
Udal talde politikoen iritzia

GETXO ANTZOKIA; AZPIEGITURA ERRALDOIA, KUDEAKETA PLANIK GABE

BERDINTASUNA = ERRESPETUA

GURE MASKOTEN ALDEKO EKIMENAK

8M: IRAULTZA FEMINISTAK AURRERA JARRAITZEN DU

8-M

ZURE AHOTSA IZAN 
NAHI DUGU

Aurten ere, zintzo babestu ditugu 
Emakumeen Nazioarteko Egunaga-
tik egindako mobilizazioak, eta mi-
lioika emakume kalera irten dira gi-
zarte osoa berdintasunaren premiaz 
jabetu dadin. Bide luzea egin dugu, 
oso luzea. Duela ez hainbeste den-
bora, Zigor Kodearen arabera, sena-
rrak emaztea hil zezakeen adultero 
izateagatik. Orain ez da eskubide 
hori existitzen, baina, hala ere, egu-
nero daude hil, bortxatu edo gaizki 
tratatu dituzten emakumeak. Gure 
aurretik, emakume-belaunaldi askok 
gogor borrokatu zuten bozkatzeko, 
ikasteko, prakak janzteko, lan egi-
teko eta zinemara bakarrik joateko 
eskubidea eduki dezagun. Asko 
lortu dugu, baina asko dago egiteko. 
Sozialistok beti borrokatu dugu gizo-
nen eta emakumeen berdintasunaren 
alde, aukera berak izateko eta es-
kubideetan sexuagatiko bereizkeria-
rik egon ez dadin. Soldata-arrakala, 
genero-indarkeria eta beirazko sa-
baia konpondu gabeko arazoak dira 
oraindik, eta borrokan jarraitu be-
harra dugu benetako berdintasuna 
eskatzeko eta lortzeko. Familia sozia-
listak buru-belarri ekingo dio berdin-
tasuna egia bihurtu dadin, eta beti 
egingo du hori, egunero-egunero, ez 
bakarrik martxoaren 8an.

Aurten ere, iraultza feminista izan 
dugu martxoaren 8an, eta milaka 
emakume kalera irten gara gure 
eskubideak aldarrikatu, eta indar-
keria matxistaren aurka agertzeko. 
Borrokarako eguna izan zen, bai-
na baita egun zoriontsua ere; izan 
ere, emakume ugari ikusi genituen 
elkarrekin dantzatzen eta abesten 
oraindik iritsi ez den benetako ber-
dintasunaren alde, hain zuzen ere. 
Zalantzarik gabe, asko gara, gero 
eta gehiago, eta leku guztietan ikusi 
diren mobilizazio eta protesta jende-

Neurriak hartu nahi ditugu animalien eta 
herritarren eskubideen arteko kontzilia-
zioa errazagoa izan dadin. Hauxe proposa-
tzen dugu:
- Hondartzetako ordutegia luzatzea
- Udan hondartzaren eremu bat zedarri-

tzea
- Agility parkeetarako eta aisialdirako ere-

mu gehiago
- CES sistema benetan aplikatzea udalerri-

ko katu-koloniak kontrolatzeko  
- Gobela ibaian ahateentzako plataformak 

jartzea
- Baliabiderik ez duten familientzat albai-

taritzako zerbitzuak ordaintzen lagun-
tzeko udal diru-laguntzak

- Egoitzak eta nagusien zentroak animalie-
kin

Argi daukagu zuek, 
getxotarrek, inork 
baino hobeto eza-
gutzen duzuela 
zein eraberritze-
lan behar dituen 
zuen inguruak, eta 
zuek izango du-
zuela, ziur aski, kexa, iradokizun 
eta ekarpen mordoa. Azken finean, 
Getxoren taupada zarete. Zuon aho-
tsa izan nahi dugu. Jar zaitezte gu-
rekin harremanetan: herritarrak@
getxo.eus Twitter: @CsGetxo Face-
book: Cs Getxo Tel.: 944 660 291.  
Zain gaituzue.

tsuei esker gizartearen kontzientziak 
pixkanaka-pixkanaka eboluzionatzen 
duela ikusten dugu etengabe. Politi-
kan, oraindik, asko dago egiteke; izan 
ere, emakumeek eta mugimendu femi-
nistak eskatzen dutenaren oso atzetik 
daude erakundeak oraindik ere. Biz-
kortzeko unea da, zentzuz jardutekoa, 
biktimak babesteko eta bizitza duinak 
dituztela bermatzeko legeak egitekoa. 
Maila guztietako hezkuntza eta kon-
tzientziazioaren alde egin behar dugu 
lan emakumeak zapaltzen dituen jarre-
ra matxista ororekin ahalik eta arinen 

amaitzeko. Udalak daude herrita-
rrengandik gertuen, eta gaur egun 
existitzen diren gabeziak betetzeko 
espaziorik egokienak izan behar 
dute. Argi utzi beharra dago iraultza 
feministak ez duela atzerapausorik 
emango neurri politikoek norabide 
berean joan daitezen. Getxoko ma-
nifestazioetan, iazkoekin alderatuta, 
kopuruak bikoiztu genituen, eta gure 
bizitzak aldatzeko aldarrikatzen du-
gun emakumeon adibidea izan gara. 
Gora Borroka Feminista! Harremane-
tarako: 944660290.

Labur geratzen gara esatean Getxo 
Antzokia “bilbainada” nabaria dela. 
Ez dira nahikoak izan eraikitzeko 
behar izan dituzten 10 urte eta 52 
milioi baino gehiago, orain, instala-
zio berria osatzen duten 18.000 m2ak 
edukiz, artez eta kulturaz betetzeko 
erronka daukate batzuek. Eta hori 
zalantzarik gabe, ez da gauerdiko 
ahuntzaren eztula izango. Jakin ba-
dakigu gure herrian ekoizpen opa-
roa dagoela, baita  kalitatezko sor-
tzaileak ere, baina oraindik ez dugu 
ezagutzen Getxo Antzokiaren ku-

deaketa plana zein izango den, ezta 
Antzokiaren programazioa ere.
Zergatik?  EAJk proiektu honen gara-
pen osoan bezala, orain ere sekretu-
pean eta iluntasunez jokatzen jarrai-
tzen duelako. EAJk oposizioari eta 
herritarroi egia ezkutatu digu sarri, 
parte hartzea ukatuz. Zoritxarrez, An-
tzokiaren izena aldatuta ezin da ger-
tatutakoa aldatu: Getxo Antzokiaren 
kudeaketa eskasak lotsarazi gaitu eta.
Martxoaren 26an irekiko da Getxo 
Antzoki berria, inauguratu aurretik 
jada zaharkituta dagoena; egurrak 

herdoilduta, margoa hondatuta, eta 
instalazioak bukatu gabe…
Eta guk zain jarraituko dugu ardu-
radun politikoren batek, hurrengo 
legegintzaldian bere postua utzi 
aurretik,  esan iezagun zein edukiz 
beteko dituzten 4 areto nagusi eta 
1.500 pertsona baino gehiagorako 
espazioak, getxoztarroi hainbeste 
balio izan digun eraikina. Ziur aski, 
orain arte bezala, EAJk antolatutako 
prentsaurreko batean,  hauteskunde 
ekitaldi bihurtua, enteratuko garela, 
nola ez, prentsaren bidez. 

#M8 #NikErabakitzenDut #YoDecido #365egun #Egunero
Berdintasuna = Errespetua, Garapena, Aniztasuna, Eboluzioa, Kohesioa… Justizia.


