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EGUN ESANGURATSUA aukera-
tu zuen Euskaltzaindiko Gra-
matika batzordeak albiste iluna
emateko, Euskararen Nazioar-
teko Eguna alegia, abenduaren
3a. Pello Salaburu zen batzor-
de horren arduradun eta haren
esanetan erakundearen
barruan kudeaketa ereduare-
kin ados jartzen ez diren egitu-
ratu gabeko bi talde daude.
Hedabideei esan dienez,
“batzuek gauzak era batean

EUSKAL HERRIAN kale borroka
ekintza bat dagoen bakoitzean,
horrek sor dezakeen biolentzia
politikoa berehalakoan eta irmo
kondenatzen dute politikari,
gobernu eta euren terminal
mediatikoek. Gertatu bezain las-
ter, denak lehiatzen dira ea zeinek
irmoago eta gogorrago salatzen
edo kondenatzen duen. Halako
biolentziak baino ez baleude
moduan. Politikari, gobernu eta
terminal mediatiko horiek berek
ahazten dute –edo ezkutatzen
dute– beste mota bateko biolen-
tzia ekonomiko, sozial eta laborala
jasaten duela biztanleriaren zati
handi batek.

Isildu egiten dira kapitalismoa-
ren aurrean, zeina etorkizunean
miseria eta pobrezia baizik izango
ez duten milaka gazteei eragiten
dien langabeziaren erantzule den.
Isiltzen dira milaka herritarrek
kobratzen duten pentsio txatxuak
(350-400 euro hilean) ikusita. Eta
lan istripuekin ere mutu geratzen
dira, urtero Euskal Herrian ehun
langile baino gehiago hiltzen diren
arren. Ez dute ezer esaten amian-
toaren erabilerak sortutako egoe-

ra larriaz; aurten 14 heriotza era-
gin ditu eta 2008tik 120 dira haren
ondorioz hil direnak. Enpresen
eta multinazionalen deslokaliza-
zioak ehunka langile kalean utzi
ditu, baina isilik segitzen dute.
Iruzurgile fiskal handiei txintik ez
diete esaten, eta jakina, paradisu
fiskalak ezabatzeko ez dute ezer
egiten. Ez diegu ezertxo ere
entzun bankuek kredituaren itu-
rria itxita dutela salatzeko; alde-
rantziz, gure poltsikoetako dirua
erabili dute banku horiek salba-
tzeko. Etxegabetzeen aurrean isi-
lik daude, suizidioak eragiten
dituela jakinda ere. Eta langileen
kontrako lege antisozialak bedein-
katzen dituzte. 

Ordua da halako hipokresia
politikoa albo batera utzi eta bio-
lentzia horien guztien kontra
gogor eta berehalakoan ekiteko,
baita haien atzean dagoen sistema
kapitalistaren kontra ekiteko ere,
jendartearen zati handi bat larri
baitago.

Juan Mari 
Arregi

Biolentzia ekonomikoak
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Eskuinetik ezkerrera Pello Salaburu eta Ibon
Sarasola, Urkullu eta Goirizelaiarekin.

egin nahi dituzte, eta beste batzuek
beste era batean. Dena den guk ez
dugu gehiengoaren iritzia onartze-
ko arazorik. Beti ere errespetutik
egiten bada. Ez dugu duintasuna
galdu nahi”. Gramatika batzordeak
zazpi liburuko gramatika proiektua
aurkeztu berri du eta Euskaltzain-
diak hiru liburuko lana nahiago
zuen. Zurrumurruek diote botere
lehia dagoela Euskaltzaindiaren
barruan eta Salaburuk adierazi du
gatazka akademikoa dela. Pello
Salaburu buru zuen lantalde osoak
dimititu du. Ondokoak dira: Pello
Salaburu, Iñaki Amundarain, Miren
Azkarate, Piarres Xarriton, Beatriz
Fernandez, Juan Garzia, Patxi Goe-
naga, Alan King, Itziar Laka, Maria
Pilar Lasarte, Céline Mounole, Jose
Antonio Mujika, Beñat Oihartzabal
eta Paskual Rekalde.

Dimisioaren berri jakinda, Ibon
Sarasolak Hiztegi Batuaren ardura
utzi du. Haren ustez, Gramatika
batzordearen dimisioa berak Hizte-
gi Batuaren ardura uzteko azken
tanta izan da. Berriari esandakoaren
arabera, Euskaltzaindian batzuek
akademiaren zeregin arau-emailea
lehenesten dute eta beste batzuek
euskaltzaleen elkarte bihurtu nahi
dute. 

Euskaltzaindia abenduaren 20an
arituko da Gramatika batzordearen
eta Sarasolaren dimisioaz. 

Euskaltzaindiko Gramatika batzordearen 
eta Ibon Sarasolaren dimisioak


