
Tdatzi honen bidez jakinarazten dizut Udalbatzarrak, 2006ko uztailaren 26an egindako 
mko b i h r a n  ( a h  cmartzeko dago), h o n h  erabáki mela: 

"2006. URTEKO OHORE ETA AIPAMENAK EMATEA 

Ondaren, bozer amajieek, aurteng o uztailaren 6art egindako - bileran, 2006an 
Ohoreak eta Aipamenak emateko egin zuten proposamena ikusi da. 

b) Zerbitzu Berezien Domina: Bake Amets (Gesto por la Paz) taldeari 

Zerbitzu Berezien domina emateko arrazoiak pro posamenean 
adierazitakoak dira, eta honda dio: 

Balce Amis (Gesfa pm la Paz) 
*-• 2 

"Gesto e Paz bá inadora  BiZbon eia inguniko hextietan sortu m 1986. urtean. 
Hasiera batean, unikbitateko ikas1eei eta knstau taide batniei latuta sortu zen, 
batna bereIiala galdu zuen giza talde horiekin lotzen nien identita-u oro, eia 
mugimendu erabat plural bhmtu zen. Gaur3gun +de ugari eta ezberdina biltzen +-- 
du, edozein sentsibilitak politikokoa eta edozein ezaugarri soziofogikokoa. 

Gesto por la Paz herritarren adierazpide h t e k o  sortu zen, indarkeriaren kontra 
agertzeko adierazpide, bai &a indarkeria jasaten dutenei elbfasuna emkusteko ere. 

1989ko otsailean, Gesto por la Paz iddearen Z a r a h  bidea sorha m "BAKE 
AMETS". Sortuz geroztik, eta bere ideiek agintzm zutenari jarrai, beso zabdik hartu 4 

zituen, ideologia pertsonaIak alde baba utwta, gure g k r k k o  indarkda politikoaz 
kezkatuta egon eta gertatzen den guztietan isiltasunean homen kontra agertzeko 
konpromisoa d u h  zarauztarrak. 

1990eko marixom 17an argitaratutako prenbadm batean, "Bake Amets" taldeak 
bere esker ona adierazi zien Angel Mota donostiarra erail zuen atentatua 
kondenam bildu &en 2!N pertsonei. Kontzentrazio hartan beren nahia azaIdu 
zuten: huraxe izatea, hain zuzen ere, Euskal Herriko gehhtsuenek arbuiatzen 
zituzten gertakari horrelakoengaak biItzen Zwn lehenengo eta azkeneko eguna. 

Hala, taIdea sortu zenetik, ehunka aldiz bildu da urte hauetan, Torre Luzearen 
a m  hasieran, eta Lege Zahamren Enparan- gerora, 1997ko &*en 2tik. 

"Bake Ame&" talde.iak, kontzentrazio horietaz guztietaz aparte, hestelako elcjnlzak ere 
egin izan ditu; hah nola, EUSKAL EERF!IKO BAKEAREN AWEKO MARTXA, 
B h n  e h h a r m  28an hasi eta, gure hrrialde ia guztia gunrtzatuta, Gendcan bukatu 
m, uztailaren I h  Zarautz etapa garrantzitcuetako bat izan zen martxa hartan. 



Julio Iglesias Zamora, José Maria Aldaia, ros6 Antonio Ortega Lara eta Cosme 
DeIclaux baluhta egon zimean, betiko kontzenhazioez gain, bestelako ekiiitza eta 
rnanifestazioak ese antolatu zituen "Bake Ame&', taldeak Zarautzen, ETA taldearen 
bahikebk arbuiatzeka eta biktimei solidaritatea agertzekli. 

Hauek izan dira eta dira Gesto por la Paz Wdearen jardun-prinfiipioak: 

1. Gka eskubideak arespetatzea, batez ere, biei-eskubidea, gainerako guztien 
o W a  baita. 

2. Gure jarduna eta mezua ustezko arrazoi politikoengatik Euskal Herrian ssrtu den 
indarkesiari l o b a .  

3. Calatzea indarkeria ez dela zilegi, ez etikaz ez polrtikaz. 
4. Marko eta printzipio demokratikoekiko errespetua sustatzea. 
5. Gizartea adis kidetzeko premia. 

Gesto por la Paz taldeak jasotako errekonozimenduak: 

E1 Correo saria, Giza Balioak sailean. 
Valores Humanos de Justicia y Paz caria (BiIbo) 
Eusko JaurIaritzak aho bakz Gesto por la Paz izendatu zuen Bakearen Nobe1 
Sarirako 
Sabino Arana FundaPoak emandako saria. 
Enrique Casas Saria 
Cambio 16 saria, Giza Balioak sailean (Madril) 
Sagzizar Saria (Biibo) 
Manuel Broseta Fundazioaren Caria, elkarbizitzari (Valencia) 
Galeon Saria, Giza Eskubideeri defentcari (Geko) 
Príncipe de Asturias Caria, gogaidetasunari 
Correo Saria, lazo urdinari 
Premia d'Hmor Vila de Pedreguer. 
Fundación Cordoba 2000 taldearen Nuestra Tierra saria 
Ikusi mpresako Iangileen esker oneko plaka 
Carmen Tagle Saria 
Asociaci6n de las Naciones Unidas España elkarkaren Saria, bakeari 
Fuenlabradako Udalaren Konctituzio Saria 
Amiación Soledad Renedo elkartearen accesita, gogaidetasunari (Burgos) 
Club Internacionai de Prensa Saria, gardentacunari (Madrii} 
Agmpaci6n de Abogados Jóvmes de Zaragoza taidea~en ohorezko taldekide 
izendapena 
Asociaciones ciudadanas de Torrente y Cormaza ekartearen Ciutadá Saria 
(Valencia) 
Etorbide bati Gesto por la Paz izena jartzea (Algeciras} 
Radio Nervidn Saria (Bilbo) 
Club Rotary Saría (Barlzelona) 
DAG HAMMARSKJ~LD Caria, Korrespontsal Diplomatikoen Nazioarteko 
Erakundea eta Bakearen aldeko Akademia Diplomatikoa 
Hospitalet &aren Saria, elkarlanari 
Tamaron-go Kultur Eikartearen Saria, Giza Balioei (Burgos) 
Fuentedueña del Tajo-ko BaIIeneros Saria 
Cabra-ko PROMI eikartearen Saria, askatasunari (Kordoba) 
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Colegio La Sde Montemoifn eskolaren Bake Saria (Zaragom) 
E1 Yunque Sda, Sstaoko PSE 

1998. W d a l i a  Bakearen Saria (VaAv Havei-ekin partekatua) (Alemania) 
La Confedera&n de estudian& Saria, askatasunouen defentsan 
ManwiBlancassaria 

1999. Tierno Gaivái Saria, solidarüakari eta g h  baiioei (Canh Maria de Tormes, 
-1 

' 2000. Abogados ]bverPes de Espalia Caria, Giza Eskubideen defentsiln (Granada) 
2001. Jesús Maria Pedrosa Caria, aslatasunen eta baiio demokratikoen defenfsari 

mgo) 
Fundación Social U n i v d  Saria (Mantilla, Cordoba), Giza Baiioen defentsari" 

HoB guztia dela bide, adierazitako merezimenduen esker nnez, 
Udalbatzarrak, &o batez, 

BAKE AMITE (GESTO POR LA PAZ) taideari Z E R B ~  BEREZIEN DOMINA 
ematea, Zarauzko Udaieko Ohore eta Aipamenen Araudian e d t a k o  
ondoriaekin'' 

GESTO POR LA PAZ 
EABn UñKiJO AND. Apdo. 10.152 


