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SARE GERNIKA-LUMO, 2021eko URTARRILETIK IKASTURTE AMAIERA 

BITARTEAN ( PLANGINTZAREN 2.ZATIA) 

 

0.- Gabonetako balorazioa, erreferentzia gisa. 

 
Gabonetako egitasmoaren balorazioan, ondorio nagusi batzuk atera genituen: 

 

– Balorazio positiboa egiten dugu orokorrean, hilabete hauetako lanaren 
helburu nagusietariko bat espetxe barruan eta senideek pairatzen dituzten 

errealitateak azalaraztea izan delako (kontuan harturik salbuespen espetxe 

politikari pandemiaren eragina gehitzen zaiola). Adibide moduan Garazi 

Aranas senideari egindako elkarrizketa aipagai dugu. 

– Bestalde, positiboki baloratzen dugu beste urte batez, Gernika-Lumoko 
udalbatzak aho batez adostu eta kaleraturiko adierazpen instituzionala. 

– Sare On irratsaio bi egin ditugu ASTRA Gernikan kokatua dagoen Biztu 
Irratian, partaidetza ezberdinarekin (abenduak 18 eta urtarrilak 5). Eta 

esperientzia eta egiten gauden lanarekin oso pozik gaude. Otsailetik 

aurrera jarraitzeko asmoa dugu. 

– Mobilizazio eta ekitaldiei dagokionez (abenduaren 31, eta urtarrilaren 9a) 
positiboki baloratzen ditugu, aintzat harturik -pandemiaren eraginez- kale 

mobilizazioak antolatzea ez dela batere erraza, eta kontuan harturik, 

gainera, eguraldiak ez zigula batere lagundu (batez ere gabon 

zaharretakoan). Hala ere, erantzuna ona izan da bietan, eta eskertzekoa 

da. Sarea ehuntzeko eta sarekideak gehitzeko baliagarriak izan dira. 

– Aldiz, bi mobilizazio 10 egun eskasen tartearekin antolatzeak, zailtasunak 
ekarri dizkigu (batez ere urtarrilaren 9koan) eta aurre-lanketan nagusiki, 

eragin digu. Indarrak ondo neurtzeko beharra erakusten digu horrek, 

aurrera begirako lanean. 

 

1.- 2021ko lehen sei hilabeteetako aurreikuspenak. 

 
– 2021eko urtarrilaren 15erarteko datu objektiboak, argazki integrala izateko 

(uneoro aldatzen dela jakitun izanik ere): 

a) Etxerat elkartearen datuek diote euskal presoen kolektiboa osatzen 
dutenen kopurua 218koa dela; haietatik  31, emakumeak dira, eta 

gizonezkoak 187. Horri gehitu behar diogu 2 ume kartzelan bizi direla 

haien amekin. Euskal Herrian, gaur gaurkoz, 25 euskal preso daude, 

estatu espainiarrean 165, eta estatu frantziarrean 28. Gehitzeko: 

b) Oraindik orain 1.graduko erregimenean ia presoen erdiak daude. 
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c) Larriki gaixo dauden presoak: 13 preso dira haien gaitzak publiko egin 
dituztenak. Tartean Kepa Arronategi gernikarra. 

d) Motxiladun umeak 90 dira. 
 

– Espetxe leku aldatzeak eta hurbilpenak egon dira azken hilabeteetan, eta 
dinamika hori mantenduz gero, gaur egun ezagutzen dugun dispertsio eta 

urrunketa politikaren mapa aldaraziko litzateke, hurrengo hilabeteetan. 

– Gernika-Lumori dagokionez, hiru preso daude A Laman (Galiza), 
Lannemezanen (estatu frantziarra), eta Aita Menni ospitalean (Arrasate). 

 

2.- 2021ko lehen sei hilabeteetako plangintza aurreikuspena. 

 
– Ia urte bat beteko duen pandemia globalak eragiten jarraituko duela begi 

bistakoa da. Zalantzarik gabe, edozein dinamika sozio-politikoa 

marrazterako momentuan, aintzat hartu behar dugun elementu 

distortsionatzailea izango da, hurrengo hilabeteetan, bederen. 

– Ikasturte honetako hasieran egiten genuen hausnarketa, beraz, bere 
horretan mantenduko litzateke. Hau da, sistematikoki ezarritako 

salbuespen espetxe politikari pandemiaren eraginez gehitzen zaizkien 

urraketak azalaraztearen beharrari arreta jarri beharra dugula. 

– SAREk martxan jarritako Izan Bidea dinamikak aurrera jarraituko du. 
Erreferentzia nagusia maiatzaren 8an iragarrita dagoen mendi tontorren 

ekimena (iazko urrian eguraldiagatik atzeratu behar izan zena) izango da, 

eta gure plangintzan leku zentrala izan beharko luke. 

– Honi gehitu behar zaizkio berez Sare Gernika-Lumoren ikasturterako 
plangintzetan ditugun erreferentziazko mugarriak. Lau aipatuko genituzke: 

a) Biztu Irratiko Sare On irratsaioa egiten jarraituko dugu, hilabetero 
behineko erreferentzia bermatuz, gutxienez. 

b) Gernika Memoriaren Lekuko plataformako partaide garen heinean, 
Gernikaren bonbardaketaren 84.urteurrenari begira planteatzen den 

egitaraua indartzea, eta, zentzu horretan, gure ekarpena izan daitekeen 

egitasmoa aurrera ateratzea (gogoratu behar dugu iaz genuen presoek 

eraikitako eraikin mapa proiektua ez genuela gauzatu, besteak beste, 

konfinamendu garaiak erabat eragin gintuelako).  

c) Ikasturtea amaierarako antolatzen dugun mobilizazioa (ekainean). 

d) Zein egoera izango dugun jakin gabe, ASTRAko partaide garen heinean, 
uztailean burutzen den ASTRA Iluntzeak antolatzearen aurreikuspena.  
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3.- Egutegian zehazte aldera: 

 
– Martxoak 28, igandea: Izan Bidea Lumon. Aurretik pentsatua bagenuen 

Lumon ekimena egitea, eta maiatzaren 8ra begirako ataria bihur dezakegu. 

– Apirilak 10, larunbata: Bizkaiko 5 “deiadar mendiak” igoera antolatzen ari 
da;  horra jendea bideratzeko lana egin beharko dugu. 

– Apirileko egitaraua: apirilak 24, larunbat goiza, iaz aurreikusita genuen 
mapa eta aurkezpen egunaren ekitaldi bera egitea. 

– Maiatzak 8, larunbata: mendi tontorren ekimena, Kosnoagan.  

– Ekainak 11 edo 19, ostiralak: ikasturte amaierako mobilizazioa. 

– Uztaileko Astra Iluntzeak. 

 

* Hau guztia aurrera ateratzeko beharrezkoa den lan komunikatiboa eta auto-

finantziazio bideak aintzat hartu beharko genituzke, beti bezala. 

 

Gernika-Lumon,2021ko urtarrila amaieran. 
 


