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APIRILAREN 18AN hainbat mobilizazio egingo da
TTIPen kontrako borroka eguna dela-eta, baita Eus-
kal Herrian ere, gure funtsezko eskubide sozialak eta
ingurumena mehatxatzen baititu. Europa eta Ameri-
kako Estatu Batuen arteko Merkataritza eta Inber-
tsiorako Hitzarmena delakoa –ingelesezko akronimoa
TTIP da–, AEB eta Europaren artean negoziatzen ari
diren tratatua da, bi lurralde horien arteko “inbertsioa
eta merkataritza handitzeko, esplotatu gabe dagoen
merkatu transatlantiar potentziala errealitate bihur-
tzeko eta aukera ekonomiko berriak sortzeko, enple-
gua eta hazkundea sortuz, merkaturako sarbidea
hobetuz, araudia bateratuz eta munduko arauen nora-
bidea markatuz”.

Akordioa iluntasun handiz ari dira negoziatzen,
ezkutatu nahian baitabiltza egiaz AEBek inposatu
nahi dutena: merkataritza eta inbertsio harremanak
desarautzea, Europan bere filosofia zabaltzeko.
Hala, finantza, industria eta politika gidatzen dute-
nek botere gehiago izango dute. Azken batean,
AEBek bilatzen dutena da lan eskubideak murriztea,

izan ere Lanaren Nazioarteko Erakundearen zortzi
hitzarmenetatik bi baino ez ditu sinatu gobernu
estatubatuarrak. Lan ordezkaritzarako eskubidea
mugatu eta soldatak jaitsi nahi ditu, baita zerbitzu
publikoak eta Justizia pribatizatu ere, inbertsioetan
sortutako auziak arbitraje pribatuaren esku utziz.
Ingurumenari dagokionez, akordioak transgenikoen
sarrera erraztuko luke eta frackinga erabiltzeko
debekuak ezabatu, Euskal Herriko zenbait tokitan
mugimendu sozialek lortutakoa, alegia. Horrek bere-
biziko garrantzia izango du gure nekazaritzarako eta
ingurumenerako.

Ez bada lortzen geratzea AEBek inposatu nahi
duen gizartearen eta ingurumenaren kontrako dina-
mika, gure eskubideen hurbileko etorkizuna hilgarria
izango da. Ea herritarrak gainera datorkigunaz jabe-
tzen diren. Kontzientzia hori sortzeko, berriz, mugi-
mendu sozialek, sindikatuek eta politikariek erantzu-
kizun handia dute.
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TTIP, gure eskubideei mehatxuka
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Mediku euskalduna eskatu nahi 
eta ez dakizu nola? Berdin elkarteak

lagunduko dizu

HAINBAT OSASUN LANGILE eta era-
biltzaile dira Berdin elkartearen
sortzaileak. Osasun arreta euska-
raz jasotzeko eskubidea ardatz
delarik, herritarrak euskararen era-
bileran urratsak ematera adoretze-
ko baliabideak eskura jarriko dituz-
te elkar teko kideek. Berdin
elkartea apirilaren 28an aurkeztuko
dute Durangon.

Elkarteko kideen ustez, osasun
arreta eta hizkuntza banaezinak
dira. Hala, kalitatezko osasun arre-
ta pazientearen lehentasunezko
hizkuntzan eskaini behar da. Hiz-
kuntza guztietan ezinezkoa bada
ere, EAEn ofizialak diren hizkun-
tzetan aritzea bermatu behar dela
uste dute.

Begi-bistakoa da osasungintza-
ko zerbitzu guztietan ez dagoela
ar reta euskaraz bermatuta, eta

elkartearen helburua herritarren
eskubidea bete dadin presio egitea
da. Aitor Montes da elkartearen
sortzaileetako bat, eta berak sarri
esan izan du, osasungintzan euska-
razko arreta eskatzea zaila egiten
zaiela euskaltzaleei ;  batetik,
pazientea sarri kezkatuta eta urduri
doalako medikuarenagana osasun
arazoak tarteko, eta bestetik, osa-
sungintzako barne egiturak kon-
plexuak dira eta funtzionamendu
mekanismoak ulertzea ez da batere
erraza.

Horregatik, elkarteak osasun
arloko profesionalak eta osasun
zerbitzuen erabiltzaileak harrema-
netan jarri nahi ditu, eta herritarrei
informazioa eta aholkularitza
eskaini nahi dizkie euskaraz arta-
tuak izateko eskubidea aldarrikatu
dezaten.

Asteburu oparoa izango da
apirilaren 18 eta 19koa. Larunbatean
Euskal Herrian Euskarazek Euskaraz
Bizi Eguna ospatuko du Otxandion.
Igandean berriz, 
euskaraz bizi eta ikasteko eskubidea
aldarrikatzeko jaia antolatu du
Sortzenek Faltzesen. 


