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Kale erabileraren 
neurketaren balioa
GARAIGOIKOAN, euskararen kale erabi-
leraren neurketa gaitzat hartuta, Sozio-
linguistika Klusterrak argitaratzen
duen Bat aldizkariaren 64. zenbakia
aipatu da. Txerra Rodriguez blogariak
batik bat Araba, Nafarroa eta Gipuz-
koari buruzko hausnarketak nabar-
mendu ditu, eta baita Xabier Isasik eta
Olatz Zabaletak egindako gogoetak
ere. Rodriguezek, era berean, gogorara-
zi du Euskal Herrian bosgarren aldiz
egin den kale erabileraren neurketa
mundu mailan hizkuntzaren erabilera
behaketa bidez aztertzen duen sozio-
linguistika ikerketa bakarra dela, nahiz
eta sarri behar bezala ez baloratu.

Gramatika eta hiztegia
sareana
EHU-KO Euskara Institutuak erabil-
penerako gramatika eta hiztegia sarean
jartzeko proiektua aurkeztu du.
Proiektuaren kudeatzaileek adierazi

dutenez, ekimena originala da, Inter-
neten ez baitago holako egitasmorik
beste hizkuntzetan. Gramatika horrek
hizkuntzaren entziklopedia izan nahi
du, gaiak ohikoa ez den moduan lan-
duko dituzte eta gramatiketan ageri ez
direnak ere sartuko dituzte. Gramati-
karen informazioa gurutzatua egongo
da proiektuaren beste atalarekin,
Egungo Euskal Hiztegiarekin. Hizte-
giak egungo prosako erabilera arrun-
tean ageri diren hitzak, hitz teknikoak,
gramatika hitzak eta historiako infor-
mazio osagarria jasoko ditu.

Hizkuntzen 
Nazioarteko Urtea
NAZIO BATUEN ERAKUNDEAK hala
izendatu du 2008a. Unescoko idazkari
nagusi Koïchiro Matsuurak hau esan
du besteren artean: �Azkar ibili behar
dugu, hizkuntza dominatzailea dara-
bilten hiztunak beste erregio edo
nazio hizkuntza bat eta nazioarteko bi
hizkuntza ikastera bultzatuz�.
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Bero-beroan ONINTZA IRURETA

Inflazioa kkontrolagarria dda
Inflazioa %4,2koa izan da 2007an Hego Euskal Herrian eta %2,6koa Ipar

Euskal Herrian. Espainiako eta Frantziako Estatuetan kopuru berekoak izan dira,
hurrenez hurren. Diotenez, petrolioaren igoerak eta elikagaien garestitzeak sortu
dute inflazioaren gorakada nabarmen hori. Frantziako Estatuan, Europa osoan
bezala, petrolioa igo egin da, baina inflazioak ez du hainbesteko igoera jasan. Zeri
dagokio bi lurraldeen arteko aldeak (%4,2 eta %2,6)? Gobernuek badakite non
dagoen benetako arrazoia. Ez dago soldatetan. Espekulazioan, ia monopolio erre-
gimenean ezarritako prezioetan eta banaketa kate handien ekintzetan dago.
Premiazko produktuen prezio igoera espekulazioaren ondorio da, ez baitator bat
lehengaien igoera errealarekin. Zergatik igo da ogiaren prezioa %20 zerealaren
igoerak produktua 2 edo 4 zentimo garestituko bazukeen? Ostalaritzan, zergatik
igo dira prezioak %10 Kontsumo Prezioaren Indizea %4,2 igo bada? 

Honek guztiak erakusten du inflazioa kontrolagarria dela. Horretarako
espekulatzaileei, ekintza ia monopolistikoak garatzen dituztenei eta banake-
ta kate handiei aurre egiteko borondate politikoa izan behar dute administra-
zioek. Merkatu askatasuna argudiatzen da beti arazoari aurre ez egiteko,
baina gobernu kapitalista eta neoliberalenek, Madriletik hasi eta Amerikako
Estatu Batuetaraino, ez dute zalantzarik egin eta merkatuan esku hartu dute
banku eta elektrika handiek zuten beharraren aurrean. Orduan, beraien inte-
resak ziren salbatu beharrekoak. Famili ekonomiek merezi dute merkatuan
esku hartzea horretarako garaia heltzen denean. Baina noski, batzuen eta
besteen interesak guztiz ezberdinak dira. 

Juan Mari Arregi

Garruze ezizenekoak Tirakan esa-
nak: �Azken 30 urteotan diru
publikoa barra-barra erabili da
erdalduna zena euskalduntzeko
edo euskarara hurbiltzeko bede-
ren, eta xede horrek gaur egun
beharrezkoa izaten segitzen badu
ere, uste dut gaur egun beste xede
batzuek ere arreta berezia behar
dutela euskararen erabilera norma-
lizatu nahi bada. Horien artean,
euskaraz bizi eta lan egin nahi
duten euskal herritarrak ditugu eta
haientzako zerbitzuak antolatu eta
sustatu behar dira�.

Jean-Baptiste Coyosek euskararen
aldeko Iparraldeko iazko politikari
buruz www.gipuzkoaeuskara.net-n
esanak: �(...) Nik ez nuke erabiliko
erdi hutsik edo erdi beteta dagoen
botilaren irudia, ez baitzait egokia
iruditzen; egindakoa onuragarria
den ere ez dut galdetuko. Hasteko,
mehatxatutako hizkuntza baten
alde egindako guztia baliagarria
da. Baina kontua da jakitea abian
jarritako politikak Iparraldeko
erronka soziolinguistikoei erantzu-
ten dien ala ez, testuingurua kon-
tuan hartuta: gizartea ia elebakarra
da, eta biztanleria etorkinei esker
baino ez da hazten.

(...) Politika horren finantziazioari
dagokionez [Euskararen
Erakunde Publikoarena], aurre-
kontua %20 handitu da 2007an,
baina esan dezakegu 2.066.000
euroko aurrekontu hori urria dela
mendean hartuta dagoen hizkun-
tza horren beharretarako. Eta hor
zehar entzuten denaren arabera,
aurrekontua ez da handituko
2008an. Aitzitik, Hezkuntza
Ministerioak irakasle lanpostu
ugari kenduko omen ditu, eta ez
dakigu horrek zer ondorio izango
dituen euskararen eta euskarazko
irakaskuntzan�.
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B e r o-b e r o a n

ASTE HONETAN ekingo ei zaie EAE-
ANVren eta EHAKren ilegalizazio pro-
zesuei. Espainiako poliziak dagoeneko
Baltasar Garzonen esku jarri ditu bi
alderdi hauek ustez Batasunarekin
dituzten loturen frogak eta hauekin
epaile izarrak bi indar politikoen jar-
duera etena eska dezake. Ondoren
Espainiako Gobernuak legez kanpo
jartzeko tresneria abian jarriko luke,
baina dagoeneko ezker abertzaleko bi
alderdiek ezingo lukete martxoko
hauteskundeetara aurkeztu.

Hori da azken negoziazio saioa
hautsi zenetik aurreikusitako egoera
eta jadanik gauzatzera doana. Era-
bakia larria da eta ikusi beharko da
errepresioaren ikuspegitik ondorio
gehiago izango duen ala ez. ENA-
Mek izan dezake beste ordezkorik
egoera honi aurre egiteko, baina bis-
tan da ordezkoa bilatuta ere gaurko
ogia biharko gosea bihurtuko dela.

Ilegalizazio politika arras kaltega-
rria da eskubide zibilen ikuspegitik,
baina eraginkorra da ezker abertza-
learen isolamenduan. Hala da behin-
tzat jarduera soilik politikoari arma-
tuari baino garrantzi handiagoa
eman nahi dionarentzat. 2003an
Batasunaren ilegalizazioa bide egi-
ten hasi zenetik, nabarmen ikusi da
ezker abertzalearentzat askoz onura-
garriagoa dela hauteskundeetan
egotea ez egotea baino.

Ikusiko da Estrasburgoko Auzite-
giak zer dioen Batasunaren legez
kanporatzeari buruz, baina atzerriko
eragileak lagungarri izan badaitezke
ere, irtenbidea Espainiako Estatuan
ehundu beharko da.

Espainiako agintariek salbuespen
egoera ekarri dute Euskal Herrira eta
indarrean jarri dute ENAMeko ezker
abertzalearen aurka: legez kanpora-
tzeak, makro auzi eta neurriz kanpo-
ko zigorrak, espetxe luzapen erabat

arbitrarioak, ideien kriminalizazioa,
tortura... ENAMi zuzendutako sal-
buespen egoera da, baina harago
ere badoana, 18/98 auzian edo
Egunkaria auzian nabarmen ageri
den moduan.

Baina salaketa ez da nahiko ego-
era horretatik ateratzeko. Areago,
une batzuetan giro gogor hori ezker
abertzaleko sektore batzuentzat
politika egiteko egokia dela ere iru-
dikatzen da. Gehiago ere esan lite-
ke, ilegalizazioaren estrategiak ere
hori bera bultzatzen duela, ezker
abertzaleko sektore jendetsuena eta
antolatuena, herritarren ohiko arazo
eta egunerokotasunetik alboratu eta
errepresioaren aurkako dinamika
bakarrean murgilaraztea nahi duela.

Marian Beitialarrangoitia Hernani-
ko ANVko alkateak ostegunean dekla-
ratuko du Auzitegi Nazionalean. Bi
torturaturi eta euskal preso politikoei
luzatutako maitazunezko adierazpena
kriminalizatzen den ala ez erabaki
beharko du epaileak, baina etorkizu-
nera begira Espainiako agintariek
lema nora begira jarriko duten argi
erakusten du saio berri honek.

ERABAKI plataformak kaleratu duen
agiriaren esanetan, Euskal Herriak

bere etorkizunaz erabaki dezan bul-
tzatuko du, abiapuntu gisa orain
duen lurralde egituraketa kontuan
hartuta. Esparru  abertzaleko jende
ugari eta desberdinak egin du bat
ekimenarekin eta Eusko Jaurlaritzak
abian jarri duen galdeketa prozesua-
ri lotutako lehen urrats gisa interpre-
ta l iteke. Plataforma zabala da,
baina bere baitan ez da ikusten
Batasuna edo ANVri lotutako jende
askorik. Otsailaren 10ean Donostian
egingo dute lehen ekitaldi publikoa.
Espainiako hauteskundeen aurretik
atera izanak ere, erabaki eskubidea-
ren inguruko aldarrikapena testuin-
guru horretan ere bultzatzeko dela
pentsa liteke.

Ibarretxe lehendakariak iragan
irailean iragarritako kontsultaren
inguruko prozesua lauso irudikatzen
zen orduan eta hala izaten jarraitzen
du orain ere, baina lasterketa bitxi
eta interesgarri honen lehen berotze
ariketak hastera doazela irudikatzen
du Erabaki plataformak.

Herritarren gehiengoak etsipenez
bizi du gatazka politikoaren zurrunbi-
loa eta berau desblokeatzera dato-
rren edozer interesez jarraituko du
seguruenik. Gaur gaurkoz, gaitza da
gehiago irudikatzea.

maltzagatik

XABIER LETONA

EErrrreepprreessiiooaarreenn ssaarreeaann iittoottzzeekkoo aarrrriisskkuuaa

Erabaki plataforma hilaren 18an aurkeztu zen Bilbon eta Euskal Herriaren erabaki
eskubidearen aldeko mezua bultzatuko du datozen hilabeteetan.
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