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ESPAINIAKO GOBERNUAK, baita Gasteiz eta Iruñekoek
ere, oso baikor baloratu dituzte azaroko enpleguaren
sorrera datuak. Baina objektibotasunez eta zehatz-
mehatz aztertzen baditugu, ez dira etxafuegoak bota-
tzeko modukoak. Sortutako enpleguak kalitate baxua
du, ezegonkorra da, behin-behinekoa eta ordu gutxi
batzuetarako baino ez diren kontratuak biltzen ditu
batez ere. Langabetuek gero eta babes sozial gutxiago
daukate, eta beti gertatu izan den bezala, emakumeak
eta gazteak dira paroa gehien jasaten dutenak. Espainia-
ko Estatuan Gizarte Segurantzara izena emandakoak
5.232 gehiago dira eta 14.668 langabetu gutxiago daude,
4,5 milioi osotara. Espainiako Estatuan kotizatzen dute-
nen azaroko gorakadak gizonei baino ez die eragin
ordea (7.165 gehiago), emakumeak kaltetuta atera dira
(1.932 gutxiago).

Hego Euskal Herriaren kasuan, 1.606 pertsonatan
gutxitu da langabezia; 216.235 lagun daude lanik gabe.
Lan kontratuen kopuruak baina, goitik oso behera egin
du: 24.743 kontratu gutxiago sinatu dira. Kontratazio

mugagabea %31,73 jaitsi da. Hala, 2008ko urtarrila eta
azaroa artean 91.702 kontratu mugagabe sinatu ziren;
aurten berriz, epe berean 62.600 baino ez dira izan.
2014an sinatutako kontratuen ia %94 ezegonkorrak
dira. Langabetuentzako babes sozialik ezak 119.560
pertsonari eragiten dio, hau da, lanik gabe daudenen
%54,88ri. Horrek esan nahi du milaka lagun horiek ez
dutela inolako prestazio ekonomikorik jasotzen. Langa-
bezian dauden lautik bakarrak baino ez du jasotzen
ordaindutakoaren araberako prestazio bat.

Testuinguru hori ikusita, beharrezkoa da gobernuek
kalitatezko enpleguaren sorrera sustatzea eta emaku-
meen eta gazteen artean enplegua indartzea. Era
berean, epe luzean langabezian daudenentzako politika
sozial eta zerbitzu publikoetan inbertitu behar da.
Ustelkeria, iruzurra eta paradisu fiskalak
ezabatuko lituzketen politika irmoek inber-
tsio hori egiten lagunduko lukete.
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Enplegu ezegonkorra eta babes sozialik eza
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EH Bilduk eta EAJk ere Zumarragako
erresonantzia unitate euskalduna eskatu dute 
ZUMARRAGAKO OSPITALEAN erreso-
nantzia unitate berria abian jartze-
koa zen abenduaren 9an. Betiko
urratsak egiten badira erresonan-
tzien txostenak gaztelaniaz baino ez
dira egongo, eta litekeena da langi-
leak euskaldunak ez izatea. Aitor
Montes medikuak euskarazko txos-
tenak lortzeko abiatutako borroka
legebiltzarrera heldu da.

Erresonantzia unitateak Osatek-ek
kudeatzen ditu, Eusko Jaurlaritzaren
menpeko erakunde publikoak. Aitor
Montes Aramaioko familia medikuak
eskuetan duen informazioaren arabe-
ra, erakunde publiko horrek kudeatu-
tako erresonantzien txosten guztiak
gaztelaniaz egin dira. Osatek Areetan
eta Areilzan (Bilbon), Galdakaon,
Txagorritxun, Donostian eta Santia-
gon dago. Zumarragako unitatea
ireki berri da eta Montesen ustez,
errazagoa da lehendik dagoen egitura
bat euskalduntzen hastea baino berria
euskaraz abiatzea.

Horregatik, azken egunotan,
UEMAk eta Mankomunitateko kide

diren Goierri-Urola Garaiko eskual-
deetako udalek zerbitzua euskaraz
abiatzeko eskaera egin dute. UEMA-
ko lehendakariak eta hainbat alkatek
Osatek-eko zuzendari kudeatzaileari
bidalitako gutunean Jon Darpon
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailbu-
ruaren hitzak ekarri dituzte gogora:
“Osakidetzara doazen herritarrei
erosoena eta errazena zaien hizkun-
tzan komunikatzeko aukera ziurta-
tzea funtsezkoa da osagile-paziente
eta familiaren arteko harremanean
konfiantza eta enpatia lortzeko eta
kalitatezko zerbitzua emateko”.
Goierrin eta Urola Garaian UEMA-
ko kide diren hamar herri daude, ale-
gia, biztanleen %70 baino gehiago
euskaldunak dira ondoko herrietan:
Arama, Altzaga, Itsasondo, Zaldibi,
Gaintza, Ezkio-Itsaso, Segura,
Zerain, Azpeitia eta Beizama.

UEMAren eta UEMAtik kanpo
dauden hainbat udalen eskaeraz
gain, EH Bilduk eta EAJk legebil-
tzarrean Zumarrago unitate berriak
herritarrak euskaraz artatzeko urra-

tsak emateko eskaera egin dute.
Erresonantzia unitatean lau motata-
ko lanpostuak izango dira: erradio-
logoa, teknikaria, laguntzailea eta
idazkaria. Lanpostuotan ez da derri-
gorrezkoa euskara jakitea, eta gehie-
nez ere 5 puntu lortu ahal izango
ditu euskara dakien hautagaiak.

Erresonantzia unitatea euskaraz
abiatzeko aldarrikapena Aitor Mon-
tes Lasarte Aramaioko familia medi-
kuak abiatu du. Mediku horrek,
duela gutxi, Aramaion, Arrasateko
Erradiologia Zerbitzuarekin batera,
ekografiaren txostenak ele bitan iza-
tea lortu zuen. 


