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HAU ARGITARATZEN DENERAKO, Europar Batzordea
bilduta egongo da gerrak eta goseak sortutako milaka
lagunen migrazioaren arazoa aztertzeko. Gerratik ihesi
zebilen siriar nerabeak eman zuen irtenbidearen gakoa:
“Ez baduzue gu Europara etortzerik nahi, gelditu
gerra”. Irtenbideak aipatzen hasita, jende horren jatorri-
ko herrietako baliabide naturalak errespetatzea lagunga-
rri suerta liteke, egun atzerriko herrialdeek esplotatzen
baitituzte. Baita herri horien garapen sozioekonomiko-
an inbertitzea ere, paradisuaren bila doazen milaka lagu-
nen hilotzak Mediterranoan barrena ibiltzea buka
dadin. Hori gertatu bitartean, Europako ateetan dauden
milaka lagunen tragedia konpondu beharra dago.

Europako gobernuak, hartzeko prest dauden
migratzaileen kuota eztabaidatzen ari dira, nor baino
nor zekenago: euren aukera ekonomikoen arabera
hartuko ei dute erabakia. Baina konponbide ekonomi-
koa badago, dirua egon, badagoelako. Aurrekontuen
banaketan lehentasunak jartzea besterik ez da. Hala,
datorren urteko gastu militarraren zati bat gelditzea-
rekin nahikoa litzateke mundu mailako egoera larria

konpontzeko. Munduko gastu militarra 1,662 bilioi
eurokoa izan zen 2014an. Europan 410.000 milioi
euro gastatu ziren, Ipar Amerikan 560.000 milioi
euro. Espainiako Estatuan 16.000 milioi euro bideratu
ziren gastu militarrera, biztanleko 368 euro –gastu
farmazeutikoa, berriz, biztanleko 259 eurokoa izan
zen–. Espainiako Estatuak 27.000 milioi euroko zor
militarra dauka pilatuta, 2024 urte arte ordaindu
beharrekoa, zer eta 87 Eurofighter ehiza-hegazkin,
289 Leopard gurdi eta 80 torpedo erosi dituelako.

Europan gobernuek eta oposizioek berrarmatzeko
politikak aurrera eramaten dituztela kontuan hartuta,
zinikoa behar du izan esateko ez daukagula aurrekon-
turik jazarpen politikoa eta gosea jasaten ari diren
milaka lagun hartzeko. Utzi berrarmatzeari, ezabatu
aurrekontu-partida militarrak –nahiago genuke beti-
ko, baina gutxienez datorren urtekoak– eta hala kon-
ponduko ditugu gerraren ondorioak eta gosea.
Borondate politikoa baino ez da behar horretarako.

Juan Mari Arregi

Gelditu gastu militarra
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Bahea
Maren Belastegi UEMAko
lehendakariak UEMAko udalei
bidalitako gutunaren zati bat,
Siriatik ihes egindako errefuxiatuei
laguntzeko sortzen ari diren babes
ekimenen harira: 

KONTSUMITZAILEEN hizkuntza
eskubideak bermatzeko egindako
dekretuaren azken berritasuna da.
Eusko Jaurlaritzak saltoki handiei
laguntza eskainiko die euskara
gehiago erabil dezaten.

Dekretua 2008koa da, eta ez du
eragin handirik izan. Otsaileko iker-
ketak erakutsi zuenez, dekretuaren
betetze-maila oso txikia da:
%22koa. Alde handiak daude sek-
tore batzuetatik besteetara. Batez
besteko horretatik gora daude
finantza erakundeak, %50eko bete-
tze-mailarekin, merkataritza-kate
handiak (%35,3) eta garraioak
(%25,5). Batez bestekotik behera
daude posta eta komunikazioa
(%16,7), energia (%7,1), merkatari-
tza oro har (% 6,3; merkataritza
guneetan % 3 eta hipermerkatu eta
supermerkatuetan % 1) eta etxebi-
zitza (% 2,4). Beste datu bat: salto-
kien erdiek ez zekiten dekretua
bazenik ere.

Dekretuaren eraginkortasun eza
frogatu baino lehen, euskalgintzako
hainbat eragilek kritika egin zion
Jaurlaritzari, dekretuak ez baitzuen
aurreikusten dekretua ez betez gero
inolako isunik edo betebeharrik. 

Eusko Jaurlaritzak berak, erabile-
ra-emaitzak ikusita onartu zuen
hobekuntzarako tarte handia dago-
ela. Horrela, hiru ildo nagusi gara-
tuko ditu 2015 eta 2016an. Batetik,
enpresa traktoreekin lankidetza
hitzarmenak sinatuko ditu kontsu-
mitzaileen hizkuntza eskubideak
bermatzeko. Bigarrenik, diru-
laguntzetan 500.000 euro emango
ditu saltoki handietako hizkuntza
paisaia aldakorra euskaraz ere jar-
tzeko eta langileak trebatzeko.
Hirugarrenik, doako itzulpen zerbi-
tzua eskainiko die on line merkata-
ritza sektoreko enpresei, bezeroei
eta hizkuntza pasaiara zuzendutako
ahozko eta idatzizko informazioko
testu laburrak euskaratzeko.

Diru-laguntzak eta itzulpen zerbitzua
saltoki handiek euskara erabil dezaten

Azkoitiko elkarretaratzea.

“Udalerri euskaldunak garen heinean,
gure esku dago etorri berriei hizkuntza
ere ematea, elikagaiekin, arropekin
edo aterpearekin batera. Gure artean
errotuko diren ehunka errefuxiatuei
euskara ematea modu ederra da beso
zabalik hartzen ditugula erakusteko.
Ikastolak, eskolak eta euskaltegiak
zabaltzeko ordua da, beraz. Era
berean, erakunde publikoetatik bide-
ratuko den laguntza euskara ikasteko
ere izan dadin bermatzea dagokigu”.
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