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EGOERA EKONOMIKO ETA POLITIKOARI ez bazaio
lehenbailehen buelta ematen, gure gazteria bazterke-
ria sozialean bizitzera beharturik aurkituko da. Eta
nolako jendartea sortu dezakegu, horren zati garran-
tzitsuena, etorkizuna eraikitzeko ardura duen gazteria,
sozialki bazterturik baldin badago? Benetan, egoera
larria eta kezkagarria da honakoa. Ekonomia Lanki-
detzarako eta Garapenerako Erakundeak (ELGE)
gogorarazi digu egoeraren larritasuna, mahai gainean
datu estatistikoak jarrita.

Erakunde horren txosten baten arabera, Espainia-
ko Estatuan 16 eta 29 urte artean dituzten gazteen
erdiak –Hego Euskal Herriaz ari da– ez dauka gaita-
sunik ordenagailuak lanerako erabiltzeko. Espainia
azken aurreko postuan dago –Italiaren aurretik baino
ez– Korea txapeldun den arlo horretan. ELGE osa-
tzen duten munduko 34 herrialde garatuenetan, 35
milioi gazte daude ez ikasi ez lan egiten dutenak.
Horrek esan nahi du ez daudela prest herrialde horie-
tako hezkuntza sistema, gizarte edo mundu labora-

lean parte hartzeko. Izan ere, nola ikasiko dute lan
arlora aplikaturiko informatika, lanik ez badute? Eta
okerrago dena, izateko itxaropenik ez badute?

Egungo sisteman barneratze sozialerako tresna
nagusia lana da; garapen pertsonala lan-munduan sar-
tzearekin lotu izan da. Hala, lanik ez edukitzeak herio-
tza zibilera daramatza gure gazteak. Bazterkeria sozia-
lak ondorio ugari ditu: delinkuentzia, droga,
suizidioak, eta bere gazteak zatikatu eta hiltzen dituen
jendarte gaixo bat sortzea. 

Gobernuen erantzukizuna funtsezkoa da –izan
Madril, Gasteiz edo Iruñekoa–, baita eragile politiko,
ekonomiko eta sozialena ere. Gazteen langabeziaren
odolustea geratu beharra dago eta indar gehiago bide-
ratu behar da enplegu duina sortzera. Bestalde, gure
sare industriala kontuan edukiko duen hezkuntza sis-
tema eta politika sozialak behar ditugu: lanbide hezi-
ketaren alde egin behar da bai ala bai.

Juan Mari Arregi

Bazterketa sozialera behartuta gazteria
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HAINBAT HERRITAN hala gertatu
zen. Mediku eta pediatrek udako
oporrak hartu zituzten eta elebi-
dunak ziren haien ordezkoak,
batzuetan, elebakar erdaldunak
ziren. Herritarren eta euskalgin-
tzako eragileen presioari esker
ordezkoak euskaldunak izatea
lortu zuten kasu batzuetan. 

Aurten gisa berean ibili beha-
rrik egon ez dadin, Osakidetzari
eta Osasunbideari prebentzio
lana egiteko eskatu zaie. Eskaera

ondokoek egin dute: Kontseilua-
ren baitan biltzen den osasun-
gintza lantaldeak (Behatokia,
EHE, OEE, Topagunea eta
UEMA), LAB, Medikuntzako
Asanblada eta Berdin elkartea.

www.euskarazbizinahi dut.eus
webgunean, herritarrek osasun
zerbitzua euskaraz jasotzeko
izan dituzten arazoen berri ema-
teko modua izango dute hemen-
dik aurrera. Behatokiak bidera-
tuko ditu eskaera edo kexak.

Zumaiako osasun zentroan mediku eta pediatra erdaldunak elebidunez
ordezkatzea lortu zuten iaz.
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Udako pediatra ordezkoa 
euskalduna izan dadin

Hizkuntza Gutxituen 
Europako Ituna berresteko

beste aukera bat
FRANÇOIS HOLLANDE Frantziako Estatuko
presidenteak gutuna bidali die alderdikide
dituen diputatu bretoi bati eta senatari biar-
nes bati. Idatzi horren bidez dakigu, beste
behin, Hizkuntza Gutxituen Europako
Ituna berresteko bidea abian dela. 

2012an, ituna berretsiko zuela esan zuen
presidenteak eta nonbait esandakoa bete-
tzeko asmoa du. Kontua da promesa eta
saiakera gehiago izan direla eta 23 urtez
Frantziako Estatuak ez duela halakorik
berretsi. Hollandek ez luke erreferenduma-
ren bidea aukeratuko, gobernuak egin beha-
rreko lege konstituzionalarena baizik. Parla-
mentuko diputatu eta senatarien hiru
bostenak baiezkoa eman beharko luke. 

Ituna berrestea, ez berrestea baino hobe.
Dena dela, Espainiako Estatuak 2001ean
izenpetu zuen eta badakigu zein jarrera duen.
Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak
hortaz, horrela dio Berrian: “Orain, berrestera
doala, mesfidantza puntu batekin begiratzen
ahal diogu kontu horri. Zenbateraino gure
hizkuntzen berreskurapenerako beharko lira-
tekeen engaiamenduak hartuko lituzkeen”.


