politika(0806) 
  

nazioarteko gatazka (0816) 
  

nazioarteko gomendioa (0806) 
  

nazioarteko gutuna (0806) 
  

nazioarteko harremanak (0806) 
  

nazioarteko herri-administrazioa 
   USE nazioarteko erakundea(0806) 
  

nazioarteko hitzarmena 
   USE nazioarteko konbentzioa(0806) 
  

nazioarteko instituzioa 
   USE nazioarteko erakundea(0806) 
  

nazioarteko ituna 
   USE nazioarteko akordioa(0806) 
  

nazioarteko jokaera-kodea 
   USE jokaera-kodea(0806) 
  

nazioarteko konbentzioa (0806) 
  

nazioarteko konferentzia (0806) 
  

nazioarteko krisia 
   USE nazioarteko gatazka(0816) 
  

nazioarteko laguntza (0806) 
  

nazioarteko lankidetza (0811) 
  

nazioarteko negoziazioa (0806) 
  

nazioarteko ordena ekonomiko berria 
   USE ordena ekonomiko berria(0806) 
  

nazioarteko oreka 
   USE nazioarteko segurtasuna(0816) 
  

nazioarteko organoa 
   USE nazioarteko erakundea(0806) 
  

nazioarteko politika (0806) 
  

nazioarteko segurtasuna (0816) 
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nazioarteko tartekaritza (0816) 
  

nazioarteko tresna (0806) 
  

nazioarteko zehapena (0806) 
  

NBE ebazpena (0806) 
  

NBE konbentzioa (0806) 
  

NBE konferentzia (0806) 
  

NBE nazioarteko ituna (0806) 
  

NBEko indarrak 
   USE nazio askotako indarrak(0816) 
  

negoziatzeko prozedura 
   USE nazioarteko negoziazioa(0806) 
  

negoziazioaren egoera 
   USE nazioarteko negoziazioa(0806) 
  

negoziazioen hasiera 
   USE nazioarteko negoziazioa(0806) 
  

nekazaritzako elikagaiez hornitzeko buruaskitasuna 
   USE janariz hornitzeko buruaskitasuna(0806) 
  

nekazaritzako lankidetza (0811) 
  

neokolonialismoa 
   USE kolonialismoa(0806) 
  

neutralismoa 
   USE neutraltasuna(0816) 
  

neutraltasuna (0816) 
  

neutroi-bonba 
   USE arma nuklearra(0821) 
  

okupazio militarra (0816) 
  

okupazio-indarrak 
   USE okupazio militarra(0816) 
  

ordena ekonomiko berria (0806) 
  

ordezkari diplomatikoa 
   USE lanbide diplomatikoa(0806) 
  

ordezkaritza diplomatikoa (0806) 
  

ordezko gizarte-zerbitzua 
   USE zerbitzu zibila(0821) 
  

ordezko zerbitzua 
   USE zerbitzu zibila(0821) 
  

osagarritasun-akordioa (0811) 
  

osasun-laguntza (0811) 
  

Palestinako arazoa (0816) 
  

parlamentu-biltzarra (0806) 
  

parlamentu-diplomazia (0806) 
  

pertsonen aurkako arma (0821) 
  

pertsonen aurkako mina 
   USE pertsonen aurkako arma(0821) 
  

politika militarra 
   USE defentsa-politika(0821) 
  

politiken harmonizazioa 

   USE politiken hurbilketa(0811) 
  

politiken hurbilketa (0811) 
  

polizia militarra 
   USE izaera militarreko indarra(0821) 
  

polizia-lankidetza (0811) 
  

presako laguntza (0811) 
  

prestakuntza militarra (0821) 
  

programa militarra 
   USE defentsa-politika(0821) 
  

protokolo diplomatikoa [V4.2] (0806) 
  

protokolo gehigarria 
   USE itun baten protokoloa(0806) 
  

purga etnikoa 
   USE garbiketa etnikoa(0816) 
  

SALT 
   USE SALT akordioa(0816) 
  

SALT akordioa (0816) 
  

satelite aurkako sistema 
   USE espazioko arma(0821) 
  

Schuman Adierazpena 
   USE Europako historia(0811) 
  

Schuman Plana 
   USE Europako historia(0811) 
  

segurtasun-indarra 
   USE izaera militarreko indarra(0821) 
  

sekretu militarra (0821) 
  

soldaduak eramateko hegazkina 
   USE abiazio militarra(0821) 
  

soldadutza (0821) 
  

START akordioa (0816) 
  

START negoziazioak 
   USE START akordioa(0816) 
  

su-arma eta munizioak (0821) 
  

su-etena (0816) 
  

suntsipen handiko arma (0821) 
  

tankea 
   USE borroka-ibilgailua(0821) 
  

Tartekaritzako Auzitegi Iraunkorra 
   USE nazioarteko tartekaritza(0816) 
  

tarteko indar nuklearra 
   USE euromisila(0816) 
  

Tibeteko arazoa (0816) 
  

TNP 
   USE arma nuklearrak ez ugaritzea(0816) 
  

trebakuntza militarra 
   USE prestakuntza militarra(0821) 
  

tregoa 
   USE su-etena(0816) 
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tropak bidaltzea 
   USE indarren hedapena(0821) 
  

tropak kokatzea 
   USE indarren hedapena(0821) 
  

ukiezintasun diplomatikoa (0806) 
  

urrutitik gidatutako misila (0821) 
  

Vienako Konferentzia 
   USE Europako Segurtasun eta Lankidetzako 
Antolakundea(0816) 
  

zaintza-misioa 
   USE behaketa-misioa(0806) 
  

zehapen ekonomikoa (0806) 
  

zehapen militarra (0806) 
  

zerbitzu sekretua (0821) 
  

zerbitzu zibila (0821) 
  

zientzia militarra (0821) 
  

zientzia-trukea (0811) 
  

Zisjordania 
   USE Zisjordaniako arazoa(0816) 
  

Zisjordaniako arazoa (0816) 
  

Zisjordaniako auzia 
   USE Zisjordaniako arazoa(0816) 
  

zuzenbide militarra [V4.2] (0821) 
 


