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Bero-beroan ONINTZA IRURETA

Krisi eekonomiko-
industriala NNafarroan?

UPNren gobernuaren esanetan, ez dago krisirik
Nafarroan. Iturri berberak dioenez, hazkunde eko-
nomikoak %4a urratzen du eta dauden 12.000
enpresetatik lauek baino ez dute jasaten enplegu-
erregulazioko espediente edo greben eragina. Urte
hasieran itxiera eta deslokalizazioak jasandako
enpresez ari da: Mepamsa, Caucho Metal, Inquina-
sa eta BSH-Lizarra. Errealitatea ordea, tematia da.
Enpresa horiei orain beste batzuk gehitu behar zaiz-
kie: Solano, bere garaian babes publikoa izan zuen
Onena, Sysmo (egindako grebak Volkswageni era-
gin dio), Maier, Drahtzug Stein multinazionala...
Horietan beste ehunka langile arriskuan daude.
Egia da, gaur egun Nafarroan ezin daitekeela kinka
ekonomiko-industrialaz hitz egin. Monolabore
industrialean oinarritutako eredu ekonomiko eta
industrialaren krisia dago. Honek ibilgailu-indus-
trian eta nekazaritzatik datozen jakien arloan du
euskarria, beraz, multinazionalen mendekotasu-
nean. Morrontzak, munduko beste leku batzuetan
gertatzen den bezala, Nafarroako hainbat eskualde-
ren desindustrializazioa dakar. Multinazionalak,
jakina den bezala, basatiak dira. Ez dute bihotzik.
Deslokalizazioaren politika erabiltzen dute ondorio
soziolaboralak kontuan hartu gabe. Negozioa bes-
terik ez dute bilatzen. Ondorioz, Nafarroako ekono-
miak oinarri ahul eta arriskutsuak ditu. Etorkizu-
nean dibertsifikazio industrial handiagoaren aldeko
apustua egin beharko lukete bai gobernuak baita
eragile ekonomiko eta sozial nafarrek ere. 

Juan Mari Arregi

Soziolinguistikaren Top Ten-a
RICARDO GOMEZEK FiloBlogia blogean duela pare bat urte
egin zuen Euskal Filologiarako 10 webgune interesgarrie-
nen zerrenda. Tankera horretara egin du Txerra Rodrigue-
zek Garaigoikoa blogean, soziolinguistikaren alorrean.
�(Euskal) soziolinguista batek (horrelakorik existitzen al
da?) galdu ezin dituen 10 webguneen zerrenda� egin du
Rodriguezek. Hona Top Tena: Soziolinguistika Klusterra-
ren webgunea, erabili.com, Hiznet-en webgunea, Hizkunea,
Eusko Jaurlaritzako HPSren webgunea, Buruxkak, Inguma,
Tiraka, Karrajua eta Sortzeke dagoena �webgune horietan
eta beste batzuetan sakabanatuta dagoen informazioa bar-
nebilduko duen euskarazko soziolinguistikari buruzko web-
gune osoa eta osatua�.

Hedabide kontsumoa Iparraldean 
EUSKARAREN Erakunde Publikoak (EPP) telebista eta irra-
ti kontsumoari buruzko inkesta egin du Ipar Euskal
Herrian. Irratiari dagokionez, entzuleen %11k erregularki
entzuten ditu Euskal Irratiak (Gure Irratia, Irulegi Irratia,
Xiberoko Boza eta Antxeta Irratia), eta %22k noizean
behin. Euskadi Irratia %5ek entzuten dute erregularki, eta
%10ek noizean behin. Herritarren %11k ikusten du
EITB.

Juan Ignacio Perez Iglesias, EHUko errektoreak Berrian
esanak: �Egun enborrezko kredituen %85 inguru eskain-
tzen dira euskaraz, eta hautazko kredituen eskaintza zabal
samarra da, nahiz oso desorekatua dagoen ezagutza arloa-
ren arabera. Arazo larrienak ikasketa teknikoekin eta
medikuntzako zati klinikoarekin ditugu. Ez da borondate
falta, ez eta baliabide falta ere. Lehiaketa publikora irakas-
le lanpostuak ateratzeko deialdia egiten dugunean, askotan
ez da inor aurkezten ingeniarientzako lanpostuetara.
Bestalde, gutxieneko kalitatea eskatu behar dugu, ez bai-
nago prest euskaraz ematen duguna gaztelaniaz ematen
duguna baino kalitate apalagokoa izateko�.
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