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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

Duela urte batzuetatik sufritzen ari garen finantza eta ekonomia krisia
sortu zuten Merkatuek (banku handiak, nazioarteko inbertsio funtsak,
multinazionalak…) eta euren bozeramaile mediatikoek, murrizketa
sozialez eta laboralez gain, honako botika jarri dute martxan: biztanleria
nazkatzea, kapitalismoaren aurrean beste irtenbiderik ez dagoela irentsi
behar izateraino; amore ematea beste erremediorik ez dagoela sinesta-
raztea alegia. Merkatuen “botika” jakintsu eta produktibo horrek segur-
tatzen die biztanleriaren zati bat besoak gurutzatuta geratuko dela eta
matxinatzea baztertuko duela.

Ez da egia alternatibarik ez dagoenik. Badago. Eta gainera, haiek aurre-
ra eramateko bitartekoak ere badaude, baliabide horiek herritarren gehien-
goarentzat onuragarriak izango dira politika sozialetan aplikatzeko boron-
date politikorik baldin badago behintzat. Euskal Herrian proposamen
zentzuzkoa eta zehatza egin dute alderdi soberanistek (EA, Alternatiba,
Aralar eta ezker abertzaleak). Proposamen horrek sei neurri dakartza eta
“bidezkoagoa, emakumeen eta gizonezkoen artean berdina, ingurumena-
rekin adeitsuagoa, eta parte-hartzaileagoa den eredu sozial berrirantz” lan
egiteko aukera ematen du: erreforma fiskala, azpiegitura handien morato-
ria berehalakoa, sektore publikoaren aldeko apustua, I+G+B biderkatzea
ekarriko duen inbertsio funtsa sortzea, garapen sozialari eta ekonomikoari
buruzko eztabaida eskualdeetan, eta banku nazional publikoa.

Lehenengo bi neurriek 1.000 milioi euro aurreztu lezakete, beste politika
sozial eta ekonomikoak egin ahal izateko. Ez dago alternatibarik? Utopiak
dira? Ez. Baina, gure subiranotasun politiko eta ekonomikoa erabili behar
dugu beste eredu sozioekonomiko bat lortzeko, krisitzar hau
sortu duenaren erabat ezberdina. Alternatibak badaude. Eta
horiek aplikatzeko bitarteko ekonomikoak, ere bai.

Juan�Mari�Arregi

Alternatibak eta baliabideak badaude

tALAIAN

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

‘Gazteak, aisialdia eta
euskara Ipar Euskal
Herrian‘ liburua
EUSKALTZAINDIAK argitaratu du
Jean-Baptiste Coyos eta Erramun
Baxokek egindako lana. Bi euskal-
tzainek ikerketaren ondoren esan-
dakoaren arabera, “gazteek gero eta
euskara gehiago ikasten dute, esko-
lan etxean baino gehiago. Euskara
maite dute, baina ez dute biziki
baliatzen kultur ekintzetan eta
mugaz gaineko harremanetan”.
Zinema, joko elektronikoak eta
kirola jo dituzte gazteen artean eus-
kararen erabilera sustatzeko baliabi-

derik eraginkorrentzat. Kulturan
berriz, bertsolaritza, antzerkia eta
dantza dira aukera usatuenak.

Euskara Sustatzeko
Ekintza Plana 
aurkeztu du Jaurlaritzak
EUSKO JAURLARITZAK jendaurrean
aurkeztu du Euskara Sustatzeko
Ekintza Plana (ESEP), Jaurlaritzaren
hizkuntza politika osoaren ardatza.
ESEP, Hizkuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzak eta Euskararen Aholku
Batzordeak elkarlanean egindako
sarrera dokumentua da. HPSko sail-
buruorde Lourdes Auzmendik adie-

Luistxo Fernandezek sustatu.com-
en esanak: “Ekitaldi batera joan, eta
jakin ez ea euskaraz artatuko zaituz-
ten. Euskaraz bizi nahi izanez gero
ordaindu behar izaten duzun dese-
rosotasun horietako bat. Umeekin
joanda, deserosoa baino gehiago,
mingarria izan daiteke. Iristen zara,
eta... edo gaztelaniaz da, edo
‘bilingüe’ txafardero batean. Gerta
liteke, gainera, galdera iristea: eus-
karaz ala gaztelaniaz egingo dugu?
Ez dakit horrekin ze espero den
sustatzea, herri-demokrazia edo zer,
baina oso deserosoa da talibantzat
agertu behar izatea eta euskaraz,
mesedez aldarrikatzea, ze, beti
dago, nola ez, erdaldunik zu taliban-
tzat hartu eta, kexaren aurrean, gaz-
telaniara eroango duena jarduna.
Hablemos en castellano, no me impongas
tu lengua”.

BAHEA

razi duenez, 1999an onartutako Eus-
kara Biziberritzeko Plan Nagusia osa-
tzera dator ESEP eta Euskara 21 du
abiapuntu. ESEPek hiru helburu
ditu: euskararen jabekuntza, erabilera
eta elikadura; eta esparru guztiak uki-
tuko ditu: irakaskuntza, administra-
zioa, lan mundua, hedabideak, kirola,
aisia, kultura, teknologia berriak...

Plana dagoeneko hainbat gizarte
sektoreri aurkeztu zaio eta edozein
herritarren eskura dago Euskara 21
blogean. Ekainaren 24ra arteko epea
izango da iradokizunak egiteko eta
ondoren proposamenak Euskararen
Aholku Batzordean aztertuko dituz-
te. Jaurlaritzak espero du uztailean
plana onartzea eta 2013 hasieran
abian jarri ahal izatea.

Tokikom jardunaldiak
ekainaren 15ean
TOPAGUNEAK ETA TOKIKOMEK jar-
dunaldiak antolatu dituzte Arrasa-
ten, tokiko euskal hedabideen egoe-
ra eta etorkizuna arakatzeko asmoz.
Tokikom SL martxoan sortu zen,
tokiko hedabideen arteko elkarlana
bideratu eta estrategiak garatzeko. 


