
EAJ-PNVk mar txoaren 8a ospa-
tuko du, mundu osoan egindako 
deialdia babestuz. Horregatik, 
alderdi jel tzalea erakundeetan 
ordezka tzen dituzten emakume 
eta gizonek Euskadiko hiriburue-
tan egingo diren 15 minutuko 
elkarretara tzeetan parte hartuko 
dute. Euzkadi Buru Ba tzarrak, bes-
te alderdi politiko eta talde sozial 
ba tzuek egiten dituzten ekin tzak 
erabat errespetatuz, uste du bere 
kargu publikoek mar txoaren 8rako 
dauden aldarrikapenak defendatu 
ahal izateko modurik eraginko-
rrena dela erakundeetan euren 
eran tzukizunak eta eginkizunak 
bete tzea. Aldi berean, hamabost 
minutuko elkarretara tze hone-

kin, gizartearen arreta deitu nahi 
genuke, batik bat gizonena, berdin-
tasunaren erronkari berandu baino 
lehen heldu diezaiogun. 
Euzko Alderdi Jel tzaleak bere egi-
ten ditu hainbat ekin tza aldarrika-
tzailek mar txoaren 8rako eska tzen 
dituzten helburuak. Helburu horien 
guztien artean, gizonen eta emaku-
meen erabateko berdintasuna, 
eremu guztietan, dago. Aurten 
lan-merkatua landuko da berezi-
ki, emakumeek prekariotasun tasa 
handienak sufri tzen dituztelako 
eta soldata-arrakala paira tzen du-
telako, gizonak sari tzen eta emaku-
meak zigor tzen dituena. Badira 
kausa gehiago ere, EAJk konparti-
tzen dituena: indarkeria ma txista 

desagerraraztea; emakumeek ere-
mu pribatuan ematen duten zain tza 
aitor tzea; emakumeen lanak gure 
gizartean daukan eragina ikusgarri 
egitea, batez ere ordaindu gabeko 
lanean, eta lan hori aitortua izan 
dadila exiji tzea. Euzkadi Buru Ba-
tzarrak pen tsa tzen du gizonen eta 
emakumeen arteko benetako ber-
dintasuna fun tsezko helburua dela, 
eta ezin dela gehiago a tzeratu.
Ge txoko EAJ, nola ez, aldarrikapen 
horiekin guztiekin ados dago, eta 
Ge txoko IV. Berdintasun Planaren 
bidez eta udalak gara tzen dituen 
hainbat ekimenen bidez, emaku-
meen eta gizonen arteko benetako 
berdintasuna bul tza tzen eta eska-
tzen jarraituko du.

Alangoko zonako babes ofizialeko e txe-
bizi tzen lurpeko aparkalekua sortu ze-
nean, udalari 103 par tzela laga zi tzaizkion. 
Bada urte bat baino gehiago aparkalekua 
amaituta dagoela, eta plazak oraindik hu-
tsik daude. Uste dugu aparkaleku hauek 
oso beharrezkoak direla eta herritarren 
eskura jarri behar ditugula. Are gehiago, 
kontuan izanik zona honek dauzkan zerbi-
tzuak: anbulatorioa, ikaste txea, epaitegiak, 
Aldundia, Udale txea eta Udal tzaingoa, 
eta egoi tza. Arazo berdin tsua izan genuen 
Gobelako kiroldegiko zonan, baina PPren 
eskaerari esker aparkalekua gizarte alokai-
ruan jarri genuen eta okupazioa osoa eta 
berehalakoa izan zen. Alangokoarekin, 
arrakasta berdina izango da. 

Ge txoko Udalak, animaliak eduki-
tzeko eta babesteko ordenan tzaren 
i tzalpean, duela urte katuen ko-
loniak sor tzea eta gero kudea-
tzea sustatu zuen, zehazki Kirol 
Portuan 2007. urtean, eta Anti-
guo Golfen 2009 eta 2012. urteen 
artean. Harrezkero, zenbait katu 
talde edo kolonia daude udalerri-
ko hainbat txokotan, per tsona bo-
luntarioek mantendu eta kontrola-
tzen dituztenak. Per tsona horiek, 
bada, modu desinteresatuan betie-
re, katu horiek elikatu eta zaindu 
egiten dituzte, dedikazio handiz 
gainera. Ba tzuetan euren kontu-
ra ordaindu dituzte gastuak ere: 
janaria erostea, albaitariarengana 
kon tsultak egitera eramatea, an-
tzu tzeak... Egia da, bestalde, bizi-
lagunen kexak jaso direla, katuak 
kontrolik gabe ugal tzen ari dire-
lako, zaratengatik, kaka... Labur-
bilduz, osasun publikorako arris-
kua direlako. Arrazoi horrengatik, 
Ingurumen Arloak, Ge txoko sozia-
listek kudeatua, informazio eta 
sen tsibilizazio kanpaina ikusgarri 
bat abiatuko du, herritarrei katuak 
trata tzeko metodo berri bat eta 
haren abantailak jakitera emate-
ko: katuak harrapatu, an tzutu eta 
aska tzea.

Mar txoaren 8 honetan GUKen 
ere planto egingo dugu. Mu-
gimendu feministak deitutako 
ekin tza eta manifestazioak ba-
bestuko ditugu eta haietan parte 
hartuko dugu, sektore guztietan 
berdintasuna aldarrika tzeko. 
Zain tza, hezkun tza, enplegu 
eta kon tsumo arda tzetan izan-
go gara. Herrialde honetako 
eskuinak desaktibatu egin nahi 
gaitu, esanez greba insolidarioa, 
elitista eta antikapitalista dela, 
edo ez dutela arrazoirik ikusten 

honelako lanuzte aldarrika tzaile 
bat egiteko. Nekatuta gaude 
en tzuteaz emakumeok nola, 
noiz eta zergatik protestatu be-
har dugun. Berdintasun ezaz, 
menderakun tzaz eta hilketaz ari 
gara, eta haien tzat ez da nahikoa, 
emakumeen aurka abusu hauek 
egitea mundu osoan onartuta da-
goelako. Baina zerbait alda tzen 
ari da; ez gara isilduko. Kalera 
irtengo gara geure iragana, orai-
na eta geroa aldarrika tzera. Gora 
Borroka Feminista!

Udaleko osoko bil-
kuran, herritarren 
eskaerak ikusita, 
diru-lagun tza bat 
sor tzea defendatu 
genuen, e txebizi-
tzen eraikinetako 
ir isgarri tasuna 
hobe tzeko. Hau 
da, jabe erkidegoetan, besteak beste, 
igogailuak eta eskailera-igogailuak 
jar tzeko diru-lagun tzak. Eta esan be-
har dugu, zorionez, mozioa one tsi 
egin zela. Orain, mozioa gauza tzeko 
borrokatuko gara. herritarrak@ge txo.
eus /944660291 / @CsGe txo

Udal talde politikoen iri tzia
EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BENETAKO BERDINTASUNA

ANIMALIEN BABESA

IGOGAILUAK ETA ESKAILERA-IGO-
GAILUAK DIRUZ LAGUNTZEA

ALANGOKO 103 APARKALEKUAK IREKITZEA

M8: EMAKUMEOK PLANTO

GETXOKO EH BILDUK GREBA FEMINISTAREKIN BAT EGIN DU

Mar txoaren 8an Euskal Herriko emakumeok 
ere planto!

Hainbat herrialdeetan zabaldutako greba 
deialdiarekin bat egiten dugu indarkeria 
ma txistari, esplotazioari eta diskrimina
zioari nahikoa dela esateko.


