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Euskalgintzan, bai,
eta adorez
eta atseginez!
ehenik eta behin, labur bada ere, azaldu
egingo dut zer den Adorez eta Atseginez
mintegia.

apaintzeko nola edo hala. Gogoratu egin behar,
beraz, mintegia dela Txepetx-en ideien logikaren
erdigunea.

Mintegiaren ekimena duela hiruzpalau urte
hasi da hainbat pertsona ohartzen hasi garean ez
garala jokatzen an herri honetan eskuragai
dugun informazio guztiaz baliatuta. Beste modu
batera esanda: batzen hasi gara hainbat lagun
etorkizuna ez dagoela politikaren baitan uzterik
konturatuta, horrek ez dakarkigula odol txarra
eta etsipena baino barreiatuta gabiltzan bitartean
aukera politikoen esanetara: euskaratik eraiki
behar den diskurtsoa eta euskararen lehentasunen mesedetan.

Mintegikideok elkar aberasten dugu eguneroko praktikan ikasitakoekin eta, halaber, egiten
dugunaren arrazionalizazio teorikoa saiatzen
gara ematen ikastaro, hitzaldi eta ikerketa bidez.

Eguneroko praktikan bizipen horiek ditugunetako hainbatek, somatzen hasi gara Txepetxen
idatzietan aurkitzen dugula praktikan bideratu
nahi genuen aldaketaren zimentarri teorikoa. Eta
bat egin dugu Txepetxekin: euskal komunitate
linguistikoa eraikitzea eta botere politikoa komunitate horren behar izanetara egokitzea dira
lehentasunak orain eta gero.
Esatekoa da, ez dela falta gure inguruan
Txepetx-en ideiez baliatzen denik. Ideiez baliatu,
baina ez autorea insten den ondorioetara iristeko
baizik eta berak aurretiaz erabakita dauzkanak
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Informazioa energia-iturri dela dakigu geuk
bizi izan dugulako esperientzia hon. Eta hemendik
dei egin nahi dizuegu informa zaitezten; egin eta
egin aritu ezezik, behin edo behin geratu egin zaitezten eta hausnar dezazuen zer eta zergatik egiten
an zareten, forma eman diezaiozuen praktika horn
mezu orekatu eta orekatzaile bat dela medio.
Herrietako euskara-elkarteez aritzeko gaude
jardunaldi hauetan Arrasaten. Arrasatearra nauzue, eta herri honen berezko nortasunean sakontzen horrenbeste lagundu zuen Arizmendiarrietaren pasarte bat ekan i gura dut hona sarrera gisa:
diarrotasun apur bat on jaku; ezertarako ez
dela uste duen pertsonak, ez dio, izan ere, ezeri
ekin ere egiten.» -esaten zuen hark bizitzaren
azkenetan lan erraldoia egin eta gero.
-

Horixe esan nahi dizuet Arrasatetik, alegia,
gureak ez duela egin oraindik, badugula etorki-
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Nire laguna adorez dator
paseatzen atsegifía
ez ote ogu denon artean
berotutzeko premifía
diplomazia genduen len ta
oraintxe dator mitifía
zeinek ikaso badago hemen
gu maixu onak bagifía.

Lopategi
Adorez eta Atseginez Mintegia

"Euskaratik eraiki behar da diskurtsoa eta euskararen lehentasunen mesedetan".

zunik komunitate trinko bat osatzeko gai baldin
bagara. Eta gauza bera esan nahi dizuete, besteak
beste, Imano! Larraiiagak Elgoibartik, Axun
Aierbek Tolosatik, filaki Arruti Lasartetik, Fernando Muniozguren, Leire Narbaiza eta Kontxi
Kerexetak Eibartik, Andoni Mujikak Durangotik, Joseba Barriola eta Marije Manterolak
Donostiatik, Jon Ifiaki Izarzelaia eta Karmele
Perezek Arrasatetik, Dabid Agirre, Resu Abasolo eta Jon Sarasuak Aretxabaletatik. Eta Gasteiztik, Bilbotik, Irufletik, Baionatik,... Lanean an
gara, beraz, sentimenduak uztartuz praxiarekin
norabide teoriko unibertsala lagun.

man-sareak,...) gero eta errazago eta erakargarriago bihurtzen da euskaldun jokatu nahi izatea.
Herrietan gauzatu egiten dira hizkuntzaren
funtziorik gehientsuenak: zerbitzu ofizialak, pribatuak, kulturalak, pertsonalak, etab. Guzti
hauek euskaraz garatu ahal izateko bideak eralkitzen joatea da helburua.

b) kanporantz: nazio mailan euskararen
normalizazioaren sujetua (komunitate linguistikoa) azaleratuko bada noizbait, herri euskaldun(du)en batuketa baten ondorioa izango da
edo ez da izango. Nazio eta herri mailako dinamikak elkarren osagarri gisa ikusi bank, bada
oraindik kontrajarritzat aurkezteko gogorik daukanik. Gogoratu egin behar da, beraz, mesede
txikia egiten duela nazio mailako edozein
proiektuk baldin eta herrietan eta hiri-auzoetan
isladarik ez badauka, baldin eta proiektu hori
beste norbaitzuk egin behar dutena -luketenaesatera mugatzen baldin bada.

Duela 10 urte Arrasaten bide berri bati ekindakoan bezalatsu sentitzen naiz une honetan
Adorez eta atseginez mintegiko ideien bilakaerari dagokionean: inertziekin apurtzea ez da erraza
izango, baina posible den bide on bakarretik
goazenez, bidea eginez joango gara berandu
baino lehen: euskaratik eta euskararentzako.

HERRI MAILAKO EKIMENAREN
GARRANTZIAZ
Herria, intimitatearen eta nazioaren bitartean
kokatzen da eta bi funtzio hauen arteko bitartekaritza egiten du. Herri mailan egiten den ahalegin orok bi norabidetan eragiten du:

EUSKARAREN ERABILERA AREAGOTZEKO HERRI ELKARTEEN EGITEKOAZ
Sakonetik begiratuta, herri txikia, herri handia edo hiriburua izan, eta deseuskalduntzemaila handia edo txikiagoa izan, euskara-elkarteen egitekorik behinena euskaradunak elkarrengana lotzeko funtzioa betetzea da. Hon i
eginez, euskararenganako atxikimenduan
sakontzeko bideak erraztu egiten dira eta, aurre-

a) barrurantz: pertsonarengan, familian,
lagun artean, Ian munduan. Henri mailan euskaraz bizi ahal izateko zerbitzuak ugaritu ahala
(komunikabideak, astialdia, euskarazko harre-
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rantzerako, komunitate bat autorreproduzitzeko
gaitasuna irabazi.
Helburu hori erdietsi nahian eta zonalde
soziolinguistikoa gogoan izanda:
a) Euskararen erabilera parekatu egin
behar da herriko ezagutza-mailarekin. Dakienak egin ahal dezan eta ikasten an direnek non
txertatu izan dezaten zirkuituak zabaldu behar
dira.
Zonalde soziolinguistikoaren arabera egitekoen lehentasuna aldatu egiten da.
• Baldin eta pertsona, hizkuntz funtzio zein
lurraldeari dagokienean, nahikoa ezagutza badago, erabilerari lekua egin behar zaio zernahi
funtziotarako. Adibidez, ikasketak euskaraz egin
izan dituztenek lan-munduan euskaraz integratu
ahal izateko bideak zabaldu behar dira; edo
gehiengoa euskalduna den kasuetan edozer euskara hutsean egin ahal izateko bidea bermatu
egin behar da.
• Ezagutza-indizea txikiagoa den kasuetan,
berriz, ez dakitenek aurretiaz daukaten motibazioarekin parekatzera jo behar da eta ezagutzan
irabazi ahala, apurka-apurka, gune elebakarrak
osatzen joan. Borondatezko hitzarmengintza adibide ona izan daiteke.
• Euskaraz jokatzen hasteko modurik ez
dagoen kasuetan, bukatzeko, erdaraz jarraitu
beharko da euskararen aldeko jarrera ona areagotzen. Gogora dezadan ezer ez dakiena ere
laguntza handikoa izan dakigukeela gure zereginetarako perspektiba normalduz gero.

kortasuna da garatu behar duguna gero eta eleaniztunago izango dugun etorkizun hurbilari aurre
egiteko.
Eta, dirudienez, etorkizun hurbil horretan
nekez lortuko dugu euskara funtzioz funtzio erabileratik nagusitu ahal izatea erdarekiko lehian.
Uste badugu euskarazko era guztietako produk-

"Modaren iragankortasuna
baino, atxikimenduaren
eraginkortasuna da garatu
behar duguna gero eta
eleaniztunago izan go dugun
etorkizun hurbilari begira"
zioa erdarazkoen parera iritsi bitartean ez garela
normalizatzen hasi, jai dugu. Gure egitekoen
motorra motibazioa baino ezin daiteke izan
hasiera batean, noizbait erabileratik nagusitzera
iritsiko bagara. Behin eta berriro gogorarazi
beharrean gaude, herri honetan, malkenospese,
ez dela euskal elebakarrik apenas geratzen ion.
Horra hor (in)formazioaren beharra normal
jokatzen hasteko egoera desorekatuan bada ere.
Esan berri dugu euskara-elkarteen egitekorik premiazkoena euskaldunen arteko zubi-lana
egiten hastea dela. Honi horrela da. Gaineratu
egin nahi dut, edozein modutan, egi a horren
beste erdia zein ikusten dudan: hizkuntz-ezberdintasunean berdintasunez jokatzen ohitu
behar dugu.

b) Parekatuz doazen ezagutza eta erabilera horiek uztartu egin behar dira motibazio
konszientea dela medio.
Euskararen erabilera hedatuz eta hobetuz
joan dadin, dagoeneko ez zaigu apenas geratzen
«besterik ezean euskaraz egin behar» edota
«zelan egingo dot, ba, euskaraz ez bada» esaten
duenik. Euskaraz egiten duenak horrela egin
gura duelako egiten du; ez du egiten euskaraz,
besterik gabe, euskaraz badakienak, egin egiten
du, ordea, egin nahi eta egiteko biderik urratzen
duenak.

Aipa dezadan azken bolada honetan gero eta
gehiago kezkatzen hasi nauen kontu bat. Behin
baino gehiagotan eta leku baten baino gehiagotan, iruditu zait, irabazten dugun terrenoaren
apurra beste norbaitzuri ziria sartuz lortzen
dugula. Hau da, esplikazio handirik gabe, egin
egiten dugula euskararentzako mesedegarri iruditzen zaigun hori, askotan horrek ekar ditzakeen
ondorioak gehiegi hausnartu gabe.

Pertsonarenganaino iritsi behar den motibazio konsziente hori edo dago edo ez dago, eta ez
badago sortu egin behar da. On izango zaigu
euskara «modako» bihurtzea, baina, hori bai,
inoiz izateari utziko ez dion segurantza daukagunok gehientsuenak bagara; bestela ez. Modaren
iragankortasuna baino atxikimenduaren eragin-

Erdararen fundamentalismoaren aldeko
ideologoek hasi dira esaten Aontsentitzea» eta
«konbentzitzea» ez direla gauza bat eta bera; hau
da, euskaldun ez direnak gogo txarrez an direla
jasaten egiten duguna eta ez daukagula indarrik
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proiektu erakargarririk -konbintzenterik- eskaintzeko. Egia ote?
Hizkuntza-plangintzaren, hizkuntza-politikaren eta herrietako euskara-elkarteen dinamika
eta helburuak ezin dira mugatu, beraz, erdeldunei «zira sartzera». Ezberdintasunean berdintasuna lortu behar dugula diogunean, frogatu egin
behar dugu eta gehiago kezkatu geu euskaraz
bizi ahal gaitezen eta ez horrenbeste ea erdaldunek erdaraz bizitzen jarraitzerik izango ote

"Hizkuntzak behar duena
eta mom entu bakoitzean egin
ahal dena bereizten ez
badakigu, oso bide ilunetik
abiatuko gara"

izan behar dela -bereziki eta batez ere-nahitaez:
nazioa egitea eta estatuaren hizkuntza euskeramanoen erradikalkerietatik babestea gauza bat
eta bera da. Euren hizkuntzarentzako gura dutena beren lurraldean zein jatorrizko lurraldeez
kanpo, ukatu egiten digute gun i daukagun etxe
bakarrean gehiegikeria delakoan. Hor dago
ardatz bat: ekintza berak adierazteko hizkuntza bera darabilgu, edo komeni zaiguna
momentu oro?
Elkarrenganako kontsentimendua, beraz,
elkar konbentzitzeko aurrelana dena, askatasun
pertsonala eta eraginkortasun kolektiboa uztartzeko gauza dena baino ez da. Geuri ere, hortik
urruntzeak mesede baino kalte egingo digu ezertan hasitakoan.
Gure egitekoak, beraz, bi dira: geure buruaren berri geure kabuz jakin euskaraz, bat; eta bi,
erdaldunen ondoan (baina ez azukrea uretan
moduan), erdaldunekin (hala izan dadin gura
dutenekin) eta baita erdaldunentzako ere mesedegarria (orekatzailea) izango den dinamika
abiarazi. Guretzako mesedegarri dena ezin du
kaltegarritzat bizi beste inork.

duten. Beste horrenbeste, behintzat, eskatu ahal
zaie egin dezaten gurekiko.

Txepetx plagiatuz, buka dezadan pasarte
hau honako aipu honekin: «Bitartekoek, justifikatu, itxuratu eta birsortu egiten dute helburua.»
Hon i barneratzea nahikoa da.

• Euskara gizarte-integraziorako bide izango
bada benetan, euskararen interesak aurrejarri
egin behar zaizkie alderdi politikoen gorabehera
interesatuei. Politikaren zurrunbilotik harantzago, euskararen lehentasunetara ekarri behar da
praxi politikoa. Herri mailan hasi eta nazio mailako aginte-organoetara iritsi bitartean ez dago
beste biderik: behetik gorakoa (norbera-intimitatea-lana-herria-nazioa-...) izan behar da dinamika batez ere, goitik beherakoa eraginkorra izango bada. Momentuz, aurretik joatea dagokigu
merezi ditugun politikariak («klase politikoa»)
izan bitartean.

ELKARTEEN DINAMIKAREN EZAUGARRIAK EUSKARAREN ERABILERA
AREAGOTZEKO BIDEAN
Zer eta zergatik egiten duten herri-elkarteek
esan dute beste batzuk jardunaldi hauetan bertan.
Ez naiz ni luzatuko arloz arlo (sentsibilizazioa,
gazteak, umeak, komunikabideak, euskarazko
zerbitzuak) egin izan direnetan eta egin ahal
direnetan aurrerantzean.

Badakigu - eta badakite erdararen fundamentalistek- lurra eta hizkuntza direla mundu
zabalean benetazko nazioak eraikitzen dituztenak. Haientzako nahi dutena -luketena- Puerto
Ricon eta Quebec-en gun i ukatu egiten digute
orain eta hemen. Zergatik kontraesan hori?
Kontraesan hori ematen da tranpa bat egiten
digutelako. Honako hau: Puerto Riqueño bati
esaten diote bere nazioa hizkuntza dela eta erdaraz bizi behar duela ingelesaren errezkeriara
makurtu gabe nahiz eta Estatu Batuen eragina
kontrako norabidean joan; gure artean bizi diren
erdaldunei, ordea, esaten diete beren nazioa estatua dela eta estatu horretako hizkuntza erdara

Elkarteen dinamikaren zertarakoetan ez,
baina bai sakondu nahi dut, ordea, elkarteen
dinamika benetan eraginkorra izan dadin
garrantzizkotzat jotzen ditugun hainbat puntutan.
Honela, bada, han eta hemen bizi izandako, irakurritako eta hitz egindakoetatik, ohartu gara
elkarteen dinamika eraginkorra den tokietan berdintasun hauek badirena; seguruenera, gainera,
duela ez aspaldiko euskalgintzaren herri-mugimendua deitu izan denarekin alderatuta desberdintasunik badutenak:

1) Elkartea eratzen denetik normalizazioprozesua abiatzen hasita dago. Gizarte-zibilaren
eskuhartze sendoa izan ezean, ezin daiteke esan
normalizazioa abiatuta dagoenik -bulegoetan egoeraren diagnosiari buruzko ikerketa asko izan arren.
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"Elkarrenganako kontsentimendua, elkar konbentzitzeko aurrelana dena, askatasun
pertsonala eta era ginkortasun kolektiboa uztartzeko gauza dena baino ez da".

Egitekoak beti direnean egindakoak baino
gehiago, normal jokatzen hastea ez da dena eginda ikusi gura izatea bapatean. Ez. Auzia beste
nonbaiten dago: egiten den gauza bakoitza
komunitate linguistiko orekatu hori egituratzeko
bidean egitea da gakoa.

tsuago da» here egiten duen jendea. Modu
honetara, geroago ikusiko dugunez, gezur indibidualari (niretzako ez dut nahi euskara baina besteentzako bai) ez zaio lekurik egiten eta euskaldun osoen kopurua biderkatuz doa denborarekin.
Normalizazioaren sujetu kolektibo hori
gizarteratu ahala, dagoeneko euskara ez da pertsona solte batzuren (eta askotan haien artean
haserre daudenen) betiko mania; bazkide asko
edo gutxi izan, dagoeneko elkarren berri izateko
bidea urratzen hasita daude.

Bi ikusmolde behintzat badaude honetan
ere. Batzuen ustez, eginahalak eginagatik ezin
dituzte euskara-elkarteek inon hizkuntzen erabilera-parametroak aldarazi. Izarretan bizi omen
gara halakoen ustez mezu humanistak zabaltzen.
Beste batzuen ustez, ordea, egiten an garena
eginda ez dakigu noraino iritsi ahal izango
garen, baina ondotxo dakiguna da egiten an
garena egin gabe, orduan bai ez goazela mora.
Euskararen aldeko ahaleginik alperrik ez
galtzeko, normalizazioaren sujeto kolektibo hori
itxuratzen eta gizarteratzen hasten garen unetik
normalizatzen hasita gaude. Gurea ez da eustea
bakarrik, ez da trintxerismoaren mentalitatea (ni
ona eta gainerakoak txarrak); daukagunari eutsi
eta pertsona, funtzio eta toki ezberdinetara
zabaltzea da gurea.
2) Pertsonak gara biltzen garenak norbanakoaren gogoak eraginda eta ez moren
ordezkari gisa. Garrantzi handiko kontua da
hau. Helduak eta gazteak biltzen dira euskaraelkarteetan, ilehoriak eta beltzaranak, erretzaileak eta ez erretzaileak, partidu bateko eta besteko
botanteak, abstenitu egiten direnak ere bai.
Denetarik baina bakoitza here izenean, Aatzen
gaituena banatzen gaituena baino garrantzi-

3) Euskararen lehentasunetatik abiarazitako dinamikak erakarri egiten ditu here baitara ideiak dauzkatenak. Erdararen inertziei
euskarazkoak kontrajartzen hasteko, ideiak dauzkatenek martxan jar ditzaten plataforma egokiak
dira herri-elkarteak frogatu denez.
Praktika dela medio, erakarri egin behar dira
hasiera batean entzungor zirenak halako esperientzia integratzaile batekiko.
Esatekoa da, halaber, noizbaiteko euskaltzalerik finenak oso erreta egon ohi direla sarri
esperientzia berriei hasiera emateko; ez du
horrek esan gura, hala ere, bideari ekindakoan
dinamikan txertatzen ez direnik.
Berebiziko garrantzia daukan beste gai bat
honakoa da: elkartearen baitako harremanak
(lanekoak zein pertsona artekoak) ezin dira burokratizatu, iherarkizatu; horrela izanez gero, izan
ere, orduan eta errazagoa izango da daudenak ez
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izatea benetako eragile, eta benetan direnak ez
izatea elkarte horretan. Gehien ematen dutenek,
gehien horietxek hartu behar dute ingurukoengandik. Lan-harremanak "sanoak" izan behar
direla esatea ezer ez esatea beste da, baina beste
modu batera ezin adierazi labur.
Zenbat eta jende gehiago arito lanean, dinamika orduan eta biderkatzaileago bilakatzen da,

"Herri-mailan asko eta
nazio-mailan askoz ere
denbora gehiago an gara
galtzen gogoko edo ezgogoko elebitasun eta
elebakartasun-gradazio
antzuez eztabaidatzen"

behar dena, askoz ere errazago izango zaigu epe
labur zein ertainerako lehentasunetan ados jartzea.
Lehentasuez an garela, geratzen da oraindik
bakarren bat (errealitatea ikusi gura ez-omen)
idazteraino ausartzen dena euskara-elkarteen
baitan kontraesanak eta istiluak sortzeko gai
asko daudela, kontsentsua dutela elkarteek lanean hasteko abiapuntu... eta hori ondo dagoela
baina izaera zabal horrek zenbait eragozpen sortarazten dizkigula planteamendu ideologiko
zehatzik ezin dugulako aurrera eraman. Halakoak idazten dituenak, zer? Ikusten duenaz idazten
du, ikusi gura lukeenaz, edo zertaz?
Gogoratu baino ez, AEDren baitan egin
ditudan hamar urteotan ez dudala behin ere botaziorik ikusi. Esan baino ez, oraindik ez dakiela
zer den euskara izateko gogoa elkarrekin bizitzea; ez da oraindik konturatu elkarlan hori orainean lortzen denean lortu egiten dela aurrerantzean ere. Izan ere, ideien logika eta ideologia ez
dira gauza bera.
Egia dirudiena da, bestalde, zer egin jakiten
ez denean azterketak eta ikerketak egiten direla,
askotan jakinaren gainekoa zena baieztatu besterik egiten ez dutenak. Esan nahi dut, teorizazio
askoren beharrik ez dagoela lanean hasteko. An
eta an, atzeak erakusten diola aurreari nola dantzatu dio harira datorren esaera batek. Egindakotik ikasteko eta egitekoen lehentasuna ezartzeko,
edozela ere, orain baino lehen aipatu dudan
(in)formazioaren derrigortasuna gero eta nabarmenagoa da.

orduan eta eredu imitagarri gehiago sortzen dira
giza-sektoreetan. Euskararen normalizazioaren
ateak zabaltzeko, hi dira sarrailak eta biak joan
behar dira batera zabaltzen: kontzientzia pertsonala eta soziala. Lehen sarraila zabaltzeko elkarteek eragin behar dute, diruak gutxi eragin lezake-eta horretan hasiera batean; bigarrenean aritzeko, ordea, ezinbestekoa da era guztietako
baliabideekin elkarlanean aritzea. Elkarlanean
eta autonomiaz.

5) 40 arte, egunez egun, Arrasate euskalduntzen» da AEDren 10. urteurreneko
lema. Egunez egun hori oso garrantzitsua da.
Duela ez aspaldiko kultur-elkarteen ezaugarriekin konparatuz, esan daiteke elkarte berri(tu)
hauek ez direla mugatzen urtean zehar noizean
behin zerbait antolatzera (Kultur hamabostaldiak, herri-antzerkiak, jaialdiak,...); dinamika
anitza eta jarraia sortarazteko bidea irekitzen
dute. Pentsatzekoa denez, hori da bidea elkartea
ez fosilizatzeko eta qbetiko laurak betiko gauzatan» pertzepzioa aldarazteko herrian.
Eraginkorra izateko, urteak joan eta urteak
etorri aritu behar da, ondo dakigunez. Jarraibidea
ziurtatzeko euskara-elkarteei badute zeresanik
herriko politikariek. Urtez urte hitzarmenak
izenpetzearena derrigorrezkoa dirudi beti inprobisaziotan ez jarduteko. Arrasatekoa azken urte
hauetan ez da adibide txarra.

4) Jendea elkartuz, aurretiko egoerarekin

alderatuz aurrerabidea dakarten ekintzekin
hasten da lanean.
Jarrera honetan, aterabide posible bakoitzean ez da egon behar sortu omen litezkeen arazoen beldur. Jendea antolatu eta martxan jartzea da
benetako jauzia, ekintza puntualetarako konpromezutik talde iraunkorretako dinamikara jendea
ekartzen asmatu behar da.
Jendea lanean hasteko, esatekoa iruditzen
zait ez daukala garrantzi handirik noizbaiteko
Euskal Herri euskaldun horren formulazio hipotetikoan bat etortzea edo ez. Herri-mailan asko
eta nazio-mailan askoz ere denbora gehiago an
dela alferrik galtzen, iruditzen zait, gogoko edo
ez-gogoko elebitasun eta elebakartasun-gradazio
antzuez eztabaidatzen. Dagoena denez hobetu

6) Elkarteen dinamikak ez du sortu ohi
tentsio eta konfliktorik erdeldungoarekin.
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Ez da falta gure inguruan beste toki batzuetako esperientziak modu desegokian aplikatu
nahi hemen eta konfiktorik ez izate hori kaltegarritzat jotzen duenik: «gatazkarik ez bada ezin da
aurrera egin» uste dute. Ez gara gu soka berekoak. Gauza bat da norberarena aurrera atera gura
izatea eta besterik da hori egiteko norbera modukoak ez direnekin amorratzea. Euskal Herri hau
integratuko duena euskara izango da, ezer izatekotan, eta ezin da horrekin jolasean ibili. Enfrentamentuaren bidetik ezin da joan, egin nahi
duguna ulertu eta egiten uztea bera ere ez da
gutxi eta. Geuk erakutsi behar dugu zer eta nola
egin gura dugun.
Jarraitu beharreko bide horretan, mesede
txikia egiten digute «hezur beltz» eta ornaketo»ka aritzen direnak etengabe. Ez dakit zergatik,
gainera, halakoak esaten gustora ibiltzen direnak, horietxek izaten dira «bertako produkto tipikoa»: euskara ikasi ez, edo gutxi egin eta erdiahaztuta daukatenak. Horrek ere izango du esplikazioren bat.

(polikiroldegiak izan dira batzuetan euskaragabineteen ordaina)- momentu bakoitzean egin
daitekeen hizkuntz politikaren morroi bihurtzea.
Argi gera bedi hori: hizkuntzak behar duena eta
momentu bakoitzean egin ahal dena bereizten ez
badakigu, oso bide ilunetik abiatuko gara. Aurrera egin behar dugu pentsatuaz beti hasten gaudela, lortuta dagoena hurrengo pausua emateko

"Egindakotik ikasteko eta
egitekoen lehentasuna
ezartzeko, (in)formazioaren
beharra gero eta
nabarmenagoa da"

7) Ekintza orekatzaileak dira euskaraelkarteek abiarazten dituztenak. Honela, euskararen prestigio sozialean eta euskaldunenean,
bietan eragiten da. Euskaraz ondo jakitea gero
eta hobeto ikusita dago.

hasiera baino ez dela, eginda dagoena ez dela
inoiz egin daitekeen guztia -nahiz eta momentuz
ezin aurreratu gehiago.

Komunikabideek, euskarazko kultur
eskaintzak, hobeto bizitzen laguntzen digute.
Zerbitzuak modu egokian eskainiz, euskaldungoaren bizi-kalitatea hobetu egiten da. Eta, orobat,
horrela jokatzeak daukan eraginaz gain, autoestima areagotu nahian «akuilu» lana ere egin egiten
da euskararekiko axolagabe agertzen direnekin.
Ez da bakarrik akuilu lana baina hori ere bada.
Bestela, zeinek gogoraraziko du behin eta berriro
zer falta zaigun lortzeko normalago bizi ahal izateko nahi dugun hizkuntzan?

Gauzak ondo egitera jarrita (eta honetan
beretsua izan daiteke bidea Iparraldeaan, Nafarroan eta Lurralde Autonomoan, beretsu bidea
Alzon, Durangon, Itsasun eta Labarkan), normalizazioaren gidaritza tokian tokiko erakunde ofizialaren unean uneko politikari eta teknikariek
hartu beharko dute bere gain? edo erakundeen
lanak jo behar du herritarren artean euskarak
osotasuna izan dezan bideak jartzera, gero eta
eskaera gehiago egin dakizkion herritarren euskaraz izateko-gogoa bermatzea?

8) Euskaratik sortu dira elkarteak eta
elkarlanean aritzeko bokazioa dute.

Esperientzia pertsonalak irakatsitako beste
zerbait, hauxe: euskara-elkarteen izateko arrazoia, unean-uneko agintari politikoekin bidera
daitekeen elkarlana baino gehiago da, askosaz
ere garrantzitsuagoa da. Une txarretan ere, hobe
elkartea mantentzea eta sendotzen saiatzea noizbaiteko agintarien zain, elkartea bera erretzea
etengabeko erreibindikazio-lanetan aritu beharraren beharrez.

Elkarteek ahalik eta bateratuen jokatzen
saiatu behar dute egokitzat jotzen duten administrazio-atalekin (euskara-zerbitzu, batzorde,...),
euskalgintzan diharduten gainerako erakunde
(ikastetxe, euskaltegi,...) eta elkarte zein norbanakoekin, beti ere guzti-guztien ahaleginak norabide berean eta antzeko lehentasunetan eragin
dezan.
Euskaratik abiatzen direla esatean, bada
garrantzi handiko beste puntu bat. Honakoa: euskara elkarteen egitekoa, da, hizkuntz plangintza
orekatua bideratzen laguntzea; eta ez da, tokiantokian -batek daki zerk eraginda eta zeren truke
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Hizkuntz politika ezin dugu begibistatik
aldendu, baina ezin gaitzake horrek itsutu eta
mugatu. Elkarlanean aritzea da helburua
baina bakoitza bere tokian. Elkarrez baliatzen jakin leku berera iristeko: euskararen
autoreprodukziorako-mekanismoek bizirik jan ai
dezatela XXI. mendean, alegia.
-
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Osaketa
C-1. Pertsonak
Herritar guztiak. Perspektiba denok zuzendu beharrean:
Besteen izatea norberaren izatearen kontra ikustea.
C-2. Funtzioak
• Errezenetik zailenera herrian ematen diren guztiak.
• Intraneitatean sakondu: euskarazko vare erakargarriak
osatu.
C - 3. Tokiak
• Guztiak, badirenak euskaldundu beharrean eta
euskaraz sortzen diren berriak.

Ezaugarriak
• Hasiera-gunearen osakera bera: HARTU eta EMAN.
• Herri euskaldunaren erne-muina, herri
erdaldun(du)aren bailan bizi, hazi eta garatuz doana.

PERTSONAK

Herri linguistiko
euskaldunaren
erne-muina

Ezaugarriak
• Normaldu beharrean dagoen berra.
• Hizkuntz gatazka ekidin: ez dadila desegokitzerik izan
hiztunen baitako gaitasun linguistiko eta benetan
daukaten posibilitateen artean (edo vice versa).
Honetarako:
• Ezagutza eta erabilera parekatu.
• Aurrekoak parekatu ahala, motibazioan irabazi.

U
N
E
A

Osaketa
B-1. Pertsonak
• Bazkideak/Laguntzaileak/Dinamizatzaileak: Pertsona
biderkatzaileak.
• Euskaraz egin ahal eta egin nahi dutenak.
• Konpromezua areagotu ahala hasi-gunera pasa.
B - 2. Funtzioak
• Herriaren baitan elkarrekintzak bideratzeko bideak
egin.
• Komunitate linguistikoa osotzen Joan herri
erdeldun(du)aren baitan.
B - 3. Tokiak
• Dagoeneko euskaraz bizi diren tokiak. Euskara
sortarazten dutenak (kontzientzia + konpetentzia +
koherentzia).

TOKIAK

B-3

A
PERTS01\1P
-I
Aintzindarien
belaunaldia

A
S

A-1

Ahaleginak

FUNTZIOAK
Euskal Nazioaren
sena ulertu eta
gauzatu

U
N
E
A

A-2

Baikortasun
Kritikoa

TOKIAK

4Teoria

IZATEKO GOGOA edo
AHALMEN EUSKALDUNA

Osaketa
A - 1. Pertsonak: Hiztun kontzienteen talde eragile eta
animatzailea.
• Euskaldun jokatzeko beharra bizi duen jendea. Ez
ordezkariak.
• Aintzindarien belaunaldia: egoera desorekatuan normal
jokatzen hasi. Aurretik doazenak bidea egiten.
• Kontsentimendua = askatasun pedsonala +
eraginkortasun kolektiboa.
A -2. Funtzioak
• Euskal Nazioaren sena (hizkuntza + lurra) ulertu eta
gauzatu. Hizkuntz komunitateen berezko berdintasuna +
talde soziolinguistikoen osagarritasuna + hiztunen
osotasun linguistikoa.
• Herri euskaldunaren hasi-gunerako ekintzak antolatu:
(In) formazioa.
• Hasi-gunean eragiteko bideak egin: dinamizatzaileak.
A - 3. Tokiak
• Hasiera batean -eta gero- toki mentala da eta gyro
fisikoa. "Batzen gaituena banatzen gaituen baino
garrantzitsuagoa da".
• Bilgunea / Formagunea / Planifikaziogunea.

Toki matriza
sorrarazi

integratzaileak

Ezaugarriak
• Kualitatiboa kuantitatiboa baino gehiago hasiera batean.
• Ez badago, ezin aurrera egin.
• Kontsentimenduaren baitan, motibazioa, ezagutza eta
erabilera eman elkarri eta hartu elkarrengandik.
• Ekintzara pasa hazi-gunea elikatuz.
• Ez burokratizatu biderkatzailea izaten hasi ahal izateko.

A-3

(Txepetxen "Bilboko euskaldungoa
trinkotzeko proposamen eta estrategia
konkretuak"lanean oinarritua)

70

