
Udal talde politikoen iritzia
GETXO, BAIEZKOA ANIZTASUNARI ETA ASKATASUNARI

Ekaineko azken osoko bilkuran 
onetsi dugu, EAJk eta PSE-EEren 
koalizioko udal gobernuaren bo-
toekin, Aparkaleku Arautuaren 
Udal Zerbitzuari buruzko Orde-
nantza berria. Araututako apar-
kaleku zerbitzua hedatu eta ho-
betzeko prozedura honen baitan 
eman beharreko beste urrats bat 
da, gure udalerrian mugikortasu-
na hobetzeko helburua duena.
PSE-EE TAO guneak areagotze-
ko promesarekin aurkeztu zen 
hauteskundeetara. Batez ere uda-
lerriaren kanpotik datozen ibilgai-
luen iritsierak gehien ukitutako 
auzoetarako konponbidea nahi 

genuen. Romo auzoa eta Areetako 
Santa Ana dira gune horiek.
Gainera, uste dugu 2022ko udan 
Ereagako hondartza arautzeak asko 
hobetuko duela mugikortasuna ha-
reatza horretan, eta mugikortasun 
urria duten pertsonen irisgarrita-
suna erraztuko duela. Parte-hartze 
izaerako ordenantza horrek dagoe-
neko herritarren 190 ekarpen jaso 
ditu, tokiko merkataritza dinami-
zatzeko nahiz mugikortasun jasan-
garria eta gure auzokideen bizi-kali-
tatea hobetzea lortzeko balio izango 
duen errotazioa hobetzeko asmoz. 
Hala, 1.400 aparkaleku izatetik 
3.800etik gora izatera pasako dira. 

HONDARTZA BAT GURE  
TXAKURRENTZAT

LGTBIQ+ ESKUBIDEEN ALDE:  
SINBOLOAK BAINO GEHIAGO

POSTUREO-ARGAZKIEN AURREAN, 
LGTBI+ POLITIKA INTEGRALAK

TAO BERRIA,  
HAUTESKUNDEETAKO KONPROMISOA

Getxoko 8.500 familiak baino 
gehiagok gozatzen dute beren 
etxeetan txakurren konpainiaz. 
Hala eta guztiz ere, gure uda-
lak ez dio erantzun eraginkorrik 
eman gure maskotez bide publi-
koan gozatu ahal izateko eska-
kizunari. Gaur egun, txakurrak 
aske ibiltzeko bost gune baino ez 
daude gure herrian. Horiek, gai-
nera, soilik hiru izatera pasatzen 

dira udan, hondartzak txaku-
rrentzako aisia gune gisa kendu 
egiten baitira. Hori guztia dela 
eta, eskatu dugu Bola hondartza 
gure txakurrentzako aisia-gune 
gisa gaitzea, hondartza batez eta 
itsasoaz gozatu ahal izan dezaten 
haiek ere. Leku txikia da, baina 
gure maskotentzat nahikoa. Ta-
malez, udalak uko egin dio hori 
aurrera eramateari. #esnatugetxo

Getxoko EH Bildutik uste dugu ezin-
bestekoa dela LGTBI+ politika inte-
gralak martxan jartzea. Basaurin eta 
Zornotzan gertatutako azken eraso 
homofoboek argi erakutsi digute 
oraindik orain asko dugula borroka-
tzeko sexu-aniztasunaren arloan.
Hori dela eta, ekaineko osoko bilkuran 
mozioa aurkeztu genuen, Getxoko Uda-
lak LGTBI+ politikak sustatzeko zerbi-
tzua sor dezan eskatzeko. Horrela, zer-
bitzu horrek urte osoan zehar ekintzak 
antolatuko lituzke LGTBI+ mugimen-
duarekin elkarlanean: egoeraren diag-
nostikoa, sentsibilizazio kanpainak... 
Argi daukagu: ez da nahikoa urtean 
birritan adierazpen bat kaleratzearekin, 
plangintza integralak behar ditugu.
Bilkuran bertan ikusi izan genuen zein 
den EAJ eta PSEren borondatea: ezezkoa 

bozkatu zuten, eta, beraz, atzera bota zen 
gure proposamena. Argi dago euren-
tzat zer den LGTBI+ borroka: balkoietan 
ortzadarraren koloreak ipintzea, argazki 
instituzional bat ateratzea... baina ino-
lako konpromiso zehatzik hartu gabe. 
Postureo hutsa, merkantilismoa, aur-
pegi-zuriketa, kapitalismo arrosa.
Hori dela eta, EH Bildutik erabaki 
genuen Udalak antolatutako argazki 
instituzional horretan ez parte har-
tzea (argazkian diskurtso LGTBIfo-
boak dituzten horiek agertu ziren 
gainera). Guretzat ekainaren 28a bo-
rroka egun bat delako, sexu-anizta-
suna aldarrikatzeko eguna, eta prota-
gonistak bollerak, marikak, transak, 
intersexualak, gorputz ez binarioak 
eta heteroarauak baztertutako guz-
tiak direlako. Info getxo.ehbildu.eus

Harrotasunaren Egunaren bueltan, 
joan den ostegunean mozio bat aur-
keztu genuen osoko bilkuran, Getxok 
udalerriko LGTBIQ+ errealitateei 
buruzko diagnostikoa egin dezan eta 
LGTBIQ+fobiaren aurkako behatoki 
bat ezar dezan. Benetan desengai-
natuta gaude EAJk eta PSE-EEk osa-
tutako gobernu taldearekin. Ez dira 
proposamena onartzeko bezain au-
sartak izan. Aldiz, Donostia edo Gas-

teiz bezalako beste udalerri batzuetan 
jada sortu dira errealitate hauek jorra-
tzeko antzeko organoak. Gure udale-
rriak baditu diagnostiko eta behatoki 
propioak izan ahal izateko gaitasun, 
biztanle eta baliabide nahiko eta 
soberan. Getxoko LGTBIQ+ kolekti-
boak sinboloak eta argazkiak baino 
gehiago merezi du: ekintza eta poli-
tika errealak eta eraginkorrak behar 
ditu.  elkarrekinpodemos@getxo.eus

Aste hau da aniztasunari, berdinta-
sunari eta pertsonen askatasunari 
erabateko babesa eta errespetua 
argi eta garbi adierazteko astea. As-
telehen honetan E28 izan da, LGT-
BIQ+ Harrotasunaren Nazioarteko 
Eguna. 1969an Stonewallen (New 
York, AEB) gertatutako istiluak har-
tzen dira gogoan egun horretan, 
homosexualen askapen mugimen-
duaren hasiera markatu baitzuten.
Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egi-
ten du Berdinduren adierazpena-
rekin. Adierazpen horrek honako 
hau azpimarratzen du: “E28 egu-
nak eskuratutako lorpen guztiak 
aldarrikatzeko eta ikusarazteko, 
eta, ezinbestean, oraindik lortzeko 
dugun guztia nabarmentzeko izan 
behar du... E28a da sexu-askape-
naren aldeko borrokaren alde bizi-
tza eta ahaleginak eman dituzten 
pertsona guztiei eskerrak emateko 
unea, gaur egun ere antolatzen eta 
gizartea sentsibilizatu, kontzien-
tziatu eta eraldatzeko lana egiten 
jarraitzen baitute”. 
Hori dela eta, Getxoko EAJn geure 
egiten dugu deialdi hau: “Sexu-as-

kagu eta azpimarratu egin nahi 
dugu sexu-orientazioagatiko eta 
genero-identitateagatiko diskrimi-
nazioaren aurka borrokatzeko kon-
promisoa. Gure balioen ardatza da 
duintasunak, tratu-berdintasunak 
eta genero-berdintasunak eskubide 
funtsezko eta unibertsala osatzen 
dutela, Giza Eskubideen Adieraz-
pen Unibertsalak aitortua. 
“Getxo, batua eta sozialki anitza”. 
Horixe zen, hain zuzen, 2019ko 
gure hauteskunde programako gil-
tzarrietako bat. Bada, zeharkako 
konpromisoa izaten jarraitzen du, 
“pertsona eta proiektu guztiek le-
kua izango duten” Getxo baten 
alde: “Gizarte kohesioa da gure 
konpromisoa, inor ere atzean ez uz-
teko. Gizon eta emakumeen arteko 
berdintasuna, errespetua, anizta-
suna eta kulturartekotasuna oina-
rri izanda. 
Gizarte justu eta desparekotasunik 
gabeko baten alde lanean ari ga-
relako, zeinetan pertsona guztiok 
izango ditugun gure bizitzarako 
eta garapenerako beharrezkoak di-
ren gutxieneko baldintza duinak”.

kapenaren alde lortzen ari garen 
aurrerapen guztiak ospatzeko apro-
betxatzera animatzen dugu eus-
kal gizartea, ahaztu gabe gizarte 
osoaren lana dela erne ibiltzea, 

horren alde borrokatzen jarraitzea 
eta pertsona guztiak askatasunean 
bizi eta adierazi ahal izatea berma-
tzea”. Izan ere, EAJ osatzen dugun 
gizon-emakumeok oso argi dau-


