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Hizkuntzaren hiru osagaiak

I • Hizkuntzaren gorabehera sozialez hitzegin nahi denean , begibistan izan behar dugu
beti hizkuntzak him osagai dituela:
1.1 -Hiztun konkretuak

Kopurua, populazioarekiko proportzioa,
hiztun konkretu horien hizkuntz ezagutza,
joerak eta aurreritzi linguistikoak...
Azken finean, zein hizkuntz funtzio
konkretutarako denigorrezko zaion hizkuntza here egunerokotasunean. Hizkuntza bati
elebakarrik geratzen ez zaionean , defentsa
guztiak xahututa dituen seinale da, atzeranzko
prozesuan an den seinale. Komunikatu ahal
izateko derrigorrezkotasunik ez dagoenez, edo
sortzen da garaiz hiztun konkretu elebidun
horiengan euskaraz bizitzeko behar pertsonala edo hizkuntza horrenak egin du.
Eta esandako honek Arrasatera ekarriaz
honako hau esan nahi du: zenbat gara Arrasaten euskaraz bizi ahal izateaz gain euskaraz bizi nahi dugunak, zenbat defentsa
dauzka gaur egun euskarak gure herrian?
1.2-Hizkuntz komunitateak edo talde sozialak

Hiztun konkretuen edonolako elkartetan
(senidegoa,lagunak, lankideak...)hizkuntz
erabilerari dagokionez, arau batzuk ezartzen
dira, idazten ez direnak baina gure hizkuntz
konportamenduen erregulatzaile izaten direnak. Elebakarrik geratzen ez denean, hiztun
konkretuen kontzientzi a linguistikoak ematen
duen autokonfidantzatik abiatu behar du
edozein normalizazio saiok, hiztun konkretu
horiek eragiten duten mogitnendu sozialaren
araberakoa izango da hizkuntza horren bizitasun maila. Hizkuntz komunitatea da hiztun bakoitza hizkuntzarekin elkarlotzen
duena.
Arrasateri egokituaz: Edonolako gizaelkartetan zenbaterainoko normaltasuna
ematen diogu euskaraz egin genezakeenok
euskarari, zenbateraino eta zein modutan sortarazten dugu euskararen derrigortasuna gure
inguru hurbilean. Horra hor galderak.
1.3-Hizkuntza
Era askotako aurreritzi linguistikoak atze an utziz, euskarari onartu egin behar diogu,
lehenik eta behin, komunitate linguistiko baten bidez gure aro historiko honetan erabat
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garatzeko duen eskubide eztabaidaezina. Eskubide naturala da eskubide politikoa edo
pertsonala izan aurretik, edozein hizkuntzari
onartu behar zaiona. Hizkuntz ekologiaz ere
hitzegiten hasi beharra dago.

Argi izan behar dugu gutariko
bakoitza hizkuntzaren osagai
bizi bat garela
Honela ba, argi izan behar dugu gutariko
bakoitza hizkuntzaren osagai bizi bat
garela;bestelako faktoreak ahaztu gabe, geuk
ematen diogun janaritik elikatzen da gaur egun
Euskara Arrasaten: euskaraz bizi nahi dugunok sortararazten an garen mugimendu sozialetik.
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2. Egoera minorizatuen ezaugarriak
Aurreko diagraman ikus daitekeenez,
Haustura tentsioa-tik behera agertzen diren
puntu guztiak bizi-bizirik diraute gure artean.
Laburbilduz: Hizkuntza baten ordezkatze
prozesuan lehendabizi funtzio defizita ematen
da eta hizkuntza batek (gure kasuan euskarak)
ez dauka lekurik hainbat zereginetarako (lanmundua, komunikabideak, adrninistrazioa...)
Ordezkatze prozesuaren abiaburua hizkuntza bati erabilera eremuak ez zabaltzetik
dator.
Euskarari ere, mendeak joan mendeak etorri, arlo formaleko zereginetarako lekurik egin
ez zaionez, denborarekin arlo ez-formaletan
eta intimidadean ere lekua jaten hasi zaio
gaztelania bertako hizkuntzari.
Kanpoko hizkuntza gero eta derrigorrezkoago bihurtzen da komunitate zapalduaren partaide guztientzat; honela, denok ikasten dute kanpoko hizkuntza baina ez dute
bertako hizkuntza ikasten bertara etorritakoek.
Bertan jaiotakoek ere, erabili ezean, ahaztu
egiten dute eta kasu askotan ez diete semealabei irakasten.
Kontuak honela, hizkuntz minorizatuaren
hiztunak ez du baloratzen bere hizkuntza eta
modu batera edo bestera bere izaeraren zapaltzaile denarekin identifikatzen da. Egoera
honetara iritsita, bitxia ere gerta liteke euskaraz bizi nahi duen jendearekin topatzea; izan
ere, gizartearen arlorik gehientsuenak ez dira
bizi bertako hizkuntzan eta euskaldunak ez
direnen edo euskaldun jokatzen ez dutenen
eskuetan daudenez, ez dute euskararen beharra sortarazten.
Eta desaberriratze prozesu honi amaiera
emateko, legeztatu egiten da diskriminizazioa
eta arau gaindiezin bihurtu.
Azken finean, ordezkatze prozesuaren
helburua kultura bat hiltzea da, garatzen ez
uztea, komunitate linguistikoaren autobalorazioa xahutzea edo desbideratzea; etnozidioa
legeztatzea baino ez da egiten diskriminazioa
arautzen denean, eta komunitate zapalduak
bere buruaz duen irudi faltsoa dela medio,
onespen inplizitoa ematera insten da, normaltzat jotzera.
Eta azkarrago garai batzutan eta mote lago
besteetan, hau izan da euskararen atzeranzko
ibilbide historikoa Euskal Herrian eta baita
Arrasaten ere.
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Denborarekin egin beharra daukagu
gure herriaren historia soziolinguistikoa, eta
orduan ikusiko ahal izango dugu garbiago
zeintzuk izan diren Arrasaten euskararen

gaitezen, guk denok, eta hurbiltzen joango
direnak guk ematen diegun ereduari esker,
normalizazioaren bideari ekin ekin diogula
Arrasaten eta gure dinamika biderkatzailea

Gauzak egin eta jakin zergatik egiten ditugun
atzeranzko eta aurreranzko prozesuetan eragin duten faktoreak, nortzuk nola jokatu duten
egokitu zaien garai historikoan.
Zer izan ziren Esteban de Garibai, Pedro
Barrutia, Sebero Altube, Jokin Zaitegi, Jose
Maria Arizmendiarrieta edo Txomin Iturbe
euskararentzako; zein Ian burutu zuten Anasatearrek 1927an Arrasaten "Euskaltzaleak"
elkartearen jaiotzaren bidea jorratu zutenean
eta zein da AED-ren eginkizuna momentu
honetan.
Nonbaitetik gatoz eta jakin egin behar
dugu; eta nonbaitera goaz eta hori gure eskutan ere badago.
Gutariko bakoitza eta denon artean osatzen dugun multzoa sentimendu batek biltzen
gaitu: Euskaldun izan nahi dugula. Lurralde konkretu batean Euskararen bizitza
geurearekin lotuta ikusten dugulako an
gara !anean.
Ez da moda pasakorra, ez da denborapasa
gure ahalegin konszientea, non gauden eta
norantz jo nahi dugun jakinda denon anean
burutzen dugun ahalegin kolektiboa da gurea.
Nondik abiatzen garen badakigu, noraino
iritsi gaitezkeen ez, ordea. Eta, komentzi

egiten jarraitu behar dugula.
3. Hizkuntz normalizazioaren urratsak
Lehenago ordezkatze prozesuaren faseak
aztertu diren eran, ikus ditzagun orain zeintzuk dire Haustura tentsioa-tik gora normalizazio prozesuaren ezaugarriak eta faseak.
Hau da: Arrasaten azken urte hauetan gertatzen an dena saia gaitezen prozeso batean
kokatzen, jakin dezagun emanditugunurratsak
norabide zuzenean eman ditugun.
Hasteko, esan daiteke azken bi hamarkadetan egin direnak (Euskarazko Irakaskuntza,
EITB, Euskalduntze eta Alfabetatzea,...) ez
direla nahikoa izan Arrasaten demografikoki
euskararen atzeranzko prozesuari buelta
emateko. 1986.eko errolda-datuetan oinarrituz, gure herriaren kenk indizea negatiboa
da ( 1,56). Honek esan nahi du, Arrasaten bizi
garenon artean gehiago direla ama-hizkuntza
modura edukita euskara galdu dutenak, amahizkuntza modura eduki gabe ikasi dutenak
baino.
Edozein modutan, egia da azken bi hamarkadetan ordezkatze prozesoaren abiadari eutsi egin zaiola neurri batean, eta gaur dela
eguna -teorian, behintzat- Arrasaten jaiotzen
-

-
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diren haur guztiei euskaraz eskolatzeko ziurtasuna ematen zaiena.
Eta honexegatik, haM zuzen ere, ziurtatu
egin behar delako haur guzti hauek euskal

norabide berean elkarlanean aritzeko dinamikan abiatu gara. Ekintza kolektibo hau
hedatzen eta sinesgarri egiten saiatzen an garenok osatzen dugu gure herrian euskarak
.

Atalataikoan ikusi al du inork inoiz ¡flor triste?

komunitate baten integratzeko eskolatzen an
-direla euskaraz; ba, horrexegatik daukagu
obligazioa normalizazioaren prozesuari hasiera emateko, behar den moduan baina; hau
da, gezur sozialak gaindituz guíe ekimenaren
bidez.
Hizkuntza normalizatuko bada, talde sozialak eratzen dituzten partaide konkretuen
hizkuntz ohiturak aldaraztea derrigorrezkoa
da.
3.1 - Eremu sinbolikoaren nuklearizazioa
Hizkuntza berreskuratuko badu herri honek, lehenik eta behin pertsona normalizatuak behar ditu euskarak Arrasaten. Hau
da: kontzientzia, gaitasuna eta koherentzia
pertsonala daukaten pertsonak, sentimenduak
ideiekin lotuz ekintza kolektibora salto egiteko gertu daudenak.
AEDren funtsezko meritua honako hau
da: Euskararen etorkizunarekin konprometituak sentitzen garenok elkarrekin eta
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daukan eremu sinboliko konpaktatua, geu gara
une historiko honetaneuskarak Arrasaten duen
bizitasun kolektiboaren erreflexu. Eta normalizazioaren lehendabiziko urratsa ondo ematen an gara: eredua ematen an gara ohartzen
garelako euskara gu gabe ez dela ezer, eta,
halaber, benetan sentitzen dugulako gu geu
ere askoz ere gutxiago ginatekeela euskara
gabe.
Dagoeneko AED-ren izpiritua, zentzurik
zabalenean, osatzen dugunok, kuantitatiboki
gehiengoa ez bagara ere guíe herrian, kualitatiboki berebiziko garrantzia daukagula ohartu
behar dugu.
3.2 Hizkuntz komunitatea trinkotu eta gaitasun linguistikoa hobetu
Gure proiektuak sinesgarri bihurtzen goazen neurrian, gero eta gehiago joango dira
euskaraz bizi nahi duten euskal mikro-komunitateetan integratuz, orduan eta errezago
izango zaie belaunaldi beniei ezintasunak
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gainditu eta euskaldun konplexugabeak izatea; eta eginkizun honetan eredua ematen an
gara AEDkook.
Azken urte hauetako ihardunak giro soziala berotzen lagundu du; hau da, orain arteko
kontzientziazio kanpainek, kultur iharduerek,
azkenokaz komunikabideen bidez (Arrasate
Press eta ATB ) eman diren aurrerapausoek
euskararen prestigio soziala altxatzeko demaseko garrantzia dute.
Giro sozial honen lekulcorik adierazgarriena eta normalizazio prozesuaren hurrengo
urratsak markatuko dituena Elkarteen artean sinaturiko hitzarmena izango da. Esan
nahi da : hainbat elkarte, alderdi, sindikatu eta
erakundek, borondatez, euskaraz bizitzeko
konpromezua hartu dutenez, hauetariko askok
beren barnean normal i zazio-prozesoari hasiera
eman behar diote. Eta honek esan nahi du,
lehenik eta behin, toki guzti horietan dauden
euskaldun konszienteak tokian tokiko eremu
sinbolikoak gorpuztuz joan beharko dutela.
Eskarmentu apurren bat daukan edonork berehala uler dezake kanpoko teknikariek ez
dituztela konponduko elkartaren baitako arazo
guztiak; teknikarien baliabideak norabidea
markatzeko eta zein den hurrengo urratsa zehazteko erabili behar dira, hortik aurrera sinatzaileen erantzukizuna da.
Hitzarmenaren sinatzaileek,bestalde,
konpromezu a betetzeko ematen dituzten
unatsak elkarren motibagarri bihurtzen dira,
elkarri adorea emateko eta sinatzaile gehiago
erakartzeko eredu imitagarri.
Hitzarmenak hedatuko badira, beraz, aldi
berean hizkuntz komunitateak trinkotzen eta
norberak bete beharreko zereginetarako euskaraz hizkuntz gaitasuna lortzen abiatu beharko du. Guk ahal badugu, euskarak ahal du.

3.3- Legeriaren aldaketa
Ez dugu inoiz ahaztu behar gaur egun
euskal nazio etnikoak jasaten duen banaketa
politikoa eta lege aldetiko diskriminazioa. Ezin
dugu inoiz begibistatik aldendu euskararen
berezko eskubidea bere lurraldean garatzeko
komunitate baten bitartez; eskubide hori eztabaidaezina da eta edozein hizkuntzak berezko duen eskubide hori eragozten duten
eragile guztien kontra borrokatu beharra
egongo da euskara aurrera aterako badugu.
Legeak, hala ere, oztopo edo lagungarri
baino ezin dira izan. Legeek ez dituzte kon-

tzientziak aldarazten dekretu-kolpez. Arrasaten gaur egun euskarak aurrera egiteko badugu
legeriaren aldaketaren aurretik zeri heldu.
Euskararen eskubide nazionala ezin dugu
ahaztu, eta horregatik geure egunerokota-

Nonbaitetik gatoz eta jakin egin
behar dugu; eta nonbaitera goaz
eta hori gure eskutan ere
badago
sunean Arrasaten ere berezko duen eskubide
hori garatzen lagundu behar diogu. Nazio
mailako arazoek inzidentzia ikaragarria izan
dezakete gure zereginean baina herri mailan
sortu behar den dinamika ez dute faktore
horiek baldintzatu behar. Norberaren kontzientzia pertsonalak eragin dezakeena etxean,
auzoan, lantokian, herriko bizitza sozialean
oso garrantzitsua da, eta harreman horietan
izaten ditugun oztopoak, legalak baino beste
era batzutakoak izaten dira.
Ulertu beharra dago nazio mailalco euskararen normalizazioa herri mailan egin beharrekoaren aldiberekoa eta osagarria dela,
AEDkook ere badugula zer aportatu nazio
mailan; baina ezin da ahaztu populazioaren
oso portzentaia txiki bat baino ez dela nazio
mailako funtzioetan bizi dena, eta kontutan
izan behar da gainerako hiztun guztiek badutela
zeregina bizi diren ingurunean. Dinamika
osagarriak eta aldiberekoak dira.
AEDren son eran gertatu ez bezala, azken
urteotan uztartzen an gara herri mailako
boterearen eta herriaren dinamikaren ekimena, eta fruituak ikusten hasiak gara:
Udalaren eta AEDren arteko hitzarmenean
zehazten diren ekimenak lekuko.
Lanlcidetza honi jarraipena eman behar
zaio eta, dudarik ez, lankidetza horren piztaile
edo eragozle izango dira legislaturaz legislatura Udaleko zinegotzien jarrerak. Hem
mailako alderdi politikoetako arduradunen eta
ordezkarien hizkuntz kontzientzia, konpetentzia eta koherentzia areagotuz joan behar da,
-
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herri mugimenduaren abiadaren atzetik inoiz
gera ez daitezen
3-3. Funtzioak irabazten Joan
Mondragón-en barman Arrasate osatzen
goazen neurrian ondo goaz,euskaldunok euskaraz bizitzeko aukera ematen duten zereginetan bizi bag aitezke normalizazioaren bidean
funtzioak irabaziz joango gara.

Gure lanak ingurukoak erakartzera
jo behar du; inoiz ez dauden
baino urrunago uxatzera
Azken finean, demostratuz joan beharko
da Arrasaten berotzen hasi den euskal giroak
inziditu egin duela euskaldunon barrenean eta
euskaraz bizi ahal izatea gero eta sinesgarriago bihurtzen zaigula gero eta gertuago
dauzkagun ereduei jarraituz.
Sortuz doan giro sozialari esker, gero eta
leku gehiagotan has daitezke biderkatzen
euskararennormalizazioaren aldeko ahaleginak . Hasiera bateko eremu sinboliko
konpaktatua osatzea lortzen bada, hortik aurrerako dinamika geraezina bihur liteke. Hasieran ,beraz, banaka banaka ematen da hizkuntz kontzientziazioa eta euskaldun autokonfiantzadun bakoitza hizkuntzarentzako
lorpen handi bat da; gerora, ordea,gezur sozialei lekurik uzten ez bazaie eta ahalegin kolektibo horni biderik oztopatzen ez bazaio dinamikak biderkatzailea izaten jarraitu behar du.
Dinamika hau espiralaren irudiarekin ( )
adieraziko genuke, dinamika biderkatzailearen irudia hain zuzen.
Helburu honekin an gara lanean eta gure
ahaleginaren araberakoa izango da neurri
handian gure herriaren geroa. Jakinean gaude
era askotakoak izan daitezkeela gure 'armen
norabidea baldintza ditzaketen faktoreak, badakigu non eta noiz gauden. Gure konpaktazioa ziurtatzen baldin badugu eta behar
duen beste baloratzen ikasten baldin badugu gure eguneroko ekimena, sendotuz
eta indartuz joango gara euskaldunok herri honetan.
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Lehen aipatu bezala, herri honetan 39 entitatek sinatu berri duten hitzarmenaren bideari jarraiki, urratsez unats, lasai eta era atseginean bidea urratzeko gauza garela erakusten
badugu, bide honek eskein diezazkioke euskeraren benetako normalizazioari egun ezin
imajina ditugun besteko ate zabalak. Hitzarmenaren bide hau, erdeldungoa erakartzeko
bide izan dadin ere asmatu egin behar dugu
dauzkagun baliabide guztiak horretara ere jarriz.
3.5 Euskararen lurraldetasuna
Nazio etnikoaren lurraldetasun -kontzeptuak izan behar du euskaldunon dinamikaren
iparra. Euskaldunok mundu aldrebestu
honetan eskubide pertsonala, nazionala eta
naturala daukagu geu izan garena izaten
jarraitzeko eta beste norbaitzuk izango
direna ziurtatzen hasteko. Lehenago esana
dugun legez, euskarak here berezko lurraldean erabat garatzeko daukan eskubidea ez
da inoiz jam behar eztabaidan, esku bide hori
sasoian sasoiko agintarien jokaeren gainetik
dago eta.
Hala ere, botereak eragindakoak direla
medio, Euskararen hernia erabat sakabanaturik agertzen da, bai mapetan eta bai gutariko
bakoitzaren barrenetan; Euskal Herri-irudia
berrosatu beharra daukagu, beraz, eta euskaldunok bakarrik uler dezakegun nazio etnikoa ren errealitatea aktibatu.
Honela ha, ezin gaitezke inozoak izan
ezin dugu pentsatu Arrasaten euskal irlatxo
bat osatuko dugunik erderen itsasoan. Ez horixe!. Gure herriaren etorkizuna gainerako
Euskal Herriarena modukoa izango da epe
luzera ezbairik gabe. Baina oso konsziente
izan gaitezen une honetan euskaldun autokonfiantzadun asko Arrasateri begira dagoela,
eredua eskeintzen an gara eta badirudi gure
ahalegina beste heni askotarako imitagai bihurtzen an dela.
Arrasateri dagokionez, gure azken helburua bat baino ez daiteke izan: Euskarak
noizbait herri honetan nagusi izan behar du.
Gure jomuga argia da,beraz, eta horretan ez
dago inolako kontzesiorik: guk, Erramun
Baxok-ek esaten zuen legez, Euskara "era bu hizkuntza" nahi dugu, eta erderak "ibil
hizkuntzak" izango zaizkigu
Helburu honetara iristeko, euskaldun jokatzeko prest gaudenok, konpaktatzen ezezik,
-
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"Badakigu non gauden eta nora goazen / kanta dezagun beraz alai eta ozen"

inpaktatzen ere orain artean baino eraginkortasun handiagoaz hasi beharko dugu inpaktatzen herrian nagusigoa den erdaldungoan:
zerbaitek erakartzekotan guzti hauek euskarara gure lanaren emaitzak baino ezingo du izan
eta.
Azken finean, euskaldun izatea balorizatu
beharra dago sozialki eta helburu horrekin
beharrezko diren baliabide guztiak martxan
jarri. Honetarako, urratsez urrats herri mailako plangintza orokorra eta sektorialak egiten hasi behar da. Instituzioen ahalegina,
talde sozialena eta herri dinamikarena uztartzen jarraitu behar dugu eta norabide
berean abiatuz epeak jartzen joan helburu
konkretuak lortzeko.
3 .6-Autokonfidantza. Sormena. Hizkuntzaren hedapena norberaren baitan
Pertsona konkretuak dira lehendabizi normalizazioaren gailurrera insten direnak, horiek
izango dira talde sozialetan eragiten joango
direnak talde mailako autokonfidantza lortzeraino, eta dinarnika horretan herritarrek
agertzen duten jarreraren eta botereek ematen

dituzten aurrerabideen araberakoa izango da
lanaren emaitza epe luzera.
Egunen baten sozialki nabarmentzeko
moduko hizkera profesionalak, argotak, euskalki normalizatuagoak eta egungo gizartearen beharrizanetarako hizkuntza estandarizatu nazionala osatzeko gauza izango bada euskera, lehendabizi pertsona mailatik abiatuta ,
behetik gorantz abiatu beharko du prozesoak.
Noizbaiterako helburuen urruntasunetik
eguneroko praktika linguistikora salto egin
nahi dutenek, badaukate Arrasaten zer ikusi;
gainerakook,tamalez,ez oraindik.
Nire ustez, dinamika honetan an gasa bideratzen geure ekimenak, eta horregatik uste
dut bide onetik an garela. Guíe ekintza kolektiboaren bidez, erakusten an gasa euskeraren benetako bizitasuna benetan axola zaigula. Bizi eta hedatzen jarraitzen dugun
neurrian, beraz, euskara bera bizi da gure
bidez.
Atal honekin bukatzeko, "Txepetx"-ek
JAZTEN lean ematen zigun ahollcua gogorarazi nahi dizuet. Honela zioen:
41

rzsJ aztenqo
"Euskararentzat ona dena ihardunean
jartzean hasten da sortzen bizi-plasma («filia»), honek bildu, elkartu eta osasuntsu hazteko gaitasuna eman diezaiokeelarik garai
berri bateko komunitate euskaldunari; lankidetza kolektiboa,behaketa inpartziala, eta
norbere buruaren kritika dira, etengabe erne
egonez , kanpo tentsioek era gin lezaketen
abortoa era gotziko duten faktore erregulatzaileak" .

Geu gara une historiko honetan
euskarak Arrasaten duen bizitasun
kolektiboaren erreflexu

4- Norabidea: baikortasun kritikoa
Normalizazio prozesoari hasiera ematerakoan, pertsona mailan zein era guztietako
giza-kolektibotan, erabat ezberdina da aurki
daitekeen tipologia. Aniztasun hau dela eta,
anitzalc eta zehaztutakoak izan beharko dira
egoera konlcretuei eman beharreko irtenbideak.
Ez dago denei gauza bera eskatzerik, pertsona eta giza-talde bakoitzak izakera eta
dinamika propioak dauzka eta. Denbora
igaro ahala neurtu ahal izango dena,hori bai,
norbanakoen eta talde sozialen portaera linguistikoaren bilakaera izango da, eta, esperientziak dioskunez,norabidea markatzea bihurtzen da zailen kasorik gehienetan. Eginkizun horretarako dira funtsezkoak pertsona
autokonfiantzadunak.
Gure etengabeko helburua ekintza kolektiboa areagotzea da, gero eta sektore zabalagoetara hedatzea gure bizinahia; beti ere,
ahaztu gabe, gure lanean gustora aritu behar
dugula, ezin garela behin eta berriro egoeraren larritasunak eraginda negarretan ito, ezin
garela gurpil zoro batean sartu ezintasunaren
gaitzak jota.
AED Elkartea sortu genuenetik, gure baitako dinamika zein herri mailan lortzen an
garen eragina, gehituz joan direla etengabe
baiezta dezakegu. Zenbat eta urrats gehiago eman, orduan eta garbiago ikusten dugu
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oraindik ere falta zaizkigunak; orduan eta
ummago joaten zaigu gure intuizioa, orduan
eta ziurrago gaude aukeratu dugun bideak
emaitzarik eman dezakeela.
Gaur egun euskaraz eskolatzen an diren
Arrasatearrei, bideak zabaldu behar zaizkie
euskaraz normaltasunez bizi ahal izan daitezen eskola-garaia bukatu ondoren. Eta hori
egiten hasita gaude eta bide luze bezain zirraragarri horretan jarraitu behar dugu. Zenbat
eta zabalagoa izan euskararen eremu sinbolikoa, orduan eta errezago izango zaio norbanalco euskaldunari bere lekua aurkitzea mugimendu zabal horretan, orduan hasiko
dira ohizko jarrera erdaltzaleak euskararen
aldera jotzen.
Kontzientziak aldatzea ez da gauetik
goizera lortzen den kontua, ordea;bide luzea da, norberak modu batera eta abiadura
konlcretu batekin garatu behar duen prozesu
pertsonala da. Gauza baldin bagara kulitatiboki
eta kuantitatiboki aurrera egiteko moduko
indar soziala eragingo duen giza-mugimendu
autokonfiantzaduna sortarazteko gure ingurune hurbilean, orduan egin ahal izango du
Euskarak aurrera Arrasaten, eta eginkizun
horretarako guzti- guztiok gara hizkuntzaren
osagai, ez da inolako bereizkeriarik egin behar. Gure lanak ingurukoak erakartzera jo
behar du , inoiz ez, dauden baino urrunago
uxatzera. Adi ibili behar dugu,beraz, herritarren anean gure lanaren bidez eragiten ditugun sentimenduak gure dinamikaren aldeko
izan daitezen, ez genuke inoiz gutxietsi behar
jendearen baitan geratzen den intangiblea.
Eginkizun honetan abiatu gara: erdi ixilean zegoen hizkuntz gatazka sozializatzen
hasi gana apurka-apurka. Asko dira eman ditugun urratsak baina oraindik askoz ere gehiago dira falta zaizkigunak, hankak lurrean
dauzkagu eta gogorik ez zaigu falta.
Tartekatuko zaizkigun arazoei aurre eginez, bada, aurrera egin beharko dugu duela
zazpi bat une, AED-ren sorrerarekin batera,
martxan jartzen hasi ginen axioma harekin;
hots, "euskaldunok biltzen gaituena garrantzitsuago da banatzen gaituena baino". 40-

