
Emakumeen aurkako Nazioarteko Eguna den aza-
roaren 25era hurbil tzen ari gara aurten 
ere; egun eta salaketa sozial horiek 
fun tsezko tzat jo tzen ditugu Ge txon 
ere. Horrexegatik, hain zuzen ere, 
Ge txoko Udalak, talde politikoek eta 
emakumeen elkarteek zein herri mu-
gimenduek etengabeko lana gauza tzen 
dugu Berdintasun Kon tseiluaren ere-
muan; kon tseilu horrek, zehazki esateko, 
per tsona guztien arteko berdintasuna gure 
herrian berma tzera zuzen tzen diren ekin-
tza guztiak bil tzen ditu, oinarrizko eskubi-
dea baita.
Euzko Alderdi Jel tzalean argi daukagu 
emakumeen eta gizonen arteko desberdin-
tasuna erronka sozial nagusietako bat dela, 
Ge txon ere bai, eta indarkeria ma txista haren 
adierazpen handiena eta basatiena dela. Ez dira 

hi tz hu tsak, Ge txoko bizilagunekin hartu 
dugun konpromisoa baizik. Hi tz horiek 
aspalditik kohesio sozialaren eremuan eta 
desberdintasunik eta emakumeen aur-
kako indarkeriarik gabeko bidezko gizar-
te bat gara tzeko asmoz lan tzen ari diren 
ekimenetan isla tzen dira.
Guztion (erakundeak, alderdi politikoak, 
eragile sozialak eta emakumeen mugi-
menduak) babesak eta baterako lanak 
emakumeen aurkako indarkeria desage-
rrarazteko borrokaren balio garran tzi tsua 
izaten jarrai tzen dute eta jarraituko dute. 
Eta azaroaren 25eko ekitaldiak, kanpai-
nak, ekimenak, elkarretara tzeak edo adie-
razpen instituzionala haien isla garran tzi-
tsuena dira. 
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKE-
RIARIK EZ!

Alkateak Algorta etorbideko saneamen-
du eta berrurbanizazio obrak egitea era-
baki du; aldi berean, biribilguneko obrak 
gauza tzen ari dira Salsidu aldean. Egiten 
ari diren lan edo obra horiek, dauden 
auzoa hankaz gora jar tzeaz gain, hogei-
ta hamabost aparkaleku aldi baterako 
desager tzea ere eragin dute.
PPtik eskatu dugu Ge txo An tzokiko 
aparkalekua premiaz edo modu be-
rezian ireki dadila, aparkalekuen 
desagerpen hori konpen tsa tzeko hel-
buruarekin. Horrela, hor hu tsik dau-
den 93 aparkalekuak auzokide guz-
tien eskura jar tzen dira, eta ez, orain 
bezala, Musika Eskolako 17 pribile-
giatuen eskura bakarrik.

Pasa  den ost ira la  Memoriaren 
Eguna izanda,  Ge txoko Uda-
lak omenaldia  egin z ien biz i -
tzeko eskubidearen urrake-
ten bikt ima izan ziren hiru 
per  tsonari ,  hau da,  1969t ik 
1975era  bi tartean Segurtasun 
Indarrek hi l  z i tuztenei ;  gai -
nera ,  horietako bat  Ge txoko 
Udal  tzaingoko agente  ba-
tek hi l  zuen.  Osoko bi lkuren 
aretoan,  eki ta ldi  xume baina 
ser io  eta  oso hunkigarr i  ba-
tean,  harrera  egin genien Fé-
l ix  Arnaizen eta  Alfonso San 
Sebast iánen senideei .  Ezin 
izan dugu aurki tu  hiruga-
rren bikt ima izan zen Maria 
Alexandra Lacketten famil ia . 
Ge txoko Udalak zor  bat  edo 
konpondu gabeko arazo bat 
zeukan per  tsona horiekin. 
Eki ta ldiaren bidez,  b ikt ima 
horiek gogora  ekarr i ,  seni -
dearen edo lagunaren her io-
tzaren ondoriozko mina ar in-
du,  e ta  hainbat  urtetan jasan 
duten bakardadea leundu edo 
ar indu nahi  genuen.  Eki ta l -
dian udalean ordezkariak di -
tugun ta lde  pol i t iko guzt iok 
egon ginen ordezkatuta ,  Al-
derdi  Popularra  izan ezik .

EAJren “La verdad de Ibarbengoa” tes-
tuari eran tzuteko, Ge  txo Bizirik pla-
taforma aipa tzen baitu, honako hau 
adierazten dugu: 1) Gure izena zikin-
tzeko erabil tzen dituzuen trikimailuek 
ez dute balio: aparkalekuaren aurkako 
mugimendua HANDIA eta ANITZA 
da; Ge  txoko auzo elkarteek, alderdi po-
litikoek eta taldeek osa tzen dute. Apar-
kalekuaren eta haren ondorioen aur-
kako kontrakotasunak ba tzen gaitu (ez 
metro geltokiaren irekierak); 2) Tematu 
arren, ez da egia: GETXOKO UDAL 
GOBERNUAK EZ DU GEHIENGOA. 

Baina OPOSIZIO OSOAK APARKALE-
KUAREN AURKAKO jarrera agertu 
du JENDAURREAN (EAJ-PNVko eta 
PSEko 11 zinego tzi; oposizioa: 14). On-
dorioa: EAJ tematuta dago obrarekin, 
“konpromisoa hartu zutelako beren hau
teskundeprograman” eta ez udalerria-
ren interes orokorrarengatik; 3) Esan 
ohi da egia badela horren berri ematen 
duenarena, baina gertaerek ez dute ge-
zurrik esaten: Obrarako aurreikusi den 
eremua Tosuko zelaia da, azpian akui-
fero handiak dituena. Eremu horrek ez 
dauka ingurumenaren gainerako eragi-

naren azterlanik; eta Ibarbengoako gel-
tokiaren eraiki tzailea (Jabyer Fernan-
dez) espe  txean dago ustelkeriagatik. 
Aparkalekuaren obraz ardura tzen den 
eraikun tza-enpresa, Florentino Péreze-
na dena, Leioako Udalaren berankorren 
zerrendan dago, eta ustelkeria eskan-
dalu batean baino gehiagotan sartuta 
ere bai; Andra Marin 2 proiektu handi 
daude noiz gauzatu zain. Horregatik, 
u tziguzue proiektu horren benetako 
interesez zalan tza egiten, eta norberak 
atera di tzala bere ondorioak. 2007an be-
zala, denok baditugu gure i tzalak.

E txebizi tza Jardunal-
diak antolatu ditugu 
alternatibetan sakon-
tzeko, eta problemati-
ka honi aurre egiteko 
eredu zein politikak 
ezagu tzera emateko. 
Hona hemen egitaraua: 
Azaroak 16, E txebizi tza 
eta gazteak (Txiki Otae-
gi, 18:00) 
-Gazte problematika 
Ge txon 
-Gasteizko Gazte Eman -

tzi pazio Sarearen proiek-
tua.
-Durangoko “Zabal-
duko ditugu” proiektua. 
Azaroak 17, E txebizi tza 
Ereduak (Villamonte 
Kultur E txea, 18:00)
-E txebizi tza Kolaborati-
boak/Cohousing. Cover 
kooperatiba. 
-EHU eta Bilboko Uda-
laren gazte solidarioen-
tzako programa. 
Errekaleor filosofia.

Azaroak 18, E txebizi tza Politikak 
(Erromoko Nagusien E txean, 10:00)
Bar tzelonako esperien tzia: Gentrifika-
zioa eta horren aurrean Udalak susta-
tutako politikak. Ibon Bilbao (Arqui-
tectos de Cabecera) eta Santiago Ibarra, 
(Conseller de Districte de Ciutat Vella). 
-Errenteriako Udalaren esperien tzia. 
I tziar Ostolaza. E txebizi tza eta Gazte-
ria zinego tzia. 
-Eusko Legebil tzarreko E txebizi tza 
legeak ematen dituen aukerak. Mai-
der Otamendi, EH Bilduko legebil-
tzarkidea. Erdu!

Auzokideen kexak 
jaso ditugu gai bati 
buruz: argi gu txi 
daude Santa Ana 
plazan. Auzokoe-
kin bildu ginen, 
eta arazoaren be-
rri eman ziguten. 
Ondoren, Ge txoko 
C’s taldeak egoera konpon tzeko iza-
pideak abiarazi ditu. Eta hori da nahi 
duguna: zuei lagundu. Kexa edo 
iradokizunik baduzue, jarri gure-
kin harremanetan honako baliabide 
hauetako bat erabilita:  @CsGe txo, 
herritarrak@ge txo.eus, 944660291

Udal talde politikoen iri tzia
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARIK EZ!

MEMORIA ETA  
ERRESPETUA

SANTA ANA ARGIZTAT-
ZEA

ALGORTAN DESAGERTU DIREN APARKALEKUAK BERRESKURATZEA

IBARBENGOAREN BESTE EGIA

BADATOZ ETXEBIZITZA JARDUNALDIAK!


