Jaztems

Erabileraren gorabeherak
10 urteotan aztergai
Luis Fernandez

I

zenburu konkretua zuen gai batean inguruan ("Erabileraren areagotzea Arrasaten"), lau mahaikide bildu genituen artikulu hau egiteko. Jose Ramon Elorza, Ikerlanekoa, irakaskuntzarekin eta kooperatiben Ian
munduarekin aspalditik lotutuakoa; Miren
Arregi, Udal euskaltegiko irakaslea; Jose Felix
Diaz de Tuesta, udaleko euskara zerbitzuko
teknikaria, eta Juan Luis Arexola-Leiba,
AEDko liberatua. JAzTENen izenean azaltzen
diren galdera eta kometarioak elkarrizketa
bideratzen aritu ziren Julen Arexola-Leibarenak eta Luis Fernandez kazetariarenak dira.

Jaztetz— Duela 10-15 urte Arrasaten euskarak bizi zuen egoeraren erradiografia egingo
zenukete?
Jose Ramon Elorza— 1979-80ko egoera
eta handik 5 edo 6 urterako egoera guztiz diferenteak zirela uste dut. 80an edo zerbait lehenago bazegoen, enpresa mailan adibidez, konpromezua hartzeko asmo bat. Eta gertatu zen krisia
etorri zela 85ean, kooperatibetan an naiz, dena
ahaztuta zegoen, mor ez zen arduratzen.
Miren Arregi— Nik esango nuke 8 lean
kooperatibetan euskararen inguruan kontzientzia
indartsua zegoela. Asko egin zela, baina gero...
Elorza— Hainbat lanpostutan jarrita zeuden
helburuak eta konpromezuak. Horrek esan nahi
du bazegoela preokupazio bat.
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Jose Felix Diaz de Tuesta— Han erabili
zen oraingo administrazioan erabiltzen den perfilen eskema bera. Kriterioak antzeko samarrak
ziren: halako egoeran dagoen profesionalak ikasi
beharra dauka. Gero administrazioak egin duenaren errefentzia izan da behintzat.
Arregi— Administrazioaren euskalduntzerako horretan oinarritu zela diozu?
Diaz de Tuesta— Beharbada ez. Baina datu
horiek erabili ziren. Ez dut uste bere horretan
erabili zirenik, baina aintzindari izan gara arlo
horretan ere.
Elorza— Gero ni Ikasbiden sartu nintzen
85ean. Horrelako inkestatxo bat egin genuen, eta
paperen bila ibili behar izan ginen, ze bost urte
lehenago jarritako helburu haiek inolaz ere ez
ziren gogoratzen. Orduan, erantzunak oso pobreak izan ziren. Inon ere ez zen ikusten preokupaziorik zerbait ateratzeko. Gero uste dut Euskalanek egin zuela Ian bat hortik aurrera. 87tik aurrera edo.
Arregi— Oraindik ere uste dut Euskalanek
ez duela hartu momentu hartan zegoen martxa.
Uste dut bide handia dagoela egiteko oraindik.
Juan Luis Arexola-Leiba— Momentu
batean egon ziren zerrendetan 800 pertsona, 600
bat euskarazko klaseetan, eta bertako kooperatibistak, 60 bat pertsona, prest zeuden eurek klaseak emateko.
Elorza— Baina 80an sartu zen halako krisi
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Miren Arregi. Udal Euskaltegiko irakaslea.

Joxe Felix Diaz de Tuesta. Euskara Zerbitzuburua.

bat eta horrekin uste dut datorrela horrelako
pasotismo bat atzetik. Euskara munduan gauza
asko nahastu egiten dira. Nik uste dut orain
dagoela milintantzian batean sartuta askoz jende
gehiago, baina erantzun aldetik ez dakit ez dagoen lehen baino txikiagoa. Jendearen aldetik, klasean sartzeko...
Diaz de Tuesta— Gaur egun gizarte normal
batean gaude. 80koa ez zen normala, frankismoaren itzalpean bizi ginen. Frantzian, adibidez,
jendea ez da militantea, % 10 edo 5 izango da.
Uste dut prozesua horretara joan deja. Gaur egun
jende normal gehiago dago euskaraz egiten
duena, baina ez militante delako. Egoera objetiboak bide ematen duenean jende batek euskaraz
egiteko, egin egiten du.
Elorza— Nik esan nahi nuen "militantea",
ba euskararen inguruan, AEDn sartuta eta...
Diaz de Tuesta— Hor bai, jende gehiago
dabil.
Arregi— Zuk diozu (Elorzari) ez dagoela
fruiturik. Baina denok dakigu 12 urte inguruko
umeak ikastolatik ateratzen zirenean erdara hutsez aritzen zirela, askotan gurasoen eraginez.
Gaur egun ere, ama horien artean erdara asko
entzuten da, baina esango nuke ume horiek kontzientziatuago daudela edo, eta ume horien artean euskara gehiago egiten dela.
Diaz de Tuesta— Ez dut uste kontzientzia
kontua denik. Nire ustez ume batek, pertsona
batek, ez du euskaraz egiten kontzientzia duelako.
Arregi— Baina inguruak laguntzen badio,
berak egiten du.
Diaz de Tuesta— Gertatzen dela da jarri
ditugula baldintza objetibo batzuk jendeak eus-
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karaz egiteko. Adibidez, zerbitzu publiko euskaldunak daudenean, zerbitzu batzuk euskaraz
eskaintzen direnean, Arrasate Press edo ATB,
haurrentzako udalekuak, kiroldegian adibidez
monitoreak euskaldunak direnean. Lehen egiten
ez zena egiten denean normala da dakienak egitea ahal badu, baina ez kontzientzia duelako, baizik eta normala delako.
Arexola-Leiba— Militantzia hitza atera
dugu. Besaide rnendi-elkartean ibiltzea ez da
militatzea, hor partaide izatea edo juntan egotea,
edo kirola egitea. AEDn partaidetza jende askorentzat inportantea da: bere familia edo lanaz
aparte, berak sentitzen duen zerbait egitea. Hor
dugu herritarren protagonismoa euskara aurrera
ateratzeko, eta militante hitzari zentzu peioratiboa kendu egin behar diogu. Gero beste gauza
bat da kontzientziarena. Ematen da kontzienteki
euskaltzale ez direnen fenomenoa, baina nik
uste, Arrasaten, jubilatu batzuk kenduta, egiten
dugun guztiak garela kontziente, superkontziente. Udaletxean badira euskara dakitenak, eta euskara ikasten an direnak, eta euren artean erdaraz
egiten dutenak. 40 urtetik behera 15 urte arte
uste dut euskaraz egiten dugun guztiok garela
kontziente.
Diaz de Tuesta— Hemen garai batean Euskal Herriko gizartea egon da oso ideologizatua,
gizarte arlo guztietan egon da kristoren kontzientzia, kristoren ideologizazioa. Honi azkeneko urteetan galtzen joan da, eta hemen ere bai.
Gaur egun, kontzientziadun eta ideologiadun
jendea gutxiago da, kopuruz. Agian komentzimenduz handiagoa lehen baino. Ez dut uste nire
amaginarrebak euskaraz egiten duenik euskaraz
badakielako. Lehen udaltzain bati euskaraz hitz
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Jazten,

Jose Ramon Elorza, ikerlanekoa.

Juan Luis Arexola-Leiba, AEDko liberatua.

egitea pentsaezina zen. Qaur egun normala da,
eta udaltzain horrek ere egingo dizu zuri.
Arexola-Leiba— Eta euskaraz dakiten
udaltzainen artean erdaraz egitea?
Diaz de Tuesta— Nire esperientzia da euskaldunen artean pertsona batek erdaraz egiten
badu, beste hamar jartzen dituela erdaraz gehienetan. Eta alderantziz ez dela gertatzen. Euskaldun batek 10 euskaldunen artean euskaraz eginda ez ditu besteak euskaraz jartzen automatikoki.
Arregi— Baina talde horretan baldin badago bat kontzientzia duena, eta normalean biltzen
bada jende horrekin, astebete barru igual jartzen
ditu gehienak euskaraz.
Jazten— Baina euskaldun horiek, elkarren
artean erdaraz an diren horiek, nirekin, zurekin an direnean, zergatik pasatzen dira euskarara, egoera normalizatua bada? Zergatik eragiten dugu guk horiengan euskaraz egin dezaten eta curen artean ez date egiten?
Elorza— Hon i gertatzen da hainbat pertsonarekin, euskararekin lotutako jendearekin.
Beraz, egoera ez dago hain normalizatuta.
Diaz de Tuesta— Nik diot an garela normalizazio prozesu batean. Gehiengo batek egiten
duela lehen baino gehiago prozesu horretan gaudelako. Noski, aldi berean jende asko dabil hor
zirikatzen baina inportantea kondizio eta baldintzak jartzen an garela. Gero guk, edo militanteek,
eragiten dugu euskara egiten, baina ez dut uste gu
definitiboak garenik, baizik eta baldintzak.
Jazten— Kale neurketetan saltoa igertzen

da.

Elorza— Niretzat, nahiz eta datua positiboa
izan, igual ez dit ezer esaten horrek. Orain hamar
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urte 6 urte zeukatenek gaur 16 daukate, hezkuntza beti euskaraz izan dute, baina lehen 20 urte
zeukatenek, eta orain 30 dutenek, ea zer erantzun
eman duten horiek.
Diaz de Tuesta— Jakina da jendeak eskolaren bitartez ikasi dezakeela, baina ez dago frogatuta erabiliko duenik, hori da kontua. Jendeak
ikasten du eta ez du erabiltzen. Erabilera horren
datua inportantea da, ematen du jendeak jakiteaz
gainera, erabili egiten duela.
Arregi— 25-35 urte artean garai batean
egon zen beharakada, nire ustez.
Elorza— 35-45 artekoek ez dakite euskaraz, eta dakitenek gaizki gainera. 30 urtetik
50era, hor badago lana egiteko.
Diaz de Tuesta— Erabilera, batez ere gazteena eta umeena somatzen da handiena. Gazteen artean, uste dut bost urte hauetan gazteek
dituzten ereduak eredu euskaldunak direla. Arrasate Press eta ATBn dabiltzan gehienak gazteak
dira, oso erreferentzia ona dira. Lehen, aldiz,
erreferentziek erdaraz egiten zuten. Ni ez naiz
soziologoa, baina esango nuke orduko liderrek
erdaraz egiten zutela, eta oraingo liderrek, euskaraz.
Arexola-Leiba— Nik gustora egingo nuke
beste neurketa bat. Gorakada baieztatu ezkero,
perfekto. Hik esaten duanaz, ados (Diaz de Tuestan). Baldintzak jartzen an gara euskaraz egiteko, liderrak sortzeko. Balorazio positibo hori,
bai. Baina erdaraz egiteko baldintzak handiagoak dira: zinea, Tele 5, Antena 3. Guzti hori
zehaztu behar da.
Diaz de Tuesta— Rock kantari guztiek euskaraz egingo balute, ya está, zertarako Ian gehiago?! Pelikula guztiak aterako balira euskaraz...

?, Jaztendo
-

horretan dabiltzanek, ez dut ulertzen nola jendea
ez den askoz ere gehiago apuntatzen, ordutik
kanpo edo, euskara ikastera...
Arregi- Zuk diozu (Diaz de Tuestan) euskaltegietako ondorioak txarrak direla. Ez dakit
zertan oinarritzen zaren hori esateko. Nik uste
dut jende asko ez dela heltzen maila batera, eta
uste dut jende asko ateratzen dela euskaraz hitzegiten eta maila politarekin. Guztiek ez daukate
EGAra heldu beharrik euren bizitzan euskaraz
egiteko.

Euskara Arrasateko kaleetan 1993an
Uribarri
Santamaina
San Andres
Musakola
Erdialdea
AR RASATE

36,89
10,00
9,33
23,61
31,49
25,00
%tan

Euskara Arrasateko kaleetan. Garapena

1988
1989
1990
1991
1992
1993

Haurrak
24,41
22,50
21,00
25,79
34,09
36,71

Gazteak
10,29
12,71
13,40
6,73
21,10
22,57

Helduak
9,73
12,23
12,00
11,09
14,36
21,50

Herriko bi euskaltegien artean
. euskaldundutakoak

Zaharrak GUZTIARA
28,90
11,60
28,10
14,70
18,90
14,30
33,78
15,05
18,78
20,65
25,00
29,21

I kastu rtea
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92

%tan

baina ez gaude egoera horretan. Musakolan zerotik hasi gara, baina Musakolan irteten bada gaztetxo bat lider dena, euskaraz dakienak pentsatuko du: "Nik ere egin behar dut", eta hasten da
apurka eta ez beti gainera euskaraz egiten.
Arexola-Leiba- Orain dela 10 urte geunden desastre batean. Politikagintzan, batzorde
guztietan, erdara nagusi zela. Erdaraz funtzionatzen zela. Gero, zerbait atera da, gorputza hartu
dugu, eta eragina dauka horrek, pertsona bakoitzak here inguruan, eta batez ere sortzen ditugun
zerbitzuek. Horrek egin du eragina: beti atzetik
ibili beharrean, aurrera lo dugula...
Elorza- Ba nik uste dut, garai batean kooperatibetan asumituta zeuden gauza asko orain
berriz daudela irabazteko. Lan munduan, nahiz
eta eduki Euskalaneko taldeak, ez dugu lortzen...
Diaz de Tuesta- Uste dut kooperatibetan
eman zen fenomeno hura izan zela nahi bat.
Borondate hutsez ezinezkoa da erakunde batek
Ian egitea pretenditzea, buruak euskaraz egin
gabe. Plangintza bat prestatu jende guztiak euskaraz ikasteko, buruek ez dakitenean, frakaso bat
da. Niretzat, gero,' euskalduntze alfabetatze
mundu horretan eman diren emaitzak ez dira
onak. Izugarrizko esfortzua egin behar du pertsona batek, baina ez beti lortzeko helburua.
Elorza- Gehiengo batek gehiago irakurriko du, gehiago sartuko zaio ingurutik euskararen
hainbat notizia, gutxiengo batek Ian gehiago egiten duelako, baina ez berez irteten zaielako gogo
bat euskararen aide. Uste dut gehiengoa igual
lehen baino pasotagoa dela. Eta eskerrak gutxiengo bat daukagun gogorra eta fina. Ikusita
zer nolako lana egin duen AEDk eta inguru

Oin. Eusk.
39
7
26
7
40

Oin. Alf.
50
21
31
42
19

Oinarrizko euskalduntzeari dagokionez,
ikasturtean 8. urratsa gainditzen duen ikasle
kopurua satu dugu.
Oinarrizko alfabetatzeari dagokionez, berriz,
ikasturtean AH. 1 maila gainditzen duen ikasle
kopurua sartu dugu.

Diaz de Tuesta- Duda daukat, datuetan
oinarrituta. Urtero 10-15 batek gainditzen dute,
beherakogotik hasita, 8. urratsa. Nire iritziz hori
gutxi da.
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Jazten- Adibidez, Hitzarmena.
Arexola-Leiba- Irakaskuntzan, bide onetik jarraitu eta asko aurreratu da. Kontziente izan
behar dugu ez dela nahikoa. Nahiz eta euskara
ikasi, ez dela nahikoa.
Diaz de Tuesta- Irakaskuntzan eman da
aldaketa ikaragarria. Duela 10 urte pentsatzen
genuen orduko eskola erdaldunak eta maisumaistrak ezin zirela euskaldundu eta gaur egun
haiek dira hondakinak. Beste gauza bat da, euskaltegietan bezala, umeek ze mailataraino ikasten duten. Baina dexente lortu dugu.
Elorza- Hitzarmena dela eta, uste dut,
fabrikan paperekin dabiltzanak ezik, besteak ez
direla enteratu. Paperekin dabiltzanak eta, horiek
ados, telefonistak ere egingo du euskaraz. Baina
horiek ezik, besteek ez dut uste enteratu direnik
ere.
Jazten- Beste prozedura administratibo
bat bihurtu dela?
Arregi- Ez dakit hain larria den, baina uste
dut bide horretatik badagoela zerbait. Adibidez:
Hitzarmena sinatu duten guztiek telefonoa euskaraz hartzen dute? Badaukat beldur hon.
Diaz de Tuesta- Orain dela sei urte, Hitzarmenean zeuden askok atzera bidaltzen zizki-
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"Oraindik ere uste dut Euskalanek ez duela hartu kooperatibetan 80an zegoen marxa". (Elorza).

guten gure euskarazko testuak. Aldatu dira gauzak. Kirol elkarteei eta eskola publikoei buruz
an naiz. Aldatu dira ez bakarrik ideologiak, pertsonak, egoerak.
Elorza— Nik uste dut prozedura administratiboak ez direla hain inportanteak igual. Arazoa da jendeak ze punturarte erabiltzen duen
euskara, eta aide horretatik ez dugu asko ikusten.
Diaz de Tuesta— Baina duela 10 urteko
plangintza horiekin ere ez zen ezer egiten, ez
idatziz, ez ahoz.
Arexola-Leiba— Arlo bat da enpresa handi
samarren mundua eta beste mundu bat zerbitzu
eta enpresa txikiena. Hitzarmena euskara beste
arlo batzuetara sartzeko oso bide ona da. Uste
dut bidea jarri behar dugula Hitzarmeneko partaideak, gura duenak behintzat, ez bakarrik sinatzeko, baizik eta partaide aktibo sentitzeko, eta
herria euskalduntzeko.
Diaz de Tuesta— Euskalduntzera itzuliz, ez
dakit euskalduntze prozesuan, saiatzen dena eta
lortzen ez duena, ez dakit ez den frustratzen.
Frakaso eskolarrak, ezaguna da, eskolarekiko
gorrotoa sortzen du. Ikasle onak ez du gorrotatzen eskola, kritikatuko badu Tleharbada. Baina
frakasoa izan duenak, beste katean geratzen da.
Ez dakit horrela ote den euskalduntzean: susmo
edo indizio bat dut.
Arexola-Leiba— Guzti honetaz uste dut bi
euskaltegi dauzkagula Arrasaten, eta beharrezkoa dela komunikazioa egotea. AEDrekin biak
ondo konpontzen dira eta inportantea da komunikazioa areagotzea. Beste puntu bat da errekon-

bertsioa behar dela, inportantea da sektore
berriei, dauden beharrei eta ordutegiei egokitzea.
Gero, euskaltegira doan jendearengan oso motibazio desberdinak daude, eta uste dut esfortzu
berezi bat egin behar dela motibazioaren aldetik
erabilera indartzeko.
Elorza— Erabilera dela eta, Ikerlanen eman
diren klaseetan kontuan hartu dira, eta asko, erabilerako behar diren gauzak. Helburua da: "Erabili egin behar duzu hor", eta horn begiratu zaio.
Arregi— Ordutegiaren aldetik, denak ezin
dira, baina ahal diren neurri guztiak zerbitzuan
jarri ditugu.

Euskara mintzatua Arrasateko hainbat
zerbitzu publikotan
Langileen
arteko
erabilpena

Langileen eta
herritarren arteko
erabilpena

Herritarren
arteko
erabilpena

Guztira

Anbulategia
Kiroldegia
Udala
Ospitala
Eskola Politek.

16,0
7,1
50,0
3,4

9,1
14,3
51,5
5,7

15,4
26,8
53,3
27,6

13,3
21,8
50,9
18,5

GUZTIRA

39,5

30,7

29,3
28,2

29,3
31,2
%tan

Jazten— Zerbitzu ofizialen egoera nola
ikusten duzue?
Arexola-Leiba— Labur labur esatearren,

31

Jaztei&
udaletxea ondo; gainerakoa nahiko gaizki:
INEM, Correos, Osakidetza...
Diaz de Tuesta— Ni bat nator, baina matizazioak egin daitezke. Gaur egun, postetxean
badago euskaldunik, lehen ez zegoen; Ertzaintzan badago, lehen ez Goardia Zibilaren koartelean. Konparatzeko pixkat esaten dut: ez izateko
hain beltz edo zuri. Nik uste dut denetan, apurka
apurka, beharbada apurkegi an dela hobetzen.
Arexola-Leiba— Ez nago ados. Joan INEM

Diaz de Tuesta: "Lehen
egiten ez zena egiten den ean
normala da dakienak egitea
ahal badu, baina ez
kontzientzia duelako, baizik
eta normala delako"

zen Ertzaintza. Biak batera sortu ziren. Lehen
batere ez zegoen, eta hik parekatzen duk (Diaz
de Tuestan) aurrekoaren ordezkoa dela. Orain
dela hamabi urte sortu zen Ertzaintza, ez zegoen
aurretik ezer, beste eremu batzuetan dauden zailtasunak ez zeuden, baina euskara Ertzaintzan...
gaur egun...
Jazten— Lehen esan duzu, Jose Felix, eragin handia izan duela udaletxean alkate euskaldun bat egoteak. Zer gertatuko da erdalduna egoten bada?
Diaz de Tuesta— Eragin negatiboa izango
duela. Alkatea iritsi zenean bulegora eta batek
eraman zionean paper bat erdaraz, esan zuen "ez,
niri euskaraz". Horrek sekulako eragina du funtzionarioarengan eta udaletxe osoan. Hemendik
bi urtera alkate erdaldun bat badago, esan dezake, "lo siento mucho, en castellano o no te
firmo". Funtzionariak esango du: ez dut egingo
euskaraz, edo euskaraz eta kastellanoz, egingo
dut kastellanoz. Hon i izango da ondorio logikoa.
Egongo dira funtzionarien aldetik bat, hi, hiru,
jarraituko dutenak euskaraz egiten, eta erdaraz
ere bai, baina gainontzekoek esango dute:
"Orduak orduak dira".
Arexola-Leiba— Arrazoi duzu. Goian
dagoenak eragina dauka. Baina hor badago
itzultzaile bat, eta euskaratik erdarara itzul ditzake gauzak.
Diaz de Tuesta— Gauza bat da egin beharko litzatekeena eta beste bat egiten dena. Adibidez: alkateak ez daki, eta egin beharko litzateke,
euskaraz lana, berari itzuli eta ez dakit zer. Hala
beharko luke, baina esaten badu "a mi en castellano, dejate de rollos", ha hala egingo da. Ez
luke izan beharko baina hala izango da.

Arexola-Leiba: "Ez nago
ados. Arrasaten, jubilatu
batzuk kenduta egiten dugun
guztiok kontziente garela
uste dut"

Jazten— Nor uste dut kontzientziaz hitzegiten an garela berriz.
Diaz de Tuesta— Hor bai, pertsona klabe
bat delako, baina nire amaginarreba...

edo postetxera, eta gauza bat da azken mohikanoa izatea euskalduna, baina...
Diaz de Tuesta— Gertatzen dena da INEMera ez direla iritsi gauza asko, baina gaur egun
INEMeko langile euskaldunak direla bai, eta
duela 10 urte seguru aski ez. Orain 10-15 urte
administrazio eta zerbitzuetan zebiltzanak ziren
hondakinak, nolabait esateko, gizartea gorrotatzen zuten, eta gizarteak gorrotatzen zituen. Gaur
egun, aldiz, Arrasateko seme-alabak daude postetxean eta udaletxean, eta Ertzaintzan beharbada ere bai, eta jende normala da.
Arexola-Leiba— Ertzaintzarena, adibidez.
Hizkuntz pohtika bat dagoen momentuan sortu
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Jazten— Ados nago zurekin, giroak lagundu egiten du, baina pertsonarengana insten ez
bagara, jai dugu.
Elorza— Datuak eta, ez dakit beste nonbait
egongo diren ala, baina gonbaratuz gero Bergara, Elgoibar eta, badaude estudioak jakiteko zenbateraino hemen AEDk izan duen eragina?
Diaz de Tuesta— Nire ustez beste herri batzuetan egon dira hi faktore euskararen normalizazioan: irakaskuntza (eskolak, euskaltegiak) eta
administrazioa. Baina hemen egon dira hiru:
AED da hirugarrena. Hirugarren faktore hau oso
inportantea izan da, baina ez hori bakarrik, hori
eta beste biak elkarlanean aritzea oso oso inportantea izan da. Hemen egon da gogo bat hori egiteko, eta gero jarri dira bitartekoak. Ez dakit
kooperatibetan bere garaian jarri zen edo ez zen
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"Golan dagoenak era gina dauka. Baina hor badago itzultzaile bat, eta euskaratik erdarara
itzul ditzake gauzak". (Arexola-Leiba).

jarri bitarteko nahikorik, baina hemen, aurten,
udala (bakarrik euskara batzordean), AED eta
ARKOren artean, erabiliko dira 235 milioi euskararen aide. Pentsatu behar da ez dela bakarrik
gogoa, baizik eta 32 lagun, 32, diru honekin
zuzenean egunero lanean, gehi AEDk edo
ARKOk egiten duten aportazio extra. Aportazio
hori da hor inguruan dabiltzan ehundaka lagun
horiek.
Elorza— Nire galdera da: egon ez balitz
orain 10 urte AED, nola egongo ginateke?
Diaz de Tuesta— Gaizkiago. Atzera.
Elorza— Ba orduan kontua da eragile
indartsuena AED izan dela, gero udaletxea da.
Diaz de Tuesta— Baina bueno, udalarekin
elkarlanean ibili gabe, AEDk ez zukeen berdin
funtzionatuko. llusioa dagoenean gauzak egiteko, eta giro ona, eta bitartekoak. Hori, AED
barruko hazkundearekin batera, 800-900 bazkide. 900 bazkide, eta diren modukoak, insten dira
gizartearen estrato guztietara. Gaur egun AED
ez da euskara talde bat. Presio talde bat da, lobby
bat.
Elorza— Eta beste galdera bat. Zergatik
AEDren arrakasta hori?

motibatzea eta aktiboak izatea.
Arregi— Eta helburu bakar bat ipintzea
denontzat.
Arexola-Leiba— Euskarari prestigio bat
eman diogu. Zerrenda bat egin ezkero, aipatuko
nituzke baita ere: Komunikabideen eragina, eta
hor zenbat jendek parte hartzen duen. Beste bat,
Hitzarmena, zerbitzu eta kirol elkarteetan sartzeko. Gero uste dut Arrasate herri txikia izanda
jende kontziente gehiago dagoela, militante
gehiago, eguneroko lanean gabiltzanak.
Diaz de Tuesta— Beste ezaugarri bat daukat nik hemen apuntatuta, Arrasatek jon atu duen
beste puntu bat: pragmatismoa. Uste dut Arrasaten aspaldiko urte hauetan utzi dugula jada "ea
horrela izan beharko lukeen" hon. "Ez dakit, nik
egin egingo dut. Berdin zait hala behar duen, nik
egin egingo dut eta punto". Aparte utzi ditugu
jarrera beligerante minoritario horiek. Eta gauza
egingarriak planteatu diren neurrian, eta ondo
atera diren neurrian, joan gara aurrera. Ez da
gertatu frustrazio handirik. Lehen urteetan bai,
baina AEDk jakin zuen agoantatzen. Bestela,
jakin izan da gauza egingarriak planteatzen eta
gauza horiek atera diren neurrian egin dira gauza
berriak, eta orduan ez da gelditu gurpila. Hon i
oso inportantea izan da. Beste herri askotan
oraintxe an dira ikasten.
Elorza— Nik uste dut Arrasaten sartu dela
AEDn alde guztietako jendea. Jendeak parte
hartu duela. AED sortu eta handik urte pare
batera oso erraza zen politika zela eta, ez subentziorik eta ez laguntzarik, herriko jendea zatitzea. Baina lortu zen hori igarotzea.
Arexola-Leiba— Herri honetan egon dira
bi euskaltegi, eta euren artean tirabirak, baina
-

Jazten— Nik uste dut historikoki AEDk
eduki duela azierto ikaragarri bat: nahiz eta
udaletxearekin konpondu ez, hor erre bagina,
elkarteak ez zukeen jarraituko. Hor eman da
klabe bat: AEDk bere buruan sinistu duela, eta
azkenean aintzakotzat hartu gaituzte.
Arexola-Leiba— Nik euskararen erabilera
areagotzeko faktoreak aipatuko nituzke. Bata:
euskaldunak biltzea. Grain 10 urte uste dut
desastre bat zela, bakoitza bere aldetik. Gero,
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gurekin ondo. Eskola publikoak eta ikastolak,
euren artean bi mundu desberdin, eta hor ibili
gara gu denekin. Ikastolen artean? Problemak.
Udaletxean ere... Baina AEDren barruan beti
izan da, nortasuna galdu bank, egin beharrekin
denak batera joateko grina.

Jazten— Komenta dezagun apur bat, ea
aurrera begira zer.
Elorza— Aurrera begira... Hor zaintzeko

Arregi: "Nik uste dut
Hitzarmena mugimendu
bihurtzeak izugarrizko
garrantzia daukala"
Elorza: "35-45 artekoek ez
dakite euskaraz, eta
dakitenek gaizki gain era.
30 urtetik 50era hor badago
lana egiteko"
daukagun asignatura bat da 40-45 urteko jendea.
Esfortzu edo ikerketa sakon bat egin behar da
edade horretan, eginda ez badago. Horiek gero
transmititu egin behar dute euskara eta.
Diaz de Tuesta— Nik horiek galdutzat
ematen ditut. Belaunaldi galdua. Nik ez ditut
errekuperatuko. Momentu honetan gazteekin
dugu erronka. 10 urte hauetan egin dena beste
10-20 urtetan jarraitzen badugu egiten, kalitate
hobearekin, hemendik 20 urtera izango dugu 40
urteko jende euskaldun potentea. Baina zer dira
hogei urte gure kontu honetan? Ezer ez.
Arregi— Nik uste dut jende nagusiago
horrengandik lortu behar dugula kontzientziazioa. "Guk halako adina daukagu: zaila izango
zaigu mundu horretan sartzea, baina gure semealabentzat bai bideak jarri". Hon i inportantea da.
Arexola-Leiba— Aurrera begira: dagoena
gorpuztu, eta ideia berriekin. Nik hiru lehentasun
markatuko nituzke: dagoena auzoetara zabaldu,
larregi egiten da orain erdialdean. Beste bat, gaz-

teak; eta beste bat, lan mundua, eta horren
barruan hasiera batean batez ere zerbitzuak.
Gero, nota optimizatu daitekeen lana elkarrekin?
Formula bat da patronatoa. Euskararen inguruan
gabiltzanak euskara batzordean ikusten dugu
elkar, baina beti da presaka eta dirua eskatzeko.
Gehiago bildu beharra dago. Gero oso inportantea da Hitzarmena mugimendu bihurtzea, ez esatea jendeak "nik sinatu dut" baizik eta "ni partaidea naiz".
Arregi— Nik uste dut Hitzarmena mugimendu bihurtze horrek izugarrizko garrantzia
duela. Hitzarmena sinatu duten tokietako langiteen artean ez dut ikusten eragin hori, batzuengan ezik. Hon i mugimendu bihurtuko balitz, uste
dut jende gehiagorengana helduko litzatekeela.
Diaz de Tuesta— Ni, egia esanda, gutxirekin konformatzen naiz. Oraingo martxarekin.
Bide bat markatu da, nahiko garbi markatuta
dago, eta egin behar dena da daramagun bide
hori jorratzea.
Jazten— Erdaldungoarengan nola era gin
litekeela uste duzue?
Diaz de Tuesta— Ez dut asko pentsatu
erdaldungoari buruz, egia esan. Edade bateko
erdaldunak errekuperaezinak ikusten ditut. Baina
bestetik ikusten dut oraingo dinamikan jende
hori lotuago dagoela, hemen ez dela ematen hizkuntz gatazkarik, gatazka problematiko edo dramatikorik esan nahi dut. Uste dut erdaldunak
gaur egun badakiela euskarak kristoren garrantzia izango duela Arrasaten behintzat, eta asumitzen duela gainera, batzuek trauma handiagoarekin edo txikiagoarekin, baina asumitzen dute.
Gero uste dut erdaldungoa gehiago btu behar
dugula sentimenduz edo afektibitatez, baina ez
igual euskaraz egiteko; berak ez du ikasiko...
Egun hauetan soziologo batekin egon naiz eta
berak esaten du somatzen duela, ikusten duela,
erdaldun horiek uste baino askoz ere afektibitate
negatiboagoa daukatela euskararekiko. Askoz
ere hotzagoak eta kontrakoagoak direla uste zitekeena baino. Eta nik diot: ez dut uste ikasiko
duenik 30 urterekin, baina hala ere fobiarik izango ez balute eta afektibitatea izango balute euskararekiko, konformatuko naiz. Hein batean uste
dut lortu samar dugula hon. Beren seme-alabentzat ez dute oztoporik jartzen behintzat. Gero
gertatzen da Arrasate ez dela isla bat. Bergara,
Donostia eta Bilbo ez badira euskalduntzen, Arrasate ez da euskaldunduko. Hon i garbi
dago. Hemen urtero-urtero hainbat milioi gastatu
eta Donostian ez badira gastatzen, gu pikutara
goaz, hori argi dago.
Koadroak: "Euskararen egoera Arrasaten. 1993".
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