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Bero-beroan ONINTZA IRURETA AZKUNE

Patxi Lopez lehendakariak “diktadore” jarrera erakutsi du sektore publikoan
nabarmendu diren lan gatazken aurrean. Murrizketa antisozialak eginez,
borrokan jarri dituzte sindikatuak, eta batez ere, sektore publikoko langileak.
Osakidetzan, Hezkuntzan eta Bilboko Metroan jadanik hasi dira mobilizazioak
eta grebak, eta beste sektore publikoetan ere hasiko dira. Lehendakariak,
gainera, aurrekontu antisozialak iragarri ditu 2012rako, langabezia eta babes-
gabetasun sozial gehiago eragin eta ekonomia berriz aktibatzeko balioko ez
dutenak. Lotsagarria da lehendakariak berak “nazkagarritzat” jotzea aurre-
kontuak. Gobernutik talde ahulenei erasotzen die, oinarrizko errentatik “bizi”
direnei. Bilboko Metroko grebalariak mehatxatzen ditu, Ertzaintzak esku har-
tuko duela esanez eta %95eko zerbitzu minimoak ezarriz.

PPrekin egindako akordioaz harago, Patxi Lopez lehendakari da “Laloren
semea” delako. Patxi Lopezek ez luke inolako garrantzi historikorik izango,
bere aita Lalogatik ez balitz. Diktadura frankistan eta klandestinitate garaian
Rubial, Redondo –UGTkoa eta PSEkoa–, Tueros, Morin –CCOOkoa eta PCE-
koa– eta beste batzuen “talde” berekoa zen Lalo. Artikulu hau idazten duenak
haiek guztiak gertutik ezagutu zituen Bizkaiko meatzaldean 70eko hamarka-
dan. Badut, hortaz, haien langile borroka klandestinoen berri. Zenbait bileratan
parte hartu nuen. Vietnamita zaharrekin propaganda ezkutuan egiten lagundu
nuen. Eta euren emazteak Burgoseko eta Valladolideko zenbait herritara era-
maten ere lagundu nuen, frankismoak aldi baterako konfinatzen zituenean.
Horregatik uste dut Lalok burua jasoko balu eta bere semearen “greba puska-
tzaile” jokaera ikusiko balu –patronalari mesede egiten langileei baino–,
herentzia kenduko liokeela, ideologikoki, sindikalki, sozialki eta
politikoki behintzat bai. UGT eta PSEren herentzia historiko, poli-
tiko eta sindikal guztia pikutara bidali baitu.
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Topagunea
Nafar Parlamentuan 
ABENDUAREN 16AN, Euskararen
Foru Legeak 25 urte bete ondoren-
go egunean, Topaguneak hitza
hartu zuen Parlamentuan.  

Topagunearen Nafarroako ardu-
radun Oskar Zapatak eta Bierrik
Fundazioaren arduradun Ainhoa
Urretagoienak egin zuten agerraldia
Hezkuntza Batzordearen aurrean.
Topaguneak, Euskara Elkarteen
Federazioak, Nafarroan hamasei eus-
kara elkarte, sei aldizkari, sei irrati eta
telebista bat biltzen ditu. 56 langile
ari dira hedabide horietan lanean eta
500 kolaboratzaile eta boluntario
dituzte. Ehun begirale-hezitzaile,

4.000 bazkide / laguntzaile eta
2.000.000 euro inguruko aurrekon-
tua. Aldizkariak, gutxi-asko, 21.450
etxeetara iristen dira eta irratiek
125.000 entzule potentzial dituzte.
Nafarroako Gobernuak 2012ko
aurrekontuetan 0 euro aurreikusi
ditu hedabideetan euskara sustatze-
ko. Azken urteotako albisterik txarre-
na da –okerrago ezin zitekeen izan–,
baina ezin esan bestela ere eskuzabal
ibili direnik azkenaldian. Bilakaera
penagarria baino lotsagarria da:

-2003: 228.156 euro.
-2007: 210.430 euro.
-2008: 310.000 euro agindu eta

156.000 banatu.
-2009: 9.567 agindu eta batere

banatu ez.

-2010: 170.000 euro.
-2011: 160.000 agindu eta gero
beherapenak.
-2012: 0 euro.

Abenduaren 16an, Oskar Zapatak
eta Ainhoa Urretagoienak, hedabide
guztien izenean, hainbat eskaera
zehatz egin zizkieten parlamentariei:
- 2012. urtean hedabideetan eus-
kara sustatzeko 650.000 euroko
partida izatea. %80 gutxienez bana-
tu dadila euskara hutsez lan egiten
duten hedabideen artean.
- Euskarazko hedabideetan Gober-
nuak publizitatea sartu dezala.
- 2102. urtean euskarazko kultur
jarduerak sustatzeko 250.000 euro-
ko partida. Oraingoz hamar euro
daude aurreikusita.
- Neurri horiek izan daitezela lehe-
nak euskarazko hedabideak eta era-
bilera sozio/kulturala sustatzeko
lan egiten duten egoera egonkor-
tzeko.
- Horretarako 2012. urtean
Gobernuak jar ditzala mahai gai-
nean egokiak diren markoak eta
lankidetza hitzarmen egonkorren
bidez jaso ditzala.

Oskar Zapatak eta Ainhoa Urre-
tagoienak gogorarazi zuten 2012an
gaztelaniaz emititzen duten hiru
telebisten artean 2.450.000 euro
banatuko dituztela. Euskarazko
hedabideek, denek batera, urterik
onenean 230.000 euro jaso dituzte
eta ordezkari politikoek erremedio-
rik jartzen ez badute, datorren
urtean diru-laguntzarik ez dute
jasoko euskarazko hedabideek. 

Zapatak eta Urretagoienak Xaloa
Telebistaren eta Euskalerria Irratia-
ren egoerak ere mahai gainean jarri
zituzten. Telebistak ez dauka digita-
lean emititzeko baimenik eta beraz
ez du diru-laguntzarik jasotzen.
Irratia, berriz, ez da legala.

Gobernuak beti dauka aitzakia-
ren bat halako sarraskiak egiteko,
aurten krisia. Alabaina, Topagune-
ko ordezkariek ozen esan zuten
Parlamentuan: “Nafarroako euskal
komunitatearen suntsipena bilatzen
du hizkuntza politikan ematen duen
urrats bakoitzean. Batzuetan maki-
llatuaz, besteetan gordinki”.


