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GOBERNUEK garatu dituzten politikek –europarrak,
espainiarrak, EAEkoak eta nafarrak– Hego Euskal
Herria pobreziarantz eta desberdintasunerantz dara-
mate. Hori leitu daiteke Lópezen Gobernuak ezku-
tatu eta orain ELAk argitaratu duen inkestan. Pobre-
z ia eta Desberdintasun Sozialen Inkesta 2012 lanak
aditzera ematen du, biztanleen %7,3 pobrezia arris-
kuan bizi dela (2008an baino %77,9 gehiago) eta
%2,12 gose dela. Hala, kuriosoa da Hego Euskal
Herria Europar Batasuneko eskualde aberatsenen
artean egotea, eta aldiz, 2012an 157.686 lagunek
behar oinarrizkoenak asetzeko nahikoa diru-sarrera-
rik ez izatea. Gainera, inkestaren arabera, elikatzeko
arazo larriak dituzten pertsonak 100.000tik gora dira
jadanik. 46.122 lagunek adierazi dute gosea pairatu
dutela –2008tik %116 hazi da datu hori–, hau da,
familien %2,1ean. Pobreziak eta bazterketa sozialak
gehiago eragiten die immigranteei. “Logikoa” da
Lópezen Gobernuak inkesta alfonbra azpian sartu

izana, datuak jasangaitzak baitira. Azken 25 urteeta-
ko okerrenak!

Egoera horren arduradun gobernuak dira, ez
dituztelako langabezia gutxitzeko neurriak hartu, eta
laguntzetan, soldatetan eta pentsioetan murrizketak
eragin dituztelako. Baina bestaldetik, jada 216.000
milioi euro txertatu dituzte bankuetan. Etorkizunak
ez dirudi hobea, politika kapitalista horiek ezabatze-
ko aldaketa sakonik egon ezean. Egungo EAJren
Gobernuak –eta gainerako alderdi politikoek– 180
graduko bira egin beharko lukete politika fiskalean,
gure herriaren subiranotasun politikoaren eta eko-
nomikoaren defentsan, baita lan harremanetarako
eta babes sozialerako esparruaren defentsan ere.
Bide horretatik dezente gutxitu ditzake-
gu egungo pobrezia eta desberdintasun
sozialak.

Juan Mari Arregi

Pobrezia eta desberdintasun politikak

AURREKONTU PROPOSAMENA PPk
baino ez du babestu, PSE-EEk, Bil-
duk eta EBk aurka bozkatu dute, eta
EAJ abstenitu egin da. Euskara alo-
rreko eragileek arnasa hartuko dute
momentuz, PPren proposamena
2013ko aurrekontua erdira jaistea bai-
tzen. PP 2011tik ari da gobernatzen
Arabako Foru Aldundian. Bi urtean
aurrekontu orokorra %24 murriztu
du, euskararena %66. 2013ko aurre-
kontu proiektua onartu izan balitz
Euskara Sailak 2011n baino milioi bat
euro gutxiago jasoko zuen.

Murrizketa proposamenak bete
izan balira panorama honelakoa izan-
go zen: 

Kolperik handiena kuadrilletako
euskara teknikarien sarearentzat zen:
2013an ez zatekeen euro bat ere bide-
ratuko sail horretara. 2012an 233.000
euro bideratu ditu eta 2011n 245.000
euro. 

Beste sail batzuk ere 0 eurotan
geratzekoak ziren. Euskarari buruzko

mintegiak egiteko 0 euro (2012an
10.000 euro); Merkataritza eta Indus-
tria Ganberak ere sosik ez (2012an
25.000 euro); Geu Gasteizek eta
Eusko Iker-ek ere batere ez. Lehe-
nengoak 2011n eta 2012an 9.000na
euro jaso ditu eta bigarrenak 3.000
euro inguru.

Beste sail batzuek desagertuta
jarraituko dute, 2012an bezalaxe:
Udaletan euskara sustatzeko planak;
Nafarroa Oinez eta Herri Urrats;
Topagunea, eta euskara elkarteetan
ondasun inbertsioak egiteko.

Murrizketa galantok bertan behe-
ra geratu dira, baina horrek ez du
esan nahi aurtengo aurrekontuak
2013an bere horretan mantenduko
direnik, bai ala bai. Oposizioak onar-
tu du aurrekontu luzatuetan murriz-
ketak egiteko aukera izaten dela.
Topaguneak oposizioko alderdiekin
hitz egin du eta lau alderdiek hitz
eman diote 2012ko diru partida
babestuko dutela.

Araban 2013ko Euskara Saileko
aurrekontua ez da erdira jaitsiko 

EKONOMIAREN TALAIAN - TERMOMETROA

Gipuzkoan laguntza
gehiago euskarazko

hedabideentzat

FORU ALDUNDIKO Euskara Zuzenda-
ritzak diru-laguntzak handituko diz-
kie 2013an udalei, helduen euskal-
duntzeari eta euskarazko hedabideei.
Dena dela, Euskara Saileko diru
zakua 2012ko bera izango da; 3,3
milioi eurokoa, alegia.

Diru-laguntza lerro ohikoaz gain,
lankidetza hitzarmenak indartuko ditu
Euskara Zuzendaritzak. Zigor Etxe-
burua Euskara zuzendariak hitzarmen
horietako batzuk aurreratu ditu: Gal-
tzagorri, Mintzola, Elkartea, Aztibe-
gia, Soziolinguistika Klusterra, Jakin,
UEU, Universitas Vasconum, Bai Eus-
karari Ziurtagiria, Gipuzkoako eta
Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak,
Urtxintxa Elkartea, Elhuyar, Eusko
Ikaskuntza, UZEI, UEMA, Topagu-
nea eta Euskaltzaindia. Hitzarmeneta-
rako %14 diru gehiago jarriko dute.
Berriari eta Kontseiluari diru-laguntza
berezia emango zaie estrategikoak
direla iritzita. Lehenengoak 50.000
euro jasoko ditu eta bigarrenak 40.000.


