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ARABAKO PP HAUTESKUNDEEI BEGIRAKO KANPAINA
egiten ari da Diru-sarrerak Bermatzeko Errentarekin
(DBE) eta bizirauteko sen primarioenak erabili nahi
ditu horretarako: lehenengo ni eta gero “besteak”.
Hala, xenofobiaren haztegi arriskutsua elikatzen ari
da. Hamarkadak igaro dira sektore abertzaleek gure
herrira iristen ziren immigranteak “maketoak” eta
“korearrak” zirela esanez diskriminatzen zituztenetik.
60ko hamarkadan, eta bereziki ezker abertzalean,
Euskal Herri Langilea hitza sortu zen, eta onartu zen
herri honen parte zirela ez soilik berton jaiotakoak,
baita Euskal Herrian bizi eta lan egiten dutenak ere.
Immigranteen integraziorako apustua izan zen.

Euskal abertzaletasuna gehien kritikatu duen
horrek, alderdi popularrak, gutxiengo batek immi-
granteekiko duen ezinegona aprobetxatu nahi du
orain, herritarren eta jendartearen kontra doan kan-
paina xenofoboa abian jartzeko. Hala, amnesia kolek-

tiboa zabaldu nahi du, jendeak ahaztu dezan zeinek
sortu, sustatu eta baliatu duen milaka laguni eragiten
ari den ekonomia krisia, edota zein diren sistemaren
iruzurgile handienak: Rato, Blesa, Barcenas, Fabra eta
abar. Horiek guztiak PPkoak dira, eta ez honen guz-
tiaren benetako biktima diren immigranteak.

Euskal jendarteak Gasteizko Eskubide Sozialen Pla-
taformaren lorratzari segi beharko lioke, sortu ahal iza-
teko jendarte barneratzailea, kohezitzailea, anitza, dis-
kriminaziorik gabea, eskubide unibertsalen jabe dena,
solidarioa, bizigarria… Herri honek merezi duen jen-
darte eredua alegia. Eta eragile sozialek, erakundeek eta
alderdi politikoek hauteskunde interesak albo batean
utzi beharko lituzkete, bizikidetza sustatu-
ko duten politika sozial eta integratzaileak
arduraz garatzeko ordua baita.

Juan Mari Arregi

Jendarte solidario eta integratzailea sortu behar dugu
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Bahea
Karmele Artetxek euskarazko
produkzio zientifikoaz Berrian
esanak: 

2014-2017 URTEALDIRAKO plana da.
Legebiltzarrean aurkeztu berri du
Estefania Beltran de Heredia Segur-
tasun sailburuak, eta hark adierazi
duenez, helburua polizia euskalduna-
goa lortzea da eta lana bi hizkuntza
ofizialetan egiteko gaitasuna izatea. 

Gaur egun, 8.000 ertzainetatik
3.006k betetzen dute dagokien hiz-
kuntza eskakizuna. 156 ertzainek
daukate EGA maila egiaztatuta.
Eusko Jaurlaritzaren asmoa,
2017rako 800 ertzain gehiagok eus-
karaz hitz egiteko gaitasuna izatea da.
Horrek esan nahiko luke ertzainen

%47,5ek maila bateko edo besteko
euskara gaitasuna izango lukeela.

Planaren asmoa euskara susta-
tzeko aurrekontua bikoiztea da, hiz-
kuntza-eskakizuna lortzeko libera-
tutako ertzainen kopurua handitzea
eta laguntza puntuala emateko tre-
batzaileak edukitzea.

Beltran de Herediak onartu du,
gainerako administrazioak baino
motelago aritu dela Ertzaintza eus-
kalduntzean, eta errua ETAri egotzi
dio. Hemendik aurrera euskaldun-
tze abiada bizia espero beharko
dugu beraz.

Ertzaintzaren lehenengo 
Euskararen Erabilera Plana

Ikastolen Elkarteak agerraldi
jendetsua egin zuen joan den
astean, Ziburuko Kaskarotenea
ikastola babesteko. Azaroaren
8an manifestazioa egingo da
Ziburuko herriko plazatik aterata.
4.300 euroko isuna ezarri diote
ikastolari eraikina erabiltzen
segitzeagatik, eta han jarraitzen
badute jendarmeak bidaliko
dituztela mehatxu egin diete. 

“Azken lau hamarkadatan ibilbide arra-
kastatsua egin du. Halere, ezin gara
jausi baikortasunean; zuhur ibili behar
dugu. Izan ere, Ingumako datuek era-
kusten dutenaren arabera, 2002-
2003tik hona, euskarazko produkzioa,
urtero ekoizten dugun arren, motel-
tzen ari da. Normalean, gero eta
gehiago ekoiztea izan beharko luke
joerak; hau da, egun urtean 400 eus-
karazko artikulu baditugu, hemendik
hamar urtera 700 artikulu izan behar-
ko genituzke.(...)

Egia esan, ez dakit zein den arazoa.
Dena den, nik uste dut ebaluazioan
egon daitekeela giltzarria.
Unibertsitatean dihardugunok ebalua-
zio atalak pasa behar izaten ditugu
gure lanean jarraitzeko; besteak beste,
gure curriculuma neurtzen dute. Ez dut
nahikoa aztertu benetan hala den
zehazteko, baina ebaluazio agentzia
horiek ikertzaileak saritzeko erabiltzen
dituzten irizpideen artean nazioarteko
erdal produkzioa dago. Horrenbestez,
euskarazkoak ez du inongo aitorpenik”.
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