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Enplegatzaile eta
zaintzaileentzat
euskara saioak 
BANAIZ BAGARA ELKARTEAK
(URNIETA) euskara ikastaro berritzai-
leak antolatu ditu. Familia euskaldu-
netan adinekoak zaintzen ari diren
langileentzat, eta baita etxekoentzat
beraientzat ere, ikastaroak antolatu
ditu. Azken urteotan atzerritik etorri-
takoak ari dira gero eta gehiago adi-
nekoak zaintzen eta jatorrizko hiz-
kuntza euskara duten aiton-amona
asko gaztelaniaz komunikatzen dira
gaur egun haiekin. Errealitate berri
horri heldu nahiz, langileentzat eus-
kara ikastaroa izango da urritik urta-
rrilera bitartean. Etxeko langileek
lanarekin lotutako esamoldeak,

komunikaziorako egiturak eta hitzak
ikasiko dituzte. Hizkuntza berrira
hurbiltzeko teknikak ere irakatsiko
dizkiete. Era berean, adinekoaren
etxeko kideek ikastaroa egin ahal
izango dute, euskara menperatzen ez
duten langileei ikasketa prozesuan
nola lagundu ikasteko. Lehenengo
aldia da euskara irakasteko proiektu
berean langileak eta enplegatzaileak
lotzen direla. Banaiz Bagara Elkartea-
ren nahia proiektua nekazaritzara eta
ostalaritzara zabaltzea da. 

Ikastaroa Donostian Caritasek
daukan Ategorrietako Laguntza
Etxean eskainiko da. Egitasmoa
ondokoek elkarlanean prestatu dute:
Banaiz Bagara, Emun Koop., Caritas,
Esperanza Latina, eta Donostia,
Buruntzaldea eta Villabonako Udalak.

BAHEA

Eduardo J. Ruiz Vieytez-ek gipuz-
koaeuskara.net-en esanak: “Hego
Afrikan 35 hizkuntza baino gehiago
daude eta horietako batzuen hiz-
tun-kopurua handia da benetan.
Hala, zulua ia 10 milioi pertsonek
hitz egiten dute, eta xhosa eta so-
thoa 7na milioi pertsonek baino
gehiagok. Guztiak dira bantu fami-
liako hizkuntzak. Oraingo Konsti-
tuzioak, 1996an ezarritakoak,
hamaika hizkuntza aintzatesten ditu
ofizialtzat. Ingelesarekin eta afri-
kaansekin batera, ofizialak dira nde-
bele, sotho-sepedi, sesotho, swazi,
tsonga, tswana, venda, xhosa eta
zulua. Konstituzioaren 6. artikuluak
berak aitortzen du afrikar hizkun-
tzek lehenaldian jasandako marjina-
zioa, eta Estatuak haien estatutua
eta garapena hobetzeko neurri
zehatzak hartu behar dituela xeda-
tzen du”.

Bertso eskola
euskaldun berrientzat

EZ DA LEHEN ALDIA Iruñeko Hiz-
kuntza Eskola Ofizialak bertso esko-
lak antolatzen dituela. Arrakasta izan
dute eskola berezi horiek eta aurten
ere ez dute hutsik egingo. Euskara
ikasten hasi nahi dutenentzat edo
ikasten ari direnentzat dira bertso
eskola horiek. Bertsoak ulertu eta
nola egiten diren irakatsiko die iazko
irakasle berak, Ainhoa Aranburuk,
alegia. Astean bi orduz arituko dira
ikasturtean zehar. 

Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialeko
ikasleak bertsotan.

Opor garai ofizialaren ondoren, krisi ekonomiko finantzarioak gure ondoan
segitzen du, bere ondorio pertsonal eta sozial dramatikoekin. Politikaren
ordua da irtenbideak aurkitzeko, Merkatuen aginduetatik askatzeko eta
ekintza bateratua bilatzeko; horrela, eszenatoki berriak imajinatu eta sortu
ahalko dira; ekonomia hazteko, enplegua sortzeko eta aberastasuna jus-
tuago banatzeko ere. Horretarako, noski, badaude erremintak. Horietako
bat da politika fiskala, gainditzeke dagoen irakasgaia. Hain zuzen, foru era-
kundeen artean politika fiskalaz eztabaidatuko dute hilabete honetan.

Panorama horren aurrean, honako errealitate instituzionalarekin aurkitzen
gara, guztiz erabakigarria beste mota bateko politika fiskala aurrera eramate-
ko: EAEko gobernua PSOE-PPren eskuetan dago, ez dauka eskumen fiskalik,
foru erakundeek baitute gai horretan eskuduntza bakarra. Baina diputazioetan
fiskalitateaz dauden planteamenduak oso ezberdinak dira. EAJ Bizkaian eta
PP Araban ez dira zergak igotzearen aldekoak, Bilduk aldiz, Gipuzkoan jadanik
mahai gainean jarri du zergak igotzea eta aurreko legegintzaldian ezabatutako
hainbat neurri berrezartzeko asmoa agertu du. Patronalak presio fiskal txikia-
goa eskatzen du, ez du ondarearen gaineko zergaz hitzik ere egin nahi, “iraga-
neko kontua” delako bere ustez, eta ez du sozietateen gaineko zerga igo nahi.
Sindikatuek benetako erreforma fiskala nahi dute, gehien dutenek gehiago
ordain dezaten eta iruzur fiskalari behingoaz aurre egin diezaioten.

Gauzak horrela, eta emergentzia nazionala gainean dela, jarrera zintzoa
behar da, errealista eta zentzuzkoa. Aberatsak zergapetzen dituen politika fis-
kala behar da, eta iruzurra ezabatzeko aukera eman behar du politika horrek.
Hiru aldundien artean adostasuna lortzea posible ez balitz, Bilduk Gipuzkoan
egin dituen planteamenduak aurrera eraman beharko lirateke, sikiera.
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