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Arrasate Euskaldun Dezagun
(Eraketa-prozesua)
Maki Mendiguren

A

ED sortu zenetik, jende askok galdetu
izan du Elkartearen berri, sarritan beren
herrietan antzerako zerbait eratu nahian dabiltzalako. Garbi utzita ezin litekeela honelako
espezientziarik zehatz-mehatz kopiatu, hona
hemen gure historia laburra, norbaitentzat
bederen lagungarri edo argigarri gertatuko
delakoan.
AED Kultur Elkarte bat da, euskara eta
euskal kultura indartzea duelarik helburu
nagusi. Zehazkiago esanda, Arrasaten euskararen normalizazioa lortu nahi du, euskara
momentu eta leku guztietan hizkuntza nagusi
izatea.
Hasierari dagokionez, esan behar da, 1983
urtean soziolinguistikako hitzaldi batzuen
inguruan bildutako jendea hasi zela lehen
urratsak ematen. (Eta hona lehen ohar
praktikoa: Han bildu ginenok harreman edo
gonbidapen pertsonalez eraman gintuzten
hara. Dei orokor bat besterik egin ez balitz,
ziur aski, "betiko" gutxi batzuk bakarrik bilduko ziren. Geroztik ere zenbait momentutan
prozedura hau oso eraginkorra agertu zaigu).
Han bildutakoen artean bazegoen adosta-

sunik gutxienez zenbait puntutan:
1.-Euskararen egoerari buruzko ikuspegia. Euskararen normalizazio- bidean azken
urteetako hainbat aurrerakada (irakaskuntzan,
komunikabideetan, etab.) onartu arren, halere
euskararen benetako presentzia eta erabilera
oso murritzak izanik herrian, zerbait gehiago
egin behar zela pentsatzen genuen.
Eta hau garrantzitsua da, bai bait zegoen
(eta oraindik ere bai) jende-multzo bat beste
honako planteamenduarekin: "Duela urte batzuk baino askoz hobea da orain euskararen
egoera; bide onetik goaz eta ez dago ahalegin
berezi gehiagorik egin beharrik, batez ere,
herri-mailan".
2.- Ohizko militantziaren zenbait eragozpen gainditu nahia. Alegia, banaka batzuen Ian eskerga eta "erregarri"aren eraginkortasun eskasak hainbat militanteri sortutako frustrazioa gainditu eta zerbait berra
eta positiboagoa egin nahia.
3.- Bigarren puntuarekin lotuta, oso garbi
zegoen ezer egiten hastekotan, -eta laster ikusi
zen komenigarri elkarte bat eratzea- planteamendu zabal, ireki eta integratzaile_a egin
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behar zeta; pentsakera eta ikuspegi politiko,
ideologiko, etab. ezberdinetako euskaltzaleak
eta jendea elkartu behar zirela. Zalantzarik
gabe esan daiteke, hau lortzea zaila izanik ere,
honetan datzala azkenean edozein ekimen
arrakastatsuren gakoa.
4.- Bi maila osagarritan lan egin beharra:
erakunde mailan eta herri-mobilizazio eta
gizarte-kontzientziazio mailan.
4.1. Erakunde mailan (batez ere Udalarekin, baina baita Udal Elkarte, Foru Aldundi,
Eusko Jaurlaritza, etab.ekin ere).

Normalizatua dagoen hizkuntzak
behar ez dituen aparteko neurri
bereziak behar ditu oraindik
euskarak!
Euskarak dekretu-kolpez bakarrik ez du
aurrera egingo, baina dekretuak ere behar ditu,
goitik beherako neurriak ere behar ditu. Eta
dekretuekin batera, helburuak lortzeko bitartekoak: dirua, lanerako jendea, etab. Eta guzti
hau ez da jende pribatu, erakunde partikularrek
egin beharrekoa. Udalak ere euskararen arazo
hau serioski harm behar du eta -bere mailan
eta beste erakunde zabalagoekin koordinatuta- hizkuntz politika garbi definitu, helburuak,
epeak, bitartekoak, etab. zehaztuz. Normalizatua dagoen hizkuntzak behar ez dituen
aparteko neurri bereziak behar ditu oraindik
euskarak!
Orduan, behintzat, Udalak bazuen joera
euskararen arazo hau bere gainetik zegoela
pentsatzeko -esate baterako, Eusko Jaurlaritzaren-edo, eginkizuna zela pentsatzeko- eta
ez inplikatu nahi izateko. Beraz, udal arduradunak "irabazi" edo konbentzitu beharra zegoen (eta oraindik ere bai sarri askotan), maiz
u ste genezakeenaren kontra, politikoak ez bait
dira, oro har, gizartea bera baino euskaltzaleago edo kontziente ago.
AEDek Udalari funtsezko bi eskari egin
zizkion:
4.1.1. Euskararen Udal Batzordea sortzea. Ordura arte, euskararen arazoak beste
arazo askoren anean "Kultur eta Kirol Ba6

tzordean" sartzen ziren. Honek ederki adierazten zuen euskarari bumz zuten ikuspegia;
eta beraz, eskari honekin esan nahi zitzaien
problematikaren garrantziak eta larritasunak
lantalde berezi bat sortzea justifikatzen zuela,
gutxienez beste batzordeen mailakoa, bere
autonomia eta aurrekontuarekin, etab.
4.1.2. Euskararen Gabinete Teknikoa.
Euskararen normalizazioa lortzeko borondate
politikoa behar da, baina bai neurri teknikoak
ere, eta neurri tekniko konplexu samarrak
askotan, espezialistak ondo aztertu eta erabaki
beharrekoak. Borondate ona ez da nahikoa.
Beraz, Gabinete Tekniko hau (izena edo forma da gutxienekoa) nolabaiteko soziolinguista,
espezialista edo teknikariek osatutako lantaldea litzateke, eta beronen eginkizun nagusiak, herrian euskararen egoera diagnostikatzea eta osasunbidean jartzeko neurri egokiak
proposatzea.
4.2. Baina herri-ordezkariek, agintariek
hartutako erabakiez bakarrik ere, ez da euskara
aurrera aterako. Honi bezain garrantzitsua eta
nahitaezkoa da herri mobilizazio iraunkorra,
gizarte-lcontzientziazio sakona lortzea.
Eta honetarakoxe sortu zen AED, elkarte
gisa: jendea biltzeko; lan egiteko, mentalizazio eta motibazio-lana batipat; beharrezko
neurriak eskatu, exijitu eta presio egiteko;
"akuilu" eta elementu kritiko izateko...
(Esan behar da Arrasateko egoera soziolinguistikoak horrela eskatzen duelako, lehentasuna -eta orain artean, ia atentzio esklusiboa euskaldungoari -gaitasuna izanik
erabileran huts egiten duen kolektibo handi
horn- eman izan diola AEDek. Zergatik? Estrategikoki indarrak dosifikatu beharra dagoelako, eta "euskaldun zaharren" koherentzia
lortzeak motibazio-eragin handia izan dezakeelako erdaldunengan; eta beharbada, baita -zergatik ukatu?- erdaldungoaren mundu
hori zailagoa, arrotzagoa... zaigulako, eta hor
sartzeak "beldur" ematen digulako ere bai).
Zer eskatzen da bazkide izateko?
a) Euskara malla minimo baten jabe izatea, ahozko nahiz idatzizko adierazpen guztiak, nahiz eta maila apalean izan, euskara
hutsez egin ahal izateko. Eta ez dugu uste
horrela Mor diskriminatzen denik, edozeinek
lor bait dezake euskara maila minimo hori,
nahi izanez gero.

2)Kuota txiki bat (1990eko azaroan 1.000
pta. dira hiruhileko). Edonola ere, gazte jende
asko dago bere kuota "lan eginez" ordaintzen
duena.
3) Bakoitzak, ahal duena, euskararen aldeko lanetarako eskaintzea : mila lan-mota

taezkoa da oreka horn eustea, derrigorrezkoa
horrela jarraitzea!
Bazkidegoaz zenbait ohar praktiko:
• Bazkide gutxiago eta kualifikatuak ala
ahalik eta bazkide gehien lortzen saiatu behar

Euskaldun artean, zer bestela?

ezberdin dago eta mundu guztiak lagun dezake zerbaitetan. Ordu guztietan eta edozertarako prest dagoen militante-mota aurkitzea
gero eta zailagoa da, baina jendeari Ian zehatz mugatuetarako konpromezua eta laguntza eskatuz gero, jendeak ondo erantzuten
du. Oso garrantzitsua da lana ondo banatzea
eta Mor ez "enetzea"; gutxi batzuen lan
erraldoia baino seguruagoa da askoren lan
apurra.
4) Bazkideen arteko errespetu osoa Badakigu hau oso zaila dela gaur egungo Euskal
Herriko egoeran; badakigu abertzaletasuna
ulertzeko era ezberdinak daudela gure artean,
baina funtsezko arazoetan -eta dudarik gabe,
euskararena da horrelako bat- oinarrizko batasuna lortu behar dugu euskaldunok, bestela
gureak egin du! Ezker, eskuin eta erdiko
euskaltzalez, "kolore" ezberdinetako arrasatearrez osatua sortu zen Elkartea, eta nahi-

da? Jakina! Bazkideoi koherentzia minimo
bat eskatu behar zaigu, bestela ez diogu
Elkarteari inolako mesederik egiten, esate
baterako, bazkide izan baino eguneroko
praxisa zeharo erdalduna baldin badugu euskaraz ere egin dezakegunean. Baina hau ziurtatuz gero, esan liteke onuragarria dela ahalik
eta bazkide-kopuru handiena lortzea: barrura
begira, nor berarentzat motibatzaile, kontzientzi sendotzaile bihurtzen da; militantea
animatua eta babestua sentitzen da; gainera,
kuota bidez, Elkarteak nolabaiteko autonomia
lortzen du; eta kanpora begira, autoritatea eta
indarra ematen du edonoren aurrean eta presiobide bat da zentzurik onenean.
• Garrantzitsua da bazkidegoa ahalik eta
heterogeneoena edoaberatsena izatea (adin
-ez dio axola kuotarik ezin badute ordaindu, lanbide, rnilitantzia edo sinpatia politikoz,
etab.)
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Arriskuak? Elkartea jende gazteegiz osatzea; irakaskuntzari lotutako jendez bakarrik
osatzea eta sozial edo politikoki joera bateko
jende gehiago sartzean Elkartea aide baterantz makurtzekoa.
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`a akoe in, ama/tu egin beharko da, ba!
• Elkartearen funtzionamendua ulertzeko, esan dezagun, dozena erdi edo dozena
bateko nukleo bat beharrezkoa dela (hasieran
"Talde Eragilea" izango da, gero "Zuzendaritza-Batzordea"): hau nolabait motore
edo"bihotza" izango litzateke; kide hauek Ian
handia egin beharko dute "urte batzuetan",
baina garrantzitsua da ordezkoak aurkitzea
eta bizpahiru urteka txandatzea. Liberatuaren zeregina oso garrantzitsua da, eta geroago
hitz egingo dugu honetaz luzeago. Bestalde,
eta frustraziorik sor ez dadin, garrantzitsua da
hasieratik garbi jakitea bazkide askoren
bazkide pasiboak deituko dituguneninplikazioa kuota ordaintzera eta zuzeneko
partaidetza txiki batera mugatuko dela; alegia, Elkartean lan-arlo ezberdinetan aktiboki
ihardungo dutenak (bazkide aktiboak) ez
direla ziur asid gehiengoa izango. Elkarteak
duen erronka da, denbora igaro ahala, gero
eta jende gehiagoren inplikazioa lortzea.
-

• Liberatua: Honelako Elkarte batek iraun
dezan, zentzurik positiboenean esanda, nolabaiteko"profesionalizazio"-maila lortu behar
da. Ezin da dena militantismo hutsean oinarritu; 8 edo 9 ordu beste zerbaitetan ihardun
ondoren egin dezakegunaz ez dago urruti
joaterik, nahiz eta oso borondate ona izan.
Beraz, oso garrantzitsua da lehenbailehen liberatua jartzea (egun erdiz, egun osoz edo
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zenbat, oso erlatiboa da). Hau urrats kualitatibo handia da Elkartearen bizitzan; askoz lan
gehiago eta eraginkortasun handiagoz egiten
da. Zer esanik ez, pertsona hau nolakoa den
ere oso garrantzitsua da. Ildo honetatik esan
genezake, batetik, ongi ordaindua izan behar
duela, benetan kontuak eskatu ere horrela
bakarrik eska bait dalcizkioke; bestetik, ordea,
militantea ere behar du izan, nekez uler daiteke funtzionari edo langile kontratatuaren
jarrera izatea.
Arrisku bat da, liberatua sartu ondoren,
honek egingo duela dena pentsatu eta borondatezkoen ahaleginak atzera egitea. Horregatik, ez da ahaztu behar liberatuak bakarrik ezin
duela ezer egin, inguruan lan egingo duen
jende asko behar duela, eta hauen bultzatzaile, koordinatzaile eta laguntzaile izatearen
funtzioak beteko dituela liberatuak.
AEDren sorrerako beste helburuetako bat
Eukaltxokoa sortzea izan zen. Zer den hau?
Euskaldunoi hain ezagun zaizkigun "soziedade gastronomiko"en antzeko zerbait, hau da,
jan-edanerako leku atsegin eta erakargarria,
baina bai zerbait gehiago ere. Eta honako
helburu hauek ezartzen genizkion duela zazpi
urte:
1) Lehenik, euskaldunberrien praktikaleku izatea. Euskaraz ikasten an den askok ez
bait du kalean euskal girorik aurkitzen, ezta
non eta norekin praktikaturik ere.
2) Baita euskaldun zaharren praktikaleku
ere, bereziki erdipurdika dabiltzan eta erraztasunik ez dutenentzat. Edonola ere, guztiontzat izango litzateke mentalizazio eta praktikaleku, zeren eta, jakina, han euskaraz bakarbakarrik egin ahal izango bait da.
3) Euskaltzaleen biltoki ere bai: elkartu
eta euskararen eta euskal kulturaren arloko
iharduera bultzatu, antolatu eta koordinatzeko.
Eta gure eginkizun guztia benetan
"publiko"tzat daukagunez, hasieratik baztertu zen bazkideok dirua jam eta txoko "pribatua" sortzea; beraz, honetarako lokala Udalari eskatu zitzaion, eta Udalak eman zuen,
baina ez guk nahi eta behar bezain handia edo
egoida. Hala ere, bertan ezarri genuen Elkartearen bulegoa bai eta nolabaiteko tabernasukaldea ere. Urteotan lokalari emandako
erabileraz gogoetak egiten hasiz gero, esan

dezakegu oso helburu ezberdinak eta ziur aski
bateraezinak bete nahi izan ditugula espazio
bakar eta txikiegian. Lokalari erabilera handia
eta aberatsa ematen zaio Elkartearen egoitza
den aldetik eta Elkartearen ekintza ugarietarako nahitaezko erreferentzi puntu bihurtu da;
bazkide "langileen" topaleku bilakatu da eta
tabernari ematen zaion erabilera ere gehien
bat bazkide aktiboen eta hauen ingurukoengana mugatzen da. Ezin da esan mola ere
"ghetto" bihurtu denik, ez, baizik eta gero
kanpoan, kalean ikusten den gauza askoren
prestaleku da„ Baina txikiteoko jendearen
zirkuitu barruan sartzea eta horrela koadrila
arteko euskal giroa suspertzea baldin bazen
helburuetariko bat, hau ez dela lortu esan
behar da argi eta garbi. Agian borondate onez
baina errealismo gutxiz planteaturiko nahia
besterik ez zen izan; alegia, ez da asko aztertu
eta landu den gaia, baizik eta lokalaren mugek
eta eguneroko dinamikak berak egin duela
bidea esan daiteke.
Gure lokala lantoki, bulego, bilera eta
ekintza-toki oso erabilia da; taberna eta j amoki ere bada, baina ikuspegi honetatik ematen
zaion erabilera ere Elkartearen "lanarekin"
lotuta egoten da gehienetan. Ez du lortu (ziur
aski, oraingo baldintzetan ezinezkoa da) beste
edozein tabernaren erakargarritasuna, horrel a
hurbil zitekeen jendearengan euskal eragina
izateko. Lokala behar-beharrezkoa da, baina
zertarako jakin behar da garbi, helburuak ongi
bereizi, alegia.

Udalarekiko harremanak. AEDren
Udalarekiko harremanek gorabeherak izan
dituzte, eta esan behar da harreman horiek
onak izan direnean, bien arteko elkarlanak oso
emaitza onuragarriak eman dizkiola herriari,
adibidez, haurrentzako eskokaz kanpoko
ekintzak, kultur sustapenerako lehiaketak,
komunikabide-mailan: Arrasate Press eta
Arrasate Telebista.

Ezberdintasun politikoen ondorioz
ekimenik jatorrenak manipulatzeko
jo era dagoen gizarte honetan,
zabaltasunaren eta batas unaren
baldintza hau funtsezko
bihurtzen da
• Ideala da honelako Elkarte bat Udalarekin elkarlanean aritzea, elkar osatzen dutelako alegia: Udalak ez daukan askatasuna
du Elkarte pribatuak; Udalak, berriz,
Elkarteak ez dauzkan baliabideak.
• Hala ere, komeni da Elkarteak bere
autonomia gordetzea. Hots, legealdi bakoitzean Udalaren egoera aldatu egin daiteke
eta gerta liteke indar-erlazioak txarrera
egitea edo udal arduradun berriek euskararekiko haM ikuspegi garbirik ez izatea.
Prest egon behar da honelako egoeratarako,
eta Elkarteak bere bizitza autonomiaz egin
behar du, ekonomia edo lokal edo langile
aldetik Udalarekiko menpekotasun larriegirik gabe, alegia.
• Zenbait herritan gertatu izan da alkatea bera edo zinegotziren bat edo beste
pertsonaia"karismatiko"ren baten indarrez,
koiuntura jakin batean aurrerapausu
"ikusgarriak" ematea, baina azpiegitura
tinkorik eratzen ez bada, pertsona edo
taldetxo horrek huts egitean, dena behera
etortzen da euskarri sendorik ez dagoelako.
Eman da azken urteotan honelako zenbait
kasu Euskal Herrian.

Baliabide ekonomikoak. Kontutan izanik taberna-sukalde zerbitzuaz arduratzeko
pertsona bat dagoela, beronen eta lehen aipatu
dugun liberatu aren soldata eta aseguruek baliabide ekonomiko serioak eskatzen dituzte.
Eta honetaz jabetze a ere garrantzitsua da, lau
pezetaz ekintza testimonialak (meritu handikoak, hala ere!) egiten ohiturik bait gaude.
Alegia, planteamendu serio batek baliabide
ekonomiko sendoak aurkitzera behartzen gaitu: bazkideen kuotez gain, Udal, Diputazio,
Eusko Jaurlaritza, etab.ek eman dezaketena,
gehi Herriko banketxe, enpresa, lantegi, etab.ek
eman dezaketena.
Egiten diren ekintzen duintasuna garantizatu behar da (argitalpen, publizitate,
komunikabide, etab. luzean) eta ezin da ahaztu
gure gizartean hori dena diruz ordaintzen dela.

Elkartearen zabaltasuna eta bata9
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suna. Ezberdintasun politikoen ondorioz harremanak oso pozoinduta, ekimenik jatorrenak manipulatzeko eta ahalegin gehienak batzuek edo besteek manipulatzeko joera dagoen gizarte honetan, zabaltasunaren eta batasunaren baldintza hau funtsezko bihurtzen da.
Lehen urratsa ematen hasi aurretik, lehen
taldetxo eragile horrek osaketatik, arreta handiz zaindu behar den arazoa da hau. Jende
definituegi edo markatuegia hasten bada mu-

edo okerrik onartu, ezin bait zaio inori -zentzuduna den inori!- aitzakiarik eman Elkartea
manipulatua dagoela esan dezan. Honetarako
gaffantzizkoa da Elkarteak eta beronen ordezkariek "ofizialki" egin edo esaten duten
guztia idatziz garbi jartzea, borondate onik ez
dagoenean oso erraza bait da "bazkideren
batek nonbait ez dakit noiz esandako zerbait"
Elkarteari leporatu nahirik hastea.
Adostasun edo kontsentso bija, AEDk al-

"Hator la gun gurekin , ez egin negarrik / euskarak ez du eta malkoen beharrik"

gitzen eta, borondaterik onena izanda ere,
lehen deialdia egiterakoan beroriek agertzen
badira bultzatzaile eta antolatzaile, nekez bilduko dute jenderik inguruan, nekez lortuko
dute konfidantza eta sinesgarritasuna.
Beraz, edo jende "neutroak" hartzen du
protagonismoa edo, bestela, joera ezberdinen
arteko oreka zail baina behar-beharrezkoa lortu behar da. Eta ez da erraza hau lortzea, zeren
eta, badirudi soziologikoki joera jakin bateko
jendea errazkixeago hurbiltzen dela honelako
Elkarte edo lanetara. Horregatik egin behar da
kaptazio-lan berezia desoreka hori konpentsatzeko.
Azken batean kontua ere ez da alderdi
politiko guztietako afiliatu-kopuru berbera
lortzea, baizik eta Elkartearen eguneroko bizitzan, esan eta egiten den guztiaren bidez,
errespetua eta autoritatea lortzea. Zentzu honetan ezin da Elkartearen aldetik hutsegiterik
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derdi politiko guztiei argi eta garbi aurkeztu
izan die sarri bere proiektuak, egitasmoak,
planak, etab. Baina gero alderdiek ez dute,
alderdi bezala, presentzia edo protagonismorik Elkartean. Alderdi, sindikatu eta erakunde
guztietako militante edo sinpatizanteak dira
ongietorriak, baina euskaltzale eta beren
buruen izenean bakarrik.
Bestalde, beti izan du AEDk Udal Euskaltegi nahiz AEKko irakasleen laguntza,
Ikastola nahiz Eskola Publikoetako irakasleen
laguntza... eta jakina, guzti hau oso onuragarri gertatu izan zaigu.
Behin eta berriro azpimarratu nahi dugu
funtsezko baldintza hau, honen menpe bait
daude herrian izango den onespena edo autoritate morala, baita Udalarekin egin daitekeen
elkarlana, eskura daitezkeen mota guztietako
laguntzak... eta azken batean, Elkartearen eta
ekimen osoaren arrakasta edo porrota. ftiv.
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"Arrasate Euskaldun Dezagun"
Batzar Nagusian abestuak.

1
Nola gure hizkuntza
oso gaixo dugun,
indar haundienakin
behar zaio lagun;
ez da nahikoa esan
gerala euskaldun,
abertzaletasuna
jarriaz ezagun
Arrasate herria
"Euskaldun Dezagun".

4
Lehen herri zahana gendun
euskararen habe,
baina gaur gazteleraz
hitz egiten dabe;
euskara hilzorian
dugu oso grabe,
honen kalte larriaz
behar dugu jabe,
ez bait da aberririk
hizkuntzarik gabe.

2
Euskara ja galdu
zaigu ikastolan,
kale ta udaletxean
ere dugu holan;
ehunetik hamahirua
nola mintzatzen dan
euskara-etxean dugu
bigarrengo mailan
lehenengoan jartzeko
egin dezagun Ian.

5
Abertzale geraden
lagun ta kideak,
garbi euki ditzagun
laneko ideak;
azaltzen ditugula
gure eskabideak,
udalbatzar gabinete
ta euskaltegiak,
herria euskalduntzeko
lehengo bideak.

3
Euskara salbatzeko
da beharrezkoa,
Udalbatzorde on bat
indar haundikoa,
ondoan gabinete
talde teknikoa,
ta iriki herrian
euskaldun txokoa,
ez uste dana ere
danikan nahikoa.

6
Euskaldunok erderaz
hizketan gabiltza,
geuk ezartzen diogu
hizkuntzari gaitza;
dakigunok geurean
behar dugu mintza,
nahi badugu herriak
eduki bizitza,
euskarai laguntzeko
eman daigun hitza.

Patri Goikoleak 1983 /co abenduan jarriak
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