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EUSKALTELEKO LANGILE GEHIENEK, joan den astean,
hiru eguneko greba egin zuten euren zerbitzuak kan-
pora eramatearen kontra eta enpleguaren alde. Enpre-
sak otsailean “sistemen” zerbitzua azpikontratatu eta
40 langile kaleratu nahi ditu. Gisa berean, teknologia-
ren alorreko beste 150 langile ere kaleratu nahi ditu
apirilean, eta hala, 2014an %40 murriztuko luke bere
lantaldea, egun 550 pertsonakoa dena. Duela 18 urte
sortu zenetik lehenengo greba dute. Orain hilabete
batzuk, berriz, Euskaltel txirrindulari taldearen desa-
gerpena iragarri zuten finantzazio faltagatik. Eta aldi
berean jakin dugu, telekomunikazioetako euskal ope-
ratzaileak 2012an 48 milioi euro neto (zergak ordain-
du ondoren) irabazi zituela eta etekin hori gaindituko
duela aurten.

Zer ari da gertatzen Euskaltelen? Nora doa? Beste
operatzaile multinazional batek xurgatu edo salduko
al du? Orangek edo besteren batek akaso? Euskaltel
herri ikuskerarekin jaio zen, gehienean finantzazio
publikoa izan zuen (aurrezki kutxak, Eusko Jaurlari-
tza…). Gaur, bere kapitaletik atera dira Eusko Jaurla-

ritza eta beste bazkide txikiago batzuk (Endesa eta
Mondragon Taldea), eta operatzailea Kutxabanken
(%49,9) eta Trilantic eta Investindustrial atzerriko
inbertsio fondoen (%,48,1) esku dago. Kutxabank
kapitaleko %67,93 izatetik %49,9 izatera igaro da.
Gainerakoa, %2a, Iberdrolaren esku dago IBVren
bidez.

Ez da harritzekoa langileak Euskaltelen etorkizu-
naz kezkatuta egotea, “marrazo” teknologikoren bati
salduta amaituko duen beldur dira. Hori gertatu
artean, Euskaltel bere egiturak arinduz ariko litzateke
(enplegua suntsituz) marrazoak errazago murtxikatu
dezan. Mario Fernandez Kutxabankeko presidenteak
esan duenez “ez dago desinbertsio operaziorik, Eus-
kaltelen emaitza kontuen bideragarritasun plan bat
baizik, eta horrek ez du zergatik ekarri behar lanpos-
tuen galerarik”. Langileek ez dituzte
hitzok sinesten. Logikoa, marrazoak
inguruan biraka ikusten dituzte aspaldion.

Juan Mari Arregi

Nora doa Euskaltel?
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JAI GIROA IZANGO DU Seaskak urte
hondarrerako antolatu duen Mani’-
Festak, baina kalera ateratzeko arra-
zoia bestelakoa da. Seaskak ikasto-
len egoera larria dela adierazi du,
Frantziako Estatua batetik eta bes-
tetik ari da kolpeak banatzen.
Suprefetak eta prefetak, Falloux
Legea eskuetan, ikastolen eraikinak
eta haiek paratuta dauden lurrak
dituzte jomugan. Mehatxuka ari
dira, herriko etxeek lurrak uzten
dizkietelako ikastolak paratzeko eta
batzuetan eraikinak berak utzi ere
bai. Hendaia, Beskoitze eta Hazpar-
ne dira azken biktimak.

Paxkal Indo Seaskako lehendaka-
riaren ustez, Jean-Marc Ayrault
lehen ministroak Eskualdeko Hiz-
kuntzen Karta berresteko eman
duen ideiak ez du zentzurik, era
berean hizkuntza salbatzeko tresna,
murgiltze eredua, suntsitu nahian
baitabiltza.

Mani’Festa abenduaren
28an, Seaskak antolatuta

15.000 lagun
Nafarroako

Gobernuaren
ehizaren kontra

D EREDUKO IRAKASLEEK ETArekin
zerikusirik daukaten ala ez, eta
eskolako liburuetan “Nafarroako
errealitate instituzionala” errespeta-
tzen den ala ez. Bi gai horiek buru-
ratu zaizkio orain Nafarroako
Gobernuari eta temati ari da euska-
razko irakaskuntzaren aurka, beste
behin. D ereduko hainbat ikastetxe
astindu du eta “intoxikazio kanpai-
na” salatu dute. Hegoalde, Amaiur,
Iturrama eta San Frantzisko ikaste-
txeetako guraso elkarteek haien
seme-alaben irakasleen lana defen-
datu dute. Guardia Zibilaren txoste-
nak eskola publikoko D ereduko
irakasleak jarri ditu jomugan. Ira-
kasleok babesteko eta euskarazko

irakaskuntzaren alde, hainbat eragi-
lek deituta, manifestazioa egin zen
joan den astean. Deitzaileen artean
zeuden ELA, LAB, EILAS, Sortzen
eta Ikasle Abertzaleak. 15.000 lagun
atera ziren Iruñeko karriketara Hez-
kuntzan, kolore guztiak lelopean. 

Nafarroako Gobernuaren biga-
rren adarra aipatu dugu: eskolako
edukiak “Nafarroako errealitate
instituzionalarekin” bat datozen
aztertuko dute. Dena dela, ez da
gauza berria, lehen ere egiten zuten,
baita edukiren bat ilegaltzat jo ere
(Euskal Herriko mapa agertzea ile-
gala da Nafarroako Gobernuaren-
tzat). Hemendik aurrera behaketa
zorrotzagoak egingo dituzte.
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