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BANKUAK hasi dira 2013ko ekitaldiaren emaitza onak
erakusten, krisiak enpresak eta familiak erasotzen segitu
duen arren. Adibide gisa, Espainiako Estatuko bost
banku nagusiek (Santander, BBVA, Caixabank, Popular
eta Sabadell) 7.674 milioi euro irabazi zuten 2013an,
2012an baino lau aldiz gehiago. Santanderrek 4.270
milioi euro irabazi zuen, %90 gehiago; BBVAk 2.238
milioi, %32,9 gehiago, eta Caixabanken eta besteen ira-
baziak 503 milioi gehitu ziren, %119ko igoera hain
zuzen. Euskal kutxek ez dute oraindik emaitzarik aur-
keztu, baina norabide horretan joango dira.

Bankuek asko irabazten dute, familia eta enpresetan
arriskatzen ez dutelako. Europako Banku Zentraletik
dirua lortzen dute ia %0ko interesen truke, eta kredi-
tuak eman beharrean, zor publikoa erosten dute %3,
%4 eta %5ean. Finantza erakunde espainiarrek zor
publikoan duten saldoa 200.000 milioi eurokoa da.
Horrela funtzionatzen du kapitalismoak eta halaxe
uzten diete egiten bere kudeatzaile politikoek, ohiko

gobernuek. Poltsikoak beteta dituztela, langileen eta
herritarren kontrako neurriak inposatzen dituzte. 

Bankuek erruz irabazten duten bitartean, herritarrei
soldatak, pentsioak eta diru-laguntzak murrizten dizkie-
te; enpresak ixten dituzte; porrot egin eta ordainketak
eteten dituzte behin eta berriz; pobreziak, langabeziak
eta prekarietateak gora egiten du. Hain justu, kapitalis-
mo basatienaren ispilu izaki, bankuak dira egoera
horren arduradun. Politika antisozialak inposatzen
dituztelako, herritarrei ondorio kaltegarriak eraginez,
eta enpresak eta familiak itotzen dituztelako, kredituak
ez dizkietelako ematen. Beren negoziorik handiena da
zor publikoarekin jolastea. Bankuak beti irabazten du
eta galtzen badu, gure diruz salbatzen dute. Giro horre-
tan, pobreziaren eta prekarietatearen kon-
tra euskal gehiengo sindikalak eta gizarteak
Gune Plataformaren bidez hasitako mobi-
lizazioa oso garrantzitsua da.
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Bankuak beti irabazten du

EKONOMIAREN TALAIAN - TERMOMETROA

ANDONI SAGARNAK zuzenduko
du hemendik aurrera Euskaltzain-
diaren Hiztegia, Adierak eta Adi-
bideak egitasmoa. Hiztegigintza
alorreko buru Ibon Sarasola zen,
baina kargua utzi zuen 2013ko

hondarrean. Hala egin zuen Gra-
matika Batzordeko kideek dimi-
sioa aurkeztu eta gero. Sarasolak
adierazi zuenez, “Euskaltzaindian
ikusten dudan giroa ez da nire
gogokoa”.

EUSPOT, euskarazko spot lehiake-
tak, hirugarren edizioa egingo du
aurten. Ondoko gaia landu
beharko dute iragarki sortzaileek:
“Pintxo-potea eta euskara”. Eus-
kal Herriko edozein herritarrek,
eta irizpide batzuk betez gero
atzerriko batzuek ere, parte hartu
dezakete Euspoten. Maiatzaren
9ra arte dago lanak bidaltzeko
aukera. Lehiaketak 2.250 euro
banatuko ditu irabazleen artean.
Lau sari izango dira. Spot onenak
1.000 euro jasoko ditu, Mondra-
gon Unibertsitateko ikasleen spot
onenak 500 euro, Publikoaren
sariak beste 500 euro eta Gazteen
sariak (18 urtetik beherakoak)
250 euro. Antolatzaileak Aretxa-
baletako Udala, Mondragon Uni-

bertsitatea eta Arteman Komuni-
kazioa dira. Aurreko bi ekitaldie-
tan arrakasta izan zuen Spotek.
Iaz adibidez 22 lan jaso zituzten.

Bahea
Amaia Zubieta eta Kepa Yekora 
Eilaseko kideek Garan esanak: 
“Europako toki gehienetan atzerriko hizkun-
tza 8 urterekin hasten dira irakasten, nahiz
eta azkenaldian gero eta lehenago hasteko
joera dagoen, batzuetan 6 urterekin.
Espainiar Estatuan eta Belgikako eremu
batean baino ez dira hasten 3 urterekin. (...)
Hala da, ingelesak bozkak ematen ditu eta
euskarak aurrera egitea galarazten du.
Horregatik, Nafarroako herrietako alkateek
eta zinegotziek PAI [Ingelesa Ikasteko
Programa] ezartzeko eskatzen dute eta
Hezkuntza Saila bizkor dabil eskaerei eran-
tzuten. (...) Ikastetxe askotan irakasleak kon-
tra daude, gutxietsiak sentitzen dira, ez zaie
informaziorik ematen, ez zaie iritzirik eska-
tzen; beste batzuetan etsita daude eta PAI
ezartzea onartzen dute, bestela PAI ezarrita
duten ondoko herrietako ikastetxeetara alde
egingo dute matrikulek. Familiaren zeregina
oinarrizkoa da. Zentzuzkoa den moduan,
hoberena nahi dute seme-alabentzat eta
jasotako erdizkako informazioak badio onurak
baino ez dituela, eta gainera, eskola garaia
bukatuta elebidunak izango direla, jakina,
kontra egin baino gehiago, eskatu egiten
dute. Derrigorrezko eskolara garaia amaitu
eta elebidunak izango direla esatea familiei
gezurra esatea da”.

Andoni Sagarna Ibon Sarasolaren ordez

Pintxo-poteari buruzko spotak euskaraz


