
 

 
103 

2016/04/14 

AGItik Elkar-Ekin-era gizarteratze kontua 
Hitz gogorrak entzun ditugu aste honetan, salaketa onartezinak ez diotelako 
errealitateari erantzuten. Ez da egia arrazakeriari eta xenofobiari haizea emango 
zaiela. Bertakotzeko baliabiderik ez jartzeak, horrexek harrotzen du kanpotarrekiko 
ezinikusia. 
Erabaki garrantzitsua hartu du 
Gipuzkoako Foru Aldundiak: diru 
sarrera bermatzeko laguntzatik, AGItik, 
gizarteratzeko laguntzara igarotzea, 
Elkar-Ekinera. Izenak izana: orain 
artekoaren eta datorrenaren arteko 
funtsezko aldea da AGIak ez duela diru-
laguntzak hartzen dituztenak gizartean 
txertatzeko biderik lantzen; Elkar-
Ekinek, ostera, hortxe egingo du, 
gizarteratzean. Bilduren foru-
gobernuaren ekimenez lau urteotan 
indarrean egon den politikaren 
hutsunea zuzentzeko egingo du 
aldaketa EAJren esku dagoen Gizarte 
Politikako departamentuak.  

Gaur egun 1.417 diru-laguntza daude 
AGIaren barruan eta 2.500 pertsonari 
iristen zaio bitarteko hori, ia denak 
etorkinak. Orain arte, diru-laguntza 
jasotzeko nahikoa zen urtebetez 
erroldatua egotea. Hemendik aurrera, 
laguntza eskatzera doan pertsona 
bakoitza ze egoeratan dagoen 
begiratuko da, alegia, gizartetik 
bazterrera geratzeko zorian dagoen 
edota ze mailako bazterketa jasaten ari 
den. Baliabideen plan pertsonalizatua 
egingo da: akonpainamendua, 
formakuntza, hizkuntzak eta diru-
laguntza. Hori guztia gizarteratze 

prozesuari lotuta egongo da. Ekain 
aldera onartzekotan da Foru Aldundia 
Elkar-Ekin plana.  

Horiek horrela, hitz gogorrak entzun 
ditugu aste honetan, salaketa 
onartezinak ez diotelako errealitateari 
erantzuten. Ez da egia arrazakeriari eta 
xenofobiari haizea emango zaiela. 
Bertakotzeko baliabiderik ez jartzeak, 
horrexek harrotzen du kanpotarrekiko 
ezinikusia. Ez da egia ere jendea 
abandonatuta geratuko dela. 
Alderantziz da, bestelako erantzuna, 
hobea emango da pobreziari aurre 
egiteko.  

Ona da justizia nahi izatea, baina 
kontuz: populismotik eta demagogiatik, 
ezkerrekoa izan edo nonahikoa, ez 
dator gauza onik. Zuzentasuna oker 
ulertu ezkero ez dago gizarte 
bidezkoagoa egiterik. Justizia ez da 
pertsonak, bertakoak eta atzerritik 
etorritakoak, bezeroak bagina bezala 
hartzea, laguntza publikoak eskatu, 
eman eta kito. Lehenbizi erakundeen 

Arraina eta Kanabera 
Gipuzkoako EGIkoek bere blogean 
idatzi duten azken gogoetaren 
izenburua da hain zuzen ere “arraina 
eta kanabera”  

Krisialdian gizarte politikak eta politika 
ekonomikoak duten garrantziaz 
jarduten dira gazte jeltzaleak. Irakurri 
nahi baduzue: 

www.egi.blogosfera.gipuzko.eus 

  

 

obligazio politikoa dago guztion diruaren 
bidez elkartasun ahalegin bat egiteko, 
integrazioa eraginez. Politika 
integratzailea egitea da bakean 
bizitzeko giltzetako bat, eten gabe 
zaindu beharreko guztion ona. 
Bazterkeria, aldiz, indarkeriaren iturria 
da eta ez gaude prest gure artean su 
hori pizten uzteko. Aldi berean, lan 
indibidual eta kolektiboari esker eta 
erabaki politikoa medio, laguntzak 
jasotzen dituztenek beren betebeharra 
daukate: gizarteratzeko ahalegina 
egitea baliabideak ondo aprobetxatuz, 
Gipuzkoan bertakotuz joateko eta 
Euskadin errotzeko, beren herri berrian.  

Esan gabe doa Gipuzkoak eta Euskadik 
ez dituztela munduko arazoak 
konponduko eta kontuan hartzen dugu 
gure baliabideak mugatuak direla. 
Badago muga bat, ordea, gure herri-
borondatearen aurkakoa: atzerritarren 
etorrera Espainiaren esku egotea. Herri 
honetara datoz mundu guztiko jendeak. 
Horregatik, euskaldunoi dagokigu 
migrazio-politika bere osoan antolatzea, 
Euskadi europar estatuen mailan. Herri 
izanik, honetan ere ez dugu Espainiaren 
menpe egon nahi, gure buruaren jabe 
izan behar dugu. Euskadin, guztiok 
elkarrekin, guztiok ekinez. 
 

Agenda 
Apirilak 22, ostirala 
19:00  Oñati 
Edurne Galarza Zulueta (+) 
eta Regino Biain Guridi-ri 
omenaldia 

Apirilak 24, igandea 
13:00  Elgeta 
Emakume erresistente eta 
errepresaliatuei omenaldia 

http://www.egi.blogosfera.gipuzko.eus/


 

 

Maria Eugenia Arrizabalaga Eusko 
Alderdi Jeltzaleko batzarkide 
bozeramaileak salatu du Podemosek 
aurkeztu duen herritar aulkia Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan sortzeko 
proposamenari “benetakotasuna falta 
zaiola” eta “arinkeria” nabari dela jardun 
politiko honetan.  
 
Gipuzkoako Parlamentuan 
ordezkaritzarik gabe gelditzen diren 
gipuzkoarrak ordezkatzeko eskainua 

dela esatea ez dator bat 
errealitatearekin, izan ere “ez da egia 
gipuzkoarrik dagoenik ordezkaritzarik 
gabe Batzar Nagusi hauetan, gutako 
bakoitza eta gu guztiok baikara 
gipuzkoar guztien herri-ordezkariak”, 
azpimarratu du Arrizabalagak. 
 
“Podemos sortu baino lehen hemen bide 
bat egina zegoen; jakina, dena hobetu 
daiteke baina bidea eginda dago. 
Naturalena da herritarrekin eta taldeekin 
zuzeneko harremana”, erantsi du 
Arrizabalagak. 
 
Azkenik Maria Eugenia Arrizabalaga 
bozeramaileak EAJ-PNVren ildoa 
berretsi du: “sustantziazko politika 
egitea, benetakoa, errespetuzkoa, 
jendeari begietara begiratuz, arazoei 
irtenbidea emateko, ez arazoak 
asmatzen ibiltzeko”. 

Arinkeria asko eta benekotasun gutxi 

Donostia eredu izango da klima aldaketaren aurrean 
hiriek dituzten trebetasunak aztertu eta hobetzeko 

Eneko Goia alkateak gogora ekarri du 
“hiriak bi arrisku dituela aldaketa 
klimatikoaren lotuta, itsasoa eta ibaia. Bi 
horiek probatu egiten dute hiriaren 
erresistentzia. Hori dela-eta, jardunaldia 
hiriarentzat garrantzitsua da, izan ere, 
hiriaren prebentzioan, egokitzapenean 
eta leheneratzean lagunduko gaitu 
baldin eta aldaketa klimatikoarekin lotuta 
dauden krisi edo larrialdirik gertatzen 
bada”. 
 
"Smart Mature Resiliencee" 
jardunaldietan sortuko da erakunde 
ezberdinen arteko elkargunea. Honi 
esker, aipatutako krisien aurrean, hirien 
prestakuntza hobetzen saiatuko dira 
elkar lagunduz. Sare honek nazioarteko 
proiekzioa izango du eta proiektuan 
parte hartzen duten beste bazkideek 
dituzten sareekin ere lan egingo dute. 

Legegintzak darrai, lan 
egiten jarraitzen dugu 
 Joseba Egibar bozeramaile jeltzaleak 
adierazi du EAJ-PNVk eta Jaurlaritzak 
euren bidea egiten jarraitzen dutela. 
“Legebiltzarrean bilkuren sesioa 
ekainaren 30ean amaituko da, baina 
ahal bada, uztailean ere bilkurak izan 
daitezke zehaztutako lanari amaiera 
emateko. Horren ondorioz, Jaurlaritzaren 
lege-egutegiaren proiektu gehiago 
onartzeko aukera dago”, esan du 

Egibarrek, Radio Euskadin eginiko 
elkarrizketa batean, hauteskundeak noiz 
izango diren galdetuta, esan du 
lehendakariak berak jakinaraziko duela. 
“Lehendakariak esan digu lan egiten 
jarraitu behar dugula bilkuren sesioak 
amaitu arte, hain zuzen ere, ekainaren 
30a arte”. 

Euskal egoera politikoari dagokionez, 
eta Garbiñe Biurrun Podemoseko 
lehendakaritzarako hautagaia izateko 
aukeraren inguruan galdetuta, Egibarrek 
adierazi du Biurrunek bere ibilbidea eta 
izaera agertuko lukeela, “proiektu erabat 
zentralista batekin; ez bakarrik bere 
barneko egituran, baita Politika 
publikoak zehaztean ere. Ikusiko dugu 
Podemosek programa propioa egiten 
duen. Baikorra izango zen. Orduan 
ikusiko genuke adostasunerako aukera 
dagoen edo ez”. 

Horren harira, Egibarrek argi utzi du 
datorren legegintzari begira zeintzuk 
diren erabakitzako eskubidearen alde 
egiten duten alderdiak, hain zuzen ere, 
alderdi abertzaleak (EAJ-PNV eta EH 
Bildu). “Podemosi ez diot ikusten 
erabakitzeko eskubidearen aldeko 
izaera” adierazi du. 
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