Ezjakintasunak ez du bermatzen etorkizuna
Ezjakintasunaren krisia:
Austeritatea da ezjakintasunaren krisi honetan guztiok adostu duten gauza bakarra
(Warren Mosler1)
Ez, ez dakite!
Ezetz, ez saiatu ukatzen…, ez arduratu.
Badakigu ez dakitela.
a) Urkullu jaunak ez daki ezer ekonomiaz, ez krisiaz, ezta finantzaz ere!
b) Ezker abertzale ofizialak ez daki ezer ekonomiaz, ez krisiaz, ezta finantzaz ere!
c) Espainolek gutxiago…, askoz gutxiago. Argi gera bedi!
Ez, horiek guztiok ez dakite ezer horietaz guztietaz!
Eta segur aski ez dute ikasi nahi!
Eta kazetariek?
Kazetariak, EHkoak barne, etengabeko bla-bla-blan egoten diren artean, aspertu arte hitz jario irentsi
ezinetan ari diren bitartean, Europako etorkizuna, EBko hurrengo urteetako gora behera ekonomiko
eta finantzarioak, maila teorikoan, Italian eztabaidatu dira aspaldi honetan. Ez beste inon.
Ez Eskozian, ezta Grezian ere, are gutxiago Katalunian,…
Eta Eskozian eta Katalunian independentistak ba omen daude, ba bide daude, askotxo gainera…
Independentistak bai, baina porrotak ere bai!
Porrota begi bistan izan dugu Eskozian (non moneta ‘nazional’ gisa Britainia Handiko libera erabili nahi
zuten, gehi Banku Zentrala eta Altxor Publikoa ere Britainia Handikoak izan zitezen nahi zituzten).
Eta, zoritxarrez, ekononomiaz daukaten proiektua ez badute aldatzen, porrot berri bat ikusiko dukegu
Katalunian (non EBko paradisuan egon nahi duten Kataluniako politikari ‘independentistek’!)
…
Eta porrot handiagoa Grezian (non Syrizako ‘ezkertiarrak’ zirkulu karratuaren bila egon ziren, hots,
austeritatearen aurka egon nahi izatea eta era eta aldi berean EBko trinitate sainduaren menpe
egotea, alegia, defizit publikoa BPG-ren %3koa errespetatzea), …
Hortaz?
Italian gertatzen ari dena ikertu behar dugu.
Izan ere, entzun diezaiogun aspaldian EBko paradisua salatu zuenari, Alain Parguez-i 2:
“Solo in Italia esiste, oggi un movimento che si oppone al totalitarismo che sta trascinando l’Europa, e
forse il mondo, verso la catastrofe”
Beste inon, ba ote dago ezer?
Ez, deus ez.
Lasai…
1 Ikus http://moslereconomics.com/2011/12/03/dutch-pm-mark-rutte-comments/.
2 Ikus Alain Parguez, augurio agli attivisti. Gennaio 2015: https://www.youtube.com/watch?v=-TKtNUojb5M.

Agian poesian…
… zertxobait egon daiteke: poesia eta ekonomia: Poetry and economics
Agian Arestirengan…
… zertxobait topa dezakegu: Aresti, poesia eta finantza ekonomia: Aresti, poesia, eta finantza
ekonomia
Bai egia da, strong opinions dira aurreko horiek guztiak, iritzi sendoak: Strong opinions, iritzi

sendoak
Baina, esadazue, zer esan, bestela?
Eta, hala ere, badago esperantzatik!
Badago esperantzarik
Hasieran Anaitasuna aldizkaria izan zen
ANAITASUNAz, ikus ANAITASUNA aldizkariko zenbait artikulu (1972, 1973 eta 1975)
Geroago Diru Teoria Modernoa
DTMz ikus Diru Teoria Modernoa hasiberrientzat. Independentzia garairako ekonomia
Baita autodeterminazio-eskubidea ere
Autodeterminazio-eskubideaz XXI mendean, ikus Autodeterminazio-eskubideaz, hitz batzuk;
Autodeterminazio-eskubideaz, hitz batzuk (2), Autodeterminazio-eskubideaz, hitz batzuk (3), ...
Gaur egun, independentzia da helburu bakarra
Independentziaz, ikus
Eskozia, Katalunia, Euskal Herria… independentziarako bidean? Diru politikaren garrantziaz
eta
Eskozia, Katalunia, Euskal Herria… independentziarako bidean? Diru politikaren garrantziaz (gehigarria,
2017ko abenduaren 22 arte)
Bai, badago esperantzarik

Izan dadila Euskal Herria Suitza berri bat!
Izan ere, Euskal Herria Suitza txiki bat Suitza handi batean izan daiteke.
Alegia, izan dadila gure Herria Suitza txiki bat Europan, “una Europa concebuda com una Suïssa en
gran”.
(i) Suitza txiki bat:
Euskal Herria Suitza txiki bat izan daiteke
(ii) Suitza handi batean:
Alegia, Jordi Graupera-ren hitzez,
“Si buidem Barcelona de la seva història, algú l’omplirà d’una altra cosa
(https://www.nuvol.com/noticies/jordi-graupera-si-buidem-barcelona-de-la-seva-historia-algulomplira-amb-una-altra-cosa/
“…quina idea pot aportar Barcelona que sigui rellevant per a la resta del món?
…una Europa concebuda com una Suïssa en gran, és a dir, una Europa on els procediments
democràtics ho ancoren tot”
(iii) Alegia, Konfederazio handi batean
Enric Vila-k dioenez,
ElNacional .cat@elnacionalcat
“En el fons, el Brexit defensa l’esperit més idealista de la Unió Europea, que en el seu origen va ser
concebuda com una confederació de nacions lliures, lligades per la democràcia“, per @enricvd
El Brexit sense boira
(https://www.elnacional.cat/ca/opinio/enric-vila-brexit-sense-boira_344718_102.html)
2019 urt. 17
Gure bidea
Segi dezagun geure ‘programarekin’, geure bidean.

(a) Lehendabizi, dirua zer den jakin behar da
Eric Tymoigne @tymoignee 2018 abe. 25
The day monetary economists can dissociated the nature of money from the functions it performs,
will be a day of great progress in understanding monetary mechanics. #moneyisNOTwhatmoneydoes
Warren B. Mosler @wbmosler
(https://twitter.com/wbmosler/status/1077637118992834569)
Honi erantzuten: @tymoignee
That’s the day they recognize it as a simple tax credit.
2018 abe. 25
(b) Bigarrenez, programa mahai gainean jarri behar da
Hona gurea, Portugaleten emanda:
Ekonomiaz jakin nahi zenuen eta galdetzeko ausartu ez zinen ia guztia
Ondorioz,
(c) Hirugarrenez, Sine qua non-eko baldintza: zabor mota guztia alboratzea, hasi mandangarekin eta
bukatu ezkerkeria3 askorekin, gehiegirekin
Horretarako medizina bakarra: ikastea, ez dago beste erremediorik!
Gehigarriak
Autodeterminazio eskubidea eta Konfederazioa
Euskal Herriko konfederaziorantz

3 Ikus Ezkerraz, hitz batzuk. Halaber, ikus Ezkerraz, zer egin eta nola?

