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Espainia eta Portugaleko gobernuek euren terminal
mediatikoak erabiliz kexa agertu dute Tsiprasek age-
rian utzi dituelako. Arrazoia: greziarrek azaldu dute
gobernu horiek euren plan alternatiboa hondatu nahi
izan zutela Europako Batasunak egindako bileretan.
Hain justu, Espainia eta Portugal Troikari fidel izan
dira eta austeritate politikak ezarri dituzte euren
herrialdeetan. Greziako Gobernuak aldiz erakutsi du
badaudela beste alternatiba politiko eta ekonomikoak
austeritateari aurre egiteko, EBko gainerako herrial-
deen presioa jasan arren, Alemaniarena nagusiki.

Zentzu horretan, “gure esperantza” zen Grezia
berria, herritarrekin hartutako konpromisoak bete-
tzen ari da. Hala, herritarrak erreskatatzen hasi da
bankuak erreskatatu beharrean. Jadanik abian jarri
ditu lehenengo legea onartzeko tramiteak, “krisi
humanitarioari” aurre egitea helburu duena. Pobre-
zian dauden 300.000 familiaren egoera hobetu nahi
dute elektrizitatea doan emanez, etxebizitzen alokai-
rurako laguntzak eskainiz eta elikadura bonoak bana-
tuz. Planak 2.000 milioi euroko kostua du eta funts

europarrekin eta zerga-bilketaren hobekuntzarekin
finantzatuko da.

Greziako Gobernua erakusten ari da badakiela
EBrekin negoziatzen funtsezko helburuak alboratu
gabe. Modu horretan, aurreko gobernuaren austerita-
te neurriak ezartzeari uko egin dio. Gutxieneko solda-
ta handitu egin da –Espainiako Estatukoaren gainetik,
bide batez esanda–. Etxeko kontuetan erabakiak
hartu ahal izateko nazio subiranotasuna berreskuratu
da. Orain ez da beharrezkoa izango hazkundea
%4,5ekoa izatea, Syrizak proposatu bezala %1,5ekoa
baizik. Eta azkenik, zorra kitatzea lortu ez bada ere,
dirua itzultzeko baldintzetan hobekuntza handia izan-
go du hemendik aurrera Greziak, epeak eta interesak
kontuan hartuta. Hori guztia Troikaren aurrean
belauniko jarri gabe, Espainia eta Portugal ez bezala.
Horregatik egin dute zaunka Greziako Syrizaren kon-
tra, bidea erakusten ari delako merkatuen Europatik
aldendu eta Europa sozial baterantz egiteko. n

Juan Mari Arregi

Grezia bidea erakusten ari da
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Eusko Jaurlaritza Beizamako Udalaren 
akten auzian pertsonatuko da

ORAINGOZ, Beizamako Udalaren
auzian baino ez da pertsonatuko
Eusko Jaurlaritza. Bazirudien epai-
tegietan diren gainerako udalen
auzietan ere pertsonatuko zela,
baina ez du halakorik adierazi
zehazki Patxi Baztarrika Hizkuntza
Politikarako sailburuordeak.

UEMA Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatearekin bilera eginda
gero, Baztarrikak adierazi du ez
dutela ezer baztertzen eta ikusiko
dutela hurrengo pausoak zeintzuk
izango diren. UEMAk, Jaurlaritzak
Beizamako Udalari emango dion
babesa besteetara zabaltzea nahi du.
Bileran hiru eskaera egin dizkio
udalerri euskaldunen erakundeak
Jaurlaritzari: bi erakundeen artean
koordinatzea estrategia juridikoa;
Udal Lege berria udalok babesteko
prestatzea; arnasguneak sendotzeko
urratsak emateko mahai bat osatzea.

Patxi Baztarrikak Legebiltzarrean
adierazi duenez, administrazioen
arteko harremanetan bi hizkuntza
ofizialetako edozein erabil daiteke,
batak bestearen beharrik gabe.
Espainiako Gobernu ordezkaritza
behartuta dago hizkuntza ofizialeta-
ko edozeinetan tramiteak egitera.

Eusko Jaurlaritzak afera honetan
zer egin beharko lukeen galdetuta,
duela gutxi ondokoa zioen Paul
Bilbao Kontseiluko idazkari nagu-
siak ARGIA aldizkarian: “Jaurlari-
tzak uste badu Euskararen Legea-
ren irakurketa zurruna egiten ari
direla, baina lege horrek berak
aukerak ematen dituela, epaikete-
tan egon beharko luke udalerrien
defentsan. Kontrako epaiak egon
daitezkeela aurreikusita B plana ere
eduki beharko luke. Hau da, baloia
Legebiltzarrean utzi behar da eta
pentsatu zein moldaketa egin behar

zaizkion legeari halako gauzak
saihesteko”.

Espainiako Gobernuak EAEn
duen ordezkari Carlos Urquijok
hogei udalerri inguru salatuak ditu
udal aktak euskaraz baino ez helaraz-
teagatik Gobernuari. Hogei bat auzi-
tara eramanak, eta beste hogei bati
errekerimendua egina. Urquijok Eus-
kararen Legea du helduleku, eta
haren esanetan, udalek barne aktak
ezin dizkiete igorri Gobernu ordez-
karitzari euskara hutsean, gaztelaniak
alboan behar du. n

Otsailaren 28ko manifestazioa,
Kontseiluak deitua, Urquijok auzitara
eramandako udalak babesteko.
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