
Getxo
Bide bat galdeketarantza



2014ko ekainean Iruñea eta Durango lotu geni-
tuen. 123 kilometro, non ia 2.000 getxoztarrek 
gure eskuak lotu genituen.

2014ko azaroan, 10.000 pertsonak osatu genuen 
mosaiko bat Donostian, Eskozia eta Kataluniako 
prozesuei gure babesa adierazteko eta gure hau-
tetsontzia aldarrikatzeko.

2014-15 ekitaldian 200 oihal baino gehiago josi 
genituen Getxon; 4.000 pertsona baino gehiago 
marrazki batekin, abesti batekin, bertso edo esaldi 
xume batekin adierazten zer izan nahi dugun era-
bakitzeko prest zeudela.

2015eko ekainean, Getxoko ehunka emakumek 
eta gizonek oihal horiek zabaldu genituen Bilbo-
ko ibaiaren ertzetan eta San Mamesera joan gi-
nen gure etorkizunaren protagonista izateko prest 
geundela esatera.

2015eko irailean, Gure Esku Dago-k gogoeta pro-
zesu bati ekin zion hurrengo urteetan erabiliko du-
gun bide orria birdiseinatze aldera. Prozesu hark, 
Eskura-k, berretsi zituen herritarren ekimenaren 
lana hasiera-hasieratik markatu duten hiru arloak 
eta erabaki zuen arlo horietan beste urrats batzuk 
egiten jarraitu behar genuela:

Ehundu
Lanean jarraitu herritarren artean dauden hor-
mak gainditzeko, zoru komuna sendotuz eta au-
zolana sustatuz, gero eta pertsona gehiagok bat 
egin dezan erabakitzeko eskubidearekin.

Adostu
Erabakitzeko adierazpenak adostea, osagai 
bertsuekin eta errealitate bakoitzaren ezauga-
rriekin. 

Erabaki
Herri, auzo eta eskualdeetan erabakitzea. Era-
baki zen tokiko talde bakoitzak bere diagnosti-
koa eta bide orria egingo zituela.

Getxoko Gure Esku Dago-k gogoetaldi bat antola-
tu zuen, zeinean erabaki baitzuen gure udalerriak 
ez zituela galdeketa bat antolatzeko behar ziren 
baldintzak betetzen, eta, haren arabera, erabaki 
zuen lan egingo zuela erabakitzeko eskubidearen 
aldeko adierazpen adostu eta Getxoko ehunka 
herritarrek, ahalik eta gehiagok hobe, babestu bat 
lortze aldera.

Maiatzaren 21ean, Getxoko zinegotzi eta alkate 
izandakoek, 1979tik gaur arte, berretsi eta alda-
rrikatu zuten «ezen herriek, libreki antolaturiko gi-
zarteek, erabakitzeko eskubidea dutela modu libre, 
bakatsu eta demokratikoan». 

2016ko ekainaren 5ean, Biotz Alai plazan, 1.200 
pertsonak berretsi zuten «Erabakiaren adierazpe-
na», zeinak, puntu hauen arabera, denoi eskatzen 
baitzigun lan egiteko erabakitzeko eskubide errea-
litate izan dadin.

Herritarren ekimen bat da, alderdi politikoekin loturarik gabea, plurala eta parte hartzeko dinamika sustatzen 
duena, euskal herriaren erabakitzeko eskubidearen alde lan egiten duena. 2013ko ekainaren 8an jaio zen 
Gure Esku Dago.   

Gure printzipioak
Modu positiboan eta begirunez lan egiten dugu, erabakitzeko eskubidearen gaineko topaguneak bilatzen. 
Hiru dira gure oinarriak:

Giza katetik 
adostasunaren plazara

Erabakiaren adierazpena
1. Herri bat gara eta erabakitzeko eskubidea daukagu.
2. Ariketa demokratiko hau egin nahi dugu, gure ahotsa 

entzun dadin, gure orainaren eta etorkizunaren jabe iza-
teko, inork gure ordez ez erabakitzeko eta gizarte hobe 
bat lortzeko.

3. Beharrezkoa da herritar gehienen atxikimendua batuko 
duen akordio zabal bat. Jakin badakigu aniztasun handi-
ko gizarte batean bizi garela eta, banatzen gaituenaren 
gainetik, badagoela batzen gaituen ideia bat: euskal 
herritarrak gara. Salbuespenik gabe. Erabaki nahiaren 
espresio izan behar dugu, ezberdinen arteko topagune, 
elkarbizitzaren giltzarria.

4. Lan egingo dugu adierazpen hau getxoztarren artean 
zabaltzeko, haiek ere bat egin dezaten adierazpenarekin, 
hori baita ariketa honi zilegitasuna emateko bidea..

5. Erabakitzeko eskubidea gauzatzearen alde lan egiteko 
konpromisoa hartzen dugu.

Gure Esku Dago

1. Herri bat gara
Herri heterogenoa gara. Bizikidetza hiru 
zutaberen gainean eraiki nahi dugu: 
partekatzen ditugun helburu eta balioen 
inguruko auzolana, bereizten gaituzten 
pentsamolde edo egitasmoen elkarrekiko 
errespetua, eta hauen artean askatasunez 
hautatzeko aukera.

3. Herritarren garaia da
Gure lanaren hirugarren zutabea da egun arte 
egin dugun herritarron dinamikaren arrazoia 
eta haren gainean bermatzen dira aurrera 
begira egin nahi ditugun urratsak: herritarrak 
prozesuaren ezinbesteko subjektu gisa 
aktibatzea.

Hiru urte daramatzagu Getxoko herritarrak 
aktibatzen, erabakitzeko eskubidearen 
aldarrikapena nahikoa indartsua izan dadin 
momentu instituzionala iristen denean, 
erabaki kolektibo bat eraginkorra eta 
demokratikoa izan dadin; hiru urte pertsonak 
aktibatzen, erronka berriei heltzeko prest 
daudenak, kultura politiko berri bat sortu nahi 
dutenak, garai berri bateko oinarriak ezarri 
nahi dituztenak; lanean erabaki nahi duten 
pertsonekin, besteari eskua luzatzeko prest 
dauden gizon eta 
emakume guztiekin.

2. Erabakitzeko eskubidea dugu
Erabakitzeko eskubide demokratikoa erkidego 
politiko baten borondatearen adierazte libre 
eta baldintzarik gabekoan oinarritzen da. 
Erabakitzeko eskubideak pertsonen eta 
herrien eremu eta maila guztiak biltzen ditu. 
Euskal Herriko herritarrei dagokigu gure 
etorkizuna askatasunez erabakitzea. 

Gure Esku Dago-ren helburua da euskal 
herritarrok etorkizuna erabakitzeko dugun 
eskubidea gauzatzea, eragile eta erakunde-
ekin elkarlanean eta tokian tokiko 
borondateari helduta. Haren aktibazioa da 
garapen kolektiboaren bermea, eta herritarrok 
elkarrekin jardunda garapen horretan guztiok 
barnebiltzea lortuko dugu. 

Galdeketen lehen olatuaren ostean
Eskura dokumentuan iragarri bezala, «2016 eta 
2018 hirurtekoan lan egingo dugu herritar guztiei 
galdeketa bat egiteko prozesuaren inguruan herri-
tarrak aktibatzeko eta galdeketa egiteko behar di-
ren baldintzak sortzeko».

Ariketa praktiko hauen bidez, non 130 galdeketa 
baino gehiago antolatzea aurreikusten den, erabaki-
tzeko eskubideari buruzko eztabaida jarri nahi dugu 
mahai gainean eta, autoeraketaren bidez, herritarrei 
balioa eman.
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Protokolo bat dugu…

Gure Esku Dago-k lehenengo galdeketak 
direla-eta protokolo bat egin zuen galde-
keta gobernatu behar zuten printzipioe-
kin eta prozedurekin.

Gardena da
Herri galdeketaren protokoloak prozesu 
guztiaren gardentasuna ziurtatuko du. 
Herri ekimenak tokian tokiko galdera era-
bakitzeko eskubide osoa du, baina aukera 
ezberdinak landu eta eztabaidatuko di-
tuen prozesu parte-hartzailea jarriko du 
martxan. Bakarra izan ala ez, galdera argia 
eta zehatza luzatzea proposatzen da.

Zilegia da
Protokolo honek nazioarteko eremuan 
herri galdeketak burutzeko eskatzen di-
ren baldintza demokratiko guztiak zorrotz 
betetzeko aukera ematen du.

Zabala da
Herri galdeketa burutzeko protokolo ho-
nek demokrazia parte-hartzailearen fi -
losofi arekin bat egiten du. Prozeduraren 
hasieratik eta bukaera arte, gizarte eki-
mena antolatzeko unean, zabaltasuna eta 
aniztasuna izango dira jomugak, galdeke-
taren bitartez erabakitzeko eskubidearen 
alde herrian egon daitezkeen sentsibilita-
teen bilgunea sor dadin.

2016/09/25 Botoak PNV EH BILDU ELKARREKIN 
PODEMOS

Erabakitzeko eskubidearen 
aldeko boto teorikoa

GEROA 5.258 2.511 / %47,7 830 / %15,8 566 / %10,7 3.907 / %74,3

GETXO 1 (Ins) 8.918 3.748 / %42 1.728 / %19,3 1.277 / %14,3 6.753 / % 75,7

ZABALA 4.483 2.029 / %45,2 940 / %21,9 479 / %10,6 3.448 / %76,9

TRINITARIAK 2.868 1.299 / %45,3 423 / %14,7 291 / %10,1 2.013 / %70,1

S. INAZIO 6.348 2.303 / %36,2 471 / %7,4 700 / %11 3.474 / %54,7

P. ARISTEGI 2.528 1.013 / %40 339 / %13,4 318 / %12,5 1.670 / %66

MARIA GOIRI 4.719 1.781 / %37,7 450 / %9,5 508 / %10,7 2.739 / %58

HIZK. ESKOLA 3.450 1.368 / %39,6 203 / %5,9 204 / %5,9 1.775 / %51,4

DIV. PASTOR 3.511 1.524 / %43,4 362 / %10,3 354 / %10 2.240 / %63,8

Badago Getxon erabakitzeko eskubidearen 
aldeko oinarri sozial potentzial bat?

Aztertzen badugu erabakitzeko eskubidea ba-
besten duten indarrek (Euzko Alderdi Jeltzaleak, 
Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemos-ek) 
2016ko irailaren 25eko hauteskunde autonomi-
koetan lortu zituzten botoak (orrialde honen bu-
kaeran hauteslekuz hautesleku ateratzen den 
argazkia ikus dezakezu), nagusi dela erabakitzeko 
eskubidearen aldeko boto teorikoa Getxoko bede-
ratzi hauteslekuetan.

Getxon galdeketa bat antolatzeko zailtasuna ez dago 
batez ere getxotarren defi nizio ideologikoan, baizik 
eta galdeketaren aldeko eragileek pupulazio hori ak-
tibatzeko duten gaitasunean edo ezintasunean. 

Baina, zergatik eta zertarako 
antolatu galdeketa bat Getxon?

Egin ditugun urrats guztien helburua izan da herri-
tarrek erabakitzeko eskubide dutela ikustea, esku-
bideaz jabetzea. Getxon galdeketa bat antolatzea 
beste baliabide bat da, agian aurrekoek baino balio 
sinboliko handiagoa duena, baina beste tresna bat 
gehitzen jarraitzeko, harresiak eraisten segitzeko 
eta zubiak egiten jarraitzeko.

Galdeketa, gehitzen 
segitzeko

Getxoko Gure Esku Dago-k hiru urte eta erdi haue-
tan antolatu dituen ekintzetan 1.500-2.500 lagun 
aktibatzea lortu dugu. Horra begira jarri behar dugu 
prozesu honen fokua: gehitzea, herritar gehiago eta 
gehiago biltzea erabakitzeko eskubidearen aldeko 
dinamikara. 

Hori bada gure helburua, urriaren 22an hasitako go-
goetaldiaren ostean, ondorioztatu dugu ezen, gai baldin 
bagara Getxon galdeketa bat egiteko baldintzak sor-
tzeko, galdeketa izan daitekeela, bihurtu behar dugu-
la, erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarrikapenean 
mugitzen, aktibatzen, ahalduntzen diren pertsonen ko-
purua modu garrantzitsuan biderkatzeko tresna.

Biotz Alai plazako ekitaldian «Getxok ez duela olatua galdu nahi, Getxok ere erabaki nahi duela» ira-
garri ostean, Getxoko Gure Esku Dago-k bere gain hartu zuen gogoetaldi bat eta lan prozesu bat 
abiaraztea. Gogoeta saio bat antolatu zuen 2016ko urriaren 22an, eta lan saio hartan argi gelditu 

zen ezen, nahiz eta garrantzitsua iritzi Getxon galdeketa bat antolatzeari, une hartan ez zirela ikusten 
galdeketa bat antolatzeko baldintzak, baina baldintzok sor zitezkeela. 

Eta Getxon, zer? Pausoz pauso, metroz metro: 
Ados, Ahots, Abost
Baina protokolo hori baliatu aurretik, arrakastatsu izango den galdeketa pro-
zesu bat abiarazteko behar diren baldintzak sortze aldera, Gure Esku Dago-k 
hiru faseko lan egutegia egin du (Ados, Ahots eta Abost), lan egutegi horretan, 
iparrean galdeketa egitea jarrita, metroz metro ibiltzen ditugu Gure Esku Da-
go-ren ustez galdeketa egiteko sine qua non egin behar diren urratsak.

1. fasea: Ados
Getxon galdeketa bat antolatzeak eskatzen du egundoko ahalegina 
egitea ekimena auzo guztietara eramateko eta jarduera hau dinamiza-
tuko duten babes taldeak sortzeko. Helburu horri begira, oinarri sozial 
artikulatu bat sortuko dugu geografi ari, belaunaldiei eta kulturei begi-
ra, galdeketa egitearekin ados egongo dena eta konpromisoa hartzen 
duena parte-hartze demokratiko horren ariketak arrakasta izan dezan: 
ideologia, jatorri eta kultura ezberdineko pertsonek osaturiko dinamikak 
sortuko ditugu. XXI. mendeko Euskal Herria osatzen dugun guztiok gara 
eraikin nahi dugun Euskal Herria, mugarik eta inposaketarik gabe.
Bestalde, Getxon galdeketa bat deitzeak eta egiteak dakarten kostu 
ekonomikoaren azterketa ere egingo da, baita aurrekontu horri aurre 
egiteko behar diren diru iturriena ere.

2. fasea: Ahots
Aurretiazko sinadura bilketa egitea aurreikusi da protokoloan. Aldez 
aurretiko baldintza modura planteatzen da, udalerri mailako galdeke-
tak zer-nolako babesa izan dezakeen aurreikusteari begira, galdeke-
tari zilegitasun handiagoa eman asmoz eta baita galdeketaren meto-
doa udalerri mailan sozializatzeari begira ere.
Nahiz eta galdeketa deitzen duen Batzorde Sustatzailea izango den 
galdeketako arauak erabaki eta zehaztu beharko dituena, Getxoko Gure 
Esku Dago-k proposatzen du bigarren fase honetan gure udalerrian bizi 
diren 16 urtetik gorako guztiek parte hartzea. Beraz, kontuan hartuta 
68.765 pertsonek edukiko luketela botoa emateko eskubidea, Getxoko 
Gure Esku Dago-k erabakitzen du ezen galdeketa deitu aurretik gutxie-
nez 3.438 sinadura bildu beharko direla. Halaber, helburua izango da 
% 5 horren sinadurak modu orekatuan egitea Getxoko auzo guztietan.

3. fasea: Abost
Lehen eta bigarren faseko helburuak lortuta, Batzorde Sustatzaileak 
modu ofi zialean deituko du Getxon Euskal Herriaren estatus politi-
koari buruzko galdeketa bat, eta hartarako abian jarriko du parte har-
tzeko prozesu bat, non proposatu eta eztabaidatuko diren, arestian 
esan bezala, galdeketarekin zuzenean lotutako gaiak.
Gexoko Gure Esku Dago-k hirugarren fase hau diseinatu du 2017ko 
azaroaren 5a erreferentziatzat hartuta, eta hartarako hiru arrazoi 
esanguratsu, sinboliko eta ideologiko baliatu ditu:

• Arrazoi historiko bat. 84 urte beteko ditu euskal demokraziaren his-
toriaren mugarri garrantzitsu batek: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
23 urtetik gorako emakumeek lehenengo aldiz izan zuten botoa 
emateko eskubidea, Estatututuaren gaineko erreferendumean.

• Arrazoi geografi ko bat. Bost dira gure udalerria osatzen duten auzoak.
• Arrazoi identitario bat. Eskua, bere bost hatzekin, izan da, ekime-

naren hasieratik bertatik, gure sinboloa baino gehiago. 

Hiru arrazoi hauen balio sinbolikoa mahai gainean, egitura sozial sen-
dotuta eta ahaldunduta (Ados), bigarren fasean bilduriko sinadurekin 
(Ahots) eta protokoloan aurreikusten den prozesu demokratikoa, par-
te-hartzailea eta gardena bermatuko duen egitura batekin, martxan 
jarriko litzateke gure herrian galdeketa bat antolatzeko azken fasea: 
Abost (azaroak 5 = A5).

OHARRA: Dokumentu hau Getxoko Gure Esku Dagok 
galdeketaren arrazoiak azaltzeko 2017ko urtarrilean egin 

zuen txostenaren laburpena da. Txosten osoa eskura 
dezakezu www.gureeskudagogetxo.com orrian. 
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Getxon ere herritarren 
garaia da
Prest gaude aro berri baten euskarriak ezartzeko. 
Prest gaude erabakitzeko. Prest gaude besteari eskua 
emateko, zubiak eraikitzeko. Prest gaude behar diren 
urratsak egiteko, gure etorkizunaren protagonistak 
izateko. Prest gaude elkarrekin egiteko, konplizitateak 
bilatzeko, zer lortu nahi dugun erabakitzeko. Prest 
gaude Getxon galdeketa bat antolatzeko.

Ezinezkoa zela esan ziguten eta egin egin genuen. 
Ezina ekinez egiten delako. Egiaren ordua heldu da. 
Prest gaude desafioari heltzeko, eta zu ezinbestekoa 
zara. Gure esku dago. Zure esku dago. Posible da.©
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