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KATALUNIAN INDEPENDENTZIA LORTZEKO AUKERAK
Espainiako Gobernuan alarma piztu du, baita espainiar
alderdien –eskuineko nahiz ezkerreko–, Konstituzio
Auzitegia moduko erakundeen eta euren terminal
mediatiko guztien artean ere. Jadanik benetako gerra
zikinean sartuta daude denak, katalanen eta euren eko-
nomiaren kontra. Erabili dituzten argudioak asko dira:
enplegua, ogia, pentsioak, aurrezkiak, zerbitzu publiko-
ak, enpresen deslokalizazioa, eta abar. Gerra zikina sus-
tatzen ari direnen arabera, independentzia aldarrikatuko
balitz kaosa nagusituko litzateke Katalunian, honda-
mendia, langabezia eta pobrezia ere haziko lirateke,
pentsioak ezin ordainduta, Europa eta gainerako mun-
dutik isolatutako herrialdea litzateke. Beldurra eragiteko
argudioak dira, herritarrek botoa askatasunean emateko
duten eskubidea murrizteko saiakera larria.

Badaude, ordea, arrazoiak pentsatzeko Katalunia
independentea ekonomikoki bideragarria izango litzate-
keela, ongizate gehiago ekarriko lukeela eta merkatuek
konfiantza handiagoa izango luketela Kataluniarengan,
Europako herri aberatsenetako moduan segituko bailu-
ke. Hori ez dute katalanek soilik esan. 1992ko eta

2004ko Ekonomia Nobel saridunek, Nazioarteko
Moneta Funtseko zuzendari ohiek, Eurostatek, Suitza-
ko Bank Credit-ek eta Bundestag banku alemanak,
Financial Times, The Wall Street Journal eta beste hainbat
hedabidek… Horiek guztiek Kataluniaren independen-
tziaren aldeko datuak eman dituzte.

Ondorioz, desiragarria litzateke guda zikina baztertu,
mehatxuak egiteari utzi eta hondamendia iragartzen
duten argudioak eman ordez, herritarren artean eztabai-
datzea kontrako eta aldeko argudio ekonomiko serioak,
bai Kataluniarentzat, baita Euskal Herriarentzat ere.
Hor daude, adibidez, Josep Borrell eta Joan Llorachek
esandakoak Los cuentos y las cuentas de Cataluña liburuan,
dirudienez TV3n betoa jarritakoak –telebista kateak dio
elkarrizketa proposatu diela egileei hauteskundeak igaro
ondoren–. Herritarrek eskubidea dute zehaztasunez
jakiteko aldeko eta kontrako argudio ekonomikoak zein
diren. Eta behin bozketa eginda, denek errespetatu
dezatela hautestontziek diotena, eta kasu honetan, hobe
erreferenduma balitz.

Juan Mari Arregi

Katalanen ekonomiaren kontrako gerra zikina
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AMEZKETA, GAINTZA, Ber-
gara, Arama eta Elgetako
udalek jaso dituzte epaiak.
Lehenengo, Amezketako
eta Gaintzako udalen albis-
tea iritsi zen. Bi udalok
aktak euskara hutsean
bidaltzea zilegi zela erabaki
zuen Donostiako Epaite-
giak. Horrela, Carlos
Urquijo Espainiako Gober-
nuko EAEko ordezkaria-
ren helegiteen aurkako
epaiak eman ditu epaite-
giak.

Epaiak dioenaren arabera,
EAEko Euskararen Legeak horreta-
rako eskubidea ematen die Gaintza-
ko eta Amezketako udalei. Hortaz
gain, abokatu eta prokuradoreen
ordain-sarien kostak ordaintzera
zigortu du Espainiako Gobernu
Ordezkaritza. Ordezkaritzak epaia
errekurritzeko aukera du datozen
egunetan.

Udalak erabaki guztiak Espainia-
ko Gobernu Ordezkaritzara bidal-
tzera derrigortuta daude. Udal
batzuek erabaki horiek euskaraz har-
tzen eta idazten dituzte, eta beraz,
gaztelaniara itzuli gabe bidali izan
dituzte Gobernu Ordezkaritzara.
Urquijok errekerimenduak eta hele-
giteak ezarri zizkien gaztelaniaz behi-
nik behin ez zituztelako bidaltzen.

40 udal inguruk aktak
euskara hutsean bidaltzea-
gatik errekerimendua edo
helegitea jaso zuten. Aktez
gain, beste bost gairen
inguruan jarriak ditu Car-
los Urquijok errekerimen-
duak eta helegiteak.
(Zerrenda osoa:
www.argia.eus/argia-aste-
karia/2451/udalerri-eus-
kaldunak-jomugan).
Gaintzako eta Amezketa-

ko udalek jaso duten epai
bera izan dute geroxeago

Elgeta, Bergara eta Aramako uda-
lek. Aldeko epaiak eman izanak
ordea, ez du esan nahi hemendik
aurrerakoak hala izango direnik.
Lekeitioko Udalak adibidez, kontra-
ko epaia jaso zuen. Euskararen
Legearen anbiguotasuna baliatuta
epaileek aldeko edo aurkako epaia
eman dezakete, baita auzitegi bere-
koek ere.
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Udaletako aktak euskara hutsean: 5-1 doaz irabazten partida

Kontseiluak eta UEMAk deituta,otsailaren 28an,
udalerriak euskaraz aritzeko aldarria egin zuten ehunka
lagunek.


