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KAPITALISMOAK sortu eta azken urteetako krisiarekin
areagotu den lan prekarietateak eta soldata desberdin-
tasunak emakume eta gizonei eragiten die. Baina
datuek behin eta berriro baieztatzen duten moduan,
emakumeak dira gehien sufritzen dutenak. Emakume
aurpegia dute. 

Lan prekarietatearen kasuan Euskal Herrian %22,3
daude egoera horretan, Europar Batasuneko batez
bestekoaren 8 puntu gainetik; baina emakumeen arte-
ko lan prekarietatea %25,9koa da, 11,2 puntu gainetik
alegia. Bestalde, kontratuen %93,5 aldi batekoak dira,
batez ere lan egun zatitua dutenen artean. Ipar Euskal
Herriaren kasuan, emakumeen artean lan prekarieta-
tea %80koa da. Soldatari dagokionez, emakume eta
gizonen arteko desberdintasuna ere oso larria da.
Euskal Herri osoan, INE eta INSEE estatistika insti-
tutuen arabera emakumeek gizonek baino %27
gutxiago jasotzen dute. Eskura dugun azkeneko
inkesta estatistikoa 2012koa da, eta orduan emaku-
meek batez beste 21.192 euro kobratzen zuten, gizo-
nekoek aldiz 28.880 euro.

Egoera injustu honek ekintza politiko erabakiga-
rriak eskatzen ditu, duintasuna eta berdintasuna
administrazio eta enpresen erabakien erdigunean
kokatuko dituen aldaketa funtsezkoa lortuko badugu.
Zalantzarik gabe, kasu askotan gizonezkoak gainetik
dagoela uste du, baina horrez gain sistema kapitalistak
ere prekarietatea eta desberdintasuna sortzen du.
Odolean darama. Gizonezkoak uste ustel hori albora-
tzen ez duen bitartean eta egungo sistema desegin eta
alternatibo bat sortzen ez dugun bitartean, prekarieta-
teak eta desberdintasunak hor jarraituko dute; beste
sistema batzuk antzekoak dira horretan (sozialista,
komunista, arabiarra...). Euren burua antikapitalista-
tzat eta ezkerrekotzat dutenek (politikariak, sindikalis-
tak, mugimendu sozialetako kideak...) gizonen eta
emakumeen arteko egiazko berdintasunean oinarritu-
tako eredu sozial eta ekonomikoa eraikitzeko borro-
katu behar lukete.

Juan Mari Arregi

Lan prekarietateak eta soldata desberdintasunak 
emakume aurpegia dute

EKONOMIAREN TALAIAN - TERMOMETROA

Bahea
Aingeru Epaltzak Noticias de
Navarran esanak: 

HASI A’UWEN HIZKUNTZATIK eta
zig-eraino, guztira 1.264 hizkuntza.
Munduan 6.000 bat hizkuntza
badaude, Termcat terminologia
zentroak gutxi-asko seitik bat
zerrendatu eta informazio oinarriz-
koa biltzea lortu du. Munduko hiz-
kuntzen hiztegian alfabetikoki orde-
natuta daude hizkuntzak eta
bakoitza 19 hizkuntzatan nola den
emana dago, hala nola, katalanez,
arabieraz, gaelikoz, alemanez, inge-
lesez, espainieraz, euskaraz, frantse-
sez, galegoz, guaranieraz, italieraz,
japonieraz, nederlanderaz, okzita-
nieraz, portugesez, errusieraz,
swahiliz, amazigeraz eta txineraz.

Hiztegian, hizkuntza bakoitzak
besteekiko dituen senidetasunak ira-
kur daitezke, baita non hitz egiten
den, zein den egoera soziolinguisti-
koa, zenbaterainoko bizindarra
duen, ezaugarri historikoak, eta
abar.

Bilaketak egiteko bi modu daude.
Alfabetikoki hizkuntzaren izena
bilatuta, edo estaturen baten izena
eskatu eta bertako hizkuntzen
zerrenda eskaintzen du. Inoiz
entzun gabeko hizkuntzak asko eta
asko dira, hala nola, Amerikako kaa-
por, pacaguara, haisla eta waikino,
eta Afrikako wa maathi, mass, fana-
kalo eta zanaki.

“[Otsailaren 19tik], euskarazko irakas-
kuntza erabat legezkoa da Nafarroako
eremu ez euskalduneko sare publiko-
an. (...) Herriren batean lehen mugi-
menduak hasi badira ere, irabazi berri
den eskubideak teoriaren lainoan gel-
ditzeko itxura du, oraingoz ondorio
praktiko handirik gabe. Eta gainera,
hain dago urrun gure ametsetatik!
Hain zuzen ere, gure ametsetatik hain
urrun zegoelakoz, duela 20 urte, ezker
abertzaleak bere botoak gehitu zizkien
UPNkoei, onetsi berri den aldaketa
berdina atzera botatzeko. (...)
Ondorioz, irekitako zirrituari etekinik
batere atera ahal izan gabe gelditu
gara bi hamarraldi hauetan. Orain,
gauzak desberdin egiteko gogoa
sumatzen da bazterretan. Lehengo
eguneko bozketa lekuko. Hori ez da
eginen, ordea, memoria historikorik
gabe. Nik oroimen ariketa pixka bat
faltan bota dut egun hauetan”.

Tanzanian, Victoria lakuaren ekialdean
bizi da zanaki jendea. Haien
hizkuntzaren berri jaso du hiztegiak.

1.264 hizkuntzari buruzko informazioa
hiztegi bakarrean


