
 

 

www.saregernika.eus 

e-posta: gernikakosare@gmail.com 

sare sozialetan: @SareGernika 

 

SARE GERNIKA-LUMO: ISPILUE PROIEKTUAREN 

6.URRATSA, 1.ZATIA (2020 bukaeraraino) 
 

 
2020ko azken txanpan, 2021rako aurreikuspen garaian murgilduta gaude. 

Orain urte batzuk SARE Gernika-Lumok Ispilue proiektua jarri zuen martxan 
helburu nagusi batekin: Gernika-Lumo herria dispertsioa amaitzearen alde 
posizionatzea prozesu sozial aktibatzaile baten bidez. 
 

Urteak eta ikasturteak igaro ahala, beharrezko egokitzapenak egitera 

bultzatuak izan gara: gaixotasun sendaezina duen Kepa Arronategi 

herrikidearen kasua azalarazi zelako, batetik; horrek, eri diren presoen 

errealitatea gure jarduera guztiekin uztartzera eraman gintuen. Bestetik, Euskal 

Herriko testuinguruak eta, bereziki, gatazkaren ondorioen atalean 

kokaturikoak (preso, iheslari eta deportatuen egoera kasu), SAREren jardunean 

etxerako bidea konponbide egoerarekin lotzeko lana ekarri zuelako, baita gure 

kasuan ere. Azken hilabeteetan garatzen ari garen Izan Bidea dinamika 

iraunkorrak horri erantzuten dio, besteak beste. 

 

Gauzak horrela, gaur gaurkoz 226 euskal preso, 33 iheslari eta 8 deportatu 

daude etxerako bide urgente baten beharrean. Eta guri dagokigunez, 

arestian aipaturiko Kepaz gain, Eneko eta Jabi ditugu etxetik eta 

etxekoengandik urrun, eta gatibu. Egoera hori amaitzeko lanean jarraituko 

dugu, beraz. 

 

Aurtengo ikasturteari gertaera are bereziago bat gehitu zaio: hilabeteak 

daramatzagu pandemia global baten baitan; horrek ekarritako errealitate 

guztiarekin.  

 

Afera honek gure ohiko jarduna zehazteko metodoan egokitzapenak egitera 

garamatza. Izan ere, ikasturteko plangintza baino, epe laburragoko zerumuga 

marraztera eraman gaitu pandemiak, bi ondorio azaldu dizkigulako: 

 

1.- Urte luzez sistematikoki ezarritako salbuespen espetxe-politika 

muturragoko egoera probokatu du pandemiak. Eta horrek, halabeharrez, 

espetxearen krudelkeriari arreta handiagoa jartzera garamatza: komunikazio 

etenak, isolatze egoerak, eskubide galerak, osasun arriskuak... Euskal preso eta 

haien senideen egungo errealitatea gordina da eta berauek azaleratu, salatu, 

eta konponbide klabean norabidetzeko lana eskatzen du. 

 

2.- Izan Bidea dinamika iraunkorraren plangintza nazionalak Gernika-Lumoko 

egoerara egokitzeko (pandemia garai bat tarteko) bere lanketa berezia 

eskatzen du, eta, horrek, dagokion tratamendua merezi du. 
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Honengatik guztiagatik, gure aurtengo ikasturteko plangintza bi zatitan 

bereiziko dugu: 2020ko irailatik urtea bukatu bitartean lehena, eta 2021ko 

urtarrila-uztaila bitartean bigarrena. 

 

Lehen zati honetan, aipaturiko bi elementuek zentralitatea hartuko dute: 

pandemiaren ondorioz areagoturiko espetxe-politikaren eskubide urraketak 

batetik, eta Izan Bidean egitasmoaren kronograma bestetik. 

 

 

2020 bukaera arteko plangintza: Ispilue 6.urratsa (1. zatia): 

 

a) Izan Bidea, Gernika-Lumon:  

 
Esan bezala, gure lehen zerumuga, iraila eta urtea amaitu bitartean 

marraztuko dugu, dinamika beraren garapena eta pandemiaren testuingurua 

aintzat hartzeko. Egutegi forma duen egitasmoa badugu jada: 

 

- Irailak 23, elkarretaratzea: ikasturte hasierako gure irakurketa (orain arte 

aipaturikoa) partekatzeko espazioa, eta Izan Bideani urrats berria emateko 

euskarria. 

- Urriak 3, Euskal Herriko 650 mendi-tontorren igoera ekimenarekin bat 

egitea: Kosnoaga-Aixerrota, gure kasuan. 

- Urriak 24, SAREk Donostian deitutako ekimen nazionala: gure ekarpena 

bideratzea. 

- Azaroak 21-22: Ekimen deszentralizatuak herrietan. 

- Abenduak 10: Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna. 

- Abenduak 31, Gabon-zaharra: ekimen honek arreta berezia izango du; gazte 

sektorearekin bat egiteko baliatzen gabiltza azken urteetan, eta ildo horretan 

jarraitzeko asmoa dugu. 

 

b) Salbuespen espetxe politikaren urraketak: 

 

- Ekimen konkretu bat baino, bi planotako lanari ekingo diogu. Batetik, gaur 

egun pandemiari loturik dauden urraketen informazio zabalpena, salaketa eta 

konponbide aldarrikapena. Bestetik, unean uneko gertaerek izan ditzaketen 

bat-bateko erantzunean ekarpena egitea. 

 

c) Aurretik genekartzan proiektu eta tresnen lanketa/sakonketa: 

 

- www.saregernika.eus ataria: webgunea eguneratu dugu eta, besteak beste, 

Izan Bidea atal bat sortu dugu, egiten ditugun ekimen guztien ispilua izan 

dadin. 

- Sare On Irratsaioa: iaz abiatu genuen eta ASTRAn kokatua dagoen Biztu 

Irratian irratsaioa egiten jarraituko dugu. 

 

 



 

 

www.saregernika.eus 

e-posta: gernikakosare@gmail.com 

sare sozialetan: @SareGernika 

 

d) Proiektu komunitario eta zabalagoen partaide gara: 

 
Nagusiki bi aipatuko ditugu: Gernika Memoriaren Lekuko plataformako kideak 

gara, eta bere jardunaren bidelagun izaten jarraituko dugu. Bestalde, ASTRAko 

kideak ere bagara; eta, zentzu horretan, egun, bi egiteko ditugu 

erabiltzaile/partaide gisa: bere erabilera segurua, osasuntsua eta eraginkorra 

izateko prestatutako protokoloa bermatzea, batetik; eta bestetik, pandemiak 

ASTRAren jardunean dituen oztopoak (auto-finantziazioan kokatuak nagusiki) 

gainditzeko eragile aktiboak izatea. 

 

* Esplizituki aipatu ez badugu ere, ekimen hauek guztiak aurrera eramateko 

diru finantziazio bideak bilatzea konstante bat izango da gure jardunean. 

 

 

Gernika-Lumon, 2020ko irailean 
 


