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• Argi dago edozein herritan euskara elkartearen jardunak euskararekiko sentsibilizazioa
bultzatu eta areagotu egiten duela. Oraingoan,
euskara elkarteen dinamika aztertu eta sakontzerakoan, sentsibilizazio-arloa modu honetara
aztertuko dut: euskara-elkarteek, herritarrok oro
har zein era guztietako entitateek (merkataritza,
kultur eta kirol elkarteak, erakunde publikoak,...)
euskarari ematen dioten tratamendua aldatzeko
edo hobetzeko egiten duten lana. Hau da, euskara-elkarteak euskararekiko atxekimendua eta
sentsibilizazioa areagotzeko aurrera daramatzan
kultur iharduera eta zerbitzuez gain (hitzaldiak,
jaialdiak, aldizkariak, lehiaketak,...), herrian euskararen "akuilu" izateko egiten den lana, izango
dugu aztergai.
• Ni neu AEDko partaide izanik eta elkarte
honek bere sorreratik sentsibilizazio arloa jorratu
duenez, AEDk arlo honetan egindakoaren azalpena egitera mugatzeko arriskuaren aurrean,
ahalegin berezia egin dut gaia here orokortasunean aztertzeko. Lanaren sujetoa herrietako euskara elkarte guztiak izanik, elkarteek, orohar,
arlo honekiko duten jarrera, ematen dioten
lehentasuna, benetan lantzen den edo ez aztertu
gura izan dut.
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1. EUSKARA ELKARTEEK ASUMITU
EDO BEREN EGITEKOTZAT HARTZEN
AL DUTE SENTSIBILIZAZIO LANA?
Galdera hau euskara elkarte gehienei egin
ondoren, argi eta garbi dago erantzuna: baiezkoa. Hogeitabi euskara elkarteri egin galdera
hori eta guztiek baietz erantzun dute. Inork ere
ez du erantzun "akuilu" lan hori asumitzen ez
duenik. Honek ez du esan nahi elkarte guztiek
maila berean lantzen dutenik, badira ezberdintasunak, baina lantzen ez dutenek, ahalmenik ez
dutelako da eta beren mugatzat jotzen dute ez
landu ahal izatea.
Puntu hau argituz hasi nahi izan dut txostena. Izan ere, hain zatikatua eta horrenbeste liskar, konponezin eta ezinikusi dagoen herri honetan (euskaltzaleen artean ere), jende askok -duela
gutxira arte, behintzat- ezinezkotzat jotzen zuen
ideologia, pentsakera,...ezberdinetako euskaltzaleek helburu zein praktika zehatz baten baitan
lana batera egin zezaketenik. Esan izan da, gainera, elkarlan hori lortuz gero, lan amankomun
hori oso mugatua izango litzatekeela, ekintza
"positiboak" egitea; hau da, kultur zerbitzuak
eskaintzea. Uste izan da pentsakera eta ikuspegi
ezberdinetako jendea bildu duen elkarteak erreibindikazio eta sentsibilizazio/presio/motibazio
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(nahi duzuen eran deitu) lanik bideratzea ez
lukeela posible izango.
Guzti horren aurreran honakoa da nere
ustea: herrietako euskara elkarteek, oro har, lortu
dute edo/eta lortzen an dira batasun-gune izatea,
herritarren eta era askotako entitateen errekonozimendua izatea; eta hori lortzeko euskara elkar-

"Uste izan da pentsakera eta
ikuspegi ezberdinetako
jendea bildu duen elkarteak
erreibindikazio eta
sentsibilizazio (presio),
motibazio lanik bideratzea ez
lukeela posible izango"
te hauen lana ez da mugatzen jarduera "positiboak" antolatzera. Euskara elkarteek sentsibilizazio/presio Ian hori bete egiten dute edo bete nahi
dute eta hori ez da oztopo euskatzaleek lanari
elkarrekin ekiteko.

2. ZERGATIK ASUMITZEN DUTE
ELKARTEEK SENTSIBILIZAZIO ARLOA
LANTZEA?
Euskara-elkarteak euskaltzaleontzat gustoko
ez den egoera bati aurre egiteko sortzen dira.
Euskara-elkartea sortzen dutenek hainbat kezka
dituzte:
• Euskarak eguneroko bizitzan duen presentzia eta erabilera eskaxa.
• Herritar zein entitate gehienetan euskararekiko jarrera eta benetako praktikaren artean
dagoen desoreka nabarmena. Desoreka hori euskaraz ikasi duten gaztetxoen artean nabarmendu
egiten da eta horrek kezka bizia sortzen du.
• Badira herrian euskara sustatzen duten
hainbat entitate: irakaskuntzan, euskalduntzealfabetatzean, udaletxean,.. baina nahiz eta guzti
hauek eta gehiago egon, hauek ez dira nahiko,
"zerbaiten" falta somatzen da. Entitate horiek
hortxe an badira ere euskara gizarteratzeko, eguneroko hizkuntza bilakatzeko, euskaraz bizi nahi
dugunok minoria gara leku gehienetan, galduta
gaude erdararen itsasoan.
Leku gehienetan egoera halakoa delako,
egoera hori aldatu nahian sortzen da Euskara

Elkartea.
Elkarteak bere izaera eta nortasuna bilatu
eta finkatu egin behar du: ez izatetik zerbait izatera pasa behar du; zerbait izate horretatik, ezaguna, eragilea eta erreferentzia-puntu izatera iritsi behar du.
Edonola, dinamika biziko elkarte finko eta
sendoa izatea ez da nahikoa. Euskara ezin da
izan Elkarte horren eta lehen aipaturiko entitateen egitekoa bakarrik. Euskara elkarteek berezko
dinamika eta lekua izan behar dute baina hori ez
da nahikoa. Euskara denona denez, herritar zein
era guztietako entitateek bere egin behar dute.
Hau da, euskara elkartea "nor" denean, eragin
egin behar du, sakabanaturik dauden euskaltzale
guztion ipar, erreferentzia eta bilgune izan behar
du. Honela, Euskara Elkarteak, egoeraren arabera, gure hizkuntza galtze prozesutik, impasetik
edo geldokeriatik ateratzeko motor soziala izan
behar du. Ez da izango, zorionez, motor bakarra,
arlo zehatzetan euskalgintzan an diren gainerako
Entitateak ere ezinbesteko motorrak baitira.
Hauekin batera lana eginez, ilusioz eta indartsu,
sare koordinatu, eraginkor eta erabakiorra osatzea da gakoa.

3. NOLA BETETZEN DUTE ELKARTEEK SENTSIBILIZAZIO LANA?
• Euskararen normalizazio-prozesua luzea
eta mailakatua dela argi dute elkarteek eta honek
eragina du beren jardueran. Garbi dute elkarteek
noizean behin kanpaina indartsu bat egiteak ez
duela eragin handirik: Etxafleruak botatzen direnean moduan, kanpaina hauekin zarata asko ateratzen da, baina gero ia ezerezean gelditzen dira.
Publizitate kanpainak egitea —gure animoa
jasotzeko eta pozerako besterik ez bada ereegitea ondo badago ere, argi eta garbi dago
hauekin bakarrik ez goazela ira. "Kanpanitis"aren garaiak pasatu dira eta sentsibilizazio/presio-lana arloka, mailaka eta, azken batean
modu askoz ere pertsonalizatuagoan egin beharra dago.
Sentsibilizazio lana, NOLA? galderari erantzuten dioten beste ezaugarri batzuk hauek dira:
• Jendea irabazi. Salaketa edo kritika
publikoa (komunikabideetan gutunak,...) azken
fasea da, aurretik beste fase asko bete behar dira.
Gakoa ez datza hainbat entitate edo pertsona
salatzean eta pozik geratzean, jendea irabaztean
baizik. Honetarako, lan ixilaren garrantzia handia da: datuak bildu, prebentzio eta jarraipenlana egin, onartzeko moduko proposamenak
egin eta konpromezuak jaso, salaketa edo kritika
pribatuak egin,... Guzti hauek eginez, nahiz eta
hernian zarata handirik atera ez, jendearen jarrerak aldatu egiten dira eta denbora pasa ahala
aurrerapausuak neurtu ahal dira. Honek ez du
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"Lan ixilaren garrantzia handia da: datuak bildu prebentzio eta jarraipen-lana egin,
onartzeko moduko pro posamenak egin eta konpromezuak jaso, salaketa edo kritika
pribatuak egin".

esan nahi aurreko bide guztiak urratu eta gero,
jarrera eta praktika negatiboaren aurreran, kritika
publikoa egin behar ez denik. Baina hau beti
ezinbesteko azken urratsa izango da eta diplomatikoa gainera; izan ere, gure hizkuntza normaltzeko, kritikatzen an garen horren jarrera-aldaketa beharrezkoa izango baitzaigu.
• Egoera kaxkarra izanik ezin zaio guztiari
aldi berean heldu. Lanean hasteko eta lan gaitasuna kontutan izanik, lehentasunak finkatzen
dira eta efektu biderkatzailea duten agente, zerbitzu eta iharduerak lantzen dira.
• Egiten den lanak, serioa, planifikatua eta
ahalik eta jarraipen zehatzenarekin izan behar
du.
Euskalgintzan urte asko eman ditugu ezer
zehatzik eta neurgarririk eskatu gabe "euskararen aldeko" jarrera ona (sinadura,...) eta laguntza
(ekonomikoa batez ere) baizik. Honek bere eragina badu. Elkarteei inkesta egiterakoan batek
baino gehiagok era honetako komentarioak egin
ditu: merkataraiei, adibide bat jartzeagatik, euskararen erabileran aurrerapausuren batzuk emateko proposamena egin eta erantzuna, nola ez,
baiezkoa. Handik egun edo aste batzuetara "kontuak eskatzerakoan" merkataria, harrituta, "a!
baino hau serio doa ala?"
• Garrantzitsua da aurrera eramaten den
sentsibilizazio/presio lanaren inguruan adostasuna edo kontsentsusa egotea Elkartean. Oso jende
mota ezberdina biltzen da Elkarteetan eta ez
bakarrik ideologikoki, Elkarteetan ezaugarri oso
ezberdineko jendea dago, adin, ohitura, lana egi-
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teko era eta esperientziari dagokionean. Normala
da batzuk "odol beroagoak" izatea, beste batzuk,
berriz, "diplomatikoagoak". Gakoa ez datza,
hala ere, gogor edo biguna izatean, "zarata" asko
edo gutxi ateratzean, baizik eta "akuiku" lana
bete behar dela eta, egiten dena denok onartzean.
Honetarako garrantzitsua da polemiko edo erdi
polemiko izan daitekeena Elkarteko Zuzendaritza Batzordean aztertzea eta onartzea. "Akuilu"
lana, sarritan desatseginena den lana, ez da sentsibilizazio arlokoen gauza, baizik eta elkarte
osoarena: honela, bada, daukan indar guztia,
errekonozimendua, bazkide kopurua, etab. erabili egin behar dira zeregin honetarako.
• Elkarteek sentsibilizazio lana bideratzeko
lan-talde bat dute, lan-talde honek izen asko
hartzen ditu: Motibazio taldea (Eibarren), Normalizazio taldea (Tolosan), Kanpo-harreman taldea (Arrasaten),Kalegiroa taldea (Beasain), Hitzarmenaren Ian taldea (Zumarra-Urretxun)
baina guztien kasuan helburua bakarra da, aurrez
aipaturiko parametroetan sentsibilizazio-lana
bideratzea herrian.
4. ZER EGITEN DUTE ELKARTEEK
SENTSIBILIZAZIO ARLOAN?
Aurrera eramaten diren ekimenak azaldu eta
aztertu aurretik, komentario argigarri pare bat:
• Elkarte gehienak oso gazteak direnez, ez
dute erabat definituta arlo honetan egin beharrekoa. Elkartea sortzea eta martxan jartzea lan

jaztelu
mardul eta, sarritan, neketsua izaten da. Bitartekoak lortzea, lan-taldeak jendez hornitzea eta
ekimen zehatzak bideratzea ez da bilera pare
batean bideratzen den gauza. Une honetan,
beraz, euskara elkarteen sentsibilizazio-motorra
ez dago oso helduta. Elkarteak sendotu eta finkatu ahala, askoz ere baldintza hobeak sortu beharko dira sentsibilizazio-lan hori modu eraginko-

netan azaldu ohi den puntu bat, zalantzarako
paradarik ematen ez duen puntu bat hau da
"entitateen elkarren arteko harremanak, ahoz
nahiz idatzizkoak, beti euskaraz izango dira".
Puntu garrantzitsu honetaz gain entitate bakoitzean -bai kanpora, bai barrura begira- euskararen erabilpenean urratsak ematen joateko hainbat
konpromezu hartzen dira eta hartutako konpromezuak betetzen joateko epeak jartzen dira.

"Gero eta errazago zaie
euskara-elkarteei dinamika
bideratzea, gero eta
informazio, esperientzia eta
eredu gehiago baitaude"

Elkartea martxan dagoen herri dexentetan
sinatu da Hitzarmena: Arrasate, Bergara, Tolosa,
Eibar, Iparraldean (EHEk bultzatuta),... Beste
herri batzuetan ere Hitzarmena helburu gisa dute
eta bideratzen an dira: Oñati, Aretxabaleta,
Errenderia, Beasain,... Eta oraindik lantzen ez
dabiltzanak ere: Hernani, Lasarte,.., beharrezkotzat eta helburutzat dute.

rrean bideratzeko: lan-kapazitate, heldutasun,
marketing, etab.en aldetik heldutasuna lortuz.
• Ni bertako partaide izanda, neuk esatea,
agian ez dago ondo, baina ebidentzia bat da
AED elkarteak eta Arrasatek, sentsibilizazio alorrean jorraturiko bidea (sentsibilizazio-arloa asumitzea eta lantzea, Euskararen Erabilera Areagotzeko Hitzarmena bideratzea,...) nolabaiteko
ispilu edo erreferentzia izan dela eta elkarte
askok esperienzia eta dinamika horiek aztertu
eta, egokitu beharrekoak egokituta, martxan jarri
dituztela euren herrietan. Hau dela eta, gero eta
errazago zaie elkarte berriei euren dinamika
bideratzea, gero eta informazio, esperientzia eta
eredu gehiago baitaude. Asuntua ez da, egun,
AEDn egin genuen moduan, lan-taldea sortu eta
zer egin pentsatu, kontrakoa baizik: ekimen
zehatza eraman behar dugu aurrera (Hitzarmena,
adibidez) eta honetarako hau behar dugu. Honela, proiektu eta eginkizun zehatzak edukiz, askoz
ere errazagoa da taldeak osatzea eta dinamika
bizian jartzea.
4.1. Euskararen erabilera areagotzeko Hitzarmena. (Hitzarmena aurrerantzean)
Euskara elkarte guztiak bat datoz Hitzarmenaren garrantzia azpimarratzerakoan. Hitzarmena zer den azaltzeko ez naiz luzatuko, ekimen
nahiko ezaguna baita. Hitz gutxitan esatearren,
hau da Hitzarmena: Herriko ahalik eta Entitaterik gehien, euren artean, euskarekiko hainbat
konpromezu eurenganatzea publikoki. Hitzarme-

Hitzarmenek helburu bakarra badute ere,
badira ezberdintasunak euren artean: Kasu batzuetan era guztietako entitatei ematen zaie
aukera (Arrasate, Ondarru,...), beste batzuetan
haurrak eta gazteak mugitzen diren entitateekin
sinatzen dira (Bergara, Eibar,...). Hainbat Hitzarmenetan konpromezu-maila bakarra da, beste
batzuetan aldiz, entitate ezberdinek euskararekiko bizi duten egoeraren araberako konpromezu
ak hartzen dituzte. Bestalde, aipatzekoa da Hitzarmen guztietan jartzen direla kontrol eta
jarraipen-mekanismoak.
Hitzarmenaren puntu hau lehentasunezkoa
denez elkarteetan, Hitzarmen ezberdinen deskribapen hutsa egin beharrean, hauen inguruko
hainbat komentario egingo ditut.
• Hitzarmengintza "ez dator zerutik"; hau
da, Hitzarmena sinatu aurretik lurrak landuta
egon behar du. Horretaz gain, Hitzarmena ez da
gauza isolatua, dinamika bizi eta zabalago baten
adar guztiz garrantzitsua baizik. Dena den, kasu
guztietan hala ez bada ere, sintomatikoa da Euskara Elkartea dagoen herrietan Hitzarmena
aurrera ateratzea eta gainerako herrietan ez.
• Euskararen normalizazioaren bidean urrats
kualitatiboa da Hitzarmena. Euskararekin zuzenean zerikusirik ez duten entitateek gure hizkuntzarekiko hainbat konpromezu hartzen dituzte publikoki. Eta hau gauza berra da.
• Hitzarmena ez da helburua baizik eta bitarteko bat, tresna bat. Pertsona eta entitateetan
"betidanik" errotutako jarrerak, ohiturak, inertziak,... aldatzea zein zaila den frogatu ondoren,
errealitatea aldatzeko eta urratsak pixkanaka
baina aldi berean etengabe emateko tresna.
• Hitzarmena ez da inposaketa, norberak
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aztems

"Hitzarmena ez da inposaketa, norberak sinatzen duen borondatezko ekintza baizik".

sinatzen duen borondatezko ekintza baizik.
• Hitzarmen hauen inguruan adostasuna eta
kontsensua ematen an da. Udal askok sinatu eta
bultzatzen dute eta Euskal Herri mailan euskalgintzan an diren entitate ezberdinek ere (HPIN,
Euskaltzaindia, EKB,...) bultzatu edo/eta ados
daude Hitzarmen horien garrantzia azpimarratzerakoan.
• Hitzarmenaren funtsa sinatzaileek harturiko konpromezua betetzean datza. Hau honela
izanik, Hitzarmenak gauza bizia izan behar du
eta entitate ezberdinei ahalik eta protagonismorik gehien eman behar zaie. Protagonismoa eman
Hitzarmena betetzerakoan eta baita aurrera begira ere Hitzarmenaren nondik-norakoak eta ardatzak finkatzerakoan.
Hitzarmenaren inguruko puntu hau bukatu
aurretik, aipatu beste egin nahi ditut antzerako
helburuekin aspaldidanik lanean an diren Udalerri Euskaldunak eta, ziur naiz, egongo diren eta
aipatu ez ditudan esperientziak.
4.2. Elkarteen salaketa-txaloketa I kanpoharreman motibazio / normalizazio /... taldeak
Izen horiekin eta gehiagorekin izendatzen
dira Elkarte ezberdinetan sentsibilizazio-arloa
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lantzen duten taldeak.
Talde hauen ekimenak, Hitzarmenarenaz
gain, ugariak dira. Hona hemen aipagarrienak
eta gehien errepikatzen direnak:
• LAN IRAUNKORRA: Lehentasunen eta
lan-kapazitatearen arabera, henian eragin handia
duten gauzen inguruan (egunkarietako herriko
kronikak, buzoietako publizitatea, euskararen erabilera zerbitzu-alorrean, hauteskundeak, herrian
burutzen diren jarduera garrantzitsuak: jaiak,...)
lan iraunkorra egiten da. Kasu askotan martxan
jartzen den lan-eskema honako han da: interesatuei gutuna bidali -hainbat kasutan hilera ere egiten da- eta proposamen zein eskaera zehatzak
luzatu eta ahal bada behintzat euren konpromezua
jaso; eskatutakoa edo adostutakoa zein neurritan
betetzen den edo ez jakin ahal izateko jarraipen
lana egin; jasotako datuak aztertu eta ondorioak
atera; ateratako ondorioak kaleratu komunikabieetara oharrak bidaliz, diptikoak kaleratuz, erakusketa publikoak eginez edo interesatuei, berriz ere,
gutunak bidaliz. Aurrez aipatu dudan moduan Ian
iraunkor honen fase asko ez dira publikoak izaten, nolabait esateko "sator lana" egiten da. Dena
den, emaitzen daturik positibo eta negatiboenak
publiko egitea komeni da; izan ere, hainbat gauza
beti ere publiko egiteak geure eragina biderkatu
egiten baitu, entitate ezberdinok serio eta fin
gabiltzala konturatzen direlako eta herrian zein
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herritarren artean sentsibilizazio eta kontzientziazioa handitzea lortzen delako.

badira aipatzeko modukoak diren jarduera eta
bitxikeriak:

• MATRIKULAZIO KANPAINAK. Ez da
elkarteen lana euskarazko klaseak ematea, baina
bai, ordea, beste entitate batzurekin batera herritarrak motibatzea Motibazio hori landu nahian
eragin egiten da eskola-munduko zein euskaltegietako matrikulazio-garaian.

• Sentsibilizazio arloan burutzen diren beste
hainbat jarduera:

"Hitzarmengintza `ez dator
zerutik'; hau da, Hitzarmena
sinatu aurretik lurrak
landuta egon behar du"
• EKINTZA APAL ETA PUNTUALAK
Ugariak dira aurrera eramaten diren ekintza
apal eta puntualak:
• Pegatinak: Gehien erabiltzen direnak bi
eratakoak dira: Herriko jaietan euskararen ahozko erabilera bultzatzeko mezua zabalduz ateratzen diren pegatinak batetik. Bestetik, herri
dexentetan idatzizko erabileran eragina izateko
"eta hau, zergatik ez euskaraz?" dioen pegatina.
Pegatina hau erdara hutsean edo gehien bat erdaraz dauden errotulu, kartel, etab.en gainean jartzen da. Nahiz eta noizbaiten haserraldiren bat
sortu, eragin handikoa suertatu da.
• Egutegiak: euskararen inguruan mezuren
bat zabalduz, hainbat elkartek egutegiak ateratzen dituzte.

• Eskoriatzan, Axtroki elkarteak bertako
udalak onarturiko euskarekiko udal ordenantzaren jarraipena egiten du.
• Arrasateko jaietan, jai-giroan eta barraka
munduan eragin nahian, euskal tonbola jartzen
du AEDk.
• Beasaingo "Ai geala" Elkarteak, "kale
giroa" taldearen bidez, gazteek kalean euskaraz
egin dezaten lagundu asmoz, tabernetan euskal
musika jartzeko gestioak egiten dituzte,...
• Antzuolan, elkarte gastronomikoek euskaraz funtziona dezaten, gutunak, pegatinak eta
beste "presio" bide batzuk jarri dituzte martxan.
• Donostiako Bagerak, Institutuetan soziolinguistika ikastaro laburrak antolatzen ditu.
• Badira sentsibilizazio-arlo honetan kokatzen diren gauza gehiago: afariak, euskararen
erabilera neurtzeko kale-neurketak, bazkide kanpainak,...
Puntu honekin bukatzeko, elkarteen lana
bideratzeko baldintza-ezberdintasuna aditzera
ematen diguten aipamen pare bat:
• Elkarte dexentek pegatinak kaleratzen
dituzte. "eta hau, zergatik ez euskaraz?" dioen
pegatina, adibidez. Tolosako kasuan, berriz,
pegatinak edo eranskailuen bidea hasieratik baztertua dute.
• Donostiako kasuan, Bagerakoak kexu dira

• Autobusak: Kasu askotan elkarteen egitekoa da Euskal Herrian urtean zehar euskararen
inguruan burutzen diren jai eta ekitaldi ugarietara (Ikastolen jai-egunak, Egunkaria-eguna,...)
autobusak antolatzea. Eskaintzen den zerbitzu
hau sentsibilizazio-arlo honetan kokatzen dute.
• Sentsibilizazio arlo honetan kokatu ohi
dira, halaber, behin Elkarteak bideratzea onartzen duen kasuetan, "Kanpoko" lanak; hau da,
egutegien salmentaren bidez Seaskari laguntzea;
Argia eguna antolatzea; Euskaldunon Egunkariaren aldeko kanpaina (tonbola,...) bideratzea edo
parte hartzea.

hin i batean jendearengana modu eraginkorrean
iristeko dauden zailtasunak direla eta. Honen

aurrean auzoetara heldu nahi dute, Hitzarmena
auzoka bideratuz etab. Txanponaren beste aldea
Antzuolan dugu, Idolaz-ekoek diotenez, herri
txikia izanik sentsibilizazio-arloan eragiteko
duten arazorik handiena, jendeak elkar gehiegi
ezagutzearena da. Zein izango ote da arazo
larriagoa?
4.3. Lan-mundua
Hau bai beste mundu bat dela. Elkarteak
arlo askotara eta jende askorengana heltzen badira ere, Ian-mundua ia erabat kanpo gelditzen da.
Elkarteek lortu dute hainbat kasutan zerbitzualorrean, profesioanalen artean, etab. eragina
izatea baina lan-mundua (batez ere lantoki ertain
eta handiak) kanpo gelditzen dira.

• Aipaturiko ekimen guzti hauetaz gain,
Elkarte ezberdinetatik jasotako informazioetatik
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JaztendØ

"Elkarteak arlo askotara eta jende askorengana heltzen badira ere, lan-mundua ia erabat kanpo gelditzen da".

Aztertutako hiru elkartetan daude lan-munduan eragiteko taldeak: Arrasaten eta Ofiatin
EUSKALAN izeneko taldeak eta Beasaingo "Al
geala" sortu berriak martxan dituen 5 lantaldeetatik bat "lan-mundua" izenekoa da. Beraz, argi
esan beharra dago, lehentasunak direla, lankapazitatea dela, etab. lan-munduan eragiteko
ahalegin gutxi egin dela. Kasurik gehienetan,
arlo honen garrantzia nahiz eta nabarmena izan,
Elkarteetan baldintzarik ez dagoela arlo honetan
Ian planifikatu eta iraunkorra egiteko da arrazoia.

plangintza integralagoak. EUSKALANek hango
eta hemengo esperientziak jaso ditu eta azkenaldi honetan, bereziki, bi dira aztertu dituen lan eta
esperientziak. Euskararen Aholku Batzordeak
1990eko apirilean kaleraturiko "Euskararen normalizazioa enpresa-munduan: oinarrizko irizpideak" batetik eta, bestetik, HPINk Elhuyarren
partaidetzarekin Antzuolako Elayn, Goierriko
CAFen eta beste enpresaren baten martxan jarri
dituen "plan pilotoak". Plan piloto hauen Ian
eskemak oso baliagarriak izan zaizkio Euskalani
bere bidea argitzeko.

Arlo honetan, bere muga eta guzti, esperientzia sendoena Arrasateko EUSKALANena
da. Talde hau 1986ko urrian sortu zen AEDren
talde moduan, lan-munduan eta honen baitan
enpresa munduan, barne harremanetan zein
enpresen artekoetan euskararen erabilera suspertzeko.
Zazpi urte hauetan, EUSKALANek, ekimen
asko eraman ditu aurrera, batez ere eragintzalanetan eta lan-munduko jendeak euskara ikasteko eta alfabetatzeko matrikulazio kanpaina bereziak eginez; euskarazko klaseak lantegietan emateko bideak jarri.
EUSKALAN aspaldi konturatu zen ekimen
eta eskaera puntualez gain, beharrezkoak direla

Lan-munduari eta EUSKALANi buruz
orriak eta orriak idatz daitezke baina ez naiz
luzatuko. Izan ere, hilabete honetan bertan, BAT
soziolinguistika aldizkariak kaleratuko duen
hurrengo zenbakirako, EUSKALANeko bi partaidek artikulu luzea idatzi baitute lan-munduaren eta EUSKALANen inguruan. Lan-munduaren arlo honetan interesa duzuenok, beraz, badakizue EKBk argitaratzen duen BAT aldizkariaren
9. zenbakian duzuela informazio zehatza.
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Puntu hau bukatzeko eta arlo honen garrantzia azpimarratzeko, aipaturiko artikuluan azaltzen den pan afo labur bat besterik ez dut aipatuko:
-

Jazten

,

"Kanpokoak izanda Euskal Herrian era gina duten agenteen artean interlokutore indartsu eta
kualifikaturik izatea ez al da beharrezkoa?".

" Arrasateko gazteei (gaur egun euskaraz
ikasten an direnei), bidea ez bazaie zabaltzen
lantegietan hizkuntz politika finkatuz, ez dute
lan-mundua euskaldunduko. Alderantziz, lanmunduan euskarari bideak zabaltzen ez badizkiogu, beste arlo batzuetan egindakoa pikutara
bidaltzeko arriskua dago".
5. SENTSIBILIZAZIO LANA AURRERA ERAMATEKO ELKARTEEK DITUZTEN ZAILTASUN NAGUSIENAK.
Bi dira euskara elkarteek sentsibilizaziolana modu eraginkorrean bideratzeko dituzten
zailtasun nagusienak:
I. Elkartearen lan ahalmenarekin eta bitartekoekin zerikusirik zuzena duena.
Elkarte batek bere jarduna aurrera eramateko dituen zailtasunak balio dute sentsibilizazio
arloa jorratzeko dituen zailtasunak aipatzeko.
Zailtasunak "betikoak" dira: jende falta, diru eta
azpiegitura falta,...

Faktore horiek areagotu egiten dira sentsibilizazio arloari dagokionean. Izan ere arlo honetarako dirua lortzea zailagoa da, sarritan egin
beharrekoa ez da Ian goxoa eta esker onekoa,
egiten den lanak askotan, eta hasiera batean
gehien bat, ez ditu lortzen finkaturiko helburuak,... Ea adibide batekin hobeto ulertzen den
esan nahi dena: astekari bat ateratzeko, nahiz eta
Ian ugari egin behar eta burukomin handiak
pasa, egiten den lana begibistan gelditzen da,
dirua lortzea (Udaletxetik, publizitatetik, etab.)

errazagoa da, ez duzu Mor zirikatzen, bertan egiten den lana oso publikoa eta esker onekoa izan
ohi da,... Elkarteetan sentsibilizazioa/presioaren
garrantziaz jabetuta dagoen jendea izatea premiazkoa da eta pertsona hauek burutuko duten
lanak nahiz eta oihartzun, errekonozimendu,...
gutxiagokoa izan hasiera batean behintzat, denboraz etorriko dira aurrerapausuak, jarrera aldaketak, eta egindako lanaz pozik egoteko moduko
motiboak.
2. Zailtasunak ez dauka Elkarteen kapazidadearekin zerikusirik. Herrietako euskara elkarteek herri-mailako hedapena eta eragina dute baina
herri bateko entitate eta zerbitzu garrantzitsu
askok eta askok ez dute herri-mailako hedapenik, eta Euskal Herri mailako hedapenik bakarrik ere ez. Komunikabideek, bankuek, kotxekontzesionariek, zerbitzu-publiko ugarik, aseguru-etxeak, etab.ek. beren erabaki-guneak herritik
kanpo dituzte, eta kasu gehienetan, Euskal Herritik oso urruti daude. Aipaturiko guzti hauek izugarrizko eragina dute herritarrengan bainan bertako euskara elkarteei ia ezinezkoa zaiei halako
entitate handiei bere ikuspuntuak, helburuak,
etab. azaltzea eta are gutxiago hauengan eragina
izatea.
Herrietan euskara elkarteek asumitzen eta
bideratzen duten lan hau, nork betetzen du Euskal Herri mailan? Herrietan euskararen sustapenerako elkarteak interlokutore izatea lortzen an
diren bezala, kanpokoak izanda Euskal Herrian
eragina duten agenteen aurrean interlokutore
indartsu eta kualifikaturik ez al da beharrezkoa
izatea? Gaur egun herrietako tabernari, dendari
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azte

"Ni hemen, eta aide guztietan, zorotzat naute, batez ere euskaitzaletasunean itsu-itsuan an
naizelako. Zorionez ni bezalako txoroak badatoz atzetik: horixe behar dugu euskara
biziarazteko" (Jokin Zaitegi. 1956).

txiki etab.ekin urratsak ematen an bagara ere,
"zerbitzu handi" guztiak, publizitaterako,
etab.etarako medio gehien dituztenak, enteratu
ere egiten al dira hemen gure hizkuntza dugula
eta berau dagoen tokitik atera eta normalizaziobidean jarri nahi dugula askok eta askok?
Hor gelditzen da nere kezka eta egoera honi
erantzun eraginkorra bilatzean dago koxka.
6. ARLO HONEN INGURUKO ZENBAIT ONDORIO

• Sentsibilizazio arloa lantzea asumitu egiten dute euskara elkarteek eta berauen ardatzetako bat da.

• Garai bateko "kanpailitis"a gainditua da
eta lan planifikatua egin behar da. Egoera eta
indarraren arabera jarri behar dira lehentasunak.
• Elkarteetan euskarazko zerbitzuak eskaini
eta sentsibilizazio-lana egiten da. Beste modu
batera esanda, "ekintza positiboak" eta "akuilu"
lana uztartu egiten dira. Elkarteak ez du izan
behar enpresa-zerbitzu bat eta ezta zirikatzaile
talde bat soilik. Elkarteek hainbat jardueraren
bidez (aldizkaria, lehiaketak,...)lortzen duten
prestigioa sentsibilizazio-alorrean erabili egin
behar da. Herritarrek begionez ikusi behar dute
euskara elkartea, baina, aldiberean, neurri batean
behintzat (geure herrietan euskarekiko jarrera eta
praktikaren arteko aldea hain handia izanik)
"inkomodo samarra" izan behar du askorentzat
elkartearen jardunak.
• Eta azkenengo ondorio edo erreflexio bat.
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Gustokoa ez den egoera bati erantzuteko sortzen
da euskara elkartea. Euskara elkarteek egiten
duten lana —euskalgintzan beste entitate batzuk
egiten duten lanaren osagarria— herri mailan
sentsibilizazio lanaren motorra, koordinatzaile,
sustatzaile bihurtzen dira. Terrenoa landuta
dagoenean posible egiten da entitate ugarik sarritan aipatu dudan Hitzarmena sinatzea. Hitzarmenkideak, ez dira mugatu behar "betikoek"
eskatzen dietena betetzera. Hitzarmenkideak
euskalduntze-prozesuaren agente bihurtu behar
ditugu, euskararen normalkuntzaren eragile.
Honela lortuko dugu euskararen sustapenerako
motorrak ugaltzea.
Jokin Zaitegi arrasatearrak, 1956. urtean
Parisen burutu zen 1. Euskal Mundu Biltzarrean
honako hau esan zuen: "...Hilabete hauetan barnean ibili naiz: ni hemen, eta aide guztietan,
zorotzat naukate, batez ere euskaltzaletasunean
itsu-itsuan an naizelako. Zorionez ni bezalako
txoroak badatoz atzetik: horixe behar dugu euskara biziarazteko".
Gaur egun euskaltzaletasunean an garenok
asko gara eta modu koordinatuan Ian egitea lortzen an gara. Euskara eta euskal kultura normaltzeko atzetik etorriko diren txoroak beharko
ditugu, baina ondorengoei gauzak errazago jartzeko. Goazen bada, euskararen sustapenerako
motorrak ugaltzen, gure herriak "txoroz" betetzen, etorkizunean txoro euskaltzalerik egon
beharrean euskaldun normalak egon daitezen.

