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Joan den astean Espainiako Estatuko iraileko langabezia datuak argitaratu
ziren: 95.817 langabetu gehiago, guztira 4.226.774 lagun. Alarma gorria
piztu da, langabezia asko hazi baita eta hurrengo hilabeteak ez direla hobeak
izango aurreikus daiteke. Hego Euskal Herrian, abuztuan, 182.136 langabe-
tu zeuden, eta irailean 184.524. Araban 22.209 dira; Bizkaian 79.654;
Gipuzkoan 40.243; eta Nafarroan 42.618 langabetu. Nafarroan gertatu da
gorakada ikusgarriena, hilabete bakarrean 1.211 langabetu gehiago baitauz-
ka. Ohikoa den bezala, zigortuenak emakumeak eta gazteak izan dira.

Langabeziaren hazkuntzaren arrazoiak aztertzeko orduan, batzuek –Espai-
niako Gobernuak– “autonomietako doikuntzak” aipatu dituzte, eta beste
batzuek –Euskal Herriko sindikatuek– hainbat erakundek daukaten doikuntza
politikek huts egin izana jarri dute mahai gainean, enpleguaren egoera eta
babes soziala okertzen dutelako eta politika horiek kapital handiaren interesak
baino ez dituztelako defendatzen. Badaude ordea beste erakunde batzuk,
finantzarioak kasu –bankuak eta aurrezki kutxak–, langabezian ardura larria
dutenak. Kredituen iturria itxi dutenez, ehunka enpresa txiki itotzen, gelditzen
eta hiltzen ari dira, horrek dakarren langabezia hazkuntzarekin. Adituek diote
kredituaren iturriak itxita jarraituko duela eta iragarri dute bost urtetan ez dela
%1 edo %2 baino gehiago haziko. Santanderrek, adibidez, esan du ez duela bi
urtez kreditu gehiago emango Espainiako Estatuan. Hor daude langabeziaren
benetako arduradunak. Sindikatuek eta langileek argi izan beharko lukete
euren ekintzak eta mobilizazioak bideratzerakoan. Enpresa txiki
eta ertain askotako administrazio kontseiluak ez dira, egungo kri-
sian, langabeziaren arduradun; Bankua bai.
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Langabezia: Bankuen ardura larria
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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

“Idatziak ahotsa 
hartzen duenean” 
jardunaldiak 
MINTZOLA ahozko lantegiak antolatu
ditu Idatziak ahotsa hartzen duenean
izenburuko II. jardunaldiak. Azaroa-
ren 2an, 3an eta 4an izango dira Villa-
bonako (Gipuzkoa) egoitzan. Jardu-
naldien helburua ahozko eta idatzizko
jarduna bereiztea da. Hizlari arituko
dira, besteak beste, unibertsitate ira-
kasleak, ipuin kontalariak eta bertsola-
riak. Hainbat hitzaldi soltez gain, hiru
mahai-inguru egingo dituzte: lehena,
Luis Mari Larringan, Arantza Ozae-
ta, Asier Larrinaga, Oier Guillan,
Iñigo Ortega eta Julia Marinek osatu-
takoa. Bigarrena, Joxerra Garzia,
Itsaso Arrieta, Ana Elorza, Uxue

Alberdi eta Iker Zubeldiak osatua.
Eta hirugarrena, Leire Diaz de
Gereñu, Itziar Elorza, Bea Egizabal
eta Joxemari Carrerek osatua.

Ele2tor erreminta
bitxia
ERRAMUN TURUTARENAK Turutene
blogean, hizkuntza batean ezagu-
tzen dugun hitz kopurua gutxi gora-
behera kalkulatzeko erreminta pres-
tatu du. Elhuyar hiztegia hartu eta
euskarazko eta gaztelaniazko sarrera
guztiak deskargatu ditu. Hizkuntza
bakoitzeko 50 hitz proposatzen diz-
kigu eta ezagutzen ditugun ala ez
esan behar dugu. Zenbat euskarazko
eta zenbat gaztelaniazko hitz dakiz-
kigun jakin dezakegu horrela.

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

Pirineo Atlantikoetako Kontseilu
Orokorrak, egituran bertan euska-
ra integratzeko egindako planari
buruz Bea Sallaberryk hanetahe-
men.blogspot.com-en esanak:
“Horrelako proiektuak (euskara
txertatzearena lantoki baten fun-
tzionamenduan suposatzen duen
guziarekin: lana bera, dokumen-
tuak zentzu zabalean, jendeak...
euskalduntzea) bakar batzuk izan
dira lehenago iparraldean, isola-
tuak eta nagusiki eragile priba-
tuenganik burutuak, sekulan ez
eragile publiko batek eramanik, ez
eta neurri hortakorik. 

(...) Euskalgintzak urteetan gal-
detu duen ekimena da hau: pode-
re publikoak engaiatzea hizkun-
tzaren geroari begira eta araberan
jokatzen, beren publiko eta erabil-
tzaileen nahiak errespetatuz, eus-
karaz litekeen zerbitzua proposa-
tuz, bideratuz, garatuz. Sekulako
urratsa aitzina. Seinale indartsua
da, alta azpimarratzen ez dena.
Hutsune eta akatsak izanen lituz-
ke hurbilegitik behatzen bagenu,
baina bere horretan sekulako
aitzinamendua da euskaldun oro-
rentzat”.

Benito Lertxundik Noticias talde-
ko egunkarietan esanak: “Gure
kultura, hizkuntza, salbatzeko,
politika da bide bakarra. Zer egi-
ten dute estatu independienteek?
Beren kultura inposatu. Euskara
dirua eta lanpostuekin lotu, eta
ikusiko duzu nola salbatuko den.
Elebitasunaz zentzurik gabe hitz
egiten da askotan. Herri honetan
ez dago elebitasunik, ezinezkoa da
24 orduz euskaraz bizitzea, bai
ordea gaztelaniaz. Hizkuntza bat
derrigorrezkoa da eta bestea auke-
razkoa. Hau lasai asko esaten da,
eta ez dakit nola ez diren lotsa-
tzen”.
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