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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

Europar Batasunak eta Nazioarteko Diru Funtsak Espainiako bankuak
“erreskatatu” ditu eta euren esku jarri ditu 100.000 milioi euro. Espainia-
ko Gobernuak iritzi publikoa manipulatu eta engainatu nahi du berriz ere.
Memeloak bagina bezala. Eta horrela, “erreskate” hitzari ihes egiten dio,
mailegu bat dela esanez. Sinetsarazi nahi digute, zor publikoa Barne Pro-
duktu Gordinaren %96ra igoko duen “erreskate” horrek ez dakarrela
ordainik herritarrentzat, ez duela murrizketa gehiago ekarriko. Gezurra
diote esan dutenean “erreskate” horrek bankuekin baino ez duela zeriku-
sirik, eta ez herritarrekin. Rajoyk eta Guindosek, gorritu gabe, honakoa
diote: “Ez dago makroekonomiarako eta fiskalitaterako inolako baldintza-
rik, ez da izango finantza arlotik kanpo inolako erreformarik”. Gezurtiak!

“Erreskate” hau inflexio puntua izango da Espainiako Estatuko politika
ekonomikoarentzat. Herritarrentzat ondorio larriak izango ditu, batez ere
langileentzat. Euskal Herrian ere hala izango da, euren politikaren menpe
gaudelako. Banku eta kutxetako langileek ikusiko dituzte euren bulegoak
ixten eta milaka lagun langabeziara joango da. Geratzen direnei lan
hitzarmenak kaskartuko zaizkie. Horrelako “erreskate” ekonomiko milioi-
dunak zor publikoa eta defizita handitzea ekarriko du eta zor hori ordain-
tzeko murrizketa gehiago egin beharko dira: jubilazioa atzeratzea, pen-
tsioak eta langabezia sariak murriztea, BEZa igotzea, etxebizitza
erosteko kenkaria ezabatzea, eta abar. Hori da “erreskatearen” faktura.

Sinetsarazi nahi digute bankuek hemendik aurrera kredituaren iturria ire-
kiko dutela familientzat eta enpresentzat, eta modu horretan inbertsioa eta
enplegua handituko direla… Baina jadanik demostratu dute
orain arte jasotako funts publiko milioidunak euren balantzeak
garbitzeko eta zor publiko errentagarria erosteko erabili dutela.
Nori nahi diote ziria sartu?
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“Erreskatearen” faktura herritarrentzat
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Honelako albisteak egunero irakurtzeko, jaso hari@ DOAN e-postaz:
www.argia.com/harpidetza_haria.php

‘Ezin da 
hizkuntza defendatu
eta matxista izan‘
TXERRA RODRIGUEZEN blogean
(www.blogak.com/garaigoikoa) ira-
kurri dugu izenburuko esaldia. Gali-
ziako Carballo herrian, uztailean
antolatuko dituzten hizkuntza dina-
mizazioari buruzko jardunaldien
berri eman digu. Udako ikastaroaren
izenburua hauxe da: Justizia soziala eta
hizkuntza dinamizazioa. Bi kontzeptu
horien arteko lotura sustatu, eta hor-
taz hausnartu nahi dute uztailaren 18,
19 eta 20an. Egitarauak oso itxura
ona du eta modu honetako galderak

paratu dituzte mahai gainean: Izan al
zaitezke feminista eta galegoa defendatu ez?
Galegoaren alde egitea eta ekologista ez iza-
tea gerta al liteke? Hizlarien artean hiz-
kuntza normalizazioarekin zuzeneko
harremana duten eragileak daude,
baina baita ere feministak; sindikalis-
tak; kooperazioan, sexu askapenean
eta emigrazioa lantzen dabiltzanak.

Azken finean, jardunaldien
asmoa, batetik, hizkuntza normali-
zazioa justizia sozialarekin (ekolo-
gismoa, lankidetza, sexu askapena)
lotzea da, eta bestetik, mugimendu
horiei ikusaraztea haien egitekoan
ere hizkuntzaren aldeko jarduna
bere egin behar dutela.

Testuinguru horretan, Hizkuntza
Normalizazioko Langileen Koordi-
nadorako presidenteak, Nel Vidalek,
adierazi du izenburuan jarri dugun
esaldia (www.sermosgaliza.com),
alegia, ez datozela bat hizkuntza-
ren aldeko jar rera izatea eta
matxista izatea. 

Gasteizko Udalak 
aurrekontu finkorik ez
ARABAKO HIRIBURUAK oraindik ez
dauka aurrekontu finkorik euskara
sustatzeko. Duela pare bat aste eus-
kararen aldeko eragileak Euskara
Sektore Kontseiluan (Gasteizko
Udala kide da) izan ziren egoera
aztertzeko, baina haiek adierazi
dute ez dutela ezer garbirik atera.
Eragile hauek elkartu dira haien jar-
dunaren egoera salatzeko: Euskal
Herrian Euskaraz, GEU elkartea,
Arabako Bertsozale Elkartea, Eusk-
haran Elkartea, Bai Euskarari, IKA,
AEK, Udaberria eta Hegoaldea
euskaltegiak. Horien arabera, euska-
raren alorreko diru-laguntzak eten-
da daude eta hainbat elkarte lagun-
tzarik gabe hil ala biziko egoeran
daude.

‘Bostpuntu‘ kanpaina
eta EITB
EITBKO 18-20 langilek Bostpuntu
kanpaina jarri dute abian. Publikoa-
ren zerbitzuko EiTB eskatzen dute,
euskarari lehentasuna emanez, inde-
pendentea, kalitatezkoa eta euskal
kultura bultzatuko duena. Kanpai-
nak kontrako kritikak jaso ditu,
Aritz Galarragak Berriako zutabean
adierazi duen moduan, “inork egin-
dako proposamen bati berandu
baino lehen egingo diote kontra-
proposamena”, eta bera izan da
desadostasuna azaldu duenetariko
bat. Kanpainaren bultzatzaileek
euskarazko eta gaztelaniazko kalita-
tezko programazioa eskatzen dute.
Batzuk eskaera horren kontra azal-
du dira, biak bultzatzeak euskaraz-
koari egiten diolako kalte, EiTBren
ibilbidean orain arte ikusi den
moduan.


