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AZKENALDIAN EUSKAL HERRIAN ere ustelkeriari
loturiko informazioak zabaldu dira. Ezin konpara-
tu, ekonomikoki behintzat, Espainiako Estatuan
azaleratu den egoerarekin. Baina Euskal Herria ez
da irla bat ustelkeriaren arloan, hortxe daude epaite-
gietan pilatzen ari diren auziak. Horietan guztietan
diru publikoa da protagonista: lapurtu egin dute,
eskuratu, harrapatu, bidegabe erabili… Ehunka
milioi euro izan daitezke “lurrundutakoak”, kudea-
tzaile politikoak eta euren alderdiak ustelkerian
erori direlako antza. Ia alderdi guztiak daude zipriz-
tinduta: De Miguel auzian esaterako, baita Hiriko,
Epsilon eta Kutxabanken ere, EAJ eta PSEren ger-
tukoak daude tartean. PP ere zikindu da Bilboko
egoitzarekin eta Gasteizko San Antonio eta Iradier
Arena eraikinekin. Gipuzkoan Bidegi afera dauka-
gu, EAJri bete-betean eragin diona, Lasarte-Orian
berriz Urchuegia PSEko alkatearen auzia, eta Nafa-
rroan Osasunako iruzurra, eta zer esanik ez, Nafa-
rroako Kutxaren xahuketa.

80 lagun baino gehiago ari dira ikertzen auzi
horietan, eta egoera larriagotu egin daiteke iritzi

publikoaren aurrean, laster lehia elektoralean sartu-
ko baikara. Arriskua egon daiteke ustezko iruzur
horiek guztiak alderdikeriaz erabiltzeko. Guztion
onerako, eta batez ere, administrazio gardena lor-
tzeko, beharrezkoa da sakoneraino ikertzea zer ger-
tatu den eta erantzukizunak garbitzea prebarikazioa
egon den kasuetan, baita eroskeria, influentzia-trafi-
koa, diru-zuriketa, administrazio publikoan eta kon-
tratazioetan iruzurra, merkataritza-dokumentuetan
faltsukeria, eta konkurtso eta enkante publikoetan
prezio-aldaketa egon denean ere.

Jakin behar da erabilitako dirua ikertuak izaten
ari diren horiek eurentzat erabili duten ala beste
batzuk dauden tartean, fisikoak edo juridikoak.
Alderdi politikoek etekinik atera al dute? Baina
batez ere, aurkitu behar dira ehunka milioi euro
horiek eta diru-kutxa publikoetara itzuli. Diru-
publikoarekin jolasik ez. Eta norbera bere buruaren
kargu egin dadila!  

Juan Mari Arregi

Diru publikoa, aurkitu eta itzuli
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DUELA HOGEI URTE Donostiako
Bagera euskara elkarteak Mintzala-
guna jarri zuen abian. Euskara ikas-
ten ari zena euskaraz zekien batekin
elkartuko zen eta bigarrenak lehe-
nengoari mihia euskaraz dantzatzen
lagunduko zion. Arrakasta izango
zuen zalantza handiak zituzten
batzuek, besteak beste, ez baitzuten
elkar ezagutzen. Orduz geroztik,
erruz zabaldu da ekimena Euskal
Herrian.

Mintzanet.net webguneak antze-
ko funtzioa betetzen du. Alde han-
diena da, munduko edozein txokota-
ko bi biztanle jartzen dituela
harremanetan, teknologia berriei
esker. Bidelariak eta bidelagunak
dira istorio horietako protagonistak.
Bidelariak euskara hobetzen ari dire-
nak dira, eta egitasmoan parte hartu
ahal izateko euskara maila gutxiene-
koa eskatzen zaie, hau da B1 maila
izatea. Bidelagunei berriz, ez diete

inolako titulurik eskatzen euskara
maila frogatzeko. Haiek borondatea
eta pazientzia behar dute izan. 

Bada, Mintzanetek bidelagunak
behar ditu munduko edozein baz-
terretan euskara ikasi nahian dabil-
tzanei, pantailatik pantailara bada
ere, hitz egiteko aukera eman ahal
izateko.

Argazkian Rocio Korta (73 urte) eta 
Mila Altuna (85 urte) azpeitiarrak.
Mintzaneten bidez bi astean behin 
Sofía Cisneros eta Gorka Fernández
bidelariekin hitz egiten dute.
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Udaltop topaketak 
udalen lege mugez

arituko dira
EZ DA GAI BAKARRA IZANGO, baina
azken aldian bero-bero dabilen afera-
ri helduko diote. Udaletako Euskara
Zerbitzuen topaketak apirilaren 29an
eta 30ean izango dira Lasarte-Orian,
urtero bezala. Hitzaldi batzuen izen-
buruak ikusita asma daiteke nondik
norakoak izango diren hausnarketak:
- EAEko Udal Legea. Zertan hobe deza-
ke udaletako hizkuntza politika? (Zelai
Nikolas, legelaria).
- Hobetu daiteke EAEko Udal Legea
Udalek lana euskaraz egin dezaten?
(Iñigo Urrutia, zuzenbide irakaslea).
- Euskararen erabilera zerbitzu publiko-
an: Parisetik Uztaritzera. (Eneritz
Zabaleta, zuzenbide irakaslea).
- Aldatu daiteke Euskararen Legea?
Aldatu behar da? (Iñigo Lamarca,
legelaria).

Antolatzaileak Gipuzkoako Foru
Aldundia eta Lasarte-Oriako Udala
dira.

Interneten euskaraz aritzeko boluntarioak
behar dituzte Mintzaneten


