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EAJ-PNV Euskadi osoan, eta Getxon 
ere, sustatzen ari den ekimena da MI-
NORITY SAFEPACK. Helburua da 
Europako erakundeei legeria lotesle 
bat eskatzea, Europar Batasunean 
gutxiengo nazionaletako kide garen 
herritarrei (50 milioitik gora gara)
geure eskubideak bermatzeko. ‘Mi-
nority SafePack’ ekimenak milioi bat 
sinadura bildu behar ditu gutxienez 
Europar Batasuneko zazpi estatutan, 
apirilaren 3a baino lehen. Horrela, 
eskatu gura dugu harreman eta ko-
munikazio arloko ondare hain bere-
zia, hau da, hizkuntza gutxituren 
bat (gure kasuan euskara), dauka- 
ten, daukagun pertsonen hizkuntza- 
eskubideak babestu daitezela Euro- 
par Batasunean. 

Martxoaren 8 bakoitzean bezala, Ge-
txoko Udalak emakumeen nazioar-
teko egunaren mobilizazioen berri 
eman zuen. Aurten, gure kultur in-
guruan emakumeen errealitate latze-
netako bat nabarmendu zen: zaintza-
ren eta etxeko lanen feminizazioa. 
Udala osatzen duten alderdi guztiek 
bat egin zuten ekimen batekin, lan 
horiei prestigio soziala eta ordain 
ekonomikoa eman gura dizkiena, 
eta gizarte antolaketa eraldatu nahi 
duena, eginkizun horiek gizonen eta 
emakumeen artean modu pareki-
dean banatzeko.
Gizartearen gehiengo handi batek 
babestutako mobilizazioaren bero-
tan, alderdi asko pankartaren atzean 
jarri ziren, egun batez ahaztuz be-
netako berdintasuna legeen bidez 
eraikitzen dela. Hain zuzen ere, gi-
zonen eta emakumeen arteko sol-
data-berdintasuna sustatzen duten 
legeen bidez, enpresen edo erakunde 
publikoen gobernu-organoetan bi 
sexuak berdin ordezkatuta egotea 
edo hezkuntza parekidea bultzatzen 
dituzten legeen bidez. Horiek, izan 
ere, funtsezko piezak dira PSE-EE 
(PSOE)ren ideietan eta eguneroko 
lanean, nahiz eta ez duten beti aur-
kitzen babesik gainerako alderdie-
tan, oraingoan pankartaren atzean 
jartzea erabaki zuten arren.

PP-n Getxoko ikaslerik onenak sa-
ritzea proposatzen dugu oraingoan. 
Horretarako, “bikaintasun bekak” 
sortzea planteatu nahi dugu, getxotar 
ikasleen esfortzua eta lana saritzeko 
helburuarekin. Hain zuzen ere, ikas-
leek ikasketetan egiten duten ahale-
gina baloratu gura dugu, batetik, eta 
familiei euren seme-alaben heziketan 
lagundu nahi diegu, bestetik.
Bekak Lehen Hezkuntzako azken 
maila, DBH eta Batxilergoko 2. maila 
amaitu dituzten ikasleentzat izango 
dira, ez bakarrik Getxoko ikastetxee-
tan: udalerri honetan erroldatuta egon 
arren ikasketak beste herri batzue- 
tako ikastetxeetan egiten dituzten 
ikasleentzat ere badira.

Gobernu taldea udalean eta haren 
erakunde autonomoetan sortzen ari 
den lan-prekariotasuna gero eta na-
barmenagoa da, ikusten ari garenez. 
Aurtengo urtarrilean, gure udaleko 
eta haren erakunde autonomoetako 
langile funtzionarioek eta lan-kontra-
tudun langileek protesta egin zuten, 
Getxoko Udalak 2005. urtean hartu 
zuen konpromiso bat, lanpostuen 
balorazio berria egitearena, behin eta 
berriro urratzen zuelako, modu siste-
matikoan. Bada, aste honetan argitara 
atera dira oinarrizko gizarte zerbi- 

Getxoko Ciudada-
nos udal taldeak 
hurrengo osoko 
bilkuran Algortan 
(San Martin kaleko 
17.ean, Getxolan za-
harrean) adinekoen 
zentro bat sortzeko 
eskatuko du. Ondo dakigu Algor-
tako nahiz Andra Mariko adineko 
pertsonek nolako zailtasunak dituz-
ten elkarrekin biltzeko. Gaur egun ez 
baitute euren beharrizanen neurriko 
instalaziorik. Eta guk hori aldatzeko 
lan egingo dugu. herritarrak@getxo.
eus  944660291 

http://www.minority-safepack.eu 
webgunean sinatu dezakezu, nahi 
baldin baduzu Europak jakitea eus- 
karak Europa behar duen neurri 
berean behar duela Europak eus-
kara, eta bretoiera, eta galesa, eta 
katalana, eta hainbat eta hainbat 
hizkuntza. Izan ere, horrela baka- 
rrik izan daiteke sinesgarria eta ope- 
ratiboa Europar Batasunaren leloa: 
“Aniztasunean baturik”. Eta uste 
dugu ekimen hau urrats garrantzi- 
tsua dela. Hala adierazi dute Imanol 
Landa Getxoko alkateak eta Koldo 
Iturbe Kultura zinegotziak. Horrela, 
kanpaina honekin bat egin gura izan 
dute, Europar Batasunak nazio eta 
hizkuntz gutxiengoetako pertsonak 
hobeto babestu ditzan eta Batasuna-

ren kultur eta hizkuntz aniztasuna 
indartu dezan. Apirilaren 3ra arte 
daukagu hori berresteko!!
Euskara sustatzea eta bultzatzea: 
geure kultur eta gizarte ondare na-
barmenena, zeinetan Getxo aspal-
ditik adibide garbia da, ekimenen, 
proiektuen eta, batik bat, euskal-
gintzarekin egiten duen lanaren bi-
tartez. Aurten, 2018an, ekimenetako 
bi azpimarratu gura ditugu: 36.800 
euroko diru-laguntza bideratuko 
da euskarazko eskolaz kanpoko jar-
dueretarako, eta 200 ekimen anto-
latuko dituzte Getxoko ikastetxee-
tan 26 elkartek. Eta, bestetik, Sendi 
programa, Egizuk garatzen duena, 
urtebetez luzatuko da. Programa 
honek 24.200 euroko aurrekontua 

tzuetako langileekin eta Getxo Kirolaki 
zerbitzuak ematen dizkioten enpresek 
kontratatutako langileekin dauden ara-
zo larriak. Gizarte-langileek gobernu 
taldearen jokabide sistematiko bat sa-
latu dute: ez dira betetzen bajengatik, 
eszedentziengatik eta abarrengatik 
hutsik dauden lanpostuak, eta horrek 
gizarte zerbitzuetan ondorio larriak 
dakartza, hala nola, hitzorduei eran- 
tzuteko ezintasuna, premiazko egoerei 
denbora eta forma egokietan erantzu-
teko ezintasuna... Gure udalak kontra-
tatutako enpresen langileria-arazoak ez 

dira berriak: behinola etxez etxeko 
laguntza-zerbitzuko langileak izan 
ziren bezala, joan den astean Getxo 
Kirolakek kontratatutako langileak 
izan ziren baldintza prekarioak sa-
latu zituztenak (soldatak izoztuta, 
opor falta, ...). Udaleko oposizioan 
ezin dugu egoera hori inola ere onar-
tu. Horregatik, GUKek gainerako 
taldeei zenbait neurri proposatzen 
dizkie langile guztien eskubideak 
bermatzeko eta udal zerbitzuak 
ondo emateko helburuarekin. guk@
getxo.eus 

dauka, eta beraren bidez 12 urtera 
arteko umeek eta euren familiek 
euskara erraztasunez eta natural-
tasunez ezagutu, ikasi eta erabil 
dezakete.

Gazteentzako etxebizitza kola- 
boratiboen proiektua aurkez-
tu dugu jada. Etxebizitza ara- 
zoari aurre egiteko neurri ze-
hatza eta egingarria da  herriko 
gazteak emantzipazioan la-
guntzeko. 
Proiektua zertan datza? Espa- 
zio amankomunen parteka- 
tzean oinarritzen da. Hala,  
gazteek sukaldea,  egongela,   
garbigailu gela… konpartituko 
lituzkete eta  gune pribatu gisa  

mantenduko lukete logela.  
Nola? udalak hutsik dagoen 
eraikin bat egokitu, edo az-
piegitura berri bat eraiki 
beharko luke, eta gazteek 
trukean alokairu xume bat 
eta lana eskaini beharko lio-
kete komunitateari. Datozen 
asteotan proiektuaren in-
guruan zuen ekarpenak eta 
iritziak jaso nahi ditugu sare 
sozialen bidez, animatu eta 
parte hartu!


