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BISTAKOA DA krisi ekonomikoak gazteak kolpatu ditue-
la gehien. Belaunaldi oso bat deuseztatzen ari den krisia
da, jendarte zaharragoa sorraraziko duena menpekota-
sun, desberdintasun eta bazterkeria sozial gehiagorekin.
Milaka lagun eramango ditu pobreziara. Langabeziak
gazteen %50ari eragiten dio –milaka euskal herritar–.
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundea-
ren arabera, Espainiako Estatuan 15 eta 29 urte arteko
gazteen %15ek ez du ez ikasi ez lanik egiten. Lan egiten
duten gazteen %71, berriz, behin behineko kontratu-
pean dago, orduka lan egiten. Eta horietatik laurdenak
ez du horrelakorik nahi. Lanbide Heziketa, enplegu tasa
handiagoak lor ditzakeen arren, erabat abandonatuta
egon da. Soldatak oso baxuak dira, gutxik gainditzen
dituzte 700 euro. Non daude mileuristak?

Etxebizitza lortu ahal izatea, alokairuan nahiz ero-
sita, ezinezkoa da gazte batentzat. EAEn etxebizitza
baten alokairuaren batez bestekoa 732 eurokoa da eta
Nafarroan 490 eurokoa. Aurten, lehen hiruhilekoan
etxebizitzen alokairua %6 igo da EAEn. Eta etxebizi-

tza erostea are zailagoa da, Hego Euskal Herrian
batez besteko prezioa metro koadroko 2.015 euro
baita; Ipar Euskal Herrian 3.000 euro. Gauzak hala,
zaila da gazteak gurasoen etxetik irten eta etorkizune-
ra begira bizitza proiekturen bat edukitzea. Gure gaz-
teen emantzipazio adinaren batez bestekoa 30 urte-
koa da, europarrena baino lau urte altuagoa. 

Patronaletik eta gobernuetatik eskaintzen diguten
soluzioa atzerrira lanera joatea da. Formula hori ez
litzateke ohikoa izan behar. Euskal Herriak, beste
herriek bezala, bere egiturak berritzea behar du, hez-
kuntzan, produkzioan eta lan arloan ere. Gazteria
hemen errotzea behar dugu, atzerrira lan egitera eta
bizitzera joan nahi dutenak errespetatuz. Ezin dugu
emigrazio alternatiba hori orokorki eskaini. Enpresek,
gobernuek eta erakundeek ardura osoa dute politika
burutsuak aurrera eramateko, gazteek ez dezaten emi-
gratzeko beharrik izan.

Juan Mari Arregi

Eragotzi dezagun gazteek emigratzea
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Bahea
Leire Narbaizak Info7 irratian
esandakoak: 

“Gure sektorea hiltzeko jaio bazen ere,
eutanasiak hilko du edo hobeto esanda,
lasai hiltzen utziko dute, uzten ari dira.

Bai, laster lanez aldatu beharko dut,
hiltze luze honetan kabitu ezinda.
Kontua da Euskal Herria ez dela euskal-
duna, gure ametsa ez dela bete; baina,
hala ere, desagertu egingo gara. Poliki,
atentzioa eman barik, ia inori ez diolako
ardura helduen euskalduntzeak.

Gelak husten ari dira, mila arrazoi
direla eta. Batetik garestia delako
oso, prezioak eskandalagarriak dira
gure hizkuntza, ofiziala ere badena,
ikasteko. 8 ordu astean ikasturte
osoan 400 eurotik gora dago. Ez ahaz-
tu gaztelania ikastea EAEn doan dela,
Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren
eskutik. Euskara ez. (...)

Eta euskaltegiak hortxe daude,
zain, Euskal Herrian oraindik premia
gorria dagoelako; sektorearen agonia,
ordea, ondo hasita dago, utzikeriaz,
nagikeriaz. Ezkorra naiz, baina gremio-
ko asko ere hala daude, errealitatea-
ren lekuko garelako. ”

EAEko Auzitegi Nagusiaren lehen epaia:
aktak euskaraz zilegi dira

EPAIA IRMOA DA, ez du
beste helegiterik onartu-
ko. Jurisprudentzia aurre-
karia da, bi epaik sortzen
baitute jurisprudentzia.
Irurako Udalari eman dio
arrazoia.

UEMAren ustez, epai
garrantzitsua da hainbat
udal aktak euskaraz egite-
ko zilegitasuna defendatzeko urra-
tzen ari diren bidean. Orain arte Bil-
boko eta Donostiako Lurralde
Auzitegien epaiak zeuden, lehenen-
goak ezetz ebatzi zuen, bigarrenak
berriz baietz. Kontua da EAEko
Auzitegi Nagusiak lehen aldiz eman
duela epaia eta irmoa dela.

Irurako Udalari eman dio arrazoia
EAEko Auzitegi Nagusiak. Espainia-
ko Gobernuko ordezkari Carlos
Urquijok Irurako Udala auzitara era-
man zuen aurrekontuetan Udalbiltza-
rentzat diru partida edukitzeagatik.
Gobernu ordezkariak eskatutako
informazioa euskara hutsean bidali

zuen Udalak, erakunde horrek euska-
ra hutsean funtzionatzen baitu.
Urquijok informazio hura ez jasotzat
eman zuen.

EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi
du EAEn euskara ofiziala denez
administrazio publikoek euskaraz ari-
tzeko eta hizkuntza hori ulertzeko gai
izan behar dutela, eta beraz, ez du
onartu Gobernu ordezkaritzaren
helegitea.

Lurralde Auzitegien epaiak jasoak
dituzte Bergara, Arama, Elgeta,
Gaintza, Amezketa eta Lekeitiok.
Lehen bostek aldekoa eta azkenak
kontrakoa.


