
Suediera ingelesaren beldur
KARRAJUA WEBGUNEAK Linguamón-era bideratu gaitu,
eta han aurkitu dugu Finlandiako Tampere Unibertsita-
teko Sirkku Latomaa irakasleari egindako elkarrizketa.
Motza da kontakizuna, baina interesgarria. Latomaak
dio finlandiera ez dagoela arriskuan, baina suediera
larriago ikusten du –biak dira hizkuntza ofizial–. Gaz-
teak Interneten eta hedabideetan gero eta ingeles gehia-
go ari omen dira kontsumitzen eta dagoeneko elkarren
artean ingelesez ere idazten omen dute. Hango hizkun-
tzalari batzuk kezkatuta daude eta ingelesaren inguruko
neurriak hartu beharra azpimarratu dute. Irakaskuntza-

ko datu bat ere ematen du elkarrizketan: 150 hizkuntza-
tik gora hitz egiten dira Finlandian eta horietatik 50
ikastetxeetan irakasten dira. Nahi izanez gero, etorkinek
edo etorkinen seme-alabek, ama hizkuntza ikas dezake-
te astean bi orduz. Latomaaren ustez, kontua ez da
haiek gurera asimilatzea, baizik eta haien ama hizkun-
tzak bizitoki duten herrialdean ez galtzea.

Hizkuntza zailaren mitoaz ere badakite zerbait finlan-
diarrek. Irakaslearen iritziz, finlandiar batzuek ere zailtzat
dute ama hizkuntza. Hitz gutxitan deuseztu du mitoa:
Helsinki eta Londresen artean Londres eta Helsinkiren
artean dagoen distantzia bera dago. Latomaa irakasleare-
naz gain, beste hainbat hizkuntza adituren elkarrizketak
daude bideoetan, Linguamónen webgunean.

Euskal Kulturgintzaren Transmisioa 
Lujanbioren begietatik
2007-2008 IKASTURTEAN ikasle izan zen Maialen Lujan-
bio bertsolaria HUHEZI Fakultateak antolatutako gra-
duondokoan. Orain, Hau koaderno bat zen. Hau koaderno
haren berrinterpretazioa izenburupean han jasotakoak eta
haiei buruz egindako hausnarketak bildu ditu.

Bestalde, graduondokoaren hirugarren edizioa urria-
ren 13an hasiko da Eskoriatzako fakultatean. Besteak
beste ondokoak izango dira hizlari: Xabier Montoia,
Niko Etxart, Andoni Egaña, Ramon Saizarbitoria, Kir-
men Uribe, Aizpea Goenaga eta JosAnton Artze.

6.000 esaera zahar 
Gotzon Garateren omenez
URRIAREN 8AN izango da. Garate euskaltzale elgoibar-
tarrak idatzitako Atsotitzak esaera zaharren bildumatik
6.000 irakurriko dituzte Elgoibarko Udaleko pleno are-
toan, hasi goizeko bederatzietan eta zazpiak arte.
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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

Espainia eta Frantziako Estatuek, hala nola hainbat
euskal sukurtsalek, urtebete baino gehiago darama-
te gure defizit publikoa murrizteko hainbat doikuntza
neurri aurrera eramaten. 2011ko aurrekontuak
mahai gainean daudenez, neurriak estutu egingo
dituzte data horretatik aurrera. Orain arte, neurri
horiek langile eta herri sektoreei eragin die gehien:
soldata eta pentsioak izoztea, lan erreforma, pen-
tsio erreforma, eta abar. Baina bi arlo oso garrantzi-
tsu ez dira ukitu ere egin: bankari eta aberatsei eza-
rri beharreko zergak, eta gastu militarraren
murrizketa –hobe ezabaketa izango balitz–.

Munduko gastu militarra, ARGIAk duela hilabete
batzuk aurreratu bezala, %5,9 handitu zen 2009
urtean, eta aurrekaririk ez duen bilioi bat dolar baino
gehiagoko (1.531.000 milioi) zifrara iritsi da, horrek
esan nahi du egunean 4.191 milioi gastatzen direla
arlo militarrean. Frantziako Estatuak 47.050 milioi
euro gastatu zituen eta Espainiakoak 18.926 milioi;
beraz, egunean 120 eta 50 milioi euro gastatu zituz-
ten hurrenez hurren. Justizia, berdintasuna eta
elkartasuna bezalako balore demokratikoak merka-
tuen lege soilekin ordezkatu dituen finantza eredua-
ren fruitu da jasaten ari garen krisia. Ondorioak bis-
tan dira: ehunka milioi lagun gosez dira –70.000
baino gehiago hiltzen dira egunean–, eta bitartean,
munduan egunero 4.000 milioi dolar inbertitzen dira
gastu militarrean, eta aldi berean, langileen eta
gizartearen kontrako neurriak gailentzen dira.

Defizita murrizteko paradisu fiskalak desagertu
beharko lirateke, nazioarteko trafiko ilegala erregu-
latu, aberastasun handiei eta bankuei tasa handia-
goa ezarri eta gastu militarretan murrizketa handia
exigitu. Ezin da utzi garapenean, osasunean, hez-
kuntzan eta menpekotasunean inbertsioak murriz-
ten, edota soldatak eta pentsioak izozten... Eta ezin
da utzi banka eta aberatsak ukiezinak izaten, edota
horrelako gastu militarrak egoten.
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