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AEDren iraganaz eta geroaz mintzo
Xabier Letona
Orain arte AEDren lehendakari izan direnen
bizipenak eta pentsamenduak bildu gura
izan dira datozen orriotan. Lehen lehendakariaren agurra, Txomin Otamendirena,
elkarrizketaren aurretik duzu irakurgai.

Hurrengo hi lehendakariekin, berriz, Jexus
Garmendia eta Joxe Mari Mujikarekin,
berriketaldi mamitsua izan eta hara hor
haiek bizi izandako eta bizi nahi izango
lituzketenen berri.

A

rratsaldeon hemen
bildu zareten guztioi.
Lehendabizi nire esker
ona azaldu nahi nizueke antolatzaileoi nitaz gogoratu zaretelako eta ospakizun honetan
parte hartzeko aukera eman
didazuelako. Benetan hunkigarria da niretzat gaur hemen
egotea.
Zerbait esateko gonbite
egin didate antolatzaileek, eta
une hau aprobetxatu nahiko
nuke Arrasate eta arrasatearrak
goraipatzeko.
Herri honek badu zerbait
berezia, badu ahalmena eta
kemena ekintza berriak martxan jartzeko eta baita ere
konstantzia etsi gabe lanean
jarraitzeko hasitako ekintzak
burutu arte.
Historian zehar horrela
izan da; Arrasatek berez ez
baitu aparteko aberastasunik
eta iritsi den mailara iristeko
premiazkoak izan ditu lehen
aipaturiko baloreak eta batipat
biharrean izandako konstan-

Txomin Otamendi.

tzia. Horietan oinarritu da
Arrasateren garapen edo desarroiloa. Trilogia honen azken
urteotako fruitu adierazgarrienak hauexek dira: FAGOR,
Lankide Aurrezkia, Lagun Aro,
Eskola Politeknikoa, Ikerlan;
A.E.D. ere hor kokatu behar
da, herri hau euskaldun izan
zedin sortu genuen erakundea
da, eta Arrasatek hamar urteotan izan duen euskalduntzeprozesoan izan du bere eragina.
Beste gogoeta bat ere azaldu nahi nuke eta bera zera da,
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Arrasatek etorkinekin izan
duen harrera ona eta hauek,
etorkinek, Arrasaten izan duten
eragina. Lehen aipatutako
ekintzetan kanpotarrek legamia
edo lebaduraren egitekoa bete
dute. Exenplu gisa gogoratuko
ditut,
• On Jose Maria Arizmendiarrieta kooperatibetan
• Mike! Lasa Ikastokekin
• Rutina eta Maki A.E.D.n
• Bittori eta Martin euskararen irakaskuntzan
Berriro eta bukatzeko nere
esker ona arrasatear guztioi.
Nik zor handia diot herri honi,
hementxe ikasi bainuen probetxuzko langile izaten gizartean.
Hemen urte ederrak igaro
nituen, hogei hain zuzen ere,
eta gaur Arrasatetik at bizi naiz
baina arrasatear artean pakean
eta zoriontsu.
Agur bero bat arrasatear
guztiei, eskerrikasko.
93 - 9 - 15ean irakurria
Txomin Otamendi

ast

•

-:Jaztendfs

"Arrasatek etorkinekin harrera ona izan du, eta etorkinek Arrasaten eragin handia izan dute".

AZTEN. Zein da AEDren zeregina?
JESUS GARMENDIA. Haurren %95 euskal ereduetan diharduen herri batean, Arrasaten alegia, AED moduko elkarte batek
euskara kalera ateratzen saiatu behar du. Horretarako herriko euskal indarrak bildu egin behar
ditu, erreferentzia-gune trinko IZATEA lortuz.
Hortik aurrerako bidea, kolektiboak berak markatuko dio bere buruari. Euskaldungoa bildu eta
kontzientzia eman behar zaio, gero berak topatuko ditu bere bideak euskara indartzeko.
JOSE MARI MUJIKA. Sorrerako arrazoiei buruz nik daukadan sentimentua zera da,
euskaldunok, denboraren bilakaeran, ezintasuna
eta hutsune baten barruan gertatu garela. Ezintasun horren aurrean, erreakzioak eragin du zerbait
eratzea. Honela uler genezake, adibidez, hasieratik bertatik bazkide-kopuru handia elkartera
biltzea. Egin behar bateaz konturatzen zen eta
hortik sortzen dira errealitate horni erantzuteko
eratutako zerbitzu guztiak: haurren ekintzak,
gazteei erantzun beharra, komunikabideak... Hor
kokatzen da guztia. Beste misterio handi batik,
defentsa-mekanismo bat moduan sortu zen AED
eta hortik aurrera gainerako guztia. Ez dut uste
hasieran arrazionala zenik erabat, sentimenduzkoa baizik.

J

Bete beharreko funtzioen arabera,
badaude aipatzen diren hi esparru, bata kul-
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tur eskaintza zabaltzera zuzendu beharrekoa
eta bestea akuilu izatarena, nola ikusten dituzue hi funtzio hauen arteko lotura?
J.M. M. Garbi dago, ezinbestekoa da akuilu
edo sentsibilizazio- !an horrekin jarraitzea, baina
egia da egiten diren ekintzetan, masiboak diren
neurrian, hori bera akuilua dela. Bi elementuak
askotan banatzen ditugu, akaso intelektualki egin
daitekeena delako, baina praktikan, jakin nahi
nuke nik komunikatu asko egunkarian jartzeak
edo kartel asko paretetan jartzeak, gazte mobidak egiten dituen ekintzek baino eragin gehiago
daukaten. Nola heltzen gara gehiago gainerako
euskaldungora?

Nola bilakatu dira hi kontzeptu horiek
AEDren abiadan?
J.M.M. Nik uste dut AEDk here historian hi
kontzeptu horiek zaindu egin dituela eta gaur
egun ere zaintzen dituela. Publizitateak, prentsak, alderdi politikoen jardueran euskarak duen
lekuaren jarraipena egiten dugu eta hori akuilu
izatea da, nahiz publikora gutxi agertu.
J.G. AEDk here historian bizi izan duen
unearen arabera aide bat edo bestea gehiago
azpimarratu duela uste dut. Hasieran herriko
agintariek, nahiz eta euskaldunak izan, ez dut
esango kontra zeudenik baina bazuten holako
mesfidantza bat. Orduan, uste dut AEDk garai
hartan gehiago garatu zuela aide erreibindikati-

,jaztei&
"Gaur egun alderdi politiko
guztiak konturatu dira
AEDren helburuak
euskararen aide dagoen
edozein politikak beregana
ditzakeela"
JEXUS TARA 'NDIA
bo-salatzaile hon. Gaur egun udaletxeak aldatu
egin du, udaletxeak bereganatu egin du AEDren
ekintza eta AED bete-betean sartu da hortxe.
Akuilu-lana egiten ere jarraitu egin du baina jendearen aurrean ekintza kulturalak gain hartu dio
besteari. AED herriak bizi duen egoerara egokitu
da.
J.M.M. Ni ados nago. mor ez baldin bazara
eta aintzat hartzen ez bazaituzte, norbait bazarela adierazi behar duzu. Hod erreakzio normala
da. Baina guk biekin jarraitzen dugu aurrera.
Adibidez, Arrasate Telebistaren ideia sortu zenean, guk badakigu udaletxeko hainbat politiko
euskara hutsean izan behar zela konbentzitzen
egin behar izan genuen ahalegina. Holakoak ez
dira prentsan eta horrelakoetan azaltzen, baina
horiek ere sentsibilizazio-lanaren ondoriotzat
joko nituzke.

Jexus Garmendia.

Norberaren nortasuna salbu ikusten
denean, egon liteke akaso udal instituzioen
aldetiko apurka-apurka irenste prozesu arriskurik?
J.M.M. Arrisku bat beti dago baina
AEDren barruan uste dut mundu guztiak pentsatzen duela instituzioek bakarrik ezin dutela
AEDren lana, euskalduntze-lana, aurrera eraman. lzugarrizko zeregina dago, eta administrazioak badu zereginik, baina guzti hori egitea
zaila da euskaldunon borondateak elkarteetan
egituratzen ez badira. Euskara kalera helduko da
bere aldeko mugimendu bat martxan badago.
Baina irenste prozesu horn i dagokionez, ez dot
uste gaur egun arriskurik dagoenik.
J.G. Herri mailan baino beste maila batzuetan ikusten dut arrisku hod. Herri mailan, hori
aitortu egin behar da, azken urteotan AEDk udaletxearen apoio izugarria izan du. Hor eredugarri den uztartzea izan da. Horrez gain, AED
potoloa bihurtzen an da eta udal mailako lagun-

tzez gain beste batzuk ere bilatu behar ditu, instituzio autonomoetakoak alegia, eta hor ere elkarlanean aritzen jakin behar dugu. Baina egon daiteke arrisku bat, euskal agintariek doten euskalgintza-politika horrekin gehiegi identifikatzeko
arriskua.
J.M.M. Alderdi politikoen ikuspuntutik ikusiz gero, alderdi politiko bat boterea lortzeko
sortua da, eta eragina izan dezakeen guztia kontrolatu nahi du. Instituzioetatik baino gehiago
kontrolatzeko beharra alderdietatik dator. Arrisku hori hor dago, baina honekin batera aitortu
behar dot Arrasaten gaurkoz alderdien errespetu
osoa dagoela. Une honetan Arrasaten ez dot
arrisku hori ikusten.
J.G. Hemengo administrazioak herrietako
erakundeak indartu nahi ditu baina ezer gutxi
egiten du nazio mailan an direnekin elkarlanean
jarduteko. Tranpa txiki batean erortzen an gara,
herrietako mugimenduak indartzen eta nazio
mailako arazoetatik urruntzen eta hor AEDrentzat nolabaiteko hipoteka bat egon daiteke.
Baina akaso Jaurlaritzak herriekiko izan
duen apurkako hurbiltasunak lagun dezake
nazio mailako beste erakunde batzuekiko
hurbilketan, edo?
J.G. Borondate ona baldin badago bai, baina
ez dut uste borondate hori Jaurlaritzak bultzatuko duenik. Hemen garbi dago arazo batzuk
nazionalak direla, eta go horietatik kanpo geratu
gara askotan.
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Berriro zuen lehendakaritzaren hastape-

-MBA

'Jaztendts

"Nire betiko ardura
nagusiena AEDri azpiegitura
eskaintzea izan da, bi
norabidetan gain era, bata
diru-iturriak eta bestea
lokalak"
jOXE MARI MUJIKA

egin. Horrez gain, AEDren irudia gordetzea ere
lehentasunetakoa izan dut, bestela hemen laster
erortzen dira irudiak... baita burdi handiak izanda ere. Niri, pentsatzeko baino, egiteko garaia
egokitu zait.

Joxe Mari Mujika.

netara itzuliz, zeintzuk izan ziren zuen lehentasunak?
J.G. Nik bere sorreratik txalotu nuen AED,
eta lagundu ere bai integratzailea iruditzen zitzaidalako, alderdi politikoen artean, euskaldunak-erdaldunak arazoaren aurrean... Lehendakaritza proposamena luzatu zidatenean, zergatik
hartu nuen? Ezetz esateko argumento sendorik
aurkitu ez nuelako; AED sortu eta une t'erdira
izendatu ninduten lehendakari, ordurako elkartea
erabat finkatu zegoen, eta indartsu, nortasun
aldetik. Bere ildo ideologiko eta pragmatikoa
laster aurkitu zituen baina azpiegitura fisiko eta
organiko ahula zuen. Lokalik ez geneukan, bazkide kopuru garrantzitsua zegoen eta liberatu bat
egun erdiz ere bai; orduko lan garrantzitsuena,
beraz, lokala lortzea zen. Hau errezago lortu
izango genukeen guztien laguntza izan bagenu.
Baina zenbaitzuk ez zuten argi ikusten, eta han
aritu ginen guretzat gustokoak ez ziren borroketan. Gero etorri ziren, nire azken urtean, Jose
Mariren garaian gauzatu diren proiektuak, Arrasate Press eta udalekuak.
J.M.M. Bere jaiotzatik, AED euskaldunentzat beharrezkoa zen zerbaitzat jo izan dut; nire
eta neure antzekoen elkartetzat jo izan dut.
Lehenbizi Kanpo Harremanen taldean nengoen,
gero zuzendaritza taldean eta, azkenik, lehendakaritza proposatu zidaten. Ez dago beste misteriorik. Nire betiko ardura nagusiena AEDri
azpiegitura eskaintzea izan da, bi norabidetan
gainera, bata diru-iturriak eta bestea lokalak. Lan
egin nahi duenak eduki dezala non eta zerekin
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Gazteria kenduta, ez al dago bazkideen
arteko moteltze txiki bat?
J.M.M. Jendea lanean egongo bada, zerekin
eduki behar du eta izugarri zaila da `zerekin
hori' asmatzea. Jubilatuentzako zeregina asmatzeko kapaz bagina, seguru asko jendea lanean
edukiko genuke. Nik ez nuke gehiegi esango
bazkidegoa pasibo dagoenik, herri hau dago, oro
har, pasibo. Zuzendaritza Batzorde bati dagokio
lana topatu, egituratu eta jendea lanean jartzea.
Ez dut sinisten lanerako jenderik ez dagoenik.
Gazteekin hori gertatu da, ekintza erakargarri
batzuk topatu dituzte eta an dira piskanaka euren
martxa antolatzen.
J.G. Gazteena da herrian gehien nabarmentzen dena eta helduekin ere politika berbera eraman beharko genuke. Kanpora begira, gazteen
ekintzen gorakada izugarria ikusi da eta helduenak bere martxan jarraitzen du. Horrek desproportzio bat ekarri du eta jende heldua AEDtik
aldentzen an den inpresioa zabaltzen da.
J.M.M. Irudi aldetik akaso bai, baina duela
hi urte egin genuen mintegian, hausnarketaren
ondorio nagusienetakoa gazte jende gutxi geneukala izan zen. Gaur mintegi bat egingo bagenu,
'gazteak absorbituta gaude' esango genuke. Ez
da horrenbesterako ere. Nahiz eta horrenbeste ez
ikusi, inoiz baino jende heldu gehiago an dela
uste dut.
Azter dezagun apur bat AEDk instituzioekiko duen harremana.
J.M.M. Nik derrigorrezkoa ikusten dut
AED eta AED bezelako elkarteak autonomikoki

„Jazten
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AEDri buruz ez dut ikusten arriskurik, ARKOrekin gehiago, administrazioarentzat ARKO erakargarriagoa delako. Hala ere, oraingoz ez dago
eraso edo antzekorik.
J.G. Nik somatu nuen presioa garai batean.
Batzuetan ez dakit udaletxeko Euskara Batzorde
edo teknikarien aldetik AEDri protagonismoa
kentzeko ahaleginik ez dagoen, izkutuko konpetentzia antzerako bat -edo: argi eduki behar dugu
bakoitzari zer dagokion. Hemen euskalgintzaren
lidergoa AEDk izan behar du eta udaletxeak,
elkarlanean, babestu, apoiatu eta abar egin behar
du. Zentzu horretan pentsatzen dut udaletxeak
konpetentzien banaketa hori batzuetan ez daukala oso garbi.
J.M.M. Nik erakundetik erakundera egon
beharreko harremanez hitzegin dut, gero beste
gauza bat da zein pertsona dagoen batean zein
bestean. Adibidez, Arrasate eta euskararaen egoeran i buruz atera den azken bideoa ikusiz gero,
udaletxean nahiko zentratuta dago. Horrek ez dio
autoritaterik kentzen baina gauzaren batzuk
ahaztu egiten ditu akaso. Nik argi ikusten dut
herri-mailan AED udaletxea baino askoz ere
integratzaileagoa dela.
J.G. Bai, argi dago hasierako ez ulertzeak
gainditu egin direla dagoeneko. Gaur egun alderdi politiko guztiak konturatu dira AEDren helburuak euskararen aide 'dagoen edozein politikak
beregana ditzakeela. PSOEk berak ere argi
dauka AED zer den nahiz eta bere asmoak norabide horretan ez doazenez, ba... Alderdi politikoekin lankidetza modelikoa lortu da eta, bakoitza here tokian, horrela jarraitzea eskatuko nuke.
AEDk bere hasieratik eutsi dio gogor here apartidismoari, esan eta jardunetan, eta horren fruituak jasotzen an gara gaur egun.
J.M.M. Bai argi dago mamuen garaia argitu
dela. PSOEk berak jadanik AEDri onarpen hori
eman diola uste dut.

mugitzea. Nik ez dut sinisten, esate batera,
ARKO bat udaletxearen baitan. Jendeak ez luke
lanik egingo, jendeak `norentzako an gara lanean? galdetuko lioke bere buruari. Gure burua

"Behar dugun EuskaraPatronato horren helburua
euskara baldin bada, Udalak
gune bat eskaini behar du
eta parte hartzen
dutenek markatu beharko
dute ildoa”
JEXUS GARMENDIA

"Nik, oraingoz, egokiago
ikusten dut aholkularitzabatzorde edo plataforma bat,
esaterako hiru hilabetez
behin bilduko litzatekeena
aholkuak emateko,
hausnarketarako..."
JOXE MARI MUJII
konbentzitu behar dugu lehenbizi eta gero gainerakoena: autonomiarik gabe etorkizunik ez da
posible. Udaletxeko zerbitzua baldin bada, udaletxekoa da. Punto. Niri ez zait erakargarria egiten han esfortzu bat egitea.

llamar urte hauetan sentitu izan duzue
autonomiaren aurkako eraso edo antzerakorik?
J.M.M. Nire garaian, hitzarmenak egiten
hasi ginenetik elkarrenganako errespetu osoa
eduki dugu eta gero ARKOrekin ere berdin.
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Non somatzen duzu PSOEren onartze
hon.
J.M.M. Ekintzetan batez ere. Lehenetakoa
ATBkoa izan zen, telebista hasi eta gero; gero
haurren ekintzak, ludoteka... Eurek pertsonalizatu egiten dute, baina hori onartzen dut, horrek
egoera salbatzen duelako, eta pertsona bat, azken
finean, ez da mundua.
Zeintzuk izan dira izan dituzuen zailtasunik handienak?
J.G. Instutuzioekiko mesfidantza giro hori
oso deserosoa izan zen, nahiz eta orduko udaletxeko agintariak abertzale eta euskaltzaleak izan.
Baina une haietan ez ginen konpondu. Honi izan
da zailtasunik handiena. AEDko lana, bestela,
atsegina izan da.
J.M.M. Niretzat, AEDk PSOErekin harremanak izateko eduki duen interesa eta komunikazio ezina. Bestela ez dut izan zailtasun handi-

,JaztervØ

"Jexusekin ados nago, AED ezin da erraidoia izan; ekintzak eta zerbitzuak bideratzen diren neurrian,
juridikoki ere autonomizatzera jo behar dute".

rik, ez bada une zehatz batzuetako arazo finantzieroa. Bestetik haur eta gazteen jardunean zorte
apur bat ere eduki dugula uste dut, oraindik ez
baitugu izan inoiz istripu larri edo horrelakorik.

behar erabat. Batera jokatzen jarraitzea komeni
da, elkarren berri jakinez, elkarrekin zenbait
jokabide markatuz, baina ez du bat izan behar.

Nondik nora jo behar du AEDk, elkarte
erraldoi, beste elkarte txikiago batzuen sortzaile...
J.G. AEDk beti izan behar du gutxienezko
azpiegitura batekin aurrera egin beharko lukeen
erakundea eta hortik abiatu sortzera, mamitzera,
hausnartzera. Baina inolaz ere ezin du gigantismorantzjo. Buruan daukadana liberatu bat da,
eta gero haurren inguruko ekintza guztiek autonomo funtzionatzera jo beharko lukete. Azpiegitura handitzen doan neurrian, diru iturriak ere
bai eta une zehatz batean ez dakit horrek erakundea ez ote duen gehiegi lotuko. Konstantino
enperadora heldu zenean eliza morroitzan erori
zen eta bere zentru profetikoa betirako galdu
zen.
J.M.M. Jesusekin ados nago, AED ezin da
erraldoia izan, ekintzak eta zerbitzuak bideratzen
diren neurrian, juridikoki ere autonomizatzera jo
behar dute. ARKO froga bat da, gazteak izan
daitezke, baita emakumeak ere eta haurren
ekintzetarako Txatxilipurdik badauka bere
zuzendaritza-taldea orain norabide horretan eragiten an dena. Filosofia hori hedatua dugu, besteak ez du zentzurik. Hala ere ez du sakabanatu
-
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Ikutu dezagun AED eta euskalgintzan
diharduten gainerako sujetoen arteko zeregina. AEDk izan behar du Arrasateko euskalgintzaren gidaritza eta koordinazioa ala,
AEDk garrantzi handia izanik, beste erakunde guztiekin batera beste erankunde handi
bateko partaide izan behar du.
J.M.M. Ez dakit hemendik lau urtetara nola
egongo garen, baina une honetan nahiz eta AED
handitu egin den eta eragina izan, oraindik ez
gara gauza handirik, oraingoz uste dut horrela
jarraitu behar dugula. Inoiz patronatoa planteatzen bada ikusi beharko da zeintzuk sartzen
diren, nola... Une honetan ez ditut ikusten AEDtik sortutako taldeak elkarren artean egituratu
gabe eta beste plataforma batean sartuta. Oraingoz AEDko taldeak sendotzea da lehena eta gero
ez diot arazorik ikusten patronatoari. Hala ere,
nork koordinatuko du hori, zein elkarte-mota
izango da... argitu beharreko galderarik bada.
J.G. Nik uste dut AEDk ezin dituela bere
baitan koordinatu herrian euskalgintzan diharduten aktore guztiak. Beste erakunde zabalagoa
behar da eta AED hor bat izango litzateke baina
bat hori oso berezia. AEDren helburu bakarra
euskara bultzatzea izango litzateke. Denei kon-

"Ni beste inork agintzen
duen egitura batean jartzeak

kezkatzen nau"
JOXE MARI MLJIKA

tuak eskatuko liekeen erakundea izango litzateke, udaletxetik hasi eta gainerako guztiei. Patronato horren ekimen administratiboa eta juridikoa
udalean egon beharko lukeela uste dut. Bestela
ez daukagu lotura organikorik ikastoleki,
HABErekin, AEKrekin...
J.M.M. Esaten baduzu erakunde horren promotorea udaletxea izan behar dela, nik une honetan ezetz esango nuke. Udaletxean aginduko
duenaren pentzudan ez du egon behar euskalgintzak.
J.G. Kontseilu edo erakunde horren politika
erabakiko dute here partaideek. Udaletxeak ez
du politikarik markatuko, marko bat eskaini baizik, eta horretara behartuta dago gainera.
J.M.M. Udaletxeak patronato horn i erabaki
mailan eta bere politika egiten uzten badio,
orduan agian funtziona dezake.
J.G. Patronato horren helburua euskara ha!din bada, gune bat eskaini eta parte hartzen dutenek beraiek markatu beharko dute ildoa. AEDk
udaletxeari esijitu egin beharko lioke marko
egoki bat eman diezaion berea duen eginkizunari. Guztion topagune bat behar dugu eta nik uste
dut AEDk bultza dezakeela hon.
J.M.M. Nik, oraingoz, egokiago ikusten dut
aholkularitza-batzorde edo plataforma edo antzerako bat, esaterako hiru hilabetez behin edo bilduko litzatekeena aholkuak emateko, hausnarketarako... Horrek ez du inongo loturarik. Ni beste
inork agintzen duen egitura batean jartzeak kezkatzen nau... Aholkularitza erabiltzean ere kontuz, aholkularitza horrek norbaiti aholkua ematea
eskatzen du eta, gero hark martxan jar dezan...
Horregatik nahiago dut mahai edo antzerakoren
bat izan dadila, elkarrekin iritziak bateratzeko
eta zer egin daitekeen pentsatzeko.
J.G. Orduan ospa. AEDk ikusiko balu han
ez duela zereginik, aide. Horretarako askatasun
osoa dauka.
J.M.M. Kontua ez da erakundea uzteko
eskubidea izatea, eraginkortasuna izatea baizik
eta horretarako erakunde horren jarraipenaz
gain, helburu eta zereginak ere oso argi eduki
behar ditu, bestela alferrikakoa da.

goan izan duen eragina, edota ze harreman
mota izan duzue kolektibo horrekin...
J.M.M. Hon i argi daukagula uste dut, guk
lehentasuna euskaldungoari eman diogu, eta euskaldungo hori euskaraz jartzeari. Horren arabera,
erdaldungoa ere inguruan mantentzen saiatu gara
baina inoiz ez dugu planteatu haiengana bereziki heldu behar dugunik. Gero erdaldungo hori
zer den aztertzen sartuz gero, ikusi behar da
erdaldunak direla, baina, esate batera, galiziarrak, extremadurarrak eta andaluzak direla bereziki. Corazón de Encina (Arrasateko extremadurarren elkartea), Al Andalus (Andaluziarrena)
hor daude, galiziarrak ere bai, komunitate horiek
Arrasaten antolatuta daude, eta nik erdaldunak
definizioa baino nahiago dut katalanak, andaluzak, galiziarrak eta abar erabiltzea. Baina hori
beharbada ez da gure lan-eremu zuzena.
J.G. Nik uste dut AEDk, oraingoz, erdaldungoari eskaintzen diona B ereduko haurrei
eskaintzen diela, batez ere euren euskal jarduera
indartu eta sendotzeko aukera emanez. Erdaldungoarengana hurbiltzeko haurra da bitartekorik onena eta AED bide hori erabiltzen an dela
uste dut. Bestalde, erdal komunitateekin errespeto handia erakutsi dela uste dut, Corazón de
Encina eta abarrekin.
Gizartearen multzo bat gero eta gehiago
kontzientziatzen bada eta bestea ahaztu, ez da
posible bien arteko etena ere gero eta handiagoa izatea?
J.G. Ez, oinarria begetatiboki an delako
hutsune hori zokoratzen. Euskaldungoa eta beste
base hori -erdaldungoaren haurrak- an gara lan-

Nola baloratzen duzue AEDk erdaldun-
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Jazten,
"Euskal Herrian derrigor
behar da nazio-mailako
erakunde bat euskararen
aurkako erasoei aurre
egiteko. Gaur egun EHEk ez
du paper hori betetzen eta ez
da integratzailea"
JEXUS GARMENDIA

tzen gaur egun eta bide zuzenetik an garela uste
dut. Dena den, nik ikusten ez ditudan beste alor
batzuk ere egon litezke lantzeko.
J.M.M. Aurrerantzean bi eremu garrantzitsu
jorratu behar ditugula uste dut. Orain arte akaso
jaramon gehiegirik ez diegu egin baina abandonaturik ere ez ditugu utzi: enpresa mundua eta
irakaskuntza. Dena den, hor an gara, eta azkenean lantegi batean sortu da euskara areagotzeko batzorde bat, ofiziala, instituzionala. Hon i
garrantzitsua da oso, ez lortu lortu dugunagatik,
lor dezakegunagatik baizik. Baina, bai, hor
benetan mundu zaila daukagu... Eremu honetan,
adibidez, ahoz esan izan dut baina dagoeneko
idatziz esateko ere garaia bada: Euskal Herrian,
sortzen diren produktuetan, euskararen presentzia behartuko lukeen merkataritza- lege bat
beharko genuke. Bestela, jende askok justifikatzen du euskararen erabilera eza, "bai, hau La
Manchara doa, han ez dute ulertzen eta gainera
ez dute nahi..." eta horrelakoekin. Legez behartuz gero, jadanik ez legoke zergatik justifikatu
beharrik, legeak behartzen du eta kitto.
Bigarren eremua unibertsitate mailako irakaskuntza da, oraindik euskaldunagoa izan baitaiteke. Irakasle eskola, ETEO, UNED eta Eskola Politeknikoaz an naiz noski. Ikasle euskaldun
nahiko dagoela uste dut ikastetxe hauek irakaskuntza euskaraz eman dezaten. Haur hezkuntzan
an gara, Lehen hezkuntzan eta Hezkuntza ertainetan ere bai, baina etena datorren une bat heltzen da maila unibertsitarioan.
AEDren inguruan sortu den mugimendua
belaunaldi kementsu baten kontua da ala
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jarraipena ziurtatuta dago?
J.M.M. Ez dut kezka handirik AEDren
jarraipenari buruz, ja adin guztiak ikutzen ditugun garaian sartu gara eta jarraipena ziurtatuta
dagoela uste dut. Badakigu gazteen egoera pasokoa dela baina AEDk mugimendu hori egituratzen jakin behar du.
J.G. Ez dut uste etena gazteen aldetik etorriko denik, etortzekotan aurretik ibili izan garenon
aldetik ikusten dut. Une honetan etorkizuna ziurtatuta dagoela uste dut.
Ez al dago, beharbada, euforia gehiegi
azken hi urteetan -edo AEDren inguruan
sortu den gazte taldearekin.
J.M.M. Ez, AEDn batzuk egon litezke euforiko, baina AED bera, orokorrean, ez dut uste.
Une honetan euforiko daudenak gazteak eurak
izan daitezke.
J.G. Baina hori nondik datorren aztertuz
gero beharbada izan dezake loturarik Arrasateko
izaerarekin. Azkoitian, esaterako, nik ikusten dut
gazteak eliza edo bere inguruko mugimenduei
lotuago daudela, Arrasate laikoagoa da. Orduan
hemengo jende idealista edo lana egiteko gogoa
duen jendeak, gazteek, hor dute AED adibidez.
Hon ek ere azal dezake apur bat euforia hon.
-

Herriko leihatila utzi eta nazio mailakora
pasatuz, nola koordinatu izan da AED euskalgintzan eta aurrera hegira nola aurreikusten
da eremu hori?
J.G. Hasieran EKBrekin aritu ginen. Uste
genuen han egotea garrantzitsua zela baina
hasieran behintzat, nahi bai baina ez genuen
lortu elkarren arteko Ian jatorra. Euskal Herrian
Euskarazekin gutxiago oraindik. Gero uste dut
hobeto funtzionatu izan dela.
J.M.M. Gaur egun ez gaude EKBn, Debagunen gaude. Egia da hasieran AEDk espektati-
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"Elkarteei galdetzen badiezu `Zer behar duzu?', elkartea barrura begira dago, zilborrari
begira, ez du beste mailako erakundetze beharrik ikusten" (J.M.M.).

bak izan zituela EKBrekin baina denboran zehar
AEDk hasieratik jarritako bidea jarraitu du, hots
ekintzak eginez, eta EKB beste mundu batean
zebilela zirudien, koordinazio kezkekin eta abar..
Gure kezkei ez genien topatzen erantzunik
EKBn. Guk EKBn hainbat planteamentu azaldu
ditugu behin eta berriz, eta, beharbada, ez zaigu
jaramon gehiegirik egin.
Duela bi urte inguru egin zen EKBren Biltzar Nazionalean, guk Debagunetik txosten bat
aurkeztu genuen eta han geratu zen, ez zitzaigun
kasurik egin. Ez geunden egikera berdinean eta
orduan utzi egin genuen.
Non zeuden baina desberdintasunak?
J.M.M. Uste dut azken bizpahiru urteetan
euskara elkarteen filosofia ulertzen an dela.
Elkarteak ez dira sortu EKBren inguruan -ez
aurka ere, noski- baina beste era batera sortu
dira, eta hori da fenomenoa. Ezberdintasunak
non dauden, bada, egikera desberdinetan gaudela; gure arazoa eguneroko ekintza da, eta
EKBrena koordinazioa diotenez.

Orduan, komeni da herri mallan eta
maila nazionalean diharduten erakundeek
zelabaiteko harreman-gune amankomun bat
edukitzea? Eta une zehatz batzuetan herrietako elkarteen artean eraman daiteke nazio
mailako dinamikarik?
J.M.M. Honi zen guk txosten hartan esaten
genuena, zerbait egitekotan euskararen elkarteek
elkarrekin, bailarako federazio bat, edo nazio

mailako konfederazioa sortu beharko luketela...
eta gero gerokoak. Baina elkarteei galdetzen
badiezu "zer behar duzu?", elkartea barrura begira dago, zilborrari begira, ez du beste mailako
erakundetze beharrik ikusten.
J.G. Arrasaten AED sortu aurretik Euskal
Herrian Euskaraz (EHE) zegoen eta handik sortu
zen AED. Hura ideologizatu eta markatuegia
omen zegoen eta lehenengoa izan zen izena aldatzearena. Bestetik, Euskal Herrman derrigor behar
da nazio mailako erakunde bat, euskarak jasotzen
dituen milaka erasoren aurrean norbaitek ahotsa
altxatu behar duelako, besteak beste. Gaur egun
EHEk ez du paper hori betetzen eta ez da integratzailea. Ideologia batek gehiegi markatzen du.
EKBk, dakidanez, ez dakit egia noraino izango
den, nahi izan du irudi hori zabaltzea eta abar. Ez
dakit, EKBrekin ez naiz sartzen baina EHE berri
bat sortu behar dela uste dut, beste sigla batzuekin
bataiatu behar dela. AED eta bere gisako elkarteek beren esparru estutik irten eta egitura nazionaleko erakunde bat sortu beharko lukete; ez gubernamentala noski, eta alderdikeriak erabat baztertuko lituzkeena, AEDk baztertzen jakin izan duen
bezala. Zerbait falta zaigu eta uste dut datozen
ihardunaldietan gai hau aterako dela.
J.M.M. Bada, seguru asko AEDk ez du
jarriko mahai gainean.
J.G. AEDk ez baina beste norbaitek jarriko
du.
J.M.M. Gai honekin, beste batzuekin bezala, argi ibili beharko da. Kontutan izan oraindik
euskara-elkarteak ez daukagula nahiko indar
horrelako proiektu bat aurrera eramateko.
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