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TERMOMETROA

GURE ESKU DAGO

Erabakitzeko eskubidearen aldeko giza kate erraldoia osatzeko 60.000 lagunek eman dute izena
jadanik. Baina helburua aurrez bete dutela dio Gure Esku Dagok: herrietan sorturiko 

ekimenek ideia askotako jende andana biltzea lortu dute.

| URKO APAOLAZA AVILA |

DURANGO ETA IRUÑEA elkartuko
dituen giza katea egiteko atzera kon-
taketa hasi da dagoeneko. Gure Esku
Dagoko antolatzaileek azken xeheta-
sunak eta informazioa eman zituzten
joan den astean. Agian, daturik esan-
guratsuena honakoa da: ekainaren
8an 123 kilometroak betetzeko adina
jendek izena eman du. Ibilbidea osa-
tzeko 50.000 lagunetik gora behar
direla kalkulatu dute sustatzaileek
–kilometro bakoitzeko 400-500 per-
tsona–, bada kopuru hori aisa gaindi-
tu da: 60.000k eman dute izena.

Baina jendetza biltzea bezain
garrantzitsutzat jo dute “hausturarik
gabeko kate sendoa” osatzea. “Berriz
ere eskatzen dugu bakoitza egokitu
zaion tokira joateko, hori izango
baita arrakastaren gakoa”. Horretara-
ko, hainbat gomendio dakartzan
liburuxka argitaratu dute. Metroa
aurretik erosi eta ahal den neurrian
autobusez bidaiatzeko eskatu dute. 

700 autobus bete dira, kasu
batzuetan aurreikuspenak erabat
gaindituta: “31 autobus beteta eta

beste 10 betetzeko bidean, izugarria
izango da!” zioen Getxo eta Algorta-
ko Gure Esku Dagok txio bidez.
“Laugarren busa betetzeko zorian,
inoiz ikusi gabea, ezin duzu kale
egin!”. Donostiako Amara Berriko
beste erabiltzaile batek. Autobusen-
tzako hiru aparkaleku erraldoi aton-
duko dituzte Kanpazar, Lizarrusti
eta Deskargan bilduko direnentzat.

Giza katea Durangotik Iruñerako
norabidean ezkerreko aldean egingo
da eta toki askotan errepidea ez da
autoentzat moztuta egongo. Horre-
gatik segurtasun arauak errespetatze-
ko eskatu dute.  

2.500 lagun boluntario arduratuko
dira giza katea antolatzeaz, kilometro
bakoitzeko hamar lagun –arduradu-
na, bost laguntzaile eta informazio
puntuan beste lau–.

10:00ak inguruan hasiko da jendea
biltzen eta giza katea prestatuko da
“modu animatu eta ordenatuan”.
12:00etan kateari hasiera emateko
soinu ozen bat entzungo da, izan txa-
laparta, adar, kanpai edo beste soinu-

ren bat. Amaitu ondoren egun osoko
jaialdiak antolatu dituzte Durangon,
Bergaran, Etxarri Aranatzen,
Iruñean eta Lazkaon. Azkeneko
honetan, esaterako, 10.000 lagun
bildu litezkeela uste da eta 1.000
lagunentzako bazkaria jarriko dute. 

Desberdinen arteko bilgune
Ekainaren 8ko data hurbildu ahala
ekintzak ugaritu dira. Asteburu
honetan muga herrietan giza kate
“ttipiak” osatu dituzte. “Ekimenak
balioko du baldin eta asmatzen bada
eguneroko milaka muga desberdin,
ikusgarri eta ikusezinak, gainditzen”
zioen Amets Arzallus bertsolariak
Kazeta.info atarian.

Ipar Euskal Herriko Gure Esku
Dagoren arduradunek nabarmendu
dute lurralde horretan elkarlanerako
esperientzia ugari izan direla azken
urteetan eta horiekiko errespetuz ari
direla lanean. Lapurdi, Nafarroa
Beherea eta Zuberoako herritarrak
giza katearen 111 eta 112 kilometroe-
tan bilduko dira.

Helburua beteta 

2013-06-08. Ficoba
Giza katearen ekimena
publikoki aurkeztu
zuten Irungo Ficoban.

2013-09-04. 
Guardia Zibila zelatan
ANC eta Gure Esku
Dago ikertzen ari zela
esan zuen Guardia Zibi-
lak, irailaren 11ko Via
Catalanaren bezperan. 

2014-01-18. 
Eskutik Eskura
Herriz herri konpromi-
soak lortzeko mugi-
mendua martxan.

2014-03-30. Casilla
Milaka lagun bildu ziren
dinamikak “bidearen
erdia” egina zuen egu-
nean. Ordurako 22.000
lagunen babesa jasota.

2014-04-23. 
Ekintzak azkartzen
Angel Oiarbide bozera-
mailearen esanetan
120 lan-talde zeuden
osatuta herrietan.

2014-04-29. 
Ideia ezberdinetako
politikariak hizketan 
Floren Aoiz, Gemma
Zabaleta eta Juan Jose
Ibarretxe erabakitzeko

eskubideaz aritu ziren
EHUko Paraninfoan. 

2014-05-06. 
Castellersak Iruñean
Katalanek ekainaren
8an castella egingo
duten Europako zortzi-
garren hiriburua izango
da Iruñea.

Urtebeteko ibilbidea
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Desberdinen arteko bilgune izaten
ari da Gure Esku Dago dinamika.
Azpeitian eta Altsasun hainbat alder-
ditakoak diren alkate ohi guztiek
eman diote babesa; Oiartzunen  ere
1975etik gaur arte udalean izan diren
50 zinegotzi bildu ziren argazki his-
toriko batean, honako alderdietako-
ak: ezker abertzalea, PSE, EAJ, EA,
Hamaikabat, Ezker Anitza, Aralar
eta EH Bildu. Hamaika telebistako
Pausoan telebista saioan Iñaki Zarraoa

Getxoko alkate ohiak honako haus-
narketa egin zuen: “Gure Esku
Dagok abantaila bat izango du:
gehiago ezagutu dugu elkar. Hemen
bizikidetza konpondu behar dugula
esaten dugu, bada ekimen honek ere
egingo du bere lana horretan”.

Carlos Urquijoren parte-hartzea 
Denak ez dira iritzi berekoak. Carlos
Urquijo Espainiako Gobernuaren
ordezkariarentzat erabakitzeko esku-

bidea “eufemismo” bat da, indepen-
dentziaren aldarrikapena ezkutatzen
duena. Gipuzkoako Aldundiak egi-
tasmoa diruz laguntzeko hartutako
erabakia auzitara eraman du. Urqui-
joren ekarpen partikular horrek eta
Etxarri Aranazko hiru lagunek Guar-
dia Zibilaren aurrean deklaratu behar
izanak independentziari buruzko
erreferendumagatik, oilo ipurdia jarri
dio bati baino gehiagori. 

Gure Esku Dagok behin baino
gehiagotan azaldu du ez dela mugi-
mendu independentista, eskubideez
ari dela. Astekari honen azkeneko
LARRUN zenbakian, Iñaki Lasagabas-
ter EHUko Administrazio Zuzenbi-
deko katedradunak ezin hobeto des-
kribatzen du auzia: “Erabaki
eskubideak ez du zerikusirik estatuen
arteko itun batekin, autodetermina-
zioarekin gertatzen den bezala,
demokraziaren ideia berarekin bai-
zik. Hemen bizi garenok gure arteko
bizikidetza arautzeko
gure arauak egin ezin
baditugu, ezin esan
dezakegu demokrazian
bizi garenik”. n 

150 batzorde pasatxo sortu dira herrietan eta milaka lagunek hartu dute parte sustapen ekitaldietan. Irudian, Amurrio.

2014-05-16. Nafarroa
Erabakitzeko eskubideaz
hausnarketa plazaratu
zuten hainbat lagunek:
“Zer izango da Nafarroa?
Nafarrok nahi duguna.
Ezin daitekeena da beste
batzuek gure ordez eraba-
kitzea”.  

2014-05-18. Urbia
Herrietako ekitaldietan
parte-hartze gero eta han-
diagoa. Urbian, esaterako,
ehunka lagun izan ziren
giza katean.

2014-05-21. 
Ordezkari sindikalak.
123 enpresatako ordez-
kari sindikalen babesa
(ELA, LAB, ESK, EHNE,
Hiru eta Eilas), giza
katearen kilometro
bakoitzeko bana.

2014-05-25. 
Gure Eskubidea spota 
Euskal Herriko hiriburue-
tan, Bardeetan eta Berrio-
zarren grabaturiko spot
ofiziala sareratu zuten. 
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GURE ESKU DAGO dinamikaren
dimentsioa handitzen doa egune-
tik egunera. Jendetza bildu du
herrietan egin diren ekitaldietan
eta hainbat ideiatako sektoreak
batzeko kapaz izan da. Ekimena
duela urtebete jaio zenetik,
ARGIAk  gertutik jarraitu ditu
eman dituen urratsak. Informazio
osoa dakarren kanala ere atondu
dugu webgunean. 

Ekainaren 8a hurbildu ahala,
egun horretan egingo den giza kate
erraldoiari nolako jarraipena egin
aztertzen aritu da ARGIAko lantal-
dea. Hala, harremanetan jarri ginen
lehendik kolaboratu izan duen
sareko zenbait hedabiderekin
(Topatu, Info7 eta Ahotsa.info),
aukera aproposa izan baitzitekeen
elkarlanerako. Giza katearen ibilbi-
dean jarduten diren euskarazko
hainbat hedabide ere (Goiena,
Anboto...) hasieratik prest agertu
ziren euren ekarpena egiteko.

Apirilaren amaieran Gure Esku
Dagok medioekin lehen bilkura
egin zuen eta geroztik hedabideok
eta beste batzuk (ikusi beheko
zerrenda) makina bat aldiz izan
gara elkarrekin, amankomunean
egindako lana sustatzeko.          

Zer eskainiko dugu?
Elkarlanari ekin diogun hedabide-
ok uste dugu gure komunitateen-
tzat interes informatibo handia
duen mobilizazioa izango dela
ekainaren 8koa. Apustu berezia eta
anbiziotsua egingo dugu kalitatez-
ko jarraipena bermatzeko. Hau da
egun horretan eskainiko duguna:

l Ikus-entzunezko saioa egingo
dugu giza kateak iraun bitartean.
Webguneetan s tr eaming bidez
zuzeneko irudiekin hornituko
dugu eta irrati bidez ere entzun-
go da. Bertan jasoko ditugu erre-
pideetan bizi den giroa eta jen-
dearen iritziak, eta unean uneko
ger taeren ber ri  ere emango
dugu.
l Sare sozialetan jarraipen koordi-
natua hedabide guztion artean.
l Giza kate osoko argazkiak bil-
duko dituen mapa interaktiboa.
l Giza katearen 123 kilometroak
dokumentatuko ditugu hainbat

formatutan (argazkiak, bideoak,
eta audioak). Bai lurretik eta baita
airetik ere hartutako irudiak izan-
go dira.
l Gauean telebista saioa emitituko
dugu egunak utzi duen onena
laburbilduz.
l Denon artean grabaturiko iru-
diak baliatuz mobilizazioaren
bideoa zabalduko dugu sarean.

ARGIAko kazetariak 
giza katean barrena
Ekainaren 8an, mobilizazio his-
torikoaren nondik norakoak
uneoro jakin nahi dutenek,
ARGIAren webgunean informa-
zio osoa izango dute: bideoak,
streaminga, argazkiak, analisiak,
datuak... 

Kazetariak giza katean barrena
ibiliko dira, irudiak hartu eta
informazio nahiz iritziak biltzen.
Aurkezle, edizio eta koordinazio
lanetan ere arituko dira ARGIAko
kideak. 

Ikus-entzunezko emanaldia zuzenean, 
eta gauean telebista saioa

ARGIA harremanetan jarri zen lehendik kolaboratu izan duen sareko hedabideekin
eta giza kateari jarraipen bateratua egiteko asmoa sendotuz joan da.

Hedabideekin elkarlana

Ahotsa, Aiaraldea, Anboto, ARGIA, Arrosa sarea, Barren, 
Berria, Goiena, GoierriTB, Guaixe, Hamaika, Hitza, Hitzondo, Info7, 
Librean zuzenekoak, Naiz, Pil-Pil, Piztu, Tolosaldeko ataria, 
Tokikom, Topatu, 25 Geltokia
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