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SARE GERNIKA-LUMO. ISPILUE PROIEKTUA 7.0: 

2021/22 PLANGINTZA 

 

 

Aurreko ikasturteko balantzea: 

Aurreko ikasturte bukaeran, balantzea egiterakoan, marrazturiko lau lan-lerro 

nagusiak gogoratu genituen aurrena: 

1. Pandemiak eragindako urtea izanik, salbuespen neurrietan oinarrituriko 
espetxe politikari Covid-19aren eragin guztiak batuz gero, espetxe barruan 

eta haien senideei murriztutako eskubideak azalaraztea eta salatzea, 

urjentziaz eta lehentasunez. 

2. Euskal Herrian, gatazkaren ondorioei erreparatuz gero, konponbide 
klabetan eman zitezkeen urratsak ahalik eta babes sozial handienarekin 

gauza daitezen bultzatzea. 

3. SAREk martxan jarritako Izan Bidea dinamika iraunkorraren jarduna 
bermatuz, Gernika-Lumo eta ingurutik ekarpena egitea dinamika bera 

elikatzeko. 

4. Elkarlanean oinarritzen ditugun egitasmoetan ekarpena egitea: Gernika 
Memoriaren Lekuko plataforma, eta ASTRA Gernika, besteak beste. 

Ondorio batzuk atera ditugu, irakasgai bezala: 

1. Pandemiak eragiten jarraituko du oraindik. Eta salbuespen neurrietan 
oinarrituriko espetxe politikarekin batuz gero, euskal preso eta haien 

senideen eskubide urraketetan eragiten jarraituko du. Hori guztia 

kaleratzen eta salatzen jarraitu behar dugu, baita konponbidean urratsak 

eman daitezen ekarpenak egiten ere. 

2. Izan Bidea dinamikak jarraibidea izan behar du, SAREk bultzaturiko 
dinamika iraunkorrak Gernika-Lumon ekarpen oparoa izateko ardura 

izanda. 

3. Alta, ekimen ezberdin eta ugari egin baditugu ere, haien arteko lotura eza, 
sarea hedatzeko tresna eraginkorra izateko zailtasunak, eta proiektu 

iraunkorren falta sumatu dugu ere. Horrek zer pentsatua ematen digu hasi 

digun ikasturteari begira: Gernika-Lumon SAREren sorreratik abiaturiko 

Ispilue proiektuak kuantitatiboki eta kualitatiboki hedapen marjina badu, 
gure ustetan. 

4. Gure plangintzan, elkarlana helburu, zabalagoak diren proiektuen 
partaidetzan (besteak beste, Gernika Memoriaren Lekuko, ASTRA, Biztu 

Irratia-Arrosa sarea) ekarpena egiten jarraitzea garrantzitsutzat jotzen 

dugu (aurreko plangintzan egin bezala: memoria proiektua, Sare On 

irratsaioa, ASTRA iluntzeak antolatzea…). 
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2021-21 ikasturteari begirako helburuak eta plangintza: 

Iazko erronkak, gaurko testuingurua eta ateratako ondorioak aintzat harturik, 

helburuak bere horretan dirautela baiezta genezake. Laburbilduz: 

– Pandemiaren egoerak bultzaturiko egoera kaleratzea, lantzea eta salatzea. 

– Konponbide klabetan ematen ari diren urratsak babes sozial zabala izan 
dezaten sustapen lana egitea. 

– Izan Bidea dinamika lantzea eta zabaltzea. 

– Elkarlan egitasmoak aurrera eramatea. 

 

Beraz, lau lan-ardatzen araberako jarduna marraztu diogu gure plangintzari: 

a) Izan Bidea dinamika iraunkorra: 

– SAREk deitua du jada, datorren urriaren 23rako, mobilizazio nazionalera, 
Donostiako kaleetan. Ahalik eta jende gehien bertaratzea izango da gure 

lana. 

– Azaroan zehar, Izan Bidea dinamikak bultzada izan dezan ekimen 
deszentralizatuak bultzatuko ditu SAREk. Gernika-Lumo eta ingurura ere 

ekarriko ditugu. 

– Urtarrilaren 8ko mobilizazio orokorra (testuinguruaren arabera, zein izaera 
eta formatua izango duen ikusteko dago). 

– SAREren batzar orokorra, martxoan. 

 

b) Proiektuak: 

– Hirugarren denboraldiz, ASTRAn kokatua dagoen Biztu Irratian Sare On 
irratsaioa egingo dugu aurten ere (hilabetero irratsaio bat). Aurtengo 

berrikuntza da Lilibertso elkarteak kolaborazio iraunkorra egingo duela. 

– Gernikaren bonbardaketaren 85.urteurrenari begira, gure memoria 
proiektua egingo dugu ere (5.proiektua izango da): preso errepublikarrek 

eraikitako trenbidea izango da aurtengo gaia. 

 

c) Ekimenak: 

– Ikasturtearen plangintza sarekideekin konpartitu eta iritziak/ekarpenak 
jasotzeko Sarekideen tailerra egingo dugu, irailaren 30ean. 

– Gabonetako ekimena: abenduak 31ko mobilizazioa, postala eta 

adierazpen instituzionala ardatz harturik. 

– Etxeratek bultzatu eta SARE ekarpena egitera gehitu den azkeneko 
ostiralei arreta gehiago eskaintzea dagokigula ondorioztatu dugu. 
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– Martxo bueltan egin izan dugun mahai-ingurua (iaz pandemiagatik bertan 
behera geratu zitzaiguna) berreskuratzea proposatzen dugu (jakinik Bake 

Leku txokoak horrelakoak egiteari utzi ziela). 

* Zentzu horretan, ikasturtean zehar bi gai aintzat hartu beharko genituela 

gogoetatu dugu: batetik, urritik aurrera EAEri espetxe eskumenak emango 

zaizkio eta horrek izango duen eraginari arreta jarri beharko genioke. Eta 

bestetik, gaurko espetxe politikaren erradiografia aintzat harturik, egun duen 

errealitatea, eragina eta aldaketak (edo aldaketa eza) aintzat hartu beharko 

genituzke gure jardunean. 

– Maiatzean, Jabi Abaunza gernikar presoak 20 urte beteko ditu espetxean 
gatibu dutela. Gai honen inguruan lan bat egitea erabaki dugu (bere 

senideek ondo ikusiz gero). 

– Ekaineko ohiko ikasturte amaierarako mobilizazioa egitea aurreikusten 
dugu. 

 

d) Elkarlanak: 

– Gernika Memoriaren Lekuko plataformako kide gisa gaur gaurkoz bi 
egitasmo ditugu esku artean, eta gure ekarpena izango dute: 

GuernicaGernikara40 kanpaina, eta bonbardaketaren 85.urteurrenari 

loturikoak. 

– ASTRAko parte garen heinean, ASTRA Iluntzeak’22 antolaketan murgiltzea 
aurreikusten dugu. 

– Etxeratrail mendi lasterketa: antolatzaileek izan dezaketen asmoaren 
arabera, nolako elkarlana gara genezakeen aztertzea (guk prestutasuna 

dugu, bederen). 

 

* Plangintza hau aurrera ateratzeko beharrezkoak diren lan komunikatiboak 

aurreikusi behar ditugu, eta baita auto-finantziazioa ardatz, aurrekontu 

ekonomiko bat beharko dugula ere. 

 

Gernika-Lumon, 2021eko irailean.  

 


