
Udal talde politikoen iritzia
M8 BERDINTASUNA: GUK EGINGO DUGU

Pandemiaren ondorioz sortu den 
osasun krisiak berriz ere agerian 
utzi du emakumeek zaintza lane-
tan duten ezinbesteko eginkizu-
na eta gizarte antolamendu eran-
tzunkideagoa garatzeko gizartean 
dagoen behar orokorra, gizarte bi-
dezkoagoa, jasangarriagoa eta soli-
darioagoa lortzeko, eta, horrez gain, 
ekonomia eta gizarte eta politika 
harremanak aldatzeko. 
PSE-EEn uste dugu erakundeek alor 
horretan politika publikoak susta-
tu behar dituztela eta beharrezko 
baliabideak eskuragarri jarri behar 
dituztela zaintzak erdigunean egon 
daitezen eta bizitzako alor guztie-

tan berdintasuna bermatuta egon 
dadin. 
M8 Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren esparruan, Berdintasun Zer-
bitzuaren xedea topaketarako eta 
elkarrizketarako espazioa sortzea 
eta Getxon zaintza lanei buruzko 
hausnarketa sustatzea da. Horre-
kin guztiarekin, udalerrian bizitza 
mantentzen ari diren emakumeen 
lanari balioa eman nahi diogu. 
Herritar guztiei hausnarketarako 
jardunaldi hauetan parte hartzeko 
gonbidapena egiten diegu, M8 al-
darrikatzen jarraitu behar dugula-
ko pandemia dela-eta mugak egon 
arren.

“El Abra Kirol Portua” sozietate publi-
koaren kudeatzailea Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorraren idazketan 
parte hartzen ari da. Pertsona hori ez 
da funtzionarioa ezta langilea ere ez, 
eta okerrena ez da hori; pertsona hori 
ere Madriguera Trust S.L ahalduna 
dela, lursailen sustapenean eta hi-
giezinen esparruan lan egiten duen 
sozietatean.
HAPOak helburu dauka udalerriko 
eremuen etorkizuneko mota eta erabi-
lera zehaztea. Hala, udal-gobernuaren 
jarrera horrek ahalbidetu du sozietate 
bateko ahaldunak aukera izatea lur-
sailen izendatze eta sailkapena eza-
gutzeko eta bide batez, onura pertso-
nalak lortzeko.
Gertakizun horien inguruko informa-
zioa auzokide batek helarazitako ke-

xaren bidez eskuratu dugu, ondoren 
Lurralde Batzordean galderak egin, 
eta EAJko Kontratazio eta Ondare 
arduradun zinegotziak onartu ez 
ezik, justifikatu ere egin du. Zinego-
tziak adierazi duen bezala, pertsona 
horri aholkuak eskatzen dizkio asko 
dakielako.
EAJk eta PSEk osatutako udal-gober-
nuaren jokaera horrek dudan jartzen 
du HAPOaren erredakzioa; 2009an 
berriztua izan behar zuen eta dagoe-
neko 11 urte baino gehiagoko atzera-
pena dakarrena. 
EH Bildun ez dugu onartuko HAPOa 
espekulatzeko tresna bilakatzea, ezta 
HAPOak etxebizitza eskubidea uka 
diezaiela herritarrei ere, gure herriko 
espazio berde eskasak eraikuntzara 
bideratzeko. Info getxo.ehbildu.eus.

MARKESINAK BIZKAIBUSEKO 
GELTOKI GUZTIETAN

ZAINTZAK ERDIGUNEAN JARTZEN DITUEN 
GETXO FEMINISTAREN ALDE 

Gure udalerriko hainbat geltoki-
tan ez dago autobusak gelditze-
ko markesinarik, besteak beste, 
Villamonten, San Martinen edo 
Areetako kale nagusian, kiosko 
parean.  Geltoki horietako asko-
tan Bizkaibuseko autobus zerbi-
tzua ematen da, eta, beraz, Bizkai-
ko Foru Aldundiaren eskumenen 
artean dago leku horietan guz-
tietan markesinak jartzea. Hala 
ere, Getxoko herritarren eskaria 

izanik, udal honek foru erakun-
deari eskariaren berri eman behar 
dio, ondoren Foru Aldundiak es-
katutako lekuetan markesinak 
jarri ditzan. Alderdi Popularrak 
jada eskatu dio gobernu taldeari 
foru erakundean eskaria egiteko. 
Orain zain egon behar dugu Eus-
ko Alderdi Jeltzaleak aldundiari 
eskaria egin diezaion eta mar-
kesinak ahalik eta azkarren jarri 
ditzaten. #despiertagetxo

Bigarren mundu gerran Rosie “erre-
matxatzailea” Amerikako Estatu Ba-
tuetako industrian lan egiten zuten 
eta, aldi berean, ordura arte bezala 
etxeko lanez eta etxeko txikiak zain-
tzeaz arduratzen ziren emakumeen 
indarraren erakusle bihurtu zen. Be-
ren lana aldarrikatzeko, ”We Can Do 
It!” goiburua aukeratu zuten (Guk 
egin ahal dugu).
Lau hamarkada igaro behar izan 
ziren denok ezagutzen dugun “We 
Can Do it!” Poster hura ezagun 
bihurtzeko, emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunaren sinbo-
lo bihurtuz. Gaur, 80 urte geroago, 
Rosie “errematxatzailea” emakume 
estatubatuarra baino, munduko mi-
lioika emakume dira. “We Can Do 
It” mezu horren atzean dago “Zuk 
ere nahi duzun guztia egin dezake-
zu. Eta inortxok ezin dizu kontrakoa 
esan”.
Aldi horretan guztian asko aurrera-
tu da emakumeen eta gizonen arte-
ko berdintasunerako bidean, baina 
bide luze-luzea geratzen zaigu orain-
dik. Horregatik, Emakumearen Na-
zioarteko Egunaren aurtengo edizio-

EH BILDUK HAPOAREN ERREDAKZIOAN 
JOKAERA IRREGULARRAK SALATZEN DITU

BIZITZAREN JASANGARRITASUNA 
ERDIGUNEAN

M8a hurbiltzen ari da, pandemia 
garaiko borrokarako une berezia, 
eta oraingoan, zaintzak erdigunean 
jarri behar ditugu. Bada, aurten 
agerian geratu dira zeintzuk di-
ren gizarteko gabezia handiak eta 
nola krisiak gehienbat emakumeei 
eragin dien, izan ere, emakumeak 
dira birusari zuzenean aurre egi-
ten nagusi izan direnak, askotari-
ko lanak egin baitituzte: garbitzen, 
zaintzen, hainbat espaziotan per-

tsonei arreta ematen...Eta horrela, 
desberdintasun, prekarietate eta po-
brezia arrakala  are gehiago handitu 
da. Horregatik, Elkarrekin Getxok 
M8an emakumeei eskerrak eman 
nahi dizkie mundu mailako pan-
demia honi aurre egiteko egin du-
ten eta egiten ari diren ezinbesteko 
lan garrantzitsu guztiarengatik. 
ESKERRIK ASKO zuen ausardia 
eta indarragatik! elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

rako aukeratu dugun goiburua “Guk 
egingo dugu” izango da.
Eta, horregatik, aurtengo martxoa-
ren 8a gurekin ospatzera animatzen 
zaitugu. Nola? Oso erraz. Rosiek era-
kutsi zigun keinu berbera eginaz ar-
gazkia atereaz, hau da, besoa  altxa-
tuta. Atera ezazu argazkia zuk nahi 
duzun eran: gorputz osoa edo besoa 
soilik, zapia jarrita edo zapirik gabe, 
mahuka jasota edo jaso gabe. Hori 
bai, aurpegia erakusten baduzu, ez 
ahaztu maskara kirurgikoa jartzeaz, 
mesedez.
Animatu eta parte hartu.
Argazkia zure sare sozialetan eraku-
tsi eta konpartitu EAJ-PNVren sare 
sozialetan #GukEgingoDugu traola-
rekin.
Edo, bestela, nahiago baduzu, wha-
tsapp bidez bidal iezaguzu 688772586 
telefonora edo mezu elektroniko bi-
dez prentsa@eaj-pnv.eus helbidera.
Gizonok ere parte har dezakezue, 
parte hartzaileen argazkiak parteka-
tuz, argitaratuz eta bertxiokatuz.

GUK EGINGO DUGU! ¡NOSOTRAS 
LO CONSEGUIREMOS!

getxo.ehbildu.eus
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