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AEDren barne antolaketa:
organigrama
Juan Luis Arejolakiba

A

EDk gaur egun daraman dinamika posible izateko, zeresanik ez dago, beharrezkoa du bame antolaketa edo organigrama
bat. Artikulu honi hasiera ematen dion grafikak, gaur egun, 1990.eko Azaroan dugun
organigrama da. Izan ere AEDk azken une
hauetan iharduera, aurrekontu, etab.etan
izandako hazkundea dela eta, aurre egingo
dion organigrama osatzen an gara, ahal dugun
neurrian gure eginkizunak sistematizatuz. Ez
dugu pentsatu behar, inolaz ere, AED sortu
zenean organigrama hau esku artean genuenik.
Organigrama hau beharren arabera osatuz joan
da eta aurrerantzean ere Elkartearen eguneroko dinamikak eta eginkizun berriek organigramaren berros aketa eragingo dute. Edonola
ere, organigrama honen zutabeak luzarorako
izan daitezkeela uste dugu.
AEDren eginbeharrak ugari eta era ezberdinetakoak direnez, lan-talde ezberdinez osatutako Lan -sail ezberdinak ditugu gure dinamika aurrera eramateko. Lan-talde ezberdinek egiten dute kaleratzen den AEDren dinamika, baina lan-talde ezberdinen helburuak
eta egiten dutena azaldu baino lehen beha-

rrezkoa iruditzen zait, kaleratzen dena edo
herritarrei eskeintzen edo eskatzen zaiena
posible izateko, AEDren funtzionamendua
koordinatua eta iraunkorra izatea posible egiten
duten hainbat faktore eta egitura Izan ere
AED ez da lan-talde edo iharduera ezberdin
batzurenbatuketa, AED, Kultur Elkarte bat da
eta Elkarte bat denez baditu bere helburu eta
dinamika orokorrak.
1. Bazkideak
AEDk, une honetan, 596 bazkide
Ahalik eta bazkide gehien izatea Elkartearen
sorrera beretik argi izan dugun punta bat izan
da. Bazkide bakoitzak hiruhilabetero 1.000
pta.tako kuota ordaintzen du (4.000 pezeta
urtean). Bazkide kopuru honek, batetilc, babes
morala ematen dio Elkarteari eta, bestalde,
Elkarteari beharrezkoa zaion sostengu ekonomiko minimoa segurtatzen dio. AEDko zuzendaritza organoen ardura izan da, eta izango
da aurrerantzean ere, ahalik eta bazkide &ehien
Elkartearen dinarnilcan integratzea lan-taldeetan parte zuzena hartuz, une puntualetan
laguntza emanez, etab.
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2. Ohizko Batzar Nagusia
Urtean behin egiten da. Batzar honetara
bazkide guztialc, gutun bidez, deituak dira eta
bertan Zuzendaritza Batzordearen aukeraketaz gain Elkartearen egoera eta etorkizuna
aztertzen dira: joandalco urtearen balorazioa,
azalpen ekonomikoa, aurrera begira dauden
helburuak, proiektuak, etab.
Orain arte, urtero, Batzar Nagusi bakarra
egin badugu ere, 1990.eko maiatzean egindalco mintegi an argi eta garbi agertu zen puntu
bat hau izan zen: jarrera pasiboak aktibo bihurtu eta bazkide asko militante bihurtzeko
informazio gehiago bidali eta emateaz gain,
beharrezkoa da, nahi dutenei, Elkartearen bizitzan parte hartzeko aukera gehiago ematea.
Ondorio hau dela eta, aurrerantzean, Batzar
Nagusiaz gain, urtean zehar 3 Batzar orokor
eta beharrezkoa edo egokia eta posible denean
Mintegiak egitea erabaki dugu. Atal honekin
bukatzeko azken apunte bat: gure lan-sailen
dinamikak kurtsoka (irailetik uztailera) fun20
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•Larunbat-ero
• Udaleku-irekiak

tzionatzen du eta orain arte Batzar Nagusia
kurtsoaren hasiera aldera (urriaren bukaeran)
egiten bagenuen ere, Elkartearen dinamikak
eta Udalarekin sinatutako hitzarmenak hainbat
funtzionamendu aldaketa egitera behartu
gaituzte eta honen ondorioz Batzar Nagusia
urte naturala bukatu ondoren egingo dugu.
3. Zuzendaritza batzordea
Aurrez aipatu dudan bezala AED ez da
lan-talde batzuren batuketa. AED Elkarte bat
da eta Elkartea denez gero, baditu bere helburuak, erabakialc hartu beharrak, etab. eta
guzti honetaz arduratzen dena Zuzendaritza
Batzordea da. Zuzendaritza Batzorde honen
kideak Batzar Nagusian aukeratzen dira, unero hainbat kide berrizten direlarik. Zuzendaritza Batzorde honek erabakitzen du kurtso
bakoitzeko ildo nagusiak, eraman beharreko
jokaera eta agertzen diren puntu ezberdinei
buruz AEDren erabakiak hartzen dituen organoa da. Guztira 15 pertsonak osatzen dute

dazten4si
eta hauen artean lan-talde ezberdinetako arduradunak eta Elkartean ardura zehatzak (lehendakaritza, ekonomia,...) dararnaten pertsonak
daude. Hauetaz gain herrian sektore ezberdinetako (lantegi mundua, irakaskuntza,...) jen-

mika posible izateko beharrezkoak dira horretan aritzen diren profesionalak izatea. Orain
arte Elkarteko dinamizatzailearen figura agertu
bada ere, une honetan Elkartean lanean pertsona bat baino gehiago an dela kontutan

Gela hone tan egiten dira jarrialdiak

de euskaltzale eta effepresentatiboa bilatzen
saiatzen gara. Batzorde hau, normalean, hamabost egunero biltzen da.
Organigrama honen punta guztiak garrantzitsuak badira ere, aipatu beharra dago
AEDren funtzionamendu egokirako Batzorde honekduen garrantzi a; izan ere, Elkartearen
iraunkortasuna, homogeneitasuna eta koordinazioa, neurri handi batetan behintzat, Batzorde honen esku bait dago. AEDren funtzionamendu egokirako erabat beharrezkoa da
Batzorde honek sinesgarritasuna eta legimitatea izatea, sarritan hartu beharreko erabakiak ez dira guztion gustokoak izaten eta.
Garrantzitsua da halaber Batzorde honen
os aketa zaintzea, Batzorde honek Elkartearen
ispilu izan behar du, bertan, Elkartean dauden
adin, sentsibilitate ezberdin, etab.etako ordezkari ak egon behar dutelarik.
4. Idazkaritza
AEDren suspertzaile edo dinamizatzaileek osatzen dute idazkaritza. AEDren helburuak lortzeko eta aurrera daramagun dina-

ARRASATE
EUSKALDUN
DE A.

Eta leku dotoreagotan Batzar Orokorrak
izanik, egon zitezkeen "enkasilamenduak"
hautsi asmoz Idazkaritza sortu da. Idazkaritzako partaide bakoitzak bere ardurak ditu
nahiz eta hauetariko bat Idazkari Orokorra
izan. Idazkari Orokorra da Zuzendaritza Batzordearekin harremanetan dagoena eta, eguneroko I anetan, AEDren arduradun edo
erantzule egiten duena .
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Dinamizatzaile hauek beharrezkoak dira
daramagun dinamikari aurre egiteko, AED ez
da eta ez du izan nahi inolaz ere zerbitzuak
eskeintzen duen talde profesional bat eta.
Lan-arlo balcoitzak militantez osatutako lantalde bat du eta hauxe da jarraitu dugun eta
aurrerantzean areagotu nahi dugun bide a: euskaltzaleak biltzea eta, bakoitzak, berari gehien atsegin zaion arloan euskararen aldeko
militante edo ekintzaile bihurtzea.

etab.,) sarritan, modu egokian aunera ateratzea posible izateko beste Entitate euskaltzale
batzuren laguntza beharrezkoa zaigu. Halakoetan, orokorrean, erantzun jatorra izaten
dugu beste Entitatengandik.
Aipatu beharra dago, bestalde, kontrakoa
ere ematen dela. Heffiko jai ezberdinetan edo
beste Entitate batzuk antolatutako ekimenetan
parte hartzen dugu, beti ere proposamen ezberdinak Zuzendaritza Batzordean aztertu eta
gero.

DO* IA tiVEM_

Zer ez ole du ikusi Euskaltokiak?

LAtirf6jAd ERE ForAft
Burutik pasatzea ere!

Zein ele dabil gustorago?
Lan-sail eta Lan-talde ezberdinak zehazten hasi baino lehenago gure Elkarterako garrantzitsuak diren beste bi puntu:
Iharduera konkretuentzat entitate laguntzaileak
Nahiz eta ekimen zehatz bat AEDk antolatu edo bultzatu ( Euskal liburu eta diska azoka
22

Ekonomi aldetiko entitate laguntzaileak
AEDk, duen dinamika posible izateko diruiturri ugari eta geroz eta finkoagoak behar
ditu. Bazkideek hiruhilabetero ordaintzen
duten kuotaren bidez gutxienezko sarrera propio batzuk ( 2.200.000 Pta gutxigorabehera)
baldin baditu ere, beharrezkoa zaigu dimlaguntzak lortzea. Zeintzuk dira AEDren,
ekonomi aldetiko Entitate laguntzaileak?
Ukaezina da Arrasateko Udalak gure finantziabidean duen garrantzia, izan ere azken 2
uffetan Hitzannen ekonomiko bat sinatu dugu,
AEDren sail eta eginbehar ezberdinek dimI aguntz a zehatza j a sotzen dutelarik. Udalaren
diru-laguntza garrantzitsua bada ere AEDk
beste hiru arlo lantzen ditu diru-iturriak lor-
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tzeko: gainerako instituzioak ( Foru Aldwidia
eta Eusko Jaurlaritza), Arrasateko entrepresa
ezberdinak eta, azkenk Aurrezki kutxa ezberdinak.
Entitate ezberdin hauek ematen dituzten
diru-laguntzekin beste bereizketa bat egin
daiteke:
a) Elkartearentzat dirulaguntzak. Hau da,
Elkarteak diru-laguntzajasotzen du eta honek,
beharren edo lehentasunen arabera, nahi duen
arloan gastatzen du diru hon.
b)Elkarteak antolatutako iharduera ezberdin eta zehatzek jasotako diru-laguntzak
Gaur egun, finantziabide aldetik, ditugun
kezka nagusiak 2 hauek dira:
- Erakunde publiko eta pribatueldn dim
sarrerak ziurtatu. AEDk diru iturri iraunkorrak behar dim, eta ezin dugu ibili «aurten bai,
datorren urtean ez,...».
- Entitate pribatuekin gestioak areagotzea
eta fmkatzea, izan ere egunen batean dim
publikorik helduko ez balitz ere, aurrera egiteko modua aurkitu behar dugu.
5. AEDren Lan-sailak eta Lan-talde,ak
AEDk aurrera daraman dinamika konkretua azaldu baino lehenago, garrantzitsua deritzot, AEDk bete behar edo asumituta dituen bi
zeregin ezberdinak zehazteari:
a) Euskara eta euskal kultura bultzatzeko
eta, azken batetan, euskaldungoari euskaraz
bizitzeko aukerak emateko, kultur zerbitzuak

edo iharduera positiboak (komimikabideak,
lehiaketak,...) antolatzea.
b) Henian euskararen inguruko sentsibilizazioa areagotzeko euskararen aldeko
presioa eginez.

AEDren funtzionamendu egokirako
Zuzendaritza Batzordeak duen
garrantzia handia da; Elkartearen
iraunkortas una, homogeneitasuna
eta koordinazioa, neurri
handi baten behintzat,
Batzorde honen esku bait dago
Oso garrantzitsua da, aldi berean, bi lan
arlo ezberdin hauek ondo uztartzea.
AEDren eginldzun nagusiak bi baldin badira ere, artikuluaren grafikoan agertzen den
bezala, gure dinamika 4 Lan-sailetan banatua
dugu, lan-sail bakoitz ak Lan-talde ezberdinez
osatua dagoelarik. Hurrengo lerrootan duzu
irakurle, labur samar bada ere, lan-talde ezberdinen azalpena: helburuak,...

A) Kultur iharduera
Kultur iharduera saileko helburu orokorra
euskaldungoari kalitatezko kultur eskaintza
iraunkorra ematea da.
1.- "Kultur-ekitaldi" taldea:
Helburua: edozein gai interesgarriri
buruzko informazioa eta eztabaida euskaraz
eskaintzea. Helburu hau lortzeko mahainguruak, mintegiak, ikastaroak, etab. antolatzen
dim.
2.- "Literatur sustapen" ¡aldea:
Helburua: Sormena kaleratzeko aukera
eman euskal idazle eta artistei.
a)Lehiaketak eta Itzulpen sariketa: Euskal
Hem mailan itzulpenak eta Deba Garaia mailan, kultur sail ezberdin batzuk lantzea: ipuina, poesia, bertso-paperak, argazkia, komikia
eta bideoa.
Luzaroan atera behar izango dugu oraindik ere?
b) Argitalpena: Nahiz eta liburu hauen
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zabalpena eta salmenta nahiko murritza izan,
beharrezkoa ikusten dugu lehiaketetan sarituak izandako lanai( argitaratzea eta ezagutaraztea.

errealitateaz erreflvdonatzea.
Esku arte an duzun ale hau argitaratzen den
hirugarrena da.
5.- lharduera puntualak:
Nahiz eta talde eta iharduera iraunkorrik
ez izan, arlo honetan beste hainbat ekimen ere
egiten dira: Euskal liburu eta diska azoka
(gabonetan), bertso afariak, bertso saioak,...
B) Sentsibilizazio iharduera
Sail honen helburu orokorra Arrasate mailan euskararen presentzia, bai ahozkoa bai
idatzizkoa, gehitzea da. AEDren lana biderkatzailea izatea.
1.- Euskalan
Helburua: Lantegietan bum harremanetan zein enpresen arteko harremanetan euskararen erabilpena suspertu.

Denontzako dago tokia: andra eta gizon, heldu eta gazte...

"Berriketafi Txapelketakin hasi... eta azkenerako mordo bat bier tonbolarako"
3.-Emakume taldea:
Helburua: Interesgarriak deritzaien zenbait gaini buruz, beren burua jantzi eta ikastaro
praktikoak egiteko aukera ematen du, emakumeei bereziki zuzendutako saioetan.
4.-JAZTEN aldizkaria:
Helburua: Euskararen gizarte mailako
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Euskalanen lantegi ezberdinetako ordezkariak biltzen dira. Aspaldi honetan duen
dinamika nahiko apala da eta bere etorkizuna
oso argi ikusten ez denez, Euskalanen norabidea eta eginkizunak argitzeko mintegi bat
egiteko asmoa dago.
2.- Kanpo harre man taldea:
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Helburua: Arrasateko era ezberdinetako
zerbitzu eta Entitateetan euskararen presentzia eta erabilera areagotzea.
Talde honek gaur egun dituen eginkizun
nagusiak hauek dira:
• Euskarari ematen dioten tratamendua
hobetzeko herriko era guztietako zerbitzu,
entitate, etab.etako arduradunekin harreman
zuzenak edulci.
• Publizitatearen jarraipen zuzena egin.
• Arrasaten,1990.eko Martxoan, 40 Entitatek sinatutako Euskararen Erabilera Areagotzeko hitzannenaren jarraipena egin eta
aportazioak luzatu.
3.- I harduera puntualak
Beraietaz arduratzeko talde finkorik ez
badago ere, sail honetan beste hainbat ekimen
burutzen dira:
• Tonbola (herriko jaietan).
• Euskararen presentzia eta erabilera areagotzeko pegatinak atera jaietan.
• Euskal Herrian zehar euskararen aide
antolatzen diren ekitaldietara autobusak antoI atu
• Herrian erdera hutsean dauden idazkietan «eta hau, zergatik ez euskaraz?» dioen
pegatina itsatsi.
• ...
D) Komunikabideak: Arrasate Press
aldizkaria eta Arrasate Telebista (ATB)
Helburuak:
- Euskara bultzatu, zabaldu eta prestijiatuz
batera, hobetu eta osatu Arrasateko komunikabideak.
-Euskara komunikabide moderno hauetan
sartuz, euskara bera elementu integratzaile
bihurtu.
- Euskara teknologia berriekin lotu, datozen aldaketen abiada ez galtzeko.
- Euskaraz garatuko diren lanpostu beniak sortu.
- Arrasate Press
Astekari hau duela ia bi une kaleratzen
da, dagoeneko 85 ale kaleratu direlarik. Gaur
egun, astero, 7.000 ale banatzen dira.
- Arrasate Telebista
- 1990.eko une hasieran jaiotako herri
telebistak astean zehar 3 egunetan emititzen
du arratsaldeko 8etatik aurrera.. Une honetan
programazioa osatzen an da saio berriak gehituz.

4. Haurrentzat ekintzak
Helburuak:
- Eskolaz kanpo ere euskararen erabilera
fmkatu eta euskararekiko jarrera positiboa
bultzatu.

Geroak erranen...

- Euskal girora hurbildu eta ohiturak ezagutu.
- Gainontzeko helburuak, haurrekin dabilen edozein taldek dituenak dira.
Sail honetan bi ekintza nagusi egiten dira:
Larunbat-ero (urritik maiatzera arteko larunbatetan) eta Udaleku Irekiak (uztailean).
Bi eldntza hauetan ehundaka neska-mutikok
hartzen dute parte.
Bi ekintza hauek aurrera ateratzeko begirale piba behar dugunez, hauek aurretik prestakuntza ona izateko iaz Begirale ikastaro bat
antolatu genuen eta, aurten ere, berriz egiteko
asmoa dugu.
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Horrela jarraitu ezkero, hurrengoan ere zeozer berri aterako da

Argi gelditu denez honez gero, AEDk bere
dinarnika baldin badu ere, ez gara honetara
mugatzen eta ugariak izaten dira okanpo»ko
lanak, hau da, AEDren organoetan bultzatu
gabe, beste Entitate batzutatik etortzen zaizkigun laguntza eskariak edo ekimen zehatzetan
parte hartzeko eskakizunak: Seaska, Argia
eguna,... Iniziatiba hauetara ez gaude itxirik
eta, Zuzendaritza Batzordeak aztertu ondoren, oneritzi a eman eta, ekimen horiek Arrasa ten aurrera eramaten ditugu.
Aipatutako guztiaz gain AEDren lokala
edo euskal-tokia publikoa da eta ordu zehatz
batzutan irekika egoten da eta, sarritan,
afariak,etab. egiten dira.
Bukatzeko, AEDren organigramarekin
bezala, iharduera ezberdinak ere aztertu eta
ebaluatu egin behar dira beti ere.. Elkarte
honek 1990.eko maiatzean egindako Mintegian egindako erreflexioetatik aterako ondorioak, une honetan, gure eguneroko dinamikan
txertatzen an gara, egiten an garen aldaketek
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epe ertainera bere eragina izango dutelarik.
Une honetan, alor honetan, ditugun kezka
nagusienetariko bi Gazteena eta Lokalarena
dira. AEDk ez du, gaur egun, gazteei begira
(15-25 urte, gutxigorabehera) dinamika berezirik eta AEDren zereginetan hainbat gazte
aritzen badira ere, gazte hauek dinamika koordinatua eta sortzailea izatea beharrezkoa
deritzogu. Lokalari dagokionez, gaur egun,
arazoa bihurtu zaigu eta dugun dinamikarako
ez da, inolaz ere, nahikoa. Une honetan lokal
egokirik ez izateak gure dinamika baldintzatu
egiten duenez, konponbideak aztertzen an
g ara.
Besterik ez irakurle, saiatu naiz JAZTENeko arduradunek eskeinitako artikulu
honetan, AEDren organigramaz eta ihardueraz ahalik eta informazioa osatuena ematen,
nahiz eta hainbat puntutan nahi beste sakontzeko aukerarik ez izan. Dena deja, puntu
zehatzen baten inguruan informazio gehiago
nahiko bazenu, zure esanetara gaituzu.

