
Ge txorako eta Biz kairako fun tsezko 
proiektu baten egia, ba tzuek i txu-
raldatu nahi dutena. Duela zenbait 
urte Metro Bilbao proiektuaren aur-
ka agertu ziren kolektiboak, inau-
guratu zenean manifestazioa egin 
zutenak, Ibarbengoaren aurkako 
ustezko oposizio sozial hau gida-
tzen ari dira orain. AHT (Abiadura 
Handiko Trena), Euskadi eta gure 
Herria Europarekin lotuko dituen 
azpiegitura, geldiarazteko kanpai-
nak aktiba tzen dituzten berberak 
dira. Oraingoan, Ge txoko Ibarben-
goako metro geltokiaren disua-
sio-aparkalekuaren kontra atera 
dute pankarta. 
Garran tzi tsua da jakitea nor ari den 
gida tzen kanpaina manikeo eta baldar 

hau, ustezko “pelotazo” bat aipatuz 
eta 7000 e txebizi tzen mamua astin-
tzen, Ge txon honezkero inork sinesten 
ez duena.
Aurrerapen ororen aurka egoteko es-
kubidea daukatela? Inork ez die uka-
tzen. Baina ez dezatela demagogia 
erabili, ez dezatela egia ezkutatu eta 
ez dezatela baliatu proiektu hau EAJ-
PNV jazarri eta eraso tzeko euren bo-
rroka politikoak egiteko.

Urte hasieran espazio honetan ber-
tan esan genuenez: errealitatea buru-
gogorra da eta erdipurdiko egiaren 
edo demagogiaren aurrean beti gera-
tzen da agerian, Ge txoren tzat, Uribe 
Kostaren tzat eta Biz kaiaren tzat onura-
garria den azpiegitura honen kasuan 
ikusten ari garenez. Proiektu hau, 
hain zuzen ere, EAJ-PNVk herritarre-
kin hartutako konpromisoen artean 
dago. Eta herritarren gehiengoak argi 

eta garbi egin du proiektu honen alde 
udal eta foru hauteskundeetan eta 
Eusko Legebil tzarreko hauteskunde 
autonomikoetan.
Herritarrek Ibarbengoako aparkale-
kua babestu dute. Aparkaleku honek 
kalitate goreneko garraio publikoa 
berma tzen digu udalerriko bizilagun 
guztioi eta, noski, gure inguruko he-
rrietan bizi diren eta metroan maizta-
sun urriagoak dituzten per tsonei. 
EAJ-PNVk eta hark goberna tzen di-
tuen erakundeek hi tza ematen dute-
nean, hi tza konpromiso bihur tzen da. 
Kasu honetan, iraunkortasunareki-
ko, garraio publikoarekiko eta kohe-
sioarekiko konpromisoa, ez bakarrik 
Ge txon, baizik eta Biz kaian eta Eus-
kadin.

Romoko Nagusien E txeko erabil tzaileek 
en tzunak izan nahi dute. Ozenago min-
tza daitezke, baina ez argiago. Behin eta 
berriro errepikatu dute Nagusien E txea 
orain dagoen eraikinean gera tzea nahi 
dutela, alkateak egin nahi duenaren 
kontra: Kultur E txe berrira eraman. 
Gainera, Zuzendari tza Ba tzorde be-
rria alde daukate, dauden lekuan segi-
tzearen aldekoa baita. Alkateak aurreko 
Zuzendari tza Ba tzordearen legitimita-
tea onartu bazuen, hark leku-aldaketa 
babesten zuenean... zergatik ez onartu 
ba tzorde berriaren jarrera? Agian alka-
tearen iri tziaren kontrako jarrera dute-
lako? Guk adineko per tsonak babesten 
jarrai tzen eta jarraituko dugu. 

Urriko osoko bilkuran, Guk-Ge-
txo taldeak mozio bat aurkeztu 
zuen, per tsona transexual eta 
transgeneroek udal instalazioetan 
komuna edota aldagelak aukera-
tu ahal izatearen aldekoa. Mozio 
honek, hasiera-hasieratik, Ge-
txoko udal talde sozialistaren ba-
bes garbia izan zuen, beti nabar-
mendu baikara per tsona guztien 
arteko berdintasunaren aldeko 
borrokan, inolako salbuespenik 
gabe. Mozio honetan, sozialis-
tok konparti tzen ez dugun kon-
tu bakarra erabilitako lengoaia 
eta terminologia dira: benetan 
korapila tsua eta uler tzeko zai-
la, Guk-Ge txo taldeak aurkezten 
dituen mozioen ildoan gertatu 
ohi denez.  Baina Partido Popu-
larreko zinego tziaren interben-
tzioa iri tsi zen, eta osoko bilkuran 
denok zur eta lur geratu ginen 
haren hi tzak en tzutean, benetan 
harrituta. Gure harridura, ordea, 
haserre eta nahasmen bihurtu zen 
berehala, zinego tziak mozio ho-
nen aurka berba egiten zuen bi-
tartean, haren hi tzetan, gu txiengo 
baten aldekoa bakarrik delako. 
Harrigarria eta tamalgarria da 
XXI. mendean honelako interben-
tzioak en tzun behar izatea.

Hilabete honetako osoko bilkuran, 
gure 3 mozioak onartu dira. Haietako 
batek trans kolektiboari ikusgarri-
tasuna eman nahi zion, eta Ge txoko 
kirol instalazioetan komunak edota 
aldagelak hauta tzeko aukera eman. 
Eztabaidan PPren astakeria transfo-
boak en tzun genituen; ez zekiten nola 
zuritu ekimen honen kontra eman 
zuten botoa. Alusioen arabera eran-
tzuteko eskubidea gauzatu nahi ge-
nuenean (Udal Araudi Organikoaren 
106. artikuluan jasoa), alkatea aurka 
agertu zen eta eran tzun ezinik geratu 

ginen, ekimenaren eta trans kolekti-
boaren aurkako errespetu falta han-
di honen aurrean. Bestalde, urriaren 
2an Nagusien E txeko bazkideei egin-
dako kon tsultaren balioa gauza tzeko 
proposamena aurrera atera genuen. 
Kon tsultan argi eta garbi esan zuten 
EZ zutela nahi Kultur E txe berrira 
joan. Kon tsulta honetaz eztabaida-
tzean, alkateak esan zuen emai tzari 
legitimitatea ematen ziola. Baina 
errealitatea da bere hauteskundepro
graman bakarrik oinarri tzen dela. 
Bertan “herritarrekiko konpromisoa” 

aipa tzen da, baina ez ditu kontuan 
har tzen botoa eman ez zioten eta ha-
ren proposamenekin ados ez dauden 
per tsonak. Gainera, esan dezakegu 
alkateak berak nahi izan zuen mo-
duan aplikatu zuela araudia herrita-
rren txandan: 7 lagunek hi tza eskatu 
zuten baina alkatea eta gobernu tal-
dea 2 per tsona hi tz egiteko zeude-
nean joan egin ziren, aurreko hilean 
egin zuten bezalaxe. Hori da gure 
sheriffa eta hau Amerikako mende-
balde basatia da. Kontaktua GUKe-
kin: guk@ge txo.eus / 944660290

Hormak eta harresiak ez ditugu-
lako maite EH Bilduko kideok da-
torren azaroaren 5ean Gure Esku 
Dagok antolatu duen herri-gal-
deketan parte har tzera animatu 
nahi zaituztegu, bozka tzea baino 
ekimen demokratikoagorik ez da-
goelako.
Azaroaren 5ean Ge txoztarrok 
galdera honi eran tzuneko aukera 
izango dugu:  “Nahi duzu euskal 
herritarrok gure etorkizun politi-
koa gure kabuz eta aske erabaki-
tzea?” eta bakoi tzak askatasu-

nez baiezkoa, ezezkoa eman edo 
absteni tzeko aukera izango du.
Gure esku Dagok proposa tzen duen 
ezberdinen arteko lanaren filoso-
fia ezinbestekoa dela deri tzogu, 
ezberdintasunak ate kanpoan 
u tzi, ba tzen gaituenak elkar gai-
tzan. Oinarri horretatik abiatuz, 
urriko udalba tzan EH Bilduk eta 
EAJk gure bozkak batu genituen 
erabaki tzeko eskubideari ateak 
ireki eta igande honetarako anto-
latu den herri-galdeketarekin bat 
egiteko. 

Aurreko zenbakian aurreratu ge-
nuenez, gure udal taldeak osoko 
bilkuran mozio bat aurkeztu zuen, 
Ge txoko herritarren kexak hobeto 
kudea tzeko eta kexak oposiziora  iri ts 
daitezen, gaur egun ez delako hala 
gerta tzen. Mozioa onartu egin zen, 
gobernu taldearen absten tzioarekin. 
Gu, Cs Ge txo, herritarren kexak ja-
kiteko kezka daukagu, herritarren 
iri tziaren erakusgarri direlako. Ho-
rregatik, kexak helarazteko eska tzen 
dizuegu. Horretarako, bide hauek 
erabil di tzakezue: herritarrak@ge-
txo.eus, telefonoa: 944660291 Twit-
ter: @CsGe txo

Udal talde politikoen iritzia
IBARBENGOARI BURUZKO EGIA

PP ETA GUTXIENGOAK

 KEXETARAKO  
ZERBITZU HOBEA

ADINEKO PERTSONEK EZ DUTE ALDE EGIN NAHI

ALKATEA ETA SHERIFFAREN LEGEA

AZAROAREN 5EAN, HERRI-GALDEKETAN BAIEZKO BOZKA EMANGO DUGU


