
2015EKO URTARRILAREN 25A 47�

EUSKARA ALBISTEAK - TERMOMETROA| ONINTZA IRURETA AZKUNE |

Pauso bat gehiago eremu ez-euskaldunean
D eredua zabaltzeko

Nafarroako Parlamentuan gehiengo-
ak onartu du euskarazko irakaskun-
tza eremu ez-euskaldunean, sare
publikoan, emateko aukera. Propo-
samena PSN, Ezkerra eta Geroa Bai-
rena izan zen eta Bildu eta Aralar-
NaBaik baiezkoa eman zuten.
Batzordean onartu dute eta azken
txanpa falta da: osoko bilkuran
baiezkoa ematea. Litekeena da hil
honen bukaeran onartua izatea.
Beste kontu bat da 2015-2016 ikas-
turtean abian jartzeko denbora
emango duen. PSNk UPNren lagun-
tzarekin aldaketa bat sartu du legean,

eta horren arabera, gobernuak erre-
gelamendu bat egin beharko du D
ereduko ikasgela abian jartzeko
behar den ikasle kopurua zehazteko. 

Bestalde, Parlamentuko batzor-
dean ikastolekiko jokaeraz eztabai-
datu zuten. Geroa Bai, Bildu eta
Aralar-NaBai ikastolen garraioa eta
jantokiak gobernuak ordaintzearen
alde agertu ziren, eta aldiz, PSNk
eta Ezkerrak ez zuten ontzat eman.
PPk eta UPNk ikastolen alde hitz
egin dute oraingoan, sare publikoan
euskarazko irakaskuntzak biderik
egin ez dezan, jakina. 
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Urquijok lanean
segitzen du

ORAINGOAN Amezketa, Beizama,
Elgeta, Gaintza, Oiartzun, Oñati
eta Usurbilgo Udalak salatu ditu,
udaleko aktak euskaraz egiteagatik.
Udalerri Euskaldunen Mankomu-
nitatean sartzeagatik salatu du
berriz, Zeraingo Udala, eta gauza
bera gertatu zitzaion Berastegiko
Udalari. 

Astebete lehenago Gipuzkoako
Foru Aldundiari eskatu zizkion
kontuak euskara plana aurkeztu eta
biharamunean: Espainiako Gober-
nuak EAEn duen ordezkariak ira-
garri zuen auzitara eramango zuela
plana, gaztelania baztertzen zuela
argudiatuta.

Maren Belaustegi Uemako lehen-
dakariaren ustez, euskararen ofizial-
tasuna bera zalantzan jartzen du
Urquijoren jokabideak. Espainiako
ordezkariak ez du onartzen gaztela-
niarik gabeko euskararen jardunik
administrazioan. Uemako lehenda-
kariaren iritziz, Urquijok kolpea
jotzen duen bakoitzean udala
babestea ez da nahikoa, edonolako
administrazio babesteko neurri juri-
dikoak aurkitu behar dira.

ZINISMO POLITIKO eta mediatiko
handiko mundu mailako ikuskizu-
na izan berri dugu, zeinak hildako-
ak hiltzailearen arabera diskrimina-
tzen dituen. Batzuk jihadismoak hil
ditu Parisen, eta beste batzuk,
Mediterraneoan, munduko beste
txoko batzuetan eta lantokietan hil
dira. Paradisuaren edo bizi baldin-
tza hobeen bila zebiltzan eta kapi-
talismo basatienaren biktima izan
dira. Parisko hildakoengatik mun-
duko agintari politikoak buru
dituen manifestazioa, eta besteen-
gatik isiltasun erabatekoa.

Parisko eraso jihadista larria eta
zorakeria izan dela uste dugu, eta
zentzuzkoak ondorengo mobiliza-
zioak. Baina horrek ez du esan nahi
beste hildakoez ahaztu behar dugu-
nik. Mediterraneoan, 2014an, 3.000
pertsona hil ziren. 2000. urteaz
geroztik, Europara iritsi nahian
22.000 immigrante hil dira eta
1998az geroztik, Mexiko eta
AEBetako muga gurutzatu nahian,
6.000. %30 Afrikako Saharaz azpi-
koak dira, %23 Ekialde Hurbileko-
ak eta Afrikako Iparraldekoak, eta
%25 Afrikako Adarrekoak. Fran-

tziako Estatuan, 2008 eta 2010
artean, 584 pertsonak egin zuten
beren buruaz beste langabeziak
eraginda. Hego Euskal Herriko
ehunka langile ari dira hiltzen
amiantoaren erruz.

Parisko manifestazioan adieraz-
pen askatasunaren alde egin zuten
agintari askok, hain zuzen askata-
sunaren aurkako neurriak hartu
izan dituzte. Bestalde, agintari
horiek beraiek ezarritako politiken
ondorioz hil dira Mediterraneoan,
Mexiko eta AEBetako mugan. Bere
buruaz beste egin dute Frantziako
Estatuan eta hemen amiantoaren
erruz hil dira. Gainera, jihadisten
erasoari askatasuna murriztuta
egin nahi diote aurre! “Ni Charlie
naiz”, bai baina, ni afrikarra, mexi-
karra, eritrearra eta siriarra ere
banaiz, eta langabeziak eta amian-
toak hil nau. Zein gobernu, heda-
bide eta herritar gogoratzen da hil-
dako horiez? Hildako guztiek
gureak beharko lukete,
baita jihadistek ere.
Denok gara arduradun.
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Beste hildako ahaztuak
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