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ESKABIDEA

Getxoko erakunde politikoek: Azoka, Equo – IU, Getxo eta CAN Independent ,
sustatzeko konpromisoa, beraz, plural eta beste alderdi irekia, erakunde eta
partikularrek, Eskaintza Herritarren bat bidaliz dagoela:





Sanitize eta Getxoko udal bizitza duintzeko.
Agenda politikoan gizarte eta ingurumen krisiari erantzuna erdian girotuta.
Ehuna eta herritarren gizarte partaidetza indartzen.
Aldeko apustua argi solidario eta baita publikoak zabaltzeko desberdintasuna
borrokatzea.

Izendapenak hartutako ondoko akordioak errespetatu behar:











Hauteskundeetan parte hartzeko aukeratu Inprimakia hautesleen Elkartzea
da.
Ez da beharrezkoa sinadurak lortzeko kasuan alternatiba bat gogoratu ahal
izango duzu.
Parte-hartzaile guztiak banaka eta bereziki egingo. No hartzen duten alderdi
politiko.
Programek hartze izango, garden eta herritar guztiei irekia.
Ekimen honen sustatzaileak dira beren alderdiek konpromisoa hartu (Azoka,
Equo – IU, _ – GI eta can) egingo hauteskunde egon ez aurkeztu.
Beste alderdiek kideak, zeinen alderdi ez konprometitzea ez
hauteskundeetan parte hartzeko, agian ez Bid Herritarren honetan parte
hartzeko.
Banku kudeaketa ez banka etiko eta finantzak eskatu egingo.
Operazioa Eskaintza asambleario egingo da, eta barruko postuetan eta
hautagaiak dira nagusi irekietan hautatua.
Ondorengo programa lerroak errespetatu egingo dira:
o Getxo ditu hiri-muga bat etorri, "zero hazkundea" defentsa.
Etxebizitzaren arazoak eta langabezia irtenbideak Gehiago
irudimenezko konponbideak etorri behar, hormigoizko no eta
espekulazioa. Aparteko eta modu egokia, ezin justifikatu helburu



sozial kasuan eta kontsulta publikoetan ondorengo izango ez
aplikatzen.
o Publikoek, defendituko eta gizarte desberdintasunak aurka
borrokatzeko.
o Unpayable hipoteka-zorra baliogabetzeko egingo du lan, etxebizitza
bakarra lanak familiaren jabetzakoa bada..
o Garraio publikoa lehenesten da, oinezkoen eta bizikleten gain.
o Trantsizio-gutxitzea kontzeptu egingo gisa defendatzeko: Aztarna
ekologikoa
kalkulatzea,
energia-ikuskaritza,
Kontsumo-talde,
elikadura subiranotasuna…
o Kaskarrak lan aurka eta zerbitzu publikoak unibertsalak eta kalitatea
izango zuen borrokatzeko.
o Herritarrek eskubidea eragiten dieten gaiak erabakitzeko beteko.
Kargu guztiak Bid Herritarren (sustatzaileek, ordezkariak, administratzaileak,
eta abar), eta Elkarteko aurkezten duten hautesleen hautagai guztiak,
Gutxienez dauka dokumentu printzipio etikoak sinatu beharko dute:
o Giza eskubideak eta banakako askatasunen defentsa, baita defentsa
eta eskubide sozialen garapena.
o Zuzen eta berdintasunezko herritar guztien parte-hartzea sustatzea.
o Alderdi politiko eta gobernu-organoetan independentzia Guztira, baita
jarraitu ahal elkarte gisa dute.
o duten erabaki guztiak dira DC hartu du eztabaidak egokia eta argi eta
garbi ondoren, plural eta muntaketa. Iritzi guztiak errespetatzen dira,
eta adostasun bilatu.
o Hautetsien funtzionarioek hautagaitzaren Herritarren kanalak gisa
balioko. Galtzen baduzu zure konfiantza bulegoan utzi behar.
o Soldatak eta mugak Eskaintza Publikoa ezartzen dituen karguetan
jarraituko errespetatu egingo dira.
o Edozein pribilegioa uko He (legezko stuff) hautatua zifra ofiziala
erabakiko. Opariak Material ez dira onartuko.
o Gardentasuna eta kontuak aurretik, bitartean eta komandoaren
ondoren, aktiboen adierazpenak barne (errenta eta aberastasun).
o Konpromisoa interes pertsonalak eragiten dieten erabakietan
inhibituta, familia edo senide.

Sinatzaileek banaka jarduteko sustatzaileek Eskaintza Herritarren eta hautesleen
Elkartzea gisa.

