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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

Kazetaritza lehiaketa
Doberak antolatuta
HERNANIKO (GIPUZKOA) Dobera
euskara elkarteak bi urtez behin
Dobera Saria antolatzen du. Aurten
elkarteak argitaratzen duen Hernani-
ko Kronika egunkariak hamar urte
betetzen dituenez, kazetaritza lehia-
keta antolatu dute. Lanik onenak
2.000 euro jasoko ditu. Urriaren 8a
baino lehen erreportaje bat aurkeztu
beharko da eta beste bederatzi erre-
portajeren zirriborroak. Saria ira-
bazten duenak Hernanirekin lotura
duten hamar erreportajeak egin
beharko ditu. Informazio gehiago:
www.dobera.com-en.

Osakidetzako mahaitik
altxata
JATORDUA bukatu baino lehen mahai-
tik jaikiz gero guraso gehienek arreta
deitzen diote haurrei. Manerek
garrantzia dute sabela betetzeko bil-
dutako mahaian, eta are gehiago bes-
telakoetan. Osakidetzako euskara
batzordeak hiru urte zeramatzan
bildu gabe eta lehen bilkuran Este-
ban Ruiz Giza Baliabideetako zuzen-
dariak zuzendariordea bidali zuen
bilerara. Azken horrek, arrazoiak
arrazoi, bilera hasi eta laster alde egin
zuen. Euskararekiko manera horiek
ez ziren sindikatuen gustukoak izan
eta denek bilera etetea erabaki zuten.

Egoera sozio-politikoak gure herriaren subiranotasun faltaren isla diren ger-
taerak, erabakiak eta ekimenak erakusten dizkigu egunero. Joan den astean
bi gertakari azpimarragarri izan ziren ildo horretan. Lehena: ELA eta LAB sin-
dikatuek haien ordezkaritza bertan behera utzi dute Osalanen, EAEn lan osa-
suna kudeatzen duen instituzioan. Abandonu horren arrazoiak anitzak dira,
baina horietako bat da Osalanek uko egin ziola langileen kotizazioak hemen
gestionatu eta banatu daitezela eskatzeari. Urtean 900 milioi euro inguru doaz
Madrilera Hego Euskal Herriko langileen kotizazioarengatik. Bigarrena: Lakua-
ko Gobernuak hitzarmena sinatu zuen Espainiako exekutiboarekin kanpaina
turistiko bateratua aurrera eramateko I need Spain (Espainia behar dut) lelo-
pean. PP eta PSEk salbu, gainerako alderdi eta elkarteek erabaki hori errefu-
satu dute subiranotasun faltarekin zerikusia duen hainbat arrazoirengatik.

Lakuako Gobernuak dio bi sindikatuek Osalan utzi dutela “arrazoi politiko-
engatik”, eta “Espainia behar dut” leloarekin egingo den kanpaina turistiko
bateratua kritikatzen dutenak direla “Euskadi Espainiatik deslotu” nahi dute-
nak. Beste arrazoi laboral, ekonomiko eta sindikalez gain, jakina arrazoi politi-
koak daudela ELA eta LABek Osalan uzteko. Jakina, kanpaina turistiko bate-
ratua kritikatzen dutenak, Euskadi Espainiatik deslotu nahi dutela. Osalanek
egin beharreko bidea markatzen dutenak arrazoi politikoak diren bezala, edo
Euskadi Espainiara lotzea inposatu nahi dutenek arrazoi politikoak dituzten
bezala. Hala ere, badago diferentzia garbi bat. Abertzaleen mundua behin eta
berriz ari da mahairatzen Herri honek libreki autodeterminatzeko beharra
duela eta bere etorkizun politiko, ekonomiko, laboral, sozial eta kulturala era-
baki beharra duela. Eta gaur, Espainiako, Parisko, Lakuako eta Nafarroako
Gobernuak dira hori galarazten dutenak. Gure subiranotasunaren alde borroka
egitea eskubidea eta betebeharra da.

Juan Mari Arregi

Subiranotasun faltaren ondorioak

Txerra Rodriguezek, Garaigoikoa
blogean, Juan Inazio Hartsuagaren
Euskararen egoerari irizten liburuari
heldu dio eta Euskarari lotzeko balio
sorta zaharberritzen izenburupean
liburuko hainbat proposamen jaso
du:

–“Kito arbasoekin. Hitz egin
dezagun eteten ez den kateaz.
Kanpotik etorritakoak ezin ditu
hemengo arbasoak izan. Areago,
hemengo arbasoen kontu horrek
ez du batere laguntzen haren eus-
kararekiko identifikazioa sendo-
tzen.

–Kito hizkuntza zaharrenaren
kontuarekin. Euskararen meritua
ez da besteak baino zaharrago
izatea (...). Euskara iraupen adibi-
de paregabea da. Aspaldian
Eurasian zabaldu eta nagusitu zen
hizkuntza familia bateko oinorde-
ko bakarra Europan. Hizkuntza
indoeuropar hedazaleek inguratu-
rik ia 3.000 urtez bizirik irautea
asmatu duen tradizio militar edo
hedazalerik gabeko herri baten
hizkuntza.

–Baserriko eredua gainetik
kendu ezinik gabiltza eta hori hiz-
kuntza politikaren porrotaren adi-
bide garbia da. 2009an Peru
Abarka eta Maisu Juanen arabera
gabiltza oraindik. Tolosako ikasto-
lan umeren batek euskara egoki eta
bizi erabiltzen duenean casherito
deitzen diote”.

Ana Etxaide hizkuntzalariak Eusko-
news & Media webgunean esanak:
“Nafarroan inkestatu asko euskal-
dun sentitzen ziren, baina baziren
euskaraz egin arren... euren buruak
euskalduntzat hartzen ez zutenak
ere, Pirinioetako zonaldean, batik
bat. Nafarrak sentitzen ziren, eta
kito. Hori 1968 aldean... Ordudanik
sentimenduek norantz jo duten ez
dakit”.
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