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KUTXABANKEN etorkizunaren harira, alderdi politiko-
ek, sindikatuek eta patronalek iritzia eman dute,
batzar nagusietan interpelazioak egin dira, artikuluak
publikatu eta mobilizazioak ere antolatu dituzte, Gas-
teizen adibidez. Baina ez da egiazko eztabaida publi-
korik sortu ezarle, aurreztaile, politikari, sindikalista
eta enpresarien artean; desiragarria eta osasuntsua
litzateke. Oraingoz dakiguna da elite politiko eta
enpresarialak erabaki duela arrazoiak daudela Kutxa-
bank pribatizatzeko. Argudio faltsuak eman dira:
EBren agindua dela, esaterako. Ez da egia. Galde die-
zaietela alemanei eta Merkeli. Zergatik Alemanian ez
dituzte aurrezki kutxak ukitu?

EAEn aurrezki kutxen fusio prozesua hasi zenetik
bazegoen intentzioa kutxak banku bihurtzeko. Eta
Mario Fernandez –gero Kutxabankeko presidente
bihurtu dena– ez da urrun ibili; pribatizaziorako bidea
berak diseinatu du. Orain batzuek esaten dute –bes-

teak beste EAJk– Kutxabank ez dela pribatizatuko
etorkizunean bankuen fundazio izango diren kutxek
kontrola mantentzen badute. Beste batzuek –ELAk,
LABek, ezker abertzaleak eta erakunde sozialek–
diote akziodun pribatuak sartu eta kapitalaren %10
edo %20-30 eskuratzen badute, Kutxabanken kontrol
publiko eta soziala arriskuan geratuko dela.

Kutxabank pribatizatuko balitz errentagarri izate-
ko eta akziodunei etekinak emateko helburuz, banku-
operazio arriskutsuak egitera joko luke. Finantza tres-
na publiko izateari utziko lioke, herritarrek ez lukete
kontrolatuko, eta lurraldearen, ekonomiaren eta gizar-
tearen bizkarrezur izateko bokazioa galduko luke.
Ezberdinen arteko akordioa beharrezkoa
da Kutxabanken pribatizazioa eragozte-
ko. Oraindik garaiz gaude.

Juan Mari Arregi

Zergatik Alemanian ez dituzte kutxak pribatizatzen?
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Kirol campusak 
Zenbat Gararen eskutik
EZ DA LEHENENGO ALDIA izango
aurtengo udakoa, baina bai eskaintza
zabalagoa eta finkatuagoa. Bilboko
Zenbat Gara elkarteak urte osoan
lantzen ditu haur-gazteen artean eus-
kararen erabilera sustatzeko jardue-
rak. Alabaina, ekainetik irailera
eskaintza berezia eta trinkoagoa izan-
go da Gazteolaren eskutik. Esatera-
ko, kirol campusak egingo dituzte;
hala nola, futbol, saskibaloi, eta pilo-
takoak. Kirolekoez gain bertsoarena
eta ingelesarena ere egingo dituzte.
Elkarlanean antolatuko dituzte
Danok Bat futbol taldearekin, Biz-
kaiko Saskibaloi Federazioarekin,
Bizkaiko Pilota Federazioarekin, Ber-
tsozale Elkartearekin eta Eliot Scho-
ol akademiarekin arituko dira. 6 eta
19 urte arteko haur-gazteek Rock
campusa probatzeko aukera ere izan-
go dute Bilborock aretoan.

Campusez gain, udalekuak eta tai-
lerrak izango dira: dantza udalekua,
musika sorkuntza eta DJ tailerra,
bideogintza tailerra, antzerki udale-
kuak, jolas eta kanta udalekuak. Klasi-
koak ez dira faltako, Bakaikun (Nafa-
rroa) barnetegia egongo da eta Bilbon
ikastaro trinkoak egingo dituzte.  

Xaldun Kortin jolastu gurekin!: 
Kantuak, ipuinak eta jolasak 

euskara transmititzen laguntzeko
LABRIT MULTIMEDIAK Xaldun Kor-
tin jolastu gurekin! liburu-CD-DVD
paketea argitaratu du. Belaunez
belaun euskara transmititu dadin,
etxean euskara erabiltzeak duen
garrantzia azpimarratu dute atera-
tako materialean, euskara gutxi edo
asko jakin. Giro hori sortzeko kan-
tuak, ipuinak eta jolasak bildu
dituzte.

Azken urteetan, Nafarroan,
herriz herri ibili dira aiton-amonen
ahotik kantuak, ipuinak eta jolasak
jasotzen, eta horien bilduma da
liburua eta CDa. Atarrabiako, Lei-
tzaldeko, Larrauneko, Bortzirietako,

Elizondoko eta Ribaforadako hau-
rrek kantatu dituzte tradiziozko
kantuak.

Modu askotako jolasak aurki dai-
tezke Xaldun Kortinen, hala nola,
eskuekin, behatzekin eta hankekin
egitekoak, laztantzeko eta mina arin-
tzekoak, trostan ibiltzekoak, lokar-
tzekoak eta memoria lantzekoak. 

Gurasoentzat aholku sorta ere
bada; haurrari hizkuntza garatzen
lagundu diezaioten. Euskara gutxi
dakiten gurasoentzat, badakitenen-
tzat eta etxean bi hizkuntza erabil-
tzen dituztenentzat kontseiluak
aurki daitezke.

Kantuak Nafarroako
hainbat herritako
haurrek abestu
dituzte. Argazkian
Elizondoko
gaztetxoak
grabaketa 
bete-betean.
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