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Hizkuntzen sedukzioa
edo sedukzioaren
hizkuntza
GOIBURU HORI zeukan Gemma San-
ginés bilbotar psikologoak Udaleta-
ko Euskara Zerbitzuen III. Topake-
tetan emandako hitzaldiak.
Sanginés saiatu zen hausnartzen
nola lortu genezakeen jendea eus-
karara hurbiltzea. Ondoren aletxo
batzuk baino ez ditugu azalduko:
- Identitatea: Hiztunak euskarara
hurbiltzeko erabili ohi den elemen-
tu oso potentea da, baina batzuen-
tzat baino ez du balio. Hizkuntza
normalek ez darabilte identitatea
jendea erakartzeko.

- Zama: Mekanismo perbertsoak
erabili izan dira euskarara erakartze-
ko. Esate baterako, honelako esa-
nak: “Zure gain dago euskara”.
Herritarrari esan zaio norberak
duela euskara erabiltzeko ardura eta
besteak erakartzekoa. Zenbat lan
jarri diguten!
- Gatazka: Gure hizkuntza gatazka
ez da ezkutatu behar, ageriko egin
baino. Gure hizkuntzan egiten ez
digunari adierazi behar diogu hark
egiten duela herren, bestearen hiz-
kuntza ez dakielako. Norberaren
hizkuntza erabiltzea ez da edukazio
txarrekoa.
- Errazegi: Seduktorea da horren-
beste ematea? Adibidez, gauza

bererako diru-laguntzak ematea?
Erraztasunak ez du hizkuntza era-
kargarriago egiten.

Herrialde txiki hori, Islandia, finantza krisitik nola atera erakusten ari
zaigu. Hark aukeratutako bideak ez dauka zerikusirik Espainiak, Frantziak
edo Euskal Herriak egindakoarekin. Islandian ere, banku sistemaren
gehiegikeriak izan ziren 2008ko krisiaren arrazoiak: bankarien gehiegizko
diru-gosea; jarduera publiko eta pribatu txarrak, ustelkeria tartean; desa-
rauketa bankarioa; alor publikoa murrizteko burugogorkeria; banku akti-
boen biderketa; higiezinen aktiboen aurrekaririk gabeko igoerak; pasibo-
ak arriskutsuki kaptatzea interes tipo oso altuetan ordainduta,
herrialdean eta baita kanpoan ere. Islandiar askorentzat, eta analista
askorentzat ere bai, krisi hura arpilatzea izan zen. Munduko per capita
errenta altuenetakoa zeukan ekonomia oparoa ahitu zuen.

Amerikarren edo gurearen antzeko krisia. Erantzuna aldiz, oso beste-
lakoa izan da. Biztanleak mugitu egin dira eta 2009ko abendutik hona
dagoeneko bi erreferendum egin dituzte, azkena joan den astean. Bietan,
banku britainiar eta herbehereetarrei, islandiarren %90ak esan die ez
dutela poltsikotik ordainduko 4.000 milioi euroko zorra. Banku horiek
baliatu ziren Islandiako banku batean zuten gordailuaren %15eko intere-
saz, eta porrot egin zuenean, zorra ordaintzea eskatu zuten. Islandiako
Gobernuak bidea egin zion porrotari eta presidenteak hala adierazi zuen:
“Jendeak ez dauka zertan bankuen zorakeriak ordaindu”. Banku horren
eta beste batzuen porrota onartu zituen, eta gainera, arduradun nagu-
siak jazarri eta atxilotu zituen.

Noiz ikusiko ditugu hemen bankariak eta kutxetako kudeatzaileak
atxilotuta egindako arpilatzeengatik? Noiz egingo dute erreferendum
deialdia bankuen zorrarekin zer egin erabakitzeko? Ez gaude Islandian!

Juan�Mari�Arregi

Islandiaz ikasi
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Honelako albisteak egunero irakurtzeko, jaso hari@ DOAN e-postaz:
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Hermes aldizkarian
Bernat Joan i Marík esanak:
“XXI. mende hasieran taxutu den
mundu globalizatua euskararen-
tzat edo katalanarentzat askoz
hobea da, gure historiako hainbat
garaitan jasan dugun autarkia 
(edo erdi-autarkia) baino. 

Europak gure hizkuntza 
kontuan har dezan, gure hiztun
komunitateak estatu kide bihurtu
behar badu, aterabide bakarra
independentzia politikoa da.

Europako Batasunean, estatu
elebakarrak aurkitzea bezain zaila
da mapa politikoekin bat datozen
mapa linguistikoak aurkitzea”.

Joxean Muñozek esanak:
“Azken produktua euskaraz, 
erdaraz edo hitzik gabea dela ere,
komunikazio jario etengabean zir-
kulatuko du. Hizketa horretan
euskaraz parte hartzea da sustatu
eta bultzatu behar dena”.

Anjel Lertxundik esanak:
“Onkeriazko diskurtso posibilista
ari da nagusitzen: ezin da behartu,
gaizki ikusia dago euskara hitz
egitea eskatzea”.
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