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llamar urte hauetako
historia txikia
Julen Arexola-Leiba
(Jabier, Rufina eta Gatxik osatu-osotua)

A

EDn liberatu ibilitakook bildu eta irakurtzeko moduko anekdotario bat
osatu gura izan dugu. 10 urteotako
saltsa honetan tartean ibilitakooi zer gogoratu
eman gura zaizue. Hon i da helburu bat. Beste
bat: inorako parekagarri ez izan arren une
eta gune konkretu batean gertaturikoa, daitekeena da Arrasatez kanpoko irakurleei ere
irakaspenik eskaini ahal izatea. Hortik zehar
askotan jakiten ez diren gauzak aipatuko
ditugu, horrenbestetan esaten ez direnak
akordatu eragin, eta geratuko da, seguro,
bakarren bat edo beste esateko modukoa ez
dena.

bere baitara ekarri ahal izateko -hala ikusten zen
EHEen azken garai hartan biltzen zirenen arteaneta haiengandik sortu zen beste hainbat jenderekin hitz egiteko ideia. Bittorik, Mattinek, Estepanek-eta, badakite zerbait Mendiguren, Olabarria,
Olasasagasti, Goikolea eta enparatuekin izandako barriketaldiez.

HASI AURREKO ETA HASI ONDOKO
ZENBAIT PASADIZO
Nonbaiten, bururen batzuetan, 80. hamarkadaren hasierarako burutik pasatzen hasita zegoen
Arrasate aldean orduko martxan zertxobait bai,
baina ez zeta askorik aurreratzen. Beste zerbait
"zabalagoren" baten beharra zegoela aipatzen
hasi zen Euskal Herrian Euskaraz-en (EHE) biltzen zen lagun artean. "Oso gutxi izanda, ezin
toki askotara ailegatu" pentsatzen hasita zegoen
EHEren azken sasoian biltzen zen sei-zazpikoteak.

Larunbatak joan larunbatak etorri, martxoan
bukatu ziren jardunaldiak, eta denbora askorik
pasa gabe, apirilean hitzaldi batzuk antolatu
ziren udaletxeko pleno-aretoan. Gaia, nola ez:
"euskararen egoera". Hizlariak, gaur egun ere
denak ezagunak: Irlaki Larrafiaga, Kike Amonarriz, Dionisio Amundarain, Erramun Baxok.
Azkenengo saioan, jende dexente batuta, elkarte
baten sorrera-prozesuari ekin gura zitzaiola eta
gonbidatuta zeudela guzti-guztiak esan zen.
Publikoki emandako lehen hitza, horra hor.

83ko urtarrilean hasita, Bergarako UNEDen,
larunbat goizetan, Soziolinguistika Jardunaldiak
antolatu zituzten, eta haraxe joan ginen Arrasatetik kuadrilatxo bat ordurako burua berotuta ea
ikasteko zer zegoen, ikusteko ea zein jende hurbiltzen zen, etab.

83ko ekainaren 13koa da akta jaso zeneko
lehen bilera. 18 izan ziren -aktatan kuriosokurioso jasota daudenak- urte bereko azaroaren

Honengatik edo horrengatik, EHE-ek bazituen hainbat muga euskaldungoaren osotasuna
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SOZIOLINGUISTIKA JARDUNALDIAK

BERGARA
1983ko Urtarrilaren 22tik Martxoaren 12rarte

(Materiala jasotzeko, aurkeztu txartel hau)

"Arrasatetik Bergarara Joan zen koadrilatxo bat, ordurako burua berotuta, ea ikasteko zer
zegoen, ikusteko ea zein jende hurbiltzen zen,...".

29an Batzar Eratzailea egin bitartean.
Elkartearen izenari dagokionean, lehenengo
bileratik Arrasate Euskaldun Dezagun izena erabiltzen da. Edozein modutan, aipatu egiten da
luzetxoa dela eta motzagoren bat aurkitzen saiatu beharko dela. Denboraldi batera, izenak dagoeneko oihartzuna izan duela, hain zatarra ere ez
dela, eta dagoenetan uztea erabakitzen da behin
betirako.
Hasierako egitekoen artean, elkartea legalizatzeko papeleoak, talde eragilerako jendea aurkitu, bazkideak egiten joateko propaganda zabaldu, udaletxeari eskatu beharrekoen azterketa,
...eta beste hainbat.

hartan jaioko. Bihoazkie herri honen eskerrak,
bertako asko espabilatzen hasteko erreferentzia
eredugarri izan dira eta. Ahalegin horrek, gainera, arrasateartzen lagundu badie, orduan eta
hobeto.

Aipatzekoa da, eta beste leku askotarako
eredugarria, arrasatearrak izan bank jaiotzez,
Arrasaten bizi diren hainbat eta hainbat euskaltzalek herri honi egin zioten mesedea bere
momentuan. Lehen lehendakaria, Txomin Otamendi orendaindarra, Iñaki Mendiguren ezkioarra, Mattin Amundarain eta Bittori Etxebarria
amezketarrak, Rufina Olasagasti elduaiendarra,
Xabier Olabarria bergararra, Mikel Lezamiz busturiarra, Jose Felix Diaz de Tuesta gasteiztarra,
Jose Etxebarria berastegitarra... Esan dezagun,
bidenabar, elkartearen hurrengo bi lehendakariak
ere arrasatearrak badirela, baina ez bertan jaioak:
Jesus Garmendia azkoitiarra eta Josemari Mujika
idiazabaldarra. A, ze kuadrila! Ba ote dago Gasteizen, Bilbon, Iruñean, Baionan halako koadrilarik egiterik? Ezin dela? Zergatik egin dute
Arrasaten eta beste leku batzuetan ez?
Hauengatik izan ez balitz, sarri askotan tan
ixil horni esker, AED ez zen une hartan eta modu

Elkartea imajinatzeko hasierako proiektu
abstrakto hartatik aurrikusten da ez zeta edozer
egin gura, hastekotan zerbaitetan zerbait serioa
egin nahi zeta. Hasierako bileretatik hasten da
esaten dinamizatzaile bat behar dela, Tolosa eta
Eibarrera bueltaka hasten da jakiteko zertan an
diren, lehenengoko urteko aurrekontuetan hasten
da jada zazpi zifrako numeroak erabiltzen, hasierako 300 bazkideak bi hilabete eskasetan egiten
dira,... Saiakera ez zihoan brometan.

EKINTZEN ABIADARAKO URRATSAK EMATEN
Lehen fasea: Batzar Eratzailetik (83ko
azaroa) Udalean euskara batzordea eta zerbitzua osatu bitartean (87ko iraila)
83ko azaroan Batzar Eratzailea egin eta bi
talde jarri ziren lanean. Bazkideak lortu eta dirubilketaz arduratuko zena, bat; eta bi, ekintzez
arduratuko zena. Euskal kulturaren zabalkundea
egitea eta herritarren artean euskararekiko sentsibilizazioa handitzea hartu ziren hasieratik ardatz.
83ko santamasetan azokako postuetan kartelak jartzea eta "euskal" txikiteoa antolatzea (ze
arraroa!) izan ziren lehen ekintzak.
84ko ekainean hasi zen AEDren lehen erdi-
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liberatua lanean, Julen Arexola-Leiba. Egun erdi
Erdu (AEK) euskaltegian lanean eta beste erdi
AEDn. Ez galdetu egunaren zein zatitan an zen
batentzako eta zein zatitan bestearentzako. Telefono eta fotokopiagailu gabeko lokala zeukanez
artean AED sortu berriak, jakitekoa litzateke
zenbat milaka pezeta joan ziren Erduko edo Trileko edo batek- daki-nongo lagunarte haren
"fondo erreserbatuetatik" elkarte honetara. Eskerrik asko TXATOSA.

zea ez da berehalakoan lortu dena izan.
Ez genuen asmatu, ezin daiteke esan; beste
honako hau, bai: ez zuten gaitasunik izan udalagintariek AEDrekin zetorkeena ikusi ahal izateko.

Horrekin batera, lehenengo kanpainak antolatzen hasi ziren. 4 komiki egin euskararen errealitate gordina erakutsiz, ikastetxe guztietan
zabaldu (ez gaude ziur Kuketan zabaltzen zituzten edo ez) eta AEDren mezua etxe guztietara
sartzea lortu genuen era atseginean. Izan zen
gorabeheraren bat edo beste, edozein modutan,
aurreraxeago kontatuko dena.

"Jakitekoa litzateke zenbat
milaka pezeta joan ziren
telefono eta fotokopiatan
AEDra 80. hamarkadako
Erdu (AEK) euskaltegitik"

Urte txarrak izan ziren hasierako haiek. Guk
Euskara batzordea eratzeko, euskararen gabine-

Komikiekin batera, kale-antzerki bat egin
zuten hiruzpalau egunetan herriko hainbat tokitan Eskoriatzako Irakasle Eskolako ikasle batzuk, Juan Luis Lekunberrik kanta bat propio
egin zuen kanpaina hartarako, grabatu egin zuten
Jose Markos eta ciak eta zabaldu egin zen ikastetxe, taberna eta abarretan.
Madrileraino ere joan ginen behin 3 lagun
orduko hiru zineetan eman zen spot baten ahotsa
grabatzeko. Gogoan daukazue, Eresi dendan,
Kaie eta Zeziaganekuen artean izandako barriketaldia? Komentario asko eman zituen herrian
spot hark.
Euskaldun berrien afaria antolatzen hasi
zen, hitzaldiak ere bai, jaietan parte hartzeari
ekin zitzaion (bertsolari, trikitilari). Juanito Barberan eta Koxkak gogoan izango dute zenbat
buelta eman zituzten herrian gora eta behera
dendaz dena euskararen aldeko "proposamen
egingarriak" saldu guran komertziante eta merkadereei.
"eta hau zergatik ez euskaraz" dioen pegatina, gerora hon enbeste zabaldu dena beste herri
batzuetan, 85eko irailean egin zen. Zenbaterainokoa ez zen izango AED apartidista mantendu
gura izana hasiera haietan, ze bilera batean kide
batek duda azaldu zuen ea lemaren hasierako
"eta" berba hura jendeak ez ote zuen txarto interpretatuko. Hala zeuden kontuak.
-

Bai, halaxe zeuden kontuak. Ez pentsa. Zenbat burukomin ez ote digun eman urteak joan
urteak etorri elkartearen ihardueraren zorioneko
orekak. Gurea euskara dela eta ez besterik, zenbat aldiz errepikatu ote dugun! Ezin ezetzik
demostratu baina hala eta guztiz ere, badaezpadaere, eta beste zenbait halako... batzuk hurrerat-

tea osatzeko, AEDrentzako lokal bat emateko,
elkartearekin batera elkarlanean aritu eta kanpainak batera antolatzeko. Eta orduko alkate (batez
ere) eta zinegotzi askoren botuak (21etik 11
zeuzkan EAJ-k) behin eta berriro, ezetz, lokalik
momentuz ez zegoela eta jiratzeko ahal bezala
hango edo hemengo gelan, euskararen "temak"
kultura batzordean ondo eta nahiko aztertuta
zeudela eta "ez zela aparteko euskara batzorderik behar", ea zoratuta geunden hiru pertsonaz
osatutako gabinetea eskatzean (itzultzailea ondo
zegoela kafe-makiñaren ostean gordeta), eta gure
"ekintzen", eta ez liberatuen eta gainerako gastuen, %5Orra emango "zuskuela" baldin eta gustoko ekintza eta faktura guztiak behar den
moduan "presentauezkero". Hala zeuden kontuak: gu abiada hartu guran elkarlanean eta
"manda"tari batzuk euskararen temak azpikontratatu guran subentzio kaxkar baten truke; oso
kontzientzia kaxkarraz esanez, gainera, eskoletatik fuerte zetozela umeak eta eurek egingo zutela
beranduago berez. Bai, hala zeuden kontuak
Arrasaten bertan oraindik sei-zapi urte dela.
Denok ezin denetan argiak eta bizkorrak izan!
(Bazen, edozein modutan, EA.Iren baitan udaletxekoak baino sentiberagorik. Karmele Gofii
zinegotzi-ohiak eta AEDkideak zenbat lan egin
zuen politika zentzunez egin zezaten eskatuz,
jende gutxik daki. Honi ere esan egin behar da
historia txiki hau idazterakoan. Eta gerora alkate
izango zenak baduke zer kontatu berak ere
orduan ikusitakoez euskara zela eta ez zela.)
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Azkenerako behintzat, buelta, paper, bilera,
pleno eta pleno-osteko eta guzti, Pablo Uranga

4an "abaroa" izandakoa oso-osorik emango
zigutela idatziz esatetik, hurrengo batean "donde
dije digo, digo diego" edo dena delakoa eginez,
ezetz, SUDCekoekin batera banatu behar zela.
Eskerrak elkarren bezilio on eta adiskidetsu izaten jakin izan dugula elkarte biok. Txikitasunean
ondo konpondu izan gara sasoi batean txarragoetara ohitutakuok.

"Madrileraino ere joan
ginen behin hiru lagun
orduko hiru zineetan
eman zen spot baten
ahotsa grabatzeko"

Lokala halako baterako atondu genuen: pintau eta barnizau dana, sarrerako kartela enkargau, taberna moduko bat itxuratu. Lan taldeetako
dinamikaz gain, elkartearen bazkideak bertaratzen hasteko "estrategia" diseinatzen hasi ginen:
tabernaria kontratau edo lan-talde bat martxan
jarri eta soziedade modura funtzionatu? zen galdera. Denetik probatu izan zen hasiera batean:
giltza eman bakarrik eskatzen zutenei, inori
eman ez eta ordu batzuetan bakarrik zabalik
eduki,... Beti problemak: auzokoen kexak zaratak zirela eta ez zirela, bati baino gehiagori
zurrutean debalde ibiltzea gustatzen zitzaiola,
erdera behar baino gehiago entzuten zela inguruetan ezordutan, eta beste zenbait halako. Ez
zen benetazko pakealdi luzerik izan Marijek zerbitzuak bere gain hartu zituen arte.
AEDren emakume taldea, gaur egun EKIN,
orduan hasitakoa da, 85ean, emakumeak euskara
praktikatu eta gustoko gauzak egiteko aitzakiapean talde bat biltzen hasi zenean. Etxeko andre
euskaldun askori an atsalde on asko pasarazi die
talde honek. Badute meritorik Bittorik, Rufinak,
Anak, Mariluk, Marijek, Karmelek, Lurdes
biek,...!
-

beti lanean, horren ikusgarriak ez diren lanetan
jotasue.
Diapositiba-emanaldiak, bertsolariak, sukaldaritza-ikastaroak, hiruzpalau bilera bionbo artean, futbolin eta pin-pon partidak, kanpainetarako
materiala, hitzaldiak eta afal ostekoak, fitxero
gero eta astunagoak, denak batzen ziren lokal
bakarrean (edo bitan gehientsuenetan, SUDCekoen lokala gehienetan erabilgarri izan baitugu)
oraintsu arte praktikamente. Halako lokal bati
deitu ahal zaio "balioaniztuna", ezta?
"Utzi hegan" kanpainan Arrasate gainetik
ibili zen aeroplanuak zenbat buruhauste ez ote
zituen ekarriko, zenbat telefono-dei berriketaritxapelketara jendea animatzeko (Juanito txoferra
eta "Gerra" ez, jakina, horiek bere-berezkoa dute
hori), eskoletako haurrekin aste buruetan ekintzak antolatzeko zenbat koordinazio-bilera, zenbat esplikazio eman behar menopausiari buruzko
hitzaldia eta sukaldaritza-ikastaroak euskaraz
bakarrik egiteko arrazoiak bazirela, bazkideei
informazioa maiztasun handiagoz bidali behar
zitzaiela eta beti sobre-lanerako jendea behar
azken orduan, urtea joan urtea etorri zuzendaritza-batzordeko kideen erdiak aldatzeko "engantxatu" beharrekoak, lan-kontratu-moeten aldaketatan "altanto" egon, eta batek daki zer gehiago.
Denak liberatuaren egunerdiko jornadan egitekoak eta -Mattinek fin-fin esan ohi zuenez,-gero
militantziakoak bakoitzak nahi beste!
Eta ekintzak ugaritu ahala gure aldetik, udaletxeari gero eta ozenkiago jakinarazten genion
ez geundela ixilik geratzeko asmotan, ezetza
aldian-aldiro eman egin beharko zigutela ez
genituelako euren irizpideak onartzen. Eta "lanentzerrona" bat proposatzeraino ere iritsi ginen
udaletxean bertan protesta gisa. Baina, hara non,
udaletxeko ateak itxita aurkitu eta Pablo Urangako lokalera joan ginen manifestazio ixilean kuadrila handi samarra. Eta lokalean geundela jada,
buru berotuenen harridurarako, mormoxetan eta
txarrago-esaka aritu bank, hara non hasten den
Patxi Goikolea eta konpainiakoak bertsotan zein
baino zein alaiago. Momenturik txarrenetan ere
AEDk berak elkarte moduan beste ezerk baino
inportantzia handiagoa daukala irakatsi nahi izan
zen? Oso ondo egon zen. Gorabehera guztien
arrazoiak ondo esplikatuz milaka orri banatu
ziren 85eko santamasetan kalean gora kalean
behera.

86an, Julenek bi urte egin ondoren, Rufina
Olasagasti hasi zen dinamizatzaile-lanetan. Urtebete egin zuen egunaren bi zatiak bereiztu ezinean, Auzo-Lagunen egitekoak goizez, arratsaldeilunabarretan AEDko lan ugariak. Etxean norbaiti egiteko gehiago tokatuko zitzaion garai hartan. Gerora ez bezala.

Euskalan taldekoak ere 86ko hasierarako
martxan jartzen hasi ziren. Gerrak, Maki Aranburuk eta Jose Etxeberriak jakingo dute hobeto.
Martxan jarri, azeleratu, segunda, terzera, geratu,
azeleratu berriro. Ralentia altu edo bajuxeago

38

,Jazten,,

"Euskara salbatzeko

da beharrezkoa,
Udalbatzorde on bat

LI 1.11.11:1F1

indar haundikoa,
ondoan gabinete
talde teknikoa,
ta iriki herrian
euskaldun txokoa,
ez uste dana ere
danikan nahikoa"

Patxi Goikolea

"Alderdi politiko guztiei eskatu zitzaien 86an hauteskunde-programan sartzeko euskara-batzordea eta zerbitzua".

Lehendakaritzari dagokionean, Txomin Otamendik hasierako urratsak geroari begirako perspektiban ematen asmatu zuen Arrasaten bizi izan
zen bitartean; Jesus Garmendia ekintzak eta Iantaldeak ugaritzen saiatu zen, udaletxearekin
elkarlanerako bideak zabaltzeko handik edo
hemendik zirrikituak aurkitzen; eta Joxe Mari
Mujika izan da hurrengo etapa batean elkarteari
oinarri sendoak ziurtatzea egokitu zaiona.
Bakoitzak bere egitekoa ondo baino hobeto bete
izan du: AEDren lehendakaritza ez da luzitzeko
horietakoa izan, ordu asko eta eskerrak gutxi
behin baino gehiagotan, baina kontrakoak ere
bai: mugimendu bat osatzen lagundu izanaren
harrotasuna eta bide horretan egindako lagunak.
Gutxi al da?

Bigarren fasea: Udalean Euskara-batzordea eta zerbitzua eratzetik (87ko iraila) Arrasate Komunikabideak (ARKO) elkartea sortu
bitartekoa (91ko urna)
Eta halaxe joan dira urteak bizkor-bizkor
aun era. 85a, 86a eta 87a. Diru-etxeetan kanpaina
batean, soziolinguistika ikastaldia hurrengoan,
liburu eta disko azoka urtero gabonetan, eta
halako batean Jokin Zaitegi itzulpen-sariketa eta
Arrasate lehiaketak (ipuin, bertso, poesia, argazki, bideo eta komiki).
-

Gero eta ekintza gehiago. Gero eta dedikazio gehiago behar. Hala, Rufinak AEDren testi-
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gua Gatxiri pasa zion 87an. Iban Arana izan zen
haurren-ekintzen hasieratako eraketa-lanez arduratu zena denboraldi batean (88-89), beranduxeago Urn i Urizar hasi bitartean bere postuan.
Gogoratzekoa da alderdi politiko guztiei
eskatu zitzaiela batzordearena eta zerbitzuarena
udalerako hauteskunde-programan sartzeko.
Programan sartuta izan edo ez, horrenbeste
aldiz eskatutako euskara-batzordea eta zerbitzua
eratuaz bat, Pedro Urain bertsolari euskaltzalearen lehendakaritzapean, elkarlana gauzatzen hasi
zen era biderkatzai lean harrigarrikiro.
Udaletxeko goi-karguek, politikoek zein
hainbat teknikok, ze mesede egin dioten euskararen susperraldiari udaletxetik bertatik herri euskaldunaren mesedetan ez da askotan behar beste
aipatu. Esatekoa da esku bateko hatzamar batzuk
soberan izango genituzkeela aurkitu nahi izango
bagenu azken urteotako Arrasateko alkatearen,
Xabier Zubizarretaren, parera arrimatuko denik
euskararekiko zereginetan. Eta beste hainbeste
esan daiteke, Jose Mari Eraña, hainbat urtetan
idazkari eta pertsonal-buru lanpostuak bete izan
dituen lagunak egindako lanaz: berak bakarrik
jakingo du zenbat "filigrana" egin behar izan
dituen "alegala" zen guztia normaltasun itxuran
joan zedin. Lortu egin dituzte denon artean hainbat gauza. Hon i bistan da.
.

Hortxe daude apurka-apurka landutako
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bidearen fruituak heltzen hasten. Beti esan ohi
dugunaz baliatuz, behingoz uztartuz, instituzioen
boterea eta AEDren militantzia, hor joan dira,
esan bezala, lehiaketak eta B ereduko neskamutikoentzako eskolaz kanpoko ekintzak; aurreraxeago baina segituan, Arrasate Press aldizkaria
izango zenaren (88ko abendua) azpiegitura eratzeko plataforma jarriko zen (plataforma jarri,

Joxeangel Irigaray eta Julenena) Jazten aldizkariari bidea egiten hasi zitzaion 89ko irailean. Sei
zenbaki osatzeko konpromezua hartu zuen 91ren
amaiera bitartean eta bide hori bete du. Bestek
esan beharko. Hor joan da aportazio bat Euskal
Herri osorako.
• Pastorala ekartzen hastearena ere sasoi
honetakoa da, 90eko udazkenekoa. Zuberotarrak
giro urbanoan gustora! Herriko hainbat txokok
kontatuko eta kantatuko balituzte hiruzpalau
gauetan zuberotarrek Arrasaten egindakoak eta
kantatutakoak, herri hau urte osoan feste akaberabakoa izango litzateke. Oroitzapen onak.

"90eko maitzean, hi larunbat
arratsaldez 50 lagunetik gora
batu gin en, AEDren lanaz,
etorkizunaz eta abarrez
berba egiteko"
lan egin, Joxe Arantzabal, Jose Mari Eraria, Jose
Felix Diaz de Tuesta, Mikel Irizar eta Iñaki
Mendigurenek eurok egin baitzuten Arrasate
Press sortu aurretiko gehientsuena), 89ko San
Juanetan lehen aldiz "euskal-tonbola" jarriko
zen, ATBri hasiera eman ahal izango zitzaion
90.eko otsaileko 13 batez -asteartez portzierto-,
eta 90eko otsailean horrenbeste zeresan eman
duen euskararen erabilera areagotzeko hitzarmenera iristea lortuko zen. Horien historiaren gorabeherak Arrasate Pressen jarraitu ahal dira
txuku-txukun astetik astera. Zenbat begirale pasa
ote dira AEDtik urte hauetan? Haietako batzuren
seme-alabak eurak daude jada umeekin hasteko
moduan! Zenbat langile AEDren kontratupean
ARKO sortu aurretik? Lagunduko ahal die herriko esperientziak askoz ere urrunago insten euskara beti lagun!
Bizkor esanda daude baina lan-ordu asko
daude guzti horien atzean. Burukomin bat baino
gehiago ere bai. Geroko utziko ditugu halakoak.
Komunikabide, lehiaketa, sentsibilizazio,
eta gehiago ere bai:
• Hitzaldiak eta ikastaldiak noiznahi, bazkal
ostean emakumeentzako bereziki eta ilunkaretan
nahi zuten guztientzat, eta halako batean 89ko
apirilean hiru egunez Txepetx-en Un futuro...ren
aurkezpena egin zen Monterronen eta horrako
egin ziren idazkiak bilduz (Txepetx berarena,
Iñaki Larrafiaga eta Dionisio Amundarain berriro, Xamarrena, Txema Larrea, Koldo Zuazo,
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• Sasoi batean Gureako gaztetxetik emititu
zuen "sorgina irratian", bi programa egiten zituzten "Itxungitako dragoie" eta "Artxubitik Takolora" AEDko hainbatek: Juanitok, Yolandak,
Danelek, Jon Iñakik, eta seguramente Eneko
Arantzakok. Nortzuk gordetzen dute gogoan sindikatuen etxeko gela batean geure emisora jarri
gura izan genuela, eta grupo sanjuaneko etxeetako irrati-telebistetan eragindako "distortsioak"
medio ez zela praktikamente ezer emititu ahal
izan? Eta dirua ateratzeko taberna zabaldu zela
Osteko-etxean?
• Elkartearen aurrerabidean eta elkarteaz
barrura begira, bi momentu oso garrantzitsu,
honako hauek:
• 89ko uztailean udalarekin hainbat iharduera lankidetzan burutzeko hitzarmena sinatzen
da lehenengoz. Aurrerapauso ikaragarria izan
zen elkartearentzat une oroko inprobizazioetatik
aldentzen hastea baliabide ekonomikoak eskuratu ahala.
• 90eko maiatzean, bi larunbat arratsaldez,
50 lagunetik gora batu ginen, AEDren lanaz,
etorkizunaz eta abarrez berba egiteko. Mintegia
izena eman genion hausnarketa-saio han. Oso
positibotzat baloratu izan da aurrerantzean
orduan hitz egindakoa. Transkribatuta ere badaude orri mordoa. Laster beste bat egitea komeni.
• Azpiegituraren handitzeari dagokionean,
zoritxarrez, eragin handia izan zuen 89an Erdu
Euskaltegiak bere ateak itxi izanak. Zoritxarrez
diogu, izan ere hor galdu zen bere osotasunean
Arrasateko euskalgintzaren zati garrantzitsu bat.
Baina hara nondik euskaltegi-ohiaren ondasunetatik asko AEDrentzako geratu ziren; besteak beste,
Zeharkale estaliko pisu eder bat, gerora, udaletxearen handitzea zela-eta berari primeran zetorkiona, eta trukatu ahal izan genuena Pablo Urangako
4ko propietatearekin eta, bide batez, hiru bandatara eginez akordioa, udaletxea-San Frantzisko
Xabier-AED, Pablo Uranga 6ko behetxe osoa,

aztendo

"Herriko hainbat txokok kontatu eta kantatuko balituzte zuberotarrek Arrasaten egindakoak,
herri hau urte osoan festa akaberabakoa izango litzateke".

ordura arte ikastolak erabilitakoa gure egitekoetarako uzten zen. Ulertu al da zerbait?
Egin zen ahalegin bat AEDtik, Amezketara
joan bazkaltzera eta proposamen "xano-xano"
horietako bat egin AEKren arduradun-ohi bati.
Arrasatera AEK berriro etor ez zedin eskatu
genion, geu arduratuko ginela Arrasaten benetazko "kulturgintza" egiten euskaldun berriekin.
Baina alferrik izan zen, Arrasatekoa plaza inportantea bide zen-eta AEK-k bete gabe uzteko.
Harrez gero, beste bileraren bat edo beste izan
zen -ahazteko moduko horietakoak- eta EibarElgoibarko jende gaztea ekarrita -borondate on
beste esperientzia-falta zeukatenak, eta eurak
bakarrik Arrasaten- egin gura izan zuten aurrera.
Zein iritzi dute urte batzuk beranduago Xabierrek eta Ferminek?
Bere bidetxoa urratu du berriro Erdu euskaltegi bisak, baina oraindik ez du antzik garai batean Arrasaten AEK izan zenaz.
Zer esanik ez, giza-baliabide haietako asko
eta asko izan dira AEDn bertan aurrera samar
ibili direnak urte hauetan.

Hirugarren fasea: ARKOren sorreratik
(91ko urda) gaur egunera arte (93ko urriak)
Aurreko fasean ikusi bezala, proiektu gauzatuen kopurua handitu ahala, bi aukeraren artean
aukeratu beharra izan da.
Zer nahiago dugu, AED erraldoia, ekintza
guztien azpiegitura, gastuak gestionatuko dituena aurrerantzean?, edo AED txikiagoa, proiek-
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tuak sortzen laguntzeko gune izango dena eta
ekintza berriak sendotu ahala autonomo izaten
lagunduko diena?
Eztabaida handirik gabe bigarren bideari
heldu zaio, autonomizatzeari. Horrela sortu zen
ARKO aipatu fetxan, eta bide beretik joango
dira, seguruenera, gaur egungo beste hainbat talderen geroa.
Horrela jokatuta, nolanahi ere, kezkatxo bat
geratzen da: nola ziurtatu erakunde/elkarte
bakoitzak bere bidetik dagiena eta guztien ahaleginen baturaren osagarritasuna herri-mailan?
Galdera honi modu egokian erantzutea da datozen urteetarako erronka.

Fase honetako emaitzei dagokienean, honaL,
koak behintzat azpimarragarri dira:
-

• Haurrentzako ekintzez arduratzen direnek, Txatxilipurdi taldea sendotu egin dute.
Larunbatetan zerbait antolatzetik hasi, jarraitu
udaleku irekiekin uztailean (bixera eta guzti!),
hurrengoan udaleku irekiak irailean, Santamainako gazte-lokalaren ardura hartu halako batean, herriko ludotekaz arduratzera pasa, eta ez
dira, ba, jada, "babylekuak" antolatzen hasi
(laster jaio aurretik hasiko dira matrikulatzen).
Urteak aurrera egin ahala, udaleku eta larunbateroetan ibilitakoek bideari jarraitu egin diote
elkarrekin (Ibanek, Errukanek, Itsasok, Idoiak,
Iñakik, Andonik, Anek-eta badakite honen
berri), eta Jo ta Sue eta Biheko izeneko gazte-

Jazten w
,

"Ekin emakume-taldekoei Arrasate txiki geratu zaiela dirudi: Londres, Paris...".

txo-taldeak sortuz joan dira. Zenbat jarrialdi
programazioak hobetzeko eta zenbat ordu
"koordinatzen". Zenbat buruhauste haurrak
busti edo beranduago iritsi diren bakoitzeko
gurasoei esplikazioak ematen! Horiek baino
okerragorik ez da apenas gertatu, edozelan ere
(bat bai: Degurixan, Besaideren txabola aurreko
leixar preziatuak zuriketan hastea ez zitzaien ba
burutik pasatu kakamutikoei! leixarrak behintzat bakean isteko esan, eta hara!), eta desiratzekoa da datozen urteetan ere ezelako ezbeharrik ez gertatzea. Hala biz!
• Giroa onduz joan da, eta "gazte mugidie"
ere abian dago fase honetan. Gaztainak erretzen
hasi herriko plazan, mendira joan eta lagun
berriak eginez joan, Santa Ageda batzen irtetzeko neska-mutilak batera kaleratu (hori bai, "usarioaren" zenbait jarraitzaile tipikorekin gorabeherak izan eta nork non batu dirua ondo zehaztuta aurretik -usarioa zer da? neskak ez joatea edo
euskaraz batzea Santageda?-), kamisetak atera
jaietarako... Eta, hara non, oso denbora errekorrean Seaskari laguntzeko 93ko uztail-abuztuan
hiru auzolandegi-txanda eratzeko gauza izan
dira: Kanbora joan eta ikastola berra eraikitzen
lagundu. Hon i dok eta! Ematen an dina zeresana
jada eta denbora izango da testigo egin dezaketenarena. Animo!
• Euskalan taldearen lan ixila eta zaila ere
hasi da fruituak ematen. JMA eta IKERLAN
proiektu sakonetan sartzeko bidean lagundu egin
zaie, FAGOR elektratresnetan Euskara batzorde
"ofiziala" iraunkorki martxan jartzea lortu da
aurten bertan.
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Sindikatuekin ere hasita daude serio-serio.
• Emakume taldea ere, EKIN, herriko beste
emakume-kolektibo antolatuekin harremanetan
jarri eta hasita daude proiektuak batera lantzen,
diru apur bat ateratzeko taloak egiten santamasetan espezializatu zaizkigu, eskulanetan artistak
bihurtu dira, horrenbeste hitzaldi eta ikastaro
entzunda gauza asko ikasi dituzte; eta, Arrasate
txiki geratu zaiela dirudi, ez dira ba urtero "eskapada" bat egiten hasi: Paris, Londres, Amsterdan.. .Eta hurrengoan? Bidaietako txaskarrilloak
eurok jakingo dituzte, baina bestelako bat, hona:
ikustekoak eta entzutekoak ziren haien bilerak,
ez omen zituztela faktura "legalak" aurkeztu eta
hitzartutako hirurehun mila pezetak ukatu egiten
ziela Emakundek jakin zutenean, ea zer eta zelan
egingo ibili ziren luzaroan zein baino zein beroago. Azkenean, behintzat, aurreko urtean zehar
ekarritako pertsona guztiei banan-banan eskatu
behar izan zieten "papertxo legala" izenpetzeko.
Zorioneko (edo zoritxarreko?) dirua!
• Kanpo-harreman taldekoak ere ez dira
geldi egon. Propagandaren, herriko-kroniken,
talde politikoen ihardueraren jarraipen sistematikoa egin, euskararen erabilera areagotzeko hitzarmenean sakontzeko bideak aurrikusi, pegatinak jartzen jarraitu, etengabe elkarrizketatu
herriko-sektore askorekin (tabernari, funeraria,
Eroski,...). Lan ixila eta egin beharrekoa hau ere.
Bazkideak gehitzeko kanpainak egin dira
(milara iritsi gura eta 890ean geratu; ez da asko
baina gutxi ere ez), egun batetik bestera lortu
izan da ikastetxe guzti-guztietako irakasleak

:Jaztends

"A TB emititzen hasteko zela, hara non etorri zen Madrildik paper serio-serioa, ezetz, ez
zegoela emititzen hasterik, ilegala zeta".

elkarrekin argazkia ateratzea euskarazko ereduen
aldeko kanpaina bultzatzeko, etab, etab.
Guzti hauek egin ahal izateko, hitzarmengintza ekonomikoa bermatu egin da udalarekin,
eta modu horretara liberatuen dedikazioa gehitu.
Une honetan 6 dira lanpostu fijo samarrak: idazkari orokorra (Jabier Ozaeta), dinamizatzailea
(Juan Luis Arexola-Leiba), haurren ekintzetarako arduraduna (Urn i Urizar), ludotekako langileak (Goizane Jausoro eta Iratxe Bazkez), Santamaiilako gazte-lokalaren arduraduna (Paula
Nafarrate).
Eta hara nola gauden une honetan: bidea
egiten hasita bakarrik, egin beharrekoa egindakoa baino askoz ere gehiago dela jakitun, harrokeria izpirik gabe baina egindako lanaren fruituez gozatzen.
ISTILURAKO BIDE IZAN ZITEZKEENAK
Urteak pasa ondoren bizkor pasatu direla
izan arren bapatean datorkigun burutazioa, egia
galanta da izan direla 10 urteotan ahalik eta
azkarren pasatzea gura izan ditugun uneak. Ez
dela burukominik behin baino gehiagotan falta
izan esan gura da.

tako irudia) erdaraz. A ze nolako zalaparta jasan
behar izan genuen egun batzuetan! Izan ere, ez
zitzaien arrazoia falta: euskaraz tutik jakin ez eta
komiki hartan ikusten zuten bakarra zera zen,
txerriak zirela erdaraz egiten zutenak.
Beranduago, herriko alderdi sozialista erdalzaleak, ez guk hartara xaxatuta, hauteskundebezpera batzuetan hara non buzoneatzen duten
paper bat esanez, eurok elebitasunaren aide daudela baina euskaldunena herri honetan (komunikabideak, udaleko kontratazio-politika, etab)
"diskriminatzea" dela, ez dagoela eskubiderik
eta Arartekoarengana jotzeko prest daudela.
Erantzuna leku askotatik etorri zitzaien.
Alkateak eta AEDk erantzun zuten berriro paperak buzoneatuz, euskararen aide egiten an zena
goraipatuz herriko 50 elkarteren adostasuna
agertu zen prentsaurrekoan, eta Arartekoaren
erantzuna ere etorri zen halako batean gun i
(Udala + AED + herritar antolatuak) arrazoia
emanez. Apur bat baretu direla dirudi baina ezin
gara egon beti hurrengo erasoaren zain.

Askotan gauzak ondo egin gura izatea ez da
nahikoa izaten, egin egin behar dira ondo, bestela... azalpenetan hasi behar gero.

Aipatu dugu garai bateko udal-agintariekin
izandako hikimikietatik garaile ateratzen jakin
izan dugula. Aipatu beste egin dugu, halaber,
lokalak zirela eta ez zirela SUDCekoekin lortutako lankidetza estua (gerta zitekeenaren kontrakoa). Eta izan dira kontatzeko moduko beste batzuk ere:

Adibidez, 84ean, hasi berritan, komiki batean Maritxu Kajoi eta Olentzero jarri genituen
euskaraz, erregeak ixilik eta txerriak (santamase-

ATB emititzen hasteko zela, hara non etorri
zen Madrildik paper serio-serioa, ezetz, ez zegoela emititzen hasterik, ilegala zela herri telebista.

.
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Jaztend0

"Euskal Herri honen eguneroko praxi politikoak ere pasarazi dizkigu momentu txar bat
baino gehiago!".

Zer egin? Lehenik eta behin, ahalik eta bizkorren
emititzen hasi, Madrilera joan eta despatxotan
ibili ea konpontzerik ba ote zegoen (ATB pakean
utz zezatela, behintzat), berriro ere herriko erakunde eta elkarteen adostasuna jaso idatziz badaezpada ere-, eta azkenean horretan geratu
zen: sustoa (baina alegala -edo ilegala- izaten
jarraitzen du, edo?).
Euskal Herri honen eguneroko praxi politikoak ere pasarazi dizkigu momentu txar bat
baino gehiago. Euskalgintzari dagozkionetan,
batez ere, baina baita bestelakoetan ere.
Herriari dagokionean esatekoa da orain eta
hemen, aurretiaz ez diogu eman gura izan inportantziarik eta, azken legealdi honetan, EAJren
lehendakaritzapean berriro ere -eta alderdiaren
nazio-mailako irizpide bat jarraitzea zela medio:
batzordeetan herritarren ordezkaritza iraunkorrik
ez onartzea-, hilabete batzuetan ez genuela joaterik izan euskara batzordeetara. Gure aldetik, joatea hobea izango zela esaten genuen, bilera-paralelo asko egin beharko liratekeela bestela, baina
ez genuen burrundararik atera. Hilabete batzuetara, lehendakariaren, Juan Jose Uriarteren izenpea zekarren gonbidapen ofiziala etorri zen
berriro. Gauzak, bide normaletik, ondo doaz
berriro.
Herriko pasadizo arrunt honetaz gain, hala
ere, izan dira handixeagoak eta korapiltsuagoak
ere. Bat edo beste:

egin izan da urtero-urtero Argia egun, Kilometroak, Herri urrats (urteren batean susto galantak
pasata muga inguruetan), eta halakoekin. Politika kontuak talde abertzaleen artean nola
halakoa izan ohi da aipatu diren ekintza horiekiko hainbat alderdi politikoren jarrera ofiziala.
Guk beti egin dugu apoiatzeko bidea.
• Bateginik kanpainarena eta euskaldunon
egunkariaren sorreraren aurretikoak ere ez dira
txantxetakoak izan. AEDko denok ere ekilibrista
lanetarako ez ginateke txarrenak izango!!
Politikaren interesak euskararenari aurrejarinn zaizkionetan, konpontzeko baino, gehiago
mondroiltzeko joera ikusten denean, ez da erraza
gurea bezalako elkarte batean gurea euskara dela
ikustaraztea bazterretan.
Bi astetan segidan, Jose Ramon Beloki eta
Txumai Iturria etorri ziren; lehena, gobernuaren
orduko proiektu-asmoa aurkeztera, eta bigarrena,
euskaldunon egunkaria izango zenaren berri
ematera. AEDk komunikatu "glorioso" horietako
bat aterata zeukan hilabete batzuk lehenago:
"Egunkari bakarra behar dugu, jar gaitezen
ados!" Badirudi urte batzuk aurrera egin dutenean, baietz, badirudi bakarra izango dugula eta
adostutakoa gainera. Bejondeiela hori lortzen
badute! Oztopo txikiago eta handiagoak gainditzeko bidea urratzen hasita egongo da nazio mailan. Falta ederra dago!
Bateginik dela eta, zertarako luzatu? Esan
besterik ez batzorde berezi bat eratu zela herrian
-AEDren izenean ez egiteagatik, baina AEDren

• 10 urtetan, korrika pasa izan den aldi guztietan laguntza eskaini izan zaio. Beste hainbeste
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Jaztendoi

Esateko interesgarririk daukanik ba ote dago Arrasaten egon bakorik?

baliabide guzti-guztiak martxan jarrita- eta beste
inon baino diru gehiago atera genuela proportzioan (eta kantitatean?). Egin zen mintegi baten
materiala ere bilduta dago. Nor ausartuko da
gero esatera AEDk ez duela nazio mailako ikuspegirik, kezkarik? Ba ez pentsa, baina geratzen
da oraindik bakarren bat edo beste esateraino
insten dena, eta idatziz gainera.
• Erakundeetatik etorri diren elkarlanerako
deiak ere gogotsu hartu ditugu. Horren lekuko
onak dira Letrakit erakusketa eta HPINek antolatutako erakusketa ibiltariak. Harrez gero hitzaldiz hitzaldi majo asko erabili izan dugun bideoa
egiteko aukera eman zigun Letrakit erakusketa
Arrasaten jartzeak. Hurrengoan ere hor izango
gara gure aletxoa jartzeko prest.
Euskalgintzaz kanpoko elkartasun-deiei
erantzun bat emateko, autodeterminazioa dela,
preso politikoen senideak direla, behin baino
gehiagotan izan da gaia zuzendaritza-batzordean.
Hasiera beretik eman izan den erantzuna ez da
honako honetatik oso urruti "AED Elkarteak sorrera beretik euskarari zuzenean ez dagozkion gaiez iritzirik inoiz ez kaleratzea dauka erabakita. Izan ere,...)
Egia esan behar badugu, edozein modutan,
toreatu beharreko guzti hauek gorabehera, duda
izpirik gabe esan genezake AEDren iharduera
kolokan jartzeko ahaleginik ez dela behin ere
izan hamar urte luzeotan: ez herriko alderdi politikoek eragindakorik eta AEDren bazkideek eragindakorik ere ez. Hau horrela dela demostratzeko, zer argiago esatea baino, inoiz ez dela 10
urte luzetako zuzendaritza batzordeetan botazio-
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rik egin. Karguak aukeratzeko bai noski, baina
bestelakorik ez. Bai, hala da. "Euskarak batzen
gaitu" esaten dugunean ez gara txantxetan an.
Dagoeneko, lehenago aipaturiko sozialistak
ezik -EEkoak sartu direnetik gauzak hobeto doazela dirudi- gainerako guztiak (eta badira, e? HB, EAJ, EA. EUE, ZUTIK-) argazkian batera
agertzeko prest daude geuk deituta. Haiek ere
konturatu egin baitira hamar urtetan gurea ez
doala haietako moren interesen kontra eta bai,
ordea, guztiok integratzen gaituen zerbaiten aide.
Gaitasunik izango ahal (al) dugu falta zaizkigun
horiek gure erro(e)tara ekartzeko!? Urruntzea
baino hurbiltzea dela kontua badakigunez, joango gara bidea egiten.
Istilu-iturri izan zitezkeenekin amaitzeko,
ezin ahaztu gurea bezalako elkarte batean, jende
asko bildu eta jende askorekin bildu behar izaten
duena, harreman pertsonalek ragindako
momentuzko haserrerik ez dela falta izaten. Han
eta hemen aurrera samar ibili garen guztiok elkarrenganako errespetua zer den badakigu, elkarren premia dugula jende gehiago erakarri ahal
izateko ez zaigu inoiz ahaztu. Halatsu jarrai
dezagun!

HERRITIK KANPORA GERO ETA
EZAGUNAGOAK
Aspaldikoak dira Zalla eta Lekeitiora AED
zer zen esplikatzera joan gineneko garaiak,
oraintsuagokoak Irutieko UEUn eta Gasteizen
egon garenekoak gauza bera esplikatzen.
Utopian mugitzen ginela sinistetik hamar
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"AEDren zuzendaritza-batzordean partaide izan direnak 10 urteotan. Nortzuk falta dira?
Goikoleak, Tonino, Eraña, Arantzabal, Joxefe...".

urte dela, arrasatear sortzaileen esperimentu ezhedagarria izatera pasa zen urte batzuetara, handik denboraldi batera saiatu beharreko bide
modura ikustera pasa, eta gaur egun jarraitu eta
hedatu beharreko eredu izatera pasa da dirudienez. Gu beti leku berean egon garela gogorarazi
beharra alperrikakoa da. Zer aldatu da, orduan?
Eragile izan bagara, horretxekin gu pozik. Errekonozimendua ondo datorkigu (dirutan ere bai!),
baina goraipamenak gorde bitez, alperrik harrotzeko tentazio dira eta. Jada, guk ezer egin gabe
ere, gure elkartearen izena bazter gehienetan
aipatzen da, bere bidea egiten an da. Norabide
zuzenean aritzeko izango ahal da!

ezezik, baita beste edozertaz ere euskaraz. Pil
pilean egon izan diren gaiei heltzeko ez dugu
inoiz beldurrik izan, eta, egia esan, gehienetan
bete egin ditugu gure asmoak eta debate interesgarriak antolatzen asmatu. Gaur egun Arrasaten
jada ez da mor harritzen euskara hutsean antolatzen dugulako. Hala da, eta kitto.

10 urte hauetan kanpotik etorri direnak geuk
deituta ere ez dira dozena erdi. Zenbat hitzaldi,
mahai-inguru, ikastaro, ez ote dituzte antolatu
AEDren lan-taldeek? Esateko interasgarririk
daukanik Euskal Herrian eta euskaraz, ba ote
dago Arrasaten egon bakorik? Asko eta asko
izan dira, bai, egondakoak. Ohitura on bat ere
beti gorde izan dugu: behin "honaino" etorrita
ilunabarrerako, mor ez dugu bidali Marijeren
afari goxoa probatu bar. Jakin dakigu etorritako guzti horiek Arrasaten esandako eta egindakoak baino hobeto gogoratzen dutela ahoan zeramaten zapore ona egun hartan. Euskal Herri
honetan, izan ere, mahaia gustazen ez zaionik ez
dago eta! Jende kualifikatu guzti horrek ere ezagutu egin gaitu gertuagotik.
Gai askotaz euskaraz lasai eztabaidatzeko
kultura egin dugu herri honetan; euskarari buruz
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Irudia eta mezua zabaltzen lagungarri izan
direnak aipatzen hasita, ezin aipatu gabe utzi
Eskoriatzako Irakasle Eskola eta Adorez eta
Atseginez mintegiak elkarlanean antolatutako
soziolinguistika ikastaroetan egin zaigun lekua.
Hor ibilitakoak dira herri askotan gurea bezalako
dinamikak ahalbideratzen an direnak.
Ezagunago izateko bidean, oraintsu arte
EKBn egon izanak ere lagundu egin digu. Gazigozoak izan dira urte guzti hauetako harremanak
aipatu konfederakundearekin. 84ko akta batean ez da atzo goizekoa- honela jasotzen da:
Arazoa gutxi gorabehera 3 puntutara labur
genezake:
/). Sarritan EKBk AED berekin lotzen
duela, bere bameko erakunde bat gehiago izan-

go balitz bezala edo;
2). EKB oraindik guztiz eratu gabe dagoela,
bere barruan bi jokaera aski desberdinak soma
daitezkeelarik: bat, ahalik eta euskaltzale gehienez osaturiko Batzarre ireki eta zabala sortu
nahi luketeena, eta AEDren filosofia eta praxitik
hurbilago legokeena; eta beste bat, Batzarre
hertsuago, mugatuago eta gogorrago nahiko

JaztendØ
lukeena.
3). Hartu behar al du parte AEDk eztabaida
horretan balantzaren pisua aide batetara bultzatzen lagunduz?
Aurrebiderik egokiena bezala zerau ikusi
eta definitu zen: interesgarria dela AEDk here
pentsakera eta jokaera publikoki azaltzea, beti
ere, EKBrekiko independentzia garbi utziz, erakunde hau garbiago definitu arte behintzat.
Erabakia gorabehera, larunbat askotan urteak joan urteak etorri joan izan da AEDkoren bat
Donostiara. Askoz ere gehiago handik hona
azkenaldi honetan. Debagune (Deba Garaiko
euskara-elkarteen bateragunea) sortu zenetik,
AEDk joateari utzi eta Debagunek modu iraunkorrean ez joatea erabaki du. Edozein modutan,
txostenak ere behin baino gehiagotan erredaktatu
ditugu eztabaida-prozesuetan, eta, egia esan, ez
dugu geure burua konklusioetan errekonozitu.
Horixe dira EKBrekiko harremanak: kanpainaren bat edo beste herriratzen lagundu, eta pertsona gutxi batzuren arteko harreman gazi-gozoak
(gainerakoentzako, noizbehinka bilera amaieratan ateratzen den gaia). Jarraituko du!

AED-ri BURUZKO INFORMAZIOA
IZATEKO BIDEAK
Ez da helburua Arrasaten egiten den guztiaren berri ematea Ian honetan. Ez ditugu aipatuko
lan-historikoak (Velez de Mendizabalenak batez
ere) eta ezta udaleko euskara-zerbitzutik, ikastetxeetatik,... kaleratu direnak ere. AEDri buruzko
informazioa izateko bideetan murgildu gura da.
Lehenik eta behin AEDren baitan 10 urte
hauetan batu den informazioa dago. Ugariena
horixe, dudarik gabe. Hor dagoen materiala?
• Sorrera-prozesuko dokumentazioa.
• Lehenengo bileratik azkenera bitartean
gutxi dira jaso ez diren aktak. Hor daude ikusgai.
• Urteroko batzar orokorren akta zehatzak.
• Urtez urte egindako ekintzen memoria.
• Bazkideei idatzitako guztiak urtez urte.
(Ba ote da bazkiderik biltzen joan ohi denik?
Jakinaraz diezagula!)
• Lan-taldeen barne eta kanporako-dokumentazioa, diru-laguntza eskariak.
• Bateginik kanpaina zeta eta, egindako
mintegi baten ondorioak jasotzen dituen txostena.
• AEDk 90ean egindako mintegiaren transkripzi oak .
• AEDren izenean argitaratutako material
guztia: kanpainak, komunikatuak,...
• Egindako eta egitekoez urteetan bildutako
hemeroteka.
• AED zer den bertsotan esplikatzen den
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bideoa.
• EKBrako egindako txostenak.
Elkartearen fitxeroan gordetzen joan diren
hauetaz gain, badira bestelako iturriak ere:
• Jazten aldizkaria: 3. zenbakian esaten da
zer den AED, eta zer dagoen atzetik. Oraingo 7.
hau AEDri buruzko bigarrena da.
• Arrasate Press-eko zenbakiak jarraituz,

"AEDko denok ere,
ekilibrista lanetarako ez
ginateke txarrenak izango"
ondo jarrai daiteke elkartearen nondik-norakoa
astea joan eta astea etorri.
• ATBz beste hainbeste esan daiteke.
• Prentsa lokalari buruzko lehen jardunaldietara aurkeztutako komunikazioak. Jakin 69.
• "Arrasate Press aldizkariaren ezarpen eta
zabalkundeari buruzko azterketa": 89ko azaroan
Euskadiko Kutxa-ko enpresal sailak burututakoa.
• "Arrasate Press eta Arrasate Telebistaren
ezarpen eta zabalkundeari buruzko azterketa":
91ko martxoan Jose Manuel Bergaretxek egina,
Deustoko unibertsitateko Itxiar Basterretxea
zuzendari zuela.
• "AEDri buruzko pertzepzioa arrasatearren
artean": 93ko martxoan
Errukane Aperribai marketing- diplomatuak
egina eta zuzendua.
Arrasaten eta arrasatearrentzat egin eta aipatutako hauetaz kanpo, badira beste hartzaile batzurendako Arrasatearrek egindakoak.
• Julen Arexola-Leibaren lanak:
• Asociacon Galega da Lingua-ren II. Kongresurako, 90eko irailean: "Dinámica popular de
normalización lingüística: La experiencia de
Arrasate Euskaldun Dezagun"
• "Julio Urkixo Euskal Filologia Mintegiak
antolatutako "Euskal Linguistika eta Filologiako
I. Kongresurako, 1991ko irailean: "Nazio eta
herri mailako barietateen erabilera normalizazioranzko prozesuan Arrasaten"
• Euskal Gobernuko Kultura saileko beka
batek eraginda, 1991ko uztailean: "D. Jose
Maria Arizmendiarrieta eta euskara"

"Euskarak batzen gaituela esa ten dugunean ez gara txantxetan an".

• Jose Felix Diaz de Tuesta:
• "Mondragoetik Arrasateruntz", 92an. Joshue Fishman-en aldizkarian argitaratzeko ingelesez.
• Euskaldunon egunkariak Arrasateri eskainitako gehigarri berezia, 1991ko unjan.

ja denetatik egitea tokatzen zaigu: bilerak koordinatu, ondo hitz egin, hobeto idatzi, harremanetarako goxoa izan, lan-ordu eta atseden-ordu
bereizteaz askotan ahaztu, haren eta honen esanetara egon, hau eta hura konbentzitu ez dakit
zer egiteko, eta beste asko eta asko...

Eta badira, jada, gutaz an direnak ere:
• BAT aldizkaria: Aipamenak sarri izanagatik, hemen aipatzeko modukoak:
• "Txepetx-ekin elkar hizketa", 2. zbkia,

Adituak ez gara ezertan izango baina makina bat saltsatan arituak bai, horretan ez da dudarik. Gaur goxo eta hurrengoan gogorxeago jokaketan ondo ikasi dugu; behin baino gehiagotan
belarrondoko ederrak jaso ditugu eta beste hainbestetan bizkarrean palmadatxoak somatu.
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• "Mari Carmen Garmendiarekin elkar hizketa", 3/4. zbkia, 136. On.
• Dossierra: Euskeraren Herri-mugimendua,
6. zbkia, 25-66 Orr.

Lanpostu "duin" esaten zaion horietakoa
izan da beti AEDko dinamizatzaile izatea. Diru
gutxiago egon denean ere ez gara inoiz kobratu
gabe geratu -ondo samar gainera-, medikutara
eta INEMera joateko ere beti paperak ondo.
Honetan ere aurrerapauso handia emateko aukera izan dugu herri-mugimenduaren ohizko Ianbaldintzetaik irten ahal izatean.

• SIADECO entrepresaren artxiboan, besteak beste, Txepetx-ek egindako lanak. AED eta
euskara-elkarteez dihardu, luze, honako lan argitaratu gabe honetan: "Bilboko euskaldungoa
trinkotzeko proposamena eta estrategia konkretuak"

Non zabiltza, ba, lanean? izaten da behin
baino sarriago ohizko galdera oso gertukoen
aldetik ere. Saiatu erantzun labur eta ona ematen,
eta sarri askotan entzun behar: A, euskarazko
klaseak ematen! Ezetz, ez dutela AEDko dinamizatzaileek klaserik ematen hasi orduko, berriz:
Zer egiten duzue, ba, orduan? Denok bizi izan
ditugu halakoak.

Gehiago ere izango dira, guzti-guztiak bildu
egoki
jartzen badugu Ian apur bat. Dena egineta
da
denboraz.
go

AEDren DINAMIZATZAILE IZANDAKO ETA DIRENEN AZKEN GOGOETAK
Dinamizatzaile, liberatu edo "enbajadore"
(enbajadekin datorrena beti!) zer (izan) ote gara gu?
Langile ezezik, zenbateraino asmatu dugu
lan-eragile izaten?, horixe jakin gura genuke. Ia
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Gehiago sentitzen, jakiten eta egiten lagundu digu AEDren ibiltzeak, urte hauetan Elkarte
honen baitan ibilitakoei eragin dien eran.
AEDren esperientziatik jende dexente pasa da

,

Jazten

,
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"Gehiago sentitzen, jakiten, eta egiten lagundu digu AEDn ibiltzeak, urte hauetan elkarte
honen baitan ibilitakoei era gin dien eran. Festa egiteko momentua da".

eta hori igarri egiten da herrian. Ez gara bakarrik
euskaraz egin ahal dugunak, euskaraz egin gura
dugunak gara gu.
Azken txutxumutxua jarri, eta 25. urteurrena
iritsi bitartean zai gera bitez ospakizunak:
Elkartea sortu berritan, egun erdiko dinami-

zatzailerai jarri zitzaizkion egiteko guztiak
burutzeko gaitasunik ez dugu izan denon artean
ere, baina zer egingo diogu... Agian oso listoak
garela ez, baina alferrak garela esateko motiborik ematen ez badugu, ez da gutxi. Horra aurrikusten ziren bi eginkizun nagusiak eta bestelako
I 2etariko batzuk zerrendatuta:

LANPOSTUA: "LIBERATUA"REN EGINKIZUNAK
Eginkizun nagusiak:
1) Arrasate mailan euskararen normalizazioa lortzeko behar den plangintza burutu, praktikara
eraman eta jarraipena egin, lortu arte.
2) Euskararen Gabinete Teknikoaren zuzendaritza eraman.
BESTERIK
1) Euskararen normalizazioa lortuko duen plangintza bat burutu edo zuzendu, behar diren tresnak
eta ahaleginak jarriz.(...).
4) Euskararen Gabinete Teknikoa osatzen duten partaideen koordinaketa egin, elkarren artean
harreman onak sortzen saiatuz. (...).
6) Udaletxe, Foru Aldundi, Eusko Jaurlaritza, lantegi eta instituzioekin behar diren harremanak

izan.
7) Hen iko denda, taberna, erakunde, lantegi eta abarrekin harremanetan jarri euskararen presentzia herri osoan gehi dadin.
8) Euskara berbizteko behar diren ekintza, proiektu eta ideiak Udalari aurkeztu. Euskal Herri
osoan egin diren ekintzen bilduma bat egin eta antolatzaileekin harremanetan jarri.
9) Udalak euskararekiko hartutako erabakiak aurrera eramaten saiatu.
10) Posible liratekeen diru-laguntza guztiak lortzen saiatu, bai Euskararen Gabinete Teknikoarentzat, baita Euskararekin zerikusia duten erakundeentzat ere, aurrez informazio guztia lortuz eta
banatuz.
11)Euskararekin zerikusia duten Herriko Erakunde guztiekin koordinaketa bat lortzen saiatu,
denek batera Ian egiteko.
12) AEDren ekintzen dinamizatzailea izan.
-

Lanera berriro, beraz, egitekoak beti Lanak Ian, ordea, festa egiteko momentua
dira egindakoak baino gehiago hemen-eta. da!

49
RIP

1

