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EUSKAL HERRIAN
EUSKARAZ

Euskal Herrian Euskaraz (EHE)
erakundearen filosofia
normalkuntzaren inguruan
1.EUSKARAREN EGOERA
1.1. Egoera.
Egoeraren deskribapena egiteko orduan
honako puntuok jartzen zaizkigu begi bistan:

batetik, autogorrotoaren ondorioz (gutxiagotasun
konplexua), eta bestetik, dinamika soziala erabat
erdalduna izaki, familian jasotakoa ito egiten
duelako.

• Ja euskaldun elebakar guztiak desagertu
dira. Guztiak bilakatu dira elebidun (ordezkapenaren fase aurreratuaren 1. seinalea).

• Euskaldunon kopurua biztanlegoaren %
27aren inguruan kokatzen bada ere, erabilpenaren aldetik protzentaiak askoz ere murritzagoak
dira (% lOaren inguruan).

• Ondorioz, Euskal Herrian euskara bakarrik
jakinda bizitzea ezinezko den bitartean, erdara
hutsez bizitzea posible ezezik, egoera arrunta
bilakatu da (ordezkapenaren azken aurreko
fasea).

• Jarreraren aldetik, gehiengoa euskararen
aide omen dago; baina, praktikan, jokabide des-

berdinak ematen dira:
a. Aldeko jarrerarekin bat etorriz, euskara
ikasten dutenak (hauek gutxiengoa osatzen dute
gaurkoz, alfabetatze-euskalduntze mailako
datuen arabera).
b. Aldeko jarrera horrekiko konpromezua
seme-alabengan zamatuz (euskal ereduen gorakada horren adierazgarri dateke).
c. Aldeko jarrera bai, baina beharrizanik ez
dutenez ikasteko inolako asmorik agertzen ez
dutenak.

• Euskarak ez du lurgune edo nukleo-geografiko minimorik ere. Euskararen banaketa geografikoak irlak osatzen ditu erdararen itsaso
zabalean.
• Zonalde euskaldunetan ere ezinezko gertatzen da, egun osoz eta bizitza sozialaren alor
guztietan, euskaraz bizitzea. Erdaran murgildurik baitaude, administrazioa, komunikabideak,
kaleak, dendak, tabernak, lantegiak.. (sekulako
defizit funtzionala ematen da, beraz).

1.2. Aurkako erasoak
• Espainiar eta frantziar Konstituzioak:
Lehena, bere 3. artikuluan gaztelera ezagutu
beharra ezarriz euskara menpekotasun egoeran
jartzen duelako; eta bigarrena, frantsesera ez

• Hizkuntzaren erreprodukzio sozialaren
mekanismoak huts egiten an dira. Famili transmisioa ere barne dugu prozesu honetan. Aide
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"Euskal Herriak, Nafarroako Erresuma Gaztelaren menpe geratu zenean, euskara hizkuntzanazional bihurtzeko aukera eta eskubidea galdu zuen.

beste hizkuntza guztiei onarpen ofizial minimoa
ere ukatu egiten dielako.

gehienetan estatu plurinazionalak ekarri zizkigun. Ondorioz, hainbat naziok (Euskal Herria
barne) here botere politikoa eta ekonomikoa
galdu zuen. Nazio desberdinez osaturiko Estatu
horiek (Estatu-nazioak) berdintasuna (uniformizazioa praktikan) helburu estatu osorako hizkuntza bakarra (hizkuntza nazionala), kultura
bakarra (kultura nazionala), landu, hedatu eta
ezarri zuten, «Nazio berra = Herri Berria»ren
ezaugarriak finkatuz.
Nebrijak <da lengua siempre fue la compañera del imperio» bota zuenetik hona horixe izan
da oinarritzat hartu den lema. Hizkuntza (gaztelera eta frantsesera) dugu beraz, estatu-nazioaren
ezaugarrik garrantzitsuenetakoa.

• lnstituzio eta alderdiak: Oro har, euskararen normalkuntzarako beharrezko diren minimoak ere garatzeko ahaleginik egiten ez dutelako.
Edota, nabariki aurka agertzen direlako (UA, PP,
PSOE...), edota...
• Komunikabideak: Egungo legeriak ezartzen dituen arauak ere betetzen ez dituztelako.
Euskaldunon Egunkariari egiten zaion boikota.
• Irakaskuntza: Ikastolen auzia, estatuko
eskola-ereduarekiko homologazioa helburu...
• Helduen alfabetatze-euskalduntzeari
subentzioak direla eta...

Euskal Herriak, Nafarroako Erresuma Gaztelaren menpe geratu zenean, euskara hizkuntza-nazional bihurtzeko aukera eta eskubidea galdu
zuen.
Alor honetan, kanpoko eragileez gain,
barrukoek ere izan zuten zerikusirik, zeren
hemengo jauntxoek beti egin izan baitute erdararen aldeko apustua, interes ekonomikoak bitarteko (historiak hala frogatzen digu behin eta berriro).

• Eta eguneroko bizitzan etengabe agertzen
zaizkigunak: euskara traketsa, seinalizazio desegokia...

2. HONEN ZERGATIAK
Euskara ez da berez iritsi egoera larri honetara. Urte luzetan mamitu den prozesu baten
ondorioa izan da hau. Bi eragile nagusi aipatuko
dugu oraingoan: Ideologiko/politikoak eta legezkoak.

• Legezkoak:
Hauek aurrekoaren ondorio logikoa dira.
Aide batetik, hizkuntza nazional berriaren
defentsarako, eta bestetik, berorren hedapenerako egin dira; hizkuntza berra gizarte alor guztietan ezartzeko neun iak besterik ez dira izan. Eta

• Eragile ideologiko/politikoak:
Estatu modernoen sorrerak, Europako leku

-
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egun ere hala jarraitzen dute, garai bateko debekutik une honetan ematen den maila bateko koofizialtasunera iritsi arte.
Eta aipatu ditugularik, euskarak nozitzen
duen egoeraren deskribapena egingo dugu:
+Bi Konstituziok mugatzen du gure hizkuntzaren garapena:
-Frantziarrak, berdintasunaren izenean frantsesera baizik ez du onartzen; beste hizkuntzei ez
zaie inolako onarpenik ematen.
-Espainiarrak, ezagutzeko eta erabiltzeko
eskubidea onartzen digu (estatutuaren arabera),
baina gazteleraren ezagupena guztioi ezarriz. Eta
gainera, maila ezberdinetan, zeren Komunitate
Autonomoan koofizialtasuna hiru herrialdetan
ematen den bitartean, Nafarroan hiru zonaldetan
banatuta, baten bakarrik ematen bait da Komunitate Autonomoan duen maila.
3. NORANTZ JO?
3.1.Lurraldetasuna ala pertsonatasuna?
Eta atal honi hasera emateko Iñaki Larrañagaren hitzak jasoko ditugu: «... esan beharko litzateke, beraz, normalizazioa ez dela elebitasun
orekatua, normalizazioa ez dela koofizialtasuna,
ez dela legezko izatea, baizik eta berezko definizioak hizkuntzaren nagusitasunaren eta lehentasunaren dakartzala eta, nolabait esklusibotasunera daramala».
Edozein hizkuntzak hiru eskubide natural

Lurraldetasunean oinarritzeak zera esan nahi
du: Estatu eleaniztun baten barruan hizkuntzaren
arabera definituriko lurralde bakoitzean, lurralde
horretako jatorrizko hizkuntzak eta ez beste
batek duela izakera ofiziala.
Pertsonatasunean oinarritzeak aldiz, zera
dakarkigu: gizabanakoak hautatzen duela hizkuntza ofiziala nonnahi dagoela ere eta espe-

"Elkarlanak ez du ekarri
behar, inolaz ere, bataren
bestearekiko morrontza.
Bakoitzak bere eginkizuna
du, elkarren osagarri baino
autonomo"
rientziak, norbanakoan oinarritutako koofizialtasunak hizkuntza desbabestuaren (minorizatuaren) garapena eta berreskurapena, zaildu egiten
duela diosku.
Gure kasuan, argi dago, planteatu eta onartu
den ereduak ez diela erantzuten euskararen beharrizanei; eta, beraz, euskararen berreskurapena
eta normalkuntza, nonbaitetik etortzekotan
lurraldetasun printzipioaren aplikaziotik etorriko
zaigula, nahiz eta egoera soziolinguistikoa kontutan hartuta, zenbait kasutan bi printzipioen
konbinaketa (lurraldetasuna eta pertsonatasuna)
erabili behar izango den.

ditu:
1.-Hizkuntza orok, bere lurraldean, bere hizkuntz komunitatearen hizkuntza osoa izateko
duen eskubidea.
2.-Hizkuntz komunitate orok bere hizkuntza
modu osoz jasotzeko eta transmititzeko duen
eskubidea.
3.-Gurasoek seme-alabei beren hizkuntza
transmititzeko duten eskubidea.

Elebakartasuna, elebitasuna... hauexek ditugu euskara aipatzen den bakoitzean gehien erabiltzen diren hitzak. Eta beti kontrajarrita. Berriro
ere Ifiaki Larrañagaren hitzak aipatuko ditugu:
aormalizazioa ez da elebitasun soziala». Beste
hizkuntza guztiek bezala euskarak bere lurralde
«propioa eta esklusiboa» behar du biziko bada.
Zer esan nahi du honek? Egun gaztelerarekin eta
frantseserarekin gertatzen den bezala, euskarak
ere bere lurraldean normaltasun osoz, gizarte
bizitzan ematen diren funtzio guztietan, funtzionatzeko aukera izateaz gain, gauzatu egin behar
duela, eskubide osoa baitu. Eskubide hori edozein hizkuntzak berak dauka eta ezin zaio kendu.
Gizabanakoak ere bere eskubideak dauzka
zalantza bank; eta errespetatu egin behar zaizkio.
Eta errespeto horren bermea Euskal Herriko biz-

Oinarrizko eskubideok errespetatzen ez
direnean, desoreka ematen da eta, ondorioz, hizkuntz menpekotasuna sortzen da.
Hizkuntza fenomeno soziala denez gero,
eskubide-kolektiboen mailan dago. Hizkuntz
eskubidea eskubide pertsonalen mailan ere jarri
behar da; baina beti esan ohi da eskubide kolektiboak pertsonak dituenen gainetik daudela. Interes orokorra interes pribatuaren gainetik.
Egun, joera bi nabarmentzen da hizkuntzen
normalkuntza gauzatzeko orduan: Lurraldetasun
printzipioan oinarritzen dena eta pertsonatasunean oinarritzen dena. Zenbait kasutan biak konbinatzen diren arren, ez da gure kasua.
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tanle guztiak elebiduntzetik dator, eta ez orain
arteko egoera mantenduz; hots, gehiengo elebakarra (gazteleraz edo frantseseraz) mantenduz eta
euskaldunok elebitasun itogarrian utziz apurka
apurka hiltzen. Egoera honi aldebakarreko elebitasuna deitzen zaio; eta gainditzeko euskarari
bere lurraldea onartu eta finkatu egin behar zaio.

"Gizabanakoen eskubideen
bermea biztanle guztiak
elebiduntzetik dator, eta ez
gehiengo elebakarra
mantenduz eta euskaldunok
elebitasun itogarrian utziz
apurka-apurka hiltzen"
Eta horrek, zera esan nahi du: Euskarak
gizarte esparru desberdinetan lekua egin behar
duela, funtzioak berreskuratu behar dituela, prozesu mailakatu baten bidez, beti ere objetiboki
berehala berreskuratu ahal dituenetan jadanik
eskubide hori aitortuz eta gauzatzeko baldintzak
sortu eta garatuz.
Eta baditugu adibideak:
• Irakaskuntza munduan, ikastolak izan ditugu mugimendu honen aitzindari, eskola funtzionamendu osoa euskaraz bermatuz. Baina eskola
ez da gizarte osora hedatzen...
• Administrazio mailan, duela bost urte sorturiko Udalerri Euskaldunen Mugimendua dugu.
Hauek apustua egin zuten eta argi eta garbi frogatu dute borondatea eta konpromezua daudenean aurrera egin daitekeela bide horretan, oraindik
asko egiteko dagoen arren.
• Aurreko adibidea, zonalde euskaldunetan
(% 80tik gorako euskaldungoa dutenetan, alegia)
garatu ahal den bezala, beste askotan ezinezkoa
da une honetan ematen den egoera soziolinguistikoak ez baitu horretarako ematen; baina, egon
badaude egoera honi erantzun diezaioketen adibideak: Arrasaten AEDren eskutik bideratutako
hitzarmenak, Ian munduan, udal administrazioan, etab. Iparraldean EHEren eskutik oraintsu
sinatutakoa, bere funtzionamendu osoa euskaraz
gauzatzen duten herri-erakunde/taldeak, komunikabide euskaldunak...

3.2.Funtzioen berreskurapena.

Atal honetan ere, BAT soziolinguistika
aldizkarian ateratako elkarrizketaren zati bat
ekarriko dugu. Irlaki Larrafiagak honela erantzu-

ten du:
«Euskarak ez dauzka bere erreprodukzioa
garantizatzeko edo ziurtatzeko mekanismoak.
Erdarak ziurtatuta dauzka mekanismo horiek,
eta oso ondo arduratzen dira gal ez ditzan eta
manten ditzan eta alor berriak sortzen diren heinean irabaz ditzan».

Eta aurrerago, honela erantzuten dio:

«Zein dira bada, mekanismo horiek?»
«Hasteko, familia bidez egiten den transmisioa;
mekanismo hori da hizkuntza guztietan nagusiena eta oparoena. Beren hiztunak gehienbat
horrela lortzen dituzte transmisioz. Gertatzen
da, mekanismo horrek huts egiten duen heinean,
hizkuntzaren erosio izugarria martxan jartzen
de/a. Horren ondoren eskolaren mekanismoa
dator, eskolak egiten duelako familian jasotako
hizkuntzaren kontsolidazioa, kulturizazioa. Txepetxek esaten du, ikasketa naturala etxean egiten
dela eta ikasketa kulturala eskolan egiten de/a.
Hau ezinbestekoa zaio hizkuntza bati iraungo
baldin badu. Izan ere, familia bidez egiten den
ikasketa hori hizkuntza batentzat gutxiegi da
soporte modura. Familiak emandako hizkuntza
kaleak jaten badu, ez du iraupenik. Adibidez Iparraldeko kasua nabarmena da. Ondoren datoz
beste mekanismoak, adibidez, laneko mundua.
Familian eta eskolan ikasitako hizkuntza horrek
laneko munduan jarraipen bat izan behar du, eta
gainera, egokitu egin behar du laneko munduan
espezifikoak diren alor guztietara. Horrek esan
nahi du, hiztegien ugalketa, lexikoaren zabaltzea
eta hizkuntzaren aberastasuna handitzen doala».

«Lan mundua, eskola, familiaz... gainera, bada
hizkuntzaren transmisiogune gehiago, ezta?»
«Bai. Lan mundutik pasa gintezke gizarte bizitzako beste alor batzuetara, gizarteko zerbitzu
moeta guztietara; zuk administraritzara Joan
behar baduzu, edo erosketak egitera, edo banketxera, edo sendagilearengana, alor guzti
horiek hizkuntza baten soportea daramate; jendearen harremanak hizkuntzarekin gauzatzen
baitira, hizkuntzak funtzionatzen du etengabe.
Hizkuntza batak ala besteak, hau da, euskara ez
bada beste bat izan go da, baina beti hizkuntza
baten bitartez gauzatzen dira harreman horiek.
Gure kasuan garbi, edo frantsesaren edo gazteleraren bidez, eta badirudi hori normalagoa
de/a, euskararen bitartez egitea baino. Azkenik
eta bereziki, komunikabide sozialak guzti horren
nolabaiteko suspertzaile eta eragile gertatzen
direla esango genuke.
Komunikabide sozialek izugarrizko funtzioa
eta papera betetzen dute. Beste arloetan erabiliko den hizkuntza, askotan komunikabide soziale-
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tan sortzen da, bai hizkuntza mintzatuaren eta
bai idatziaren mailan ere».
Eta azkenik, honela erantzuten dio ondoko
galdera honi:
"Gatozen euskararen kasura. Esana duzu
mekanismo horiek huts egiten hasiak direla».
ifiorixe. Euskararen kasuan zer gertatzen da?
Bere erreprodukzio soziala egiteko minimoak
liratekeen alorrak ez dauzkala bere esku. Eta
hori badakigu. Euskarak ez dauzka here erreprodukzioa garantizatzeko edo ziurtatzeko mekanismoak. Ezin da esan galdu dituenik kasu batzutan, ez bait ditu inoiz eskuratu: ez administrazioa, ez komunikabide sozialak, eta ez laneko
mundua, batez ere aro kapitalista modernoko
eguneko mundua. Mundu tradizionala bai, baina
hor gelditu da marginatuta, artesautza-mundura,
nekazaritza, arrantza... eta abarrera mugaturik.
Arazorik larriena edo hizkuntzaren kinka
nolabait, erreprodukzio mekanismo minimoak
eskuratzea da. Horregatik ez du balio hizkuntza
erabaki pertsonala de/a, norberaren esku dagoela, norberak ahalegindu behar duela, etab.
esateak. Gu ez gara euskaldun hautatu dugulako eta erdaldunek ez dute orain ere hautamenik
egiten erdal hizkuntzarekin eta ez dute horren
beharrik sentitu. Erdarak ziurtatuta dauzka
mekanismo horiek, eta oso ondo arduratzen
dira gal ez ditzan eta manten ditzan, eta alor
berriak sortzen diren heinean irabaz ditzan.
Ikusi besterik ez dago zer borroka darabilten
goi mailako hizkuntzan, elkarri terrenoa jan
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nahiean edo. Beldur dira gaztelaniak galdu
egingo duela frantsesaren edo ingelesaren
ondoan, indartsuenak nagusituko dire/a, eta.
etab. Hor dabiltza adar guztietan muturra sartu
nahiean, nor nagusituko".
3.3. Berreskurapena bideratzeko tresnak.
Oraingoan ere Ifiaki Larrañagak esandakoa
ekarriko dugu: «... halako erabaki kolektiboek
soporte bezala baldintza batzuk behar dituzte;
beraz, mekanismo horiek euskararen aide funtzionatuko baldin badute baldintza horiek jarri
egin behar dina; mekanismo horiek gaur euskararen aurka funtzionatzen badute, euskararen
aide funtziona dezaten era gin behar da. Gizarte
bati ezin zaio esan ibiltzeko hankak mozturik
baldin baditu, edo pertsona edo gizarte bati ezin
zaio eskatu normal bizitzeko aurretik ez baldin
baditu horretarako baldintzak, edo bitartekoak
eskuratu, kasu honetan, asuntoa da jakitea zein
diren baldintzak euskararen aide jarriko lituzkeen mekanismoak. Eta hor, dudarik gabe zera
da go, herri-mugimenduen eta agintearen arteko
harreman dialektikoa. Bi polo horien arteko
harremanetatik sortu beharko lirateke euskararen alde jokatuko luketen erreprodukzio-mekanismo horiek berreskuratzen joateko baldintzak.
Alor horietako bat, bakarka, ez da nahikoa euskalduntze-prozesu hori bideratzeko».
Bi hitzetan esanda, presio soziala; eta herri
mugimenduaren eta agintaritzaren arteko elkarlana. Honi diosku Ifiaki Larrañagak eta horixe

"Eskilara batez irudikatuz, esan dezakegu gizarteratze-prozesua mailaz mal/a, gora
bera diogu guk. Eta hau gauzatzeko ezinbestekoa
da borondate politikoa eta konpromezua; eta hori
aide bietatik. Ez baita nahikoa noizean behin
honelako edo halako adierazpenak egitea.

eta

gora egitea deja".

Gainera, eta hau oinarrizkoa da, harremanek
eta elkarlanak ez dute ekarri behar, mola ere,
bataren bestearekiko morrontza. Bakoitzak bere
eginkizuna du, elkarren osagarri baino autonoM O.

Iñaki Larrariagak obaldintza egokiak» aipatu
eta azpimarratu ditu behin eta berriro; guk, horn,
plangintza orokorra eta berori garatzeko marko
egokia deituko diogu.

3.4.Administrazioa eta herri-ekimena
Aurreko puntuan «erakunde publikoen eta
erakunde herritarren arteko harreman dialektikoak» aipatu ditugu. Zer esan nahi du honek? Hasteko, aide bakoitzak bestearen izaera eta funtzioa
onartu egin behar duela: batetik, herri dinamikaren eta herri-erakunde koordinatuen ezinbestekoa eta protagonismoa euskararen berreskuratze
bidean; bestetik, plangintzarako erakunde ofizialen premia eta horien funtsezko eginkizuna eta
erantzunkizuna plangintzaren formulazioan,
horretarako finantz baliabideak jartzean, horren
gidaritzan, etab.

3.5. Lan sektorialak
Gizabanakoaren bizitza, jaiotzen denetik hil
arte, gero eta talde edo kolektibo handiagoetan
murgiltze-prozesua dela esan dezakegu. Adinean
gora egin ahala gizarteratzea eta berorren eragina gero eta handiagoa izango da
Gure lehendabiziko kontaktua familiak osaturiko giza-taldea da, gerotxoago lagunak eta
eskola (haurtzaindegia, oinarrizko-hezkuntza...),
ondoren unibertsitatea, lana, kultura, kirola...
handiagotu ahala gure beharrizanek ere gora egiten dute eta zerbitzu munduarekin, administrazioarekin eta komunikabideekin egingo dugu
topo. Eskilara batez irudikatuz, esan dezakegu
gizarteratze-prozesua mailaz maila, gora eta gora
egitea dela. Eta prozesu honetan zehar, kanpoko
faktoreen eragina etengabe handitzen joango da.

Baina bien arteko lankidetzak ez du ukatu
behar bakoitzak bere iritzi eta jokabideak izatea
edota elkarren arteko gatazkak ere ematea. Erakunde publikoek onartu egin behar dute erakunde herritarren kritika eta desbideraketen salaketa,
alderantziz bezala; elkarri lejitimotasuna aitortu,
bere eginkizunak betetzeko. Funtsezko kritikak
ere ezin du onarpen politikoa ukatu.

Prozesu hau hizkuntzaren mundura eramanez, honela geratuko litzateke gutxi gorabehera:
Gurasoengandik hizkuntza jasotzen dugu eta hizkuntza horrek familia giroan mugitzeko balio
digu; eta kanpo faktoreen eragina oraindik ez da
handiegia. Gure hezkuntza prozesuan bigarren
mailara igotzean (haurtzaindegia, eskola) ez
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dugu arazo handiegirik izango hizkuntzarekin
oraindik (baldin eta berau etxean jasotakoa
bada); baina elementu berri bi jarriko zaigu
aurrean: lagunak eta kalea eta hauek inguratzen
dituelarik, komunikabideak (telebista batez ere,
eta publizitatea). Eta lehendabiziko erasoa jasango dugu: hizkuntza arrotzarekin topo egingo
dugu. Hezkuntza prozesua aurrera doalarik, ikasketez gain, lan munduak, kirolak, zerbitzuen
munduak... eta azkenik administrazioak osatuko
dute erabat inguratzen gaituen itsasoa. Gu,
erdian dagoen txalupatxoa gara eta gizarteak irudikatzen duen itsasoan gero eta indar handiagoz
erasoko gaitu erabat murgiltzen garen arte.

hartzeko ahalmena dutenek prestigio hori lantzen
hastea (euskara erabiliz, besteak beste) eta
komunikabide sozialek eman beharko lioketen
babesa eta tratamendu duina ematen hastea.
Badago beste elementu bat ere, erabakior suertatzen dena berreskuratze prozesuan: Irakaskuntza. Beronek ematen baitigu kulturizatzeko
bidea; baina, beste faktoreen laguntzarik gabe
hankamotz geratuko da.
Honaino, normalkuntzaren inguruan Euskal
Herrian Euskaraz (E.H.E.) erakundearen ikuspegia; ondoren, herrietako Euskara Elkarteen gaian
sartuko gara.

Beraz, eta zenbat eta barrurago, gizarteratuago, hainbat eta handiagoa da kanpo-faktore
horien eragina. Eta proportzio handiagoan
murrizten da familiaren eragina.

B) HERRIETAKO EUSKARA ELKARTEAK GURE IKUSPEGITIK
Gai honi buruzko eztabaida oraindik irekita
daukagun arren, zenbait iritzi emango dugu,
elkarren arteko harremanei begira lagungarri
gertatuko direla uste baitugu.

Gizarte funtzioek, zenbat eta sozializatuago,
oihartzun handiagoa izango dute eta berorien
eragina neurtezina eta kontrolaezina izateraino
he! daiteke. Gainera, funtzio hauek ez dira estankoak eta elkarren arteko eragina eta erasoa jasan
behar dute etengabe; beraz, eta berreskuratze
prozesua bideratzeko direkzio bietan egin behar
da !an: goitik behera eta behetik gora. Zer esan
nahi du honek? Bada, familia-transmisioa indar
dadin gurasoak motibatzeko, euskarak prestigio
sozial nahikoa lortu behar duela; eta horretarako,
ezinbesteko gertatzen da gizartean erabakiak

• Ezaugarritzeko orduan, bi elementu aipatuko genituzke: Herri mailako antolakuntza eta
izaera zabala.
Elkarteok, euskarak herri mailan jasaten
duen egoerak eta beharrizanek bultzatuta sortu
izan dira normalean. Eta, herri mailako kezketatik abiatuta planifikatzen dituzte lanak eta ekintzak.
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'Jaztendo

"Euskara elkarteen abantailak gutxietsi gabe, izaera zabalak sortaraz deza keen zenbait
eragozpen aipatu beharra daukagu".

Bigarren ezaugarria, izaera zabala: Euskaltzaletasunean oinarrituta, euskararen inguruan
ematen diren planteamendu idologiko guztietako
jendeak du sarrera taldeotan. Beraz, batasunmarko egokiak direla esan dezakegu. Eta egokitasun honen ondorioz, jendea hurbiltzeko aukera
handitu egiten da: borondate eta konpromezu
maila desberdinetakoa gainera. Guztiak euskararen erabilpenak kezkatuta eta berorren garapena
gauzatzeko gogoak eraginda.
AED sortu zenetik gaur arte, Arrasaten euskarak aurrera egin duela esatea egia esatea baino
ez da. Eta horren frogarik handiena azkenaldion
entrepresa desberdinekin, udalarekin, herriko
bestelako taldeekin lortutako akordioak dira
zalantza bank.

gizarte-alor desberdinetan sartzea lortuz doa, euskaldunen euskararen aldeko jarrera handituz eta
motibatuz , eta bestalde, erdaldunengan ere euskararen beharrizana sentiarazteko oinarriak jarriz.
Baina, abantaila guzti hauek gutxietsi gabe,
izaera zabalak sortaraz dezakeen zenbait eragozpen edo oztopo aipatu beharra daukagu: zabaltasunean oinarritzeak, ideologia desberdinetako
jendea biltzeak, planteatu ezineko, planteatzea
zailtzen duen, puntu asko dago; hala nola, planteamendu ideologiko zehatzak (markoaren egokitasuna edo desegokitasuna, euskararen normalkuntza-lanen sozializazioa, euskararen aurkako
jarrerak, erasoak eta abarrak salatzeko zailtasunak... Kontraesanak sortaraz ditzakeen gai asko
dago, kontsentsua baita lanerako abiapuntua.

Erabilpenaren aldeko lanean ekimen-mota
honek aurrerapausu handia ekarri du. Are gehiago, Ian mota hau ezinbestekoa da; eta gainera,
oraintxe burutu beharrekoa, zeren erabiltzen ez
den hizkuntza hil egiten baita.

Bestalde, «lana positiboki egiteak» bere
abantailak dauzka bereziki instituzio eta erakunde publikoekin batera gauzak egiteko, elkarlana
bideratzeko. Zoritxarrez, orain arte, elkarlan hori
batez ere hauekin egin izan da. Eta hori ez da
txarra, zeren ohitura sortzen baitu. Eta ohiturak
izaten dira edozein mailatan aurrerapausuak
emateko oinarria (guk, orain arte egindakoa
aurrerantzean orokor daitekeen politika baten
abiapuntua izatea nahi genuke); zeren, elkarlan
hori lantzeko aukera herri-mugimendu osoari
eskaini behar zaiolakoan gaude. Eta horretarako
bideak urratzeko proposamena egiten ausartuko
gara oraingoan. Elkarlana, baina herri-mugimenduaren artekoa, hori izan baitaiteke euskararen
aldeko mugimendu sendoa sortzeko sekulako
aukera.

Euskararen berreskurapenak era honetako
dinamika eta batasun-markoak ere behar dituela
begibistakoa den arren, euskarak jasaten duen
egoera soziolinguistikoa kontutan hartuta, erabilpenaren aldeko lanak, oso baliotsua (ezinbestekoa esan dugu lehen), ez du ziurtatzen etorkizun
euskalduna, egungo gizarte dinamikak marko
lokala gainditzen duelako.
Erabilpenaren aldeko lan honen bidez, euskaldungoaren konpaktazioa lortzeaz gain, euskara
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