
ELKARTASUNA

Pobreziari aurre
egiteko mundu
deia iritsi da
Xingola txuria da ikur nagusia, eta mundu
osoko herrialdeak ari dira parte hartzen

ERREDAKZIOA - DONOSTIA

Datuak hotzak dira, eta kezkaga-
rriak: herritarren %10ek planeta
osoko aberastasunen %70 bere
dute. Gutxi batzuk askoren jabe
alegia, eta askoren gosea. Egoe-
ra hori irauli nahian kanpaina
erraldoia abiatu da mundu mai-
lan. Hego Euskal Herrian, Go-
bernuz Kanpoko Erakundeak

(GKE) bihurtu dira kanpaina ho-
rren bultzatzaile. Araba, Gipuz-
koa eta Bizkaiko GKEak batzen
dituen Koordinakundea, eta Na-
farroako Zero Pobrezia platafor-
ma lanerako prest daude. Lehe-
nengoek atzo ilunabarrean elka-
rretaratzea egin zuten
Donostian, eta nafarrek gaur
kartoizko zezenekin entzierroa
egingo dute. Atentzioa deitu
nahi dute, justizia gose. 

Eskozian bilduta daude mun-
duko zortzi herrialde botere-
tsuenak (G-8) eta horregatik ari
dira egunotan protestan. Aurre-
rantzean ere, estatu boteretsue-
nen bilkura datak erabiliko
dituzte kexua agerian uzteko.

berria16 berria larunbata, 2005eko uztailaren 2a berria  

EUSKAL HERRIA g

Pobrezioaren aurka sakatu!
izena jarri diote kanpainari eta
datozen hilabeteotan zarata
handia egiteko asmoa dutela
diote eragileek. Betiere, mundu
zabaleko mobilizazio handiago-
en baitan aritu nahi dute.
Denak batera. Izan ere, 70
herrialdetan egiten ari dira kan-
paina, eta 150 milioi langun ari
dira parte hartzen.

Ibarretxe ere, xingola
txuriarekin

Xingola txuri bat aukeratu dute
kanpaina honetan ari direnek
ikur. Atzo, Juan Jose Ibarretxe
Eusko Jaurlaritzako lehendaka-

riak banda hori hartu zuen, eta
Euskal Autonomia Erkidegoak
kanpainarekin bat egiten duela
azaldu zuen modu horretan.
Bilbon egin zen ekitaldia.

2015 deituriko deklarazioa
gogoan dute kanpaina honen
bultzatzaileek. Datozen urteo-
tan herrialde pobre eta abera-
tsen arteko aldeak gainditzeko
urratsak egin behar direla dio
deklarazio horrek. Ildo horre-
tan, hainbat eskari egin dituzte
GKEk: elkartasun estrategiak
indartzeko, herrialde behar-
tsuen kanpo zorra kitatzeko eta
bidezko nazioarteko merkatari-
tza sustatzeko. Beste gauza as-
koren artean.

AZPIEGITURAK

Urik eta telefonorik gabe, A-1eko lanen erruz
LUIS KARLOS GARCIA - GASTEIZ

Urik eta telefonorik gabe eman
dute astea Arabako iparraldeko
herri askotako bizilagunek Ei-
bar-Gasteiz (A-1) autobideko
obren erruz. Azkenaldion behin
baino gehiagotan jasan dituzte
antzeko arazoak.

Talleres Mecanizados de Le-
gutiano lantokia izan da kalte-
tuetako bat, Goiaingo (Araba)
industrialdean. Marisol Ibañez
bertako langileak nola dauden

azaldu du: «Asteazkenean tele-
fonorik gabe geunden. Ostegu-
nean urik ez. Gaur –atzo– argin-
darrik gabe egongo ginela uste
genuen lanera etortzean...».

Arazook sortu dira Luku-Arla-
ban zatiaren obran ari diren
hondeamakinek moztu behar ez
zuten haria edo hodieria apurtu
ondoren. «Lanean dabilen en-
presari ohartarazi diogu kontuz
ibiltzeko, bi astean bi aldiz hau-
tsi baitituzte ura hornitzeko ho-
diak», esan du AMVISAko (Gas-

teizko Uren Sozietatea) prentsa
buru Andres Fernandezek. Gas-
teizko Udalak gutuna igorri dio
enpresari, «haserrea» agertu
nahian. «AMVISAk ederki asko
markatu zuen hodiak nondik
igarotzen ziren, baina...».

Herenegun geratu ziren urik
gabe Luku, Urbina edo Erretana-
ko bizilagunak, eta, era berean,
Goiain nahiz Miñaoko indus-
trialdeetako lantegiak ere antze-
ra daude.

Asteazkenean, berriz, telefo-

norik gabe gelditu ziren Legutia-
no, Aramaio, Elosu eta Otxan-
dioko herritarrak, Goiaingo en-
presez gain. 

«Bezeroak deika eta deika ari-
tu ziren, eta, hitz egin ezinik zi-
rela ikusita, opor aurreratuetan
geundela pentsatu zuten askok»,
adierazi du Talleres Mecaniza-
dos de Legutianoko kideak. Ez
zen, gainera, nolanahiko arazoa
izan, telefono zerbitzua eguer-
dian eten eta iluntzera arte ez zi-
tzaien itzuli.

ERREPIDEAK

Gizon bat hil da
Zallan, auto batek
harrapatuta

Gizon bat hil zen atzo goizeko
09:30ak aldera Zallan (Biz-
kaia), auto batek Hermanos
Maristas kalean harrapatu os-
tean. Ertzaintzak ikerketa ha-
si du, istripuaren arrazoiak
argitzeko.

EMAKUMEEN AURKAKO
INDARKERIA

Barakaldoko Argitan
taldeak tratu txarrak
jasan dituzten 27
emakumeri lagundu
die aurten

Barakaldoko (Bizkaia) Argi-
tan emakumeen laguntzara-
ko zentroak beren bikotekide-
en edo bikotekide ohien sexu
erasoak edo tratu txarrak ja-
san dituzten 27 emakumeri
lagundu die aurten sei hilabe-
tetan; iaz, aldiz, 32 emaku-
meri lagundu zien urte osoan.

IRUNGO ALARDEA

Irungo alkatearen
jarrera kritikatu dute
alarde mistokoek

Maribel Castello Irungo Alar-
de Mistoko Batzordeko boze-
ramaileak kritikatu egin du
Jose Antonio Santano Irungo
alkateak herenegun izan
zuen jarrera: «Argi eta garbi
erakutsi zuen zein alarderen
alde dagoen; baina berak ezin
du modu pertsonalean ariko
balitz bezala jokatu». Istiluei
buruz esan zuen istiluak era-
gin zituztenak erraz kontrola
daitezkeela, «baina ez dituzte
kontrolatu nahi».

DONOSTIAN atzo eginiko elkarretaratzea. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS


