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Sarrera

E

reitean, ustegabekorik gertatu ezean, uzta
jaso egiten da.
Eskuartean daukazun alea, hain zuzen,
horixe duzu, urte hauetan Arrasaten ereindako euskal haziaren uzta laburbildu nahi
duen dokumentua.
Orriotan zehar, AEDren sorrera-prozesuaz
eta une hauetako lanaren nondik norakoez
ahalik eta interesgarrien izan dakizukeen informazioa aukeratzen saiatu gara.
Jakinean gaude Arrasaten urratzen an garen bideak jakinmina sortarazi duela herrian
bertan eta baita gure herri mugarrietatik kanpora ere. Honela, bada, bikoitza da Jazten 3.
honen emaitza, batetik, elkartean lanean dihardugunon esperientzia papereratzen lagundu digulako, eta, bestetik, AEDren esperientziaz informazioa jaso nahi dukeena bertan
aurkitu ahal izango duelako "Arrasate Euskaldun Dezagun"ez oinarrizko informazioa.
Hiztunen, hizkuntz komunitateen eta Hizkuntzen bizitzan egonkortasunik izaten ez
denez, dokumentu hau berau ere eguneratzen
jarraitu beharko dugu aurrerantzean. Edonola
ere, oinarriak non jarri ditugun eta zutabe
nagusi zeintzuk dauzkagun jakin nahi duenari, ideiak argitzen lagunduko dio.

Ez da inondik mora izandako zerbaiten
memoria, ez eta, hainbat urrats eman ditugula
eta, geure buruaz laudorioka aritzeko aitzakia
ere. Izan ere, zenbat eta borondate gehiago
bildu, zenbat eta arlo zabalagoetara hedatu
gure dinamika, orduan eta urrunago joaten
bait zaigu lortu beharreko helburua, orduan
eta hobeto ohartzen gara Arras ate euskalduna
ez dela goizetik gauera etorriko. Baina, halaber, gero eta argiago ikusten dugu nonbaitetik
etortzekotan euskararen zorioneko egoera
normalizatua, gure erantzunkizuna inorengan delegatzetik baino geure kontzientziak
elkarlanean jartzetik baino ez dela etorriko.
Horixe egiten hasi gara Arrasaten eta fruitak
jasotzen hasi gara.
Beste honenbeste egiten hasiko ahal dira
heni mailan eta nazio mailan euskararen geroaz jadanik konprometitua dauden kolore
guztietako euskaldunak.
Beste biderik ez da. Eta berau ondo urratuta ere ikusi egin behar ea Arras ate bihurtuz
goazen Mondragón eta ea Euskal Herria osatzeko gauza garen País Vasco edo Euskadiren
ordez.
Gu, Arrasate aldean, bide honetan hasi
baino ez gara egin. 514-
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AZUKRE
ARRASATE
Elkarren arteko ahozko

--9 ..gainbe

. I'

gir!dh

r;

eta idatzizko harremanak euskaraz egitea erabaki zuten atzo Arrasateko 39
erakundek.
gain Hiru urtetako esperientzia kontrolatua izango da. Erabakia pozgarria da eta sinatzaileok bere
hartu duten erronka erantzunkizun haundikoa.
-deal
!tuna osotasunean betetzen baldin
txalotuko du askorik, lortutakoa
e gint
u
bada mor gutxik
normala" delakoan, baina porrot egiten baldin badu edota
..:irlor
testimonio
fradohusean geratu, kaltea izugarria izango da, euskara «latin ofiziala» bihurtuko da eta. Hau da, milaka lagunen
kontzientziaren
lasaigarri
hogeitaka
«eskribanok»
erabiliko
dutena.
-tek
aste honetako azukre tontorra.
Dena den, erabakia erabaki, bihoakie
fü
ctArrasateko erabakia eztabaidagarri.
. .. I
.

t,

'

-;

O'g

„.. .xor 0
6^

., .
Beraien

arteko
. zuten itunal.bere ahozko zein idatzizko harremanak euskaraz egin ahal izateko 39 erakundek
aide onak eta txarrak omen
atzo sinatu

.

ditu. Onak, jendea horretara egiazki jartzen baldin
bada, eta
• txarra, berriz, horrelako esperientziarik indarrean jartzeko beste udalerri aproposagorik ba
omen dagoelako,
Urolako edozein esate baterako. Zenbaiten ustez, garrantzi gehiago ;maten
sinbologia, testimonialismo
omen zaio euskalgintzan
eta
itzulpen-lanari,
eta
ezer
gutxi,
ordea,
egiazko
erabilpen
praktikoari.
Amatitio, EGUNAko zuzendaria.
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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
5
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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.)
7

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

8

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

dazten,w
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
10

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.

daztemw

"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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Gure lantegi eta enpresa askok, gaur bertan ikusi dugu, euskal izenak daramate, eta ...
hori ongi dago. Honera nentorrela ikusi ditut, hau ere oso sarritan gertatzen da, zenbait ,-,'• . .
aldarrikapen, oihu eta abar gure paretetan eta euskaraz jartzen dup. Beraz, guk funtzio
.t'• . a
sinboliko horren bidez era askotara adierazten dugu Euskal Herrikoak garela, geure
a•
buruak hemri honi eta lur honi lotuta ikusten ditugula, azkenean hemengoak garela. Baina O
\o„,;
guzti horrek ezer gutxi balio du, edo iraupen motza izango du baldin eta lehen esaten
.. egenuen gizarte txertakuntza hori hizkuntzarentzat lortzen ez badugu, hizkuntzaren funtzio :,
sozialak, hizkuntzaren egunerokotasun hori lortzen ez badugu.
- • ,,
Horregatik Arrasatekoa, benetan, eredugarri da Euskal Henri guztirako. Euskararen
,
.
erabilera irakaskuntzan aspaldi jarri zenuten indarrean, aspaldi egin zenituzten
alfabetatze eta euskalduntzeak, aspaldi hasi zineten komunikabideetako arloari heltzen,
. „..3:
eta benetan era miresgarrian, eta oraingo honetan lan munduari ekiten diozue.
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Jazten,w

Euskal komunikabideak
Arrasaten
Joxe Aranzabal

II

988ko lehen hilabeteetan Mondragoen
herri-aldizkari bat euskaraz ateratzeko posibilitateaz, lehenengoz biltzen eta hitz egiten
hasi ginenean, panorama ez zen oso baikorra
euskal prentsaren egoerari zegokionez.
Batetik, euskararen erabilpena egunkarien
Arrasateko kroniketan erabat testimoniala zen
eta ez zuen ematen beniemaileek jarreraz
aldatuko zutenik.

EUSKAL ALDIZKARIEN SALMENTAK URTEZ URTEZ

1987
Arrasate Press (*)
Argla
Hemen
Eguna
Jakin
Ipurbeltz
HABE
Habekomlk
UNESCO aldizk.
ITZULPEN salla
Zutabe
Aizu!
Elhuyar
Larrun

EUSKARAREN PRESENTZIA ARRASATEKO KRONIKETAN

El Corr.Deja
(*) Azaroa
Abendua
Urtarrila
Otsaila
Martxoa
BATAZ
BESTE

DV

Egin Bat. beste

%0,00
%1,60
%0,90
%0,00
%0,00

%2,90
%1,60
%0,00
%0,38
%0,00

%0,18 %20,00
7.0,33 %22,30
%0,22 %14,50
%0,04 %,13,87
°/00,07 %21,59

%0 5

%0,9

%0,16

'

%5,70

%6,40
%6,40

%3,48

149

58
123
45
21
8
5
15
65
53

1988
2.483
143
15
10
58
148
45
21
8
5
15
65
55

1989
3.715
143
18
11
58
148
48
28
17
5
19
65
55
30

%5,41

nArrasate Press doan banatzen zaie hala eskatzen duten guztiei.

%18,47 %5 ,00

1 Aza. eta abe.1989koak. Urt, ots. eta martzoa. 1990koak.

Bestetik, euskal prents aren salmentak gure
herrian ez zuen esperantzarako motiborik
ematen. .

Une luzeetako tradizioan oinarritutako
aldizkariek gutxi saltzen zuten. Azken ordukoek -Hemen, Eguna...- are gutxiago. Bi13

dazten*o
garren koadroari begiratuz gero, esan zitekeen 160 irakurle seguru izango genituela. Ez
zen asko, ez.
Baina bazen itxaropenerako bidea eskaintzen zuen daturik. 1986an egindako azken
erroldaren arabera, Arras aten 11.746 pertsona
gai zireneuskaraz ongi edo zerbait irakurtzeko.

1986 URTEKO ERROLDAKO DATU OROKORRAK

Ulertu

Hitz egin

Irakurri

ldatzi

10.764
Ezer ez

%41,88

11.522 %44,83

13.960 %54,31

14.685 %57,13

3.118

%12,13

3.221 %12,53

3.838 %14,93

3.983 %15,50

Ongi

11.824

%45,99

10.963 %42,64

7.908 %30,76

7.083 %27,37

Guztira

25706

%100,

Zerbait

25.706

%100

25.706

%100

25.706

%100

goen. Azkenik, irakurleak inplikatu nahi genituen, Arrasate Press erakargarri eta beharrezko bihurtuz.
Ja bi urte pasatu direnean atzera begiratuz
gero, ez dago dudarik Arrasate Pressek sekulako arrakasta izan duela, inplikazio maila
hauek beren emaitza eman dutela. Hon i horrela
dela ikusteko, Arrasate Pressen tiradaren bilakaerari begiratu baino ez dago.
Hasteko, 1.700 ale zabalduz abiatu zen;
horietatik Arras aten 1.400 inguni banatzen
ziren eta beste 300 Deba Garaian, euskal
prentsaren gainontzeko aldizkariek Mondragoen 570 ale baino gehiago banatzen ez zituzten bitartean. Ja hi urteren buruan 3.976
dira Arrasaten banatzen diren aleak, 1.600 ale
inguru Deba Garaian eta beste 1.400 Euskal
Herri osoan.

Printzipioz ja 12.000 irakurle potentzial
horiengana heldu nahi genuenez, aldatu egin
genituen ordurarte euskal argitalpenetan ohizkoak izan ziren planteiamenduak. Metahizkuntzarik ez, artikulu laburrak eta erakargarriak, gauza praktikoak eta herri-aldizkariaren
filosofia geureganatu.
Inplikazio mailak
Asmoaren arrakasta segurtatzeko, inplikazio maila desberdinak ezarri genituen. Batetik
lau profesional gazte hartuko genituen, luzagarri izan zitezkeen sei hilabeteko lan kontratuekin. Egun osoz lan eginez, euren ardura
aldizkaria agindutako epeetan astero plazaratzea zen. Arrasate Pressen lan egin eta gero,
profesional gazte hauek helduago eta jantziago
irtengo ziren lan-merkatura. Hauetaz gain,
ordea, kolaboratzaile sare zabala sortu nahi
genuen, idazteko zaletasuna izanik, musutruke
idatziko zuen jendea. Zorionez, Arrasate eta
inguruetan hogeitamarretik gorako taldea egin
dugu. Instituzioak ere sartu nahi genituen gure
egitasmoan. Udalak lehen egitura-inbertsioak
egin zituen, eta Gipuzkoako Foru Aldundia
eta INEMekin batera, parte hartzen du pertsonal aren ordainketan. Laugarren inplikazio
maila iragarleena zen. Ez genien dirua eskatuko euskararen alde egingo zutelakoan, baizik eta publizitatea negozio moduan aurkeztu
genien, aldizkariaren zabalpena kontuan
izanda. Iragarleek inbertitzen bazuten, aldizkariaren osasun ekonomikoa segurtatuta ze-

14

Zifra hauek Arrasaten ezezik, Euskal Heni osoan ere marka guztiak hautsi dituzte
euskal prentsa idatziari dagokionez.
Autoedizioa
Tirada oso inportantea izanda ere, badago
beste elementurik Arrasate Press berezia egiten
duena euskal prentsan. Batetik, Arrasate Press
herri-prentsaren eremuan kokatu behar da.
Gaurko baliabide teknologikoak aprobetxatuz, Europako zenbait herrialdetako eta Iparrameriketako prentsa lokalaren esperientzia
berea egin du, Mondragoen herri-prentsa
modernoa egin asmoz. Hor kokatzen da autoedizio sistemaren hautapena. Bestetik,

reJazten44

Hau dok ona, haul Joan hadi orain buzoiz buzoi...

Arrasate Press nahitaezko bihurtu da gure
herriari buruz ondo informatuta egon nahi
izanez gero. Bi elementu hauek erabateko
garrantzia dute Arrasate Press definitzeko orduan. Izan ere, euskal prentsari darion militantismoa, marginalismo edota kulturalismotik ihesi, Arrasate Pressek eskaintzen duen
produktuak publiko zabalera iristea du helburu, euskaraz irakurtzeko zaletasunik ez dutenek irakurriko duten aldizkaria egitea, edukiz
zein itxuraz eskura erraza.
«Proportzioz, herritarrek askoz ere gehiago irakurtzendute aldizkari hau gainerako
egunkariak baino, daudela euskaraz zein erdaraz» idatzi zuen Pello Salaburuk «El Correo Español» egunkarian Arrasate Pressi
eskainitako artikuluan. Iazko otsailean ida-

tzitako baieztapen hori bete egin da dagoeneko, Arrasate Press proportzioz erdal egunkaririk zabalduena baino zabalduagoa eta irakurriagoa bait da gure herrian. Izan ere, Arrasaten gehien saltzen diren egunkariak, DV eta
Egin, 1.800 eta 600 ale zabaltzen dituzte egunero. Arrasate Pressek, gorago ezan bezala,
3.976 ale banatzen ditu Arrasaten.
LKAren azterketa
Bestalde, 1989ko irailean Lan Kide Aurrezkiaren Marketing-S ail ak Arrasate Pressen
zabalpen eta ezarpenari buruz egin zuen azterketaren arabera, Arrasateko familien %35 zen
Arrasate Pressen harpidedun eta arrasatearren
%60 inguru Arrasate Pressen irakurle. Gaur
egun berriz, 1990eko azaroaren bukaeran
15

daztendd
Arrasateko familien %60 da Arrasate Pressen
harpidedun. Irakurleok Arrasate Pressi buruz
azaldu zuten eritzia hau da:
• Irakurleen %81ak aldizkaria oso ona edo
ona dela uste du.
•Irakurleen %81 ak uste du euskara ikasten
an direnek ere neurri handi batean ulertzeko
modukoa dela.

koa da publizitate aldetik ere duen garrantzia,
publizitatea euskaraz egiten da eta. Aide honetatik ere hizkuntz normalizazioan oso tresna egokia da, euskarak publizitatearen munduan sarbiderik ez duelako eritzia indarrik
gabe utzi bait du, agerian jarriz euskarazko
publitzitatearen urritasuna hizkuntzari ez,
euskarazko komunikabideen ez-konpetitibo-

Eta San Juanetan, Mondragoeko telebisiñue Sebero Altuben. Berak baleki!
• Irakurleen %100ak uste du oso positiboa
edo positiboa dela aldizkarian herriko gauzak
agertzea.
• Irakurleen %84ak uste du oso positiboa
edo positiboa dela aldizkaria do anekoa izate a.
• Irakurleen %86ak uste du oso positiboa
edo positiboa dela aldizkaria etxean jasotzea.

Publizitatea euskaraz
Aide horretatik, Lan Kide Aurrezkiaren
aipatu azterketak argi eta garbi utzi du Arrasate Pressen formulak, herriko berri ematea euskara errazean eta modu armn batez, doan banatzea eta harpidedunaren etxera eramatea,
Arrasaterako ezezik, beste herri eta bailara
askotarako ere balio duela.
Goian esandakoez gainera, azpimarratze16

tasunari leporatu behar zaiola.
Arras atetik kanpo ere izan du oihartzunik,
gorago aipatu artikuluan adierazten den bezala: «Ez dago inolako zalantzarikaldizkari hau
bezalakoek bultzatzen dutela euskara eta esperientzia hedatu egin beharko litzatekeela
gainerako lekuetara ere. Ez algara an euskaraz egin behar dugula egunkaria? Hona hemen nola egin daitekeen zerbait erabilgarria
eta merkea».

Arrasate Telebista
Jende askoren ahotan zebilen, bai, Arrasate Press, baina gu ordurako telebistan an ginen
pentsatzen, Mondragoek behar zuen herri telebistaz.
Ez genuen irratia ahaztu, ordea. Eusko

itJazten,vsi
Jaurlaritzak 1989ko abuztuaren hasieran
emango zituen irrati-frekuentzietako bat guk
eskatutakoa zen, baina berandu samar ibili
ginelako, batetik, eta beste interes batzuk nagusitu zirelako, bestetik,- argi geratu bait zen
Eusko Jaurlaritza bera sostengatzen zuen koalizioak eraman zituela pastelaren zatirik handienak-, ezer bank gelditu ginen.
Honi horrela, baina Arrasateko irratiari uko
egin bank, gure indar guztiak telebistan biltzea erabaki genuen. Lehenengo eta behin argi
ikusi genuen herri telebista nahi genuela, baina ez udal telebista, gerora agerian geratuko
zen moduan, bigarren kasu honetan elebiduna
izan beharko zen eta. Hon lortzeko ordea,
AED ez zen nahikoa eta herrian euskara bultzatzen ziharduten beste erakundeetara jo zen,
telebistaren proiektuari giza oinarri sendoa
eman asmoz.
Berehala jarri ginen ados medio elektronikorik eraginkorrena behar genuela Arrasaten nonahi zehar bezala, hemen ere mundu
mai 1 ako komunikabideek planetaren albisteak
segundotan zabalduz batera, geroz eta handiagoa bait da hurbileko albisteekiko jakinmina.
Beste Mora joan beharrik bar, Anasate Pressek ederki frogatzen zuen hon.
Gainera, telebista hori euskara hutsean
emango zen, oraindik ere uste bait dugu, gauzak behar bezala eginez eta beharrezko baliabideekin, euskara izan daitekeela herri honen elementu integratzaileetarikoa.
1990eko otsailaren hamahiruan, Arrasate
Telebista, ATB, antenaratu zen. Lau langile
zeuzkan honek ere, eta hainbat kolaboratzaile.
Telebistan ere inplikazio desberdinak eratu
ditugu, Arrasate Pressen bezala, haren sustraitze eta arrakasta lortzeko.
Programazioa
Orain arte egin den programazio guztia
propioa da. Astean sei egunetan ernititzen
dugu, horietatik hiru beste hiruren errepikapenak direlarik. Egunean ordubete t'erdi, bi orduko programazioa egiten dugu bataz beste.
Finkatuz doan neurrian, ATBren programazioa zabalduz doa. S. Juanetan lau egunetan zehar kaletik zuzenean emititu genuen,
egunean !au orduz.
Informatiboak dira gure programazioaren
oinarria, eta beroiekin irekitzen ditugu gure
saioak. Bestela, kirolak, mahainguruak, elka-

rrizketak, sukaldaritza, osasuna eta musikaprogramak sartu ditugu ATBn.
Ohizko programazioaz gainera, Arrasate
Telebistak beste zerbitzu batzuk eskaini nahi
dizkie mondragoetarrei eta horregatik atera
dugu teletestua. Hasieran ordubetez egunean,
eta gero zabalago, teletestuak denetariko informazioa ematen du, informazio praktikoa,
abisuak, agenda, iragarkiak , dena euskara
hutsean.

ATBk eta Arrasate Pressek badute
zerbait beste guztiek eman ezin
dutena: hurbiltasuna, eta
Arrasateko eta arrasatearren
zuzeneko berra
Telebista pribatua eta satelite edo kable
bidez datorkigun uholdearen aurrean (dena
erderaz) ATBren programazioak eskasa irudi
luke, baina ATBk badu zerbait beste guztiek
eman ezin dutena: hurbiltasuna, eta Arrasateko eta arrasatearren zuzeneko berra.
Horregatik, bere mailan ere, inportantea
da, ATB albisteak euskaraz ematen dituen
herriko telebista delako.
Hona iritsi eta gero, baten batek galde
dezake ea Arrasate Press eta ATB sortu direnetik Mondragoe euskaldunago den. Horni
horrela erantzutea zaila da, hizkuntzekiko
eguneroko jarrerak ez bait dira goizetik gauera aldatzen.
Guk garbi ikusten dugu mundu moderno
honetan arrasatearrek Arrasate Press eta ATB
bezalako medioak herrian edulcitzea eta herritarrek egina, oso inportantea dela eta hori
euskara hutsean egiten den neurrian, medioen
arrakastarekin batera, euskararen prestigioak
eta erabilpenak gorantz egingo dutela arrasatearron artean.
AlabaMa, Arras ate ezin liteke itsaso erdaldunean dagoen euskal irla bihurtu. Hemengo
esperientzia zabaldu egin beharko litzateke
Euskal Herri osora, herri txiki eta handienetatik hasita euskarak geure artean dagokion lekua han dezan. Hala bedi.
17
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ARRASATE ISPILU

-

-4-

.,

.:

- -0
Arrasate gauza askotan da
. 1e. .
II '
ispilu: kooperatibagintzan, euskarazko aldizkarigintzan,
irakaskuntzaren berrikuntzan eta
,t\
abarretan. Atzo berriz, beste inon egin ez den
. h(P , ps1urratsa egin zen. 39 Ir,%, k,
erakundek (udala, alderdi politiko, sindikatu, eskola, kooperatiba, Aurrezki Kutxa, kirol-kultur elkarte
sa \3.¡?..,
eta abarrek) euskeraz egiteko eta
idazteko hitza eman zioten elkarri.
Ez da
ot .
bapatean hartutako erabaki bat. lkastolarekin batera indartu egin zen euskaltzaletasuna.
Giro horretan
sortu zen Arrasate
ut,. • k
Euskaldun Dezagun (AED) elkartea. “Arrasate Press»
\ /y izan da atzoko hitzarmenera heltzeko
herri-aldizkaria
bidea
'
`',zioveN. I
egin duen beste urrat o at .
Beheko erreka zulotik mendi gailurrera jauzi batean igotzen
; t
den oinezkorik ez da. Pusoz pauso igo
behar du. Pikean ibili ezin den
lekuan
zeharka
ibili
beharko
du. Beheraguneak ere igaro beharko ditu,
le behin baino gehiagotan.
Denbora asko behar da
herria berreuskalduntzeko. Euskara ikastea da
lehen urratsa. Baina ez da
aski. Euskara erabili egin behar da bazter guztietan.
1 .' .
Eta eskolan ikasten den hizkuntza bazter
guztietan erabiltzeko giroa eta
beharra sortu behar dira, besteak beste.
Arrasaten asmatu dute bidea, nere ustez. Antzeko bidetik jo beharko
da aurrera beste herrietan
ere.
Behetik gora, urratsez urrats ibiliz, alegia. Hon aurrez egin gabe, hitzarmen haundi-maundiak
,..
hutsalak bilakatuko dira. Pauso
txiki asko egin behar da aurretik Arrasateko hitzarmenera heltzeko. '''
i
7 4.
Mikel Atxaga, DElAko kazetaria.
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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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AEDren EGIT URA
BAZKIDEAK

lharduera jaldnetarako
entitate laguntzalleak
Ekonomi aldetiko
endtate Iaguntzalleak
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I

ZUZENDARITZA
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I

IDAZKARITZA
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1.Kultur ekitaldi ta Idea
2. Lrteratur sustapen taldea
3. Emakume taldea
4. JAZTEN aldizkaria
5. lharduera puntualak

1

SENTSIBILIZAZIO
IHARDUERA

KOMUNIKABIDEAK

1.Euskalan
2. Kanpo harreman taldea
3. lharduera puntualak

1.Arrasate Press astekada
2.Arrasate Telebista (ATB)

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

I

1

HAURRENTZAT
EKINTZAK

I

•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
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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
23
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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:

Jazten4
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.
25
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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
26

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.

Jazten,,,A1

Euskararen aldeko hitzarmena:
Arrasateko Udalak eta 38 elkartek euren arteko harremanak euskaraz
Aranizazu Loidi

A

rrasaten, herriko giro euskaltzalearen
euren arteko harremanak
auskaraz izateko gogoak eraginda, euskararen aldeko hitzarmena sinatu zuten herriko 38 elkartek eta udalak. Horren inguruan, Joxe Felix Diaz de Tuesta, Udaleko
Euskara Zerbitzuko arduraduna eta Jabier Ozaeta, hitzarmen teknikaria elkarrizketatu ditugu.
• Nondik sortu zen hitzarmena egiteko
ideia?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Hitzannena
egiteko ideia AEDn sortu zen, gero ideialandu
eta hitzarmena aurrera ateratzeko ardura
Arrasateko hiru ikastolekin konpartitua izan
bazen ere. Dena den, hau ez da bapatean
sortutako ideia. Azken zazpi urteotan, AED
jaio zenetik hona, dinamika berra sortu da
henian eta dinamika horren barruan hitzarmena urrats bat gehiago baino ez da, hori bai
garrantzi handia duena. Zazpi urteotan, bada,
herriko hainbat erakundek egindako lanari
esker eta, bereziki, AEDk egindako lanaren
ondorioz, euskarak here esparru propioa es-

kuratu du. Bestalde, AEDk 600 bat bazkide
dituela kontuan izanik, Arrasateko esparru
guztiak euskaltzaletasunez blaituak egotea
lortu da.
Udalak ere protagonismo berezia izan du
hitzannenaren gestioan, giza-baliabide eta
diruzkoak jarriaz.
Gianera, Udalak azkeneko urteotan markatu duen hizkuntz politikak hitzarmena bete
ahal izateko bide eman du. Are gehiago,
Udalaren hizkuntz politikan hitzannena erabat beharrezkoa zen, gure Herriaren hizkuntz
normalizazioan aurrera egin ahal izateko. Izan
ere, lau urtetan euskararen erabilpena Udalemean laukoiztu egin da.
Antzeko egoeran zeuden herriko hainbat
elkarte eta erakunde. Impasse horretatik nola
eclo hala irten beharra zegoen. Hitzarmena
izan da Arrasaten euskararen erabilpena bultzatzen zuten erakunde guztiak impasse egoera
horretatik ateratzeko tresna egokia.
Hortaz, bada, hitzannena ez da presaka eta
korrika sortutako zerbait, urteetako lanaren
fuitu baizik, jende eta eralcunde askoren lanaren emaitza.
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Jabier Ozaeta: Hitzarmena ez da bapatean
sortutako zerbait, Arrasaten egin dena ez
errezeta bat beste herri baten beste bank
aplikatzeko modukoa.

Jose Felix Diaz de Tuesta: Goian esan
bezala, ideia AEDn sortu zen. Lehenengo
pausoa herriko ikastolekin -San Frantzisko
Xabier Ikastola, San Viator eta Umezaintza-

Bai, hobe barre eginda... bestela ere ez da faltako serio noren aurrean jarri eta!

• Beraz, ez da esportagarria?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Ez. Jabierrek
esan duen bezala, hau ez da errezeta magiko
bat, edozein lekutara eramateko modukoa.
Hemen urteetako lana dago, makina bat jende
aritu da urteetan Arrasaten euskararen inguman. AEDk Ian itzela egin du. Udalak berak
ere lan handia egin du. Eta, azken fincan, Herri
osoaren esfortzua dago hitzarmenaren atzean,
oraindik egiteko asko dagoen arren.
Hemen dagoen oinarri soziala oso inportantea da, bai kuantitatiboki nola kualitatiboki. Beharbada, gurea baino euskaldunagoak
diren herri askotan e zin da holako hitzarmenik
egin, aldez aunetik holako girotze-lanik egiten ez bada, behintzat.

• Zein urrats eman dira hitzarmena aurrera ateratzeko orduan?
28

harremanetan jartzea izan zen. Hauek berehala konturatu ziren proiektuaren garrantizaz eta
bere egin zuten ideia, martxan jartzeko motorra eurek izan behar zuetala asumituz. Ondoren, Udalak ere bere one spena emanda, Arrasateko ikastetxe, kultur eta kirol-elkarte,
erakunde, enpresa eta profesionalengana jo
genuen. Horietako bakoitzari, banan banan,
proiektua aurkeztu eta curen onespena eskatu
genien. Bizpahiru kasutan ezik baietza jaso
genuen. Ezetza jaso genuen kasu guztietan
argi eta garbi azaldu ziguten hitzarmenarekin
ados zeudela, baina ez zirela gauza hitzanneneko konpromisoak betetzeko eta, beraz, ezin
zutel a hitzarmena sinatu.
Dena den, hitzarrnena betetzeko gai izango ziren erakundeei bakarrik aurkeztu arren,
hau da, sinatzaile guztiek hitzarmena sinatzeko kapazitatea eduki arren, hasiera-hasie-

ratik garbi ikusi genuen sinatzaileen borondate hutsez ez zeta hitzarmena auffera aterako
eta erakunde horiei laguntza teluikoa eskaini
behar geniela. Horregatik, Udalari eskatu genion teknikari bat kontratatu zezala hitzarmenaren jarraipena eta kontrola egiteko. Teknikariaren figura hitzannenaren testuan agertzen da eta, nere ustez, bera gabe ez zen
posible izango sei hilabeteotan hitzarmenari
man zaion bultzada ematea.
• Zer bilakaera izan du guzti horrek harez gero?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Azkenean 38
erakunde bildu ziren, eta hitzannenaren firman erakunde guztiotako ordezkariak bildu
genituen akto protokolario batean, uste bait
genuen, hau ez zela klandestinitatean egiteko
gauza eta harro egon behar genuela lorpen
horrekin. Herri osoak j akin behar zuela hoffen
berri eta beste askorentzat ere izan zitekeela
animatzeko gauza, eta aldi berean euskararentzat berarentzat ere prestigioa lortzeko bidea, arlo ezberdinetako erakundeak eta itzal
handikoak bait dira sinatzaileak. Guk uste
dugu erakunde guzti horiek halako konpromezua hartzea herriarentzat ere oso gauza
positiboa dela.
Jarraipena egin dugu, erabilpenari dagokionez, zenbateraino betetzen den hitzarmena
jakiteko. Beste alde batetik, kaptazio berriak
ere egin ditugu.
• Zer erakunde mota biltzen ditu hitzarmenak?
Jabier Ozaeta: Alderdi politikoak, sindikatuak, herri mailako enpresak -txiki eta
handiak-, ikastetxeak, kirol eta kultur elkarteak, erakunde erlijiosoak, profesional autonomoak, instituzioak,...
• Kaptazioa nolako da gaur egun, zabala
ala aukeratu egiten dituzue sinatzaileak?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Sinatzailea geuk
aukeratua da beti, baina gure joakera zabala
da; zabala, edozein motatako elkarteek parte
har dezaketelako.
Jabier Ozaeta: Oraingoz beste hamabi
daude, berriak, eta beste sei oraindik erantzuna emateko daudenak.
Gabonetarako beste hogei elkarte izango
dira gutxienez, poliki-poliki an bait gara alda-

bak jotzen. Deialdi zabala egiteak baditu bere
arriskuak, gauzak ez diren bezala ulertzeko,
alegia. Horregatik garrantzitsua da bakoitzarekin zuzenean egon eta gauzak bebas bezala
azaltzea. Erakunde batekin bi edo hiru aldiz
egon behar izaten da, animatu beharra ere
bada zenbaitetan.

Euskara ahalik eta gehien
erabiltzearen ideia ezin diogu
aurretik inori saldu, baina harreman
pertsonaletan lantzen dugu hon.
J. F. Diaz de Tuesta
• Zure lana jarraipena egitea da, nola
egiten duzu?
Jabier Ozaeta: Orain arte him hilabeteko
jarraipena egin dugu, berraz ezin da esan
jarraipen-sistema erabat finkatuta dagoenik.
Ja denekin egon gara. Euren egoera aztertzen
dugu eta bakoitzarena ezberdina denez, batzuei beste batzuei baino gehiago eskatzen
diegu.
Nire lanari buruz, berriz, gauza asko esan
daiteke. Nire lana erakunde sinatzaileen idazki horiek kontrolatzea da, eta hitzannenera
jende berra ekartzea. Horretaz gain, dauden
arazoei erantzun behar zaie. Elkarteetan arazoak ezberdinak direnez, bakoitzarentzat
helburu zehatzak jarri eta ia zer bete dezakeen
ikusi behar da, eta bete arazi, hitzannenak
zehatza eta helbum lorgarriak dituena izan
behar bait du, zerbait lortuko bada. Hortik
aurrera beste zerbait lortzeko aukera badago,
oso ondo.
Jose Felix Diaz de Tuesta: Esan beharra
dago hitzarmena flexible samarra dela, betekizunik nagusia hitzarmena sinatu zuten
erakundeen arteko harremanetan euskara erabiltzea da eta hortik aurrera, ahal bada, beste
zenbait konpromiso bete behar dira. Sinatu
duten batzuengandik, konpromezu handiagoa
tor daiteke, adibidez ikastoletatik, badute eta
horretarako ahalmenilc Denetan gutxieneko

-qazten,,,o
konpromezu maila lortu nahi da, baina aldi
bere an horietako batzuetan euren praktika linguistikoa areagotzeko tresna da hitzannena.
• Arazo teknikoak izan go ziren, beraz,
sinatzailean aldetik, hartutako konpromezuari aurre egiteko?
Jabier Ozaeta: Gertatu izan da zenbait
jendek sinatu ondoren problemak izatea gauza batzuk euskaraz egiteko. Horiei alfabetatze
teknikoa eskaini beharko diegu.

Hitzarmena borondatez onartutako
kontua da, ez zaio inori inposatu,
ez da presiorik izan. Inork ez du
legerik eman, dekreturik atera.
Jabier Ozaeta

hitzarmenaren garapenean. Bestalde, guk ez
dugu planteatzen enpresa bakoitzean edo
erakunde bakoitzean Euskalan bat sortzea;
sortzen baldin bada hobeto, enpresa horrek
estrukturalki, here egituran euskararen erabilpena aztertzea eta martxan jartzea baizik.
Bere gestio planetan eta aurrekontuetan euskarari lekua egitea.
AEDk egindako lanaren ondorioz, nolabaiteko ehun soziala sortu da, eta AEDko 600
bazkideak herriko enpresa, sindikatu eta
erakunde guztietan zabaldurik egoteak nahi
eta nahi ez eragina izan behar du. Mugimendu
guzti horren barruan sortu da Arrasateko
hainbat enpresatan langileak euskara ikastera
bidaltzea ere. Jende askorentzat sekulako
akuilua da hon.
Udalarekin duten harremana erraza izanda
go neumen, baina elkarteek euren artean
dutena?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Erregistroko
liburuak eramatea posible ote den eskatu diegu,
jasotzen eta bidaltzen dituzten agiri guztiak
liburu batean erregistratzea. Aldian behin
erakunde bakoitz aren liburuak aztertuko ditugu kontrol antzeko bat egiteko asmoz, eta
ehuneko zenbatetan erabiltzen den euskara
ikusiko dugu.
-

Zenbait eskari jaso dugu, euskaraz gutunak eta bestelako agiriak idazten ikasteko
premiaz, eta ikastaro bat antolatu dugu. Hamasei orduko ikastaroa izango da, lau astetan
zehar.
Ezetzak ere entzun ditugu, sinatzaile berriak bilatzeko orduan, jende euskaldunaren
aldetik gainera. Bi arazo daude hor ere: aide
batetik, euskaldun gehiengoa analfabetoa da
bere ama hizkuntzan, baina analfabetasunhorri
aurre egiteko ez dugu jende nagusiaren laguntza (40 urtetik gorakoena) samur samur izaten. Konplexu handia daukate euskaraz idazteko eta konplexu horretaz gain, ulermen arazoa ere erantsi behar zaie, sarri beraiei zuzendutako idazkialc ulertzea kosta egiten zaie eta.
Beraien arrazonamendua honako hau izaten
da, nola, bada, idazten ekin guk berba egiten
ez dakigun euskara ulergaitz hori?
• AEDren barruan badago Euskalan
izeneko taldea, enpresan, lan munduan
euskara sartzeko ahaleginetan dabilena. Zer
paper jokatu du hitzarmenaren kontuan?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Zuzenean ez du
eraginik izan, baina bai hemendik aurrera,
30

• Zer lotura behar da herriko euskal komunikabideak, Arrasate Telebista eta Arrasate Press astekaria, eta hitzarmenaren artean?
Jose F elix Diaz de Tuesta: Euskararen aide
sortu den dinamika positibo hau kapitalizatu
beharra dago, nolabait. Euskararen inguruan
normalki aipatzen diren gauzak negatiboak
izaten dira. Beste batzuetan, erreibindikatiboak. Oraindik ere jende askok euskara erreibindikazio arekin identifikatzen du. Gure lana
ez da erreibindikatzea, baizik eta euskararen
aide, euskararen inguruan ematen diren fenomeno positibo guzti hauek, hitzarmenaren
inguruko gauza positiboak aldarrikatzea eta
jende gehiago jartzea euskararen dinamika
positibo honetan. Gaur egun enpresa mailan
erraza da produktu bat egitea, baina gero
produktu hori saldu egin behar da. Guk hitzarrnena hor dugu, eta hori saldu egin behar
dugu, herriari gauza jakingarriak herriko komunikabideen bidez aditzera eman behar dizkiogu.

J a zt e n4,44

Jaun-Andreok, helduok hasten bagara euskarari eremu berriak zabaltzen, gazteak etorriko dira

• Etorkizunean zer?
Jabie Ozaeta: Sakonean ez gara pentsa-

tzen jarri, oraingoaz nahikoa dugu. Baina eurek
jartzen diguten erritmoak esango du zer neunitan lortzen ditugun jarritako helburuak eta
horren arabera egingo dugu aurrera.
Jose Felix Diaz de Tuesta: Aurrera be gira,
hau azken finean iceberg txiki bat da. Punta
hor dago eta punta horren azpian izkutuan
dagoena agerian jartzea da kontua. Gure lana
iceberg puska hori urgainean jartzea da, eta
bakoitzaren konpromezu maila aragotzea da
helburua.
Gero, nik ikusten dut gauza bat leku askotan aipatzen dena, baina inon argi eta garbi
komentatu ez dena: orain arte hainbat promozio atera dira ikastolatik, unibertsitateko ikasketak ere euskaraz egin dituztenak. Basle
guzti horiek beren bizitzaren urte asko eman
dituzte ikasgaiak euskaraz lantzen eta sakon-

tzen. Ikasketak bukatzean, ordea, gizarteak,
lan-munduak, enpresak ez die profesioanal
gazte horiei beren lana euskaraz egiteko
aukerarik ematen eta hori frustrantea da.
Egoera horn buelta emateko lehen urratsa
da hitzannen hau. Ikastolen lana azken ondorioetaraino legitimatzeko eman beharreko
urratsa da hitzarmena martxan jartzea. r.14.
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berriro
herri hortako gizartean behin eta
dira
bildu
berezi
mundu osoan. Euskalgintzaren
Zer dauka Arrasatek? Zer baldintza
topiko bihurtu da
makala, bestalde.
agertzeko? Kooperatibak aipatzea ta ia
aintzindari
adorea eta imajinazioa ez da
estortzua,
den
ad
euskalgintzarako
gogoak
esparruan, Arrasatetik eskeintzen
inguruan sorturiko giroak eta
Press
Dezagun taldearen
begi bistan, Arrasate
Arrasate Euskaldun
Bere emaitzak hor daude.
mugak
gainditzen
ditu.
Henri osoan oihartzunik haundiena lortu
herri zehatz baten
sinatutako
akordioa,
Euskal
atzo
aldizkaria, Amaste Telebista,
hitz hutseklIn
ez
aipatzearren.
dira kontormatu bertakoak
duten ekimenak besterik
dena arretaz segitu behar da. Ez
erabiltzen
diren
"batasuna"
Arrasaten gertatzen
desgastatu arte
ía
la
dina.
pasatu
haundiak
Praktikara
eta printzipio deklarazioekin.eta eguneroko jardunera eraman dute Imajinazio kantItate
dina.
euskeraren iraupenerako bideak Arrasatetik pasatzen
eta euskera» hitzak, hartu
eta
denontzako eredu.
apostuan jarriz. Normalkuntzarako
badu, Arrasatetk kanpo,
historikoa
Atzokoa, Arrasaterako garrantzi
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•Xabier Zubizarreta Lasagabaster Jima, Arrasateko Udaleko Alkate-Lehendakaria den aldetik.
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•Jose M. Mujilta Arrieta Jauna, Arrasate Euskaldun Dazagun (AED) Kultur Elkarteko Lehendakaria den aldetik.
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• Jesus M. Garmendia Jauna, San Frsuitzlzko Xabier

lako Lehendakaria den aldetik.
•Jose Luis Arroitia Galdos Jauna, San Viator Btastolako
Lehendakaria den aldenk.
•Juan Pedro Iturbe Jauna, UmezaIntza Haurreskolako Lehendakaria den aldetik.
•Ignazio Lakuntza Jauna, Eskola PoliteknIkako Zuzendaria
den aldetik.
•Eugenio Zabala Jauna, Donostlako Aurrezkl Kutza
Munizipaleko Eskualdeburua den aldetik.
•Maki Azkoaga Bastida Jauna, AZK Taldearen Gerentea den
aldetik.
• Susana Egia Albeniz Anderea, Erdu Euskaltegiko (AEIC)
Arduraduna den aldetik.
• Jonse Astigarraga Anderea, Famili eta Glzarte Hezlketarako Zentruko Zuzendaria den aldetik.
•Jon Arregi Jauna Besaide Mendizale-Elkarteko Lehendakaria den aldetik.
• Nati Zugasti Anderea, San Andresko Herri-Ikastetzeko
ordezkari gisa.
•Juli Monje Sarabia Anderea, Musakolako Herri-Ikastetzeko
Zuzendaris den aldetik.
•Xabier Age-re Jauna, Erguingo Herrl-Iltastetteko Zuzendaria den aldetik.
•Gorka Knor Jauna, Lagun-Aro SAren ordezkari gisa.
• Jesus M. Garmendia Jauna, Eskoriatzako Irakasle-Eskolako Zuzendaria den aldetik.
•Xabier Otani endia Jauna, Hotz-Bero en presako Gerentea den
aldetik.
•Nekane San Miguel Anderea, Abokatua.
•Angel Azagra Jauna , Arrasatek o Instltutuko Zuzendaria den
aldetik.
•A itorOrobengoaJ auna, Euskadlko Erkerrako ordezkari gisa.
•Jualian Balanzategi Jauna, ELA-STVko ordezkari gisa.
•Verónica Garai Anderea, Herri Batasunako ordezkari gisa.
•Felix Ommetzea Jauna, Heziblde Elkarteko Zuzendaria den
aldetik.
• Juan Ramon Garai Jauna, Deba Garaiko CC.00ren ordezkari gisa..
• Xabier Zubizarreta Jauna, Deba Garaiko Ildal Elkarteko
Lehendakaria den aldetik.
•Angel Larraiiaga Jauna, Anboto enpresako ordezkari gisa.
•Xabier Lasaga Jauna, Arrasateito EAJren ordezkari gisa.
•Jabier Irastorza Jauna, Lan Klde Aurrezklaren Zuzendaria
den aldetik.
•Mikel Garai Jauna, Iturblde Egoitza Fundatzio Publikoaren
Lehendakaria den aldetik.
•Luis M' Iriondo Jauna, AUKEA Fundazio Publikoaren Lehendakaria den aldetik.
•Nikolas Zabaleta Jauna, Arrasateko Maxi EroskIren ZUZetldari a den aldetik.
• Jose Luis Etzebarria Jauna, Mondragon C.F.ren Lehendakaria den aldetik.
•Itziar Elepe Anderea, Helduen Heziketa Iraunkorreko
Zen truko Zuzendaria den aldetik.
•Gururze Urrutia Andenes, El Feria! Herrl-Ikastetzeko ordezkari gisa.
•Jose M 6 Urizar Jauna, Eusko A lkartasuneko ordezkari gisa.
•Izaskun ezpeleta Andenes, Lore Gazteak Dantza-Taldeko
ordezkari gisa.
•Agustin Aranburu Jauna, Rugby -Taideko Lehendakaria den
aldeiik.
•Jesus M'AlkainJauna, Gipuzkoako Kutorakoluzesidaria den
aldetik.

Hitzartzen dute
1.-Aipaturiko entitateen elkarren arteko harremanak, ahoz nahiz
idatzizkoak, beti EUSKARAZ izango dira.
2.-Entitate bakoitzeko ordezkapen-organoetako kideak euskaraz.
lan egiteko gaitasuna dutenak izan daitezen ahalegina egingo
da, beren harremanetan euskararen erabilpena oztopa ez dezaten.
3.-Entitateko zuzendaritza-organo balcoitzetariko Idazkariak euskaraz lan egiteko gaitasuna beharko du izan, bere eginkizuna
euskaraz bete ahal izan dezan.
4.- Entitate bakoitzeko zuzendaritza-organoen aktak euskaraz
idatziko dira preferenteki.
5.-Hitz armen hau izenpetzen duten entitateekiko arozoei buruzko
espetlienteak oso-osorik euskaraz izapidetu edo tramitatuko
ditu entitate bakoitzak, eta hau,azken ondoriotaraino (auziak,
notari-arazoak, erizpen juridikoak, fiskalak, etab.).
6.- Entitate sinatzaileak euskara ahalik eta gehien erabiltzen saituko dira beren funtzionamenduko esparru guztietan, horretarako beharrezko baliabideak poliki-poliki ezarriz.
7.-Bere lanbidean euskaraz egoki moldatzeko beharrezko ezagupen teknikoak bereganatuz joango da entitate bakoitzaren
menpeko pertsonal a.
8.- Konpromisu hauek, hasteko, hiru urtetarako hartzen dira.
9.- Denboraldi horretan, elkarturiko entitate bakoitzak behar dituen oinarrizko testu, estatutu, funtzionamendu-arau, kontratu,
poliza edo beste dolcumentu tekniko batzuk euskaratzearen
ondoriozko kostu ekonomikoa Udalak bere gain hartuko du.
10.-Hitzannen honen jarraipenaz eta betetzeaz arduratuko den
teknikaria kontratatzearen kostu ekonomikoa Udalak bere gain
hartuko du, Eusko Jaurlaritzak eman litzakeen laguntzen kaltetan gabe.
11.- Hitzarmen hau irekia dago beste edozein entitaterentzat,
artikulu hauekin bat datozelarik atxeki nahi badute. Hartarako
nahikoa izango zaie adostasun-agiri bat azaltzea.
12.- Euskaltzaindia eta Eusko Jaurlaritza Hizkuntza Politikarako
Idazkaritza Nagusia hitzarmen honen gainbegirale izango dira.
Klausula gehigarri edo salbagoardiakoa
Kontutan izanik Lan Kide Aurrezkiak, Hitzannena sinatzen
duten gainerako entitateen aldean, harreman komertzial eta instituzional handiagoak dituela Arrasaten, eta hauek, Hitzannena
sinatzeko momentuan, zaildu egiten dutela berau Lan Kide Aurrezkiaren aldetik bere osotasun eta efikazian betetzea, Lan Kide
Aurrezki hau konprometitu egiten da hala ere beharrezko baliabide material eta pertsonalak jartzera, bitarteko horiekin eta epe
ertainera posible izan dadin Hitzannena bere termino guztietan
betetzea, Arrasateko geografi eremuaren barman.
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Espero dut gaurko Hitzannen honek Arrasateko bizitzan euskara indartzeko pauso
garrantzitsua izatea lortuko duela. Euskarak gaurko Euskal Herriko gizartean bete behar
duen funtzio soziala betetzen hasteko, lehendabiziko pausoa izango dela. Ea behingoz gure
etxe bametatik, sukaldeetatik kalera, lantegietara, enpresetara, bulegoetara, irratira ateratzen
dugun euskara, baina atera ere, eguneroko gauza guztiak, arruntak eta bereziak, aipatzeko eta
gure artean komunikatzeko".
Xabier Zubizarreta Arrasateko Alkatea

Hitzarmen honek esparru elebakarrak eraikitzeko bide berri bat erakusten du.
Bide berri honen alderdi berezia hauxe da: borondatez sinatzen duten erakundeen artekoa
dela. Beraiek jartzen dute euren arteko legea.
Hitzannenaren antolaketa eta ekintza hau Udaleko Euskara Batzordeak eraman du
bereziki. Euskara Batzordea, zinegotziak eta beste batzuekin batera, Arrasate Euskaldun
Dezagunen Dinamizatzaileak osatzen dute".
Jose Mari Mujika AEDko lehendakaria

Jaun-Andreak, eztarriarekin ez dakit nola nabilen. Zeinen pozik egongo litzetekeen gaur
hemen gizon bat Arrasatekoa, gizon jaldntsua eta argia, Sebero Altube, gaurko ekintza hau
ikusten! Berak here bizi guztian eraman zuen kezka hau zen: euskararen atzerakada, euskara
baztertzea, beti atzeraka zihola eta, zer egin zitekeen euskara indartzeko?, urak beherantza
joan beharrean gorantza ibilarazteko? Kezka horreldn ibili zen beti bera eta hortaz asko
idatzi zuen. Euskaltzaindian sartu zeneko sarrera hitzaldian, auzi hau erabiltzen du, luze
gainera, eta berak ematen duen erregela nagusia hauxe da: "Hizkuntzak ezpainetan erabiltzeko dira, hitzegiteko dira, edo bestela ez dira ezer". Beraz, hizkuntza bat biziko bada, erabil
dezagun, giza harreman guztietan erabil dezagun".
Aita Villasante, Euskallzaina

Momento honetan nahiko nuke gure artean, urrutira noa orain, itxasoz beste aldera noa,
nahiko nuke gurekin zuetako askok ezaguna duzuen Mackey soziolinguista kanadiarra
gurekin izatea, eta esango dizuet zergatik. Oraintxe lau-bost urte idatzi zidan honako hau
eskatuz: `Kanadan Arrasateko kooperatibei buruzko halako miresmen eta jakinmina haundia
dago. Nere galdera, berriz, oso zehatza da; nola jokatu dute, edo nolalcoa da Arrasateko
Kooperatibagintzaren baitan hizkuntz politika?' Hauxe idatzi zidan.
Orain bi urte t'erdi Euskal Herrira etoni zenean, Mundu-Biltzarrera etorri zenean,
Arrasatera etorri nahi zuela eta, bertan pasatu zuen egun bat hemen zer zegoen eta ikusiz eta
harrituta esaten zidan: 'eta zuek euskaldunok, halako ekimen handikoak izanik, halako gauza
harrigarriak hau bezelakoa indarrean jarri izanik, nola ez zineten konturatu eraikuntza horren
aurrenengo harriekin batera hizkuntzak ere bertan behar zuela?' Eta Mckeyk hau nahigabetua eta kezkatuta esaten zidan.
Esan dudan hau publikatua du berak eta horregatik diotsuet. Poz handiz ikusiko luke
gaurko gure Hitzannena, eta gaurko hemengo konpromisua"
"Anasatearroi bene-benetan zorionak, eta eskerrak. Jakin lankidetzarako prest gaituzuela,
eta hala behar duela. Hizkuntzak batu egin behar gaituela eta ez banatu. Izan ditzakegun
diferentzia guztien gainetik herri bat garela, Euskal Herria, edo Euskal Henietakoak garela,
eta hortan irautea gutako bakoitzari dagokigula".
Ma Karmen Garmendia, Hizkuntz Politikarako Idazkari Nagusia
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Gure lanaren norabidearen
teorizazioa
(1990.eko maiatzean AEDren mintegian egindako hitzaldiaren laburpena)
Julen Arejolaleiba

I

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
35

tfJazten,,,o
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.

o

•
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1+ Autokonfidantza. Sormen intelektuala.

Hizkuntzaren hedapena barnetasunean

2+ Lurraldetasunezko eiebakartasuna
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3+ Funtztoen berreskurapena
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4+ Lege aldetiko babesa
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5+ Hizkuntz komunitatea trirkotu +
tipo linguistikoaren optimizazioa

do:

Lege aldetiko ciskriminizazioa
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Hizkuntz komunitatearen
desegituraketa
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Espazio sinbolikoaren nuklearizazioa

A
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Gutxiagotasun konplexua .
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Aldebakarreko etebitasun soziala
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Funtzio-defizita 7
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Dinamka ordezkatzaile
edo glotofagkoa
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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

daztend,o
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:
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"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-
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Euskaldunon elkarlana
posible ote?
A ranlzazu Loidi

I

990eko Apirilaren 26an Arrasateko
Monterroi Kultur-Etxean AEDren
Kultur-Iharduerak azpitaldeak "Euskaldunon elkarlana posible ote?" izenburupean mahai-inguru bat antolatu zuen.
Hona hemen orduan partu hartu zuten
bi hizlariak eta gaiaz esan zituztenak:
Partaideak: Paulo Agirrebaltzategi,
EKBko Lehendakaria
Mikel Ugalde, H.P.I.N.ko Euskara
Aholku Batzordeko koordinatzailea.
Moderatzailea: Lehenik, egindako lanaren balorazio kritikoa egitea, nondik nora
ibili diren, ze lorpen egin dituzten eta zein
zailtasunekin topo egin duten azaltzea.
Erakunde biok azken urteotan elkarrekin
egindako lana eta izandako harremanen
balorazioa egin ezazue.
Paulo Agirrebaltzategi: EKB orain zazpi
une sortu zenetik, euskal kulturgintzan an
diren talde eta erakunde herritarren koordinazioan an da. Koordinazioa zen helburu, euskararen berreskurapena arazo globaltzat ikusten
dugulako. Globaltasun sektorialean oinarri-

tuz, eta herri mailakoan oinarrituz, koordinazio plataforma nazionala sortu zen, herriaren
dinatnika funtsezko ikusten dugulako.
Balorazioa eginez, Txepetxen liburuari
buruz "Un futuro para nuestro pasado" Jakinen atera zen 42-43 alean aipatzen nuen autokritika bat behar zeta erakunde publikoen
eta herritarren arteko harremanak eta elkarlana nota joan diren ikusteko. Bestetik, koordinazioa behar adina zergatik ez den lortu eta ze
hutsune izan diren kritikatu beharra dagoela.
Nik uste, koordinazioa, EKB-n hasieratik helburutzat jo izan duguna, erdipurdika lortu
dela, arrazoi diferenteengatik: EKB eralcunde
herritarrak tradizio handia izan du, eta instituzio publikoak sortzean, batzuk instituzioekin lotutua inplikatzen dina, beste batzuk ez
dituzte instituzioak onartzen. Hor haustura
bat bizi izan da politika mailan, eta eragin
handia izan du euskararen mailan ere.
Bestalde, EKB-ren estrukturazioan zergatik ez da lortu behar adinako plataforma euskararen berreskurapenerako bide honetan? Nik
uste instituzioen aldetik laguntzarik eza egon
dela -maila guztietako instituzioak aipatu be43
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har hemen-, eta baita sektore batzuengandik
erasoak ere, beraz, eragozpenak bi aldeetatik
etorri izan dira.
EKB plataforma gisa sortu zen, eta ez
salatu izan zaion bezala, "ministerio paralelo"
gisa, eta beraz, badago lankidetza edo harreman bertikal bat planteatu behana, ez bakarrik
elkarteen arteko horizontala, instituzioekikoa,
bertikala ere behar da.

Gauza bat argi da go.' edo
elkarlanerako bidea egiten dugu,
edo bestela euskarak ez du
etorkizunik, nik behintzat hain latz
ikusten dut.
Mikel Ugalde
EKBren aldetik, lorpen batzuk izan dira,
herrietako EKB-ak edo beste izen batzuetakoekin egindako koordinazioa positiboa izan
da. Kanpaina nazionaletan ere, "Bateginik"
eta bertan sortu ziren kontraesanak gogoratuz,
erakunde herritar eta instituzioen arteko artikulazio mailan, frakasoa izan zen, maila
horretan bakarrik.
HPINrekin, Kongresu baten antolaketan
parte hartu zen eta nahiko ongi atera zen, eta
Udal elebakarren mugimendu horretan EKB
inplikatu egin da eta bidea urratzen an gara.
Hala ere esan beharra dago lankidetzarako
zailtasunak izan direla eta sarritan nagusitu
egin direla. Aide horretatik, autokritikara joaz,
esango nuke egon direla zenbait gai, sei puntutan laburbil daitezkeenak, kritikoki sakondu beharrekoak:
1.-Lilura edo amets handiegiz ikusi izana
euskararen berreskur apenaren prozesua, herri
mugimenduarekiko lilura handiegia, hain zuzen ere.
2.- Lehendik erakunde ofizialei buruz zegoen tirabirazko edo etenezko jarrera, inertziaz erakunde berriei buruz ere luzatu izana.
3.- Euskal Herriko erakunde estatalen
euskararekiko erantzukizuna ahazturik, edo
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beste hurbilago eralcunde ofizialen aurrean
soilik euskararekiko eskubideak ipini izana,
eta ez estatalei buruz.
4.- Euskal Herriaren berreraikuntzarako
prozesuan politikaren alorrari erabateko nagusitasuna hartzen utzi eta kulturazko hizkuntzazkoaren autonomi a nahikoa zaindu ez
izana.
5.- Euskara guztiona eta guztiontzat dela,
eta ez abertzaleentzat bakarrik, sarritan argi
eduki ez izana.
6.- Euskal kulturako sail guztietako talde
eta elkarte herritar guztien koordinaziorik eza.

Mike! Ugalde: Idazkaritzan oso jende gutxi an gana lanean, eta gainera ez dago kultura
Sailarekin lotua, zuzenean Lehendakaritzarekin baizik, eta idazkaritza bat baino ez da.
Gure filosofia hauxe da: tokian-tokian, eta
arduradun bakoitzak bere eremuan euskararen
ardura hartu behar du, euskararen arazoa komisio edo arlo bakoitzean aztertu behar da.
Orokorki, hiru etapa bereiziko nituzke:
a) Autonomia Estatuaren ondoren pauso
bat eman zen, ikastolen mugimendu guztia
bereganatuz, eta eskolaren baitan sekulako
itxaropenak genituen, baina horrekin balcarrik
ere ez goaz mora.
b) Beste pauso bat denbora librearen inguruan eman zen, komunikabideen munduan
eta ETBk euki zezakeen eragina kontutan
hartuz.
c) Une hauetan, berriz, beste erabaki nagusi
baten aurrean gaude, hain zuzen ere Funtzio
Publikoaren Legea onartu eta gero, administraizoa euskalduntzeko, lana euskaraz egiteko
eman nahi diren pausoak, hortxe dago desafio
nagusia.
Moderatzailea: Praktikan, zer gertatzen
zaigu?
Eusko Jaurlaritza gizartean gertatzen denaren ispilu da, hau da, alderdi politiko eta
sindikatuek ere erderaz funtzionatzen dute,
eta ahulezia hori ageri da Eusko Jaurlaritzan.
Gure apostua sail bakoitzean euskararen
planteamentua egitea da.
Bestalde, Ibon Sarasolak azken Euskara
aldizkarian dioena jasoko nuke: Aide batetik
kontzientzia abertzalea edo kontzientzia nazionala hor dago, horrek ez du beti euskararen
alderdia behar bezala aintzakotzat hartu, eta
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hizkuntz kontzientzia ez da behar bezala Iandu. Gainera, euskaraz dakigunotatik erabiltzen
dugunotara asko gutxitzen da eta erabileraren
funtzioak oraindik ere are mugatuagoak dira,
gure planteamendua ez da daukagunari eustea
bakarrik, baita beste eremu horietara nola
iritsi ere. Aide batzuetan gaitasunaren aldetik.

dean biltzen an dena norabide beretsuan
abiatzerik ba ote dago?
Mikel Ugalde: Benetako arazoa komunikazioaren eginkizun horretan dago, eta oso
nabari a da ematen den inkominikazioa.
Adibidez, kooperatibismoalc sortu zuen ideala zertan geratu da? Zenbaterainokoa da elkar-

Mahai-inguruetatik hasita, mahai baten inguruan jartzera iritsi behar

Hezkuntza, komunikabide eta horrelako
arloetan zerbait egiten an garen bezala, beste
arlo inportante bat lan munduarena da, lan
hizkuntza euskara izatea.

Moderatzailea: elkarlanari, konpaktaziaora helduz, konpaktazioaren behar hori
ikusten da? euskaraz dakigunotatik,
zenbatek daukagu ekintzara pasatu beharraren kontzientzia, euskaldun izan nahi
dugunon konpaktazioa beharrezko ikusten
duzue? zeintzuk dira horretarako eragozpenak? Eta euskal mundua desegitaratuta
dagoela ikusirik, eta EKB-k edo HPIN-k
eragin handirik ez dutela ikusirik, zein
mailatan ikusten duzue elkarlan hori?
EKBn biltzen an dena eta Aholku Batzor-

lanerako jarrera eta joera? Aide horretatik oso
kezkatuta gaude, ze irakaskuntza desastrea da
kontu honetan, bakoitzak bere gaia hartu eta
hizkuntzarekin zerikusirik ez balu bezala
ematen du, eta irakasle bakoitza bere aldetik
doa. Gainera, irakaskuntza mailan ez da asmatu euskalkiekin, eta ahozkoan behintzat
nork bereari eutsi beharko lioke.
Idazkaritzan gaur egun dugun arazorik larriena hauxe da, nola elkar komunikatu, eta
nola hartu bakoitzak here gain euskararen
ardura. Eusko Jaurlaritza eta herri erakundeen
elkarlana bideratzea posible ote da? G auza bat
argi dago: edo elkarlanerako bidea egiten dugu,
edo bestela euskarak ez du etorkizunik, nik
behintzat haM latz ikusten dut, eta gainera
euskara ez du Eusko Jaurlaritzak salbatuko,
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hiztuneria guztiak baizik.
Zein da bidea? Nik badut esperientzia gozo
bat, ikastolena, ikastolen inguruan zenbait
postura albora utzi eta proiektu bati aunera

eremua, eta konpaktazioa zirkulu edo zentru
horretan dago, euskararen berreskurapena
helburu jarriaz, baina euskara arazo politiko
izanik ere, politikarien arazo hutsa izatera ez

Kanta gogora ekarriz: zenbat gara? Zer egiten dugu?...
eragiteko gai izan gara eta. Estrategia mailan
diskuti dezakegu, eta Arrasateko hitzarmenean eta beste zenbaitetan ere baditugu adibideak zenbait pausu ematen hasteko.

Paulo Agirrebaltzategi: Inkomunikazio
soziala eta erakunde publiko eta erakunde
herritarren artekoa serioa da, eta oraindik serioagoa dela esango nuke euskararen arazoan.
Konpaktazioa hitza Txepetxengandik datorkigu eta Txepetxek bere liburuan euskararekiko
bost artxitipo edo eredu aipatzen ditu: erdelduna, atzerritarra edo edozein motatako ezeuskalduna; euskaldunberri jatorrizkotugabea,
hau da, erabat euskara bere bizitzako hizkuntza bihurtu ez duena; "euskaldunzahar eskolatu
gabea", euskara landu ez duena; "euskaldunberri jatorrizkotua", euskara here bizitzako
hizkuntza bihurtu duena; eta azkenik, "euskaldun eskolatua". Azken bi horiek egin beharko dute eremu sinbolikoa, euskaldun osoen
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bihurtuz. Orduan, konpaktazioa behar-beharrezkoa da, euskara helburu jartzen duelako,
eta bestelako arazo politikoetatik euskarak
autonomia behar duelako.
Konpaktazioa, hala ere, hitz ideala izan
daiteke, baina berez ez du ezer esan nahi,
euskararen nagusitasunaz aparte, hori gizartearen artikulazio edo estrukturazio bihurtzen
ez bada, eta hori hi eratara egin behar da: hain,
zuzen, erakunde herritarren konpaktazio a edo
artikulazioa eta erakunde publikoaren inguruko artikulazioa, beraz, gizartearen
konpaktazioa egin behar da here oinarrian, eta
baita euskararekiko instituzio publikoak oso
inportanteak ditugulako.
Hau honela, bi eratara planteatu behar da
konpaktazio hori: lehen aipatu dut horizontala
eta bertikala; horinzontalean, nolabait deitu
behar eta nik "dialogistikoa" deitzen diot,
elkarrizketanoinarritu eta zabal eta irekia izan
behar du. Koordinazioak hiru eratakoa izan

behar duela aipatu dut lehen, baina hemen
batez ere interesatzen zaidana "artikulazio
dialektikoa" da, bertikala, alegia: eralcunde
herritarren eta erakunde publioen artekoa.
Berriz ere horni heldu beharra dago, eta
aurrerantzean problema nagusietako bat bezala ikusi behar dugu. Honetarako baldintza
berezi batzu behar dina, eta baztertu beharreko
tentazio batzu ere aipatu behar dira, baldintza
funts-funtsean elkar onartzea izango baita.
Oso puntu garrantzizkoa da gaurko gizarte
osoari begira, eta batez ere euskararen arazoaren aurrean benetan da larria, demokrazi
beni bat asmatu beharra. Eta demokrazia berri
horrek behar du planteatu sakon-sakonetik
nola artikulatu hauteskunde bidez aukeratutalco ordezkarien funtzioaren eta sistema horretan sartu gabe gizartean eratuta dauden
taldeak nola artikulatu. Herri txiki bat gara,
eta hor funtsezko arazo bat daukagu.
Moderatzailea: AEDri buruz zer eritzi
daukazue?
Mikel Ugalde: Kanpotik hemengo hitzarmena ikusi, eta oso pauso handitzat baloratzen
dut, baina besta pauso asko eman behar dira
serio. Irakasle batek esaten zigun "denbora
gehiago pasatzen dugula oilaskoa neunzen
eta pisatzen gizentzen baino" ekintzetara ere
pasa egin behar da, beraz. Arrasatek benetako
baldintzak ditu berreuskalduntze plan sakon,
serio eta zabal bat aurrera eramateko.
Pentsamolde ezberdinekoen artean batasun
batetara iristeko gai zaretela erakutsi duzue,
badago euskaltzaletasun bat, Arrasate Press
eta Telebista bat, lankidetzarako esperientzia
eta joera. Eta gainera, euskararen etorkizuna
ez da baserritik etorriko, herri industrialduen
apostua jokatu nahi duten guneetatik baizik;
bilera hau ez da azkena izango, orainarteko
pausoak gerokoaren abiapuntu baino ez lukete
izan behar.

Paulo Agirrebaltzategi: Orain host une
argitaratu genuen "Euskara Plangintzarako
Oinarriak" aldizkarian honako hau idatzi nuen:
"azken aldian berriz, herri dinamikaren fase
berri baten aurrean aurkitzen gara (...) horrela,
herritarren sektore euskaltzaleak biltzen dituzten erakundeak sortu eta eratu dira, sektore
zabalak, partehartzaileen leku sozialari nahiz
ideologiari begiratuz; filosofia eta jokabide

horien adierazgarri da AED".
Hasieratik baloratu izan da, orduan EKBren
barruan ez zegoen oraindik baina. Hem mailako konpaktazioa, hau da, euskaldun osoen
eta horien inguruan kokatzen diren ez-euskal-

Orduan, konpaktazioa
behar-beharrezkoa da, euskara
helburu jartzen duelako, eta
bestelako arazo politikoetatik
euskarak autonomia behar duelako.
Paulo Agirrezabaltzategi

dun osoen tarteko konpaktazioa badela eta
alde horretatik oso eredu interesgarria eta
baliagarria, eta here lorpenak ere denok ezagutzen ditugu. Nik ikusten dudanez, eta ezagutzen dudanaren arabera, eredu hori euskaldunak euskaraz bizitzeko eremuak lortzean
oinarritzen da. Kontrapuntu bat jarriko dut:
Konpaktazioan ere eredu den bezala, beste bat
da planifikazioaren eredu nagusiarekin oinarritua eta eredu horri beste slogan bat ere jarri
ahal izango genioke: "Euskal Hernian euskaraz" esango genuke (ez naiz erakundeaz an).
Orduan konpaktazioak beste ikuspegi bat
dauka: inpaktazioaren eredua edo arazoa. Ez
nago seguru oraindik AEDren ereduak
inpaktazioaren arazoa afrontatu duen, hau da,
eragin soziala, ez eremu sinbolikoarena, baizik Arrasatekoa, erdiak erdaldun diren heni
batetakoa. Beraz, Arrasatek beste slogan bat
hartu behar duela uste dut, "euskara guztiona
eta guztiontzat", alegia.
Galderak:
Beraz, elkarlana posible ote?
Mikel Ugalde: Ez dago beste biderik, eta
posible den ala ez den? Bai, posible da eta egin
egin behar da, eta orain arteko hutsegiteak
berriz gerta ez daitezen ahalegin serio batzu
eginez, ez dut aparteko zailtasunik ilcusten.
Nola egin elkarlana? Alde batetik, eginkizun
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serio bat badaukagu herri mailako elkarteen
koordinazioan, eta beste eginkizun bat instituzioetan burutu beharrekoa izango da:
hezkuntza, osasun sail a, Udala, Diputazioa...
instituzioen arteko elkarlana ere egin egin
behar da, aldiberean herri mailako indarrei
protagonismoa aitortuz topaguneak bilatu. Hor
daukagu, besteak beste, ikastolen eredua eta
esperientzia ere.

Elkarlana posible da eta egin egin
behar da, orain arteko hutsegiteak
berriz gerta ez daitezen ahale gin
serio batzuk eginez.
Mike! Ugalde
Paulo Agirrebaltzategi: Aipatu ditudan
elkarlanaren dimentsio bien artean, horizontalean nik uste posible dela, EKB bera ere
bada, eta baita AED ere. Bertikala ere posible
da, eta Arrasaten bertan ere gertazen an da, eta
erakunde pribatuak ere sartu dira gainera.
Ikastolena beste guztirako eredu ote den, nik
badut neure duda; fenomeno bat da, baina
denok dakigu 30 urte dituela esperientzia horrek eta egoera politiko erabat ezberdinean
sortu zen, beraz, piska bat erlatibizatu egingo
nuke eredu izate hon.
Posible dela uste dut, bai; hemen elkarlana
esatean, batez ere mintzen gaituena erakunde
publiko eta erakunde henitarren artekoa da.
Konkretuan, EKB-k Idazkaritzarekin batera
antolaturiko Kongresu batetako txosten batetan, zenbait puntu aipatzen ziren, artikulazio
dialektiko horretan aurrera jotzeko:
• Erakunde herritarrek ordezkaritza eduki
beharko lukete erakunde publikoen plangintzarako organo kontseilarietan plana egiteko,
bideratzeko eta burutzeko prozesuan.
• Herri erakundeek euren programa eta
proiektuen berri bidali behar lukete erakunde
publikoetara, komunikazioarena oso inportantea delako.
• Erakunde publikoek erakunde herritarrei
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azpieguturarako laguntzak eman, funtzio bat
asumitzen bada, hori egin behar litzateke,
indartzeko.
• Herri erakundeen sostengurako laguntza
ekonomiko iraunkorrerako formal( estudiatu
behar lituzkete erakunde publikoek: hitzarmen iraunkorrak eta antzekoak.
• Plangintzaren barnean, proiektu konicretuetan lankidetza konicretua bilatu bi aldetako
erakundeen artean, "Bateginik" eta antzekoetan sortu izan diren kontraesanik gabe.
• Erakunde herritarrek antolaturiko ekintza konkretuetan finantzapenerako laguntza
em an.
• Erakunde publikoek antolaturiko ekintzetan, erakunde herritarren inplikazio benetakoa gauzatzeko formulaic bilatu, erakunde
herritarren militantziaz ere baliatuz, eta hau
oso inportantea da.
• Erakunde herritarren koordinakundearen
ordezkarien eta erakunde publikoen arteko
batzorde iraunkorra sortu, harremanak bideratu eta gatazkak konpontzeko, sugerentzia
eta erreibindikazioak kanalizatzeko.
• Kanpaina espezifikoak egin herri
erakundeek antolatuta, baterakoiak, erakunde
publikoen euskarriaz eta onarpenaz.
• Nazioarteko harremanetarako bi aldeen
lankidetza berezia antolatzeko moduak aurkitu
behar ditugu.
• Plangintza diseinatzeko eta hori aurrera
eramateko, erakunde herritarren partaidetza
militantea espezifikatu.
Guzti honekin, nik uste posible dela.
Galdera:
Nik uste, egiten dituzuen planteamendu
guztietan urrats txiki bat eman beharra dagoela, ekintza aldetik gaur egun euskararen
munduan Ian egitean problemak non diren
ikusiaz. Nolabait, gauza sinpleagoetaz hitzegin daiteke gaur egun; Gu denok enpresa
batekoak bagina, nola defendatuko genuke
enpresa hori? denok hizkuntza berean hitzegin beharko dugu, eta hau euskararen mundura eramanik, hobeto joango da.
Nik ez dut ikusten hainbesterainoko problema, jendea benetako rnilitantziaz ikusten
bait dut, eta bigarrenik, ikusten dudalako badela jendea euskara partidu politikoen gainetik jam nahi duena, eta hori benetako ahalegina da, egin beban dena.
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Gonbaraketa edo simil bat jarriko nuke: Ni
saltzaile bat banaiz, euskararen saltzailea, lehenengo egin beharko dudana, nire taldeko
jendeari euskara saltzeko ilusioa ipintzea
izango da, baina tranpa erakutsi behar zaie:
euskara ezin da saldu "euskaraz egin egun

ko du, tranzendentziak utzita. Eta guzti hau
eginda, oso gauza garrantzitsua lortuko dugu,
euskararen inguruan egiten diren ekintza guztien sinergiak batzea, alegia, eta benetako
anporrak gero adarretatik aplikazio konkretuak
izango ditu anpoffa ondo finkaturik badago,

Erruhiena Perlagarikano amandrearen ohean sartu bank Lazkao-Txikirenean sartu izan baliz!

guztian" esanda. Euskara tresna bezala erabiltzen, gozatzen piskana-piskana jendeari saldu
behar zaio. Gaur egun produktu guztiak berdinak dira merkatuan eta norberarena go xotasunez, xarmaz saldu behar da, eta ilusioa gure
saltzea indarrei izango da lehen urratsa.
Gero, guíe enpresan denok ilusioz bagaude, lehengo egin beharko duguna nortasun bat
bilatzea izango da, eta hor izugarrizko arazoa
dugu. Euskararen aide gabiltzan guztion nortasun publikoak berdina izan behar du euskararekiko, eta ekintza guztiek honelakoak
izan beharko dute: positiboak; ez-atakanteak,:
(adibidez, "Euskaraz eta Kitto" astakeria bat
da, guíe etxerako balioko duena, baina kanpora
joanda, jendea beldurtu egingo da. Honi euskaldunok geure esparruetan aplikatuko dugu.
Hirugarren ezaugarria, mezu alaia izan behar-

egiten ditugun indar ezberdinak zuzenago
joango dira.

Paulo Agirrebaltzategi: Gehienbat motibazioaren eta jarreraren munduan sartu da
idea hori, jendearen erabilpen eta jarreran, eta
horiek positiboak eta positibatzaileak izan
beharko dute. Orain ere erabiltzen dira "euskara, etorkizuneko hizkuntza" eta antzeko lemak. Hala ere, ni kezkatzen nauena beste hau
da: guzti hori inportantza da, baina honetara
motibazio gaiak nahikoa dira? Txepetxen liburuan beste gai bat ere aipatzen da, eta motibazio benetakoan sartu behar dugula uste dut,
bame motibazioan, hau da, euskara izango da
baliagarri izango denean, euskara ikasten an
denari gizarte euskaldun bat ematen zaionean,
euskaraz bizi izateko mundu bat duenean.
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Horixe da euskararentzat propagandarik onena, motibaziorik onena.
Galdetzaile bera:
Merkatutik hasi beharko dugu enpresa
sortzen, lehenengo, produktuaren beharra sortu
beharko dugu merkatuan, marketing teknikak

Euskal Herriak lurralde liberatuak
behar ditu, erabat euskaldun eta
konpaktazioaren
ispilu izan go direnak.
Paulo Agirrebaltzategi
eraman behar ditugu diruz salerosten ez den
produktu batetara. Gure enpresaren makinak
ETB, Arrasate Press, ATB, ikastola, herri
erakundeak etab. izango dira, eta horien produktua gero ilusioz saldu beharko da.
Adibidez, euskararen aldeko kanpaina baten kartel moderno eta bizi baten alboan Euskal Herriko mapa beltz bat jarri zuten beste
kanpaina batetakoek, eta kontraesan hori negatiboa da euskararentzat, euskarak nortasun
publiko eta estilo bat behar ditu.

Mike! Ugalde: Ados nago, eta hain zuzen
ere une hauetan era honetako planteamenduak
lantzeko asmotan gabiltza Idazkaritzan ere.
Batez ere marketing-aren errealitatetik gehiago jo behar genuke.
Galdera:
Mikel Ugalderi: Paulo Agirrebaltzategik eman dituen hamaika puntuok onartzen dituzu?, eta praktikan jarteko ze posibilitate ikusten duzu?
Mike! Ugalde: Ordezkaritzarena, adibidez, plangintza egiten den tokian ordezkariak
izatea, eta talde politikoak ez ote dira ordezkari? ala ez da horiekin dena agortzen?
Hor beste eztabaida sakonago batetara sartzen
gara. Aholku Batzordearen esperientzia ere
nahiko ona da, eta nik uste mereziko lukeela
bide horretatik jarraitzeak, baina ez zait irudi50

tzen euskararen arazoa bakarrik izango litzatekeenik, gizarte ereduaren azterketa dakar
horrek.
Esango nuke bi gauza nahiko garbi geratu
direla: bata, inkomunikazioa badagoela, problema bat badagoela, alegia, eta gero beste
aldetik, mezu bezala elkarrekin lan egiteko
beharra dagoela, eta gogoa ere badagoela,
orduan, irekitasun bat, problematan elkartze
bat ikusten da. Beharbada oraindik bide luzeagoa egin beharko da.
Galdera:
Euskara indartzea eta berreskuratzea
da gure helburua, horretarako inportantea da euskara toki guztietan erabiltzea.
Esperientzia guztiak berdinak ez direla eta
batekoak bestean ezin direla aplikatu jakinda, Belgikan egin den esperientzia nola
ikusten duzue euskararen kasuan?
Mike! Ugalde: Tokian-tokiko tratamenduari ekin behar zaio, eta Euskal Herrian
egoera ezberdinak dira: Urola, Markina, Arrasaten, erabileraren eragina ikusten da. Beste
esparru garantzitsu bat eskolaren bidez haurrengana iristea izango da, gurasoek ere mezu
positibo hori jaso dezaten, adibidez Araban;
eta gero beste batzuk, Laudio kasurako, oso
motibazio handia dute.
Bestalde, lurraldetasunak niri beldurra
ematen dit. Nafarroako esperientzia, him esparruena, ere hor dago, eta bere eskasean,
nahiago dut oraingoari eutsi.

Paulo Agirrebaltzategi: Berriz ere Txe-

pea aipatuaz, honela dio bere liburuan: "...

que el euskera alcance en su territorio linguístico un desarrollo completo, para que al
mismo tiempo pueda completarnos a nosotros
como euskaldunes". Hemen lurraldearena aipatzen da, hain zuzen. Uste dut inportantea
dela, herri honek lurralde liberatuak behar
ditu erabat euskaldun eta konpaktazioaren
ispilu izango direnak. Adibidez, Udal elebakarren fenomenoa erabat inprotantea da,
batez ere, nahiko herri euskaldunak izan arren,
administrazioan euskararik erabiltzen ez zelako. fIvr
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