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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

Europako Banku Zentrala (EBZ) bankuen laguntzan atera da beste behin
ere eta bilioi erdi euro eman dizkie joan den astean. Espainiako bankuek
150.000 milioi euro eskatu dituzte. Abenduan beste bilioi erdi ziztatu
zuen EBZk, prezio barregarrian –%1eko interesarekin– eta hiru urtean
ordaintzeko. Beraz, bi hilabetetan EBZk bilioi bat euro ziztatu die bankuei.
Estatuek, banku zentralek eta EBZk egindako likideziarako ziztada guz-
tiak gehituz gero, kopuru hori hainbat bilioi eurokoa litzateke. Ekonomia
errealak, aldiz, ez du hortik onurarik ateratzen, krediturik ez dabilelako, ez
enpresentzat, ezta familientzat ere. Zer ari da gertatzen? EBZk bankuei
milaka milioi euro ziztatzen badizkie hauek kreditua azkartu dezaten,
baina hau ez bada enpresa eta familietara iristen, esan nahi du norbait
ari dela likidezia horrekin loditzen. Zalantzarik gabe, bankuak ari dira lodi-
tzen, diru publikoarekin negozioa egiten ari dira euren balantzeak garbi-
tuz. EBZk loditzen ditu, eta badaki.

Jakina eta nabarmena da bankuak, batez ere etxegintzan azken urtee-
tan egindako apustuarengatik “zulo” ugari dituzten Espainiako bankuak,
diru publiko hori aprobetxatzen ari direla euren burua finantzatzeko. Hala,
EBZren %1eko maileguak erabiltzen ditu zor espainiarra, italiarra eta gre-
ziarra %5 eta %9 arteko interesarekin erosteko. Bankuek Balore-Burtsan
espekulatzen dute EBZk ekonomia azkartzeko uzten dien diruarekin. Azke-
nean Estatua da –zergadunak alegia– bankuen “zuloak” estaltzen ditue-
na. Logikoa da, beraz, krediturik ez ibiltzea enpresa eta familietan. Logi-
koa da, beraz, murrizketa sozial gehiago inposatzen joatea.
Kapitalismoaren logika da bankuak loditzen dituena eta
milioika pertsona gosera eta langabeziara jaurtitzen dituena.
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Honelako albisteak egunero irakurtzeko, jaso hari@ DOAN e-postaz:
www.argia.com/harpidetza_haria.php

Euskarari buruzko
jakingarriak
TXERRA RODRIGUEZEK EBPNren
(Euskara Biziberritzeko Plan Nagu-
sia) txosten bat hartu eta hamalau
datu entresakatu ditu. Guk hona
ekarri ditugu horietako batzuk:
-Selektibitatea %60k egin zuen eus-
karaz 2010ean, 1995ean %25ek.
-Irakasle elebidunak EHUn 2009-
2010 ikasturtean %40 izan ziren,
1988/89an %15 baino gutxiago
ziren.
-Esparru formalen artean, udal zer-
bitzuetan erabiltzen da euskara
gehien.
-285 enpresak jaso dute azken

hamar urteotan euskara planak
garatzeko diru-laguntza. 2009an
25.000 pertsonak egiten zuten lan
euskara plana duten enpresetan.
-2009an 2.342 liburu argitaratu
ziren euskaraz.
-Elebidunen %35ak irakurri du eus-
karazko liburu bat azken hiru hila-
beteetan, 2008ko datuen arabera.
-Musika euskaldunaren kontsumoa
liburuena baino askoz handiagoa da
(%79koa), baina kasu honetan gaz-
teenak dira euskarazko musika
gutxien entzuten dutenak.
-Bertsozalearen profila honako hau
da: gizona, gaztea eta Gipuzkoako
herri txiki batekoa.
-Euskara sustatzeko aurrekontuei
dagokienez, 5.000 biztanletik gora-

Gorkaaz erabiltzaileak Bihar da
berandu blogean esanak: “Baina
orain, eskola publikoan behintzat,
leku askotan laugarren hizkuntza
eredu bat gogor, indartsu, hasi da.
Gurean EA eredua deitzen diogu:
eredu eleanitza. Ingelesa maila
hobetzeko aukera hobearekin, ikas-
gai batzuk ingelesez.

Laugarren eredu honetan ere
ikasleak ez dira ausaz matrikulatzen.
Lehengo hiru ereduetan gurasoen
hautaketa hutsa baldin bazegoen,
oraingo laugarren eredu honekin
irakasleen eskua ere antzeman dai-
teke.

Ez ditut oraindik ebaluazio-
emaitzak ondo inon argitaratuta
ikusi baina nago EA taldeetako
emaitzak lau ereduetan altuenak
izango direla, alor edo gaitasun guz-
tietan. Alde nabariarekin gainera.
Horrelako taldeetara ikasle “one-
nak” bideratzen dira. Talde horieta-
tik ikasle “txarrenak” erauzi egiten
dira… Lehengo hiru hizkuntza ere-
duekin gertatzen zena baina areago-
tuta. Irakasleek probak prestatu
izan dituzte talde berri hauetara
nortzuk joango diren ebazteko,
espedienteei begiratu zaie…

Etorkizun hurbilean ikusiko
ditugu emaitzak. Eskola porrota eta
eskola arrakasta ez da, inondik ere,
lau ereduetan ausaz banatuko”.

BAHEA

ko herriek %2,06 eskaintzen diote,
Eusko Jaurlaritzak %1,40, hiribu-
ruek %0,69 eta foru aldundiek
%0,66 (datuak 2008koak dira).
-Euskara da munduan 40. hizkun-
tza hizkuntza horretatik egindako
itzulpenei dagokienez.

“Animatuta bazen, 
ezabatuta mina”
ARRASATE Euskaldun Dezagun
elkarteak antolatutako Euskarazko
2. Palindromo Lehiaketako irabazlea
Juan Mari Agirreurreta Elosegi are-
txabaletarra izan da, Animatuta bazen,
ezabatuta mina palindromoarekin.


