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Kazetariak Nila Vigil hizkuntzala-
riari esandakoak gogoan, Vigilek
berak egindako hausnarketa
(http://nilavigil.wordpress.com/):
“Hizkuntza bat desagertuko zelako
kezkatzeak esan nahi zuen perspek-
tiba historikorik ez zeneukala, eta
idealismotzat edo dogmatismotzat
jotzen zen, norberak sinestea gazte-
lania hiztunak bere hizkuntza hitz
egiteko duen eskubide bera duela
taushiro hiztunak. Kazetaria ez zen
konturatu hizkuntza gutxituetako
hiztunen eskubideak urratzea
defendatzen ari zela eta onartzen
zuen berak bere hizkuntza erabil-
tzeko eskubidea zuela, baina taushi-
ro hiztunek ez”.
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Gazte topaketa
Gasteizen
GASTEIZKO UDALAK, Euskara Pla-
nak eta Gazte Planak, elkarrekin
antolatu dute uztailaren 19tik 22ra
gazte topaketa. Hizkuntza gutxi-
tuetan hitz egiten duten ehun bat
gazte biltzea da asmoa. Euskal
Herriko, Kataluniako eta Galiziako
18 eta 25 urte artekoak bilduko
dira, eta baita Europakoak ere.
Topaketak Gasteizko EHUko
Letren Fakultatean egingo dira eta
hiru zati izango dituzte. Bata, aka-
demikoa (mahai-inguruak eta
hitzaldiak); bestea, gazteek parte
hartzekoa (lantaldeak eta lante-

giak); eta hirugarrena, ludikoa
(Gasteiz ezagutzeko bisitak, kon-
tzertuak...). Hizlarien artean izango
dira ondokoak: Carmen Junyent,
Sechu Sende, Asisko Urmeneta,
Gorka Julio eta Joan Sole Camar-
dons. Besteak beste, hizkuntza eko-
logiaz, sare sozialez eta aurreiritziez
arituko dira. Topaketen helburua
hizkuntza gutxituetan hitz egiten
duten gazteek elkar ezagutzea da.

Rikardo Arregi saria
Goienarentzat
RIKARDO ARREGI Kazetaritza Sari
nagusia Goiena Komunikazio tal-
deak jaso du. Epaimahaikideek ere-

Hiru aurrezki kutxetako administrazio kontseiluek (BBK, Kutxa eta Vital),
banku berri baten alde egin zuten: Kutxa Bank. Beren batzarrek irailean
eman beharko diote oniritzia. Nafarroako CANek bide horixe jorratu zuen
eta Banca Cívica sortu zuen Burgoseko eta Kanariar Uharteetako kutxe-
kin. Erabaki biekin, EAEko kutxek eta Nafarroakoak, Euskal Herrian kutxa
bakar bat izateari uko egin diote. Erabaki horiek, Hego Euskal Herriko
gizartearen eta ekonomiaren interes orokorrei begira baino, finantza
kapitalaren interes partikularrei begira hartutakoak dira. Horrela, aurrez-
ki kutxak desegiten dira, gizarte ekintza disolbatu egiten da, eta tartean
akzionistak sartu direnez, gure herritik harago dauden interesen esku
uzten dira erakunde horiek. Banku berriak –uztailaren 20an burtsara ate-
rako den Banca Cívica eta Kutxa Bank– Euskal Herriaren interesetik oso
urrun dagoen inbertitzaile baten esku egon daitezke egunen batean.

Euskal kutxen bankarizazioaren ondorioak langileek jasango dituzte
bereziki, baita enpresa txiki eta ertainek eta gizarte ekintzak ere. Langileei
dagokienez, lanpostu ugari deuseztatuko da eta lan baldintzak aldatuko
dira, malgutasuna eta mugikortasuna dela-eta. Euren lan hitzarmenak eus-
kal eremutik kanpo negoziatu ahal izango dira. Enpresa txiki eta ertainek
kredituak jasotzeko zailtasun handiagoak izango dituzte eta euskal produk-
zio-ehunak jasango du hori. Gizarte ekintza, aldiz, disolbatu egingo da.

Euskal Herriarentzako kutxa bakarra sortzea posible da, eta errenta-
garria ere bai. Kontrol publiko zorrotza izanez gero, garapen ekonomiko
eta sozial hobea bermatuko litzateke, baita gizarte ekintza edukitzea ere,
eta Euskal Herria hezurmamitzen joango litzateke. EAJk, PSOEk, PPk eta
Eusko Jaurlaritzak –non egungo ordezkaritza politikoa ez den erreala–
bankarizazioaren alde egin dute, Euskal Herriko Kutxari uko eginez.
Beraiek dira arduradun.

Juan Mari Arregi

Euskal Herriko Kutxari uko egitea
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Honelako albisteak egunero irakurtzeko, jaso hari@ DOAN e-postaz:
www.argia.com/harpidetza_haria.php

BAHEA

dugarritzat jo dute hainbat euskarri
sarean modu integralean antolatze-
ko egindako lana. Sari berezia,
Berriako kazetari Ainhoa Oiartza-
balek eskuratu du, Nork hil zuen
Begoña Urroz? erreportajeagatik.
Kazetari berria ataleko saria, Gazte-
zulo hilabetekarian egindako hain-
bat lanengatik jaso du Igone Fer-
nandez Mariezkurrenak. Aitormen
berezia, izan du Erlea literatura
aldizkariak eta Ohorezko aipamena
jaso dute Zeruko Argian 1969-
1975 urteetan zuzendari aritutako
Miren Jone Azurzak eta euskal irra-
tigintzan aritutako Ignazio Arregik.

Arratiako haur kantak
diskoan
UMEEN ZENTZUNE etxean entzune
du izena diskoak. 21 ume kanta bil-
tzen ditu, Bizkaiko eskualdean eda-
detuenek kantatzen zituzten edo
oraindik kantatzen dituzten abes-
tiak. Galtzear direnez, bilketa lana
egin da Geure Berbategie proiek-
tuaren baitan eta Arratiako eskole-
tako ama-aitak kantuan jarri dituzte.
Grabatutako abestiak eskola umeen
artean banatuko dira eta haur jaio-
berrien gurasoek ere jasoko dute
diskoa.


