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DATU ESTATISTIKOEK –ia beti hotzak eta anonimoak–
errealitate sakonak ikustarazten dituzte askotan, zei-
nak politika batzuekiko ditugun jarrerak birplantea-
tzen lagundu beharko liguketen. Joan den astean,
Hego Euskal Herriko langabeziaz datu batzuk ezagu-
tu ditugu, EAEko Lanbidek eta Nafarroako Enplegu
Zerbitzuak eskainiak. Horiek aztertuz ondoriozta
dezakegu langabeziak, prekarietateak, soldata baxuek,
pentsio murritzek, eta ondorioz, desberdintasunek,
emakume aurpegia dutela. Ipar Euskal Herriko
datuak eskura ez ditugun arren, ez dirudi gainerakotik
asko aldenduko direnik. Emakume aurpegi gehiegi.

Iraileko langabeziaren zifra orokorra 226.893 per-
tsonakoa izan da, hau da, biztanleria aktiboaren %17,4.
Araban (%20,3), Bizkaian (%19,1) eta Gipuzkoan
(%16,2) emakumezkoen langabeziaren batez bestekoa
%18,3koa da, gizonezkoena baino hiru puntu gehiago.
Nafarroan langabeziaren %52 emakumeei dagokie.
Soldatei dagokienez, emakumeek gizonek baino %30

soldata baxuagoa jasotzen dute. Desberdintasun hori
are handiagoa da pentsioetan, %40ra ere irits daiteke
eta. Azkenik, kontratazioetan ere diferentzia handia
dago emakume eta gizonen artean. Irailean emaku-
meek kontratu gehiago lortu dituzte –33.426 kontratu,
gizonek lorturiko 30.349 kontraturen aldean–, baina
horien erdiak baino gehiago partzialak dira, kalitatez
kaskarrak eta lanaldi laburrekoak. Sinaturiko kontra-
tuen %57k 29 egun baino gutxiago iraun zuen.

Testuinguru honetan, emakumeentzako diskrimi-
nazio positiboa bultzatzen duten politikak behar ditu-
gu, emakume eta gizonen artean berdintasuna lortu
nahi badugu behintzat. Ekonomian, lanean eta jen-
dartean politika berriak behar ditugu emakumearen
alde. Eta arlo guztietan praktikara eraman
behar dira. Horrela baino ez dugu lortuko
aurpegi bakarra izatea: pertsonarena.

Juan Mari Arregi

Emakume aurpegi gehiegi
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URRIAREN 11N, Garabide elkarteare-
kin bisitan izan ziren ARGIAren
Lasarte-Oriako egoitzan kultura uga-
ritako kideak, hala nola kitxuak,
nasak, kaqchikelak, nahuatlak, maiak,
movidak, kurduak eta amazighak.
Sarrera moduan ARGIAko esperien-
tzia azaldu zieten Pello Zubiriak,
Lander Arbelaitzek eta Estitxu Eiza-
girrek. Mahai bueltan bukatu zen
bisitaldia, eta hizkuntza gutxituek
paperean, webguneetan, sare soziale-
tan eta multimedian baliabide urrie-
kin landu ditzaketen aukerez iritzi
trukea egin zuten. Hafed Fates ama-
zighak kontatutako ipuinak eta
Marco León Siza kitxuak eginiko
gogoetak jarri zuten amaiera. Harre-
mana abiatuta, aurrerantzean bata
bestearen lana elikatzeko pozez agur-
tu zuten elkar bisitariek eta etxekoek.
Hizkuntza gutxituetako kideak
Garabide elkarteak gonbidatuta iritsi
dira Euskal Herrira, kooperazio lin-
guistiko-identitarioa helburu dutela.
Jatorrizko Hizkuntza Biziberritzeko
Estrategiak Aditu Titulua egiten ari
dira Eskoriatzako HUHEZI fakulta-

tean. Abenduaren 5a arte izango dira
hemen. Iaz batik bat Hego Amerika-
ko ordezkariak izan ziren. Aurten
gonbidatu berriak ordezkari kurdua
eta amazigha dira. Garabide elkar-

teak euskalgintzak hizkuntza eta
identitate minorizatuen biziberritze,
berreskurapen eta sendotze bideak
indigena komunitateekin elkarbana-
tzea du helburu.

Hizkuntza gutxituen komunitatetako 
ordezkariak ARGIAn
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