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Eusko Jaurlaritzak elkarrizketa sozialerako mahaia
deitu du abenduko lehenengo astean. Gobernua,
patronala eta sindikatuak izango lirateke protagonista.
Baina azken egunotan gertaera larri bat jazo da eta
Jaurlaritzak mahaia bertan behera utzi beharko luke.
ELAk eta LABek sarbidea izan dute Confebaskek
egindako dokumentu batera, eta bertan patronalak
proposatzen du bi sindikatu horiek erakunde sindika-
len erregistrotik ezabatu ahal izatea, “lan arlotik kanpo-
ko” iritzi eta jarduerekin jarraitzen badute. Dokumen-
tua ukatu egin du Confebaskek, baina sindikatuek esan
dute egilea bera dela. Antza, Espainiako Gobernuak
erakunde sindikal eta patronalen inguruan darabilen
proiektu bati euskal enpresarien konfederakuntzak
egindako ekarpena da. Hori baieztatzen bada, aldarri-
kapenak egiten dituen eta subiranoa den sindikatu oro
legez kanpo uztea litzateke. ELA ez da handikerian
erori Confebask “golpista” moduan deskribatu due-
nean.

Testuinguru horretan, elkarrizketa sozialerako mahaiak
bertan behera geratu beharko luke, areago ELA eta
LAB sindikatuek haren kontrako jarrera azaldu dute-
nean. Hori koartada bezala erabili dezakete sindikatu
abertzaleak legez kanporatzeko, aldiz, haiek legez
kanpo uztea helburu duen patronalarekin esertzea ere,
helburu horri berari hauspoa ematea litzateke. Eusko
Jaurlaritzak eta beste sindikatuek kontuan izan behar
lukete egoera zein den, eta jarrera ez badu aldatzen,
Confebask bakarrik utzi beharko lukete. Euskal Herriak
egun dituen arazoak oso larriak dira: gazteen langabezia
–gazteen erdiak baino gehiagok ez du ez lanik ez etorki-
zunik– eta 45 urtetik gorakoena, adibidez. Gehiengo
sindikala osatzen duten ELA eta LAB legez kanpo
uzteko moduan gaude… Confebaskek
kontu hau argitu beharko luke neurri zeha-
tzekin, hitzekin soilik ez du balio.
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Euskaraz ikasi nahi
duten herrien

batzarra Tafallan

EUSKALTZALEEN TOPAGUNEAK
antolatu ditu jardunaldiak abendua-
ren 12an, Andoaingo Martin Ugal-
de kultur parkean. Euskara aniztasu-
nean jarri diote izena topaketari eta
kultura, hizkuntza eta jatorri asko
barnebiltzen dituen gizartean eus-
kara ardatza izan dadin orain arte
egin diren esperientziak eta aurrera
begirako plangintzak landuko dituz-
te. Jasone Mendizabal Euskaltza-
leen Topaguneko zuzendariak Eus-
kara, partekatzen duguna
dekalogoaren aurkezpena egingo
du. Euskara ardatz hartuta lanean
ari diren egitasmoen artean Getxo-
ko esperientziaren berri jakiteko
aukera izango da. Getxokoaz gain,
Auzoko programak Arrasateko eta
Aretxabaletako esperientziak konta-
tuko ditu eta Onki Xin harrera egi-
tasmoak Pasaiakoa. Hizkuntza eta
kultura aniztasuna Euskal Herrian
gaur, eta horren inguruko jarrerak eta
iritziak ikerketaren aurkezpena ere
egingo dute.

Kultura
aniztasuna eta

euskara aztergai 
“Mitxelena biziko balitz eta Eusko
Jaurlaritzara bisita egingo balu, ikusi-
ko luke euskararen ‘iraupena eta haz-
kuntza’ itzulpenetara mugatuta daude-
la sail gehienetan, lana erdaraz buru-
tzen delarik naturaltasun osoz, ardura-
dun politikoetatik hasita. Ikusiko lituz-
ke normalkuntza teknikari gehienak
itzulpenak egiten gehienbat, eta itzul-
tzaile talde mardul bat, sailetatik
datorkien erdarazko produkzio agorte-
zina euskaratzen, ezin abasto eman-
da. Mitxelena biziko balitz, atsekabe
galanta hartuko luke osasun zerbitzu
gehienetara jotzean, edo ertzainekin
topo egitean, euskarak ofizialtasun
‘osoa’ lortu eta 35 urte luze geroago
ere. Bikain ziurtagiriaren banaketaren
helburua: lan munduko lorpenak aitor-
tzea omen. 

Enpresek euskararekin duzuen kon-
promisoa txalotu nahi omen dute
agintariok, ‘euskara ez dadin maite
dugun hori bakarrik izan’… Besteri
aholkuak banatzeko pronto,
Jaurlaritzan euskara planak hedatzeko
presarik ez duten horiek”.

EUSKARAZ BIZI ETA IKASI Herri
Ekimenak antolatu du abenduaren
14ko eguna. Goizean, euskaraz ikasi
nahi duten herrien batzarra egingo
dute. Ondoren, aisialdiari egingo
diote tartea. Ume eta helduentzako
entretenigarriak izango dira, hala
nola, puzgarriak, haurrentzako jola-
sak eta tailerrak, dantzak, erakuske-
tak, Garesko munstroak, bertsola-
riak eta joteroak. 13:00ean kalejira
abiatuko dute ondoko lelopean:
Otros muros cayeron. Zonifikazioarekin
amaitzeko garaia da!.


