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Eusko Jaurlaritza 2017ko aurrekon-
tuak negoziatzen ari da alderdi poli-
tikoekin. Diru sailen azterketa zehatz 
bat eginez gero ondorioa da PPren 
neurrira eginak daudela, honen ba-
bes edo abstentzioarekin EAJk eta 
PSEk aurrera atera ditzaten. Aurre-
kontuak oinarrituta daude diru bil-
keta eskasean, eta horrek langile eta 
herri sektoreak kaltetzen ditu. Ekar-
penak batez ere PFEZ eta BEZetik 
datoz (%37,2 eta %39,4 hurrenez 
hurren). Elkarteen gaineko zergak 
apenas ekarriko duen bildutakoaren 
%6,9 eta zerga bereziek %11. PFEZ-
ri dagozkien erretentzioetatik 5,4 
bider gehiago bilduko da enpresen 
etekinei jarritako zergetatik baino.
 Aurrekontu hauek Madriletik in-
posaturiko defizita onartzen dute 
eta oraindik auditatu gabe dagoen 
zorra ordaintzea lehenesten dute. 
AHT antisoziala eta ingurumenaren 
kontrakoa den arren –EHUko Ekopol 
taldeak hala azaldu berri digu–, au-
rrekontuetan lehentasunezko tokia 
dauka proiektuak. Obra horientzako 
350 milioi euro aurreratuko dizkio 
Jaurlaritzak Rajoyren Gobernuari 
eta ez dio exigitu ere egingo aurretik 
jarritako beste 1.100 milioi euroak 
itzultzea. Hori guztia koadratzeko, 
EAEko Gobernuak murrizketa so-
zialak egiten ditu (hezkuntzan, osa-
sungintzan, laguntza sozialetan...) 
gehien daukanak diru-kutxari gehia-
go emateko zerga erreforma egokia 
egin beharrean.
 Ezkerrekoak direla esaten duten 
talde politikoek euren benetako izae-
ra azaldu beharko dute orain. Onar-
tuko al dituzte PPren neurrira egin-
dako aurrekontuak? Ez dirudi serioa 
babesa ematea etorkizuneko lege-
gintzaldien inguruko konpromiso eta 
promesetan oinarrituta. 2017ko au-
rrekontuak dira bozkatuko direnak, 
eta aldaketa handirik ezean, edukiak 
horiexek izango dira: neoliberalak.
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Chimamanda Ngozi Adichie idazle nige-
riarraren Guztiok izan beharko genuke 
feminista saiakera euskaraz argitaratu 
du Hik Hasik. Lana Euskal Herriko ikas-
tetxe denetara zabalduko dute.
 Ngozi Adichie idazle nigeriarrak ba-
daki feminista hitzak konnotazio nega-
tiboak dituela, eta era berean oso argi 
du guztiok izan beharko genukeela fe-
minista, emakumeen eta gizonen arteko 
eskubide berdintasuna jokoan dagoe-
lako. Saiakera labur honetan, feminista 
zergatik izan beharko genukeen argu-
dioak ematen ditu. Horretarako adibi-
de asko jartzen ditu, hasi bera haurra 
zenekoak eta gaur egun berari eta bere 
inguruko emakumeei gertatzen zaizkie-
netara.
 Esate baterako, umetan ikasgelako 
notarik onena aterako zuenak ikasge-
lako begiralea izateko aukera izango 
zuen. Ngozik atera zuen notarik onena, 
baina irakasleak esan zion begiraleak 
mutila behar zuela izan, ez neska. Gaur 
egun bestelakoak gertatzen zaizkio, 
adibidez, Nigeriako jatetxeetan gizone-
kin sartzen den bakoitzean zerbitzariak 
gizona agurtzen du eta emakumea ez.

Diskriminazioa, bai Nigerian,  
bai Europan
Adibidez adibide Nigerian emakumea 
izatea zer den azaltzen doa, nola bizi du-
ten egunero, xehetasun txikienetan ere, 
diskriminazioa. Europako ikuspegitik 
begiratuta, hainbat egoera eta gertae-
ra gainditutzat dauzkagula irudituko 
zaigu, baina zoritxarrez beste hainbat 
adibide oso ezagunak egingo zaizkigu.
 Ngozi idazleak entzuteko idatzi zuen 
orain saiakera den lan hau eta ingele-
sez eskaini zuen TED talk deitzen diren 
saio horietako batean. Idatzizko jato-
rrizko lanaren izenburua We should all 
be feminists da. Suedian 16 urteko ikas-

le guztiek saiakera honen ale bat dute. 
Euskarazko lana Hik Hasi egitasmo pe-
dagogikoak argitaratu du, Plazara Goaz 
euskara elkarteak sustatu du itzulpena 
eta AEK-k itzuli du. Lorea Agirreren hi-
tzaurrea dauka.
 Hik Hasiren helburua Euskal Herriko 
ikastetxe guztietara zabaltzea da. Bestal-
de, edozeinen eskura dago sarean doan, 
plazaragoaz.blogariak.net webgunean.

“Guztiok izan beharko genuke 
feminista” saiakera ikastetxe 
guztiei banatuko zaie
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Euskal Herrian Hik Hasiren zabalkundeari esker 
ikastetxe guztietan jasoko dute liburuxka. 

Suedian berriz, 16 urteko gazte guztiek opari jaso 
izan dute liburuxka bera.


