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Beste behin ere, Gobernu Taldeak ez 
du gardentasunaren beharra aintzat 
hartzen. Berriki iragarri dutenez, In-
formazio Batzordeen eta Zuzendaritza 
Batzordeen eztabaidak jendearentzat 
irekiko dira (edukiera mugatuegia 
izango badute ere) eta, ondorioz, ez 
dira streaming bidez emango. Tresna 
hau, parte-hartze telematikoarekin 
batera, pandemia hasi zenean jarri zen 
abian, eta aurrerapen handia izan zen 

gardentasunari dagokionez, udal ez-
tabaida erabakigarriak jendaurrean 
jartzen baitzituen. Erabaki hori ez da 
arbitrarioa; izan ere, bereziki egokia da 
Gobernu Taldearentzat, aurrekontu-
eztabaidaren hasierarekin bat baita-
tor, eta, horren ondorioz, 2022ko Udal 
Aurrekontuen aurreko eztabaida itxi 
egingo zaio publikoari, eztabaida hori 
ez baita jendaurrekoa izango.  www.
elkarrekingetxo.blogspot.com

Getxoko Koalizio Gobernuak 
2022rako aurrekontuak aurkeztu 
ditu, osasun krisitik ateratzeko bi-

dean aurrera egiteko bidezko suspe-

rraldira egokitzeko. Udalerriaren his-
toriako aurrekonturik altuenak dira, 
118.000.000 eurotik gorakoak; izan 
ere, aurrekontuetan % 9ko igoera izan 
da, egungo ekitaldiko aurrekontuare-
kin alderatuta. Diru-sarrerak handi-
tzeari esker, bi helburu garrantzitsu 
bete ahal izango ditugu: inbertsioak 

handitzea eta aurrekontu handie-

neko arloak hornitzea, ‘Getxo Eki-
nez’ Planean aurreikusirik dauden 
ekintzak sendotze aldera. Honako 

hauek dira aurrekontuon oinarri na-
gusiak: ingurumen-jasangarritasuna, 
hiri-eraldaketa, energia-eraginkorta-
suna, mugikortasun jasangarria eta 
hondakinen kudeaketa hobetzea. Ho-
riez gainera, gizarte-jasangarritasu-
naren arloan sakontzen dute, garapen 
komunitarioaren, berdintasunaren, 
harreraren, inklusioaren, zainketen, 
adinekoen eta mendekotasunaren 

arretaren eta gazteen sustapenaren 
eta hirugarren sektorearekin sarean 
lan egitearen bidez. PSE-EEren abu-
ruz, aurrekontuok 2022ko erronkei 
erantzuten diete eta ezberdinen ar-

teko akordioaren emaitza dira.

EH Bildutik propo-
samena aurkeztu 
dugu Algortako San 
Martin udal eraiki-
nean (Getxolaneko 
egoitza izan zena) 
ludoteka bat sortze-
ko. Udalak erabat 
ahaztuta du eraikin 
historiko hau, eta 
gero eta garestiagoa 
izango da etorki-
zunean San Martin 
eraberritzea (Usate-
giko kafetegian gertatu den bezala). 
Horregatik, EH Bildutik uste dugu 
alternatiba bikaina izan daitekeela 
bertan ludoteka bat sortzea, eraiki-
na parean duen parkean integratuz, 
eta kontuan hartuta Algortak behar-

beharrezkoa duela ludoteka bat sor-
tzea. Espero dezagun EAJk eta PSEk 
ez bozkatzea kontra inolako alternati-
barik eskaini gabe, Alangoko gasolin-
degian egin zuten bezala. 
Info+ getxo.ehbildu.eus

SAN MARTIN ERAIKINEAN LUDOTEKA  

BAT SORTZEKO PROPOSAMENA
ABANDONU-EGOERA ARTIBAI 

KALEAN

ATZERAPAUSOA GARDENTASUN 
ARLOAN

BIDEZKO SUSPERRALDIRAKO  
AURREKONTUAK

Gobernu-taldearen utzikeria eten-
gabearen aurrean, gure abandonu-
mapari heldu behar diogu berriro, 
utzikeria erabat agerian geratzen 
den eremu guztiak seinalatze alde-
ra. Eta berriro ekingo diogu EAJren 
zabarkeria agerian geratzen den 
eremu batean, Algortako Artibai 
kalean. Kale hori droga-kontsumo-
rako gune bihurtu da, eta bertan 
hondakin ugari pilatzen dira. Ho-

rrek, Gobernu taldearen utzikeria 
erakusten du, eta, gainera, bizilagu-
nen osasunari eraso egiten dio. Ge-
txoko abandonu-eremu horietarako 
guztietarako irtenbideak eskatuko 
ditugu, eta ez dugu onartuko beste 
bi urtez, legegintzaldiari geratzen 
zaion denbora osoan, alkateak gure 
udalerriko arazoak konpontzeko 
neurririk hartu gabe egotea. #des-
piertagetxo

Datorren astea bereziki garrantzi-
tsua izango da emakumeen aurka-
ko indarkeriaren aldarrikapenaren 
eta salaketaren arloan. Azaroaren 
25ean, Emakumeen aurkako Indar-
keria Ezabatzeko Nazioarteko Egu-
na ospatzen eta azpimarratzen da. 
1999an, NBEren Batzar Nagusiak 
salaketaren mundu-eguna izen-
datu zuen azaroaren 25eko egun 
hori, eta honako hau jo zuen ema-
kumearen aurkako indarkeriatzat: 
“Emakumearen sexuan oinarritu-
tako indarkeria-ekintza oro, ema-
kumearentzat kalte edo sufrimen-
du fisiko, sexual edo psikologikoa 
eragiten duena edo izan dezakeena, 
bai eta ekintza horien mehatxuak, 
hertsapena edo askatasuna arbitra-
rioki kentzea ere, bizitza publikoan 
zein pribatuan gertatzen diren”.

Urteko egun guztiak indarkeria 
matxista argi eta irmo salatzeko 
egunak dira, eta urteko egun guz-
tiak pertsonen arteko beharrez-
ko berdintasunak eta nahitaezko 
errespetuak edozein pertsonaren, 

k o l e k t i b o -
ren, gizar-
tearen edo 
h e r r i r e n 
f u n t s e z k o 
balioa izan 
behar dute.

Getxok urte 
asko dara-
matza ber-
d i n t a s u n a 
l a n t z e n , 
u d a l a r e n 
beraren eta 
gure herria-
ren proposa-
men eta eki-
men guztien 
z e h a r k a k o 
ekintza izan 
dadin. Ge-
txo errefe-
rentea izan 
da berdinta-
su n-pla n a k 
egiten, indarkeria matxistaren bik-
timei arreta emateko protokoloan, 

hiri debeka-
tuaren mapa 
edo emaku-
m e e n t z a k o 
puntu bel-
tzak lan-
tzen, edo 
emakumeen 
eta gizo-
nen egoera-
ri buruzko 
hainbat sek-
t o r e t a k o 
d i a g n o s t i -
koak egiten, 
neurri ego-
kiak ezarri 
ahal izateko.

Getxok eta 
G e t x o k o 
Euzko Al-
derdi Jeltza-
leak, jakina, 
bat egin dute 
i n d a r k e r i a 

matxisten salaketarekin eta emaku-
meen eta gizonen arteko benetako 

berdintasun eraginkorra lortzeko 
lanean jarraitzeko konpromisoare-
kin. 

Denok gara beharrezkoak gizar-
te aurreratuaren proiektu hone-
tan, errespetua eta berdintasuna, 
mendeko emakumerik ez egotea 
ezinbestekoa baita gizarte edo he-
rri aurreratuaz hitz egiteko. Ezin 
dugu onartu emakumeen aurkako 
indarkeria-gertaerak, ezagutzen 
jarraitzen ditugunak bezalakoak: 
irainak, abusuak, erasoak, seme-
alaben erabilera indarkeria bikario 
izeneko indarkeria hori sortzeko; 
izan ere, Getxon ere badago ema-
kumeen aurkako indarkeria-mota 
hori. 

Denok aldarrikatu behar dugu, 
egunero, baina agian azaroaren 25 
honetan zertxobait ozenago, ema-
kumeenganako indar keriaren aur-
kako jarrera, giza eskubideekiko 
errespetu-kontua baita. Honakoa 
aldarrikatu behar dugu denok:  
GETXON PLANTO!
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