Barañaingo EH Bilduko udal taldeak, hauteskundeen ondoren sortutako agertoki
ezberdinak hausnartu eta gero, irakurketa hau igorri nahi du era publikoan:
Barañaingo EH Bilduren emaitzak oso positiboak izan dira. 2.462 bozka lortu ditugu eta
bost zinegotzi. 468 bozketa emendapen bat izan dugu eta zinegotzi bat gehiago, udaleko
bigarren indarra bilakatuz. %23,47ko igoera 27 bozketara gelditu garelarik seigarren
zinegotzia lortzeko gure taldean ezarritako konfiantza eskertu nahi dugu.
Egia bada ere, ez badugu lortu aldaketarako 2015ean lortutako gehiengoa, nabarmendu
behar da legegintzaldi egonkorra izan dela, aurrekontuak onartuz lau urteetan eta
ezberdinen arteko akordio sorta lortuz, non giza eskubideak gailendu diren eta udala
zabaldu egin den Barañaingo giza sarearen laguntza instituzio gisa. Lana eta bidaia
elkarrekin jarraitzea beharrezkoa ikusten dugu.
Barañaingo emaitzetan zentratzen bagara, EHBildu, Geroa Bai eta Podemos-en batura
4.006 bozketakoa dela eta 8 zinegotzietakoa da. IU eta Batzarreren bozka gehitzen
baditugu, nahiz eta zinegotzirik ez duten lortu, 4.745 bozka lirateke. Dena den UPN, PP
eta Ciudadanos-rena baino handiagoa (3.803 bozka). PSN-ek 2.387 bozka izan zituen.
Hortaz, argi dugu Barañainen badagoela gehiengo irmo bat, UPN, Ciudadanos eta PP
garatu ditzaketen politikak zuzendutako Barañaingo udal baten aurka daudenak.
Halaber, emaitzek argi uzten dute, Oihaneder Indakoetxea gaur egungo alkatea izan
behar duela EHBildu, Geroa Bai eta Podemos-ek ordezkatutako giza blokearen alternatiba
burutu behar duen pertsona dela.
Honi batuta, argia eta beharrezkoa da PSN protagonista izatea eta Barañainerako
aurrerapen eta garapenerako politiketan egon behar duela elkarrizketa eta elkar
laguntzarako eskua luzatzen diogularik, horrela saihestuz UPN, Ciudadanos eta PP-ek
osatutako bloke ez gehienezko batek gure herrian agindu dezan, gizarte politika arloan
suposa dezakeen atzerapenarekin.
Hil ala bizikoa da inongo bazterkeria eta kanpoko esku hartzerik gabeko akordio fase berri
batetan aurrera egin dezagun.
Ezinezkoa da eskuinari alternatiba izatea EH Bilduren parte hartze aktibo eta kudeaketarik
gabe.
Hau da Barañaingo hiritargoaren gehiengoak eskatzen diguna eta ezin ditugu bazterrean
utzi.
Gaur egun, modu batera edo bestera, eskuinari alternatiba osatzen dugun talde politikoen
arteko kontaktuak jarraituak izaten ari dira eta espero dugu hurrengo egunetan fruituak
ematea.

