MANIFESTUA
GETXO HIRITARRENTZAT!!
GUK ez da alderdi politikoa, hiritar libre eta independenteak baizik: -, Eta tokian
tokiko bizieraren gardentasuna, , duintasuna eta aldaketa-gogoa dira gure eragile
bakarrak.
GUK-eko kideak ez gara inoren zorrik eta ez dugu lokarririk, ez hipotekarik, inongo
finantza-erakundeekin edo talde espekulatiboekin; ez eta nahi ere.
Programa eraikitzen gabiltza, oinarrietatik, hiritargoaren interesari eta nahiari
erantzuten diegularik. Horregatik, programaren eztabaida-prozesuari hasiera
emateko, eta gidatzeko ondoko printzipioen deklarazioa hau egin dugu.

GUK elkartearen manifestua hurrengo udal hauteskundeetan aurkeztuko den
hiritarren kandidatura sustatzeko:
Soziologikoki, klaseen mosaiko konplexua da Getxo., Baina, Euskadiko edozein
udalerritan baino hobeto ikusten dira, euskal gizartearen aniztasuna eta mestizajea.
Diktaduraren amaieratik EAJak gobernatua izan da etengabe, eta honek
bezerokerian oinarritutako eredu publiko eta instituzionala ekarri du, interes
politikoak,, ekonomikoak eta alderdiarenak nahastuta dituen eredua. Egoera honen
aurrean, aldaketa bultzatu behar da. Baina lau hamarkadetan zehar, eredu zaharkitu
honen konplizeak edo kideak izandakoek , ezin dute burutu aldaketa hau.
Hiritarrei bizkar emanda dagoen gobernuaren aurrean, udalbatzara hiritarren
beharrak eramatera lotzen gara, Horretarako lan politiko hurbila egingo dugu,
kalekoa eta auzokoa, gehiengoaren interesak eta amets eta helburu kolektiboak
kontuan hartuko duena.
Hautagai-zerrendan hiritar zintzoak jartzera lotzen gara, eguneroko zereginetan
umiltasunaren,
gardentasunaren,
partaidetzaren,
partaidetzaren,
eta
besteenganako zerbitzuaren eredua izateagatik bereiziak. Gure lan politikoaren
erdigunea hiritarrak izango dira, eta beren beharrek lehentasuna izango dute
espekulazioaren eta negozioaren gainean.
Horretarako, hiritarrentzako Getxo nahi duten hiritarrei eta elkarteei dei egiten diegu,
Har ezazu parte eta egin ditzagun, guztion artean, udal gobernuaren programa,
hautagai-zerrenda plurala eta guztiei irekia, eta aldaketaren aukera. Horretarako
ondoko oinarri hauek ditugu:
-Tokiko politika berriztu, bestelakoan egin. Gure ustez, ustelkeriaren eta
bezerokeriaren jatorria politikaren profesionalizazioa da, _, Horregatik, politika,
gizarteari egindako aldi baterako zerbitzua izan behar dela uste dugu, . Baina ez
edonolako zerbitzua, inolako abantailarik, mozkinik edota prebendarik gabeko

zerbitzua baizik. Udala hiritargoari zabaltzera lotzen gara, . Horretarako, kontrolaren,
partaidetzaren, eta garrantzi ekonomiko edo sozialeko gaien kontsulta edo
erreferenduma erabiliko ditugularik, beti herritarren beharrei lehentasuna emanez,
berriz, beren ahalduntze loteslea partehartzailea ereduaren bidez, udal ROM aldatuz
bila, beraz, esanguratsua partaidetza gaitu.
-Konpromiso Integrala: hezkuntzan, kulturan, elebitasunean. ‘’ikaste-ingurune
gisako komunitatea’’ kontzeptua “Getxon ezarri”, . Horretarako, baliabide guztiak eta
dauden eragileak optimizatu, eta dauden esperientziak zabaldu egingo dugularik.
Auzo bakoitzari egokitutako programa baten bidez, euskararen erabilera sustatzea.
Behartsuei familientzat kanpoko bekak sortzea eta kultura parte-hartzailea eta
Grassroots bat uneko pasiboa eta kontsumitzaileen aurka sustatuz. Gazte eta
herritarrek bat kultur garapena deszentralizatu eta tokiko Konpromisoa
autogestionatua.
-Gizarte-ongizatea, herritarren eskubidea. Kalitateko zerbitzu sozialak, hurbilak,
gardenak eta giza-talde bakoitzari egokituak behar ditugu. Honez gain, gizarte
laguntza (askotan karitatetzat hartuta) aldatu eta gizakien eskubide bihurtu egin
behar da.
-Etxebizitza, ingurumena eta hirigintza jasangarria: eskuineko guztia.
Espekulazioaren edota norbanakoaren aberastearen aurrean etxebizitzaren
eskubidearen defentsa ezarri, etxebizitza kopuru publiko bat sustatzea gazteen eta
gizarte alokairuan eta bazterketa arriskuan dauden etxerik alternatibak baita
jokoaren ekonomiko bat bermatuz, horretarako ezarri, Edozein lankidetzaren arloan
desahuciadoras entitate eta sortzen da etxebizitza-politika bideratutako okupatu
gabeko etxebizitzaren erabilera baztertzen da.
-Hormigoiaren kulturaren eta hirigintza-iruzurraren aurrean, Ingurugiroaren defentsa,
eta iraunkortasunean oinarritutako bizigarritasuna, eta mugikortasuna defendatzen
ditugu. Honez gain, energia berriztagarrien sustapenaren, naturaguneen babesaren,
erosketa berdearen, ur edangariaren fluorazioaren amaieraren eta fracking gabeko
udalerriaren
deklarazioaren
alde
gaude.
Telefono
masta
kutsadura
elektromagnetikoaren eta betearazteko bere segurtasun araudira kontrola.
-Baserriko bizimoduaren eta bere espazio modu babesteko politika bat garatzea;
Lehen sektorean garapen eta bultzada uraren kultura berri batera bere ziklo natural
berreskuratzeko eta, kopuruen arabera, Punta Lucero dragatze eta kutsadura
industrien portutik oposizio. Babesa eta berreskuratze espazio natural guztien,
natural babestuak elementu figura sortzeko zuhaitzak eta benetako ingurumen ibai
korridorea Gobela berreskuratzeko konpromiso politikoa den.
-Garapen ekonomikoa eta tokiko enplegua, udal potentzialitateak ustiatu. Gazte
ekintzaileentzat, gizarte-ekonomiako eta gizarteratze-enpresentzat sostengua.
Bidezko merkataritza, tokiko ekintzak, ekimen turistikoak eta itxasoan, kulturan eta
kiroletan oinarritutako aisialdiko ekintzak sustatu…
-Getxo solidarioa (zure jatorria berdin digu). Gaur egun migrazio-fenomenoek
herrialde probreak gainditu dituzte. . Hau da, emigratzaile-egoera herrialde

pobreetako biztanleria baino zabalagoa da. Izan ere, bertakoaren eta atzerritararen
izaera jatorriko herrialdeak bezain aldakorra da.
-Erlijioaren, orientazio sexualaren eta, generoaren gaineko edozein bereizkeria,
desagerarazi udal mailan, _, _…
-Adinduak: zaintzea , eskubidea da. Aurrekontua era nabarmenean handitu, . Eta
honen bidez, zerbitzuak indartu, : etxez etxeko laguntza; susperraldiaren,
erreabillitazioaren edo senideen atsedenaren kasuetan. Adinduen udal-egoitzan aldi
baterako egonaldiak; etxez etxeko janari-zerbitzua....
Hori dela eta, hiritarrentzako Getxo nahi duten hiritarrei eta elkarteei dei egiten diegu,
. Har ezazu parte eta egin ditzagun, guztion artean, udal gobernuaren programa,
hautagai-zerrenda plurala eta guztiei irekia, eta aldaketaren aukera. Horretarako
ondoko helbide honetara idatzi.
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