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EGUNGO EBOLA EPIDEMIA, 2013ko abenduan sortua,
garai berrietako osasun publikoko larrialdi latzena da,
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera. Mundua ez
dago ondo prestatuta ebolaren moduko larrialdi latz eta
jarraituari erantzuteko, zuzendari nagusiak esan zuenez.
Hurbileko historian biosegurtasuneko 4. mailako birus
batek –existitzen den gorena– ez du sekula hainbeste
jende kutsatu, ezta hain azkar eta hainbesteko zabalkun-
dearekin ere: oraingo ebola-agerraldian 8.399 kasu zeu-
den zenbatuta joan den astean eta 4.033 hildako eragin
ditu. Birus honen kontra ez dago, ez txertorik ez trata-
mendurik.

Zergatik oraindik ez dago txertorik? Abandonatuta
dagoen Afrika behartsua delako kutsatuena, eta ez
Europa edo Amerika. Obama ez dago kutsatuta. Eta
horrela, ebola ez da errentagarria. Finantzazio faltak eta
kutsatuen kopuruak immunizazioa garatzeko aukerari
balazta jarri diote. Kapitalismoaren oinarrietako bat den
industria farmazeutikoak ez du urratsik eman, oraindik
ez duelako nahikoa etekin ikusten. Halaxe esan du ebo-

laz gehien dakien adituetako batek, Christopher Basle-
rrek: “Industriak ez du interesik jarri merkatua txikiegia
delako. Ekonomiaren ikuspuntutik ez da bateragarria
farmazeutika handiek hori garatzen saiatzea”.

Ez da errentagarria gizakiek biziraun dezaten solu-
zioak bilatzea, ezta gaitz eta epidemien kontrako txerto-
ak sortzea ere. Hiltzeko balio duten armak produzitze-
ko gastu militarra, ordea, bai omen da errentagarria.
Munduak 1,5 bilioi dolar bideratzen du urtean arlo mili-
tarrera –munduko Barne Produktu Gordinaren %2,7–.
AEBek aurten 527.000 milioi dolar gastatuko dute.
Espainiako Estatuan urteko gastu militarra 367 eurokoa
da pertsona bakoitzeko; farmazeutikoa berriz, 255 euro.
Gobernuen, nazioarteko erakundeen eta farmazeutika
multinazionalen politikek 180º egin beharko lukete bira,
birusek eta goseak jota bizi diren milaka
lagunen biziak salbatzeko. Bizitzak, herio-
tzak eta gerrak baino gehiago merezi du!

Juan Mari Arregi

Ebola ez da errentagarria
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Euskarabilduaren 
3. edizioa 

azaroaren 6an
EUSKARABILDUA jardunaldiek IKTak
jakintzaren mesedetan izenburua izan-
go dute. Donostian, San Telmo
Museoan, izango dira azaroaren 6an
eta izen-ematea doan da. Teknologia
Berriek hezkuntzan izan duten era-
gina, edo hobeto esan, irakaskun-
tzan, zer-nolako etekina atera behar
zaien hausnartzen arituko dira egun
osoz hizlariak eta entzuleak. Hau-
rrak eta gazteak makinen menpeko
bihurtu ordez, hezkuntza prozesue-
tan Teknologia Berriak nola baliatu
ditzaketen aztertuko dute. Ondoko-
ak arituko dira hizlari: Maite Goñi
(Mondragon Unibertsitatea), Anto-
ni Marín Amatller (UOC), Iker
Olkoz eta Asier Iturralde (Iametza),
Mari Luz Guenaga (Deusto Tech),
Belen Maiza (Ordiziako Udala) eta
Laia Coma (Escuela Universitaria de
Hotelería y Turismo).

Euskarabilduaren antolatzaileak
Iametza interaktiboa, ARGIA eta
Ametzagaiña dira.

EUSKO JAURLARITZAK
legealdi honetarako
(2013-2016) iragarrita-
ko hamalau Plan Estra-
tegikoetatik bat da
Euskararen Agenda
Estrategikoa. Legeal-
diaren ia erdira iritsi
garenean, Legebiltza-
rrean aurkeztu dute.
Hamahiru lan-ildo, 34
ekimen eta 168 ekintza
zehaztuta daude. Ez da
hutsetik egindako Agenda. Marko
nagusia Euskara 21. Itun berritu bate-
rantz dokumentua da. Dokumentu
hark XXI. mende hasierako hiz-
kuntza politikaren oinarriak jaso
zituen. Beste oinarria, Euskararen
Aholku Batzordeak 2012an egin
eta onartu zuen Euskara Sustatze-
ko Ekintza Plana da. 

Legebiltzarrean egindako aur-
kezpenean EH Bilduk eta PPk
Euskararen Agenda Estrategikoa
kritikatu zuten. EH Bilduren ustez,

halako agenda bat
legealdi hasieran aur-
keztu behar zen, orain
propaganda kutsua
baitu. Xabier Isasi
legebiltzarkideak adie-
razi zuenez, Eusko
Jaurlaritza ez da ari lor-
tzen adostasunik hiz-
kuntza politikaren
gaian. PPko Iñaki
Oiartzabalek ez du
gustuko ez Agendaren

norabidea, ez planteamendua, ezta
bideratutako dirua ere. 

PSE-EEren ahotik berriz, bi
balorazio desberdin entzun dira
epe motzean. Idoia Mendiak udan
esan zuen diru gehiegi bideratzen
zela euskara sustatzera. Legebiltza-
rreko aurkezpenean, aldiz, Jose
Vicente Reyesek esan zuen, bate-
tik, hizkuntza politikarako diru
zakua aipagarria zela, eta bestetik,
diru horren erabilera eraginko-
rrean jarri behar dela arreta.

Euskararen Agenda Estrategikoa 
aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak


