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Haur bat Budapesteko Millenaris parkean, Europako Batasuna osatzen duten hainbat estaturen banderen aurrean jolasean. ATTILA MANEK / EFE

Metafisikatik
pragmatismora
Europaren nortasuna europazalerik
amorratuenen kezka izan da hainbat urtez.
Ekonomiak zokoratutako eraikuntza
proiektuan,baina,hainbat adituk diote
krisitik irtetea bezain garrantzitsua dela
izaera hori zer den definitzea
eta gizartean sustatzea.

Mikel Rotaetxe
strasburgoko Notre
Dame katedrala hautatu zuen Jacques Delors Europako Batzordeko presidente ohiak
Europaren eraikuntzaren zerumugaz mintzatzeko. Urte garrantzitsua izan zen 1992 hura: Sobietar Batasuna errautsean itoa zen
dagoeneko, eta Gerra Hotza iraganeko gertakari bat baino ez zen.
Hala, aro berriek erronka berriak
ezarri zizkioten Europari, eta Europako Batasunak indartsu ekin
zion historiako kapitulu berri
hura idazteari. Herbehereetako

E

Maastricht hirian merkatu bakarra sortzear zela, Delorsek iragarri zuen proiektuaren hurrengo
pausoa ez zela ekonomikoa, ez finantzarioa, ezta estrategikoa ere:
«Datozen hamar urteetan Europari ez badiogu arima bat ematen, partida galduko dugu betiko».
Historiako paradoxarik handienetako bat da Europaren eraikuntza. 50eko hamarkadan, mendeetan etsai izandako herrialdeak proiektu bakar batean bildu
ziren, eta, orduz geroztik, elkarbizitza eredutzat jo izan dute bat
egite hori. Denboraren poderioz,
batasun ekonomikoa iritsi zen,
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lizazio» moduko bat gertatu zen,
egun ezagutzen dugun Europaren eraikuntza abiatu ostean.
Orduz geroztik Europa hazi
baino ez zen egin, baina ibilbide
horretan amets horrek ez zuen
lortu gizartean irautea. «1950 inguruan, bateratze proiektuak
sostengu zabala zuen», azaldu
zuen bere garaian Ronald Ingle-

Konstituzio Itunaren
porrotaren ostean,
zilegitasuna ez izatea
egotzi diote
Ezberdinen arteko
ezaugarri bateratuak
beharrezkoak dira
krisitik irteteko

eta iraganean balentria hutsa zirudiena egia bilakatzear izan zen
laster, diru integrazioa bidean
baitzen. Baina ibilbide horretan,
ustekabeko porrot bat izan zuen
Europak, ez baitzuen lortu oinarrizkoena: europeismoa gizarteratzea eta nortasun bateratu bat
zintzotasunez definitzea eta sustatzea. Alegia, Kontinente zaharrari Delorsek gutiziatutako «arima» hura ematea. Gogoeta metafisiko hutsa dirudiena, baina,
amaierarik gabeko buruhauste
politiko bilakatu da Europako Batasunean.
Hogei urte geroago Europako
Batzordeko buru izandakoaren
iragarpena airean lausotu da, eta
asko beldur dira partida hura benetan galdu ote den. Hala, herritarrak erakundeez fio ez diren
eremu batean —%47, Eurobarometroaren arabera—, subjektu
geopolitikoak ez du sekula arimarik izango. «Brusela eta Estrasburgotik Europaren aurpegirik
ilunena ezarri digute garaiotan;
murrizketena eta neoliberalismo
basatienarena», dio Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Jean
Monnet katedrako arduradun
Jose Luis Iriartek, «eta, horrenbestez, ez da harritzekoa errezelo
sakona izatea europar ereduaren
inguruan».
Egoera hori aldatu eta Batasunaren etorkizuna bide zuzenera

eramateko, aditu askok diote krisitik irtetea bezain garrantzitsua
dela gogoeta sakon eta zintzoa
egitea Europa bera zer den eta zer
beharko lukeen, eta baita gizartean Europaren gaineko inspirazioa berriz piztea. «Europeismoaz
eta europar identitateaz mintzatzea konplexua da», dio Ulrich
Beck soziologoak, «baina, era be-

Eurobarometroaren
arabera, herritarren
%47 ez dira fio
Europako erakundeez
Europeismoa hurbilago
egon da elite
intelektualetatik,
herritarrengandik baino
rean, beharrezkoa, etengabe eraikitzen ari diren Europa hau ez delako behar bezala ulertu».

Euro-ametsa,
eliteen ametsa
Europaren nortasun krisia agerikoa bada ere, historiako une batzuetan gizartea europazalea izan
dela iritzi diote identitate europarra ikertu duten hainbat autorek.
Compostelako Unibertsitateko
irakasle Xose Manoel Nuñezek,
esaterako, uste du beti egon dela
«Europaren ideia» lauso baina

iraunkor bat gizartean, eta herrialde bakoitzak balio multzo ezberdinekin erlazionatu izan duela azaldu du. «Eraikuntza sustatu
zuten estatuetan, esaterako, bi
mundu gerren ondorio latzei aurre egiteko formula gisa ikusten
zuten Europa», azpimarratu du
Nuñezek, «eta hegoaldeko herritarrek, berriz, diktadurak ahaztu
eta demokrazia berreskuratzeko
giltza gisa».
Baina Europaren aldeko sugar
hori noizbait piztu bazen ere, europeismoa hurbilago egon da elite intelektual eta politikoetatik,
herritarrengandik baino. Europa
subjektu politiko gisa definitzen
duten lehen adierazpenak Erromantizismo garaikoak dira. Victor Hugok, esaterako, batasun politikoaren lehen interpretazioetako bat egin zuen 1849an, Parisko
Bakearen Etxean: «Frantziak,
Errusiak, Italiak, Ingalaterrak
eta Alemaniak bat egingo duten
eguna iritsiko da noizbait, eta elkarren artean borrokatzeko eremu bakarrak merkatuak eta
ideiak izango dituzte». Halako
hausnarketa aitzindarietatik
abiatuta, proposamen paneuropazaleak garatuz joan ziren ondorengo hamarkadetan. XX. mendean, ikuspegi horiek nazioarteko politikara egin zuen jauzia, eta
II. Mundu Gerra amaitu ostean
europeismo horren «instituziona-

hart politologoak: «Integrazioa
bakearen sinonimoa zela uste
baitzen, eta askatasun handia
eman baitzieten agintariei negoziazioei ekiteko». Baina joera hori
ez zen harago joan, eta Inglehartek zioen 70eko hamarkadako krisia zela-eta Europak miresle asko
utzi zituela bidean. 80ko hamarkadan batasunaren aldeko jarrerak areagotuz joan ziren apurka,
baina Maastritcheko Ituna sinatzeaz geroztik, gizartearen europeismoa segada latza bilakatu
zen Europarentzat berarentzat.
«Gauzak ongi badoaz, primeran»,
uste du Stefania Panebianco ikerlariak, «baina jendea ez dago Europaren mesedetan sakrifizioak
egiteko prest».
Azken urteetan Europaren
aurkako iritziak etengabe ugaldu
dira. 2005eko Konstituzio Itunaren porrotaren ostean, zilegitasuna ez izatea eta demokrazia lurperatzea egotzi izan zaio Europari,
eta krisi ekonomikoak batasuna
astindu duenetik, Frantzia eta
Alemaniaren txotxongiloa izatea
leporatu diote. Gainera, globalizazioan elkartekideek subiranotasuna galtzea Bruselari leporatzeak ataka larrian utzi ditu XIX
eta XX. mendeko ikuspegi erromantikoak.

Europako nortasuna
jopuntuan
«Europan, baina Europan gabe».
Hala defini daiteke garaiotako herritarren eta eraikuntza proiektuaren arteko harremana. Gizarteak Europaz duen ikuspegi hori
hainbat ikerketaren aztergai izan
da, eta ugariak izan dira europeismoa eta europar identitatea landu duten adituak. Baina ez da
erraza izan, inondik inora ere, eta
gehienek aitortzen dute Europaz
mintzatzea afera konplexua dela.
Horren harira, Europaren nortasuna lantzea buruhauste latza
izan daiteke, proposamenak ugariak izan direlako eta, batzuetan,
kontrajarriak.
Soziologiako katedradun Manuel Castellsek iritzi dio nortasun

kolektiboa pertsonen bizitzari
«zentzu sinbolikoa» ematen dioten balioen multzoa dela, eta norberaren kidetza sentimendua eta
autodefinizioa indartzen duela.
Esparru nazionaletara mugatuz,
erraza da baieztapen horrekin bat
egitea. Baina zer gertatzen da, ordea, Europara jauzia eginez gero?
Zilegi al da Europako Batasunarekiko nortasun sentimendu bateratu batez mintzatzea halako eremu askotariko batean?
«Bai, zilegi da», uste du Daniel
Reboredo historialariak. «Herritar askok uste dute Europaren
nortasun bat izateak bere jatorrizko identitatea ukatzea dakarrela, baina ez da egia». Ikerlariak
esan du gizartean okerra dela
identitatea bakarra eta aldaezina
dela pentsatzea, eta uste du gizakiari zaila zaiola ikustea identitate bat baino gehiago izan dezakeela. Adierazpen horietan dago,
Bartzelonako Unibertsitateko
Kultura arteko heziketa taldeko
irakasle Ines Massoten arabera,
Europaren nortasunaren erronka nagusia: «Egungo egoera kritikotik irteteko, nahitaezkoa zaigu
ezberdinen artean ezaugarri, jarrera eta sinbolo bateratuei eustea». Nolakoak dira, baina, sinbolo horiek?
Orain arte gailendu den ikuspegia ustezko oinordekotza kultural batean oinarritu da. «Gure
ondasun handienak askatasuna,
bakea, giza duintasuna, berdintasuna eta justizia soziala dira»
esan zuen Txekoslovakiako presidente ohi Vaclav Havelek Europar Identitateari Buruzko Eskutitza manifestuan. «Balio horiek
antzinaroan eta kristautasunean
errotu ziren, eta 2.000 urtez garatzen jarraitu zuten, egungo demokrazia modernoak eratu arte».
Havelen adierazpenen lerro artean, Europaren nortasunaz mintzatzeko garaian nabarmendu
ohi diren balio klasikoak antzeman daitezke: Ilustrazio garaiko
balioak, demokrazia, humanismoa eta kristautasuna. Balio horiez gain, Jurgen Habermasek eta
beste autore batzuek XX. mendeko hainbat termino erantsi dizkiote Europaren identitateari,
hala nola ongizate wstatuaren aldeko sentsibilitate berezi bat.

Kultura aniztasuna
ardatz
Baina ikuspegi hori beira bezain
hauskorra izan daiteke. «Europako gizarteak balio jakin batzuen
pean eraiki dituztela egia bada
ere, gaia korapilatsua da, kristautasunaren aipamenari dagokionez, batez ere», uste du Xose Manoel Nuñezek, «Esandakoa hala
bada, zer gertatzen da europarrak eta musulmanak diren horiekin? Albania ez da Europa?»,
gehitu du. Hala, Europako ustezko balio klasiko horiekin kontu
(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)

Igandea • 2012ko maiatzaren 6a

04 Europaren nortasuna
(Aurreko orrialdetik dator)

handiz ibili behar dela ohartarazi
dute hainbat adituk, etnozentrismotik hurbil egon daitezkeelako.
Bartzelonako Unibertsitateko
irakasle Massotek dio Europaren
identitatea nazio batzuekiko kidetzara eta kultura eredu homogeneo batera mugatzen baldin
bada bere barnean bizi diren gutxiengo kulturalak baztertzen dituela. Identitate klasikoaren iparrorratza norabidez aldatzea proposatu
du
Massotek:
«Funtsezkoa da Europaren nortasuna kultur aniztasunarekin lotzea».
Gogoeta horien harira, Daniel
Reboredok iritzi dio ez dela ukatu
behar Europako Batasuneko
errealitateari zutabe jakin batzuetan eutsi izan zaiola, baina azpimarratu du horrek ez duela zergatik identitatea itxia dela esan
nahi: «Gauza bat da nondik gatozen, eta bestea, nora goazen». Reboredok uste du egungo Europan
identitatea etniarekin lotzea sekulako akatsa dela, eta, hortaz,
ezinbestekotzat jotzen du nortasunak homogeneoa eta itxia ez
duela behar ohartaraztea eta
identitate ireki bat eratzea.

Nortasuna,
Europaren salbatzaile
«Partida irabazteko», Europari
arima emateaz mintzatu zen Jacques Delors 1992ko otsailean. Hogei urte igaro dira hausnarketa
hori egin zuenetik, eta ekonomiak Schumann, Monnet eta Spinelliren ametsa zokoratu duela
dirudienean, aditu gehienek diote Europaren identitatea zer den
adosteak eta gizartean sustatzeak salba dezakeela batasunaren
eraikuntza. Baina aitortu dute
Europa bera aldatu beharko litzatekeela horretarako. «Historiak
erakutsi du identitateak indartzeko modu eraginkorrena etsai
berbera izatea dela», azaldu du
Jose Luis Iriarte irakasleak: «Ez
nuke nahi Txinako kapitalismoak mundua bere egin arte itxarotea nortasun europarra pizteko».
Iriartek adierazi du batasunaren
egungo egoera ez bada aldatzen
eta ez bada demokratikoagoa izaten ez dela nortasun erreferente
izango sekula, «baina, betiere,
egia da gauza bat nortasuna dela
eta beste bat eraikuntza».
Galdera horiek guztiek erantzuna topatzen duten heinean
Europa zerumuga lauso baterantz eraikitzen jarraitzen dihardu, herritarren mespretxua bidelagun. Edozein estrategia ekonomiko bezain garrantzitsua omen
da identitate europarra zehaztea
eta europeismo demokratiko bat
sustatzea, «kulturak maitemintzen gaituelako, ez merkatuek eta
burtsek». Denborak esango du
Europa erronka horri eusteko gai
den ala ez. Denborak eta europarrek, ez beste inork.

Europako Parlamentuaren osoko bilkura, Estrasburgon. CHRISTOPHE KARABA / EFE

Juanjo Alvarez · Nazioarteko Zuzenbidean katedraduna EHUn

«Europeismoa berriz pizteko, egiten ari
ez dena egin beharko luke Europak»
M.Rotaetxe
Europazale sutsutzat jotzen du
bere burua Juanjo Alvarez abokatuak (Zumaia, 1964). Nazioarteko
Zuzenbidean katedraduna da
Euskal Herriko Unibertsitatean,
eta, horrez gain, Eurobask Europako Mugimenduaren Euskal
Kontseiluko kidea. Egungo batasunarekin bereziki kritikoa bada
ere, europarren etorkizun bakarra «Europa gehiago» dela iritzi
dio.
G Eurobarometroaren arabera, herritarren %47 ez dira fio Brusela eta
Estrasburgoko erakundeez. Zerk
huts egin du Europaren eraikuntzan
herritarrek halako jarrera izan dezaten?
E Lehenik eta behin, uste dut
Europako Batasunak berak ez dakiela nora doan, zein den bere jomuga. Eraikuntza oso ahula izan
da Europa alde horretatik, baina,
hala eta guztiz ere, etengabe eraikitzen jarraitu du. Horrez gain,
«Europaren pozoia» bere egitura
propioan dago, elkarlana eta bateratzea ez baizik gobernuen arteko harremanak, jarrera berekoiak eta autarkiak lehenesten
dituelako.
G Nola alda daiteke egoera? Europeismoak herritarra maitemin dezake berriro ere?
E Hala izatea nahiko nuke. Europaren aldekoak garenoi sekula
bete ezin daitekeen utopia luzatzea egotzi izan digute, eta batasunaren lema daramatenen alde
egotea. Baina ez da hala, eta, nire
ustez, bada belaunaldi berri bat,
mugarik gabeko Europa honetan
jaiotakoa, zeinak ez duen estatuaren ikuspegi klasiko eta itxia. Belaunaldi horrek, gainera, badaki
bateragarriak izan daitezkeela

bere jatorriko nortasunak eta balioen Europaren aldeko sentimena.
G Zer egin beharko luke Europak jarrera horiek areagotzeko?
E Nahitaezkoa da estatuen berekoikeriak lurperatzea eta, horrez
gain, arrisku komunei elkarrekin
aurre egiten jakitea. Hala, bateratze gehiago behar da, eta integrazioari beldurra kentzea. Azkenik,
Europari ezinbestekoa zaio demokrazia areagotzea, eta Europako demos-aren irakurketa demokratikoagoa egitea. Europeismoa
berriz pizteko, garaiotan egiten
ari ez dena egin behar du Europak.
G Entzun ohi da herritarrek ez dutela sinesten Europan. Zer esan nahi
dugu Europa esatean, kasu horretan? Brusela eta Estrasburgoko erakundeak, ala Europako proiektua,
bere osotasunean?
E Ezinezkoa da gizarteko gaitz
guztiak leporatzen zaizkion Europa batez maitemintzea. Baina laguntza ekonomikoak eskuratzeko garaian, denok hartzen dugu
Europako bandera eskuetan. Autokritika hori egin beharra dagoela uste dut. Dena den, uste dut
Europaren alde dagoen isileko
gehiengo bat dagoela herritarren
artean. Eta Europa gorrotatzen
duten horiei galdera hau egingo
nieke denei: zeintzuk dira Europatik alde egiteko ordaindu beharrekoak? Hemen jarraitu behar
dugula ikusiko lukete.
G Europak aurpegi asko dituela
diote. Zein alderdiri eutsi behar zaio
«eliteen Europa» eta «neoliberalismoaren Europa» etiketak ezabatzeko?
E Gobernuetako eliteek Europa
beren interesen mesedetan manipulatzen dute etengabe, eta hori

GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

onartezina da. Baina Europa
aniztasunean eginiko batasun
gisa ikusten badugu –bai guk eta
bai politikariek—, globalizazioak
eragindako auzi eta arazoei elkarrekin eusteko bidea gisa ikusten
badugu, eta Europa Herrien eta
nazioen Europa dela ohartzen bagara, egoerari aurre egin diezaiokegu.
G «Herrien eta nazioen Europa»
aipatu duzu, hainbat korronte abertzalek bezala.Etorkizuneko alternatiba dela uste duzu?
E Herrien Europa funtsezko giltzarria da. Herritarraren eta Europaren artean dagoen demos bakarra eta subjektu politiko onartu bakarra estatua bada, ez goaz
ondo. Estatuei nahitaezkoa zaie
ulertzea Europa herritarrek eta
herriek eraikitzen dutela, eta behar guztiak ez direla berak. Adibidez, ongi legoke diru laguntzen
eskualdeko ikuspegi bat garatzea, non Euskal Herriak laguntzak lor zitzakeen zaborren kudeaketan, azpiegituretan edo turismoan. Halakoak gertatuz gero,
ziur nago Europaren ikuspegi positiboagoa errotuko litzatekeela.

G Zer deritzozu Europaren nortasunari?
E Europaren nortasuna elkarbizitza bestelako eredu sozial eta
politiko baten alde egiten duen
identitate bat izatea nahiko
nuke, bestelako harreman eredu
bat bermatuko lukeen nortasuna. Grezia klasikoak erakutsi
digu izan daitezkeela merkatu
hutsean oinarritzen ez den gobernu ereduak. Hori izan beharko luke Europako Batasunak; ezberdinen arteko elkarbizitza eredu
bat,
etengabeko
lehiakortasun ekonomikoaren
obsesio gaixotirik gabe. Bi aukera ditugu: jomuga horretarantz
joatea, ala, egun dirudien bezala,
geure bizitza amerikartu eta pribatutasunaz setiatuta bizitzea.
G Jende askok dio erokeria hutsa
dela europeismoaz eta europar nortasunaz eztabaidatzea, egoera
ekonomikoa hain larria izanik…
E Inoiz baino beharrezkoagoa
da. Lehiakortasun ekonomikoa
bizitzaren ikuspegi teknokrata
bat ezartzen ari da, eta badirudi
hausnartzea eta aztertzea ez dela
beharrezkoa. Europako proiektua geratu duen benetako arrazoia herrialdeen arteko elkartasunik eza izan da, eta horrek
identitatearen aldeko apustua ez
egitearen ondorio da. Askotan
entzun ohi dugu «joan daitezela
greziarrak popatik hartzera!»
eta halakoak, denok gure sabelari begiratzen diogulako. Autarkia hori Europaren nortasunaren aurkakoa baino ez da, eta
gainditu egin beharra dago. Zulo
horretatik irteteko bide bakarra
nortasun europarraren aldeko
defentsa egitea da, hori baita
Europaren proiektuaren motor
bakarra.
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Ehun banderen Europa
Estaturik gabeko nazioek zeresan
gutxi izan dute eraikuntza prozesuan,
baina euren zerumugan Brusela baino
ez dute ikusten gehienek.
M.R.
uropako herrien arteko batasuna areagotzeko asmoz jaio da
itun hau, eta hastear
dagoen aro honetan
erabakiak herritarrengandik
hurbilago hartzeko jomuga du».
1992ko otsailaren 7an, EEE Europako Ekonomia Erkidegoa osatzen zuten hamabi elkartekideek
hitz horiek berretsi zituzten Maastritcheko Itunaren bidez. Terminologia zehatz hori erabiltzeak
itxaropen sendoa piztu zuen europazale askoren barruan, Europako Batasunaren sorrera eragin
zuen dokumentu hark «Europako herriak» baitzituen abiapuntu, eta, inoiz ez bezala, bateratze
politikoaren aldeko asmo argia
azaleratu baitzuten sinatzaileek.
Beste askok, baina, semantikaren arazo nahaspilatsuarekin
topo egin zuten: zeintzuk dira,
bada, «Europako Herri» direlako
horiek?
Azken mendeetan estatua gailendu den moduan gizarte bat antolatzeko eredu gisa, azken hamarkadetan estatuen elkartzea
indartu da egitura politiko berri
gisa. Eta Europako Batasuna da,
zalantza izpirik gabe, elkarte horien eredurik garatuena. Hala,
batasunaren bat egiteko prozesuak estatuak ditu oinarrian, eta
ez nazioak eta herriak. Estatuek
bete dituzte eskumenez halako
nazioarteko sareak, ez beste
inork, eta haiek daramate, Europan behintzat, bateratze prozesuaren lema. Euskal Herriaren,
Eskoziaren, Flandriaren eta halako nazioen botere ahalmenak estatuetan du muga, eta, nahiz eta
nazioarteko erakundeetan parte
hartu, ez dute inolako erabakitze
ahalmenik nazio aktore gisa,
onartutako subjektu politiko ez
diren heinean.
Londresko Queen Mary unibertsitateko katedradun Montserrat Guibernau aditua da estaturik gabeko nazioetan, eta azaldu
du Europako Batasunaren eta
estaturik gabeko nazioen arteko
harremana bide bakarrekoa izan
dela. «Hasiera batean, berezko
estaturik ez duten nazioek aukera handi bat ikusi zuten Europaren eraikuntzan, nazioarteko
onarpena eskuratuko zutelakoan, baina desira horiek guztiak

E

bertan behera geratu ziren, estaturik gabeko nazioak ez direlako
sekula izan Europako Batasunaren lehentasun», Guibernauren
hitzetan. Europarentzat, estaturik gabeko nazioen eta estatuen
arteko ika-mikak estatuko barne
arazo dira.
Guibernauk aipatutako aukera
horiek, baina, indarrez defendatu
zituzten Euskal Herriko, Galesko
eta Kataluniako korronte abertzaleek XX. mendearen hasieran,
aldarrikapenak egiteko fororik
aproposena hura zela iritzita.
EAJk, esaterako, Europaren aldeko apustu garbia egin zuen aurreko mendeko lehen zatian, eta, Bigarren Mundu Gerra amaitu ostean, borroka antifrankistarako bide bakartzat jo zuen, ikusita luze

Estatu gabeko nazioak
Europan uste osoa
bazuten ere, hark ez ditu
subjektu gisa onartu
Egoera horri irtenbidea
emateko, nazioen
batasunaren alde egin
dute hainbat adituk
gabe ez zela demokrazia ezarriko.
Leyre Arrieta historia garaikideko doktoreak dio EAJk lau helburu nagusi izan zituela horri begira: «Euskal Herriaren nahia ezagutarazi eta zabaltzea; euskal
abertzaletasunaren nazioarteko
onarpena lortzea; Espainiako diktadura amai zedila eskatzea; eta
nazionalitateen babesaren alde
borrokatzea».

«Nahi ez dugun
estatusean»
Europan uste osoa bazuten ere,
Europak ez ditu estaturik gabeko
nazioak sekula onartu subjektu
politiko gisa. Txema Montero
Herri Batasuneko legebiltzarkidea Bruselako Parlamentuan
izan zen, eta, bizitakoetatik abiatuta, deitoratu du egungo Europako Batasunean estaturik gabeko nazioek ez dutela indar
handirik. Monterok dio elkartekideek mesfidantzaz begiratzen
diotela Herrien Europa delako
ideiari, uste dutelako Europaren
proiektua apurtzen duela. Hala,
europarlamentari ohi horrek dio
estaturik gabeko nazioen erron-

Europak subjektu politiko gisa onar ditzala eskatzen dute estaturik gabeko nazioek. PIERROT MURATI

ketako bat dela egoera hori aldatzea, estatus politiko berria eskuratzeko.
Iritzi berekoa da EAJko Bruselako legebiltzarkide Izaskun Bilbao, eta iritzi dio «arazo ezin politikoago bat» dagoela batasunaren
barruan, ez Europak, ez Espainiak ez dietelako uzten alderdi
abertzaleei euskal herritar, katalan eta galiziar moduan egoten
parlamentuan: «Espainiako Estatuan barruti bakarra dago, eta,
hala, behartuta gaude alderdien
arteko koalizioak egitera Europan egon nahi izanez gero». Horrez gain, jeltzaleak salatu du legebiltzarreko txostenak estatuez
bakarrik mintzatzen direla, eta
estaturik gabeko nazioak ez dituztela aipatu ere egiten. «Elkarlan

handia izan ohi dugu Eskoziako,
Galiziako, Galesko eta Kataluniako ordezkariekin», azaldu du Bilbaok, «baina gero alderdi handiek
ez dute onartzen gure lana».
Batasuneko eskualdeetako
eragileen parte hartzea sustatzeko, Maastritcheko Ituna berrestean Eskualdeen Batzordea zabaldu zuten Bruselan. «Bere garaian
garrantzitsua izan zen, baina batzordea sinbolismo hutsa da
orain», iritzi dio Guibernau irakasleak, «maila berean jartzen dituelako estaturik gabeko nazioak
eta hiriak». Haren ustez, tresna
horrek estaturik gabeko nazioen
izaera orokortu eta ahuldu baino
ez du egiten, «Bartzelona eta Katalunia ez direlako gauza bera».
Egoera lauso horretatik irtete-

ko, nazio batasunaren alde egin
dute hainbat adituk. Monterok aldarrikatu du beharrezkoa dela
Euskal Herriak mezu argi eta bakar bat izatea, Europan ahots propioa izateko: «Ohartzen bagara
estaturik gabeko nazioen askatasunerako bidea dela Europa,
ongi; euskaldun guztiok ados jartzen bagara eta aldarrikatzen badugu batasunean subjektu politiko propio izan nahi dugula bat
eginda, hobe».
Pauso horiek emanda pilota
Bruselaren teilatuan egongo litzateke, Monteroren iritziz, «hurrengo pausoa onarpena eskuratzea baino ez delako». «Eskoziak
hori guztia lortu du dagoeneko,
pauso horiek ematen jakin duelako», gehitu du.
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Hemeroteka

Rooseveltez geroztik, haserre biziz

Maiatzaren
Lehena

Vicent Partal
Vilaweb

E

zaguna da demokrazia
baliarazteko Roosevelten
formula. Ameriketako
Estatu Batuen historian hauteskunde gehien irabazi zuen presidenteak zioenez, hauxe behar da
demokraziak funtziona dezan:
aukera berdintasuna izatea gazteentzat, lana eta segurtasuna
izatea, banaka batzuen pribilegioak amaitzea, askatasun zibilak sutsu defendatzea eta nabarmen hobetzea jendearen bizi-kalitatea. New Deal zeritzon haren
aitak atzoko gorabeherak ikusi

izan balitu, ziurrenik, askoz ere
ezkorrago agertuko zen egoeraren inguruan.
Atzo [asteartea], hainbat protestak eta beste hainbeste egintzak bat egin zuten; guztiak izendatzea bera esanguratsua da.
Hainbat sindikaturen manifestazioak izan genituen, Maiatzaren
Lehenean urte askoan izandako
handienak. Bartzelonan, gainera, dezenteko jendetza bildu zen
kapitalismoaren kontrako manifestazioan. Desobedientzia zibilaren lekuko izan ziren herrialdeko
hainbat errepidetako ordaintokiak; agintariak nola edo hala
geldiarazten saiatuagatik, gero
eta errotuago dago protesta hori.

Eta, sare sozialetan, bolo-bolo zebilen horren oihartzuna, «haserre bizi global» ere deitua [...].
Haserre bizia asaldura maila
bat da, suminduraren edo amorruaren gainetik dagoena, eta, eskuarki, hainbat egintzatan gauzatu ohi da. Atzo, herrialdeko [Katalunia] milaka pertsonak egintza bihurtu zuten beren haserre
bizia, samurra ez bazen ere eta
ezerk hartara akuilatzen ez bazituen ere. Autobideetan, latza izan
zen mehatxuen kanpaina, eta,
manifestazioetan, neurrigabe ibili zen Polizia; burua mugatzeko
gonbitak, denak ere. Hala eta guztiz ere, arrakastatsuak izan ziren
mobilizazio biak.

Hori azaltzeko arrazoia, berriz,
etengabea dela biztanleekiko presioa. Badira hainbat urte estu eta
larri gauzkatela austeritate politikak eta zerga lapurretak. Eta,
dirudienez, politika tradizionalak ez du aurkitu egoera konpontzeko modurik, ez eta Roosevelten gisako demokraziara itzultzeko biderik ere. Onuragarria zen
atzoko haserre bizia, onerako
energia. Baina inork ez daki nola
amai litekeen hori guztia, baldin
eta gauzak ez badira berehala aldatzen.
Pazientzia da, hain zuzen ere,
tradizio kristauak haserre biziaren aurrez aurre jartzen duen
bertutea.

CNTk Bilbon egindako manifestazioa, asteartean, Maiatzaren Lehenean. JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS

Garai erabakigarriak
langile klasearentzat
Editoriala

Aurtengo
Maiatzaren Lehena
krisiak baldintzatu
du; ‘Vilaweb’-en eta
‘Gara’-n, egunari
buruzko gogoeta
egin dute,
haserrearen
agerpenaz batean
eta mobilizatu
beharraz bestean.

Gara

P

laneta osoko milioika langilek parte hartuko dute
gaur Maiatzaren Lehenaren harira antolatutako mobilizazioetan; egun horretan, langile
klaseak ez ditu aldarrikatzen
bere eskubideak bakarrik —gizarte kapitalista honetan horrenbeste mugatzen eta murrizten ari
diren horiek—; batez ere, humanitatearen aurrerabidean motor
gisa duen garrantzia aldarrika-

tzen du. Egutegian gorriz markatuta dago egun hori, baina, aurreko mendeko azken urteetan eta
mende honetako lehenbizikoetan, galduz zihoan lehengo izaera
konformagaitz hura, eta hartzen
hasia zen jai giroko kutsu bat; batez ere, lehenengo mundua deritzegun herrialdeetan.
Hala ere, duela bost urte finantza burbuilak eztanda egin zuenetik, krisi globalak astindu egin du
egoera sozioekonomikoa, eta erabat birrindu du jende askok eraikia zuen kartazko gaztelua, lilurakeria honetan oinarritua: klase-

en arteko borroka desagertua
zela eta sistema honek modua
emango zuela bateragarri egiteko
aberatsenen pilatzeko gosea eta
langile klasearen ongizate hedatua. Sistema hau zuzentzen dutenek benetakoa balitz bezala saldu
zuten lilurakeria hori, eta askok
atsegin handiz erosi zuten, ahaztuta kapitalismoa, definizioz,
ezin dela bateragarria izan langileen interesekin.
Orain, krisiak eta haren ondorioek era lazgarrian azaleratu
dute egia, eta 2012ko Maiatzaren
Lehena garai erabakigarri bate-

an iritsi da langile klasearentzat,
azken bost urteetan bortizki eraso baitiote patronalak eta administrazioek; baita Euskal Herrian
ere, non langabe kopurua muga
guztiak gainditzen ari den hilabetez hilabete eta lanari kostata eutsi diotenen eskubideak ere gogor
murriztu diren. Hori dela eta, kalean mobilizatzeko garaia da, bulego dorre altuetan diseinaturiko
plan horiek desegitekoa. M-29an
bezala, gaur eguna dugu erakusteko herrialde honetan badela indarrik sistema iraultzeko eta sistema alternatibo bat eraikitzeko.
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Ni hemengoa naiz

A

Bihar jai
Mikel Elorza

Halako arrangura
edo larritasun handi
baten erakusgarri
ote zen; aurrera
zetorkion mende eta
gizarteak eragiten
zion sentimendua
islatu nahi ote
zuen… Orain
badakit zergatik
egiten duen oihu
Munch-en
margolanekoak:
bera erosteko
norbaitek pagatuko
zuen diru
kopuruagatik!

urrena haurrak
eta emakumezkoak. Gizonezkoak,
espeziearen zati
aise ordezkagarri
hori, ondoren. Azkenak? Eeeez…
aurrena haurrak, gero emakumezkoak, horien ondoren gizonezkoak, baina ez azkenak: atzenak kanpokoak. Hondoratzen ari
den txalupetan ez dakit —ez baitugu pentsatu behar Titanic-en
gertatu zena Hollywoodek kontatu bezala gertatu zenik—, baina
osasungintza eta antzeko zerbitzuetan hala da, hala izan behar
omen du. Aurrena hemengoak,
garbiro esan du Basagoitik, erabaki du PPk. Argitu dute, noski,
hemengoak horretan hemen bizi
diren ekuadortarrak, mongoliarrak eta senegaldarrak ere badirela, baldin eta benetan hemengoak baldin badira. Alegia… nik ez
dakit zer den benetan hemengoa
izatea.
Formulazio marxista hura,
80etan ezagutu genuena, non euskal herritarra zen plusbalioa Euskal Herrian sortzen zuen hura,
gainditu dugula esango nuke —
besteak beste plusbalioa gero eta
jende gutxiagok sortzen duelako
eta Marx, baita Groucho bera ere,
ez dagoelako oso boladako—. Formulazio berria, XXI.era egokituagoa, izan liteke euskal herritarra
dela zergak Euskal Herrian ordaintzen dituena (gehi terrorismoak erbesteratu dituen zientoka mila horiek, zeinak euskal herritarrak diren zergak edonon ordainduta ere; zergak inon ez ordainduta ere). Baina bistan da
azken definizio hau ere kamutsa
dela: makina batek ordaintzen ditu zergak hemen hemengo izan
gabe —indokumentatuek, adibidez, zerga zuzen guztiak; edo Rafa Nadalek, mozkinen %1 bada
ere—; eta beste makina batek, oso
hemengoa, genoma guztia bertabertakoa duena, ez du, ahal duen
neurrian —eta batzuek neurri
handian ahal dute—, zergarik or-

Antonio Basagoiti, EAEko PPko burua alderdiaren mitin batean. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

daintzen (aberaskilo defraudadoreak gure laido eta mespretxuen
jomugan ditugu, bai noski, eta
horietaz ari naiz, baina ez dezagun ahaztu hemen, nik dakidala,
ahal duen heinean inork ez duela
zergarik ordaintzen, baita instituzioak eurak baino instituzionalistagoak diren Euskadiko Ezkerrekoek ere).
Zein da, beraz, definizio ona?
Ba ezin esan, zeren eta euskal herritar zer den erabakitzeko ere astebeteko jardunaldiak ez genituzke nahikoa (dirurik ez dago, baina bake hitza jarriz gero jardunaldion izenburuan lortuko du sosik
Eusko Jaurlaritzak, Etxepare Institutuak, ez dakit zein fundaziok… eta bake eta jardunaldi eta
horietaz ari naizela, barka iezadazue digresio bat: ez dago dirutan
pagatzerik gure izate berezi hau,
idazle, pentsalari edo intelektualek eztabaidatu beharrean, haserretu beharrean, prentsan artilleria- eta bonbardatze-artikuluekin sesioan ibili beharrean, intelektual eta idazle eta pentsalariak bat baitatoz gai ia denetan,
gurean sukaldariak haserretzen
dira).
Definizioen beharrik ez da, hala ere, denok, edo gehienok bede-

ren, oso klaru entenditu baitugu
medikuarenera joateko eskubidea nortzuek dugun, eta batez ere
nortzuek ez duten izango.
Gastu murrizketan segi, osasun-turismoa kendu eta horrelakoak omen neurrion helburuak.
Gezurra galanta. Borroka askoren ondorengo lorpenak dira kendu nahi direnak: osasungintza
publikoa, edonorentzakoa, doakoa… Eta nork ordainduko du
hau dena? Ba, gizarte moderno
honen paradoxa hauxe: ez daukanak ordaindu beharko du.

Amukoak. Ez daukanak ordaintzen du, beste era batera,
arrantza munduan ere. Kuota
nahiko ez daukanak, esan nahi
dut! Hegalaburra arrantzatzeko
kuota saldu egin diote Gipuzkoa
eta Bizkaiko arrantzaleek Mediterraneoko arrantza enpresa
handi bati. Handizkako arrantzaindustria kritikatu eta gero, itsasoak sarraskitzen dituen teknologia darabiltelako, beraien erruz
besteen kuotak jaisten dituztelako, orain kuota saldu diegu. Eta
beraz Murtziako enpresak ez dakit zenbat mila tona hegalabur
gehiago arrantzatu ahalko ditu,
bere erara.

Garai latz hauetan dirua jasotzeko aukera ematen diotenari ez
noa ni ezer esatera, ez noa ni leialtasun eskaerak inori egitera. Eskaintza egin diete, ona, eta onartu egin dute. Kito. Gauza bakarra
eskatuko nieke: hurrengo batean
holako afera baten kontura ahoa
ireki behar badute, kontuz ibiltzeko, amuren bat kateatu baitakieke.

Hitzaren eskea. Amua ez,
bestelako kateak nahi dizkiete
ezarri, beste batzuei, Madrilgo
Auzitegi Nazionaleko harrapariek (noiz utzi ahalko diot ene artikuluetan etxe madarikatu horri
erreferentzia egiteari!?). Eransteko gauza handirik ez dago, lehen
ere esanak ditugu gauzak. Artikuluan lehentxeago aipatu ditut
jardunaldiak, hain zuzen ere datorren ekainerako antolatutako
bat neukan buruan, poesiakoa
(300.000 euro antolakuntzan,
txo!), Askoren izenean: pido la paz
y la palabra. Madrilen epaitzen
ari diren D3M eta Askatasunekoek ez zuten askoz gehiago egin,
askoz gehiago eskatu. Bake hitza
erabiltzean gezurretan ariko zirela? Akaso. Eta hori poetek bakarrik egin dezakete.

Hurrengo
egunetan
Irune Lasa

Ekonomia
Makina-erremintari so

‘Nafarrate kasua’
Agerraldia Legebiltzarrean

Futbola
Historia egitera Bukarestera

Aljeria
Parlamenturako bozak

Asteartean aurkeztuko ditu AFMk,
makina-erremintako euskal enpresak biltzen dituen elkarteak,
iazko emaitzak eta 2012rako aurreikuspenak.

Joseba Nafarrate Legebiltzarrean
izango da asteazkenean, Ares
sailburuak esandakoa gezurtatu
eta Xuban semea Ertzaintzak
zauritu zuela salatzeko .

Finalerdietan Sporting Lisboa garaitu ostean, 114 urtean bigarrenez, Athleticek Europako Ligako
finala jokatuko du, asteazken honetan. Atletico Madril du aurkaria.

Ondoko herrialdeetako aldaketa
guztiek eraginda edo, Buteflika
presidenteak baimena eman die
nazioarteko behatzaileei osteguneko hauteskundeetan izateko.
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Hogei urte bete dira Euskal Herriko
Unibertsitatean irakasle kaleratuen
inguruko gatazka piztu zenetik;
oraindik ere, hiru irakaslek
segitzen dute EHUtik kanpo.
Gotzon Hermosilla
zken hogei urtean,
EHU Euskal Herriko
Unibertsitateak
Leioan (Bizkaia)
duen egoitzara joaten diren guztientzat ohiko bilakatu da pertsona multzo bat ikustea, Autonomiaren alde, irakaslego propioa aldarrikatzen duen
pankarta bati eusten diotela. Milaka ikasle igaro dira Leioako
ikasgeletatik hogei urte hauetan;
ikasketak hasi eta bukatu ere
egin zituzten horietako askok;
unibertsitateak berak itxura aldatu du egindako lanen ondorioz;
baina pankartak hor iraun du
gaur arte.
1992ko martxoaren 30a jotzen
da irakasle kaleratuen auziaren
hasieratzat, egun horretan kanporatu baitzituzten, unibertsitateak eskainitako kontratua sinatzeari uko egiteagatik; baina kontratu motaren inguruko gatazka
lehenagokoa zen EHUn. Aurreko
hamarraldian, hamaika protestaldi egin zituzten irakasle asoziatuek, unibertsitatearekin zuten harremana egonkortzeko
funtzionario izan gabe. Haien aldarrikapenak kontratuaren nolakoa baino gehiago hartzen zuen,
EHUk irakasle propioak izateko
aukera baitzegoen jokoan.
Jose Luis Herrero irakasle kaleratuak dioenez, «Euskal Herrian,
borroka hori ez zen soilki lan arlokoa; bazuen nazio izaera bat, eta
irakasle propioak izatea zen aldarrikapen nagusia. Hori, batez ere,
nabarmendu zen irakasle talde
batek agiri bat izenpetu zuenean,
funtzionario izateari intsumiso
egitea aldarrikatzeko. 1990eko hamarraldian, lan eskaera hutsa aldarrikapen politikoago baten
mende gelditu zen, Euskal Herriak berezko unibertsitate eredu
bat garatzeko duen eskubidean
oinarritzen zena. Horregatik izan
zen hain bortitza estatuaren erantzuna».

A

Daniel Tamayoren pankarta darabilte aurten irakasle kaleratuek. L. JAUREGIALTZO / ARP

Irakasleek arrazoia

Gatazkarik
luzeena

Auzia epaitegietara iritsi zen, eta,
hasieran, irakasleei arrazoia
eman zieten; izan ere, 1990ean,
Manuel Diaz de Rabago Bizkaiko
Auzitegiko epaileak onartu egin
zuen 226 irakaslek jarritako helegitea, baita irakasleok EHUrekin
zuten lan harremanaren izaera
ere, eta ebatzi zuen bidegabeko
kaleratzea zela haiek kanpoan
utzi izana. Horren ondorioz, EHUra itzuli ziren irakasleak, behinbehinean izan bazen ere; baina ga-

rrantzitsuena zen horrek bidea
zabaltzen zuela unibertsitatearekin ohiko kontratu administratiboa ez zen beste kontratu mota
bat izenpetu ahal izateko.
Baina EHUk, Emilio Barbera
errektorea buru zuela, ez zuen
epaia onartu; helegitea jarri zuen,
eta kaleratu egin zituen kontratu
administratiboa sinatzeari uko
egin zioten 97 irakasle. Berriro
ere, mobilizazioak eta protestaldiak ugaldu ziren, harik eta,
1992an, EAEko Justizia Auzitegi
Nagusiak EHUren helegitea
onartu zuen arte, Bizkaiko Auzitegiak ontzat emandako lan kontratuaren zilegitasuna ukatuta.
Epai horrekin, EHU libre zen
bere kontratu mota ezartzeko,
eta, berriro ere, kontratu administratiboa eskaini zien irakasleei. Epe bat ere jarri zien: kaleratu
egingo zituen martxoaren 30erako kontratua sinatzen ez zutenak.
Beste biderik ez, eta kontratua sinatzea erabaki zuten gehienek,
baina bederatzik uko egin zioten
izenpetzeari, eta EHUtik at lotu
ziren.
Bederatziko multzo hori murriztu egin zen geroago, baina horrek ez zuen apaldu haiekiko elkartasuna. Aitzitik, urtebete horretan ugariak izan ziren mobilizazioak, itxialdiak, gose grebak
eta bestelakoak, eta ugaritu egin
ziren elkartasuna eta gatazka bideratzeko eskariak, unibertsitatean zein unibertsitatetik kanpo.
Gizarteko sektore askok ez zuten
ulertzen zerk oztopatzen zuen korapiloa askatu ahal izatea.
EHUko orduko errektore Juan
Jose Goiriena de Gandarias saiatu zen irakasle kaleratuekin negoziatzen, eta akordio batera iritsi zen haiekin, lan kontratua
izan gabe, administratiboa ere ez
zen kontratu mota bat eskaintzeko.
Antton Azkargotaren arabera,
horixe izan zen hogei urteotan
egon den negoziazio saio «serio»
bakarra: «Hitzarmen bat lortu
zen, juridikoki bideragarria zen
kontratu mota bat; EHUren zerbitzu juridikoek oniritzia eman zioten, eta gure abokatuak ere bai.
Bitartekari bat egon zen; EHUk
bere ordezkari ofizialak izan zituen —errektorea barne—, eta tonua errespetuzkoa eta serioa izan
zen. Gainerakoak, gu nola geunden jakiteko edo gu banatzeko
saioak baino ez dira izan».
Bazirudien erdibide horrek
alde biak asetzen zituela eta gatazka amaitzea ekar zezakeela.
Baina EHUko Gobernu Batza-
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Ikasleen protestaldia EHUko errektoretzan, 1993ko urrian. BERRIA

Irakasle kaleratuak 2002an, euren borrokaren hamargarren urteurrenean. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

rrak, bi botoren aldearekin, ez
zuen onartu Goirienak aurkeztutako hitzarmena, eta gatazka hastapenetara itzuli zen berriro.
Ordurako, ohiko bilakatu zen
irakasle kaleratuak egunero-egunero pankarta batekin ikustea
unibertsitateko sarreran. Bost
irakasle kaleratuek —Antton Azkargorta, Jose Ramon Etxebarria, Jexuxmari Zalakain, Jose
Luis Herrero eta Enrike Lopez—
eta Nikolas Xamardo haiekin bat
zetorren irakasle funtzionarioak
luzaz eutsi zioten protesta mota
horri, eta, urteen poderioz, pankarta hura borroka luze horren
ikur bihurtu zen.
Pello Salaburu (1995etik
2000ra) eta Manuel Montero
(2000tik 2004ra) errektore izan zireneko garaiak gogorrak eta istiluz beterikoak izan ziren EHUn,
eta irakasle kaleratuen auziak
konpondu gabe egoteak ez zuen
horretan lagundu. Itxialdiak,
gose grebak eta bestelako protestaldiak ugaldu egin ziren. Unibertsitateak erabaki zuen campusean zinpeko guardiak jartzea, eta
Ertzaintza ere behin baino gehiagotan sartu zen campusera. Giro
gaiztotu horretan, EHUk erabaki
zuen irakasle kaleratuak campusetik egoztea —pankartaren bidez berezko irakasleak izatea aldarrikatzen jarraitzen zuten—,
eta hara sartzea debekatu zien.
Horiek izan ziren urterik latze-

nak, Herreroren ustez: «Okerrena
izan zen errepresioaren inguruko
adostasun bat gorpuztu zela. Lehen, iritzi kontrajarriak zeuden
gure borrokaren inguruan, baina,
errektorearekin izandako negoziazioek porrot egin ondoren,
EAJk eta PSEk bat egin zuten, Gobernu Batzordea ere gotortu egin
zen, eta errektorearen taldea, lehen pitzadurak zituena, ezer ez

Goirienarekin lorturiko
akordioak porrot egin
zuen, EHUko Gobernu
Batzordearen erabakiz
Irakasle kaleratuek
uste dute Unibertsitate
Legearen onarpenak
arrazoia eman diela
onartzeko jarrera baten inguruan
batu zen. Errepresioak 1992tik
1998ra izan zuen faserik latzena,
baina Monterorena ere ez zen samurra izan».

Legearen aldaketa
2004an, itxaropenerako beste zirrikitu bat zabaldu zen. Urte hartako otsailaren 25ean, Unibertsitate Legea onartu zuen Eusko Legebiltzarrak, Anjeles Iztueta
Hezkuntza sailburu zela. Lege horrek jaso egiten zuen EHUk irakasle propioak kontratatzeko au-

kera irakasle horiek Espainiako
funtzionario izan gabe; hots,
1980ko hamarralditik unibertsitatearen aldarrikapen historikoa
izan zena. Baina Espainiako Gobernuak —garai hartan PSOEren
esku zegoen— helegitea jarri
zuen legearen zenbait pasarteren
kontra; horien artean, irakasle
propioen gaia jorratzen zuen aldi
baterako bigarren xedapenaren
aurka, Espainiako Konstituzioa
urratzen zutelakoan.
Horrek berekin ekarri zuen auzia beste bi urtez geldirik egotea.
2006an, baina, atzera egin zuen
Espainiako Gobernuak, eta helegitea kendu zuen. Horrekin, berriro zabaldu zen EHUk irakasle propioak kontratatzeko bidea eta, era
berean, irakasle kaleratuen auziari irtenbideren bat ematekoa.
Azkargortak dioenez, «pozik»
hartu zuten Unibertsitate Legearen onarpena: «Gure aldarrikapenetako asko jasotzen zituen, eta
uste dut Iztuetak lan interesgarria egin zuela horretan».
2007ko apirilaren 17an, Unibertsitate Legearen aldi baterako bigarren xedapena garatzeko proposamena aurkeztu zuten EHUko
Gobernu Kontseiluan. Proposamen horretan, aldi baterako irakasleak kontratatzeko bidea finkatu zen, baina, horrekin batera,
ate bat zabaldu zen irakasle kaleratuen auzia konpontzeko. Unibertsitate Legea indarrean sar-

J. R. Etxebarria, Ibarretxeri agiri bat eman nahian, 2003an. BERRIA

tzean EHUn lanean egon ez baina
aurretik gutxienez bost urtez irakasle izan zirenek izango zuten
aukera irakasle erantsi gisa kontratatuak izateko. Kontratu hori
amaitutakoan, ebaluazio baten
baitan jartzen zen kontratu horiek finko bilakatzeko aukera.
Jose Ramon Etxebarriak eta
Jexuxmari Zalakainek bide hori
baliatu zuten unibertsitatera
itzultzeko irakasle gisa eta funtzionario bilakatu gabe. Egun, Zalakainek Kazetaritza Fakultatean ematen ditu eskolak, eta Etxebarriak, Ingeniaritza Eskolan.
Desberdina izan zen Enrike Lopezen kasua: kontraturik gabe
denbora gehiago aritu bazen ere,
hiru urte eta erdi baino ez zuen
egin eta, beraz, ez zuen betetzen
Gobernu Kontseiluak ezarritako
baldintza. Aspalditik zebilen Lopez pankartako taldetik aparte,
barne desadostasunak zirela eta.
Azkargortak eta Herrerok, berriz, aldarrikapenari eustea erabaki zuten, oraindik hogei urteotako borrokaren aintzatespena
falta dela iritzita: «Kontuan izanda gure borrokak lagundu zuela
lege hori aurrera ateratzen, urte
mordoa sakrifikatu genuela eta
oso esperientzia latzak izan ditugula, ezinezkoa da proposatzea
guk leihatilatik pasatu behar dugula beste planeta batetik etorri
izan bagina bezala», dio Azkargortak. «Beraz, lege horri osagai

politiko bat falta zaio: gure onespena, alegia. Ez dugu eskatzen
gure lankideen aldean inolako
pribilegiorik izatea, ahal den neurriko lan baldintzak parekatzea
baizik».
Hori eskatzen dute orain Azkargortak eta Herrerok, eta, horregatik, kaleratu zituztenetik
hogei urte betetzen direla gogorarazteko prestatu duten pankarta
berezian —Daniel Tamayo margolari eta EHUko irakasleak egin
du—, «negoziazioa» hitza agertzen da: «Legea, lege den aldetik,
orokorra da, baina gure egoera
berezia da, eta hori kontuan hartuta ekin behar zaie antzinatasunari, lan historiari, kobratu gabe
egindako lanari eta beste hainbat
arlori. Horretarako, negoziatu
egin behar da».
Edonola ere, hogei urteotako
balantze positiboa egiten dute
Azkargortak eta Herrerok:
«Azkenean, arrazoia eman digute», dio Azkargortak. «Legea
aldatu da; gaur egun, autonomia
elkarteek badituzte zenbait eskuduntza unibertsitateen arloan,
eta administratiboak ez diren
kontratu motak daude. Beraz,
balantzea positiboa da». Herrerroren ustez, «frogatu da talde
txiki batek, egoera jakin batean,
aldaketak lor ditzakeela, erresistentziari eusten badio eta gizarteak bere egiten baditu haien aldarrikapenak».
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Jon Zabaleta
«Irudimena pizten zaizu
zure beharra dagoela
sentitzen duzunean»
Oso une bereziak bizitzea egokitu zaio Jon Zabaletari; halaxe
aitortzen du hark, eta momentu horietako bakoitza bere
marrazkietan islatzen ahalegindu zen. Baina hura amaitu zen,
eta, orain, bizitzako beste atal bati ekin dio, betiere uneoro
afizio eta ofizio izan duen ilustraziogintza baztertu gabe.
Arantxa Elizegi
Ibiltzen ikasten ari den haur baten antzera, bere bideari ekin dio
Jon Zabaletak ere (Hernani, 1950).
Hasieran motel, gero azkarrago,
kostata, baina aurkitu du bere tokia. Ilustraziogintza erabat baztertu gabe —«nahi baino gutxiago
deitzen didate», dio irribarrez—,
eskolak ematen dabil, marrazkiak egiten dituen bitartean haurren aurpegiak ikusteak ematen
baitio aurrera egiteko indarra.
G Gogoratzen duzu zure ibilbideko
lehen ilustrazio hura?
E Bai, gogoan dut. Oharkabean
ikusi nuen neure burua Gordailu
argitaletxea ilustratzen. Orduan,
Debako Arte Eskolan nenbilen,
eta [Jorge] Oteizak esperientzia
berri bat bultzatu zuen, Xabier
Mendiguren eta Debako alkatea
bera ere tartean zirela, euskararen inguruko liburuak egiteko,
eta, horretarako, ilustratzaileak
behar zituzten. Gu, une hartan,
ilustraziogintza aztertzen genbiltzan, munduan nola egiten ziren
eta abar; beraz, bazegoen halako
sentsibilizazio bat. Gogoan dut
marrazkian neska bat eta mutil
bat agertzen zirela lore batera igotzen. Oso polita da liburu hori. Zoragarria izan zen, aukera eman zidalako gaztetan liburutegietan
ikusitako hainbat ilustratzaile
euskaldunen lanak gogora ekartzeko, besteak beste, Jon Zabalo
Txiki-renak. Liburu horiek bazuten zerbait. Zu gazte zarela joaten
zara liburutegira eta agian gustuko izango duzu Alemaniari edo
beste herrialde bati buruzko istorioak irakurtzea, baina liburutegiko txoko batean aurkitzen dituzunean euskal kutsuko liburuak,
zerbaitek erakartzen zaitu. 60ko

hamarkada zen, eta liburu haiek
islatzen zuten guk uneren batean
sentitu genuena. Baserriko eta
kaleko irudiak ziren; jendea txapelarekin ageri zen, baina marrazkien atzean ezkutuko zerbait
nabari zen, denbora askoan baztertua egon zena. Beraz, aukera
hori heldu zitzaidanean, euskal
mundurako ez ezik, mundu modernoago baterako sarbidea ere
ikusi nion. Joxean Muñozek nire
erakusketa batean esan zuen moduan, hitzaren industria aurrera
aterako bazen, irudiarekin aterako zen. Eta niretzat irudiarena
oso mundu zabala zen, oso irekia.
G Eta,agian,baita oso gutxi landutakoa ere.
E Bai ba. Gu ginen lehenak. Aurretik gerra denborakoak zeuden,
baina horiek gerra bukatutakoan
hil ziren. Eta gu berpiztearekin
batera heldu ginen, orduan hasi

«‘Egin’-ekoa
esperientzia
berri bat izan zen.
Askatasun handiko
garaiak ziren»
«Eldarnio batean
bizi izan nintzen
urte askoan, horrek
nire sormenari
laguntzen zion»
ziren liburu batzuk ateratzen eta
beste batzuk berrargitaratzen,
Xabiertxo, adibidez. Ez zitzaidan
burutik pasa ere egin norbaiti
gustatuko ez zitzaionik, iruditzen
zitzaidan mundua gurea zela.

G Orduan erabaki zenuen ilustraziotik bizitzea?
E Ez, hori beranduago etorri zen.
Nik, momentu hartan, aukera asko ikusten nituen, kartelak, diskoen azalak eta abar. Horiek guztiek ematen zizuten aukera une
hartan herriak bizi zuena adierazteko. Barruan halako su bat zenuen, adierazteko beharra sentiarazten zizuna. Gero prentsa ere
atera zen. Hura ere pentsaezina
zen... euskarazko prentsa! Oso
une bereziak, arriskutsuak bizi
izan genituen. Nik zortea izan
nuen. Egia da bai egin ditudan
gauza guztiak ez direla atera, eta
ia ez direla aterako, baina beti ez
da betetzen nahi dugun guztia.
G Egunkarietan ere lan egin zenuen.
E Bai. Nire bizitzako une batean
beste aldera joateko aukera izan
nuen, eta, han nintzela, ezkutuko
komiki bat egin nuen, eta asko
gustatu zen. Ezizenarekin sinatzen nuen, eta Hitz aldizkariarekin batera banatzen zen. Donostiara itzuli nintzenerako, nire
atzetik zebiltzan Berriak aldizkarikoak. Eta askorik pentsatu gabe
eman nien baiezkoa; gainera, ordurako marrazkiak eginak nituen. Berriak urtebetera-edo desagertu zen, eta handik hilabete
batzuetara jaio zen Egin egunkaria. Hura esperientzia berri bat
izan zen. Pentsa egunero egin behar nuela zinta bat, eta askotan
pertsonaiak ere unean bertan asmatzen nituen. Askatasun handiko garaiak izan ziren. Baina, 80ko
hamarkadaren hasieran, gogortu
egin zen egoera; estatutua atera
zen, baita instituzioak sortu ere,
eta ezker abertzaleak ez zuen han
sartu nahi izan, eta talka gertatu
zen. Orduan, ezker abertzaleak ja-

Motzean
1 Marrazkilaritza. Hizkuntza bat da, hitz moduan, baina beste kode batzuekin.
2 Erreferenteak. Txikitan
ikusitako komikiak eta gaztetako liburuetako ilustrazioak. Eta, aurrerago, zenbait
profesional; bat aipatzekotan, niretzat oso garrantzitsua izan dena aipatuko
nuke, Jon Zabalo Txiki. Gerora, askotan esan didate
haren jarraitzailea naizela.
Gogoan dut amonak bazuela katekesirako liburu bat
haren marrazkiekin, eta azalean agertzen ziren mutiko
bat eta neskato bat mendi
tontor batean herrira begira.
Niri marrazki hura izugarri
gustatu zitzaidan.
3 Gustura ilustratuko zenukeen lan bat. Klasikoak.
Orain klasiko bilakatu naiz,
lehen ez bezala. Azkena egin
dudana ere klasikoa da.

rrera gogortu zuen, eta bakoitzak
bere alderdia aukeratu zuen, baina ni ez nintzen inongoa sentitzen, eta Egin-etik ateratzea erabaki nuen. Alderdi horretan beti
izan naiz oso berezia, ez dut esan
nahi besteak baino hobea naizenik, baina ez nuen ulertzen gertatzen ari zena, eta, ondorioz, periferian, bazterrean geratu nintzen.
Baina han ere gauza asko zeuden
egiteko.
Orduan hasi nintzen ipuinekin.
Lehenak Ereinenak izan ziren, 80.
urte inguruan. Oso ipuin txukunak ziren, inpresio eta maketa aldetik ere dotoreak. Garai bertsukoa da Ipurbeltzere. Orduan ohartu nintzen egunkarietatik kanpo
bazela beste mundu bat.
G Denetara ehun bat ipuin liburu
ilustratu omen dituzu.
E Bai, uste dut lehena [Bernardo] Atxagaren bat izan zela. Antonino Apretaren istorioa. Andu
Lertxundirekin ere egin nuen lan.

JON URBE / ARGAZKI PRESS

Garaitsu hartan hasi ziren inprentetan kolorea sartzen, eta oso
txukun geratzen zen. Hori izan
zen hasiera. Baina, handik gutxira, anaia bat galdu nuen moto istripuz, eta garai txarra bizi izan
nuen; kosta egiten zitzaidan nire
lanean sartzea. Gauzak aldatzen
hasi ziren, eta baserrira joatea
erabaki nuen, Lesakara, lagun batekin. Eldarnio batean bizi izan
nintzen urte askoan, eta eromen
hark nire sormenari laguntzen
zion. Lehen urtebete hartan oso
goian egon nintzen. Aurreko batean, Egin-en ateratakoa begiratzen aritu nintzen, marrazki onak
ziren... Egun batean bat egiten
nuen, bestean beste gauza bat...
baina guztiek oinarri bera zuten,
herria.
G Halakoetan norberaren egoerak
ere eragiten die marrazkiei?
E Eta aldamenean duzun pertsonak ere asko eragiten du. Hala ere,
gazte zarenean desberdina da. Orduan ere seguru nire barruan oso
gaizki pasatzen ari nintzela, drama bat neramala, baina gaztea
nintzen eta egunkariak ematen
zidan leiho hori aukera bat zen,
banekielako hortik kanpora jende zoragarria egongo zela. Egunkariaren bitartez bidaltzen nituen mezuak ziren, eta, inoiz norbaitek zerbait esanez gero, lagun
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berriak egin nituela iruditzen zitzaidan.
Denborarekin, ordea, konturatu nintzen lehengo mundu hura
ez zela etorriko. Ez behintzat ezagutzen nuen moduan, jendea beldurtzen hasia baitzen; ni ere gerta
zitekeenaren beldur nintzen. Pentsa une batean, baserrian nengoela, ordura arteko lana erre nuela.
Ordurako hiru urte baziren hara
joan ginela, baina, hala ere, bitan
etorri ziren guardia zibilak; batean, zertan genbiltzan galdetzera,
eta, bigarrenean, etxean sartu ziren gu han ez ginela. Bestalde, babesgabe sentitzen nintzen, zure
kontura zabiltzanean inor ez baita zure alde ateratzen.
G Eta ipuinak iritsi ziren.
E Bai, Elkarren eta Ereinen hasi
nintzen. Behar nuen denbora guztia hartzen nuen marrazkiak egiteko; horregatik, ilustrazio haiek
detaile asko dituzte. Dena den, garai hura baino lehen egina nuen
antzeko lanik. Txan fantasma,
esaterako, lehenagokoa da, 84koa.
Handik gutxira hil zen anaia, liburuarena abuztuan izan zen, eta
anaia urtebetera joan zen.
Oso gustura egin nituen hasierako ipuin haiek. Gainera, orduan
—eta oraindik ere bai—, ipuin bat
nuen aldiro nire txokoan sartzen
nintzen eta ez nintzen handik ate-

ratzen lana bukatzen nuen arte.
Ez da lan erraza, ezerezetik sortu
behar baitituzu marrazkiak, pertsonaiak... tira, ezerezetik ez, testua beti hor dago, marrazkiak base on bat behar baitu. Gero, semea
jaio zen, eta bera bilakatu zen nire
ipuinetako pertsonaia zentrala
[kar-kar].

«Ipuin bat
ilustratzea ez da
erraza, ezerezetik
sortu behar
baitituzu irudiak»
«Marrazkilariak eta
gidoilariak babesik
gabe egon dira. Inork
ez du haien aldeko
apusturik egin»
G Tarte horretan agertu zen Ipurbeltz ere.
E Bai, beti gustatu izan zaizkit
komikiak. Orain telebista eta bideo jokoak dauden moduan, garai hartan ez zegoen halakorik,
eta komikiak irakurtzen genituen. Igandeetan beti prest egoten ginen komikiren bat erosteko,

bai TBO-a edo besteren bat. Eltzeitsutik dirua atera, eta han joaten ginen korrika. Eta gerora konturatzen zara egiten dituzun irudietako askok komiki haietan
dutela oinarria. Ipurbeltz-erako
ere lehenengo marrazkiak egiten
nituen eta gero hitzak jartzen
saiatzen nintzen. Baina ez zen batere erraza.
G Komikigintzaren, haur literaturaren eta egunkarietako zinten artean aukeratu beharko bazenu?
E Bakoitzak izan du bere garaia.
Egunkari batean lan egiteko, ausarta izan behar duzu, jende askok ikusten duelako eta, gainera,
gaurkotasuneko gauzak landu
behar dituzulako. Ni, gainera, ez
naiz lan errazaren zalea, eta egunkarirako aritzen nintzenean marrazki mutuak egiten nituen,
asko jota hitzen bat edo besterekin. Egin-ekoa berezia zen, niretzat haren atzean herria zegoelako. Euskaldunon Egunkaria desberdina zen, beste sentimendu
batzuk zeuden; belaunaldi gazteagoa zen, berriz, proiektu haren
atzean zegoena. Alde batetik,
ondo zetorkidan lan hura, dirua
behar nuelako, baina, bestetik,
zenbait giro ezagutzeko balio izan
zidan. Baina une honetan oso zail
ikusten dut halakorik egitea. Aldiz, ipuinetan erosoago sentitzen

naiz. Komikigintzan, berriz, Ipurbeltz-en ondo nengoen, banituen
nire pertsonaiak, nire istorioak;
aldiz, oraingo berri hauetan jende
gaztea dago, eta berrikuntza asko.
G Estiloak ere asko aldatu dira.
E Bai, eta ez dut neure burua estiloa aldatzera derrigortu nahi.
Gainera, uste dut esan behar nuena esan dudala. Orain, klaseak
ematen ditut; ez dira asko, horixe
da pena, baina behintzat gozatu
egiten dut. Hor, gainera, marraztu egiten duzu, baina, aldi berean,
haurraren aurpegia ikusten duzu
eta beste harreman bat sortzen
da; zure beharra dutela sentitzen
duzu. Hori oso garrantzitsua da.
Toki batean zure beharra ez dagoela sentitzen duzunean, ezer egiteko gogorik gabe geratzen zara,
eta irudimena pizten zaizu zure
beharra dagoela sentitzen duzunean. Dena den, jarraitzen dut
ipuinak egiten. Duela gutxi amaitu dut bat, Itziar Zubizarretarena,
Errege zorria.
G Uste duzu ilustraziogintza gutxietsi egin dela?
E Bai, dudarik gabe. Etxean bertan ikusten nuen hori. Hasieran,
gustura ikusten zituzten komikiak, baina, denborarekin, bideo
jokoak iritsi ziren, eta komikiak
bazterrean geratu ziren. Bestetik,
oraingo haurrek gauza asko di-

tuzte egiteko, hasi eskolako lanetatik eta eskolaz kanpoko ikastaroetaraino. Horretaz gain, marrazki bizidun japoniarrek ere garrantzi handia hartu dute, euren
heroiak ere han daude. Askotan,
ematen dizkiezu Europako eta
Ameriketako komikiak eta harrituta geratzen dira, ez dituzte ezagutzen.
Egia da garai batean komikiak
bazuela lotura bat Francoren aurkako borrokarekin. Baina, gero,
trantsizioaren ostean, ahulduz
joan zen. Egun hemengo komikiaren kulturak ez du zerikusirik
Frantzian edo Europako beste
zenbait tokitan dagoenarekin.
Hemen ez da egon dirua jarriko
zuen produktore bat eta gidoi on
bat; hori egon izan balitz, gauzak
oso bestelakoak izango lirateke.
Marrazkilariak eta gidoilariak
babesik gabe egon dira. Inork ez
du haien aldeko apusturik egin.
Horregatik, herriaren babesa
izan genuen bitartean, denak primeran funtzionatu zuen.
G Proiektu baten eta bestearen artean, Manuel agertu zen.
E Hura proiektu pertsonala izan
zen; 2005ean jarri nuen Manuel
eta memoria erakusketa. Semea
jaio zenean, nire amonarengana
joan ginen, eta hark esan zidan:
«Badakizu jaio zinenean Juan
Manuel jarri nahi izan nizula?
Baina zure aitonak ezetz esan
zuen, Juanito-rekin nahikoa
zela». Gerora jakin nuen aitonak
izan zuela seme bat Juan Manuel
izena zuena. Hark gerrara joan
behar izan zuen, eta behin etxera
bueltan zela istiluak izan zituen
Hernanin beste batekin. Horren
ondorioz, Juan Manuel hori ikertzen hasi ziren, eta lagun batek
ohartarazi zion Poliziak hari buruzko informeak zituela eta ez zirela batere onak. Hala, erabaki
zuen beste aldera joatea, eta han
errepublikaren aldekoekin elkartu zen, eta haiekin joan zen Bartzelonara ere. Baina, gerra amaitutakoan, handik ihes egin eta
beste aldera joan zen bigarrenez,
eta han kontzentrazio eremu batean sartu zuten beste askorekin
batera. Gero, denborarekin, askatu egin zuten, eta morroi moduan
aritu zen lanean baserrietan. Izeba baten bidez jakin nuen osaba
Manuel kontrabandoan ibiltzen
zela, baita Comet sarean ere, mugalari. Baina, halako batean, alemanek harrapatu zituzten, eta
kontzentrazio esparru batean
sartu zuten, Flosenburgen, [Alemania] hil zen arte.
Ni tematuta nengoen Manuelen istorioa argitara ateratzen banuen nire barruan nuen korapiloa askatuko nuela. Eta baita lortu ere; gainera, une hartantxe
zuten ateratzekoa Comet sareari
buruzko liburua, eta lortu nuen
Manuel bertan aipatzea. Eta lan
hori amaitutakoan, barrua lasaitu zitzaidan, eta nire bideari ekin
nion.
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12 Giza eskubideak
Kontzientzia indartzearekin
batera, erregimenaren aurkako
borroka ere indartu zen, aurreko
belaunaldiaren aurkako errepresioak utzitako hutsunea betez.
Kontzientzia Beltzaren Mugimenduak 1972an eta 1973an antolatutako grebak apartheid-aren
aurkako mugimenduaren loraldiaren erakusgarri izan ziren.
Gobernua, ordea, mugimendua itotzen hasi zen, horren arrakasta ikusita. 1973an, «debeku
erregimena» ezarri zion Bikori,

Apartheid-aren aurkako
borrokari beste osagai
bat gehitu zion Bikok:
askapen psikologikoa
Beltzak kontzientzia
hartzera eta borrokan
subjektu zein gidari
izatera deitu zituen
Steve Bikoren heriotzaren harira Amerikako Estatu Batuetan ikasle afrikarrek egindako protesta, 1978ko hasieran.

Beltz eta kontziente
‘Apartheid’-ari aurre egiteko beltzek
kontzientzia hartzea ezinbesteko zela
nabarmendu zuen Steve Bikok. Akaso
horregatik hil zuten, orain 35 urte.
Ander Perez
adira une jakin batean jaio eta bizitzeagatik historiara pasatu
diren pertsonak, testuinguru berezi batek bultzatuta historian arrastoa
utzi dutenak. Beste era batera
esanda, beste garai batean oharkabean pasatuko liratekeen pertsonak, idei berriak izanagatik.
Steve Biko ere, behar zuen unean
jaio eta agertu zen Hegoafrikako
eszena politikoan.
1960ko hamarkadan, Hegoafrikako populazioa etsipenak jota
zegoen. Sharpevilleko sarraskiari jarraitu zion errepresio olatuak
kartzelara edo erbestera eraman
zituen ANC Afrikako Kongresu
Nazionaleko kide asko eta asko,
Nelson Mandela bera tartean.
Errepresioaren aurka antolatutako borroka armatuak, gainera, ez
zuen lorpenik eskuratzen, eta, herritarren begietara, erregimen
arrazistak errazegi zanpatzen zituen erresistentzia gune guztiak.
Garai hartan, Stephen Bantu
Biko izeneko gaztea, 1946an King
William’s Town hiriko beltzentzako gune batean jaioa, Natalgo
Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko ikasleen artean nabarmentzen hasia zen. Aurrekoen
jardun politikoari erreleboa ema-

B

teaz gain, apartheid-aren aurkako borrokaren arlo teorikoa berritu nahi zuen Bikok. Beltzen askapena integrala izan zedin, beste
osagai bat gehitu zion ordura arteko borrokari: askapen psikologikoa. Beltzek gutxiagotasun sentimendua bazter zezaten zekarren horrek, Bikok berak adierazi
zuenez: «Zuriek ulertu beharreko
lehenbiziko gauza da gizakiak direla, eta ez nagusiak. Eta beltzek,
beste horrenbeste: gizakiak direla ulertu behar dute, eta ez menpekoak». Kontzientzia Beltzaren
Mugimendua pizten hasia zen.
Proposatutako bideari jarraikiz, Bikok NUSAS Ikasle Hegoafrikarren Batasun Nazionalarekin apurtu zuen, zuri liberalek gidatutako erakundea zela iritzita.
Horren ordez, SASO Ikasle Hegoafrikarren Erakundea eratu
zuen, ikasle beltzez bakarrik osatua. Izan ere, herritar zuriek
apartheid-aren aurkako mugimenduan zeukaten egitekoa ezbaian jarri zuen Bikok. Esan ere
egin zuen beltzen gaineko paternalismoa indartu baino ez zutela
egiten asmo oneneko zuriek ere.
Bikoren ustez, finean, gehiengo
beltzaren askapenean beltzek beraiek izan behar zuten borrokaren subjektu nagusi eta gidari:
«Jokatu beharko luketen jokoaren ikusle hutsak izateaz nekatu

Steve Bikoren gorpua, Pretoriako polizia etxean.

eragin zuen. ANCk, esaterako,
begi onez ikusten zuen zurien
parte hartzea, arraza banaketarik gabeko gizartearen defentsa
praktikara eramatea zekarrelakoan. Askok, gainera, Hegoafrikarren artean banaketa eta gorrotoa bultzatzea leporatu zioten
Steve Bikori.

Loraldia eta errepresioa

Steve Biko.

dira beltzak. Haiengan eragina
duten gauzak haien kabuz egin
nahi dituzte». Arraza ezberdinen
arteko elkarbizitzan oinarritutako gizartea zen Bikoren helburua, baina, hara iristeko, beltzen
protagonismoa defendatu zuen.
Jarrera horrek Kontzientzia
Beltzaren Mugimenduaren eta
erregimen segregazionistaren
aurka borrokatutako beste erakunde askoren arteko tirabira

Apartheid-aren aurkako mugimenduan ezinegona sortzeagatik, Biko eta beltzen kontzientziaren aldeko mugimenduaren planteamendu politikoak harrera ona
izan zuen Hegoafrikako beltzengan, populazioaren gehiengo
handian, alegia. Mugimendura
batutako kide askoren laguntzaz,
Bikok Prestakuntza Eskolak sortu zituen lehenbizi, eta Komunitate Beltzarentzako Programak
geroago. Horien bitartez, erregimen arrazistak bazterrean utzitako beltzentzako eskolak, osasun
zentroak eta bestelako zerbitzu
sozialak eskaini zituen Kontzientzia Beltzaren Mugimenduak.

King Williams Town hiritik ateratzea galarazi, eta ideia politikoei buruz idaztea edo jendaurrean
hitz egitea eragotzi. Mugimenduko kideen aurkako jazarpena ere
indartu zuen gobernuak, eta mobilizazioak geroz eta bortitzago
zapuzten hasi zen. 1976an, gobernuak hezkuntzan afrikaans hizkuntza —herritarrentzat arrotza
zena— inposatzeko erabakiaren
aurka milaka ikasle atera ziren
Soweto auzuneko kaleetara. Polizia gogor oldartu zitzaien manifestariei, eta 575 pertsona hil zituen.
Steve Bikok, inguruan gertatzen zena ikusita, gobernuak ezarritako debekuari uko egin zion
behin eta berriz, eta ekitaldi politiko eta bileretan parte hartzen jarraitu zuen. Poliziak behin baino
gehiagotan atxilotu eta galdekatu zuen. Azkenekoa, 1977ko abuztuan. Atxilo zutela, Bikok kolpe
gogorra jaso zuen buruan, galdeketaren une batean, eta, horren
ondorioz, konortea galdu zuen
handik egun batzuetara. Poliziaren medikuak, orduan, ospitalera
eramateko gomendioa egin zien
autoritateei. Gertuko ospitale batera eraman beharrean, ordea,
Poliziak Pretoriako erietxera eraman zuen Biko, zegoen lekutik
1.200 kilometrora. Hara iritsi eta
gutxira hil zen. Hogei urte geroago, behin apartheid-a erorita, Bikoren heriotza «giza eskubideen
urraketa» izan zela ebatzi zuen
Egia eta Adiskidetzearen Batzordeak.
Aurten 35 urte beteko dira Biko
hil zutenetik. Kontzientzia beltzaren bultzatzaileak ez zuen Hegoafrika askea ikusterik izan, eta
apartheid-ak agindutako herria
utzi zuen. Haren ideiek, ordea, pisu nabaria izan zuten geroko askapen prozesuan. Bikok berak
esan zuenez, «jendearen pentsatzeko modua aldatzea lortuz gero,
ezer ez baita berdin izanen».
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Musika 13
Gotzon Hermosilla
Flamenko kantaria da Juan Pinilla (Huetor-Tajar, Granada, Espainia, 1981), sari ugari jasotakoa, eta
Europan, Ameriketako Estatu
Batuetan eta Japonian arrakasta
handiz aritutakoa; baina kazetaria, idazlea eta flamenkoaren ikerlaria ere bada, eta, gauza guztien
gainetik, bere konpromiso politikoa oso argi daukan artista gazte
bat. Duela gutxi, liburu bat plazaratu du: Las voces que no callaron.
Flamenco y revolución (Isilarazi
ez zituzten ahotsak. Flamenkoa
eta iraultza; Atrapasueños argitaletxea), Espainiako Errepublikaren alde egoteagatik, frankismoaren kontra aritzeagatik edo ezkerreko ideiak defendatzeagatik nabarmendu ziren artista flamenkoen testigantzak jasotzen dituena.
Liburuak CD bat ere badakar, artista horien zenbait abestirekin,
Pinillak kantatuta.
G Zure liburuak Flamenkoa eta
iraultza du azpititulutzat. Jende askori harrigarria begitanduko zaio bi
berba horiek elkarrekin ikustea.
E Frankismoak bere egin zuen
flamenkoaren munduaren estetikaren zati bat, baina zati bat baino
ez. Izan ere, Iberiar penintsulako
hegoaldean jaio den musika mota
bat da flamenkoa, Andaluzia baino zabalagoa den eremu batean,
eta, historian, alderdi hori azpiratu eta askatasunaz gabetu dute.
Flamenkoa herritik sortzen da,
langile eta klase menperatuetatik, eta kantu askotan boteretsuen kontrako aldarriak agertzen dira, baita justiziaren eta askatasunaren aldekoak ere.
G Ideia hori nabarmendu nahi izan
duzu zure liburuan?
E Ideia zen adieraztea badagoela
flamenkoaren beste alde bat, jende askok ezagutzen duenaren
ifrentzua. Nik umetan ezagutu
nuen flamenkoa, zaletu nintzen,
eta geroago hasi nintzen gizarte
kontzientzia izaten eta politikoki
engaiatzen. Orduan ikusi nuen ni
zoratzen nauen arte horretan ere
badagoela konpromiso hori, eta
flamenkoen kontrakoek hainbestetan adierazi dutenez flamenkoak beti egon direla unean uneko
boteredunen arrimuan, nik frogatu nahi nuen historikoki hori
ez dela hala izan.
G Zertan gauzatu da konpromiso
hori?
E Espainiako Errepublikaren
garaian, horren alde egin zuten
askok, baita gerran ere. Ondorioz,
kartzelatu egin zituzten, jazarri,
fusilatu, erbesteratu eta abar.
Eta, trantsizioan ere, horietako
batzuk oso sutsu aritu ziren beste
demokrazia mota bat lortzeko, demokrazia desberdin bat, orain dagoenarekin alderatuta.
G Zure liburuan konpromiso horren
hainbat adibide jaso dituzu, batzuk
oso bitxiak. Zein nabarmenduko zenuke?
E Bitxienetako bat Corruco de

horien kanten hitzek batzuetan
zentsuraren galbahea pasatzen
zuten, eta beste batzuetan ez. Baina, Salvador Tavora antzerkigileak dioenez, hitz batzuk zentsura
ditzakete, baina kantu flamenkoan dagoen herriaren oinaze oihua
ezin dute zentsuratu.
G Zeintzuk ziren beste ahots horiek?
E Jose Menese, Manuel Gerena,
Paco Moyano eta abar. Artista
haietako batzuk Alderdi Komu-

«Ikusi nuen
ni zoratzen nauen
arte horretan ere
bazegoela
konpromiso hori»
«Flamenko asko
kartzelatu egin
zituzten, jazarri,
fusilatu, erbesteratu
eta abar»

MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

Juan Pinilla · Idazlea eta kantaria

«Flamenkoa herriaren
oinazea da; hori ezin
dute zentsuratu»
Topikoa apurtu nahian, XX. mendean jarrera progresista edo
iraultzaileak izan zituzten artista flamenkoen testigantzak,
kanten hitzak eta jasandako errepresioa jaso ditu liburu batean.
Algecirasena izan zen. Errepublikaren eta askatasunaren aldeko
fandangoak idatzi zituen kantari
horrek. Matxinada militarrak Algecirasen (Espainia) harrapatu
zuen, eta atxilotu egin zuten.
Adiskide zuen mediku baten
esku hartzeari esker ez zen kartzelara joan, baina matxinatuen
alde borrokatzera behartu zuten,
eta Ebroko batailan hil zuten.
G «Isilarazi ez zituzten ahotsak»
aipatzen dituzu liburuaren izenbu-

ruan, baina argi dago ahots horiek
isilarazten saiatu zirela, gogotik
saiatu ere.Nolakoa izan zen flamenko horiek jasandako jazarpena?
E Chato de las Ventas [Pedro
Martin Alonso] fusilatu egin zuten, eta haren gorpua hobi komun
batera bota zuten, Chaconcito bezala; Carmen Amayak eta Angelillok erbesterako bidea hartu behar izan zuten; eta abar. Kasu ugari egon zen, eta askoren gainean
ez dakigu ezer.

G Dena dela, frankismoak lortu
zuen flamenkoaren alderik folklorikoena erregimenarekin identifikatzea.
E Frankismoak Espainiaren irudi jakin bat eman nahi zuen, eta,
horretarako, flamenkoaren alde
bat erabili zuen, batez ere Antonio Mairena eta Ricardo Molinaren ingurukoa. Baina egon ziren
beste ahots batzuk, Andaluziaren
eta flamenkoaren beste irudi bat
eman nahi izan zutenak. Jakina,

nistako kide klandestinoak ziren.
Manuel Gerena ehunka aldiz
atxilotu zuten; jendea polizia
etxera joaten zen aska zezatela eskatzera, eta sekulako arrakasta
izan zuen Bartzelonan (Katalunia), flamenkoa erregimenaren
musikatzat zeukaten gazte unibertsitario eta intelektualen artean. Paco Moyano ere atxilotu, torturatu eta kartzelara sartu zuten.
G Gente del Pueblo taldea nahiko
ezaguna izan zen Euskal Herrian
70eko hamarkadaren amaieran,
euskal gatazkari loturiko gaiak eta
errepresioa aipatzen zituztelako
zenbait kantutan.
E Oso garrantzitsuak izan ziren;
sevillana iraultzaileak kantatzen
zituzten, eta oraindik ematen dituzte kontzertuak noizean behin.
Diktaduraren kontra borrokatu
ziren, eta, orain, beste diktadura
mota baten kontra borrokatzea
egokitu zaie. Trantsizioak esperantza batzuk piztu zituen, baina,
azkenean, zapuztu egin ziren, hemen betikoek agintzen dutelako.
Artista batzuek —Gente del Pueblokoek, esaterako— argi diote
demokraziaren alde borrokatu zirela, ez orain indarrean dagoen
iruzur honen alde.
G Liburua idazteaz gain, abesti horietako batzuk berreskuratu dituzu
grabatu duzun CDrako.Zergatik?
E Abesti horiek idatzi ziren garaian bezain gaurkoak direlako.
Paco Moyanok, esaterako, Don
Manuel izeneko abestia kantatzen zuen, Fragaren eta, oro har,
frankismotik zetozen dinosauroen kontrakoa. «Ez diezagutela
konta demokraziaren inguruko
ipuinik, hainbeste sarraskiren ostean inork ez baitie sinesten»,
kantatzen zuen Moyanok abesti
horretan, 1974an; eta inoiz baino
gaurkotasun handiagoa du.
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14 Historia

Kondairaren
mugetan

Testuak

Bisigodoen
garaian

Errege godoen eskulturak, Madrilen, Oriente plazan.

‘Domuit vascones’
Iñaki Egaña
ito ugarik osatu
dute Euskal Herriko historia. Horietako batzuek ez
dituzte zutabe
sendoak izan, baina, hala eta guztiz, urteetan gure historiaren hari
nagusiak izan dira. Horietako bat
izan da, esaterako, gure lurraren
jabetasuna erromatarren garaian. Egun, jakin badakigu erromatarrak Euskal Herriaren bihotzeraino heldu zirela. Oraindik,
ordea, erromatarren aurkako
euskaldunen garaipenak oso zabalduta daude. Ez gintuzten kutsatu, iberiarrak kutsatu zuten
neurrian. Akaso euskarak, artzainen hizkuntza, latinetik hartu zituen ezagutzen ez zituen teknizismoak. Gezurra galanta. Baina,
esandakoa. Historia interpretazioa denez...
Gauza bera gertatzen da Erromatar Inperioaren gainbeherarekin barbaroek hondatu zuten
Erroma, eta, ondorioz, Romulo
eta Remok fundatutako hiriaren
lorpen handiak ere. Barbaroak?
Nor baino nor?
Mitoak dio «barbaro» horiek
Euskal Herrira iritsi, eta dena
hondatu zutela. Iruñea, harresitua zegoen hiriburua, menperatu

M

Bisigodoak iritsi
zirenean Euskal
Herrian
gertatutakoari
buruz itzalak dira
nagusi, eta horrek
nahierarako
interpretazioei bide
ematen die.

Gaur egun, Historia da
Euskal Herriak pairatzen duen ofentsiba ideologikoaren zati bat. Eta gezurra dirudien arren, domuit
vascones esaldia eta, bide
batez, garaia, Pio Moa eta
konpainiaren gustuko gaiak
dira. Garaiaren iluntasunek
errazten diete bidea. San Isidoro Sibiliakoak idatzi zuena
(Baskoiak hondatu) abiapuntua izan da ondoren idatzi dutenentzat: Moret, Bernardino Lizarrakoa, Anastasio Arrinda... Egia da, garaiko
testigantzak oso gutxi direla: Leovigildo, Rekaredo, Sisebuto, Suintila eta Wamba.
Baina testuak oso argiak
dira: «Uvamba Princeps feroces uvasconum gentes
debellaturus aggrediens in
partibus commorabatur
Cantabriae» (Wamba),
«Feroces Vascones in finibus Cantabriae perdomuit»
(Codex Albeldense)... Nahiz
eta hitz gutxi izan, testu horiekin Euskal Herriaren historia osatu da. Mark Kurlanskyk, esaterako, orain
dela hamar urte idatzitako
liburuan, bisigodoak aipatzen zituen. Eta interpretazio
erraza egiten zuen: «Errege
bisigodoen bizitzen kronikak
bi hitzetan biltzen dira: Domuit vascones». Penintsulako agintari guztiek, egungo
Espainiako gobernua barne,
xede bera izan dute: euskaldunak menderatu behar
dira.

D

zuten, eta, segidan, haien nagusitasuna erakusteko, Gasteiz herrixkaren ondoan Victoriacum
eraiki zuten, eta egungo Nafarroan, Oligitum (Herri Berri). Garai
oso gogorra izan zen, eta Euskal
Herria beheraldi batean sartu
zen.
Espainiako historian oso ezagunak izan ziren garaiko errege
barbaro horiek: bisigodoak. Garai batean, eskolan ikasi behar genituen errege horien guztien izenak: Rekaredo, Ataulfo, Sisebuto,
Txindasvinto, Ervigio, Witiza...
Ariotarrak omen ziren, eta, kristauak izan ondoren, Espainiako
historiaren ate zabaletik sartu ziren.
Itzalak daude. Handiak. Artikulu hau prestatzeko, mapa batzuk kontsultatu ditut, eta, guztietan, Euskal Herriaren eremua
beste kolore batean azaltzen da,
bisigodoen herritik at. Eta bisigodoen herriak egun Espainiak eta
Frantziak dituzten lur gehienak
osatzen zituen.
Horrek puztu zuen domuit vascones esaldi famatu hura (euskaldunak menderatu, azpitik izan).
Esaldi horren atzean egon daitezkeen interpretazioak asko dira.
Eta horien artean, independentzia eta kutsatu gabeko herriaren
interpretazioa, bistan da, nagusia

da. Bisigodoek nabarmendu zuten euskaldunen menperaldia.
Basatien otzandua. Beraz... borrokaldiak, gerrak eta gorabeherak izan ziren.
Gu, oraindik, ez ginen sedentarioak. Gosetea hain zabaldua zegoen, bidelapurren taldeak antolatu ziren eta beste herriei maiz
erasotzen zieten. Bidelapurrak
Euskal Herriko mugak gainditu
eta Mediterraneo itsasora iritsi ziren. Mendiak eta haran sakonenak euskaldun gehienen etxebizitza bihurtu ziren.
581. urtean Euskal Herriak erasoa jasan zuen, beren agindupeko
lurrak zabaldu nahian zebiltzalako iparraldeko gizon aberatsak.
Frankoak ziren, eta, 634. urtean
izan zen beldurgarrizko bataila
batean, Larraunen jabetza borrokatu zuten mendietako euskaldunen kontra.
«Barbaroen» koldarkeriek 711.
urte arte jarraitu zuten. Errodrigok, euren erregeak Iruñea setiatu zuenean, Ipar Afrikatik milaka
gudari berbere Europan sartu ziren. Musa ibn Nusayrrek bideratuak Euskal Herrira iritsi, barbaroak gainditu, eta Iruñea, euskaldunon hiriburua, arpilatu zuten.
Haien historialariek ziotenez, «biluzik ibiltzen diren piztien antzera» bizi izan ziren gure arbasoak.

Mitoak dio Kordoban kokatu
zutela hiriburua Europara heldu
ziren arabiarrek. Orain badakigu
hori ere ez dela egia. Nafarroako
erriberan, Tuteran hain zuzen,
arabiar horien talde bat finkatu
zen, barbaroen buruzagiak euren
erlijioa, islamismoa, besarkatu
ondoren. Banu Qasi zelako familia harekin Pirinioetako euskal
tribuek bat egin zuten, eta ordura
arte sinesgarri ez zen antolakuntza maila batera iritsi.
Karlomagno bera, frankoen enperadorea, lehenengoa izan zen
euskaldunon indarra probatzen.
Ohikoa zen bezala, Iruñea arpilatu ondoren Pirinioetako Orreaga
mendiarteko igarobidetik bere
gaztelura zihoanean, Karlomagnori eta haren armadari eraso zioten. Orreagako mendietan, euskaldunak zelatan ipini ziren, eta
frankoei esetsi zieten. Garai horretako kronikek ziotenez, bataila, 778. urtean gertatutakoa, milurteko entzunenetarikoa izan
zen, eta frankoen armada erabat
suntsitua gelditu zen.
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Estalki gutxi batzuen truke

Serio demonio
Juan Kruz Lakasta eta Zaldieroa
seriodemonio@berria.info

EGA titulua lau jogurt estalkiren truke
oparituko dute

Jaurlaritzaren aurkako helegitea aurkeztuko
du Jaurlaritzak

1512an Nafarroa konkistatu zutela aitortu eta
orduko legeria onartu du Foru Gobernuak

Eroskiren marka zuriko lau jogurt estalkiren truke EGA
titulua oparituko du Eusko Jaurlaritzak, Blanca Urgell
Kultura sailburuak iragarri duenez. Homologazio modu
berri hori 2012-2013ko ikasturtean jarriko dute indarrean.
Urgellen arabera, «jogurt horiek erosten dituztenek euskalduntzeko ahalegin handia egiten dute; izan ere, etiketetan informazioa gazteleraz ez ezik euskaraz ere badakarte. Eta ahalegin horrek tituluaren aitortza merezi du,
azterketarik egin behar izan gabe». Gogoratuko denez,
aurretik ikasketak D ereduan egiten dituztenei EGA titulua homologatzeko erabakia hartu zuen Urgellek. Orain,
bide horretan urrats gehiago egin nahi ditu haren departamentuak, baina kontrako noranzkoan. «Egun, gehiago
dira DBHko titulua eskuratzen duten pertsonak, EGA titulua jasotzen dutenak baino. Horrek agerian uzten du
zailagoa dela EGA ateratzea DBH gainditzea baino. Hori
horrela, EGA ateratzeko ahalegin horrek DBHko tituluaren aitortza merezi du, azterketak egin behar izan gabe»,
azaldu du sailburuak. Neurri horiek guztiek euskaltegietan zein ikastetxeetan diru asko aurrezteko aukera emanen dutela gaineratu du Urgellek.

Espainiako Auzitegi Konstituzionalean Eusko Jaurlaritzaren aurkako helegitea aurkeztuko du Eusko Jaurlaritzak. Hasiera batean, asmoa zen bakarrik Espainiako Gobernuaren murrizketen aurkako helegitea aurkeztea,
«autogobernuaren eremuan» sartzen direlako eta «berdintasunaren irizpidea» urratzen dutelako. Haatik, Jaurlaritzak dagoeneko Espainiako Gobernuaren hainbat murrizketa onartu ditu, eta Lakuan Jaurlaritzaren murrizketa horien aurka ere egitea erabaki dute. PSEk dio
murrizketok onartu behar izan dituela aginteari eutsi
ahal izateko ezinbesteko sostengua ematen dion alderdiak, hau da, PPk horretara behartu duelako. Eta hartara
Jaurlaritzak murrizketok onartzearen errua ez dela PSErena baizik eta PPrena. Horregatik, sozialistek zilegi deritzote Eusko Jaurlaritzaren alde argitsuak (PSErenak)
Eusko Jaurlaritzaren alde ilunak (PPrenak) harturiko
neurrien aurka helegitea aurkezteari. «Jaurlaritzaren defentsan Jaurlaritzaren aurka egin behar izan dugu», azaldu diote Patxi Lopez lehendakariarengandik gertu dauden iturriek (Ajuria Eneko lorategikoek edo) Serio Demoniori. «Helegitearen bitartez argi utzi nahi dugu guri
eskandaluzkoa iruditzen zaigula mezu xenofoboak zabaltzen dituen eta lehendakariari Homer Simpson esaten
dion Basagoitiren moduko pertsonaia batek baldintzatzea Eusko Jaurlaritzaren politika», gaineratu dute.

Aste honetan, Twitterren oihartzun zabala eduki du Mikel Belasko toponimia adituaren 1512ko konkistari buruzko mezu batek. Hartan, garai haietan Nafarroako erresumako borreroek zerabilten tarifaren berri ematen zuen.
Lepoa moztea: dukat bat. Urkatzea: urrezko florin bat.
Zartailuz zigortzea: hamabi ezkutu. Eskua moztea: dukat
erdia. Belarria moztea: florin erdia. Mingaina iltzatzea:
florin bat. Hori ikusita, 1512an Gaztelak Nafarroa konkistatu zuela aitortu, eta garai haietako erresuma zaharreko
legeria berreskuratzea onartu du Foru Gobernuak. «Oker
genbiltzan hura anexioa izan zela genioelarik. Hura konkista izan zela daitorgu. Are gehiago, gure erresuma zahar hartako legeri guztiz nafar eta jatorra berreskuratu
nahi dugu», zabaldu du UPNko gobernuak prentsa ohar
baten bitartez. «Guk beti eman izan diogu garrantzi handia gure arbasoen tradizioak mantentzeari. Beraz, zigor
klase tradizional eta hunkigarri horiek berreskuratuko
ditugu, desobedientzian dihardutenentzat, azken greba
orokorrean liskarrak eragitea egotzita atxiloturikoekin
hasita: mitina ematen duenari mingaina iltzatuko diogu,
lurrean eserita besoak elkarlotzen dituztenei eskua moztuko diegu...», gaineratu dute prentsa oharrean.
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Krema
Amagoia Iban
Langabeen zerrendetan eskaleak ere sartzen ote dira? Eskatzera bankuetara-eta joaten ez diren eskaleak, erran nahi baita. Kalean eskatzeak ere lanak ematen baititu. Bateko eta besteko debeku eta araudiei esker,
gero eta gehiago. Eskatzea ez baita hain libre, epelak jasotzea gero eta libreago. Eta
espaloiko zure txoko parean bi neska lirain
bikinitan etzan, gorputza koipe gorriz zikindu
eta Zenbat animalia akabatzen ditu eguzkitarako zure kremak? afixa paratzen badute,
nork botako dizu txanpon bat? Zure txartela
askoz narrasagoa da eta jantziegia zaude
gauza onerako. Normalean baino ikusezinago bihurtua zara; eguneko sosak joan dira;
eta argazkilari begiluze batek bere soldata
justifikatu du kremarik gabeko zure eguzkipeko orduak ekologisten ekintzaren ondoan
izoztuta. Begirasun barre txiki harritu zimurtuarekin. Plastikozko baso hutsarekin. Gero
eta antisozialagoa den sistema galgatan.
Politikari koipetsuen erregai zu.
Zenbat pertsona ezabatzen ditu krisirako
gure kremak?
Madrilen, ekintza ekologista, kosmetikogintzan animaliekin esperimentatzen dela
salatzeko. 2012-04-24. CHEMA MOYA/EFE.
igandea@berria.info
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18 Denbora-pasa
BagaBiga

Hitz gurutzatuak

1

2

3

4

7

5

6

8

Goitik behera
1. Hanka.
2. Hari, nuen.
3. Langile gehienek jai egiten duten egun.
4. Mami, muin.
5. Kolpea, ukaldia.
6. Ergel, burutik ez oso bete.
12. Txahal haragi.
14. Itzalpe, babespe.
16. Txahal, behiaren ume oraindik
koskortu gabe.
18. Guztiak.
19. Lurrazaleko eta barneko mea material gotor.
21. Biloa.

9

10

11

12

13

14

Ezker-eskuin
7. Ipar Euskal Herrian, apustua.
8. Fruitu mota.
9. Gauzatu.
10. Lotu.
11. Zuria, fidagarria ez dena.
13. Haragia.
15. Ospeak, omenak.
17. Arbola edo zuhaitzen beso nagusia.
20. Geldiarazi, gerarazi.
21. Hala esaten zaio Ipar eta Ekialdeko Euskal Herrian
iltzeari.
22. Behiaren ume honek esne hartzeari utzi dio
dagoeneko.
23. Olerkiak.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Zazpi aldeak

Sudoku gaitza

Marten de Vos (Europaren bahiketa)

Sudokuzale porrokatuen gustuko jokoa dakarkizuegu ostera. Klasiko bat da, badakizue, 9 x 9 laukiko bederatzi karratu
dituzten taula horietakoa, baina molde honetako jokoen merkatuan, munduko azoka zabalean, inoiz prestatu direnetan
zailenetakoa, horrelakoxeak nahi baitituzte gure sudokuzale aseezinek. Ezetz ordu erdian asmatu. Eta ordubetean? Tira, ba...
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BagaBiga
p Nork bere proban (100, 300 eta 800 metroko lasterketetan), munduko markak dituzte hiru atleta hauek. Esazkiguzu haien izen- deiturak.

Hitz gezidunak
ABERE
BASA

1

▼

PINUAREN
HAZI

1.

▼

URRETXUKO ▼
MENDIA
KONTSONANTE
BUSTIA

7

▼

JATEKOA,
JANARIA

HITZARMENA

▼

▼

2

HALERE

▼

▼

▼

▼
LANGILEEN
ORDEZKARIAK

DIRUZKO
ZIGOR

EZEZTATU

▼

▼

▼

URTARO
BEROA

GIZON
IZENA

▼

TANTALIOA

GIZON
IZENA

▼

▼

ZABALTZAKO
KONTZEJUA

GAUR

3.
▼

ISURIAK

2.

▼

EZ ZUZEN

▼

▼

BOKALA

▼

ATZIZKIA

OXIGENOA

SODIOA

▼

50

▼

▼

UHARTEA

▼
EMAKUME
IZENA

▼

UGAZTUN
KARRASKARI
BIZKAIKO
MENDIA

▼

KOIPEA

ZAREN
HORI

▼

▼

SARRERA EDO
IRTEERA

▼

LAWRENTZIOA

IKATZA
GARRAIATZEA

BIGARREN
BOKALA

▼

KASIK
(BI HITZ)

▼

▼

▼

IRURAITZ-GAUNAKO AUZOA

▼

BOKAL
ERREPIKATUA

▼

▼

BOKAL
BIRIBILA

▼

2
KONTSONANTE
BUSTIA

▼

▼

▼

▼

3

BI ZATI
BI

▼

▼

▼

▼

MIRAKULU

▼

EGINAHALA,
SAIOA

AGIRI
MOTA

TREBEAK,
IAIOAK

INDIOA
IPAR EH-N,
INGURU

▼

GAIXOA

▼

▼

▼

▼

▼

HAREN
HIDROGENOA

ISEKA

▼

ABAR
MOZTUAK

▼

OSATU ADITZAREN OINA

▼

IPAR EH-N,
TALDE

ANTILLETAKO
ERREPUBLIKA

▼

LEHENGO
IRLANDA

▼

ABANTZU

▼

▼

KOADERNOA

ZINTZOA

ZUZENKIAK

▼

ORE
JANGARRIA

▼

▼

ZILARRA

NONDIK EDO
HANDIK

▼

▼

▼

▼

EGOSKIN
MOTA

DOKUMENTUAREN KOPIA

▼

ESATEN ARI
ZIREN

▼

BOROA

▼

KAFE
ETXEA

▼

▼

LEIHO
TXIKIA

▼

▼

▼

ISILKA,
ESTALIAN

TREBEKI
SEGADA,
TRANPA

▼

MASURIOA

▼

▼

NASA,
MOILA

TOKA,
NAIZ

Hitz kateatuak

Erantzunak

I
A
I
O
K
I

I
D R U
D I K
M A
O T
U
A
H N
I A
A

A
G U
S
L A
I
I N
R B
I O
L
E T

N
A
I
A
R
A
O
N
A

3 hizki
Edo
Era
Rea
San
Zer
Zut

U
I
J
D I S H A
A T U A K
U N A I
E N
T A
B A
I
E
A
K E R
S O
I R
K
E R E
A H
L E G
I
E
T
O L
A I A
A Z K

7 hizki
Akabera
Aldamio
Baguiar
Esponja

4 hizki
Ahur
Antz
Esna
Irla
Kume
Negu
Unai
Zoom

N
O
N
B
A
I
T
I
K

8 hizki
Aitzakia
Akuarela
Antiguar
Emazteki
Eperkume
Gizenkor
Hozkailu
Lukainka
Podologo
Txalmatu
Utzarazi
Zaretara

5 hizki
Arras
Linai
Magal
Oreka
Otzan
Uzkur

I

S
A
N

9 hizki
Argudiatu
Faltarazi
Hezigaitz
Idolozale
Txirrista
Usteldura

B
P
D A V I
S I N
A I A
B
Z
E G I
R A
E L J
A D A
E R
A R I
K
O
T Z A
A U K

11 hizki
Konfesatoki
Zatibanatze

Igarmen
Norbait
Piragua
Toreatu
Tragaza
Trepeta
Txirula
Uhandre

K
L
L
K A F E T
K A I E
M I C H A
O S A
H A I T I
M I R
A B I L A
A L A I
A T E
N

Diagraman koka itzazu ondoko hitz hauek:

13 hizki
Ikaragarrizko
Termodinamika
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François Hollande hautagai sozialista kanpaina egiten, Florangeko altzairu lantegiko grebalarien aurrean. NICOLAS BOUVY / EFE

Estutzeko
bi modu
Kontuak orekatzea izango du lehentasun
Frantziako hurrengo presidenteak,baina
langabeziari eta desindustrializazioari ere
aurre egin beharko die.Erronkei berdin
erantzuteko asmorik ez dute.

Iker Aranburu
anpainaren azken
asteko egun gehiegitan ikusitakoaren
arabera, badirudi
Frantziaren arazo
nagusia etorkinak direla. Fronte
Nazionalak lehen itzulian lortu-

K

tako botoak erakarri nahiak immigrazioaz hitz egitera bultzatu
ditu Nicolas Sarkozy eta François
Hollande. Baina ultraeskuinak
gustuko dituen mamuak astintzen ibiltzeak ez ditu ezkutatu
Frantziako sakoneko arazoak,
hala nola jaisten ez den langabezia, auzo baztertuetako pobrezia,
desindustrializazio geraezina eta
kontu publikoen orekatzeko ezintasuna.
Sarkozyren agintaldiak ia-ia
bete-betean bat egin du Atzeraldi
Handiarekin. Bere zenbakiak,
hortaz, ezin dira onak izan:
2007an baino milioi bat lagun
gehiago daude lanik gabe, eta pobre ofizialak ere 337.000 gehiago
dira. Langabeziaren bilakaera bereziki mingarria da Sarkozyrentzat: 2007an Alemaniak langabezia tasa handiagoa zuen, eta orain
han %5,6koa da (Eurostaten martxoko datua) eta %10ekoa Frantzian.
Kontu publikoak behingoz orekatuko zituela agindu zuen presidenteak duela bost urte, eta inoiz
baino desorekatuagoak daude:
1,7 bilioi euro zor ditu, 2007an baino 600.000 milioi gehiago. Eta defizit publikoa ezabatu ezean, gehiago haziko da datozen urteotan.
Gainera, ezin da krisia erabili defizita azaltzeko, 1974az geroztik ez
baititu Frantziak bere kontuak
orekatu. Sortzen duen aberastasuna baino gehiago banatzen du,
eta hori arazo larria da gaurko
merkatuen begietara.
Kanpoko finantzaketa ito aurretik defizita amaitzea da, beraz,
Sarkozyren eta Hollanderen lehentasuna. Alemaniak bultzaturiko zerga ituna negoziatzeaz hitz
egin arren, hautagai sozialistak
berak bat egiten du itun horren
lelo nagusiarekin: defizit publikoen garaiak bukatu behar du.
Hori bai, Sarkozyk baino urtebete
gehiago eskatu du (2017ra arte)
etxea txukuntzeko, bizkor egiteak ekonomia are gehiago itoko lukeelakoan.
Defizita bukatzeko moldeei buruz, ordea, bada alderik. Zerga
presioa Europako handienetakoa
izanik —BPGaren %45 inguru,
Hego Euskal Herrian baina ia hamabost puntu gehiago—, oraingo
presidenteak uste du gastuak
murrizteak duela lehentasuna.
Langile publikoen kopurua txikituta, tokiko administrazioak estututa eta botiketako gastua apalduta lortu nahi du diruaren zati(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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22 Hauteskundeak Frantzian
(Aurreko orrialdetik dator)

rik handiena. Hollandek, berriz,
zerga erreforma proposatu du,
Sarkozyk emandako zerga kenkariak ezabatu, eta estuago hartu
nahi ditu finantza mundua eta enpresa handiak.
Defizitaren aurka borrokatzeaz gain besterik ere egiteko eskatu dio presidente berriari Eguzki
Urteaga EHUko Soziologia irakasleak. «Osasun arloan, hezkuntzan eta I+Gn inbertitu beharko
luke, gizartearen ongizatea eta
kohesioa hobetzeaz gain lehiakorrago izateko balio baitu. Berrikuntzan oinarritutako lehiakortasun modelo bat martxan jarri
behar du, enplegu kalifikatu,
ondo ordaindu eta egonkorrak
hobetsiz; are eta gehiago dakigunean ezin daitezkeela lekuz aldatu». Sarkozyk bultzatutako Mailegu Handiak ildo horretatik
urratsak egiteko aukera ematen
diola uste du Urteagak: «Hamar
miliar emango zaizkio goi mailako irakaskuntzari, 7,9 miliar ikerkuntzari, 6,5 miliar enpresa txiki
eta ertain berritzaileei, 5,1 miliar
garapen iraunkorrari eta 4,5 milioi ekonomia numerikoari».
Sarkozyren agintaldiaz «iritzi
ezkorra» du, berriz, Jean Michel

Larrasquetek. ESTIA ingeniari
eskolako Graphos ikerketa guneko kidea da Larrasquet, eta Eusko
Ikaskuntzako arduraduna Ipar
Euskal Herrian. «Aukeratu duen
neoliberalismoaren ildotik egin
du egiten ahal zuena. Ikusten zituen arazoen araberako pilotatzea egin du. Egun batzuetan postura batzuetan egon da, eta besteetan, kontrarioan; baina sistemaren logika zalantzan jarri gabe.
Arazoa sakonagoa da, eta soluzioak baldin badira, ez dira ildo horretarik etorriko ».

Frantzia Sarkozyren agintaldian
BPG
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Lan merkatua
Larrasquetek deitoratzen duen
ildo horretan sakondu nahi du,
ordea, Sarkozyk. Lehiakortasunaren izenean merkatua gehiago
malgutu nahi du. Alemania adibidetzat hartuta, enpresa barruan
aukera eman nahi die lan itunak
aldatzeko jarduera jaisten edo
emendatzen denean. Epe erdira,
langabezia apaltzen hasten denean, langabeen saria ere txikitu
nahi du.
Hollandek, berriz, estatuaren
esku hartzea defendatzen jarraitzen du. 60.000 irakasle gehiago
kontratatzeko asmoa dauka, inbertsio publikorako banku publiko bat sortu nahi du, belaunaldien ordezkatze kontratua eratu

nahi du adineko langileek gazteei
lanbidea erakusteko, eta 150.000
gazte kontratatzeko neurriak
agindu ditu. Erreforma horiek
«gauzagarriak» iruditzen zaizkio
Urteagari, nahiz eta zalantza
duen horiekin defizita 2013an
%3tik behera utz dezakeela. Halaber, ontzat jo du hautagai sozialistaren zerga erreforma —Errenta
zerga eta CSGa batu eta progresiboagoa egitea—, eta eskualdeen
eskumenak handitzea alor ekonomikoan.
Langabeziaren hazkundea
hein batean lotuta dago desindustrializazioarekin, Frantziaren
iparraldean eta ekialdean batez

ere. Eskuina agintea denez geroztik, 750.000 enplegu galdu dira
sektorean, eta horietatik 350.000,
Sarkozyren agintaldian. Galera
hori globalizazioarekin lotu dute
bi hautagaiek. «Frantziaren arazoa da mundializazioaren jokoan
egokitu behar duela; arlo guztietan lehiakorra izatera posible balitz bezala jokatu nahi du, eta hori
ez da posible», uste du Larrasquetek. Mundializazioaren aurrean
«berlokalizazio batzuk» behar direla uste du berak. «Aktibitate batzuk eskualdeei lotu behar zaizkie, eta kooperatibizatu. Ekonomia sozial eta solidarioa deitzen
dena. Sektore batzuk garatu be-

har dira eta eskualdea edo lurraldea hartu unitate moduan.
Sarkozyk eta Hollandek, bakoitzak bere aldetik, nolabaiteko
protekzionismoa proposatu dute.
Lehiaketa publikoetan leku bat
Europako enpresei gorde nahi die
Sarkozyk, eta gizarte eta ingurumen arloetan lehia desleiala egiten duten herrialdeen inportazioen trabatzea, berriz, Hollandek.
«Proposamen puntualegiak eta
handinahi gabekoak», Urteagaren ustez. «Juridikoki ezinezkoak», gaineratu du Larrasquetek,
eta barne ekoizpena laguntzeko
modua kontsumo ohiturak aldatzea dela dio. «Produkziotik etorri

Zer diote bi hautagaiek?

01.

02.

03.

04.

05.

Defizita

Lan merkatua

Erretreta

Industria

Finantzak, EB...

Hautagai batek zein besteak agindu dute defizita
ezabatuko dutela, baina Hollandek urtebete gehiago nahi
du (2017) Sarkozyk baino
(2016). Oraingo presidenteak
dio 53.000 milioiko doikuntza
egin beharko dela. Horietatik
40.000 milioi lortu nahi ditu
gastua txikituta: erretreta hartzen duten funtzionarioen erdiak ordezkatzen jarraitu nahi
du, diru gutxiago eman nahi die
EBri eta lurralde kolektibitateei
eta osasunean aurreztu nahi
du. Eta beste 13.500 milioi diru
sarrerak handituta lortuko ditu:
PPE enplegurako saria kendu,
enpresa talde handiei zerga berezia jarri, atzerrira zergak ez ordaintzeko joandakoei tasa ezarri, finantza eragiketei tasa inposatu...
Hollandek, berriz, bertan behera utzi nahi du funtzionarioak
ez ordezkatzeko politika, eta
29.000 milioi lortu nahi ditu
«aberatsei emandako opari
fiskalak» ezabatuta. Kapitalari
errentari bezainbesteko zerga
jarri nahi dio, eta aberatsenei
%75eko zerga jarri.

Enpresei lan kostuak gutxitu nahi dizkie Sarkozyk,kontratazioa emendatzeko eta,batez ere,Frantziako
enpresen lehiakortasuna hobetzeko.Neurri nagusia da langileko pagaturiko gizarte kotizazioak jaistea.Horrekin jasoko ez
den dirua BEZ eta CSG zergak
igota lortu nahi du.Enpresa barruko lan harremanak malgutzea ere dakar Sarkozyren programak: jardueraren arabera
soldatak eta lanaldia negoziatzeko aukera eman nahi die.
Hollandek, berriz, langabeziarako kotizazioak handituko
dizkie enplegu prekarioak
«gehiegikeriaz» baliatzen dituzten enpresei. Emakumeen
eta gizonen arteko soldata parekidetasuna errespetatzen ez
dituzten enpresak zigortuko
ditu. Aparteko lanorduek zergarik ez pagatzea bertan behera utziko du, enpresa txikietan
izan ezik. Tutoretza kontratuak
sortuko ditu, langile esperientziadunek lanbidea gazteei erakusteko. 150.000 enplegu sortu nahi ditu auzo baztertuetan
lan soziala egiteko.

Sarkozyk indarrean jarritako pentsioen erreforma ez du guztiz baztertu behar
Hollandek. Kargua hartu bezain pronto, aukera emango die
die lanean gazte hasi zirenei 60
urterekin erretreta hartzeko,
sari osoarekin gainera. Ondoren, udatik aurrera, gizarte eragileekin negoziatzen hasi nahi
du erretreta sistema «jasangarria» ezartzeko. Negoziazio horretan, mahai gainean izango
dira erretiroaren adina, pentsioen zenbatekoa eta sistemak bere burua finantzatzeko
zein diru sarrera behar dituen.
Mendekotasunerako laguntzak
ere erreformatu nahi ditu PSko
hautagaiak, «autonomia pertsonalaren galera hobeto laguntzeko».
Sarkozyk, haatik, 55 urtetik
gorakoek lana egin dezatela
sustatu nahi du, Frantziako adinekoen enplegu tasa EBko txikienetarikoa baita . Horretarako, gizarte kotizazioak ezabatuko dizkie adin horretatik gorako
langabeak kontratatzen dituztenei. Pentsioak hilaren 1ean
pagatuko dizkie (8an orain).

Globalizazioak Frantziaren industriaren gainbehera ekarri duela diote bi hautagaiek, eta, horregatik, nolabaiteko neurri protekzionistak
nahi dituzte. Sarkozy kexu da
Europak beste herrialdeetako
produktuei merkatua irekitzen
diela baina trukean beste hainbeste jaso gabe. Horregatik
nahi du urtebetean trukerako
baldintza berberak lortu ezean
Frantziak EBko enpresei gordetzea bere lehiaketa publikoak.
Gainera, «AEBetan bezala»,
lehiaketa batzuk ezinbestean
EBko enpresa txikiek eta ertainek ematea proposatu du.
Hollandek, berriz, «gizarte
eta ingurumen arloetan lehia
desleiala» eragozteko neurriak
agindu ditu. Enpresak atzerrira
joan ez daitezen, inbertsioak
Frantzian egiten dituztenei laguntzak eta zerga kenkariak
mugatu nahi dizkie, eta jada
atzerrira joan direnei aurreko
urteotan jasotako laguntzen
zati bat itzultzera behartu nahi
ditu. «Talde handiei» berriro
ere lantegiak Frantziara eramateko kontratua eskainiko die.

Hollanderen programaren gai nagusietako bat:
EBri eskatuko dio zerga ituna
erreformatzea, «hazkundeari
eta enpleguari» lehentasuna
emateko, eta EBZren eginbeharrak handitzeko. Europaren
aurrekontua «industria programa berritzaileak» bultzatzera
bideratu nahi du, batez ere
energia berdea eta trenbideak
garatzeko. Finantza munduari
dagokionez, Frantziako bankuei debekatu nahi die zerga
paradisuetan aritzea eta produktu toxikoak merkaturatzea.
Enpresa berrietan izan ezik,
stock option-ak ere debekatu
nahi ditu. Finantza eragiketei
tasa ezarri nahi die.
Azken puntu horretan ados
dago Sarkozy, eta, gainera, produktu deribatuei ere ezarri nahi
die. Oraingo presidenteak beste proposamen deigarri batzuk
baditu: RSA errenta jasotzen
dutenek gutxienez zazpi orduko gizarte lana egin behar izatea, etxeak eraikitzeko erraztasunak ematea eta etorkinen familiak biltzeko baldintza gisa
frantsesez jakitea.
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da kontestazio soziala, eta kontsumotik ere egin behar da. Edo
nik erosten dut hemen ekoizten
dena edo Txinan edo Thailandian
egiten dena; ez dut nik esaten
%100 hemen egiten dena erosi behar dela, baina bai orain arte izan
dugun dinamika zoroa geratu behar dela, eta aktibitate batzuk hemen jarri. Dugun bizitzeko modua aldatu behar dugu: abiada
handian amildegira doan trenean
goaz, eta neoliberalismoa egur
gehiago sartzen ari da galdaran.
Ez baldin bagara tren horretatik
jaisten eta beste ibilbide batean
hasten, ez gara inoiz krisi honetarik aterako».
Globalizazioari erabat lotuta
dago merkataritzaren defizita:
2011n goia jo zuen, esportatu baino 70.000 milioi euroren ondasunak inportatu zituelako Fran-

‘‘

Presidente berriak
berrikuntzan oinarritu
lehiakortasun modeloa
martxan jarri behar du»
EGUZKI URTEAGA
EHUko Soziologia irakaslea

«Frantziak arlo guztietan
lehiakorra izatera jokatu
nahi du, eta hori ez da
posible»
JEAN MICHEL LARRASQUET
ESTIA ingeniaritza eskolako ikertzailea

tziak. Txinaren, Indiaren eta Alemaniaren esportaziorako ahalmenaren aldean indarge dago
Frantzia, eta gero eta zeresan gutxiago du: munduko merkataritzaren %5,8 egiten zuen 1995ean,
eta %3,3 iaz.
Lehiakortasun galera horren
inguruan, hainbat modutan erantzun dute hautagaiek. Sarkozyk
iritzi dio lan kostuak txikituta
egin dakiokeela aurre, eta horretara dator BEZ soziala izenekoa:
langile bakoitzeko ordaintzen dituzten gizarte kotizazioak jaitsi
nahi ditu, eta galera hori konpentsatzeko igo nahi du BEZa. Urrian
da sartzekoa erreforma hori indarrean, baina Hollandek agindu du
ez duela ezarriko. Haren asmoa da
zerga kenkariak ematea Frantzian inbertitu, produktu berritzaileak sortu eta esportazioak
handitzen dituzten enpresei.
Finantza munduarekiko ere jarrera desberdina dute batek zein
besteak. Sarkozyk ahaztua du kapitalismoa «moralizatzeko» sukarra, eta haren programan agertzen den bakarra da finantza eragiketei tasa ezarri nahi diela.
Neurri horrekin bat egiten du Hollandek, baina urrunago doa:
Frantziako bankuei zerga paradisuetan aritzea debekatu nahi die,
eta banka komertziala eta inbertsiokoa banandu nahi ditu.
Hori guztia, ordea, kanpainan
agindutakoa da. Errealitatea,
bihartik aurrera.

Nicolas Sarkozyren agintaldiko neurri ekonomiko nagusiak
pErretreten erreforma. Nahiz
eta ez zen haren hauteskunde
programan agertzen, Sarkozyren erreforma esanguratsuena
izan da, baita protesta gehien
eragin duena ere. 2010eko
udazkenean, aspaldiko greba
eta manifestaldi jendetsuenak
egin ziren erreformaren aurka,
eta goia jo zuten urriaren
amaieran. Baina ikasleak oporretara joateak eta Asanblada
Nazionalak erreforma onartzeak mugimendua itzali zuten.
Orduz gero, erretiroaren adin
ofiziala 60 urtetik 62ra gibeleratzeko prozesua hasi da. Erretiro osoa nahi dutenek 67 urtera arte itxaron beharko dute
(65 ziren orain arte).
pBEZa ostalaritzan. Aspaldi
ostalariei egindako promesa
bete nahi izan du Sarkozyk, eta
BEZa %19,6ko tasa arruntetik
%5,5eko tasa murriztura jaitsi
die. Trukean enplegua handitu
behar zutela eta prezioak jaitsi
agindu zuten ostalariek, baina
ezer gutxi egin dute.
pRSA. Elkartasun Aktiboaren
Errenta (RSA) sortu du Frantziako Gobernuak, aurretik
zeuden beste gizarte laguntza
batzuk (RGI eta API) batuta.
Enplegua bilatzeari lotuta
dago orain. 1,9 milioi familiak
jasotzen dute, horietatik ia
herenak beren soldata
txikiak osatzeko. Etorkinek zailagoa dute lortzeko, bost urtez
Frantzian lan egin izana erakusten duen baimena behar
dutelako.
pGutxieneko zerbitzuak.
Alain Jupperen gobernuaren
erreformak gerarazi zituzten
grebak ahuldu nahian, gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte
garraio publikoetan, aire garraioan eta hezkuntzan.
pFuntzionario gutxiago. Agintaldiaren hasieratik, langile publikoen kopurua txikitzen aritu
da Sarkozy: 2008az geroztik
150.000 kendu ditu, erretiroa
hartu duten bi funtzionarioetatik bakarra ordezkatuta. Sindikatuak kexu dira zerbitzu publikoek okerrera egin dutelako.
pUnibertsitate autonomoak.
Urtarrilaz geroztik, unibertsitate gehienak autonomia dute
beren aurrekontuak osatzeko
eta kontratazio politikak egiteko. Gobernua pozik dago erreforma protesta handirik gabe
pasatu delako; sindikatuek, ordea, uste dute estatuak bidea
ireki duela goi irakaskuntza finantzatzeari uzteko.
pTasa profesionala . 2010. urtea hastearekin, bertan behera
geratu zen tasa hori enpresen
inbertsioak oztopatzen zituelakoan. Tasa profesionalaren zati
handiena lurralde kolektiboe-

Erretreten erreformaren aurkako protesta, Lillen. SYLVAIN LEFEVRE / EFE

tara zihoanez, hura ordezkatzeko CET Lurraldeko Kontribuzio Ekonomia sortu du Parisek. Enpresek sortutako balio
gehigarria eta eraikinak zergapetzen ditu, baina ez makinetan egindako inbertsioak.
pI+Gren kenkaria. Ikerketan
eta garapenean egindako inbertsioen truke beren zergak
%30era arte txikitzeko aukera
dute enpresek. Inbertsioa handitu du, baina estatuaren diru
sarrerak gutxitu.
pAuto-ekintzailearen estatutua. Beren kasa lan egiten hasi

nahi dutenei bidea erraztu die
Frantziako Gobernuak, autoekintzailearen estatutuari esker. Arrakasta izan du, milioi bat
lagunek erabili dutelako hiru
urtean, kasu gehienetan beste
errenta batzuk osatzeko: autoekintzaileen herenek baizik ez
dute benetako jarduera, eta
diru sarrera gutxirekin: batez
beste, 8.700 euro. Artisauak,
dendariak eta lanbide liberaletako kideek konkurrentzia desleiala salatu dute.
pZerga erreforma. «Gehiago
lan egin, gehiago irabazteko»

izan zen Sarkozyren leloa
2007ko hauteskundeetan, eta,
ildo horretan, zergak jaisteari
ekin zion, gehien zutenei batez
ere. Krisiak, ostera, diru gehiago
bilatzera bultzatu du gobernua,
eta atzera egin du zenbait gaietan: etxea erosteko mailegua
hartzeagatik ezarritako zerga
kenkaria bertan behera geratu
da, eta ezkutu fiskala —aberatsek gehienez beren diru sarreren erdia zergetan pagatzea—
ere kendu behar izan zuen iaz,
defizita gutxitu ahal izateko.
pAparteko lanorduak. Aurrenekoari lotuta, 35 oreneko lan
astea ezarri zuen Aubry legea
edukiz husten aritu da Sarkozy,
legea bera bertan behera uztera guztiz ausartu gabe. Ildo horretatik, neurri nagusia agintaldiaren hasieran hartu zuen, 35
orenetik aurrerako lanorduei
zergak barkatuta. Urtero 3.200
milioi euroko kostua du Frantziako Estatuarentzat, baina ez
dute eragin handirik izan, jarduera ekonomiko apala dagoen garaian, enpresa askok ez
dituztelako aparteko orduak
eman.
pKapitalismoaren birsortzea.
Lehman Brothersen porrota
finantza sistemaren gehiegikeriak azalean uzten ari zela, Sarkozyk hitzaldi handinahia egin
zuen Toulonen: kapitalismoa
birsortzeaz hitz egin zuen,
«moralago» egiteaz. Hitzetatik
ekintzetara igarotzean, ordea,
arrakasta gutxi izan du: zerga
paradisuak lehengo tokian
daude, bankuek sekulako
gainsariak ematen dizkiete
beren buruzagiei eta finantza
merkatuen gaineko benetako
kontrol neurririk ez da indarrean jarri. Sarkozyk bere egindako beste proposamen bat,
finantza eragiketei tasa bat
ezartzea, Europan soilik lortu
du arreta, eta oraindik ez du
indarrean jarri, Erresuma Batua
buru-belarri kontra ari delako
eta Alemaniak zalantzak
dituelako.
pSindikatuen ordezkaritza.
Azken 50 urteotan indarrean
izan den sindikatuen ordezkaritza auzitan jarri du 2008ko
legeak. Horren arabera,
2012 bukatzen denerako
hamar lagunetik gorako enpresetan patronalarekin negoziatu nahi duten sindikatuek gutxienez ordezkaritzaren %10
beharko dute. Frantzia osoko
lan itunetarako gutxienez %8
beharko da. Neurri horrek mesede egiten die bi sindikatu nagusiei —CGTri eta CFDTri— eta
kalte besteei. Muga hori gainditzen ez duten sindikatuek ez
dute ordezkari sindikalik izango,
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24 Frantziako hauteskundeak
Joxerra Senar
rançois Hollandek estatistikak ere alde ditu
gaur Nicolas Sarkozy
garaitzeko. Frantziako
ezein presidentek ez
du inoiz Hollandek Sarkozyri inkestatan ateratzen dion adinako
diferentziarik kendu. Dena den,
futbolean esaten den legez, estatistikak apurtzeko daude. Kirola
eta politika alderatzea beti da labainkorra, baina horixe bera egin
du Dominique Moisi analistak
presidentetzarako kanpaina luzea laburbiltzerakoan. «Hollandek hasieratik gola sartu du, inkestetan aurrea hartu duelako.
Geroztik, hautatzaile italiar baten modura catenaccio-aren moduko defentsa estrategia argia
ezarri du. Horrek bere kanpaina
aspergarri bihurtu du».
Europa osoa Frantziara begira
egongo da gaur. Sarkozyk erabateko ezustea ematen badu eta beste bost urtez estatuburu izendatua bada, azken bi urtetan Angela
Merkel kantzilerrarekin batera
osatu duen aliantzak, Merkozy
delakoak, indarrean jarraituko
du, eta krisiaren aterabiderako
estrategia gisa finantza publikoen zorroztasunaren tekla zapaltzen jarraituko du. Aldiz, aurreikuspen gehienek dioten bezala,
Hollandek irabazten badu, mugarria ezar dezake. Hazkunde politiken defendatzaileek aliatu boteretsu bat izango dute alde. Horregatik, aldaketa haizeak nabari dira Europan.

F

Zorroztasuna,auzitan
Futbolarekin jarraituz, aurrelari
onenen modura, behar zen unean
behar zen tokian egoteko dohaina
izan dute; batez ere, Hollandek.
Zerga zorroztasuna lehentasun
bakartzat duen egungo estrategiaren komenigarritasuna inoiz
baino zalantza handiagoz ikusten
baita, oraintxe bertan, Europan.
Batetik, haren eraginkortasuna auzitan dago Italian eta Espainian, agerikoa baita bi herrialdeetako gobernuek defizita gordinki
murrizteko zailtasun handiak dituztela. Uneotan, batik bat Italian
eta Espainian jokatzen da euroaren etorkizuna. Kosta ahala kosta, zor merkatuek bata zein bestea estutzea eta biak erreskatatzeko beharrean izatea eragotzi
behar dute EBko agintariek. Horregatik, finantza publikoen egoerarekin batera funtsezkoa da bi
herrialdeetako ekonomiaren bilakaera. Eta, oraingoz, aurreikuspenak oso beltzak dira: Aurten,
espero da Espainiako ekonomiak
%1,9 atzera egitea eta Italiakoak
%1,7 atzera egitea. Hazkunderik
gabe, defizitaren murrizketa gurpil ero arriskutsu bat bihur daiteke
Bestetik, aliatu garrantzitsu
bat galdu du Alemaniako Gobernuak. Beste estatuei nahiz bere

Nicolas Sarkozy egungo Frantziako presidentea eta UMP alderdiaren hautagaia, Okzitaniako Tolosako mitin batean. GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Merkozy...ala
Merkollande?
Europa Frantziako hauteskundeen emaitzen zain dago. Hollandek irabaziz
gero, Sarkozyren eta Merkelen arteko aliantza hauts daiteke, eta botere oreka
berriak aukera eman dezake hazkundearen aldeko politikak ezartzen hasteko.
buruari gerrikoa estutzea txalotu
duen Herbehereetako gobernuak
dimisioa aurkeztu berri du. Eskuin muturreko Askatasuneko
Alderdiak — Geert Wilders du buruzagia— sostengua kendu egin
dio Mark Rude lehen ministroaren eskuineko koalizio gobernuari parlamentuan. 14.000 milioi
euro aurrezteko negoziazioetan
zebiltzala, Geert Wildersen alderdia mahaitik altxatu da. «Bruselatik egindako eskaera eroak»
pentsiodunek ordaintzerik ez
duela nahi argudiatu du.
Bi faktoreok lagunduta, nanoak zirrikituetatik atera zaizkio
Merkeli. Hollandek Frantziako
kanpainan abiarazitako diskurtsoek indarberrituta, duela aste-

bete Romano Prodi Europako Batzordeko presidente ohi italiarrak esan zuen Italiak, Espainiak
eta Frantziak «politika aldaketa»
gidatu dezaketela, Alemaniak bakarrik geratzea hautatzen badu.

Bigarren Marshall Plana
Aliatu boteretsuak ere diskurtsoa moldatzen hasi dira. Mario
Draghi Europako Banku Zentraleko presidenteak ozen aldarrikatu du zerga itunarekin batera hazkundearen aldeko ituna sustatu
behar dela. Diskurtso horiek guztiak behartuta-edo, iragan asteburuan hazkundearen aldeko
agenda bat bultzatzeko beharraz
hitz egin zuen Angela Merkelek
berak. Ulrike Guerot ECFR Kan-

po Harremanetarako Europako
Kontseiluko analista alemaniarrak honelaxe interpretatu du
mugimendu hori. «Pragmatismo
politikoaren erreginak ematen
du ulertu duela haizea aldatzen
ari dela... Ez al da harrigarria
Merkelek zein azkar hartu duen
hazkundearen aldeko olatua?»,
ondorioztatu du.
Berez, Europako Batzordea bigarren Marshall Plan bat sustatzeko proposamen bat lantzen ari
da; hau da, Bigarren Mundu Gerra ondorengo Europa berreraikitzeko plan estatubatuar haren
bertsio europar eta eguneratua litzateke, bereziki krisiari erantzutera bideratua. Egitasmoak azpiegituretan, energian eta tekno-

logian 200.000 milioi inbertitzea
luke helburu, eta asmoetako bat
da Europako Inbertsio Bankua
60.000 milioi eurora arte birkapitalizatzea. Alabaina, Frantziako
bozen emaitza jakin arte, proposamenaren nondik norakoak
atzeratzea erabaki du Bruselak.
Ondoren, EBko agintariei aurkeztu nahi die, negoziatzeko, eta
hori hitzartzeko goi bilera ofizial
baterako egutegia zehazteko.
Merkozy-ren jokamoldearen
biktimetako bat izan da, hain justu, Europako Batzordea. Merkelek eta Sarkozyk iragan hurbilean zerga ituna negoziatzeko prozesuan bazterrean utzi zuten
Bruselako gobernua. Sarkozyk
norabide horretan sakontzeko as-
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Eta, gainera, ez da abenduko zerga itunik ukitu behar, horiek etorkizunera begirako arauak zehazten dituztelako. Beste eztabaida
da, itunak dioen bezala, EBko herrialdeek derrigorrez finantza publikoak orekatuta izatea bilatu
behar duten edo ez, baina luzerako xedea izaki, lehentasuna orainak dauka.
Ez dirudi Alemaniako Gobernua asmo horretan erraz amore
emateko gertu egongo denik, baina Frantzian oposizioa topatzeak
ez du ezinbestean txarra izan.
ECFRko Ulrike Guerotek dioen
moduan, «erlazio franko-alemana eraginkorragoa da, biak eztabaidan eta liskarrean direnean».
Alemaniak Merkozy-ren errepikapena nahiago lukeen arren,
Merkollande-k emaitza hobeak
eman diezazkioke Europari: «Azken finean, erlazio horren kualitatea Europarako oreka egokia bilatzean datza, eta hori dago orain jokoan. Bien arteko lehia gogorra
eta mingarria gertatuko bada ere,
ona izan daiteke».

Grezia eta Irlanda

François Hollande, Frantziako hauteskundeetako kanpainan. IAN LANGSDON / EFE

moa erakutsi du, eta Jean Leonetti Europar gaietako ministro
frantziarrak berriki adierazi du
EBren barruan, gobernuen arteko prozedurak indartu beharko liratekeela, «azkarragoa delako»
erabakiak hartzea.
Dena den, Sarkozyren ikuspuntu horrekin ez dator bat Merkel.
Europako Batzordea alboratu badu ere, Merkelek ez du uste EBko
instituzioak ahuldu behar direnik. Berlingo gobernuak Europako Batzordea eta Parlamentua berritzeko hainbat proposamen
egin ditu azken asteetan; aldiz,
Europari dagokionez, Schengengo akordiotik ateratzeko mehatxua egitera mugatu da Sarkozy
hauteskunde kanpainan.
Horrek aditzera ematen du komunikabideek izendatutako Merkozy aliantza horrek bere sakonean bazituela desadostasunak
etorkizuneko Europaren arkitekturaz, eta, beharbada, Hollanderen balizko etorrera aukera bat
izan daitekeela pragmatismoaren
erreginarentzat. Dena den, ukaezina da, Alemaniako gobernuan
urduritasunez ikusi dela Hollanderen gorakada. Batez ere, abenduan EBko 25 herrialde hitzartutako zerga ituna aldatzeko asmoa
agertu duelako Hollandek.
Merkelek argi eta garbi erantzun dio Hollanderi zerga ituna
«ukiezina» dela, eta hautagai sozialistak berehala erantzun dio:
«Alemaniak ezin du Europa osoagatik erabakirik hartu». Uneotan
ituna hitzartu zuten 25 herrialde-

etako parlamentuetan lege gisa
tramitean dago ituna, eta Alemaniak maiatzaren amaierarako aurreratu egin du Bundestang legebiltzarrean egin beharreko bozketa. Badaezpada ere. Hollandek
emandako hitza betetzeko tentaziorik izanez gero, haren asmoak
zailtzeko eta eragozteko asmoz.

Kolpe bikoitza Merkeli
Sarkozyren balizko porrota, gainera, kolpe bikoitza izango da
Merkelentzat. Bere proposamen
guztiak babestu dituen aliatu garrantzitsuena eszena politikotik
ateratzeaz gain, Europan isolatuta geratzeko bidean egon daiteke
Angela Merkel. Europako herrialde garrantzitsueneko kantzilerra izanagatik. Gainera, krisia
2008an lehertu zenean gobernuan ziren agintari europar guztiak, banan-banan, eserlekua galduz joan dira: Gordon Brown
(Erresuma Batua), Jan Pieter Balkenende (Herbehereak), Brian
Cowen (Irlanda), Jose Socrates
(Portugal) Giorgos Papandreu
(Grezia) Silvio Berlusconi (Italia),
Jose Luis Rodriguez Zapatero...
Eta, orain, Sarkozy izan daiteke. Hala balitz, Merkel izan liteke
hurrengoa. 2013an ditu hauteskundeak, eta bere gainerako homologo europarrek ez bezala,
Alemaniak ekonomia osasun hobean badu ere, euroaren geroak
gainerakoei bezala berdin-berdin
eragiten dio Alemaniari. Frantziako presidente berri batekin,
Europako joera politikoa aldatu

eta bere politikak ezartzeko zailtasun gehiago izan ditzake. SPD
Alderdi Sozial Demokratari inkestetan nabarmen aurrea hartzen badio ere, hemendik hauteskundeak bitarte zaildu egingo
zaio Europako politikaren eta
barne egoeraren kontrola izatea,
eta, hartara, berriro hautatua ez
izateko arriskua pixkanaka handituz joango zaio Angela Merkeli.
Noraino helduko da Hollande
Merkeli aurre egiteko orduan?
Hori da Alemanian eta Europan

2008tik agintean ziren
agintari europar guztiak
banan-banan boterea
galduz joan dira
Alemaniaren eta
Frantziaren arteko lehia
ona izan liteke
Europara begira
egiten den galdera. Hauteskunde
kanpainan, gehiengo baten itxaropen hori ustiatzen jakin du hautagai sozialistak: «Europako herritarrek espero dute guk, frantziarrok,
Europari
beste
ikuspuntu bat emango diogula,
beste norabide bat». Edukiei dagokionez, Hollandek proposatu
du azpiegiturak finantzatuko lituzkeen «proiektu bonuak» jaulkitzea (hots, eurobonuen bertsio
bat, azpiegiturak bultzatzeko);
Europako Inbertsio Bankua sendotzea; finantza operazioen gai-

neko zerga bat ezartzea eta egiturazko funtsa bideratzea.
Nahiz eta kanpainako promesak maiz errealitatearekin bat ez
datozen, Hollanderen egitarau
horrek bat egiten du Europako
Batzordeak proposatu nahi duen
inbertsio planarekin eta EBn eztabaidagai den finantza tasarekin. Alabaina, erronka nagusia
da nola uztartu hazkundearen aldeko neurriak austeritatearekin.
Malgutasuna bilatu beharko da.
ECFRko Sebastien Dullien analistak berriki azaldu duenez, EBk
abenduan hitzartutako zerga
itun ezagunak etorkizunean finantza publikoak orekatuta izateko mekanismoak ezartzen ditu.
Berez, 2013rako defizita barne
produktu gordinaren %3 baino
beherago izateko betebeharrak
udan onartutako beste hitzarmen bati erantzuten dio.
ECFRren arabera, inposizio horrek esan nahi du Euroguneko herrialdeek aurten %1,5 eta 2013an
%1 murriztu behar dutela defizita. Fase horretan, murrizketek
aurten soilik Euroguneko ekonomian %1,5eko hozkada eragitea
espero da.Kaltea handiagoa da
herrialde batzuetan. Alemaniak
defizita %3tik behera du; aldiz,
Espainiak aurten %3ko defizit
murrizketa egin behar du, eta datorren urtean beste %3koa. Horrek dituen ondorio guztiekin.
Malgutasunez jokatuz gero,
austeritatea eta hazkundea
modu adimentsuagoan bateratzeko formula topatu daiteke.

Begirada guztiak Frantzian jarrita badaude ere, gaur Grezian ere
hauteskunde erabakigarriak jokatuko dira. Otsailean troika-rekin —EB, Europako Banku Zentrala eta Nazioarteko Diru Funtsa— bigarren erreskatea hitzartu ondotik, legebiltzarrerako bozak dituzte. Plan horrek
ezarritako murrizketak onartzen
dituzten bi alderdi nagusiek —Pasok alderdi sozialista eta eskuineko Nea Demokratia alderdia— bakoitza bere aldetik gehiengoa lortzetik urrun ibiliko dira, eta ikusteko dago bien artean gobernua
osatzeko moduan egongo diren.
Gainera, lehen aldiz, Chrysi
Augi eskuin muturreko alderdiak
%3tik gorako babesa jaso dezake
eta Parlamentuan sar daiteke.
Alemaniako alderdi naziarekin
harreman estua duen taldeak,
arraza zuriaren nagusitasuna eta
Greziatik etorkinak kanporatzea
aldarrikatzen du. Evangelos Venizelos Pasok-eko hautagaiak faxisten mehatxuaz ohartarazi du.
Murrizketa planek gizartean duten onarpen txikiaren inguruan,
beldurraren mezua zabaldu nahi
du, ziurrenik, Venizelosek. Dena
den, kezkagarria da alderdi eskuin muturrekoen joera. Grezian
krisia luzerako doala jakinik, euren agerpenak eta etorkizunean
izan dezaketen gorakadak eskuin
muturreko mugimendu populistaz eta atzerakoien arriskuaz
ohartarazten du.
Irlandan, berriz, maiatzaren
31n abenduko zerga itunaren gaineko erreferenduma egingo da.
Uneotan emaitza irekia dago, eta
ezezkoak austeritatearen aurkako jarrerak hauspotu ditzake. Euroaren krisiaren joko eremua Alemaniaz eta Frantziaz harago baitoa.
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26 Hitz bitan
Bakarrizketan

Murdochen
gaitasunak
zalantzan

EBZ, Jainkoa eta Familia Santua

Miren Garate

Titulutik haratago
1 Nor da Rupert Murdoch? Komuni-

kabideen arloko aberats bat. 81 urte
ditu, eta News Corporationen sortzailea eta hango presidentea da. Konpainia horrenak dira 20th Century
Fox, Fox telebista katea, satelite bidezko Sky telebista katea, Australiako hogei egunkari, Erresuma Batuko
sei —tartean The Times eta The
Sun—, AEBetako New York Post eta
The Wall Street Journal, eta HarperCollins argitaletxea.
2 Zer dio Erresuma Batuko Kultura

eta Komunikabideen batzordeak
hari buruz? Ez dela gai nazioarteko
multinazional bat zuzentzeko.
3 Zergatik? News of the World
egunkariak egindako legez kanpoko
entzuketak aztertu ditu. News Corporationena zen egunkari hori, eta iazko
uztailean itxi zuten, 800 laguni entzuketak egitea leporatuta: aktore, politikari, hildako soldaduen senide eta hilketa arraroen biktima batzuei, besteak beste.
4 Murdochi berari zer egotzi dio batzordeak? Behar adinako neurririk ez
hartzea legez kanpoko entzuketa horien berri izateko. Hau da, propio beste aldera begiratzea.
5 Ez zuela bere enpresan gertatzen
zenaren berri? Hala adierazi zuen iaz,
diputatuen aurrean egindako agerraldian. Beste hainbeste esan zuen haren seme Jamesek ere.

Jakes Goikoetxea

H

egazkinean businesseko erosotasunean joan;
hotelera milaka poliziak
babestuta eta protestarik ikusi gabe iritsi; luxuzko logeletan lo egin; bapo jan; diseinuzko aretoetan bildu; herrialdeei esan
gerrikoa estutzen jarraitu behar dutela;
eta buelta etxera. Hala laburbil daiteke
Europako Banku Zentralaren (EBZ) aste
honetako bilera garestia, Bartzelonan.
Herritarrengandik urrun dagoen erakunde bat dela erakutsi du beste behin.
Herritarrengandik urrun daude EBZko
ordezkarien jokaerak, mezuak eta ekintzak. Mario Draghi EBZko presidenteak
esan zuen gobernu batzuen «politikek»
—itzulpena: murrizketek— «asmo handiagokoak» izan behar dutela. Tartean
Espainiaz eta Mariano Raxoiz ari zen, ostirala joan eta ostirala etorri ongizate estatua gero eta gehiago argaltzen ari den
agintari leialaz.
Etengabeko «murriztu» eta «doitu» aditzen artean, «hazi» ere erabiltzen hasi da
Draghi. Herabe, oraindik. Europa hazteko, ekonomia indartzeko, merkatu bakarra eskatu du, tartean baita lan merkatu
bakarra ere, «malguagoa». Krisiak erakutsi digu Europan malgutasunak zer esan
nahi duen.
Draghiren arabera, bankuei merkemerke utzitako dirua —bilioi bat euro—
iristen ari da ekonomia errealera. Hilabeteotan finantza erakunderen batera diru
eske joan denak ikusi du dirua, iristekotan, nola iristen ari den ekonomia errealera: urre gorriaren prezioan. EBZtik mer-

ke jaso, herrialdeen zor bonuekin negozioa egin, eta gero herritarrei ezinezko interesak eskaini. Gainera, EBZren dirua
ekonomia errealera iristen ari bada, ez da
EBZk hala egitera behartu dituelako finantza erakundeak: dirua utzi die, baina
ez du kontrolatzen diruarekin zer egiten
ari diren.
Hazkundea ez da gobernuen kontua bakarrik. Ekonomia errealari benetan laguntzeko eta hazkundea hauspotzeko zer
egingo duen edo zer egiteko prest dagoen
esan beharko luke finantza erakundeei
bilioi bat euro utzi dizkien eta herritarrei
murrizketak baino eskaintzen ez dizkien
erakunde batek. Draghik esan dezake ez
dela hori EBZren funtzioa. Baina krisi honetan funtzioen zenbait muga gainditu
ditu, bankuei laguntzeko.

Egoitza berria. EBZ egoitza berria
eraikitzen ari da Frankfurten. Langileak
eraikin bakarrean bilduko ditu —orain
hiru egoitzatan sakabanatuta daude—.
Funtzionaltasuna deituko dio horri gainerakoei murrizketak agintzen dizkien
erakundeak.

EBZko gobernadoreek badute zer ikasia Bartzelonan, arkitekturaz eta filosofiaz. Agian, autoetako kristal beltzetatik
eta Arts hoteleko geletatik ikusi dute Familia Santua basilika, Antoni Gaudi arkitektoaren lanaren eta Bartzelonaren ikurra. 1882an hasi zituzten Familia Santuko
obrak, baina oraindik ez dituzte amaitu.
Nagusiki, jendeak emandako diruarekin
eraiki dute. Basilikaren webgune ofizialean, Gaudiren aipu argigarri bat dute: «Familia Santua herriak egiten du, eta horrek isla du. Obra Jainkoaren eskuetan
eta herritarren borondatean dago».
EBZ guztiz kontrakoa da, EBZ ez baitu
herriak egiten, herriak ez baitu islarik,
eta obra —deitu euroa edo diru politika—
jainkotutako teknokrata batzuen borondatearen mende baitago. Familia Santua
obra amaitu gabe bat da, ia amaiezina.
Euroa ere bai. Bada EBZren egoitza berriari Euroaren katedrala deitu dionik.
Obra amaituko dute, baina, martxa honetan, jainkorik eta fededunik gabeko katedral bat izan daiteke. Euroarena gero eta
gehiago baita fede kontua herritarrentzat.

Mario Draghi Europako Banku Zentraleko presidentea, Bartzelonan. ANDREU DALMAU / EFE

6 Nor jo dute orduan entzuketen

erantzuletzat? Hainbat langile atxilotu zituzten, eta baldintzapean aske
daude, ikerketak amaitu arte.
7 Batzordeak esandakoak zein ondorio izango ditu News Corporationentzat? Konpainiak BSkyB plataforma digitalaren %39 kontrolatzen
du, eta hura Erresuma Batuko telekomunikazioen erregulatzaileak gainbegiratzen du. Murdoch ez bada gai
enpresa zuzentzeko, zalantzan gera
daiteke parte hartzea.

FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

Asteko enpresak
T.Reunidos
Txikian,
handien mailan

Sidenor
Milioi bat euro
ingurumenerako

Lufthansa
3.500 langile,
kalera

Arcelor
Sindikatuek bai,
langileek ez

Amurrion eta Trapagaranen
dituen lantegietan 150 milioi
euro inbertituko ditu Tubos
Reunidosek 2016. urtea bitartean. «Garrantzizko jauzi
teknologiko bat egin nahi
dugu, konpainiaren etorkizunerako», adierazi du Pedro Abasolo taldeko presidenteak. Haren esanetan,
ekoizle handien kalitatea
lortzea da helburua, baina
eskaera berriei erantzuteko
orduan txikiek duten malgutasunarekin.

Azkoitiko lantegian milioi
bat euroko inbertsioa egingo du Gerdau Sidenor siderurgia enpresak, ingurumen
arloa hobetzeko. Zehazki,
uraren prozesu guztiaren zirkulazioa aldatuko du, euri
uretatik bereizteko. Hala,
sortutako hondakinak gutxitzea lortuko duela dio. Enpresak iaz hasi zuen uraren
prozesuaren aldaketa, baina jakinarazi du aurtengoa
«asmorik handieneko fasea» dela.

Aurtengo lehen hiruhilekoan
ere galerak izan ditu Lufthansa hegazkin konpainiak:
379 milioi euro. Datuak txarrak izanik ere, aurrekoak
baino hobeak dira, 2011n
507 milioi euroko zenbaki
gorriak izan baitzituen. Dirua
aurrezteko, administrazio
arloko kostuak %25 murriztu nahi ditu, eta, horretarako, 3.500 langile kaleratuko
ditu datozen urteetan.
Errentagarriak ez diren ibilbideak ere kenduko ditu.

Sestaoko Arcelorreko langileek atzera bota dute UGTk,
CCOOk eta ELAk enpresako
zuzendaritzarekin adostutako akordiorako oinarria.
LABen arabera,oporrak enpresaren komenentziaren
arabera moldatzea hitzartu
zuten,eta langileek 1995etik
soldatarekin kobratzen duten sari aldakor bat fabrikaren irabazien arabera baldintzatzea.300 langileetatik %90ek ezetz esan diote
proposamenari.
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Zaharrak berri

Adi datuari

%10
pAutoen matrikulazioak.
Autoen merkatuak beheraka
jarraitzen du, Hego Euskal Herrian. Apirilean, iaz garai berean baino %10 auto gutxiago
matrikulatu dira: Bizkaian,
%8,28ko jaitsiera izan du salmentak; Gipuzkoan,
%9,67koa; eta Nafarroan,
%13,23koa. Araba izan da salbuespena: han, joan den urtean baino %22,73 auto berri
gehiago saldu dituzte. Faconauto kontzesionarioen patronalak eman ditu datuak.

669
pLangabezia. Azken hilabeteetan etengabe hazi ostean,
apirilean langabezia jaitsi egin
da, Hego Euskal Herrian. Datuek, ordea, ez dute baikortasunerako aparteko motiborik
ematen. Soilik 669 lagun gutxiago zeuden enplegu zerbitzu publikoetan izena emanda. Araban, Gipuzkoan nahiz
Nafarroan egin du behera enplegu bila zebiltzanen kopuruak; Bizkaian, aldiz, igo egin
da.

8.000
1
pMurrizketen eta erreformen aurka. Maiatzaren Leheneko
protestetan erreformen eta murrizketen aurkako oihuak izan
dira nagusi. Elkarrekin ospatu dute eguna CCOOk eta UGTk; ez,
ordea, ELAk eta LABek. Borrokarako eta protestarako prest
egoteko eskatu diete sindikatu guztiek langileei, «orain arte lortutako eskubideak defendatzeko modu bakarra delako».

pEBZren bilera. Interes tasei
%1ean eustea erabaki du
Europako Banku Zentralak.
Hilero egin ohi du bilera erakundeak, normalean Franfurteko egoitzan, baina urtean
bitan handik kanpo. Ostegun
honetakoa Bartzelonan izan
zen. Ondo babestuta egon
ziren 29 agintariak: Generalitateak 8.000 polizia jarri
zituen haiek zaintzeko. EBZren arabera, ekonomia aurten
hasiko da «gradualki» suspertzen.

Aste honetan entzunak

«Espainiaren marka
zama bat da, eta, horren
ondorioz, garestiago
ditugu maileguak»

«Amnistia fiskala ez da
zergadunei adar jotzea,
ez engainua, ez eta
lapurreta ere»

«Raxoiri ez dio
ilusiorik egiten aurrez
esandakoa ukatu eta
BEZa igotzeak»

JOSE LUIS BILBAO

ALVARO MIRANDA

ANTONIO BASAGOITI

Bizkaiko ahaldun nagusia

Nafarroako Ekonomia kontseilaria

Euskadiko PPko presidentea

Asteari so
Henrike Galarza

E

spainiako Estatuan
eta, neurri apalagoan, Frantziako Errepublikan generaman bizimodua
nolabait amaitzen ari zaigu; eta
ez soilki pairatzen ari garen atzerakada ekonomikoak eraginda.
Ongizate estatuaren sorrera eta
garapena bultzatu zituzten arrazoiak desagertuz joan dira iragan mendean. Ideologikoki banatutako eta gerra militarrerako
prestatutako mundua; estatuen
arteko muga fisiko gaindiezinak;
Ipar ekonomikoan kontzientziatutako biztanleria; telekomunikazio sare garesti eta ez-eraginkorrak; indar kapitalistei
itxitako mundu ez-kapitalista
(bere garaian munduko ia bi
heren). Munduaren eraldaketaren ondorioz, Mendebaldeko
kapitalistek behar zuten adostasuna, inguru hurbileko indar
sozialekin negoziaturik, haren
zentzua galtzen hasi zen.
Aldaketa sozialaren barruan,
elkarren mende, kapitalisten
estrategia berriek ezarrita zegoen nazioarteko lanaren banaketa
(zer egin non, nola eta norentzat)
eraldatzen zuten. Alde horretatik, otu zaigu azpimarragarriak
direla joan den mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadatik
aurrerako funtsezko gertaera

Espainiako
Estatuan eta
Frantziako
Errepublikan
generaman
bizimodua
amaitzen ari zaigu;
ez soilik
atzerakada
ekonomikoak
eraginda. Ongizate
estatua sortzeko
eta garatzeko
arrazoiak
desagertuz joan
dira iragan
mendean

batzuk: 1973an, nazioarteko
moneta sistema (Bretton Woods
izenekoa) desegin zen, atzerriko
kapitalekin egindako kontrolik
gabeko eragiketa espekulatzaileen laguntzaz. Nazioartean ongizate estatuaren ezinbertzeko
zutabea zena desagertzeak —
moneten arteko truke tasa finkoak eta finantza eragiketen gaineko kontrol publiko zorrotzak
zituen ardatz—, aingura instituzionalik gabe utzi zituen estatu
kapitalisten ekonomiak. Urte
beraren amaieran, Yom Kippur
jai juduan lehertu zen gerraren
kariaz, petrolioaren lehenengo
kolpea izan zen: lehengai preziatu horren salneurria upeleko bi
dolar zen Bigarren Mundu
Gerran, eta hamaika dolar,
berriz, 1974ko urtarrilean. Energiaren kontsumoa zen (etxe eta
lantokietan, garraioak ahaztu
gabe), gaur baino askoz gehiago,
ekonomia kapitalisten, fordismoaren, ezaugarri nagusienetako
bat. Energiaren ustekabeko
garestitzearen ondorioz, kapitalen zati nabarmen batek ikaragarrizko balio galera izan zuen,
botere ekonomikoaren banaketa
zaharra astintzeraino. Lehengo
lehiakide berriak ere orduan
azaldu ziren: Hego Korea, orduko
Taiwan (gaur Txina Taipei zenbait agiritan), Hong Kong (Erresuma Batuko kolonia 1997 arte)
eta Singapur. Ehungintza, jantzigintza, ontzigintza... berriak bertan sortu ziren, eta Mendebaldeko lehiakide zaharrentzako
amesgaiztoa errealitatea bihurtu. Etxetresna elektriko txikiak,
kalkulagailu eta erlojuak bigarren aldi batean helarazi zizkiguten. Suitzako erloju industria ia
erabat desagertzeraino, erraterako; edo Kataluniako ehungintza
eta jantzigintza.
Lemazain estatubatuarraren
porrota Vietnamen bat zetorren
erraldoi horren atzerriko merkataritza defizitaren sorrerarekin
eta hazkunde azkarrarekin,
1970tik aurrera. Tartean, lehenengo sei nazioetako Europan,
batasun ekonomikorako urratsak egiten hasi ziren, ekaitz
monetarioen artean izan baziren
ere. Etorkizuneko Europa batuarentzako monetaren lehenengo
izena, 1995an Alemaniaren proposamena onartu arte, ecu zen,
nazioarteko sistema desagertzearen ondorioetatik babesteko
ezkutua, hain zuzen. Ekonomiak
indartsu edo ahul dabiltzala
errateaz gain, moneta gogor eta
leunez mintzatzen hasi zen, urre
ereduaren garaietan bezala...
Garai haietatik datozen aldaketak gauzatzen ari diren gaurko
gure gobernuei aurre egitea da
gakoa.
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Bizkaia
Peoi balioaniztuna Loiun
Deialdigilea: Loiuko Udala.
Baldintzak:
pEskolaratze ziurtagiria izatea.
pB1 motako gidabaimena izatea.
pEuskarako lehenengo hizkuntza eskakizuna izatea, nahitaezkoa.
Edukia: zerbitzu oro emango lituzkeen peoi balioaniztuna hartzeko deialdia egin du Loiuko
Udalak.
Epea: deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hogei egunera.
Informazioa: Loiuko Udala Herriko enparantza, 1. 48180 Loiu.
Telefonoa: 94-4712310
Iturria: 2012-04-18ko 74 BAO,
8824. orria.

Armintza hondartzarako
hondartzaina
Deialdigilea: Lemoizko Udala.
Baldintzak:
pEskola-ziurtagiria edukitzea.
pEuskarako bigarren hizkuntz
eskakizuna edukitzea.
pIgeri egiten jakitea.
Edukia: Lemoizko Udalak hondartzain bat lehiaketa oposizio
sistemaren bidez kontratatzeko
oinarriak onetsi ditu. Hondartzainak Armintzako ( Lemoiz )
hondartzan egingo du lan
2012ko udan (ekainaren 1etik
urriaren 15era), lanaldi osoan
eta aldi baterako kontratuarekin.
Epea: 2012-05-07
Informazioa: Lemoizko Udala
Urizar auzoa, 56. 48620 Lemoiz.
Telefonoa: 94-6879009
Faxa: 94-6879268
Helbide elektronikoa: lemoiz@lemoiz.net

Bake epailea eta ordezkoa
Bakion
Deialdigilea: Bakioko Udala.
Baldintzak:
pEspainiar herritartasuna izatea.
p18 urte beteak izatea.
pEuskaraz, gutxienez hizketarako gaitasuna izatea.
pKargu politikorik edota sindikalik ez izatea.
pFuntzionario edo administrazioko langile ez izatea,ez eta horien ardurapeko organismo batekoa ere (irakaskuntzan edo
ikerketan dihardutenak salbu).
pAbokatu edo prokuradore lanetan ez aritzea.
pAholkularitza Juridikoan ez jardutea, ordainduta zein ordaindu gabe.
pBakioko udalerrian bizitzea.
pLanpostu honetarako inolako
ezgaitasunik, bateraezintasunik
eta debekurik ez izatea.
Edukia: Bake epailea eta or-

dezkoa hartzeko deialdia egin
du Bakioko Udalak. Aukeratuari
lau urterako kontratua egingo
diote.
Lotura: www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/
01/20120113a009.pdf#page=
46.
Informazioa: Bakioko Udala.
Agirre Lehendakariaren plaza, 2.
48130 Bakio.
Webgunea: www.bakio.org.
Telefonoa: 94-619 40 01.
Faxa: 94-619 31 18.
Helbide elektronikoa:
udala.bakio@bizkaia.org.
Iturria: BAO, 9. zenbakia,
2012ko urtarrilaren 13koa.

EAE
Bederatzi irakasle
agregatu EHUn
Deialdigilea: Euskal Herriko
Unibertsitatea.
Baldintzak:
pDoktore titulua izatea.
pElebidun izatea eskatzen den
lanpostuetara aurkezten diren
hautagaien irakaskuntzarako
euskara gaitasun dutela egiaztatu beharko dute.
Edukia: bederatzi irakasle agregatu hartzeko deialdia egin du
Euskal Herriko Unibertsitateak.
Jakintza arloak: ingeniaritza kimikoa, kimika orgnikoa, aroaren
historia, administrazio zuzenbidea, antropologia, farmakologia, ingeniaritza mekanikoa, genetika eta zoologia.
Tasak: 20,34 euro.
Epea: 2012-05-11
Harremanetarako:
pBizkaian: Leioako Campuseko
Errektoregokoa.
pGipuzkoan: Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetzakoa.
Ignacio Barriola eraikina. Elhuyar plaza, 1. Donostia.
pAraban: Arabako Campuseko
Errektoreordetzakoa. Izardui
komandantea, 2. Gasteiz.
Iturria: 2012-04-23ko 79. EHAA

Gipuzkoa
Garbitzailea
Aizarnazabalen
Deialdigilea: Aizarnazabalgo
udala.
Baldintzak:
pEuropako Batasuneko biztanle izatea.
p18 urte beteta izatea.
pEskola ziurtagiria izatea.
pEuskararen lehenengo hizkuntza eskakizuna izatea.
pB1 gidabaimenaren jabe izatea.
Edukia: eraikin publikoak garbitzeko pertsona bat hartzeko
deialdia egin du Aizarnazabalgo
Udalak. Oposizio lehiaketa libre

bidez egingo da aukeraketa.
Epea: hogei laneguneko epean,
deialdiaren iragarkia Estatuko
Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik kontatzen
hasita.
Informazioa: Herriko plaza 1.
20749 Aizarnazabal.
Telefonoa: 943-897053
Helbide elektronikoa: aizarnazabal@udal.gipuzkoa.net
Lotura:
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/05/02/c12040
39.pdf
Iturria: 2012ko maiatzaren 2ko
82. GAO, 31. orria.

Udaleku irekietarako
begiraleen lan poltsa
Zestoan
Deialdigilea: Zestoako Udala.
Baldintzak:
p18 urte izatea.
pEuropako Batasuneko kide
izatea.
pEuskaraz jakitea.
Edukia: udalak antolatzen dituen udalekuetarako begiraleen lan poltsa osatzeko deialdia
egindu Zestoako Udalak.
Entregatu beharrekoak: eskabide-orria beteta, nortasun agiriaren fotokopia, eta aipatutako
merituen ziurtagiriak.
Epea: 2012-05-09
Informazioa: Zestoako Udala.
Foru plaza, 1. 20740 Zestoa.
Telefonoa: 943-147010
Helbide elektronikoa:
administrazioa@zestoa.net
Lotura:
http://www.zestoa.net/eu/ficheros/9_6173eu.pdf
Iturria:
http://www.zestoa.net/eu/ht
ml/9/2094.shtml

Udalekuetarako
begiraleak Arrasaten
Deialdigilea: Txatxilipurdi Elkartea
Baldintzak:
p18 urte beteta izatea.
pEuskaraz jakitea.
Edukia: uztailean Arrasateko
udaleku irekietan edo udaleku
itxietan begirale moduan lan
egiteko begiraleak behar dira.
Epea: 2012-05-11

Lapurdi

pHerrilanen programazioa, jarraipena eta kontrola.
pUdal proiektuen kontrol teknikoa egitea.
pMerkatu publikoen lanketa
eta jarraipen teknikoa.
pHigiene eta segurtasun neurriak betearaztea.
pHirigintza sailarekin elkarlanean aritzea.
pMaterialen kudeaketa.
pHirigintza dosierren jarraipen
teknikoa.
Baldintzak:
pGoi formakuntza teknikoa
(BAC+2 gutxienez).
pGaitasun teknikoa.
pAurrekontuen eta merkatu publikoen ezagutza.
pInformatikaren ezagutza.
pEsperientzia antzeko lan batean.
pTaldeak gidatzeko gaitasuna.
pAbuztuaren 1ean bete beharreko lanpostua.
Informazioa: Bokaleko Herriko
Etxea. Lucie Aubrac karrika, 1.
64.340 Bokale.
Webgunea: www.agglo-bab.fr
Lotura: www.lagazettedescommunes.com.

Deialdigilea: Bokaleko Herriko
Etxea.
Edukia: Bokaleko Herriko Etxeak zerbitzu teknikoen arduraduna behar du. Lanpostua ingeniarientzat edo teknikarientzatda. Honako eginbeharrak
izango ditu:
pBokaleko zerbitzu teknikoen
zuzendaritza eta koordinaketa
(eraikuntza, berdeguneak, errepideak, aparkalekuak...).

Bi saxofoi eta txistu
irakasle Iruñean
Deialdigilea: Iruñeko Udala.
Baldintzak:
pMusikako erdi mailako titulua
izatea.
Edukia: musika eskolarako bi
saxofoi eta txistu irakasle hartzeko deialdia egin du Iruñeko
Udalak. Aukeratuei aldi baterako kontratuak egingo dizkiete.
Epea: 2012-05-10
Nora jo: Iruñeko Udala. Erregistro Orokorra. Condestable Jauregia. Kale Nagusia, 2. Iruñea.
Telefonoa: 948-420 100
Iturria: 2012-04-20ko 75. NAO

Bekak
Udan atzerrian hizkuntzak
ikasteko 429 beka

Nafarroa
Bi lorezain Zizur Nagusian
Deialdigilea: Zizur Nagusiko
Udala.
Baldintzak:
pNekazaritza jardueren arloko
erdi mailako heziketa zikloei dagokien titulua edo lehen mailako lanbide heziketako nekazaritza adarreko titulua edo bi horien baliokidea izatea.
pB motako gida baimena izatea.
Edukia: bi lorezain hartzeko
deialdia egin du Zizur Nagusiko
Udalak. Bi lanpostuak txanda
irekian esleituko dira; beste bi,
ostera, igoera txandan.
Tasak: 18 euro.
Epea: 2012-05-18
Informazioa: Zizur Nagusiko
Udala. Erreniega Parkea. 31180
Zizur Nagusia.
Telefonoa: 948-181896
Helbide elektronikoa: ayuntamiento@zizurmayor.es
Iturria: 2012-04-18ko 73. NAO.

Gizarte langile edo
hezitzailea Iruñean
Zerbitzu teknikoen
arduraduna Bokalen

tzeko hautagaiekin lan poltsa
eratuko da.
Tasak: 25 euro.
Epea: 2012-05-10
Nora jo: Navarra Fundazioa.
San Miguel 7-9-11. 31001 Iruñea.
Iturria: 2012-04-25ko 78. NAO.

Deialdigilea: Navarra Fundazioa
Baldintzak:
pGizarte langintza edo gizarte
hezkuntzako titulua izatea.
pB motako gidaibaimena izatea.
Edukia: gizarte langile edota
hezitzaile lanpostu bat betetzeko deialdia egin du Navarra
Fundazioak. Aukeratuari lan
kontratu mugagabea egingo
diote, urten 21.826,08 euroko
soldata gordinarekin. Gainon-

Deialdigilea: Eusko Jaurlaritza.
Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Saila.
Baldintzak:
pDiru-laguntza horiek dira 20112012 ikasturtean unibertsitateko ikasketak edota goi-mailako
beste ikasketa batzuk egiteko
Eusko Jaurlaritzak egindako
deialdian (EHAAren 134. alea,
2011ko uztailaren 14koa) edonolako diru-laguntzak lortu dituzten ikasleentzat, eguneroko
garraioari dagokion laguntza
izan ezik.
Edukia: udan atzerrian hizkuntzak ikasteko 429 beka emateko deialdia zabaldu du Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak.
Ikastaroen ezaugarriak: Laguntza jaso ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar
ditu atzerrian egin behar den
hizkuntza-ikastaroak:
pIngelesa, frantsesa edo alemana ikasteko xedea izatea, eta
ikasi beharreko hizkuntza hori
ofiziala den herrialde batean
gauzatzea.
pIkastaroa Europar Batasuneko
herrialde batean egitea.
p2012ko udan egitea. Ikastaroa
ezin da hasi 2012ko ekainaren 1a
baino lehen, ez eta irailaren 14tik
aurrera ere.
pHiru aste jarraitukoa izatea gutxienez, eta astean hamabost
ikastordu edukitzea gutxienez.
Dirua: 1.200 euro. Sortutako
edo egiaztatutako gastuen zenbatekoa txikiagoa bada, diferentzia hori murriztuko zaio
diru-laguntzari.
Epea: 2012-06-03
Informazioa:
pAraba: Zuzenean. Ramiro Ma-
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eztu, 10, beheko soilarua. Gasteiz.
pGipuzkoa: Zuzenean. Andia,
13. Donostia.
pBizkaia: Kale Nagusia, 85. Bilbo.
Telefonoa: 012
Iturria: 2012-04-30eko 84.
EHAO.

Atzerrian master
ikasketak egiteko bekak
Nafarroan
Deialdigilea: Nafarroako Gobernua
Baldintzak:
pNafarroan jaioa izatea, Nafarroan erroldatua izatea gutxienez bost urtez —horretarako,
erroldaren ziurtagiri aurkeztu
beharko da— edo eskabidea
aurkeztu aurreko urtean egoitza
Nafarroan duen enpresa edo
erakunde batean lanean aritu
izatea inoren konturako langile
gisa.
pUnibertsitate ikasketa ofizialen lizentziatura edo diplomatura titulua edukitzea edo unibertsitate ikasketak —graduatu
ondokoak ez— gehienez azken
hamar urteetan bukatuak izatea.
pMaster programa batean
onartua izana, behin-behinean
edo behin betiko.
Edukia: atzerrian master ikasketak egin ahal izateko bekak
eskatzeko deialdia egin du Nafarroako Gobernuak.
Iraupena: gutxienez ikasturte
bat eta gehienez bi ikasturte.
Dirua: gehienez 64.000 euro.
Epea: 2012-06-01
Harremanetarako: Herritarren
arretarako bulegoa. Avenida
Roncesvalles, 11. Iruñea.
Telefonoa: 012
Helbide elektronikoa: becasnavarra@navarra.es
Iturria: 2012-04-20ko 75. NAO

Nekazaritza eta
abeltzaintza alorrean
trebatzeko bekak
Deialdigilea: Bizkaiko Foru Aldundia.
Baldintzak:
pAzken bi urte hauetan nekazaritza ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan kokaturiko nekazaritza eskola batean eginak
izatea.
pNekazaritzan bi urte baino
gehiagoko lanbide-eskarmentua duela edota gutxienez 150
irakastorduko trebakuntzaikastaroak egin dituela egiaztatzea.
pEuskal Autonomia Erkidegoko
nekazaritza eskolaren batek
edo kudeaketa zentroek edota
sektoreko elkarteek emandako
abala duen proiektua, nahiz balorazio batzordeak interesekotzat jo dezan proiektu berriztatzaileren bat aurkeztea.
pProiektua garatzeko aukeratutako Bizkaiko nekazaritza-ustiategiko titularraren adostasu-

na izatea eta ustiategi horretan
bertan burutzea egiaztatzea.
Nekazaritza Sailak NEGE-tan
jarduteko prest daudela agertu
duten pertsona titularrekin harremanetan jartzeko bideak
erraztuko ditu.
pEz da proiekturik onartuko,
pertsona onuradunak beka garatzeko planteatzen dueneko
nekazaritza-ustiategiaren titularrekin lerro zuzeneko senidetasun-loturarik izanez gero.
Edukia: nekazaritza eta abeltzaintza alorrean trebatzeko
bekak eskatu ahal izateko
deialdia egin du Bizkaiko Foru
Aldundiak. Beken emakida norgehiagoka araubidea erabiliz
egingo da.
Epea: 2012-05-21
Informazioa: Bizkaiko Foru Aldundia. Nekazaritza Garatzeko
Zerbitzua. Lehendakari Agirre,
9-6. solairua. 48014 Bilbo.
Telefonoa: 94 -4068000
Iturria: 2012-04-19ko 75 BAO,
8855 2005-05-31ko 102 BAO,
12322.

Merkataritza arloan
euskararen presentzia
sustatzeko diru laguntzak
Gasteizen
Deialdigilea: Gasteizko Udala.
Euskara Zerbitzua.
Baldintzak:
pBizilekua Gasteizko udalerrian
izatea.
pMerkataritza jardueraren batean aritzea.
pDiruz laguntzen diren lanak
2012ko apirilaren 1etik 2012ko
abuztuaren 31ra bitarteko epean egin izana.
pJarduera enpresa txikitzat jotakoa izatea.
Edukia: merkataritza arloan
euskararen presentzia sustatzeko diru laguntzak eskatzeko
deialdia egin du Gasteizko Udalak.
Eskabideak: Gasteizko Udalaren Erregistro Nagusian. Olagibel, 2.
Epea: 2012-09-03
Informazioa: Gasteizko Udala.
Euskara Zerbitzua. Santa Maria
11. Etxanobetarren Etxea. 01001
Gasteiz.
Telefonoa: 945-161522
Lotura:
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/041/2012_041_B.pdf
Iturria: 2012-04-11ko 41. ALHAO, 3.714. orria.

Bilboko Arte Eder
museoaren Manterola
bekak
Deialdigilea: Bilboko Arte Eder
museoa.
Baldintzak:
pUnibertsitateko tituludina izatea, 2007az geroztik lizentziatuapGehienez 30 urte izatea.
pEspainieraren ezagutza frogatzea.

Edukia: Bilboko Arte Eder museoak arlo ezberdinetan prestatzeko zortzi beka ditu laneratzen laguntzeko, nork bere burua prestatzea bultzatzeko eta
gazteak lanera hurbiltzeko. Hurrengo sailetarako plazak deitu
ditu: kontserbazio eta zaharberritze saila; kultura ekintza eta
hezkuntza saila; bilduma saila;
artxibo saila; liburutegi saila;
erakusketa saila; administrazio
eta finantza saila; eta komunikazio saila.
Iraupena: bederatzi iraupena.
Epea: 2012-05-21
Informazioa: Bilboko Arte Eder
museoa. Museo plaza, 2. 48011
Bilbo.
Telefonoa: 94-4396060

Araban ekiteko eta
enpresa berriak sortzeko
laguntzak
Deialdigilea: Arabako Foru Aldundia. Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren
Saila.
Baldintzak:
pEnpresa unitate berri bat egiteko proiektua duten banakako
sustatzaileak. Dirulaguntza ordaindu baino lehen, banakako
sustatzaileek sozietate eta zerga egoitza Araban eduki beharko dute, eta lurralde historikoko
udalerri batean Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan altan
egon.
pBeren jarduera dibertsifikatu
nahi duten Arabako enpresak,
enpresa unitate berri bat sortzeko proiektu zehatz bat aurkezten badute, eta proiektu horrek aurrekoak ez bezalako nortasun juridikoa badu.
pEgoitza Arabatik kanpoan duten eta gure lurraldean jardueragune bat ezartzen duen enpresa edo sustatzaileak.
pLehendik eraturik dauden Arabako enpresak, eskaera aurkeztean bi urte baino gutxiago izan
eta artean merkaturatze fasean
badaude.
Edukia: Araban ekintzaileentzako eta enpresa berriak sortzeko babesa ematea, ondoko
hauei arreta eta babes berezia
eskainiz: enpresa berritzaileak,
Arabako enpresa bilbadurari dibertsifikazio jarduerak eta teknologia berriak eransten dizkiotenak, balio erantsi handia eta
hazkunde ahalmena dituztenak.
Eskabideak: Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira (Probintzia Plaza, 5 – 01001, VitoriaGasteiz), edo itundutako
udalen erregistro orokorretan.
Ekonomia Sustapen eta Enplegu Zerbitzuari zuzendu behar
zaizkio (Arabako Foru Aldundiaren Ekonomia Sustapenaren
Zuzendaritza).
Epea: 2012-05-11
Informazioa: Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

Probintzia plaza, 5. 01001 Gasteiz.
Telefonoa: 945-181818
Loturak:
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/042/2012_042_B.pd
f
Iturria: 2012-04-13ko 42. ALHAO, 3.748. orria.

Aholkularitza eta analisi
arloko praktikak
Gasteizen
Deialdigilea: Novia Salcedo
Fundazioa.
Baldintzak:
p32 urte baino gutxiago izatea.
pLangabezian egotea, ezinbestekoa.
pNekazaritzako ingeniari teknikoa izatea, nekazaritzan eta elikadura industrian espezializatua.
pIngelesez jakitea.
pEuskaraz jakitea.
Edukia: Gasteizen nekazaritzako elikagaien esparruan aholkularitza eta analisi arloko praktikak egiteko deialdia egin du
Novia Salcedo Fundazioak.
Iraupena: 40-50 orduko prestakuntza teorikoa; urtebeteko
egonaldia enpresaren batean.
Dirua: 9.000 euro.
Epea: Lanpostuak bete arte.
Informazioa: Novia Salcedo
Fundazioa Iparragirre 9.
48009 Bilbo.
Telefonoa: 94 423 04 32.
Helbide elektronikoa:
informacion@noviasalcedo.es.
Webgunea:
www.noviasalcedo.es.

Euskara ikasteko
laguntzak Gasteizen
Deialdigilea: Gasteizko Udala.
Baldintzak:
pBi programetan bete beharrekoak:
-16 urte baino gehiago izatea.
2011-2012ko ikasturtea hasi ondoren betetzen badira urteak,
hortik aurrerakoari dagokion
diru laguntza baino ezingo da
jaso.
-Ikasturtea hasten den eguna
baino urtebete lehenagotik eta
ikastaroak dirauen bitartean
Gasteizko udalerrian erroldatuta egotea.
-Ikasturteko azterketak gainditzea.
pPrograma bakoitzari dagozkion eskakizunak:
-Programa arrunta; herritarrentzat, oro har: laugarren oinarrian
ezarritako diru sarreren muga
ezingo dute gainditu eskatzaileek.
-Batetik, gurasoentzako berariazko programa; bestetik, aisialdiko begirale eta eskola kiroleko entrenatzaile edo begiraleentzakoa, edo horretarako
ikasketak egiten ari direnentzakoa. Eskakizun hauetakoren bat
bete beharko dute eskatzaileek:
2004tik aurrera –urte hori bar-

ne— jaiotako haur baten aita,
ama edo tutore izatea; 20112012ko ikasturtean aisialdiko
begirale, edo eskola kiroleko entrenatzaile edo begirale gisa lan
egitea; titulazio horietako ikasketak egiten aritzea 20112012ko ikasturtean.
Edukia: Gasteizko Udalak
deialdia egin du 2011-2012ko
ikasturtean euskara ikasteko laguntzak emateko. 2011ko
uztailetik 2012ko ekainera bitartean egiten diren ikastaroetarako emango dituzte diru laguntzak.
Eskabideak aurkezteko: Norberak aurkeztu beharko ditu,
Olagibel kaleko herritarrei laguntzeko bulegoan edota gizarte etxeren batean.
Epea: 2012-07-31.
Informazioa: Gasteizko Udala.
Herritarrekiko Harremanetarako Saila. Euskara zerbitzua.
Santa Maria, 11 - Etxanobetarren Etxea.
01001 Gasteiz.
Telefonoa: 945-16 15 22.
Lotura: ww.alava.net/botha/Boletines/2011/094/2011_094_B.pdf
Iturria: 2011-08-10eko 94. ALHAO, 8.565. orria.

Haurren eta gazteen
aisialdiko hezitzaileak
prestatzeko eskolen
ikastaroetarako diru
laguntzak Araban
Deialdigilea: Arabako Foru Aldundia. Gazteriaren Foru Erakundea.
Baldintzak:
pHaurren eta gazteen aisialdiko
eskolak, ofizialki onartuta badaude eta Araban ematen badituzte ikastaroak.
pDiru laguntzak ematean lehentasuna izango dute Arabako
Lurralde Historikoan onartuta
dauden eskolek, ikastaroak
onartuta izan baina jatorria beste lurralde batzuetan dutenen
aldean.
Edukia: haurren eta gazteen aisialdi eskolei dirulaguntzak
ematea; hain zuzen ere, haurrekin eta gazteekin aisialdian jarduten duten pertsonak prestatzeko ikastaroak garatzen dituzten eskolei. Ibilgetuko
inbertsioak laguntzetatik kanpo
geratzen dira.
Eskabidea: Gazteriaren Foru
Erakundean. Probintzia plaza 5,
4.
Epea: 2012-05-11
Harremanetarako:
Gazteriaren Foru Erakundea
Probintzia plaza 5, 4.
01001 Gasteiz.
Telefonoa: 945-181988
Faxa: 945-181768
Helbide elektronikoa:
ifj@alava.net
Lotura:
www.alava.net/botha/Boletines/2012/041/2012_041_B.pdf
Iturria: 2012-04-11ko 41. ALHAO, 3.684. orria.
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Baikortasun dosi apur bat
Fakturazioan %5eko igoera, enpleguan
pixka bat gora, eta enpresa kopuruan
apur bat behera. Teknologia parkeak
pozik dira iazko emaitzekin.
Miren Garate
azko emaitzei begiratu, eta
«baikortasun apur baterako baimena» ikusi du Francisco Berjon Euskadiko
Teknologia Parkeen Sareko presidenteak. Krisiak ez ditu
beste sektore batzuetan bezain
gogor zeharkatu haietako hesiak.
Hala, 2010eko fakturazioa %5 haztea lortu dute. 3.706 milioi euro eskuratu dituzte, 176 milioi gehiago.
Enpleguan eta parkeetan kokatutako enpresa kopuruan ez da gorabehera handirik izan. Urtebete
lehenago baino hemezortzi langile gehiago ari ziren (14.436), eta
lau enpresa enpresa gutxiago
zeuden (424).
Lau teknologia parkek osatzen
dute Euskadiko Teknologia Parkeen Sarea: Arabako Teknologia
Parkeak, Bizkaiko Zientzia eta
Teknologia Parkeak, Donostiako
Teknologia Elkartegiak eta
Garaia Berrikuntza Guneak.
Lehen hiruretan akziodun nagusia Eusko Jaurlaritza da, SPRIren bidez. Garaia Berrikuntza
Gunean, berriz, Mondragon taldea. Hori da euren arteko alde
nagusia.
Emaitzen artean, bada datu bat
nabarmentzekoa: ikerketa, garapen eta berrikuntzan (I+G+b) egiten duten inbertsioa. Iaz, fakturazioaren %13 bideratu zuten arlo

I

horretara —aurreko urteetan ere
paretsukoa izan zen ehunekoa—.
Eustat estatistika erakundeak
Araba, Bizkai eta Gipuzkoak
2010ean I+G+b-n egindako inbertsioari buruzko datuak bildu zituen. Kopuruek erakusten dute
inbertsio osoaren %31,25 teknologia parkeetan egiten dela eta enpresek I+G+b-an gastatutakoaren %40,51 teknologia parkeen
ekarpena dela.

Brasilgoen bisita
Gaztetasuna da beste ezaugarrietako bat, langileena nahiz enpresena. Bost langiletik batek 30 urte
baino gutxiago ditu, eta ia erdiek
goi mailako ikasketak dituzte. Hamar enpresatik zazpi lehen belaunaldikoak dira, sortu berriak direlako edo Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ez zeudelako aurrez. Teknologia parkeek 1,3 milioi metro
eraikitzeko gaitasuna dute. Gaur
egun, eremu horren erdia pasatxo
dago okupatuta.
Atzerrian ere piztu du interesa
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
teknologia parkeen kudeaketak.
Aste honetan, asteazkenetik ostiralera bitartean, Brasilgo Parana
estatuko ordezkaritza bat izan da
haiek bisitatzen, eta Jaurlaritzarekin akordio bat sinatu dute.
Know how edo ezagutza esportatuko dute teknologia parkeek
hara.

Langile bat, Genetadi Biotech-ek Bizkaiko Teknologia Parkean duen egoitzan. JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS

Francisco Berjon ·
Euskadiko Teknologia Parkeen Sareko presidentea
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Datuak
Sektoreka

Ikerketa eta
garapena

Aeronautika

10

16

Medikuntza eta
biozientzia

13
Informazioaren eta
komunikazioaren
teknologiak

29

9

Energia eta
ingurumena

10

Besteak

1

Elektronika

Automozioa
2009

2010

2011

Fakturazioa (milioi euro)

3.496

3.530

3.706

Enplegua

13.922

14.418

14.436

412

428

424

11

12

13

Enpresa kopurua
I+G inbertsioak (fakturazioaren %)
ITURRIA: EUSKADIKO TEKNOLOGI PARKEEN SAREA

Espainiako Gobernuak ikerketa
eta garapenerako aurrekontuan
murrizketak iragarri ditu. Araba,
Bizkai eta Gipuzkoako teknologia parkeak, ordea, baikor dira,
ziur daudelako Eusko Jaurlaritzak arlo horretan egiten duen
apustuari eutsiko diola.
G Teknologia parkeek 2010ean
baino %5 gehiago fakturatu zuten
iaz, eta enpleguari eutsi egin zitzaion. Zein balorazio egiten duzue?
E Noski, balorazioa ona da. Egiten ari garen lanaren fruitua dela
esango nuke, euskal enpresaburuek ekimenerako duten gaitasunaren eta langileen prestakuntzaren emaitza. Baikor gaude,
emaitza oso ona delako.
G Espainiako Gobernuak 2.000 milioi euroko murrizketa iragarri du
ikerketa eta garapenaren arloan.
Jaitsiera horrek nola eragingo dizue
zuei?
E Logikoki, eragingo digu. Auto-

nomia dugun arren, funts eta
proiektu batzuek Espainiako Gobernuaren eta Europaren laguntza behar dutelako. Dena den, Espainiako Gobernuak ikerketari
eta berrikuntzari garrantzirik
ematen ez badio ere, argi dugu
Eusko Jaurlaritzak haren aldeko
apustua egiten jarraituko duela,
eta ahal duen guztia egingo duela
laguntza horiek irits daitezen eta
proiektu berriak martxak jar daitezen.
G 2012ari begira, zein dira teknologia parkeen lehentasun nagusiak?
E Lehentasun nagusia da hazkundearen dinamikari jarraitzea, nahiz eta maila moderatuan
izan. Martxan dauden proiektuak finkatutako epeetan garatzea ere nahi dugu: Galarretako
zientzia parkea, Arabako parkearen handitzea eta inkubatzaileen
sarearen nahiz Innovatec sarearen sustapena aipatuko nituzke
horien artean. Oraingoz, epeak
betetzen ari dira. Enpleguari ere

eutsi nahi diogu, eta, ahal den heinean, handitu.
G Teknologia parkeetan kokatutako enpresek, batez beste, fakturazioaren %13 jarri zuten ikerketa eta
garapenerako. Gainerako enpresetan ere arlo horretako inbertsioei eutsi zaie?
E Guk teknologia parkeetako
errealitatea ezagutzen dugu; kanpokoen berri gutxiago dugu. Hala
ere, enpresen artean lehia gogorra dago mundu osoan, eta horrek derrigortzen ditu etengabe
berritzaileak izatera, egunetik
egunera I+G+b-n gehiago inbertitzera, bestela ezin dutelako iraun.
G Egungo egoera ekonomikoan,
zein egiteko dute teknologia parkeek?
E Garapen iraunkorrerako eredua dira; ezagutzaren eredu ekonomiko berriak kontuan hartu
behar ditu. Horretaz gain, teknologia parkeetan dauden enpresak
produktuen eta beste enpresen
motor lanak egiten dituzte.

