
ISPILUE PROIEKTUAREN 4. URRATSA.
2018/19 PLANGINTZA. SARE GERNIKA-

LUMO

0.- AURRENA, GOGORA DEZAGUN

Orain arteko helburuak betetzat ematen ditugu:

- Sarea  gehiago  ehundu  eta  zabaldu  egin  dugu;  eta  inplikazioak
areagotu, kuantitatiboki zein kualitatiboki.

- Ez  genituen  tresnak  sortu  ditugu,  eta  bere  sorreran  aurretik
garrantzitsutzat  jotzen  genuena  bete  dugu;  hau  da,  prozesuari
emaitzari  bezainbesteko  garrantzia  ematea  eta  modu  parte-
hartzaile eta inplikatzailean ulertzea sortze-bidea.

- Sektore  eta  eremu  gehiago  inplikatu  ditugu  erronkari  haien
ekarpena egin ahal izateko. Baina kontzienteak gara, bai zenbaki
aldetik,  bai  ideologikoki,  polarizazio  egoeraz,  eta  inpaktu  sozial
handia  duten  sektoreak  saretu  eta  aktibatzerakoan  mugak
nabaritu ditugu. Ukaezina eta objektiboa da horrek gure jardueran
duen eragina aintzat hartu behar dugula uneoro.

Aldiz, zera egiaztatu dugu:

- Proiektuak/tresnak  aurrera  ateratzeak  duen  lana,  inbertsioa  eta
energia ekarpena oso handia dela.

- Tresnak  aurkeztu  eta  ondorengo  erabilera,  zabalpena  eta
hedapenerako  planifikazioa,  dedikazioa  eta  indar-dosifikazioa
desproportzionaturik geratu zaizkigula.

1.- 2018-2019 IKASTURTEA: ISPILUE 4.0

Aurtengoa era berezian abiatu dugu:

- Berezitasun  batekin  abiatu  dugu  ikasturtea:  Orain  Presoak
dinamika.  Zentzu  horretan,  udan  ebatzi  genuen  erronka  honi
helduko  geniola,  eta,  ondorioz,  ikasturte  hasiera  ez-ohiko  bat
izango genuela. Ekainaren 15eko mobilizazioa urriaren 20koarekin
lotzeko aurrekaria bihurtu genuen “Gernikako merkatu-plazako
adierazpena”-rekin, eta data hori igaro arte erronka honek hartu
du gure egiteko nagusiaren pisua.
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- Sinadura bilketa, urriaren 5eko ekitaldia, Biztu irratian Mikro Irekia
irratsaioa,   Donostiarako  autobus  antolaketa,  euskarri  propioak,
nazionaleko euskarrien erabilera... dira, nagusiki, gure lan-tresnak.

2018/1019 helburu nagusiak:

1. Argazkigintzako proiektuan zentratuko gara. 
2. Eremuetako aktibazio sozialak.
3. Keparen etxeratze aldarria.
4. Herri mugimenduko parte gara.

2.- PLANGINTZAREN LAN-LERROAK

a) Argazkigintza proiektua: 

- Aurreko ikasturtean lehen lanak egiten ibili gara; alta, oraingoan
prozesuaren  corpus  osoa  egin  eta  gauzatzeko  asmoa  dugu
(“1989-2019 Gernikako dispertsioaren argazkia”).

- 30  urtean  zenbat  gernikarrek  (eta  inguruko  herrietakoek,
Gernikaldeako ohiko irizpide geografikoa aintzat harturik) pairatu
dute  dispertsio  politikaren  ondorioz  horrelako  bidaiarik?  Milaka
batzuk  esatera  ausartuko  ginateke:  senideak,  lagunak,
herrikideak,  auzokideak,  lankideak,  ikaskideak,  koadrilakoak,
eragileak, zinegotzi-alkateak, irakasleak... Egin diezaiegun argazki
bana (esateko modu bat  da;  hau da,  inoiz  bisita  bat  egin  izan
duten  norbanako  gehienei  egitea  da  proposamena),  eta  egin
dezagun guztien artean 30 urtetako Gernikako dispertsioaren
argazkia  (collage-a).  Ziur  gara  jende  askoren  harridura
sortaraziko  dugula:  kopuruagatik  eta  perfilagatik,  eta  baturak
duen inpaktuagatik. Hor dago erronka!

b) Eremuetako aktibazio sozialak:

- Astra  Zinemarekin  “Kartzela  eta  zinema”  zikloa,  udal-mozioa
Gabonetan,  Bake-Lekurekin  mahai-ingurua,  eta  iritzia  sortzeko
kolaborazioen sarea ehunduz, besteak beste.

- Web  gunea: bi  funtzio  egotzi  genizkion  hastapenetik,  eta
horretan sakontzea proposatzen dugu: 

1. Gure  dinamikaren  isla,  informazio  bilgune  eta  egitasmoen
hedatzailea izatea. 

2. Iritzia sortzeko bitartekoa izatea. Azken honetarako  bi asterik
behineko  kolaboraziora  pasatzea  erabaki  dugu  (hileko
lehenengo eta hirugarren astearteetan). Sektore eta jende
ugariren euskal presoen etxeratzearen aldeko iritzi, ekarpen eta
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inplikazioetarako espazioa sustatu nahi dugu, beste askorengan
aktibazio  sozialerako eragin  positiboa bilakatzeko,  hain  zuzen
ere.

c) Keparen etxeratze aldarria:

- Kepa  Arronategik  pairatzen  duen  gaixotasunaren  harira,  gure
dinamikan bere etxeratzea aldarrikatzea uztartuko dugu.

d) Gernika-Lumoko herri mugimenduaren parte gara: 

- Herri  mugimenduko  parte  garen  heinean,  Gernikan  eman  eta
sustatzen  diren  elkarlan,  lankidetza  eta  dinamika  bateratuetan
gure  parte-hartzea  eta  ekarpena  bermatu  nahi  dugu  (ASTRA,
Gernikako  oroimenari  loturikoak,  nagusiki,  baina  baita  GEDren
Guernica Gernikara ekimena,  Euskaraldia  eta  Korrika,  edo  sor
daitezkeen berriak).

- Oroimena:  2019ko  apirilerako  iheslarien  gaia  lantzen  duen
liburuxka  eta  oroimen  ibilbidea  (apirilak  27,  printzipioz)  egingo
dugu:  “1937-2019 Gernika ihesean”.  Hainbat  arrazoiengatik,
iheslarien gaia presoena baino ezezagunagoa izan da historikoki.
Nolabait,  urrunago  geratu  da  unean  uneko  jendartearekiko  eta
egoerarekiko.  Ihes  egindako  pertsonen  ezaugarriek  ñabardurak
dituzte, zalantzarik gabe.  Emaitza, ordea, bera da: erbestea,
sorterria  uztea.  Honenbestez,  arreta  jarriko  diogu  oroimen
erradiografiaren atal honi bere ezagupena sustatzeko.

e) Datari loturiko ekimenak

Garrantzia  bereko  egitasmoak  dira.  Bereizi  egin  ditugu,  jada  data
zehatz bati lotuta daudelako: izan datak markatzen duelako ekimena
bera, edo izan urte batzuen ondorioz data berean antolatzen dugulako
ekimen  hori  (ikasturtean  zehar  bestelako  datak  sortzeko
aurreikuspenarekin zerrendatu dira): 

- Urriak 5: Orain presoak Gernika-Lumo.
- Azaroak 6, 13, 20: Zine zikloa Astran.
- Abenduak 10: Giza eskubideen nazioarteko eguna.
- Abenduak 31: Gabon Zaharretako mobilizazioa.
- Urtarrilak 12: Bilboko manifestazio nazionala.
- Martxoaren  lehenetan: Bake-Leku  txokoarekin  elkarlanean

hitzaldia Elai Alain.
- Apirilean: Gernikako bonbardaketaren harira herri-egitaraua. 
- Ekainaren hasieran: Mobilizazioa Gernikan.
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Azken gogoeta:  dinamika  hau guztia  garatzeko,  diru-finantziazioa
ezinbestekoa da.  Gure  iturri  ia  bakarra  egiten ditugun  ekimenetan
jasotzen dugun borondatezko diru-ekarpena da; horrek ahalbideratzen
digu  horrelako  plangintza  bat  praktikan  gauzatzea.  Beraz,  bere
garrantzia  azpimarratu  nahiko  genuke.  Sarekideen  ekarpen
ekonomiko barik ezinezkoa litzatekeelako hau guztia burutzea. 

Guztion artean lor dezakegu!
Euskal preso eta iheslariak etxera!

Gernika-Lumon, 2018ko urrian.
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