
Azken egunetan Euskal Herriko eta Espainiako patronalaren ofentsiba basatia-
ren ikusle gara: garbi utzi dute kapitalismoa asegaitza dela. Ekonomia eta
finantza krisia baliatzen dute betikoen kontura –langileak eta herri sektoreak–
etekin handiagoak lortzeko. EAEko patronalak, Confebask-ek, erreforma fiskala
egiteko proposamena aurkeztu du, aberastasun gehiago eskuratu nahian.
Hauxe mahaigaineratu du: gizarte-segurantzaren kotizazioak jaitsi; jadanik oso
murriztua dagoen elkarteen gaineko zerga oraindik gehiago murriztu; pizgarri
fiskal eta kenkari gehiago lortu; eta kapital-errentek PFEZan eta abar jadanik
duten trataera pribilegiatuan oraindik gehiago sakondu. Diotenez, lehiakorrak
izateko, Alemaniarekin berdindu beharra dago; baina soldatak berdintzeaz
“ahaztu” dira! Espainiako Enpresaburuen Elkarteen Konfederazioak, bestalde,
A-20an aurkeztuko diren alderdi politikoei proposatu die kaleratzeak merkatze-
ko –lan egindako urte bakoitzeko 20 egun, eta gehienez hamabi hilabetez– eta
jai diren zubiak kentzeko. Beraiek turismoa nahi dutenean egiten dute baina.

“Nahikoa da” esateko ordua da. Krisia aprobetxatzen dute altxor publikoa-
ren kontura kostuak murrizteko eta horren ondorioak langileen bizkar jartzeko,
nola zeharkako zergen bidez eta baita lehen eskuratu zituzten eskubide sozial
eta laboralak murriztuz ere. Gure erakundeetako politikariek, eragile sozialen
laguntzarekin, euren eskuetan dute egunetik egunera basatiago jokatzen duen
kapitalismoaren ofentsibari aurre egiteko aukera: erreforma fiskal zorrotza egi-
tea. Ofentsiba hori baina, gobernuek eta administrazioek babestua eta finan-
tzatua dago. Duela gutxi Madrilgo egunkari bateko marrazkigile
batek zioen bezala: “Kapitalismoa denak emanda… baina diru
publikoarekin!”. Asegaitzak dira.
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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

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

“Norantz”  proiektuaren
datu-basea
59 HIZTUNI 782 galdera egin dizkiete
Norantz proiektuaren datu-basea
osatzeko. Egitasmoaren helburua
ondokoa da: Iparraldeko euskaldu-
nen gaur egungo gramatika oina-
rriak, joera handienetan, zer bideta-
tik doazen ikustea, eta datu-base
batean bildurik erakustea. Asmoa da
euskal hizkeren gramatikaren bila-
kaera behatu ahal izateko metodoa-
ren oinarria finkatzea. Beñat Oiar-
tzabal da zuzendaria eta egileak, I.
Epelde eta J. Salaberria.

www.norantz.org webgunean adin
guztietako 59 hiztunei egindako gal-
dera denak eta bakoitzak emandako

erantzunak daude. Hiztunek frantse-
sezko esaldia euskaraz idatzi eta
ahoskatu behar zuten. Galderak tan-
kera honetakoak dira: “Combien de
livres a lu Beñat?” “Nous avons invité
quelques amis”.

Egitasmoa diruz lagundu dute
Akitaniako eskualdeak, Euskararen
Erakunde Publikoak eta Pirinio
Atlantikoetako departamenduko
Kontseilu Nagusiak. IKER zentro-
aren laguntza ere izan du.

202 doktorego-tesi
Eusko Jaurlaritzaren
webgunean
EUSKARAZKO doktorego-tesiak
oso-osorik daude zintzilikatuta

Toni Mollà kazetari katalanak
gipuzkoaeuskara.net-en esanak:
“Badakizue, Espainiako Erreinuko
Auzitegi Gorenak Kataluniako
eskolen murgiltze linguistikoaren
ereduaren kontrako ebazpena
eman duela, epaile jaun-andreen
arabera, Espainiako Konstituzioa
oinarri duen erregimen linguistiko-
ak ikasleek edo beren gurasoek
hezkuntza zein hizkuntza koofizia-
letan jaso nahi duten aukeratzeko
eskubidea ezartzen duelako. Ebaz-
penarekin, gaztelania irakaskuntza-
ko komunikazio-hizkuntza gisa
berriz txertatzera derrigortu nahi
du Auzitegiak Generalitateko
gobernua. ‘Europako Auzitegira
joko dugu hemengo auzitegiak
botere politikoaren aurrean kikil-
tzen badira’, adierazi zuten murgil-
tze linguistikoaren aurkako bide
judizialari ekin zioten espainolis-
moaren militanteek.

Agian, indarrean dagoen araudi
juridikoak, kohesio sozialaren eta
aberastasun kulturalaren tresna
gisa katalanaren irakaskuntza
aukeratu zuten milaka eta milaka
katalanen nahi legitimoak muga-
tzen dituela onartzeko garaia iritsi
da. Ondorioak hauek besterik
ezin dira izan: araudi juridiko
horren aurka egitea eta beste
araudi bat jartzea indarrean, gizar-
te katalanaren nahiak eta bere
gobernu legitimoak landutako
araudiak bermatuko dituen siste-
ma formal gisa”.

BAHEA

Eusko Jaurlaritzaren webgunean
(www.euskara.euskadi.net). Euskal
Autonomia Erkidegoko, Nafarroa-
ko eta Ipar Euskal Herriko uniber-
tsitateetan aurkeztutako tesiak dira.
Hizkuntza Politikarako Sailburuor-
detzak Udako Euskal Unibertsita-
tearen bidez bildu du corpusa eta
tesiak euskaraz egin ahala zintzili-
katzen joango da. 


