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Sarrera

, AZTEN honetan eta hurrengoan AEDk
bere 10. urteurrena ospatzeko egitasmoan
antolatu dituen Jardunaldietako ponentziak
jasotzen dira.

edo eskulan aldetik. Euskara Elkarteetako bazkideek jarri dezaketena eta jartzen dutena kuotaz
aparte jendearen lana eta partaidetza da. Diru
beharrak, egitasmoetan ados izanik, beste erakundeetatik jestionatzen saiatzen da, batez ere
Udalarekin, berarekin elkarlanean jardunaz.

til

Hamar urte ez dira alferrik pasa. AEDren
proiektua arrasatear askok beretzat hartua du eta
Udalerritik kanpora ere eredutzat joa dago.

urtean osasun ederrarekin aurkeztea.

Lehen esaten genuen Arrasatetik kanpora
AEDk oihartzunik izan duela. Esan behar dut
Euskara Elkarteak errealitate bihurtzen ere an
direla. Hainbat herritan antzerako elkarteak osatzen dabiltza eta gaur egun badira sorturik 40ren
bat Euskara Elkarte, euskararen erabilera areagotzeko jardunean dabiltzanak urte askotan batzuk eta gutxiagotan besteak. Jardunaldi hauetan
Euskal Herri zabaleko partaidetza izateak ere
esku artean daramagun proiektuaren interesa
nabarmentzen du.

Atsegina da euskara eta euskal kultura garatzeko, zabaltzeko eta gozatzeko euskaltzaleon
helburuetan bateginik, egunetik egunera, adiskide, bazkide eta lankide gehiagoren partaidetzarekin kontatzea. Itxaropentsua da Arrasaten euskararen erabileraren ugalmena antzematea azterketek diotenez, baita gutako bakoitzak kaleetan
nabaritzea ere.

Erakunde antolatzailearen lehendakari naizen partetik eskerrak ematea tokatzen zait
ponentziak landu dituzuenei; antolatzaile lanetan
aritu direnei; diruz, azpiegituraz edo aholkuz
lagundu digutenei eta partaideei, noski. Eskerrak
denoi gugan jan i duzuen konfidantzagatik.
Lan patxadatsua eta sakona egitea espero
dut denok fruitu oparoak lortu ditzagun.

Zalantzarik ez dago egitasmo guztiak, ekintza guztiak ez dutela pixu eta eragin berdina:
euskalduntze ikuspuntutik, aurrekontu aldetik

Joxe Mari Mujika

Urte hauetan euskaldunontzat beharrezko
diren makina bat ekitaldi bideratu du: euskaraz
antolatutako zerbitzuak batetik eta, bestetik, han
eta hemen euskarari tratamendu duina eman
dalcion plangintzak bultzatu.
Egunez egun egindako bide honetan, Anasate Euskaldun Dezagunentzat pozgarria da 10.

AEDko lehendakaria

3

DIALF.KTIKAREN,1W13,021pAN
Harro dabillAgautt:Z. nVOzoim
menderatzailleek hammlá.041a:
indarkeriak zin egiten'tiulá•

"ez du& lortuko sekula"
Bizirik dagoenak
hitzik vz aipa!• •
oiriarria ez,d4gq
dttiakez dii$40 "
goikoek hitzeg1 Ituju,4
rduki
A
menderatuén-MiiitiMOA
Ez da garaia
zaina -aroak iraungo bait du
ozten ez dugulako.
Aattria
dau
ory.,,,h7Ftt
tatisituareki
•••
e
133iiva erne da
:e4zaio ustgabe'a
a gaurko' men4
esanez
..eYekularen ordek

- ;

,

-

Jaztendo
MrAIRMS11111•11•111M1

KIKE
AMONARRIZ

Euskararen aldeko
mugimendu sozialak
gaur egun
onentzia hau, izenburu berarekin Iñaki
Arrutik eta ponenteak, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako XII. Udako Ikastaroen barnean eta «Hizkuntzaren berreskurapenaren aldeko mugimendu sozialak» deituriko mintegian aurkeztu zuten ponentziaren laburpena da.
Ponentzia osoa ezagutzeko interesa dutenek,
beraz, han aurkeztutako ponentzia guztiekin laister plazaratuko den argitalpenera jo dezakete.

zein hizkuntza politika definitzeko garaian, ezinbesteko suertatzen direla bai botere politikoa eta
bai herriaren borondatea.
1.- AZTERKETAREN ESPARRUA
Mugimendu sozial euskaltzalearen hedadura
horren zabala izanik, ezinbestekoa izan zaigu
esparru horretan hesiak jartzea. Mugaketa horretarako erabili ditugun irizpideak honako hauek
izan dira:

O.- SARRERA
Edozein teoria soziolinguistikok aipatuko
digu egoera minorizatuan dagoen hizkuntza normalizazio bidean jartzeko, hizkuntza komunitate
horretako partaideek helburu hori here egin egin
behar dutela.
• Beraz, nahi izatea da euskara biziberritzeko lehen baldintza. Baina nahi izate hori maila
pertsonalean ez ezik, talde-mailan ere hezurmamitu egin behar da.
Egoera demokratikoetan bizi diren herriek
bestalde, beren gizarte-antolaketarako erakunde
publikoak osatzeko aukera izan ohi dute. Bide
zuzena, erakunde publiko horien baliabideak eta
herritarren gogo eta praktika norantza berean
jartzea da: elkarlana, alegia.
Izan ere, hizkuntzen normalkuntza alorrean
dihardutenen artean, ia ahobatez onartzen baita
edozein hizkuntza plangintza garatzeko eta edo-

1.1.- Irizpide funtzionala
Gure aztergai nagusia, udalerri mailan irakaskuntzatik kanpo eta irakaskuntzaren osagarri
modura, bestelako esparru eta funtzioak landu
dituzten taldeak izango dira.
1.2.- Irizpide geografikoa
Euskal Herri osoan zehar, udalerrietan funtzionatzera iritsi diren mugimenduak izango dira
gure aztergai nagusi.
1.3.- Epeak
Aurreko bi baldintzak betetzen dituzten
lehen taldeak, demokraziaren etorrerarekin hasten dira eratzen, baina abiapuntutzat 1979/80
urteak hartuko ditugu: «Euskal Herrian Euskaraz» taldeen sorrera.
Esan genezake beraz, udalerrietako euskara-
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ren aldeko mugimendu sozial egituratua 80.
hamarkadako fenomenoa dela.

Hainbat ihardunaldi, hitzaldi, argitalpen,
etab.

2.- UDALERRIETAKO MUGIMENDU
SOZIAL EUSKALTZALEAREN TESTUINGURUA

3.- GERRAONDORENETIK 1980RA

Gaia, aurreko irizpideen arabera, azken bi
hamarkadetara mugatu badugu ere, ezin aipatu
gabe utzi gerraondotik 1980ra bitartean euskararen aldeko mugimendu sozialak hizkuntzaren
aide burututako lan erraldoia, maila handi batean
hizkuntza heriobidetik atera eta biziraupenerako
behar ziren oinarriak jarri zituena.
Garai hauetako euskalgintza borondatean
eta militantzian oinarritu zen. Egoera horren
larria izanik, «gauzak egin egin behar ziren, zernolakoetan gehiegi pentsatu gabe» (1).
Alderdi, eskema eta egitura politikoek erabat baldintzatuta jaio eta biziko da euskararen
aldeko herri-ekimena. Gerora begira euskalgintzak jasan behar izan dituen bi gaitzik okerrenak
ere garai hauetan sortu ziren:
• Politikagintzarekiko autonomia falta.
• Periferizazioa.
Gerraondorengo euskararen aldeko mugimendu sozialak hizkuntzaren erreprodukzio
mekanismotan jarri zituen lehentasunak. Laburki
bada bederen, ildo nagusi horien aipamena egingo dugu:
• Familia
• Irakaskuntza.
• Ikastolak:
• Helduen euskalduntze-alfabetatzea:
• Udako Euskal Unibertsitatea:
• Euskal Udalekuak:
• Komunikabideak
• Ukitzen an garen gaiarekin zerikusi zuzena izan zutelako bi puntu aipatu nahi genituzke
bereziki:

Gerraondorengo euskararen aldeko mugimendu soziala mugimendu berri eta propio
modura sortu zen. Sorrera horretan gainera bi
eten nabarmen soma genitzake:
2.1.- Gerraurreko euskalgintzarekiko etena
Gerraondorengo mugimendu euskaltzalearen eta gerraurrekoaren arteko loturak eskasak
izan dira. Nagusiki ikastolen mundura mugatutakoak.
Hain zuzen ere, mugimendu euskaltzalearen
partaide gazteek oso berandu ezagutuko dituzte
gerraurreko pertsona eta mugimenduek irakaskuntza esparrutik kanpora begira luzatutako proposamenak eta bideratutako ihardunbideak.
2.2.- Euskal Herritik kanpoko mugimenduekiko etena
Komunikazio gutxi izan ohi da Euskal
Herritik kanpoko beste mugimenduekin. Hizkuntz-gatazka bizi izan duten edo bizi duten
herrien erreferentzia teorikoak izan dira, baina ez
dira erreferentzia praktiko bihurtu.
Euskararen aldeko mugimendu sozialak
beraz, bide propioak jorratu ditu eta kanpotik
jaso dituen erreferentzia teoriko-praktikoak
Catalunya eta Quebec-era mugatu dira eta nahikoa berandu jaso dira.
Kanpotik hartu diren eredu teoriko nagusienak honako hauek izan dira:
-Catalunyatik: LI.V. Aracil-en teorizazioa.
R.L1. Ninyoles edo F. Valverdú gutxiago ezagutu, erabili eta aipatu izan dira.
-J.L.Calvet-en «Lingiiistique et Colonialisme» liburua.
-Fergusonen eta Fishmanen Diglosiaren
inguruko teorizazioak.
Kanpoko mugimendu sozialekiko harremanbideak gehiago izan dira pertsonalak, egituratuak
baino. Harreman horiek erraztu nahi izan dituzten ekinbideen artean honako hauek aipa genitzake:
-1983an Galiza, Herri Kataluniar eta Euskal
Herriko hainbat soziolinguista bilduz osatu zen
«Truriean Sortua» mugimendua. Mugimendu
honek bi emaitza konkretu eman zituen eta ez
zuen jarraipen gehiagorik izan:
•«Truilean Sortua» Izeneko manifestua.
1984ko Urrian Getxon izan zen «Hizkuntza
Minorizatuen Soziologi Biltzarrea».
Hizkuntza Gutxiagotuen Bulego Europearra.
Euskal Herriko ordezkaritza EKB-k du bere
gain.

• Kulturgintza

Euskal kantagintza berra, Kulturgileei ornenaldiak (Orixe, Lizardi...), Kultur Asteak, euskararen aldeko egunak eta ekintza solteak, jaialdiak, kultur taldeen inguruko ekitaldiak, OARGI
taldeak, etab. erruz ugaldu ziren bolada honetan.
Euskal Herrian zehar hedaturik baina egituratu
gabe zegoen mugimendu euskaltzalearen hazitzat hartu beharko lirateke.
.Aparteko aipamena merezi dute mugimendu honen aitzindari bezala, unibertsitateetan eta
hainbat herritan sortutako E.K.T.ak (Euskal Kultur Taldeak).
• Lehen kanpaina orokorrak

Mugimendu euskaltzale egituratuaren aurrekin nagusienetetako batzuk, aurreko 3 urteetan
garatutako 3 ekinbide nagusi hauek izan ziren:
-1977an Gipuzkoako 711 elkarte eta erakunde ez politiko-sindikalek eta 150.000 lagunek
manifestu bat izenpetu zuten euskararen ofizial-
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"Kanpoko mugimendu sozialekiko harremanbideak gehiago izan dira pertsonalak,
egituratuak baino".

tasuna eskatuz.
-1977-78an bultzatu nahi izan zen euskal
kultur eta sailen arteko koordinazioa.
-1978an zehar Euskaltzaindiaren babesean
antolatutako oBai Euskarari» kanpaina.

edozein partidu politikorekiko (...).
Abiapuntuko ideia hauek beraz garbi uzten
digute talde hauen filosofiaren oinarrizko ezaugarriak:
-Alderdi politikoen eta eskuratu berri diren
erakundeen euskararekiko utzikeriaren salaketa.
-Talde zabal eta irekia izateko borondatea.
-Salaketa eta borroka-kontzeptuak izango
dira beren ekimenaren ardatz.
-Euskalgintza esparru berrietara zabaltzeko
borondatea.

4.- MUGIMENDU SOZIAL EUSKALTZALE BERRIAREN SORRERA: "EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ"
oEuskal Herrian Euskaraz» mugimendua,
1979ko azaroaren 4an sortzen da. Mugimendu
honen sorreran udalerrikako egituraketak izango
duen garrantzia izenean bertan isladatzen da.
Bere definizioan plurala erabiltzen da eta ez singularra: oEuskal Herrian Euskaraz» taldeak.
Sorrera-datak eta burututako lehen ekintzak,
argibide anitz ematen digute:
-Euskal Autonomi Estatutua 1979eko Urriak
25ean onartu zen eta talde hau handik bi astetara
sortuko da.
-Bere lehen ekintza, erakunde ofizial berrietan euskarak jasaten zuen bazterketa salatzeko
45 lagun Euskal Kontseilu Nagusiko Egoitzan
entzerratzea izango da (1979-XII-21).

4.2.- Burututako lehen ekintzak
Ideia horien inguruan taldeak 1979-81 epean
burutzen dituen lehen ekintzak ere maila honetakoak dira:
• Entzerronak.
• Errotuluen ezabaketa.
• Euskararen aldeko manifestaldiak.
• Komunikabideak: itxialdiak eta kanpainak.
4.3.- Mugimenduaren lehen garapen-fasea
Aktibismo hutsak markatutako lehen epe
honen ondoren ikuspegi zabalago bat agertzen
da. 198 1 eko maiatzean datatutako agiri batean
irakur genezakeen bezala helburua zehaztu egiten da: «Euskararen erabilpenaren dinamika bat
sortzea».
Eragin-esparru nagusienak aipatzean ondorengo lauak azaltzen dira: Irakaskuntza, administralgoa, komunikabideak eta zerbitzu publikoak.
Azkenik eta agiri berean, gerora begira EKB
izango denaren lehen zirriborroa aurki daiteke.
Ideia horietan oinarrituta, punto hauek azpi-

4.1.- Ezaugarri nagusiak
Taldearen izaera definitzen duten puntuen
artean honako hauek aurkitzen ditugu (2):
a)Elkarteen izaera berezia, erreibindikatzaile
eta borrokatzailea izango da (...)
b)Erreibindikapen eta salaketa hori ekintza
praktikoetan azalduko da.
d)Elkarte hauek autonomoak izango dira
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marratuko genituzke:
• Euskal Herrian Euskaraz-ek salaketa-lanaz
aparte, udalerrietan, beste alor batzuk jorratzeari
ekingo diote. Ekinbide hauetan ordea, aide
nabarmenak izango dira herritik herrira.
• Herrietako Euskal Herrian Euskaraz taldeek Udalei eta alderdi politikoei zuzenduko dizkiete bere eskaerak «Euskara Benetan Gure
Udaletan» kanpainaren barnean.
• Euskal Herrian Euskaraz-en inguruan
baina era autonomoan mugituko diren taldeak

mendu sozial euskaltzalearen oghetizazio» eta
maila batean (auto)marjinazioa eta erakundeen
aldetiko bide paraleloen eraikuntza.
5.2.- Etenak udalerrietan izandako eragina
• Udalerrietan egoera honek ondorio zuzenak izan zituen:
• Mugimendu sozialak oabanguardia»ren
eskemak erabiliko ditu:
• Jendez talde murritzak izan dira.
• Partaidetza joera sozio-politiko jakinetara
mugatu da.
Sektore sozialetan ja ez dute presentziarik
izango.
• Herriko bizitza sozio-kulturalean, periferian kokatu dira. Ekintza puntualez gain, ezer
gutxi gehiago egin da.
• Muga horiek areagotu egin ziren udalerri
askotan Euskara Zerbitzu edo Batzordeen sorrerarekin. Iharduera gehienak, Udalaren esku geratu ziren; ez zen jakin funtzio-banaketa egokirik
egiten eta Taldeak funtzioz ohustu» eta «presiotalde» huts izatera kondenatu ziren.

"Gerraondorengo
mugimendu
euskaltzalearen eta
gerraurrekoaren arteko
loturak eskasak izan dira"

5.3.- Ondorioak
1985-89 urteetan hainbat talde desagertu
egingo da.
• oEuskal Herrian Euskaraz», gero eta
gehiago bihurtuko da nazio-mailako iharduera
eta kanpainak bultzatuko dituen talde bat.
• Mugimendu berrien sorrera geratu egingo
da.
• Epe honetan, beraz, herri-mugimenduaren
ahultze-prozesua gertatuko da eta egoera honi
irtenbide bat aurkitzeko asmotan E.K.B. eratuko
da.

ere sortu eta garatuko dira, udalerrietako lanari

hertsiki lotuagoak.
• Mugimendu guzti hau Hegoaldean kokatuko da.
• Talde guzti hauek eta filosofia honen egikaritzapena 1981-1984 urteetan artean gauzatzen
da.

5.- HASERAKO ESTRATEGIAREN
MUGAK ETA LEHEN BIHURGUNEA
5.1.- Etena
Lehen epe honen ezaugarri nagusiena, herrimugimenduaren eta erakundeen artean sortzen
den etena izango litzateke:
• EHE taldeek, beren ihardunaren ardatz
modura euskararen marko juridikoaren salaketa
hartuko dute, ezker abertzalearen esparruan
kokatuz.
• Legeria izan da urtetan administrazioaren
eta mugimendu sozialaren arteko liskar gehien
eragin dituen gaia.
• Euskarari dagokionez eztabaida puntu
hauetan kokatuko da:
Euskararen lege markoaren alde/aurka
Elebitasuna / Elebakartasuna.
• Egoera hau gainera, herrietan funtzionatzen an ziren beste mugimenduetara zabalduko
da, instituzioen eta herri-mugimenduaren arteko
leizea sortuz, maila guztietan.
Etenaren ondorioak ezagunak ditugu: mugi-

6.- KOORDINAZIOAREN ALDEKO
APOSTUA: EKB.
6.1.- Ezaugarri nagusiak
• 1983ko Martxoaren 12an aurkeztu zen,
bere burua honela definituz ; (3).
0... topagune eta elkargunea.
-Kultur erakundea, inolako talde politiko
nahiz soziali lotugabea (....)
• Euskal gizartea euskarari buruz jaberazteko, eta Euskararen eta euskal kulturaren normalkuntza sustatzeko, eskakizun, ekintza, eta plangintza bateratutarako oinarri zabala».
• Bere eginkizun nagusiak 4 ardatz hauen
inguruan kokatu zituen:
• Gizartearen jaberazpena
• Ekintza bateratua
• Eskakizunak
• Plangintza orokorra
6.2.- Ekinbideak
EKBk garatu dituen ekinbideak maila askotakoak izan dira. Batzuk aipatzearren, Euskara-
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"Legeria izan da urteetan administrazioaren eta mugimendu sozialen arteko liskar gehien eragin dituen gaia".

ren Egunak, Sailez-saileko topaketak, Matrikulazio-kanpainak, egitasmo bereziak...
• Horiekin batera bere zerbitzuak antolatzen
joan da: Dokumentazio-Zentrua, BAT Soziolinguistika-Aldizkaria, Aholkularitza Juridikoa....
Aportazio teorikoak:
• «Euskararen Plangintzarako Oinarriak» 4
• «Hizkuntz Normalkuntzarako Ekinbideak
Udalerri mailan» (5).

6.3.- Oztopoak
Asmo berriek aurretik zetorren inertzia izango dute oztopo nagusi:
• Erakundeek jaiotza beretik hartuko dute
EKB, ezker abertzalearen inguruko mugimendu
bezala.
• EKBren jaiotza, tentsio-testuinguru horretan eman zen, eta asmoak bestelakoak izan arren,
here partaidetzaren esparrua, erakunde nahiz
pertsona-mailan esparru politiko-sozial jakin
batera mugatua geratuko da, salbuespenak salbuespen.
Haserako ideia koordinazioaren filosofia
herrietara transmititu eta herri mailako EKBak
sortzea izan bazen ere, muga eta oztopo guzti
horiek, lehendik ere ahulduta eta zokoratua
zegoen mugimendua (ber)sortzea eragotzi zuten.
7.- EUSKALGINTZA BERRIAREN
OINARRIAK ETA ERAGILEAK: 1.990 1.993
1986tik 1989ra doan epe honetan, gaur egun
sortzen an den egoera berriaren haziak eta oina-

rriak aurkituko ditugu.
Izan ere, euskalgintza zulo horretatik ateratzen an dela eta ARO BERRI BATERA SARTZEN ART DELA esatera ausartzen gara.
Hau esateko ditugun indikatzaileak, aurreko
hamarkadan bide okerretik ibili garela esateko
erabili ditugun berberak dira. Indikatzaile hauek,
ordea, balore negatiboak izatetik, neutroak eta
positiboak izatera pasatzen an dira. Hau da, jendea (ondoren erakundeak) bere otxokoetatik»
atera da eta komunikazio kanalak eta ilusio berri
bat sortzen an dira.
Pertsona-mailan gertatu ohi den modura,
gizarte-mailan ere, edozein prozesu kontzientek
hiru urrats nagusi ditu; nahi izatea, jakitea eta
egitea (motibazioa, ezagutza eta erabilera). Hiru
urrats hauek edukin berriz osatzen doazen heinean eta pertsona mailatik gizarte mailara garatzen
doazen heinean, an da aipatu aro berra eratzen.

7.1.- Hamabost urteko esperientzia (borondatea)
Euskalgintzako hainbat jenderengan azken
hamabost urte hauetako dinamikak goia jo du.
Dinamika horrek ondorioztatzen zuena eta norberak zuen euskaldun izateko nahia, zein euskararen biziberritze saioetan partehartzeko gogoa
ez zetozen bat. Eta hori horrela gertatu da herriekimenaren gune oso aktiboetan.
Esperientzia bat frustrantea ez izateko
ordea, modu bakarra dago; esperientzia txar hori
aztertu, gaizki egindakoa arrazionalizatu, gaizki
egindakoaz ere ikasi eta hori norberaren ezagutzara barneratu. Momentu honetan horrelako
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"Liburu honek, euskalgintzan ziharduen hainbat euskaltzaleri bere esintazunaren zergatiak
azaltzeaz gain, hartu beharreko norabide berra formulatzen dio".

aldaketa prozesu bat nabarmentzen an da.
7.2.- Jose Mari Sanchez Carrion; "Txepetx"(ezagutza)
«Un Futuro para nuestro Pasado» (6) liburuan, besteak beste, euskalgintzan ziharduen
hainbat euskaltzaleri bere ezintasunen zergatiak
azaltzeaz gain, hartu beharreko norabide berra
formulatzen dio. Euskal gizarte-hizkuntzalaritzak urrats kualitatiboa emateaz gain, herri-ekimenari bere erantzunkizuna (bigarren axioma),
here nolakotasuna eta here egunerokotasuna
argitzen dizkio.
Lan honek, beraz, herri-ekimenaren eta orohar euskalgintzaren egoera arrazionalizatu egiten
du eta herri-ekimenaren zati garrantzitsu bat
beronekin identifikatu egiten da.
7.3.- Arrasate Euskaldun Dezagun (erabilera)
Nahia oinarrian bazegoen, ezagutza nahi
horrekin bat egiten zuen teoria oso batek ematen
zuen, baina hori errealitate egitea beste kontu bat
zirudien. Arrasatek funtzio berezia bete du punto
honetan:
• Zenbaitzuk ezinezkoa zela zioena egin
egin zuten.
• Alderdikeriak sortutako etena gainditu
egin zuten.
Nahiz eta Arrasate Euskaldun Dezagun
Elkartea 1.983an jaio (7), hau da, oso garai politizatu eta iskanbilatsuan, iparrari eutsi eta egin
nahi zuen hura egiteko harto beharreko erabakiak harto izan ditu.
Horretarako euskararen aldeko dinamika ezalderdikoia eraikitzea lortu zuen eta horren oina-

rrian herri honi egin dion aportaziorik interesgarriena gauzatu zuen; ideologia desberdinetako
euskaltzaleak euskararen aide, elkarrekin, ihardun zezaketela frogatzea.
Emandako urratsak laburki azaldu behar
badira, hauek lirateke: nahiz eta pentsakera politiko desberdinekoak izan, euskararentzat garrantzitsuak ziren pertsonak elkartu eta komunitatea
egituratzen hasi ziren, honek herriko euskaldungoan sinesgarritasuna sortu zuen eta gaur egun,
euskararentzako funtzioak berreskuratzen an
dira (administrazioa, komunikabideak...).
Hiru faktore hauen konbinaketak, hau da,
aurreko dinamikarekiko aldaketa nahiak, dinamika berriak behar lituzkeen ezaugarriak ezagutzeak eta horren adibide bat izateak eragin du euskararen aldeko herri-ekimena aro berri baten ataran aurkitzea.

8.- UDALERRI-MAILA
Pertsona zehatz batzuk, aurreko esperientzian oinarriturik eta ezagutza osatuagoz ekintza
berri bati ekiten diote, eta hori, udalerri-mailan
egiten hasten da gauzatzen.
8.1.- Herri-ekimena
Une honetan 20 bat dira dagoeneko funtzionatzen an diren eta aipatu berri ditugun ezaugarriak biltzen dituzten herrietako Euskara Taldeak. Horietaz gain, badira beste batzuk oinarriak
finkatuta dituztenak (batzuk aurkezpenak ere
eginda). 20 horietatik gehienak Gipuzkoan (15),
4 Bizkaian eta 1 Araban.
Talde gehienak lehen azaldutako 3 aldagaien
inguruan osatu dira:
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"AEDk euskararen aldeko dinamika ez alderdikoia eraikitzea lortu zuen. Honi da herri honi
egin dion aportaziorik interesgarriena".

• Elkarteen sorrera-prozesuan partehartu
dutenen artean aurreko hamarkadan euskararen
aldeko herri-ekimenean ihardundako jendea
dago. Zaharren eskarmentua eta berrien gaztetasuna uztartu dira.
• Txepetxen lanak gidatu du teorikoki eragileen iharduna.
• A.E.D. izan da hain beharrezkoa izan den
erreferentzia.
Elkarte hauen ezaugarri amankomuna, pentsakera desberdineko euskaltzaleak bildu izana
da, honek, euskaldungoarengan erreakzio positibo bat («bazen garaia» modukoa) eragin duelarik. Aurkezpen «jendetsuak» ezagutu dituzte
talde gehientsuenek.
Espazio sinbolikoa nuklearizatu egin da,
hizkuntza komunitatea egituratzen hasi da eta
beren iharduna funtzio-berreskuraketan zentratu
dute.
Aurreko hamarkadako euskararen aldeko
herri-ekimenak ez zuen euskaldun kontzienteak
elkartzea lortu, ondorioz hizkuntza komunitatea
ezin izan zen egituratu, eta beraz, beren iharduna
egunerokotasunean eta funtzio berreskurapenean
kokatu beharrean (saiatuta ere seguruenik ez
zuten lortu), dinamika soziala lortzeko antzuak
izan diren diskurtsoetan kokatu zen (legeria, e.a.).
Planteamendu aldetik salto kualitatibo
honek sinesgarritasuna ez ezik praktika erreala
lortu badu ere, egunerokotasunak beste hainbat
oztopo izaten ditu, eta elcimen berri hauek antzutu ere egin ditzake.
8.2.- Euskara elkarteak
Txosten hau lantzeko burutu dugun datu-bilketaren emaitzen arabera, aipatu elkarteak 20
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herritan sortu dira. Beren ezaugarri nagusienak
honako hauek lirateke:
• Talde autonomoak dira. Organikoki, ez
dute loturarik, ez udalerriko beste taldeekin, ez
nazio mailako erakundeekin.
• Gipuzkoako erdi-mailako udalerrietan
daude (10.000 - 30.000 biztanle).
• Udalerri horietako euskaldungoak biztanlegoaren %40-50etik gora osatzen du.
• 200 bazkidetik gora dituzte.
• Udalarekin nahiko harreman onak dituzte
(ekonomia barne) eta udal horiek Euskara Zerbitzua dute.

(1) J.M.Odriozola «Euskararen aldeko herrimugimenduak: praktika eta teoriaren arteko
uztardura». BAT Soziolinguistika aldizkaria. 6.
Zka. EKB. Donostia. 1992.
(2) Op.Cit.
(3) E.K.B.: Euskararen normalkuntza. Euskal Kultur Sailen arteko Kongresua. (Txosten
fotokopiatua). Donostia. 1984.
(4) JAKIN Aldizkaria. 34. Zka.: «Euskararen Plangintzarako Oinarriak», 1985eko Urtarrila-martxoa
(5) UEUko Soziolinguistika saila-EKB:
«Hizkuntz Normalkuntzarako Ekinbideak Udalerri mailan: Planifikaziorako orientabideak».
UEU. Bubo. 1991.
60 Jose Ma Sánchez Carrión: «Un Futuro
para nuestro Pasado». Donostia. 1987. Argitalpen librea.
(7) JAZTEN Aldizkaria 3. zka.»Zer da
AED?, Zer dago atzetik?». AED. Arrasate.
1990eko abendua.

Agur eta ohore
Elkarte
Arrese Beitiaren
nahiaren hotela.
Zure baitan bildurik
bizipen tropela,
zugandik ikasi (lilt
lezio itzela,
norbera ere kagik
elkart&bat dela.

Elkarteak he rri a n
badattka me ri tu,
batasun gunetatik
dagona gainditu.
Erabilera
nolatan handitu,
bi eginkizun hala
sarri bete ditu;
hiztunen sikologo
hizkuntzen mediku.

Tirata aurretik da
irrika,
balantzan jartzen ditu
poza ta kritika.
LortuRahian ere mu
berrieti nkista,
beti riten gara
gu p dik pista,
ate barzabaldu -ta
beste.bat itxita40.

Egoera normaltzen
nahi badugu jardun,
lehendabizi pertsonak
normaldu ditzagun.
Elltarteko bazkide
arikide'zein lagun,
denen batura eginda
ez da oso urrun,
hernian zenbat jende
normara daukagun.
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Euskara,
erria
hain dir ertuko,
baina kaleari guk
,t1 etin uko.
Mngo koltzlentzia
sarritan tajuzko,
bas,erriko lotura
berriz da lekuko,
sekji1a ez zalgula
1ani faltatuko.
i

Elkarteak sortzeko
datOtren bolada,
helburu eta lbrmaz
mundwri hara!
Normalkuntzaren ardatz
eta lehen buitzada,
duda batek neurengan
sortzen du islada,
ortufze daitekeen
horrela ez bada.
Ion Maki 1-zar:-..,elaia
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Euskal kulturaren
zabalpena
Dakienak ba daki
nora dijoan jakiteko
behar duela
nondik datorren jakin;
nondik datorren,
nora dijoan jakin,
non dagoen jakingo badu;
eta zergatik eta zertarako.
Dakienak ba daki,
ez dakienak baleki...

(A rtze)
oema horren bidez, txostenean zehar esango duguna eta esango dugunaren nondik
norakoa Artzek laburzki eta zehatzmehatz adierazi digulakoan gaude eta, horrexegatik, ekarri nahi izan dugu hona. Era berean,
poema horretan, J.M. Sánchez Carrión "Txepetx"ek hizkuntz normalkuntzarako eta berreskurapenerako formulatu dituen hiru axioma orokorretan (1) dioena laburbilduta dakusagu: helburua, beharra eta erantzukizuna.

O. SARRERA
Herrietako Euskara Elkarteok euskal kulturaren zabalpenari dagokionez, zer, nola eta zer-
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gatik egiten dugun aztertzen hasi aurretik, zenbait zehaztapen egin beharreko direlakoan
gaude. Halere, batetik, txosten honetan ez gara
teorizazio sakonetan murgilduko, euskara eta
euskal kulturaren inguruan hainbat eta hainbat
kolaborazio eskatu direla jakinik, eta bestetik,
herri-mailako Euskara-elkarteez mintzatuko
gara, izenburuak dioen bezala eta, hainbat datu
jaso ditugun arren, ez ditugu kontutan hartuko
Nafarroako Oinarriak eta Baztango EKB eta Iparraldeko Pizkundea, Euskal Kultur Erakundea
eta Sii Hazia (Zuberoakoa) bezalako taldeak eta
erakundeak, bi arrazoi direla bide: batetik, ez
dira herri-mailako Euskara-elkarteak eta, bestetik, talde eta erakunde horietako batzuetan dauden partaideak ez daudelako norberaren izenean,
beste elkarte edo erakunderen baten ordezkari
gisara baizik. Dena den, jakin badakigu, erabaki
horrek, neurri batean, mugatu egiten gaituela,
Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian herri-mailako
Euskara-elkarterik ez egotean, ezin dugulako
Euskal Herri osoko ikuspegirik eman.
Herrietako Euskara-elkarteok, kultur jarduerak antolatzen ditugunean, batetik, euskal kultura
zabaltzen dugu, euskaraz, eta bestetik, kultura
euskaraz zabaltzen dugu. Aipatu beharrekoa da,
euskal kulturararen zabalpena euskaraz nahiz
erdaraz egin daitekeela eta edozein kultura euskaraz zabal daitekeela. Edonola ere, guretzat,
Euskal Kultura Euskaraz zabaltzea lehentasunez-

Jaztendil

"Bertakoa landu eta ustiatu behar da eta, ondorioz, bertakorik gabe ezin da landu, hots,
Euskal Herrian euskararik gabe ezin da landu".

koa da. Hala ere, Euskara-elkarteetan kultur jarduerak antolatzen direnean (euskaraz, noski!),
euskal kulturari dagozkionak antolatzeaz gain,
bestelakoak ere antolatzen direla kontutan harturik, mota orotako kultur jarduerez mintzatuko
gara txostenean zehar.
Honaino iritsita, batetik, kultura zer ote den
eta euskal kultura zer ote den zehaztu beharrean
gaude. Egileak egile eta iritziak iritzi, hona
hemen "kultura" terminoaren zenbait definizio:
Mitxelenaren iritziz "kultura dio gunean gurega-

natutako ohiturez an gara eta ez jaiotzetikoez,
hau da, kultura herentzia baten bidez jasotakoez
eta ez odol edo biologia-herentziaz" (2), Txillardegiren iritziz, "kulturak, oro har (...) lzadia edo
Natura (...) ez den guztia biltzen du" (3), Ugaldek ere antzeko iritzia du "kultura ez dena, natura edo naturaleza da (...) Kultura da, gizonak
natura horrekin duen egin guzia, egin ahal izan
duen guzia (...) Eta kultura dira gizonak sortu
dituen erakunde sozial eta politikoak ere: familia,
herri-instituzioak; eta kultura dira gobernuak ere
(...) Natura, pasiboa dela, eta kultura, aktiboa,
bizia, eta bien arteko harremanetan kultura urteten da garaile" (4), Iturberen aburuz, "kultura
hitzaren esan nahia zera litzateke, ingurune
beretsuan bizi den, ohitura beretsuak dituen,
bizitza-era beretsua duen, eta munduari buruz
aieru edo suposapen beretsuak dituen pertsona-

multzoa edo herria" (5), eta azkenik, definizioekin amaitzeko Tylor-ena dakargu: "gizonak
gizartekide bezala bereganatzen duen jakintzaren, sinestearen, artearen, moralaren, legeen,
ohituren eta beste holako ahalbide eta jokabideen osotasuna" (6). Euskal kultura eta "cultura
vasca" edo "eusko kultura" zenbaitentzat sinonimo dira eta beste zenbaitentzat ez. Txosten honetan zehar, bederen, euskal kulturatzat joko dugu
Euskal Herrian (nahiz Euskal Herritik at) Euskararen ikuspegitik eta Euskaraz sortzen den Kultur
jarduera oro, hots, euskal nortasuna defini dezakeen kultur jarduera oro. Izan ere, etimologikoki,
"kultura" "cultus", "cultivo"tik dator; beraz, bertakoa landu eta ustiatu behar da eta, ondorioz,
bertakorik gabe ezin da landu, hots, Euskal
Herrian, euskararik gabe ezin da landu.
Bestetik, kulturari lotuta folklorea ageri
zaigu. Edonola ere, badirudi kultura eta folklorea
ez direla sinonimotzat hartzen, izan ere, kultur
adierazpen batzuei (dantza eta kantu tradizionalak,...), azalagokoak direnei, folklore baderitze
ere, beste hainbat eta hainbat (literatura, antzerkia, artea,...), ziur aski sakonago daudenak, ez
dira folkloretzat jotzen. Edonola ere, badirudi
horrelako bereizketak egitea, arazoa bere testuingurutik ateratzea dela, izan ere, sentitzen duguna
errealitatearekin uztartzen dugun neurrian, kultura egiten dihardugula diogu eta sentipenen eta
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Jaztems
errealitatearen artean etena dagoenean, folklorea.
Ziur aski, gakoa, sentipenak, ezagupenak eta
ekintzak uztartzean datza.
Azkenik, euskal kulturaren sustapenak hizkuntz normalkuntzarako duen garrantzia azpimarratu nahi dugu, izan ere, euskal kultura sustatzea ez da, inolaz ere, luxua edo hizkuntz normalkuntzarako egiten ditugun gainerako saioen
apaingarri eta osagarri soila. Euskal kulturaren
sustapenak hizkuntzaren prestigioarekin zeriku
sia du eta, ondorioz, batetik, autogorrotoa uxatuz
autokonfidantza ekarri behar digu eta, bestetik,
sormena euskaraz eragiten eta berreskuratzen
lagundu behar du.
Sarrerarekin amaitzeko, aipatu, bestalde,
herrietako Euskara-elkarterik gehienak, jaso
ditugun datuen arabera, kultur elkarte gisara
erregistratuta daudela, Euskara-talde modura
dabiltzan gutxi batzuk badiren arren. Dena den,
azken hauetako askok kultur elkarte gisara erregistratzeko asmoa dute. Ezin dugu ahantzi beraz,
elkartea sortzea, berez dela kultur eginkizuna,
hortik aurrera antolatuko dituen ekitaldiak ahaztu gabe. Izan ere, Euskara-elkarteetan, elkartea
sortzea, elkartzea da, integrazioaren bidetik.
Integrazioa elementu berra dugu "fenomeno
berri" deitu den honetan, eta hori bera ere gure
kulturaren adierazgarrietako bat da.

1. HERRIETAKO EUSKARA ELKARTEAK ETA KULTURA
Atal honetan zehar, lehenik eta behin,
herrietako Euskara-elkarteetan kultur arloak
duen lehentasun-mailaz jardungo dugu; eta,
bigarrenik, helburutzat ala tresnatzat jotzen den
ala helburu eta tresna den.
1.1. Kulur arloak herrietako euskara elkarteetan duen lehentsun-mada
Herrietako Euskara-elkarteetan kulturari
ematen dioten garrantziaz galdetu dugunean
mota askotako erantzunak jaso ditugu, mutur
batetik besterainokoak eta gustu guztietakoak.
Edonola ere, jaso ditugun erantzunen berri
eman aurretik, konstatazio hau egin beharrean
gaude: ez dago Euskara-elkarterik kultur jarduerarik antolatzen ez duenik. Euskara-elkarte guztietan, gutxiago edo gehiago, zerbait bederen
egiten da. Gaur egun, beren burua antolatzen
diharduten elkarte guztietan ere kultur arloari
tokia egiteko asmoa dute.
Jaso ditugun datuen arabera, batzuentzat
oinarrizko lehentasuna edo lehen helburua da,
beste batzuentzat lehentasunetako edo ardatzetako bat da, beste kasu batzuetan ez du inolako
lehentasunik eta mota guztietako gainerako jardueren osagarri da. Beraz, ezin esan, aide horretatik Euskara-elkarteetan iritziak homogeno direnik. Baina, zenbait ondorio atera daitezke:
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• Kultura lehentasunezko edo ardatzetako
bat den Euskara-elkarteetan bada gutxienez Iantalde bat (zenbaitetan azpilantaldeak ere badira)
kultur jarduerez arduratzen dena. Lehentasunezkoa ez den kasuetan, oro har, ez dago horretarako lantalde berezirik.
• Lehentasunezkotzat jotzen dutenak, oro
har, kultur elkarte gisara erregistratuta dauden

"Aipatu beharrekoa da,
euskal kulturaren zabalpena
euskaraz nahiz erdaraz egin
daitekeela eta edozein
kultura euskaraz zabal
daitekeela"
Euskara-elkarteak dira eta kultur arloa jorratzeko
lantalderen bat badute, gorago aipatu bezala.
Haatik, Euskara-talde (bazkidetza sistemarik ez
dutenak eta kultur elkarte gisara erregistratuta ez
daudenak) gisara dihardutenetan, oro har, osagarrizkotzat jotzen dira kultur jarduerak eta ez
dago lantalde berezirik horiez arduratuko denik,
gehienez ere, talde eragilea eta laguntzaileak
daude.
Azkenik, aipatu, kultur elkarte modura erregistraturik dauden Euskara-elkarteen estatutuetan helburu gisara honako hi hauek ageri direla
oro har: euskal kultura indartzea eta Euskararen
(erabilpenaren) normalizazioa. Ondorioz, esan
gabe doa, elkarteetan hasiera beretik isladatuko
dela aurrerantzean kultur jarduerekiko izango
duen jokabidea, izan ere, estatutuetako helburuetan agertzeak, euskal kultura ardatzetako bat dela
adierazi nahi digu eta, ondorioz, lehentasunetako
bat (zenbait kasutan nagusiena) izango dela,
horretarako egokituko delarik elkarte horien
barne-antolaketa.

1.2. Euskal kultura eta kultura euskaraz
zabaltzea helburua eta tresna
Atal honi dagokionez ere, mota guztietako
erantzunak jaso ditugu: zenbait kasutan helburu
da, beste zenbaitetan tresna, eta azkenik, badira
helburu eta tresna dela diotenak. Bada, helburua
Euskera dela dioenik ere, eta ondorioz, euskal
kulturarekin ez omen dina sartzen; haatik, ekitaldiei euskal kutsua ematen saiatzen omen dira.
Edonola ere, aurreko puntuari dagokionez,
emandako erantzunak puntu honekin oso lotuta

:jaztendo
daude. Izan ere, kultura ardaztzat edo lehentasunezkotzat jotzen den kasuetan, helburu (eta tresna) dela diote. Oro har, kontuak horrela dira, beti
ere, salbuespenak salbuespen, ha baitira, gaur
egun, kultura beren lehentasunen artean ez kokatu
arren, helburutzat jotzen dutenak eta beraientzat
helburua euskal kultura zabaltzea eta horren bidez
euskara zabaltzea dela diotenak. Honi guztia, oro

"Sentitzen duguna
errealitatearekin uztartzen
dugun neurrian, kultura
egiten dihardu gula diogu eta
sentipen eta errealitatearen
artean etena dagoenean,
folklorea"
har eta salbuespenak salbuespen, 1.1. puntuan
aipatutako faktoreekin erabat lotuta dagoela esan
daiteke, hots, kultur elkarte gisarako funtzionamendua izatea edo Euskara-talde gisarakoa.
Gure iritziz, eta beste artikulu batean genioen bezala, "helburu bakarra izanik ere, gure
ihardun-bidea bi ardatzetan hezurmamitzeko
asmoz sortu gara, batetik, bizitza soziala euskalduntzea edo Euskararen erabileraren normalizazioa, eta bestetik, bizitza kulturala prestigiatzea,
izan ere, bi ardatz horiek bata bestearen osagarri dira eta elkarri era giten diote, txanpon beraren hi aurpegiak bailiran" (7). Horrela bada,
gure ustez, euskal kultura zabaltzea tresna eta
helburu da epe luzera: helburu da, euskal kultura
indartu, prestigiatu eta dagokion tokira irits
dadin nahi dugulako, baina, orobat, tresna da,
Euskara normalduko bada euskal kulturak izugarrizko garrantzia duelako eta Euskararen normalkuntzan eragina duelako.
2.- KULTUR EKITALDIAK
Kultur ekitaldiei dagokienez,mota honetako
datuak atera ditugu:
a) Zein motatako ekitaldiak egiten ditugu,
zein adin-multzori zuzenduta dauden, herri-, bailara-ala nazio-mailakoak diren eta puntualak
diren edo jarraikortasunik ha ote duten.
b) Ekitalki horiek antolatzeko zein finantzabide dauden eta elkarteak berak bakarrik ala
elkarlanean antolatzen dituen.

c) Zergatik egiten diren ekitaldei horiek eta
ez beste batzuk: arazoak,...
d) Euskaldungoari hegira kultur ekitaldiak
antolatzeaz gain, erdaldungoari hegira zerbait
egiten ote den jakin nahi izan dugu.
2.1.Zer egiten dugun
Kultur arloan egiten diren ekitaldien artean,
mota askotakoak ageri zaizkigu: hitzaldiak, kantaldiak, lehiaketak, (literatura, komikia, itzulpenak, argazkia, bideoa, amodiozko gutunak,...)
irtenaldiak, ikastaroak (dantza, txalaparta, argazkia, bideoa, bertso eskola,...), poesi errezitaldiak,
pailazo-emanaldiak, diapositiba-emanaldiak,
liburu- eta disko-azokak, bertso-afariak, kantuafariak, tailerrak, herriko jaietan antolatzen diren
ekitaldiak,... Lehiaketak,... egiten direnean, irabazleen lanak, normalean, argitaratu egiten dira.
Elkarte bakoitzean egiten diren guztiak bananbana azaltzen hastea zail eta arriskutsu denez,
here horretan utziko ditugu aipatutakoak. Baina,
egiten diren kultur ekitaldien artean, izaeragatik
berezi direnak eta aipagarri deritzegunak ez ditugu aipatu gabe utzi nahi. Hona hemen, bada,
horietako batzuk:
• Euskal Ezkontza antzezpena, Laudioko
Euskaltzaleen Batzarrak antolatzen duena.
• Erromeria, Laudioko Euskaltzaleen Batzarrak antolatzen duena.
• Olentzeroren inguruan, ohitura zaharrak
berreskuratu nahirik, Ermuko Euskal Birusak eta
Laudioko Euskaltzaleen Batzarrak antolatzen
dutena.
• Toponimia taldea, Derioko Lainomendiren baitan.
• Kultura eta Euskara lantzeko taldea,
Derioko Lainomendiren baitan.
• Ikerlan-sariketa, Goierriko Euskal Eskolak antolatzen duena.
• Irteerak, Donostiako Bagerak,... antolatuta.
• Herria ezagutuz, Oilatiko Laixanek antolatuta: hitzaldiak, ibilaldiak, irteerak, auzoetara
bisitak,...
• Tertulaixan: herriko gastronomi elkarteekin harremanetan, gastronomi elkarteetan
ko Laixanek antolatzen dituen hitzaldi, mahainguru, etab., kafe-tertulia gisara.
• "Ez dok amaitu!" Elgoibarko Izarrak antolatuta: garai bateko kantautoreei omenaldia.
• Literatura lantzeko taldeak, Eibarko... eta
kitto!k eta Bergarako Jardunek beren baitan
dituztenak.
• Jokin Zaitegi Itzulpen Laburren Sariketa,
urtero gai jakinen baten inguruan, Arrasate Euskaldun Dezagun elkarteak antolatuta.
• Elkarteetako emakume-taldeek emakumeei hegira antolatzen dituzten ekitaldiak. Emakume-taldeak dituzten elkarteak:AED, Jardun eta
Beinke.
• Amodiozko gutunen lehiaketa, Bergarako
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"Oro har, herri-maila gainditzen duten ekitaldi-motak sariketak eta lehiaketak ditugu".

Jardunek antolatuta.
• Adineko euskaltzaleei omenaldia, Donostiako Bagerak antolaturik, adineko euskaltzaleei
egin duten ahalegina aitortu eta hori jendeari
ezagutarazi asmoz.
• Galtzaundi Foruma, Tolosako Galtzaundi
E.T.k antolatuta.
Adinari dagokionez, ekitaldi motaren arabera, batzuk adin guztietakoentzat dira, beste batzuk haurrentzat, edo gazteentzat, edo helduentzat. Adinari dagokionez, kultur ekitaldiak, batik
bat gazte eta helduentzat direla esan daiteke,
hainbat eta hainbat elkartetan haurrei begira ere,
kultur ekitaldiak antolatzen diren arren. Jaso
ditugun datuen arabera, zaharrei begira bereziki
ja ezer ez dela antolatzen esan daiteke.
Bestetik, esan daiteke, Euskara-elkarteek,
herri-mailako kultur jarduerak antolatzeaz gain,
herri-mailako ikuspegia gaindituz, Euskal Herri
osora hegira egiten dituzten iharduera bakarrak
kultur arlokoak direla, egiten dituzten kasuetan.
Gainerako ihardueretatik batzuk (herri-komunikabideak lekuko) gehienez ere, bailara-mailan
hedatzen dira. Kultur ekitaldi gehienak herri
mailakoak (hitzaldiak, kantaldiak, bertso-saioak,
kantu- eta bertso-afariak, ikastaroak, lehiaketak,...) badira ere, bailara-mailan egiten direnen
artean honako hauek ditugu: ikerlan-sariketa,
Goierriko Euskal Eskolak antolatzen duena; Euskal Kultur ostiralak, Errenteriako Lau Haizetara
elkarteak antolatzen dituenak; AEDk antolatzen
dituen ipuin-, poesi, bertso-paper, komiki-,
argazki-, eta bideo-lehiaketak; Bergarako Jardu-

nek banatzen duen Merkataritza-gida,... Euskal
Herri osoari hegira antolatzen direnak honako
hauek ditugu: Jokin Zaitegi Itzulpen Laburren
Sariketa, urtero gai jakinen baten ingurua, Arrasate Euskaldun Dezagun elkarteak antolatuta;
Amodiozko gutunen lehiaketa, Bergarako Jardunek antolatuta; eta, Galtzaundi Foruma, Tolosako Galtzaundi E.T.k antolatuta.
Beraz, oro har, herri-maila gainditzen duten
ekitaldi-motak sariketak eta lehiaketak ditugu.
Hortik at geratzen dira, honako hauek:
• Euskal kultur ostiralak, Errenteriako Lau
Haizetara elkarteak antolatzen dituenak, hitzaldi
edo mahainguruen ondoren afaria egiten delarik.
• Bergarako Jardunek banatzen duen Merkataritza-gida.
• Galtzaundi Foruma, Tolosako Galtzaundi
E.T.k antolatuta. Foruma Tolosan antolatzen den
arren, hitzaldian eta hitzaldiaren ondoren hizlariarekin egiten den afanan, Tolosako eta Euskal
Herriko euskal eta erdal komunikabideetako
kazetari euskaldunak egoten dira, baina Ipar
Euskal Herriari dagokionez, ez da bertan izaten
erdal komunikabideetako kazetaririk. Beraz, Ipar
Euskal Herrira Forumaren berri euskal komunikabideen bitartez soilik insten da.
Iraunkortasunari dagokionez, orotarikoak
ditugu, hori ere ekitaldi motaren arabera doalarik: astero (tailerrak,...), hamabostero eta hilero
(hitzaldiak, mahainguruak,...), urtean lau aldiz
(kantu-afariak,...), urtero (liburu- eta disko-azokak, lehiaketak, herriko jaietako ekitaldiak, ikastaroak, kultur asteak,...). Badira maiztasun zeha-
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tzik ez dutenak ere: kantaldiak, pailazo-emanaldiak, irteerak,...
Azkenik, beste artikulu batean genioen
bezala, eta oraingoan Galtzaundiren jardunaz
mintzo naiz, "kultur arloari dagokionez, zere gin
nagusia kultur produkziogintzan aritzea da,
nagusiki Tolosan zentratzen delarik. Gure lana
lehendik norbaitek sortua duen produkzioa gurera ekartzea da, eta ez horrenbeste, oraingoz
behinik behin, sorkuntzan buru belarri ibiltzea.

"Jaso ditu gun datuen
arab era, zaharrei begira
bereziki ja ezer ez dela
antolatzen esan daiteke"

Esan gabe doa, kultur produkzioaren esparruan
ez dela Tolosa basamortu lehor eta idorra. Ez da
izan go Euskal Herri osoan, neurrik neurri eta
biztanleak biztanle, Tolosak adina ekitaldi kultural antolatzen duenik.
Baratzean bezalaxe, Tolosan antolatzen
diren ekitaldietan ere denetik da go, eta ez dira
barazki guztiak euskalgintzaren azokara erakusgai eramateko modukoak. Kultur pro gramaketan
egon litezkeen hutsuneak bete, eta kolorea galduta daukaten barazkien errekuperazioaren
bidea da GALTZAUNDI Euskara Taldearen
Lana." (7)
Era berean, esan dezakegu, Euskara-elkarteetan egiten diren kultur jarduederei dagokienez,
oro har, gorago aipatutakoa gertatzen dela: Euskara-elkarteak ez dabiltza sorkuntzan buru-belarri sartuta, baina, sorkuntza eragiten duten elkarteak bat baino gehiago dira: edozein motatako
lehiaketak, bekak emanez egiten diren ikerketalanak,... Beraz, sorkuntza egin, egiten ez den
arren, eragiten da, gutxi ego gehiago.
2.2. Nola egiten dugun
Finantzabideei dagokienez, Euskara-elkarte
guztiek mota bereko sarrerak aipatu dizkigute,
elkarte guztiek finantzabide guzti horiek ez badituzte ere. Kasurik gehienetan ageri diren finantzabideak honako hauek dira: bazkideen kuotak,
sponsorrak (oro har, aurrezki-kutxa eta bankuak)
eta diru-laguntzak (udalak, Gipuzkoako Foru
Aldundia, aurrezki-kutxak). Finantzabide horiez
gain, kasuan kasu, honako hauek ere aipatu dira:

matrikulak, kobratzen diren sarrerak, euskaltegiak, borondatea, tabernak,...
Finantzabideez gain, ekitaldiak antolatzeko
azpiegitura arloari dagokionez ere, jasotzen
diren laguntzak, batik bat herriko beste elkarteetatik, ikastetxeetatik edo udaletatik etortzen dira.
Antolatzen diren kultur jarduerei dagokienez, horietatik gehienak, elkarte gehienen
kasuan, elkarteak berak bakarrik antolatzen ditu.
Antolakuntza-arloan elkarlana kasu gutxitan
ageri da, laguntzaile gisara kasu gehiago ageri
diren arren, laguntza-mota hori, oro har, azpiegitura edo finantzabidea izanik. Elkarlana ageri
den kasuetan, herriko beste elkarteekin, ikastetxeekin, euskaltegiekin edo udalarekin izaten da,
oro har.
2.3. Zergatik egiten dugun
Antolatzen dituzten ekitaldiak zergatik antolatu dituzten eta zergatik ez dituzten beste batzuk
antolatzen galdetu dugunean, mota askotako
erantzunak jaso ditugu. Hona hemen horien
laburpen gisarakoa:
• Ohituraz antolatzen dira, askotan, gauza
berririk antolatzeko gaitasunik ez dagoelako.
• Ahalmenaren arabera, antolatzen errazenak direlako edo antolatzeko aukera dagoelako,
hots, egingarri direlako.
• Euren esku dagoelako edo horixe egitea
otu zaielako.
• Jendea erakartzeko egokiak direlako.
• Elkarteak finkatu dituen lehentasunen arabera.
• Euskaldunak elkartzeko bide ematen dutelako.
• Interesen arabera: Bergarako Jardunek
inkesta egin zuen eta erantzunen arabera antolatu
dituzte kultur ekitaldiak.
• Sektore ezberdinetara iristeko, adin, izakera nahiz gustu aldetik.
• Euskaldungoari euskaraz sortzen den kultur produkzioa eskaintzeko, eskaintza ahalik eta
zabalena eginez.
• Kultur arloan dauden hutsuneak betetzeko, bereziki, gazteei hegira.
• Kantitatean baino areago, kalitatean oinarritu nahi delako, herrian dagoen kultur eskaintza
handia izatean.
• Elkartearen gizarte-oinarriaren arabera.
• Onarpen handia duten kultur ekitaldiak
direlako.
Erantzun horietan dakusagunez, askotan, ez
dago irizpide zehatzik, ez dakite, zehatz-mehatz
zergatik edo zertarako antolatzen dituzten eta
hainbat elkartek galdera horn i ez dio erantzun.
Esan daiteke, oro har, lehentasunik ez dela ezartzen kultur arloaren baitan eta egiten den guztia
kultur zabalpenaren baitan kokatzen dela.
Beraz, elkarteek zer egiten duten eta nola
egiten duten zehazki esan badigute ere, askotan
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"Euskal kultura garatuz eta kultura euskaraz garatuz, gure bizi-kalita tea hobetzen
dihardugu".

ez dakite zergatik egiten duten, egiten dutena eta
zergatik ez duten egiten, egiten ez dutena, nahiz
eta, beren elkartearen jardueran kultur arloak
lehentasuna duela eta helburu nagusi(etako bat)
dela dioten. Irizpide falta nabarmena dakusagu
eta hori zuzendu beharra dagoela uste dugu, izan
ere, euskal kulturaren zabalpena lehentasunezkoa bada eta elkartearen helburuetako bat baldin
bada, elkarte bakoitzak kultur arloan antolatuko
dituen ekitaldiak irizpide irmoez finkatu behar
dituela deritzogu, kultur arloaren barruan, lehentasunak ezarriz.

taren erantzunetan.
Beste elkarte batzuk, egundaino ezer ez
dutela egin esan digute, baina ekin beharra dakusatela.
Honi guztia dela eta, Ibon Arbuluk artikulu
batean zioena, Euskara-elkarteetan, oro har,
somatzen dela esan daiteke. Honela zioen: "Bilbon gehiago nabarmena osatzen duten erdaldunei sentierazi behar zaie euskararen presentzia
eta euskarara hurbil ddaitezen gonbitea luzatu
behar zaie. Euskal komunitatean integratu nahi
dutenei bideak jarri behar zaizkie" (8).

2.4. Norentzat egiten dugun: euskaldungoari eta erdaldungoari begira
Euskara-elkarteok antolatzen ditugun kultur
jarduera guztiak euskaraz dira eta horien berri
euskaraz ematen da. Dagoeneko bestelako kezkarik ere sortu da, hots, erdaldungoarengana euskal kultura iristarazteko zein bidetatik jo behar
ote genukeen, erdararik erabili behar ote genukeen ala ez.
Edonola ere, erdaldungoari begira eta erdaldungoarengana iristeko egiten diren ekitaldiak
haurrekin eta kasuren batean gurasoekin egiten
direnak izaten dira. Dena den, Euskara-elkartea
kokatuta dagoeneko herriko euskaldunen kopuruak zerikusi handia du erdaldungoari begira
zerbait egin ala ez planteatzerakoan. Horrenbestez, erdaldungoa integratzeko haurren bidez egiten da Ian.
Elkarteren batek, erdaldunen aldetiko aurkako jarrera nabari izan duela aitortu digu galdeke-

3. EGIN ETA ERAGIN
Herrietako Euskara-elkarteek kultur ekitaldiak antolatzen dituzten arren, jaso ditugun
erantzunen arabera, ezer gutxi edo (ia) ezer ez
dute eragiten herriko gainerako elkarte eta erakundeek antolatzen dituzten ekitaldiak euskaraz
antola ditzaten. Edonola ere, badira herriko talde
desberdinekin Ian egiten dutenak, harremanak
dituztenak edo kultur elkarteak sortarazi dituztenak. Eragiteko garaian herrian sinatu den hitzarmenean oinarritzen dira, oro har. Kontu horiek
aipatu dituzten elkarte gehienak hitzarmenak
sinatu dituzten herrietakoak dira. Beste kasu batzuetan eragiten hasteko asmoa agertu dute.
Beraz, erantzunak kontutan harturik, bestelako elkarte eta erakundeengan eragiteko biderik
egokiena oraingoz, hitzarmengintza dela esan
dezakegu, hitzarmenek bide ematen baitute bestelako elkarte eta erakundeei, duten ahalmenaren
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"Euskal kultura zabaltzeko bidean, aldizkarietan egiten den lana oso garrantzitsua dela
esan daiteke".

eta borondatearen arabera, antolatzen dituzten
ekitaldiak euskalduntzeko edo antolatu behar
dituzten ekitaldi berriak euskaraz antolatzeko.

4.- KULTURA ETA BESTELAKO
ARLOEN ARTEKO LOTURA
Aipatu ditugun kultur ekitaldiei dagokienez,
haurrekiko eta gazteekiko ekitaldiak burutzen
direla ikusi ahal izan dugu, izan ere, kultur ekitaldiak edozein adin-multzori hegira antola daitezke. Ondorioz, aisialdiari lotuta ere, hainbat eta
hainbat kultur ekitaldi antolatzen dira. Edonola
ere, haun ekiko eta gazteekiko ekintzez beste hi
txosten izango direnez, ez gara luzatuko, txosten
horietan zehazkiago azalduko baita haurrei eta
gazteei hegira zer egiten den.
Kultur ekitaldiak norberak egin edo besteek
euskaraz antola ditzaten eragiteko, hitzarmengintzaren bidetik jo izan dela aipatu dugu 3. atalean. Hitzarmenak Euskara-elkarteetako normalizaio- edo sentsibilizazio-lantandeek edo, kasuan
kasu, Udalek eragin badituzte ere, hitzarmen
horietako gehienetan, guztietan ez bada, herriko
kultur elkarteak barne daudenez, elkarte horiek
antolatzen dituzten ekitaldietan euskararen erabilpena eragiteko izan dira eta izan behar dute.
Bestalde, Euskara-elkarteek argitaratzen
dituzten aldizkarietan kulturari zein toki egiten
zaion galdetu dugu. Jaso ditugun erantzunen arabera, aldizkari gehienetan kultur arloak tokia
duela esan dezakegu, aldizkari batzuetan sail finkoa izanik eta beste batzuetan ez. Aldizkarietan
elkarrizketak egiten dira, erreportaiak idatzi, ger-

tatutako pasadizoak kontatu, iritzi-artikuluak,
komikiak, argazki zaharrak... argitaratu, kolaborazioak eskatu, agendaren bidez kultur ekitaldien
berri eman,...
Honaino iritsita, Galtzaundi aldizkarian
duela urtebetetik hona argitaratzen den sail baten
berri eman nahi dugu: "Kultur leihoa". Kultur
leiho horretan hilero-hilero kultur arloko norbaiti
elkarrizketa egiten zaio eta kultur arlo bereko
beste norbaitek pertsona horren nortasun-ertzak
ematen ditu, bospasei orrialdetan zehar. Horrela,
Tolosaldean euskal kulturaren arloan gaur egun
dihardutenen berri ematen da.
Amaitzeko, euskal kultura zabaltzeko bidean, aldizkarietan egiten den lana oso garrantzitsua dela esan daiteke, izan ere, aldizkariak jende
askoren eskuetara insten dira, hitzaldi eta
mahainguru gehienak ez bezala, eta kualitatiboki
lana ongi egiten bada, erantzun kuantitatiboa
jasotzeko eta euskal kultura ezagutarazako biderik egokienetako izan daiteke, bestelako hedabideekin batera.
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5. ETORKIZUNERAKO ORIENTABIDEAK
Honaino iritsita, zer egiten den ikusi dugunez, zer ez den egiten ere konturatu ahal izan
gara. Ondorioz, egon daitezkeen hutsuneak
betetzeari hegira, zenbait proposamen egiten
ausartuko gara. Hemen emango dugun zerrenda
zabala da eta edonork nahi adina luza dezake.
Hona hemen zenbait proposamen:
• Herriko historia soziolinguistikoa egitea:
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nondik gatozen, non gauden eta nora goazen
jakingo ahal badugu.
• Beste elkarte eta erakundeek kultur ekitaldiak (gainerako guztiak ahantzi gabe) euskaraz
egin ditzaten eragitea: hitzarmengintza izan daiteke bidea. Gure eginkizuna biderkatzaile izatea
da. Ondorioz, dauden potentzialitate eta ahalbide
guztiak uztartzea.
• Oroimen historikoa landu, ohiturak,...
berreskuratu eta ezagutaraztea, hori guztia
modernitatearekin uztartuz, bata ez baitago bestearen aurka. Horrenbestez, zahar eta gazteen
arteko uztardura bideratu behar da, belaunaldien
arteko loturak bideratuz (Eibarren,... bideratu
diren esperientzien antzekoak). Herri-komunikabideak izan daitezke ezegutarazpen kuantitaborako bide egokia.
• Herri-maila gaindituz, bailara- eta naziomailako potentzialitatea lantzea, euskal herri
bakoitzetik Euskal Herriari begira.
• Sormen-lanetan guk geuk buru-belarri jarduteko hatzak bete lan dugunez, horretan dihardutenengan eta jardun dezaketenengan eragitea:
biderkatzaile izan behar dugu.
- Integrazioaren bidean sakontzea: euskaldunok dinamika honetan integratuz eta erdaldunengana iristeko bideak urratzen hastea edo jarraitzea, kasuan kasu: haurren bidez, gurasoengana
iritsiz,... Bide horiek urratu ahal izateko dauden
aukera guztiez baliatu behar dugu.
• Kulturen arteko osagarritasuna ezagutaraztea: euskal kultura eta erdal kultura osagarri
dira eta ez dikotomikoak: "kultur ekologia zaindu behar da" (9)

era berean, Euskara-elkartearen eraketa-egitasmoetan eta estatutuetan ezarritako helburuen araberakoa izan ohi da. Beraz, hasieratik ezartzen
diren helburuek eta barne-antolamendu egokiak
garrantzi izugarria dute euskal kulturaren zabalpena behar bezala bideratuko bada. Era berean,
jaso ditugun datuetan ikusi ahal izan dugunez,
kulturaz arduratuko den lantaldea zenbat eta

"Oro har, erdaldungoaz
oro itzen diren bakarrak oso
erdaldunduta dauden
herrietako Euskara-elkarteak
direla esan daiteke"

Edonola ere, aitortu beharrean gaude, egin
ditugun proposamenetik asko ez direla berriak,
ez eta asmatutakoak ere. Izan ere, Ibarrek (1935)
antzeko proposamen ugari egin zituen: haur,
gazte eta zaharren arteko harremanetan sakontzea (10), dantzak, musika,... sustatzea, literatur
sustapena bideratzea, egunkaria argitaratzea, literatur lehiaketak antolatzea (11), folklore aldizkariak, egile klasikoen koadernoa,...

6. ONDORIOAK LABURBILDUZ
Hala ba zen ere lehen,
areago da orain hemen,
euskararen iraupena
"zenbat"en eskuetan bainoago
"nolako" euskaldunengan da go.
(Artze)
Euskal kulturaren zabalpenak Euskaraelkarteetan duen lekua (lehentasuna edo lehentasunik eza) eta helburutzat, tresnatzat edo osagarritzat jotzea elkartearen barne-antolamenduaren
araberakoa da, oro har. Eta barne-antolamendua,
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azpilantalde gehiagoz osatuta egon, orduan eta
Ian hobea eta lan gehiago egingo da arlo horretan eta orduan eta eragin handiagoa izango du.
2.3. atalean genion bezala, elkarteek zer egiten duten eta nola egiten duten zehazki esan
badigute ere, askotan ez dakite zergatik egiten
duten, egiten dutena (eta ondorioz, zergatik ez
duten egiten, egiten ez dutena), nahiz eta, beren
elkartearen jardueran kultur arloak lehentasuna
duela eta helburu nagusi(etako bat) dela dioten.
Irizpide falta hori zuzendu beharra dago, izan
ere, euskal kulturaren zabalpena lehentasunezkoa bada eta elkartearen helburuetako bat hori
bada, elkarte bakoitzak kultur arloan antolatuko
dituen ekitaldiak ahalik eta irizpiderik irmoenez
finkatu behar ditu, kultur arloaren barruan, lantalde eta azpilantalde bakoitzean lehentasunak
ezarriz.
Antolatzen diren kultur ekitaldiak euskaldungoari zuzenduta daude. Erdaldungoarengana, oro
har, ez gara iritsi, zeharka-meharka ez bada: euskaldungoa trinkotzea ezinbestekoa eta lehendabiziko lehentasuna den arren, ezin dugu begi-bistatik galdu egiteke duguna. Oro har, erdaldungoaz
oroitzen diren balcarralc oso erdaldunduta dauden
herrietako Euskara-elkarteak direla esan daiteke.
Herrietako Euskara-elkarteak ez dira, oro
har, oraindik iritsi herriko bestelako elkarte eta
erakundeengan eragitera eta, ondorioz, ez daude
uztartuta dauden potentzialitate eta ahalbide guztiak.
Ezin dugu ahantzi, euskal kultura garatuz
eta kultura Euskaraz garatuz, bizi-kalitatea
hobetzen dihardugula, gure bizi-kalitatea, besteak beste, Euskarari eta euskal kulturari uztartuta
baitago.

JaztendØ
Azkenik, Txepetxek (1987) formulatutako
ikasketa-prozesuarekiko uztarduraren berri eman
beharrean gaude. Hon i dela eta, Txepetxek
(1991) berak beste artikulu batean honela zioen:
"A egoera batek hiztun eta talde soziolinguistikoei beren kapazitate kulturalak gauzatzea eta
osatzea era gozten die. Eta koerlatiboki ez dio
Hizkuntzari uzten bere hiztun eta talde landuen
lorpen, sormen eta ahale gin kulturalak errentabilizatzen" (12)
BIBLIOGRAFI OHARRAK ETA
AIPUAK
(1) Honela dio Txepetxek Un Futuro para
nuestro Pasado: claves de la recuperación del
Euskera y teoría social de las Lenguas, Donostia
1987, liburuko 219. orrialdean:
"Los tres axiomas generales de normalización y recuperación lingüística;
1°- Para los hablantes de una lengua minorizada completarse lingüisticamente (alcanzar
un desarrollo lingüístico completo) y alcanzarlo
en esa lengua, son una y la misma cosa.
2°.- Una Comunidad Lingüística minorizada
en el seno del Estado que la subsume no puede
esperar simplemente de la iniciativa del Estado
(aún cuando se produzca en él un cambio de
gobierno o régimen) la resolución de su situación, pues ésta depende, en primera instancia,
de su propio compactamiento.
3°.- La normalización de una Comunidad
Lingüística con voluntad de ser cuya existencia
está amenazada, interesa no sólo a los hablantes
(presentes y futuros) de dicha Comunidad, sino
también al conjunto de los ciudadanos de un
estado y a la humanidad en general, porque
orienta a la sociedad en la dirección específica
del desarrollo humano".
(2) Mitxelena, K.: "Hizkuntza eta kultura"
in Zenbait Hitzaldi, Euskal Editoreen Elkartea
eta Etor, Donostia 1990.
(3) Txillardegi: Euskal Kulturaren Zapalketa
1956-1981, Elkar, Donostia 1984.
(4) Ugalde, M.: "Euskal kulturaren arazo
nagusia" in Batasunen eta Zatiketen artean,
Elkar, Donostia 1989.
(5) Iturbe, J.: "Euskal Herria eta bi kulturak"
in Donostiako 1986.eko Ihardunaldien Bilduma,
UEU, Bilbo 1987.
(6) Tylor-en definizioa, Siadeco-Euskaltzaindia: Euskararen Liburu Zuna Euskaltzaindia, Bilbo 1978ko liburutik hartu da. Bertan
ageri denez, jatorrizko definizioa honako liburu
honetan aurki daiteke: E. TYLOR, Primitive
Culture, I, 1.
(7) Aierbe, A.: "Galtzaundi euskara-taldean
Euskaldunok elkarturik euskararen normaliza,
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ziorantz" in BAT, 5.zenb., 77.-87. orr., EKB,
Donostia 1991.
(8) Arbulu, I.: "Bilbo Euskalduntzen" in
BAT, 7. 18. zenb., 79.-84. orr., EKB, Donotia
1992.
(9) Sarasua, J.: "Kultur ekologia zaindu
behar da" in Euskaldunon Egunkaria, 1993-VI16, 23. orr.
(10) Ibar: Genio y lengua, Tolosa 1935.
Honela zioen:
"En todas partes hay personas que por su
edad, ingenio y humor, experiencia, soltura y
gracia en el manejo del idioma, compendian el
carácter de una generación y de un pueblo. Una
hora al lado de ellas es incomparablemente más
fecunda en enseñanzas y más útil que un ario de
trato con los vacuos petimetres de formación
libresca y cosmopolita...
Buscar a todo trance esas personas, sacarlas
de la oscuridad o del aislamiento, explotar su
inmenso valer. Promover familiares tertulias en
derredor de ellas; paseos y excursiones al campo
en su compañía; haciendo que participen el
mayor número posible de jóvenes y aún de
niños; y cuidando siempre de que haya quien
registre "al vuelo" y con fidelidad los modismos,
salidas ocurrentes, anécdotas, canciones, consejas... que brotan de sus labios, y que de otro
modo perecerían sin dejar huella."
(11)lb. idem. Literatur lehiaketak antolatzeko egiten duen proposamenean, gaur egun, bitxi
egiten zaigunik ere aurki dezakegu: "La obra de
los Certámenes".Tendrá por objeto suscitar valores literarios y estimular la producción. Los
géneros que más necesitan de cultivo entre nosotros son: la literatura religiosa, principalmente
ascética y hagiográfica, (la más solicitada por el
público netamente euskaldun, y de la que apenas
hay existencias en las librerías); la poesía popular o bertsolarismo; el teatro; la novela corta; la
divulgación científica.
(12) Sánchez Carrión, J.M. "Txepetx":
"Euskadiko hiriburu erdaldunetako euskaldun
osoen prestigio anbiguoaren zioa" in ELE, 8.
zenb., 155.-170. orr., AEK, Bilbo 1991.

AZKEN OHARRAK
(1) Antolatzen diren ekitaldiei dagokienez,
edonork datu gehiago jaso nahi izanez gero,
eskatu besterik ez du.
(2) Honaino iritsita, eskerrak eman beharrean nago, batetik, esker anitz, AEDri jardunaldien
antolaketaz gain, txostena idatzi ahal izateko
datu-bilketa beregain hartu duelako, eta bestetik,
mila esker, GALTZAUNDI E.T.ko eta Adorez
eta Atseginez Mintegiko partaideei, egin dituzten ekarpen baliotsuengatik, horiek gabe nekez
osatuko baikenuen txostena.
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Euskarazko
komunikabideak

1

. Ausardia handiegitxoa ez bada, euskaraelkarteek ZER egin beharko luketen esanez
hasiko naiz: Herri edo eskualde-mailan
lehenbailehen ahalik eta euskarazko komunikabide gehien sortarazi. Horixe da, nire ustez, egin
beharko luketena. Eta orain has gaitezen esandakoa arrazoitu edo zehazten:
. Edozein herri txikik ezin du bere aldizkari
propiorik sortu; are gutxiago bere irrati edo telebistarik. Horregatik esan dut "herri- edo eskualde-mailan".
. Zergatik "lehenbailehen"? Beste batzuei
aurrea hartzeko; erdaraz sort litzaketenei aurrea
hartzeko, alegia.
. Eta "ahalik eta komunikabiderik gehienak"
sortu ere. Une honetan aldizkarien loraldia dago,
baina multimediaren ideia ere landu eta hausnartu beharra dago. Komunikabide ezberdinak osagarriak dira, eta aldizkariaz gain irratia sort
badaiteke, hobe; eta gainera telebista sortzen
bada, are hobeto. Medio bakoitzak du bere hartzailea, here momentua, bere eragina...
2. ZERGATIK EUSKARAZKO KOMUNIKABIDEAK SORTU?
Labur esanda, euskara-elkarte batek here
helburua betetzeko egin dezakeen gauzarik eraginkorrenetako bat delako; ez bakarra, noski.
Euskara-elkarteen helburua euskararen pre-
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sentzia eta erabilera gizartean areagotzea da,
ahal dituen baliabide guztiak erabiliz. Baliabide
hauen anean komunikabideak garrantzi handiko
zerbait dira, egungo gizartean duten presentziagatik.
Prentsa idatzi, irrati eta telebistak eragin
handia dute gure eguneroko bizitzan. Gure buru
gainera etengabe jausten den ur-tanta bat bezala
dira. Eragingarriak dira ez bakarrik gizabanakoari dagokionez, baita gizarteari dagokionez ere,
norberak irakurtzen edo ikus-entzuten duenaz
ingurukoekin hitz egiten baitu gero.
Komunikabideen indarraz jende dexente
dago jabeturik, eta seguraski gu baino lehen
beste batzuk (ez da guk esana komunikabideen
borroka Hego Euskal Herrian irabazia dutela
Espainiako komunikabideek). Hortaz, jadanik
handia da lehia edo konpetentzia, eta ez da gero
eta txikiagoa izango. Esan beharrik ez, gehiengehienek erdaraz funtzionatzen dutela Euskal
Herrian. Hortaz, euskal komunikabideetara irakurlego edo ikus-entzulegoa erakartzeko, behintzat jende-multzo handi samarrak eta luzaroan
erakarri nahi baditugu, ezin dira arrazoi sentimental, ideologiko edo euskaltzaletasunari
buruzkoak bakarrik aipatu. Besteek ematen ez
duten zerbait edo hobeto eman behar da.
Zer da besteek oraindik ematen ez dutena
edo gutxi ematen dutena? Informazio lokala,
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. Erdaldunei begira ere, seme-alabek euskara
dakiten neurrian, erdal familia askotan euskararen presentzia erregularra eta normalizatua ziurtatzen da. Bestalde, jende horrek agenda edo iragarki laburretara edo bereziki interesatzen zaion
albisteren batera jo beharra izaten duen neurrian,
euskararen "beharra" sumatuko duela pentsa daiteke.
Poliki-poliki, eta bide ezberdin askotatik,
gizarte-presio edo giro bat joango da gauzatuz,
euskara beharrezkoa dela sentiaraziz.

herri-informazioa. Hala ere, eta iragarle izan
gabe, pentsa daiteke etorkizun hurbilean arlo
honek ere gero eta garrantzi handiagoa izango
duela, eta saiatuko direla esparru hau ere erdaraz
okupatzen. Guk zenbat eta lehenago okupatu
esparru hori, eta beti ere kalitatez egiten badugu,
orduan eta aukera gehiago lasterketa irabazteko,

"Euskara-elkarteek herri edo
eskualde-mailan
lehenbailehen ahalik eta
euskarazko komunikabide
gehien sortarazi beharko
lukete"

3. NOLA EGIN EUSKARAZKO
KOMUNIKABIDEAK? Edo arrakastarako —
hau da, euskararen erabilera areagotzeko eraginkorrak izan daitezen— herri-komunikabideek
bete beharreko baldintzak.

erdaraz sort litezkeen lehiakideei aurrea hartzeko.
Hizkuntzaren ikuspegitik, komunikabideokin neurri batean behintzat lor daitezkeen aurrerapenak:
• Komunikabideetan euskara sartzeak, zenbait baldintza betetzen badira (maiztasuna, euskara hutsean egitea, kalitatea, onarpen zabala...),
esan nahi du eguneroko edo asteroko euskaradosi bat ziurtatzen dugula etxe bakoitzean; eta
hortik aparte, auzokoekin, lagunartean, lantegietan, bizitzaren arlo publikoetan... dinamika bat
sortarazten eta bultzatzen dela euskaraz.
• Euskaldun zahar izanik, euskaraz irakurtzeko edota zenbait gaini buruz euskaraz jarduteko batere ohiturarik ez dutenei, horretan hasteko
aukera ematen zaie. Nolabaiteko alfabetatze apal
bat izan daiteke.
• Soziolinguistika aldetik erdi-euskaldun
erdi-erdaldun diren herrietan, balantza aide batera makurtzen hasteko tresna interesgarria izan
daiteke.
(Hasieran oraindik ere albiste asko edo
gehienak erdaraz sortu arren, poliki-poliki gero
eta gehiago sortuko dira euskaraz. Esate baterako, alderdi politikoak beren buru edo bozeramaleak euskaldunak izan daitezen saiatuko dira
orain arte baino gehiago).
. Gehiengo handiz erdaldun diren hin i handietan, adibidez, euskaldunen konpaktazio eta
nolabaiteko koordinazioa lortzeko aukera eman
dezakete.

3. 1. Onarpen zabala
Ahalik eta gehiengorik handienarentzako
produktuak sortzea. Eta puntu honetan, euskaraelkarte edo komunikabideon kudeatzaileek izan
dezaketen tentazio pare bat aipatu nahi nuke:
• Lehen tentazioa: Elkartearen adierazpenorgano edo barne-buletinekin bakarrik konformatzea litzateke; edo, beste era batera esanda,
soziolinguistikako aldizkaritxo bat sortu, euskarari buruzko diskurtso zuzenaz osatua, eta nahikoa dela pentsatzea. Ez da esan nahi hauek
gauza txarrak direnik (adibidez, nekez uka daiteke Arrasaten JAZTEN aldizkariak argitaratzen
duen materialaren interesgarritasuna), baina oso
irakurlego mugatuarentzat dira, euskaltzale,
militante eta dagoeneko euskaraz irakurtzen
duen jendearentzat. Baina euskara-elkarteen helburua herri-aldizkariekin, gutxi edo batere irakurtzen ez duen gehiengo handi horrengana iristea da, eta honetarako beste mota bateko prentsa
behar da, kualitatiboki ezberdina.
• Bigarren tentazioa: Edozein planotan ere,
egileek beren gustoko zerbait egitea. Hau berez
oso zilegi da, baina gure kasuan, helburua kontuan izanda, ez! Egileek ez dute askatasunik
beren gusto, zaletasun, joera, filia eta fobiak...
komunikabideotan isladatzeko. Ez bakarrik ideologia aldetik, ezta estetika edo gaien aukeraketa
egiterakoan ere.
Inorentzat higuingarri ez eta ahalik eta sektorerik gehienen gustuko produktua lortu beharko
da. Beraz, atina, atsegina, irakurterraza edo ikusi
eta entzuteko erosoa... Ahalik eta gizarte-arlorik
gehienetara iritsi nahi honetan, ekintzak eta produktuak dibertsifikatzea da beste aukera bat.
(Adibidez, Bergarako Elkarteak astekariaz gain,
urtekaria, gida komertziala, amodiozko gutunen
lehiaketa, atletismo eta pilotaren historia, e.a.
eman ditu argitara. Oreretakoak, bertso-paperak
biltzen dituen urtekariak. Arrasate Press-ek ere
kaleratu izan du zenbait produktu berezi, e.a.).
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"Eguneroko orrialde bat seguraski eraginkorragoa litzateke estekariaren 20 orrialdeak baino".

Ahalik eta gehienak kontentatzeko praktika
honek euskara-elkarteek bultzaturiko komunikabideak halako neutraltasun edo aniztasun batera
eraman beharko lituzke, baina ez dut uste horregatik akritiko edo amorfoak izan behar dutenik,
plataforma irekiak baizik, aide bateko nahiz besteko iritziak orekaz kaleratzeko aukera emanez.
3.2. Maiztasuna.
Irrati-telebistaren kasuan egunerokotasuna
garrantzitsua da. Aldizkarien kasuan, eguneroko
orrialde bat seguraski eraginkorragoa litzateke
astekariaren 20 orrialdeak baino. Eta hilabetekarien edo tarte handiagoko aldizkarien eragina
oso zalantzan jartzekoa da. Ez dut esan nahi kaltegarri direnik, beti ere ezereza baino hobe izango dira eta. Baina maiztasunak edukia baldintzatzen du, eta edukiak, gaurkotasuna galdu
ahala, interesatuen kopurua murriztea dakar.
3.3. Kalitatea.
Kalitate teknikoa, estetikoa... mamiari nahiz
formani buruzko kalitatea. Gaur egun dagoen
konpetentziarekin, kalitatea ez bada zaintzen, ez
dauka zer eginik komunikabide batek. Gauzak
duintasunez ez badira egiten, ez dago lehian irabazterik. Berritasuna dela eta, lehen egunean irakurle edo ikus-entzulerik izaten badu ere, bigarrenean ez du izango.
Komunikabide hauek ez badira kalitatezko-
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ak, kaltegarri ere gerta daiteke euskararen irudirako, nahiz eta borondate onez eginak izan. Beste
borroka askoren artean euskarak gizarte-prestijioarena ere irabazi behar du. Ezin dugu txapuzarik
egin euskararen inguruan, edo beste garai bateko
giro eta jokaerekin identifikatuz segi.
Batetik, irudia zaindu behar da, oinarrizko
elementua telebistan esate baterako; baina hizkuntza ere (ahozkoa nahiz idatzizkoa) beti da
funtsezko beste elementu bat komunikabideetan.
Hizkuntzari dagokionez, batetik, kazetariak ondo
prestatu beharko lirateke, ikastaro bidez eta abar;
arlo honetan lan-metodoak duen abiadarekin,
berez ere onena ez den zuzentzailearen lana ezin
baita sarri aide guztietara iritsi.
Hizkuntza errazak ez du zergatik hizkuntza
onarekin kontrajarrita egon. Komunikabideek
hizkuntza ona, aberatsa eta landua eman behar
dute, eredu izateko modukoa; hau edozein kasutan eskatzen da, eta euskararen kasuan are gehiago, euskarak bizi duen pobretze-prozesuaren
sendagaietako bat izan daiteke eta.
Tokian tokiko hizkerak kontuan gehiago
hartzearen aldeko filosofia sanoaren ildotik egiten den zenbait proba niri behintzat ez zait ongi
bideratuta dagoenik iruditzen, eta sakonago
aztertu beharko liratekeela uste dut. Azken 25
urteotan hizkuntz normalizazioaren bidean nekez
emandako aurrerapausuetan batzuetan atzeraka
ote gabiltzan iruditzen zait, fire ustez gaizki
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ulertutako aberastasun baten izenean.
Beraz, kalitateak esan nahi du, batetik, ongi
prestaturiko langileak hasieratik bertatik, eta
gero ere profesionaltasunez erantzungo duen jendea. Jakina, honen beste aldea soldata duin bat
bilatu behar izatea da. Bestalde, kalitateak baliabide tekniko egokiak eskatzen ditu; hauek gaur
egun lehen baino askoz eskuragarriagoak badira
ere (autoedizio-sistemak, e.a.), halaz guztiz

"Udal-komunikabide hutsak
badira, arrisku handia dago
zirkunstantzia politikoen,
indar-erlazioen, udalaldi
bakoitzeko gorabeheren
menpe egoteko"
kostu dexentea dute, beharbada ez hainbestekorik aldizkari edo irratiaren kasuan, baina bai telebistaren kasuan.
Esango nuke ekonomiaren gai honetan ere
herri-elkarteok salto kualitatibo bat emateko
ausardia izan behar dugula, normalean oso
finantzabide urriekin baikaude ohituta.

3.4. Euskara hutsean.
Gure gizartean oso erraza da elebitasuna
justifikatzea. Askoz zailagoa elebakartasuna
arrazoitzea —euskara denean hizkuntza bakar
hori—, herri gehienetan behintzat.
Udal-arduradun, politikari, etab. komentzitu
beharra dago elebitasunak ez duela batere
laguntzen euskararen beharra sentiarazten, ez
dela benetan eraginkorra euskararen berreskurapenerako. Gainera, gure egungo errealitatea kontuan izanda, badakigu elebitasunaren dinamikak
berehalaxe nora eramaten gaituen. Gauza hauek
behar denari azaltzeko, euskara-elkarteen presentzia erabakiorra izan liteke.
Beste kontu bat da, aurrez sorturik dauden
erdal komunikabideetan euskarak muturra sartzeko aukera baldin badu, hori ere aprobetxatzea.
Nork esango du kaltegarri denik? (Adibidez,
Eibarko Elkarteak Radio Estudio eta Onda Cerorekin badu traturen bat horien irratsaioetan euskara sartzeko).

3. 5.- Titularitatea.
Badirudi, ahal izanez gero, irtenbiderik onenetarikoa, komunikabideen jabe edo titular euskara-elkarte edo ad hoc sorturiko elkarte bat izatea dela, elkarte ireki eta herrian onarpen zabala
duena baldin bada behintzat.
Zergatik? Udal-komunikabide hutsak badira,
arrisku handia dago zirkunstantzia politikoen,
indar-erlazioen, udalaldi bakoitzeko gorabeheren
menpe egoteko. Eta egonkortasuna behar da gauzak ondo eta profesionaltasunez egiteko.
Bestalde, alderdi nagusiek, oso ikusmen
laburra baldin badute, esku sartzeko tentazioa
ere erraz izan dezakete. Eta diru publikoaz euskara hutsezko zerbait finantzatzeko ere askatasun edo gogo gutxiago izan dezakete.
Titularra elkarte pribatu bat izan arren, garbi
dago multimediak garatzeak baliabide dexente
eskatzen duela eta, euskara oraindik arlo gutxitan denez negozio-bide, diru-laguntza indartsuak
behar direla. Ez dirudi honelako eginkizun bati
erraz ekin dalciokeenik laguntza publiko sendorik gabe.

3. 6.- Iraunkortasuna.
Oparoaldietan izan dezakegun baikortasunezko lilurapenik gabe, estualdi eta larrialdietan
ere irauteko moduan planteiatu eta planifikatu
behar dira gauzak: tamaina aldetik, kasurik txarrenean ere jarraipidea izan dezaketen proiektuak
abiaraziz, norberaren baliabideen araberakoak
betiere; eta bestetik, finantzabideak dibertsifikatuz.
Diru publikoaren konpromezu sendo eta
egonkor samarraz gain —etengabeko behinbehinekotasuna gaindituz alegia—, publizitatea
da beste zutabe sendo bat, eta beraz serio eta
profesionaltasunez landu beharrekoa.
Aldizkarien kasuan, badirudi momentuz
garrantzizkoa dela dohaintasuna eta etxez etxeko
banaketa; dena dela, proba interesgarria litzateke, eta badaezpada ere baztertu ezin daitekeena
(beste diru-ituni bat bailitzateke!), herri-aldizkari hauek salmentan jartzea, ea jendeak nola
erantzuten duen.
Bukatzeko, berriro azpimarratu nahi dut.
Euskararen erabilera areagotzea lortu nahi dugun
guztiok —herri-elkarte, udal, foru-aldundi,
Eusko Jaurlaritza, alderdi politiko, bestelako erakunde eta abarrek— buruargitasun eta etorkizunaren sen pixka bat izango bagenu, geure indarrak elkartu eta oraindik bete gabea dagoen
herri-komunikabideen alorra bete beharko genuke lehenbailehen euskaraz, beste borroka bat ere
gal ez dezagun euskaldunok.
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Jazterteo
1. SARRERA
1.1. Txosten honen helburua
Jadanik 10 urte pasa dira Arrasaten lehenengo EUSKARA ELKARTEA sortu zenetik.
Ordutik hona, hainbat lekutan gauzatu ahal izan
da, urteetan zehar euskararen normalkuntzarako
urrats beharrezko bezala mamitu diren herri
mugimenduak. Bada garaia beraz, gure elkarlana
ere zehaztu eta sakondu dezagun.
Txosten honen helburua zera da: Euskara
Elkarteetan HAUR EREMUAN dauzkagun
helburu eta ekimenen inguruko azterketa eta
erreflexio bat egitea.
Beraz, txosten hau egiterakoan garbi daukat
nire aldetik ahalegina egingo badut ere, hainbat
ideia, errealitate eta iritzi sortarazi ditzakeela eta
eztabaidarako eta ekarpenetarako guztiz irekia
dagoela. Azken finean, ez bainaiz HAUR eremuko jakitun.
Doakio beraz oinarrizko txosten hau, Euskara Elkarteen HAUR eremuan dabilenari edo interesa duen edonori eztabaida eta erreflexiorako.
1.2. Haurraren hizkuntz garapena eta atxekimendua
Lehendabizi, zera argitu beharra dago: haurrez hitzegiterakoan, orohar jaio den batetik hasi
eta O.H.O. bukatu duen gizakiaz an garela,
beraz 0-tik 13 urte bitarteraino. Dena den, Euskara Elkarteek 3 urtetik aurrerakoekin egin ohi
dute lana.
Haurrekiko ekintzak, gizartean duten onarpena oso haundia da, biltzen duten jende kopurua ere haundia baita (haur eta guraso). Masibotasuna du ezaugarrietako bat.
Jakin badakigu, haurren giza-multzoan zer
nolako garapen-maila garrantzitsutaik pasatzen
den pertsona. Hala ere, giza-multzo osoari
zuzendurik egoten dira hainbat zerbitzu. Hamaika liburu idatzi dira gai honen inguruan, eta zaila
litzateke hau bezalako txostentxo batean zehaztasunetara iristea. Gera bedi orokortasunean eta
barka hutsuneak.
Haurrak hizkuntz garapena batipat erabileratik lortzen du. Erabilera nahikoa den heinean
(bai epean eta bai gizarte ukipenean) hizkuntza
horrekiko ezagutza egokia areagotzea ere azkarrago bideratu ohi da eta jarraian berezko motibapena indartu egingo zaio.
Hiru urte arteko haurrarentzat ama hizkuntza familia giroan erabilitakoa izango da. Adina
haundiagotuz doan heinean, eta zortzi urteren
bueltan, adibidez, gizarte ukipen konplexuagoen beharra izaten du haurrak. Hala nola, adin
berdinekoekin harremana, haur helduagoen
imitapena, eskolak dakarren aldaketa, komunikabideek sortzen dioten irrika (telebista, zirkoa, ipuinak, abestiak,...).
Gurasoek euskararekiko duten motibapena,
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nahiz eta hauek erdaldunak izan, oso garrantzi
haundikoa da haur batentzat. Haurrak inguruan
dituen helduen motibapena izaten dute, eta ikusten dutena errepikatzen dute. Haurrengan desberdintasun nabarmena ikusten da gurasoen arabera. Gainera, azken hauek euskararekiko motibapena dutenean irakaskuntza-eremuko ondorioak hobeak izaten dira.
Hala ere, guraso erdaldunei hizkuntz maila
ona lortzea eskatu behar zaie, erdipurdiko euskararen erabilerak okertu egin baitezake hizkuntzaren normalkuntza-prozesua.
Haurraren erabileran hizkuntza batek
eskaintzen diona zenbat eta aberatsagoa eta
qbiziagoa» izan, orduan eta atxekimendu haundiagoa izango dio hizkuntza horn; Hizkuntz
funtzio berriak sortuko dizkion heinean asetu
egingo baitu.
Eskolaren ikuspuntutik eta bereiziki D ereduko haurrei buruz hitzegiterakoan zera esaten
da: (1) «Etxe-giroa, auzo hurbila eta luze-zabalagoko bizi -in guru hori gertatu ohi dira normalean, izan ere, gure eskolaumeen txiki-txikitatiko,
eskolara aurretiko eta eskola-garaiko sozializazio-prozesu barrenkoi-intimoen iturburu...
Inguramendu horretan konturatzen ere dira
neska-mutilok, koskortu ahala, eskolan ikasten
an diren euskara horrek eguneroko zertarako
eta noraino balio dien...euskara beharrezkoa
gertatzen bazaie probetxu hobea aterako diote
eskolan ikasten an diren horri.»
Jakina da B eredukoen errealitatea gordinagoa dela eta zer esanik ez A eredukoenari buruz.
Irakaskuntza arloak ezagutza ondo trasmititu behar du, baina haur baten hizkuntz erabileran
irakaskuntzaren garrantzia gainbaloratua dago.
Aipatzekoa da, praktikan 0.H.O.ko ikasle batek
bere esna orduen %16a bakarrik pasatzen duela
irakasmunduko hizkuntz eragin zuzen-formalizatua jasotzen. (1)
Ehuneko horretatik D ereduko haur batek
%14a inguru pasatzen du euskara edo euskaraz
ikasten. B ereduko batek %8a inguru, eta A
ereduko batek %3a.
Datu hauen baitan gelditzen den ordu kopuru haundi bat lagunartean, auzoan, etxean eta,
batipat komunikabideen aurrean pasatzen du
gaur egun haur batek.
Hots, irakaskuntza errefortzu-lekua baldin
bada, haurraren hizkuntz gaitasunean errespontsabilitate haundia dute haur munduarekin
gizarte-ukiPena duten beste eremu guztiek ere
(familiak, lagunarteak, astialdiak eta komunikabideek).
1.3. Hiria versus herria
Betidanik esan da hiriko edo herriko haur
baten arteko desberdintasunak nabarmenak direla. Ezaugarri bereizgarri horiek gero eta berdin-

"OHOko ikasle batek bere esnaorduen %16a bakarrik pasatzen du irakasmunduko hizkuntz eragin zuzenformalizatua jasotzen".

tsuagoak direla esan daiteke gaur egun, baina ez
da berdin gertatzen hizkuntz erabilerari dagokionez. Kalitate eta kantitate jauzia ikaragarria izan
daiteke.
Herri bat biztanle (eta haur) kopuru txikia
izateagatik ezagutzen da. Gure inguruan orohar
herrietako euskara ezagutza eta erabilera nabarmenki hirietakoa baino haundiagoa direla esan
daiteke. Bide batez, herrian haurrari zuzendutako
zerbitzu kopurua murritzagoa eta lokalizagarriagoak lirateke.
Hirietan, berriz, haur kopurua biderkatu egiten da. Euskararen ezagutza eta erabilera ere
nabarmenki jaitsi egiten diren antzera. Haur
munduko ekimenak eta zerbitzuak ere sakabanatuak daude.
Bereiztasun hau egitearen arrazoia zera da:
Euskara Elkarteetako haurren munduko ekimena
herrian edo hirian izan oso desberdina izan daitekeelako, eta praktikan horrela gertatzen delako.
Txosten hau bi errealitateak aztertzen saiatuko baldin bada ere, batez ere hin i haundietako
errealitatea aipatuko duela esan behar da, egileak
gehien ezagutzen duena delako hain zuzen.

dituko litzatekela. (7)
Administrazioaren esparrutik, eta Udaletako
Euskara Zerbitzuetatik bereziki, hainbat ekimen
bideratzen dira haur alorrean: udaleku irekiak,
giro euskaldunean B ereduaren inmertsioa, eskola pribatuak euskalduntzeko proiektuak, idazleak
ikastetxetan, antzerki jaialdiak, ludotekak, larunbateroko ekintzak, familia bidezko trasmisio kanpainak... Ekimen hauek, Euskara Elkarteek ere
badituzte zenbait kasutan beren plangintzetan.
Egoera honelakoa izanik, gai honek berebiziko garrantzia du hainbat Elkarteren errealitatea
aztertzerakoan. Hala ere, orohar, funtzio banaketa garatu gabe dagoela laburbildu daiteke.
Dena den, hainbat egoeratan Udala eta
Elkarteen artean, hi esparruetako -instituzionalgarria dena eta ez dena- elkarlana bidera daitekeelakoan gaude.

1.4. Euskara elkartearen eta udalaren arteko funtzio banaketa
Haur alorrean badirudi esparru instituzionalgarria den irakaskuntza Administrazioaren esku
geldituko litzatekeela eta ez instituzionalgarria
den astialdia, berriz, Herri ekimenaren gain gel-

Beste herri/hiri batzuetan banaketa nahasiagoa da: elkarlanaren bidez behin-behineko ekimenak bideratzen dira, edota bakoitzak bere
aldetik daramatza jarduerak (Bagera).
Gai honetan leku bakoitzeko errealitateak
ikaragarri baldintzatzen du Euskara Elkartearen
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Herri batzuetan funtzio banaketa nahiko garbia da: Elkartearen gain gelditzen da Haur astialdia eta Udalak finantzabidea ziurtatzen du
(AED), edo enpresa pribatua sortzen da bien
artean, adibidez (Eta Kitto, Euskal Birusa).

Jazten

,

jarduera. Garbi dago Haurren alorrean ere funtzio banaketa honen gauzatze orekatuan urratsak
emateke dauzkagula.

dituzten ekimenen zerrenda. Luzea izateaz gain
multzokatzeko zail samarra da, baina, hala ere,
tau taldetan biltzen saiatuko gara:

a. Behin-behineko jarduerak:
2. HERRIETAKO EUSKARA ELKARTEETAKO HAUR EREMUKO PLANGINTZAK: ZER, NOLA eta ZERGATIK EGITEN DUTEN
2.1. Elkarteak eta helburuak
Une honetan, 1993aren amaierarako 35 bat
Elkarte daude Euskal Herri Osoan. Bakoitzaren
egoera nahiko desberdina da, nahiz eta denak
euskararen normalkuntzarako urrats berri bezala
jaioak izan.
Txosten honetan 22 Elkartetatik jasotako
datuak erabiliko dira (ikus 1. gehigarria: Euskara
Elkarteen zerrenda).
Helburuei dagokienez hiru motatakoak
bereiz daitezke. Dena den, hainbat Elkartek hiruretan Ian egiten dutela esan daiteke.:
a. Astialdian giro euskaldunean euskararen erabilera sustatzea eta euskara itsastea
haurrengan: helburu hau ingurunea oso euskalduna daukaten Elkarteena da batipat. Alegia haurrak euskara jakin badakiten lekuetan. Elkarte
hauek txertaturik dauden herrietan daukaten
beste konstante bat zera da, Astialdiko Talde
iraunkorra edota Udalekuak dituztela. Eta gehienetan Udalak bere gain hartzen du finantzabidearen zati haundi bat.
b. Ezagutza erabilpen bilakatzea edo euskara dakitenei praktikatzeko aukera eskeintzea:
bereziki, ezagutza haundia izanik ere, erabilera
txikia den lekuetan. Helburu hau daukaten Elkarte batzuetan Hitzarmengintzak lehentasun haundia du.
d. Haurren astialdian lanean diharduten
zerbitzuen euskalduntzea: helburu hau hin i
haundietakoa da batipat. Zerbitzu-eskeintza
haundia dagoenean eta lehentasuna zerbitzu
horiek euskalduntzean dagoenean.
Aztertu diren Elkarteetatik hamarrek (Geu,
Karkara, Zintzo Mintzo, Lau Haizetara, Ai
Geala, Manuel Larramendi Bazkuna, Elgoibarko
Izarra, Astroki, Dobera, Beinke) ez dute haur
eremuan plangintzarik ezta, noski, helbururik.
Arrazoiak desberdinak dira:
- Etorkizun hurbilerako plangintza prestatzen dihardute (Geu, Manuel Larramendi Bazkuna, Elgoibarko Izarra, Dobera);
- Herrian badago eremu hori euskaraz betetzen duen Astialdiko talderik edo beste eskaintzarik (Beinke);
- Lehentasuna beste ekimenek dute (Karkara, Zintzo Mintzo, Lau Haizetara, Ai Geala,
Astroki).

Talde honetan kokatu direnak nahiz eta urtero errepikatzen direnak izan (gehienak), ez daukate antolaketa jarraiturik: egin ondoren, ebaluatu eta momentuz utzi egiten baitira.
• Tailerrak (Gohierriko Euskal Eskola, Eta
Ki tto,...)
• Lehiaketak (Laixan,...)
• Bideo emanaldiak (Jardun,...)
• Haurren jaiak Astialdiko taldeekin elkarlanean
(Bagera,...)
• Pailazo emanaldiak (Galtzaundi,...)
• Mendi irteerak Mendi Elkarteekin elkarlanean
(Laixan,...)
• Kale Susperketa (Jardun,...)
• Begiraleentzat ikastaroak (Idolaz, Jardun,
AED,...)
• Kale susperketa (Jardun,...)
• Udaleku irekiak (AED,...)
• Udaleku itxiak (Euskal Birusa, Eta Kitto,
AED,...)
• Kirolaren eguna (Berbaro,...)
• Matrikulazio kanpaina (AED, Bagera,...)
• Haur eguna (Jardun, Beinke,...)
b. Jarraipena duten jarduerak:
Ekintza hauek urtean zehar jarraipen zuzena
eskatzen dute, eta orohar Elkartearen plangintzan lehentasunezkoak dira.
• Hitzarmenak (Jardun, Eta Kitto, Ttakun,
Galtzaundi,...)
• Astialdiko Taldea antolatu dute (AED,...)
• Herrian dauden Astialdiko-Taldeei laguntza
ematen diete eta osagarritasun lana egiten dute
(Laixan,...)
• «Larunbatero»ko ekintzak (AED, Euskal Birusa, Eta Kitto,...)
• Dantza Taldea, Musika Taldea eta Eskupilota
Taldea Elkartearen barnean daude (Laino
Mendi,...)
• Ludoteka propioa edo dagoenarekin elkarlana
ekintzetarako (AED, Galtzaundi,...)
• Bertso Eskola Elkartearen barruan kokatua
dago (Galtzaundi)
• Haur Txokoa (Ttakun)
d. Prestaketa lanak: Laister batean martxan ipiniko duten plangintza prestatzen dihardute hainbat Elkartek (Elgoibarko Izarra, Manuel Larramendi Bazkuna, Geu Gazteiz, Dobera,...)

2.2. Egiten dutena
Luzea da Elkarteek haurrentzako antolatzen
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e. Haurrei zuzendutako ekimenik ez dutenak:
Goian aipatu den bezala, talde batzuk duten errealitatea hau da.
2.3. Egiten dutena, nola egiten dute?
Bost ezaugarritan sakonduko da atal honetan:
Elkarte barneko antolaketa, elkarlana (Gainerako
elkarteekin eta Udalarekin), eragileak, osotasunezko ikuspegia, azpiegitura eta finantzabideak.

a. Elkarte barneko antolaketa:
Elkarte bakoitzaren barne antolaketan, eta
beti ere lehentasunen arabera kokapen berezia
eman dio Haur eremuan Ian egiten duen taldeari.
Bataz beste host egoera desberdin topa daitezke:
• Haur Saila-Lantaldea-Haurrekiko Ekintzak
(Bagera, Ttakun, Idolaz,...)
• Gazte Taldeak (Jardun,...)
• Kultur Ekitaldien barnean (Galtzaundi,...)
• Zuzendaritza Talde propioa eta liberatu
(AED)
• Sail berezirik ez dute (Gohierriko Euskal
Eskola,...)
Haur eremua lantzen duten Elkarte gehienek
haurrekiko jardueraz arduratzen den sail berezia
dute Elkarteko organigrama barruan. Bi Elkartek, batek Gazte Sailean eta besteak Kultur Ekitaldien barnean kokatzen dituzte haurrekiko jarduerak. Badago, bestalde, Elkarte bat ekintza
hauek Elkartearen plangintzan duten lehentasunagatik antolamendu propioa eman diona Sailari:
hain zuzen, Zuzendaritza Taldea eta dinamizatzaile propioa baititu. Azkenik talde berezirik ez
duten Elkarteak daude.
b. Elkarlana:
Bi elkarlan-mota aipatuko ditugu hemen,
norekin den elkarlana bereiztu asmoz: beste
Lelkarteekin eta Administrazioarekin.
• Beste elkarteekin: Astialdiko taldeekin
elkarlana bideratzen dute hainbat Euskara Elkar-
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tek (Ttakun, Bagera, Laino Mendi, Eta Kitto,...)
Gutxi batzuk Ikastetxeekin (Laino Mendi, Euskal Birusa, Galtzaundi, AED, ...) ere badute
eskolorduz kanpoko ekintzetarako nahiz hitzarmengintzarako harremana.
• Administrazioarekin: badirudi Udalarekin harreman estua dutela hainbat Elkartek.
Elkarlana funtzio-banaketa bereiztuan gauzatzen
da: ekimena Elkarteak bideratzen du eta Udalak
finantziazioa ematen du (AED,...).
Badago, hala ere, goian aipatu den bezala,
Elkarteak eta Udalaren Euskara Zerbitzuak
Enpresa bat sortu duten esperientziarik ere (Eta
Kitto, Euskal Birusa,...). Bestalde, ondorioak
ikusita inguruko Elkarteek ere formula hau
aztertzen dihardute.
d. Eragileak:
Sail honetan lanean dihardutenen artean
ordainketa jasotzen ez dutenak eta ekintza puntualengatik dim-sari bat jasotzen dutenak bereizi daitezke. Bi kasuetan egon daiteke pertsona bera.
e. Osotasunezko ikuspegia:
Gai hau sakonago aztertu ahal izango dugu
datorren atalean, baina Elkarteen jarduera aztertzerakoan zera esan daiteke: oso gutxi direla osotasunezko lana egiten dutenak (gurasoekin ez du
inork lanik egiten). Egiten dena ere beharrezkoa
eta txalogarria dela garbi utzirik, bakoitzak duenari eta ahal duenari eusten saiatzen dela esan
baitaiteke.

f. Azpiegitura:
Elkarte batzuk lokalen gabezia aipatzen
dute.

g. Finantzabideak:
Hiru diru-iturri erabiltzen dituzte elkarteek
Haur eremuan Ian egiteko: haurren matrikulak,
ekintzetarako lortzen den dirulaguntza berezia
edo orokorra eta Elkartearen bazkidetza-saria.

ikusten dute Elkarteek. Aipatu daiteke hala ere,
udaleku itxien emaitzak hobeak izaten direla
udaleku irekiak edota astean behin antolatzen
diren ekintzak baino. Arrazoi nagusiena zera da:
hamabost egunean zehar 24 orduz bizi daitekeen
giroari esker hizkuntzarekiko atxekimendua sendoago finkatzen dela. Beste ekintzetan, batipat
noizean behingoetan, dispertsioa izaten da nagu-

si.
Udaleku itxiak antolatzen diren Elkarteetan,
urte osorako plangintza prestatzea interesgarria
litzateke, jarraipena ziurtatuko bailuke.

"Elkarteen jardu era
aztertzerakoan, ikusten da
oso gutxi direla
osotasunezko lana egiten
dutenak (gurasoekin ez du
inork lanik egiten)"
2.4. Zergatik egiten dute egiten dutena?
Atal honetan bi galderari erantzuten saiatuko gara. Dena den ziur gaude galdera eta erantzun gehiago egongo direla airean.
a. Zergaitik Elkarte gehienek D ereduarekin bakarrik egiten dute normalkuntza lana?
Urte batzuetako esperientzia duten Herri
Elkarteetan A eredua desagertuta edo desagertzear baitago. Hau dela eta, D eta B ereduetako
haurrekin egiten dute lana gehienek. Bestalde,
hirietan zuzeneko lana baino astialdiko taldeekin
elkarlana bultzatzen denez, begirale euskaldunak
dituzten talde gehienekin egiten da lana, eta
hauek dituzten haurrak hiru ereduetakoak dira
—dena den, esan beharra dago, esperientzi hau
gutxi garatua dagoela- (Bagera,...).
b. Haur eremua lehentasuna al da Elkarteetan?
Haur eremua ez da orohar Elkarteek lehen
momentutik hartzen duten lehentasuna. Aldizkaria izan da hainbat kasutan Elkartearen lehentasunik haundiena. Elkartea sendotu ahala hasten
dira eremu honetan lanean. Udalak gai honekiko
duen jarrerak ikaragarri baldintzatzen du
Elkartearen jarrera. Udalak lehentasun bezala
ikusten badu, Elkarteak azkarrago eusten dio
(hin i haundietan ez da hain garbia).

2.5. Ondorioak
Bideratu diren ekintzen ebaluaketa oso baikorra da orohar. Etorkizunera begira, normalkuntzarako Ian esparru haundia eta interesgarria
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3. 1994, URTE BERRIA-ERAGIN
BERRIA
3.1. Prebentzio lana versus tratamenduaGizarte !anean azkenaldi honetan pil-pilean
dagoen ikuspuntu hau, Herrietako Euskara
Elkarteen lanerako eragingarria izan daiteke.
Luzarorako plangintzak egiterakoan eta
lehentasunak markatzerakoan, indarrak eta ekimenak aurreztea da, azken linean, prebentzioak
duen abantaila. Era praktiko eta errealean azalduz: adibidez Donostian, 3 urteko haurren matrikulazioa D ereduan izan dadin kanpaina egiteak
garrantzi haundiago du 5. mallan B edo A eredukoekin jarduteak baino.
Era berean, haurrak O.H.O. bukatzean eta
gazte izatean murgiltzen an direlarik, zubiak
eratu beharra dago, ordurarte egindako lana hutsean eta inpassean geldi ez dadin. Haur-gazte
horiei euskal zerbitzu eta aukerak eskaini edo
bideratu beharko zaizkie.
Eta hauek bezala, bakoitzak bere errealitatean azterketa nahikorik eginez gero, ekimenak
luzarora begirako aurrezpen zentzu horrekin
gauzatu ahal izango lirateke.

3.2. Erdal ereduaren hurbilketa
Ereduei dagokienez, topikoak hautsi beharra
dago. Hiru ereduek baitaukate zer emana eta zer
jasoa, eta horretarako bideak zabaltzen lagundu
beharko litzateke.
A. Haurren komunitate linguistikoen trukean, dagoeneko badaude, gutxienez, bi esperientzia interesgarri:

a. Aiako eta Kortesko haurren arteko trukaketa.
Aiako haurrak Kortesko erdal familietan
egon ziren, eta Korteskoak Aiako euskal familietan. Aiakoak nahiko erraz moldatu baziren, ez
zen berdina gertatu Korteskoak Ajan egon zirenean.
Arrazoia tipo linguistikoen optimizazioan
egon daiteke: Kortesko haur erdaldunak Aiara
eraman ordez hobe litzateke, adibidez, Beasainen haurra B ereduan duten familiengana eramatea.

,jaztendo
Txosten honen lehen atalean aipatu denari
jarraituz, Haur alorrean lan egiterakoan, berebiziko garrantzia du osotasunezko eragina ardatz
bihurtzeak. Ez da nahikoa -batez ere erdaldunen
kopurua haundia denean- haurrentzako ekintza
puntualak eta partzialak antolatzea.
Haurraren astialdian eragitea beharrezkoa
da, baina baita familian eta lagunartean ere, eta

Esperientzia hau bideratu dutenen balorazioa oso ona izan da.
b. Eskolaurreko haurren trukaketa.
Eginbehar hau Irakaskuntza eta Elkarteen
artean bidera daiteke, beti ere Administrazioaren
laguntzarekin.
B. A ereduko haurrekin Udalekuak prestatzeak motibapen lanerako urrats haundi bat
suposa dezake. Aurten esperientzi piloto bat egin
da udaleku ireki moduan (Donostian). Lehendabiziko ekintza honek jarraipena eta sakonketa
aurreikusiak ditu.
D. Urte osoko iharduerak.

4. ONDORIO NAGUSIAK
4.1. Hizkuntz normalkuntza helburu
Euskararen Herri Elkarteetatik Haur alorrean ezer egiten hasi baino lehen, beraz, hizkuntz
normalkuntzarako jorratu behar den bidea zein
den aztertu beharko da, metodologia egoki baten
laguntzarekin. Horretarako ondorengo pausoak
eman beharko lirateke:
a. Haur munduko hizkuntz egoeraren diagnosia
b. Lehentasunak markatu
d. Helburuak zehaztu
e. Ekintzak programatu
f. Ondorioen balorazio-ebaluaketa egin
g. Ekimena ezagutarazteko bideak landu
(idatzi, argitaratu, zabaldu,...)
Seigarren urratsa egiteak lehenengoa edo
bigarrengoa egiten hasiko garela suposatzen du,
prozesu dinamiko baten bidez bakarrik lortu baitaikete hizkuntz normalkuntza.
Normalkuntzarako ez da beharrezkoa Euskara Elkarteek Astialdiko Talde bat sortzea.
Hirian edo herrian dauden astialdiko eskaintza
desberdinen (eskolaz kanpoko ekintzak barne)
euskalduntze prozesua bultzatzea baizik. Halaber, irakaskuntza eta famili giroa ziurtatua daukaten herrietan, Astialdiko Talderik edo behar
hori betetzen duen talderik ez badago, lehentasunezkoa gerta daiteke urrats hori ematea. Dena
den, biak -dauden taldeen euskalduntzea eta
talde propio bat sortzea- osagarriak izan daitezke.
Bestalde normalkuntza prozesuan euskararekiko atxekimendua gozadaren bidetik landu
behar da. Jolasarekin erlazionatuz eta generazioen arteko harremana sendotuz, narrazio eta antzekoen bidez (batez ere herri txikietan, urbanoetan zailtasuna haundiagoa izan daiteke).
4.2. Osotasunezko ikuspegia
Gehiegitan ekintza soilak bideratzen dira.
Lehendabiziko erabakiak azterketa eta ezagutza
nahikorik gabe hartzen dira. Behin-behineko
ekintzak izateaz gain, normalkuntzarako alor
bakarra ikuitzen dugu, errenka dihardugu.
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"OHO bukatzean eta gazte
izatean murgiltzen an
direlarik, zubiak eratu
beharra dago, ordurarte
egindako lana hutsean
geldi ez dadin"
zergaitik ez, komunikabideetan.
Zeregina zeharo aldatuko da biztanle kopurua eta euskaldun kopuruaren baitan. Batzuentzat guraso erdaldunekin motibazioa eta ezagutza
lantzetik hasi baitaiteke -alor hau Udalarekin
elkarlanean, seguruenik, Trasmisio Kanpainak
direla eta-. Familia giroko jaiak bultza daitezke,
txangoak, egunpasak,... gurasoengan programarekiko afektua eta identifikazioa lortu asmoz.
Besteentzat, berriz, lehentasuna zerbitzu
desberdinak euskalduntzea izango da. Hirugarrenarentzat komunikabideak izango dira helburua.
Azken finean, guzti honekin zera adierazi
nahi da: edozein plangintza egiterakoan, ezin
dela ikuspegi zabal hori ahaztu.
4.3. Azpiegitura: herrietako elkarteen
elkarlanerako lehen urratsa ote?
Behin eta berriz aipatu ohi da Haur alorrean
hizkuntz gaitasuna bideratzeko azpiegituraren
gabezia edo eskasia dagoela. Goazen bada, behar
hauek aipatzera:
a. Joku bilduma egingarri eta eragingarriak, bereiziki Euskara Elkarteek dituzten
helburuentzako prestatuak. Hainbat elkartetan
duten esperientzia kontuan hartuta, dagoen materiala nahiko ez zabaldu izana edo ez ezagutzea
izan daiteke arrazoietako bat. Hala ere daudenak
D eta B ereduekin Ian egitekoak lirateke. A ereduarekin lan egiteko materiala sortzeke dago
oraindik, eta oso lagungarri izan dakiguke eredu
horni begira lanean hasi nahi baldin badugu.
b. Begiraleen prestakuntza.
Dagoeneko hiru Elkartek (Idolaz, Jardun,
AED) antolatu dituzte begiraleentzako ikastaro-

Jazten

,

"Erdal motibazioa duten haurrekin Ian egiteko bereziki, egokia izan behar da begiralearen
euskara mal/a, bai batuan eta baita dagoen lek uko euskalkian ere".

ak. Gehienetan Astialdiko Eskolekin elkarlanean
prestatu ohi dira. Ez al litzateke egokia izango
Euskara Elkarteen beharrentzat bereziki prestatutako Ikastaro Itinerantea antolatzea?
Begiraleen artean interakzioa eta esperientzien trukea jorratu behar da.
Erdal motibazioa duten haurrekin lan egiteko bereiziki, egokia izan behar da begiralearen
euskara-maila, bai batuan eta baita dagoen lekuko euskalkian ere. Erabili beharreko maila, begiraleen prestakuntzan sakonduko da, eta prozesu
osoaren partaide izateak begiralearen motibapena sendo dezake. Begiraleen arteko giroak ere
berebiziko garrantzia du erdal ereduetan.
d. Komunikabideetarako eskaintzak.
Gehiago landu beharko litzatekeen arloa da
hau. Dagokion Elkarte eta Erakundeekin elkarlanean betiere.
Bukatzeko, zera azpimarra daiteke, txostentxo honen ondorio gisa: Euskara Elkarteek zeregin eta zeresan haundia dutela haurren munduko
hizkuntz-normalkuntzan.
1. GEHIGARRIA
Aztertu diren euskara elkarteen zerrenda
1.Andoaingo «Manuel Larramendi Bazkuna»
2. Antzuolako «Idolaz»
3. Aretxabaletako «Beinke»
4. Arrasateko «AED»
5. Beasaingo oAi Geala»
6. Bergarako «Jardun»
7. Derioko «Laino Mendi»
8. Donostiako «Bagera»
9. Eibarko «Eta Kitto»
10.«Elgoibarko Izarra»
11.Ermuako «Euskal Birusa»
12.Eskoriatzako «Astroki»
13.Gasteizko «Geu»
14.Hernaniko «Dobera»
15. Lasarteko oTtakun»
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16.«Laudioko Euskaltzaleen Batzarrea»
17.Lazkaoko «Gohierriko Euskal Eskola»
18.Ofiatiko «Laixan»
19.Oreretako «Lau-Haizetara»
20. Orioko «Karkara»
21. Tolosako «Galtzaundi»
22. Urretxu-Zumarragako «Zintzo Mintzo»
Datu bilketa telefono bidez egin da. Txostenaren atal berezian egiten diren aipamenak
neurtzerakoan, horrek suposa dezakeena zenbait
kasutan kontuan hartzea komenigarria litzateke.
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Baleazaleen kalea 12-1. Donostia

Jaztendis

JA BIER
OZAETA

Gazteekiko
ekintzak

G

azteekiko-ekintzak izenburupeko
ponentzia honek azaldu nahi ditu batipat
gazteek zein lan egiten duten euskalgintzako prozesu honetan elkartearen helburu orokorra betetzeko eta zein ekintza antolaketan
diren gazteentzat gureak moduko elkarteetatik.
Bi atal bereiztuko ditut.
1.-ZEIN GARRANTZIA/LEHENTASUN EMATEN DIETEN EUSKARA ELKARTEEK
GAZTE-SAILEI ETA GAZTE-EKINTZEI.
1.1 - Nola eta nork antolatzen dituen gazteekiko
ekintzak.
1.2 - Gaur egun dauden Gazte Sailen konparaketa. Zintzo Mintzo, Jardun eta AED.
1.3 - Gainontzeko elkarteetako gazteak.
1.4 -AEDko Gazte Mobidaren ekintzarik aipagarrienak.
2.- GAZTE SAIL BATEN HELBURUAK ETA
EGITURAKETA.
2.1 -Helburuak
2.2 -Aginte-organoak eta barne-antolaketa.

1.-ZEIN GARRANTZIA/LEHENTASUN
EMATEN DIE EUSKARA-ELKARTEEK
GAZTE-SAILEI ETA GAZTE EKINTZEI
1.1.-Nola eta nork antolatzen ditu gazteekiko-ekintzak.
Lehen atal honetan, aurrerantzean sarri era-
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biliko ditugun hi kontzepturen argiketa/bereizktea egin gura nuke: "Gazte elcintza/helduak" eta
" Gazte ekintza/gazteak".
"Gazte-ekintza/helduak" deituko diet, gazteen parte hartzea helburu izanik, elkarte eta taldeetatik burutzen diren ekintzei. Parte hartzen,
gazteak ere egon arren, ekintza hori egitea pentsatu zen unetik eta burutu den arte here osotasunean, helduen parte hartzerik egon bada; edo
bestela esateko, gazteek ekintzaren antolaketaprozesu dena burutu ez badute. Adibide gisa,
administrazioko gazteria-zerbitzuetatik programatzen diren ekintzetan, san iegi, gazteen parte
hartzea helburu izanik, pertsona helduak dira
antolatzaileak eta gazteak partehartzaileak.
-

"Gazte-ekintza/gazteak" deituko diet, ekintzetan gazteen parte hartzea helburu izanik, gazte
elkarte eta taldeetatik burutzen diren ekintzei,
baina ekintza horren antolakuntza, prestaketa
e.a.etan helduen parte hartze bank. Hemen, destinatarioak eta antolatzaileak gazteak dira; dinamizatzaileak eta, azken finean, erantzuleak eta prozesu guztiaren egileak, gazteak eurak dira.
Beraz, "Gazte-ekintza/helduak" eta "Gazte-ekintza/gazteak" izango dina: lehena gazte ekintzak antolatzea "helduen sail" batetik, eta bigarrena, gazte ekintzak antolatzea gazte-sail batetik.
Izugarrizko garrantzia du hau garbi lagatzeak. Izan ere, gure gizarte honetako estrukturetan,

Jazten

,

"Helburuak euskararen erabilera suspertu eta kontzientziazio-maila batez jan tzi gazteak; izan ere, eurak dira
gure elkarte / gizartearen geroa".

inon gazte-ekintzarik antolaketakotan, beti dira
helduak gazteendako komenigarriena zer den
erabakitzen dutenak. Hon i aldatzearen aldekoak
izan behar dugu eta gure elkarteetako//gizarteko
gazteei, tresnak eskaini behar dizkiegu beraiek
protagonismoa eta iniziatiba hartu dezaten, ardurak banatu eta beraien gustoko ekintzak burutu
ditzaten. Gazteek eurek, inork baino hobeto
dakite zer egin beraien aisialdiko egonezina
kontsolatzeko eta bide batez euren helburu bat
aurrera ateratzeko nola uztartu energia hon.
Gainetik bada ere, gustatuko litzaidake gainontzeko euskara-elkarteetatik, zein tratamendu,
dedikazio edo/eta aurrekontu eskaintzen zaien
gazteei eta gazte saileei -horrelakorik dagoen
lekuetan- erreferentziak konparatzeko.
Jakin dezagun, euskara elkarte gehienetara
telefonoz deitu eta handik jaso ditugun erantzunak direla-eta, behar bada egon daitekeela egoeraren bat edo beste bere errealitatean ondoegi
azaldua ez dagoena, izan ere bertatik esperientzia denak ezagutzea izango zatekeen onena.
Beti ere telefonozko komunikazioaren muga hori
kontutan hartzen badugu, ekitera noa ezagutu
ditugun hogei elkarteen konparaketarekin eta
bertan aipagarriena zer iruditu zaidan azaltzera:
Elkarte guztietatik hiru dira gazte-sail bat
beste lan arlo bat lez bere helburu eta egitura eta
guzti, antolatuta dutenak. Zintzo Mintzo(Zumarraga-Urretxu), Jardun(Bergara) eta AED(Arrasate).
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Gainontzeko hamazazpietatik, lau dira
gazte-sailei buruzko proiektua burutzekoak
direla aitortzen dutenak eta hamaika elkarteri,
gazte-saila, proiektua izatera ere ez zaie insten.
Horrez gain ere badira beste hiru elkarte aldiro
gazte- ekintzaren bat antolatzen dutenak baina
aparteko garrantzirik eman gabe ere "Gazte
ekintza/helduei"
Konklusioa, samurra eta garbia da: Gazte
Sailak ez dira lehentasunezko sailak gure elkarteetan. Baina konklusio honen salbuespen gisa,
adierazi, datu aipagarri bat: Zintzo Mintzo izan
dela euskara elkarte bakarra Gazte-Saila Elkarteko beste lan-sail moduen planteiatu duena elkartea jaio zen unetik.
1.2. Gaur egungo gazte sailen konparaketa.Zintzo Mintzo; Jardun eta AED.
Baina konklusioak ataraten jarraiketako,
zertxobait egiten dutenekin izan beharko denez,
hurrengoko ideiak Zintzo Mintzo, Jardun eta
AEDren arteko konparaketaz dira.
Helburuan, hiru elkarteok bat datoz gazteen
artean euskararen erabilera suspertu eta kontzientziazio-maila batez jantzi beharra daudela
gazteok, izan ere, eurak dira gure elkarte/gizartearen geroa.
Hiru elkarteetan ere, argi datuarekin! ez da
gazte-sailik antolatu elkarteetako han hemenkako lanetan dabiltzan gazteek bultzaturik edo iniziatibaz, ez, hiruetan helduez osatutako Zuzendaritza Batzordeak edo Talde Eragileak izan dira

,,
-

gazteak lantzatu behar izan dituztenak. Martxan
jartze horren ostean berriz, salbuespenak salbuespen, ez da nagusien interbentzio larregi
behar izaten nahiz eta beti dauden kontaktuan
elkarteko liberatu, lehendakari edo turnoko
Zuzendaritza Batzordekidearekin, beti ere hori
bai! heldua, baina elkarteko beste edozein lantaldek izan ditzakeen harremanen antzerakoak dira.
Izan beharrekoak!

jaztendo

%8a, helburua %14ra iristea bada ere.
Aurrekontu eta dirukontuok alde batera
lagata, hiru gazte sail hauen aginte organoak
aztertuko ditugu. Berriz ere Zumarraga-Urretxuko Zintzo Mintzo elkartearekin ekinda, elkarte
honetan gazteok batzartzeko fetxa fijorik ez dute
baina hilean behin gutxienez eta puntualki hain-

Antolatzen dituzten ekintzak zerrendatzerakoan, AEDrenak aipatzeko atal berezia egingo
dut Zintzo Mintzo eta Jardunek beraien herriko
jaietan ekintzak antolatzen dituzte. Zintzo Mintzok karroza bat antolaketan du Euskal Jaietarako eta Jardunek brusa lehiaketa eta pegatina
gazte bat argitaratzen du. Horrez gain, Zintzo
Mintzok irteerak antolatu ditu eta bertso afariak
antolaketakotan dira. Bergararrak berriz, bideo
emanaldiak eskainiko dituzte neguan, begirale
ikastaroa antolatuko dute eta gazteleku bat eta
gazte hitzarmen bat ere proiektuen artean dituzte.
Gazte Saila duten hiru elkarteon aurrekontuak aztertzera pasatzen bagara, ikus dezakegu ideia bat egin behintzat- gazte saila antolatzeko
"ausardia" izan dutenen artean ere zenbaterainoko indarra edo bitarteko-eskaintza ematen zaien
elkarteetako adar hauei.
Ez dugu kopuru osorik erabiliko hiru elkarteon aurrekontua aipatzerakoan, izan ere elkarte
hauen herriak, bazkidegoak eta gainerako parametroak arrunt ezberdinak direlako. Horrela,
bada, datuak azaltzerakoan ehunenekoetan egingo dugu.
Behetik gora ekinda, Zintzo Mintzo da bere
urteko aurrekontutik diru gutxien eskaintzen
diona bere Gazte Sailari. Kontutan izan dezagun
lehenik, Zumarraga-Urretxuarrek aurrekontu
orokorretik, %100tik, aldizkarigintzarako %75a
darabiltela eta beraz %25aren jabe direla gainontzeko sailak. Azalpen horren ostean, behar
bada, ez zaigu hain eskaxa eretxiko %2ra ez
heltzea gazteondako aurrekontu-asignazioa.
Ondoren Bergararrak izango genituzke
%7arekin eta azkenik AED dago, izan ere Anasateko Gazte Mobidakoek AEDko aurrekontuetatik %14,35a dute izendatua. Edozein modutan
komenigarria da gogoraraztea ARKOk bere
aurrekontuak dituela eta AEDk ez duela gaur
egun bere aurrekontuetan komunikabiden gasturik. Dena dela, AEDko bazkideez osatutako batzorde berezi batek -Ekonomia Taldeak- urteko
bazkideen kuotak, enpresa pribatu zein kooperatibetako aportazio ekonomiko desinteresatuak
banaketa/inbertsioa egin behar izaten dituenean
sailik sail, honako sailen artean banatu beharra
izanik -GAZTEAK, KULTURA, SENTSIBILIZAZIOA, HAURRAK, KOMUNIKABIDEAK(ARK0)- gazteei dedikatzen diete
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"Gure gizarte honetako
estrukturetan, inon gazteekintzarik antolaketakotan,
beti dira helduak
gazteendako komenigarria
zer den erabakitzen dutenak'
Honi aldatzearen aldekoak
izan behar dugu"
bat gairen inguruan batzen dira. Adierazi, hala-

ber, gazteok 10-12 lagun izaten direla eta elkarteak liberaturik/profesionalik ez duelako oraindik, Zuzendaritza Batzordeko bi kide direla -32
eta 30 urte ingurukoak- 17tik 18 urte bitartean
dauden gazte hauek dinamizatzen dituztenak.
Gazte hauen perfila definitzerakoan, adierazi, 17-18 urte bitartekoak direla; 7tik 5erako proportzioan neskak direla nagusi taldean; COU eta
REM ikasten an direla eta denak euskaldun
zaharrak direla.
Bergarako Jardun Elkartekideok, berriz,
antolatuta duten sail hauetako gazteok asteazkenero 5etan elkarketan dira eta batzarkideen
kopurua 13koa da, aurrez begiz jota eta taldean
lana egiteko gonbidapena luzatu eta onartu dutenak. Gazte koadrilla hau, gaur egun liberatu
batek dinamizatzen badu ere, hastapenetan,
elkarteko lehendakariak berak ere jardun zuen
talde hau martxan jartzen. Adierazi, dinamizatzaileak 27 eta lehendakariak 32 dituztela.
Garrantzi haundikoa iruditzen zait azpimarratzea Bergarako gazte taldetik bi kide joaten
direla euron lan taldearen eledun Jardun elkartearen Zuzendaritza Batzordera. Gogoratzen badugu, Zintzo Mintzoren prozesua alderantzizkoa
zen, bi heldu joaten ziren gazteengana. Bergaran,
berriz, gazteok ere badoaz helduengana eta zeresanik badute elkarteko martxa orokorrean.
Gazte hauen perfila honako hau da: adina

?..jaztendo
16tik 19ra bitartean; neskak hemen ere nagusi,
13tik 10 direlako; COU, REM edo hauen ondorengoak ikasten an dira eta euskaldun zaharrak
edo D eredutik datozenak dira denak.
Azkenik, probintziaren ertzean dagoen
honen egoera zuengana helerazterakoan, honako
hauek nabarmenduko nituzke AEDtik: AEDko

"Jakina da gaztaroan
finkatzen dela hizkuntza-jokaera, eta behin finkatu
ondoren, zaila dela, oso,
aldatzea"
Gazte Mobida ostiralero 7etan batzen da batzar
ofiziosoan eta aurtengo irailerarte 12 izan dira
eledunak. Horretaz aparte, batzar irekiak izan
direlako egon izan dira, aurreko kurtsoan zehar,
20tik gora gazte egon den batzarrik.
Gazteen ugaritasunak batzar bati ez dio
efektibotasunik ematen, zaila da dinamizatzeko
eta zailagoa gainera erabakiak hartzeko eta jendeari ardurak harrarazteko. Horregatik, aurtengo
kurtsoan 8 dira iraunkorki batzen direnak eta
"mugatuta" dago-ardura bereziak asumitu ditzaketenei izan ezik- sarrera gainontzeko gazteei,
izan ere talde eragile bat behar dugu eta ez asanblada bat.
Gazte-taldea dinamizatzeko bi pertsona
daude ardura hori dutenak, bata elkarteko liberatuetako bat eta Zuzendaritza-Batzordekide bat
bestea, biok ere 30 urte inguruan dabiltza. Arrasaten, Zuzendaritza-Batzordekide batek ere dinamizatzen ditu eta gazteok ere badute presentzia
elkarteko Zuzendaritza-Batzordean. Hala ere
gerta daiteke Zuzendaritza-Batzordekideak 2
urtez behin aldatzen direlako eta Gazte Mobidako batzordean urtero berrizketa dagoelako, pertsona hori ez egotea gazteen batzarretan baina
bai ordea dinamikan.
Gazte talde hau 16tik 20 urte bitartean dagoen jendeak protagonizatzen du, nahiz eta adin
goragoko jendeak sarri parte hartu ekintzetan;
hemen gizakumezkoak dira nagusi 6-2 proportzioan, baina kuriositatez aipatu, AEDk gazte
taldea sortzeko bere 18 urteko bazkideak zitatu
zituenean, agertu ziren 25 lagunetatik, 23 neskak
zirela eta 2 mutilak. Elkarte honetan ere denak
ikasleak dira eta gehienak euskaldun zaharrak
badira ere, B eredutik etorritako banaka batzuk

ere badira.
1.3. Gainontzeko elkarteetako gazteak
Baina ez dezagun pentsa gero, gaztetasunaren dohaia hiru elkarte horiena soilik denik, ez!
Badago nahiz eta aurrekoen egiturarik edo antolakuntzarik izan ez, gazterik falta ez duen elkarterik bere eguneroko bestelako eginkizunetarako,
bestela galdetu elkarteetan ea nork ipintzen
dituen kartelak, aldizkariak banatzen dituen,
bertsoak ikastera doazen, haurrak udalekuetan
zaintzen dituzten edo beste hamaika kolaborazio
zeinen eskuetan dabiltzan.
Horregatik, Gazte Sailik ez duten elkarteetan, ea hala ere zenbat gaztek lanean jarduten
duen galdetu dugunean, gehienen erantzuna
"asko" izan da. "Asko" berba erlatiboegia izan
daitekeenez, batzuk gonbidatu egin genituen
proportzio bat adieraztera edo zenbaki oso bat
botatzera. Elkarte asko ausartu ez badira ere
beraien "gaztetasuna" kuantifikatzen, batzuk ez
dute horretarako beldurrik izan eta datoak botatzera animatu dira. Datuen artean, harrigarrienetakoa TTAKUN elkartearena izan daiteke, izan
ere, ohizko dinamikan dabiltzan 60-70 kideetatik
gazteak zenbat ote ziren eta, 40ean kokatu dituzte -ia ia 2/3-. Ez dute etorkizunik falta! Gainontzeko gehienok, elkartean aurrera eta atzera
dabiltzan gazteok kontatzearen nagitasunez, ala
gazte" izatea zein adinetik zein adinera mugatu
daitekeen zalantzapean, ez dira behintzat datu
zehatzen emaleak izan. Edozein modutan ere,
gure elkarteak gazteak direla eta gazte ugari
darabiltela lanean esateko beldurrik ez dago.
1.4. AEDko Gazte Mobidaren ekintzarik
aipagarrienak
AEDko "Gazte Mobidiek" jaio eta bizirik
daramatzan hamabost hilabete hauetan egin
dituen ekintzarik aipagarrienak herriari begira
ondorengo zerrendan joan daitezke. Hala ere,
ixilpean geratuko dira beraien artean egin dituzten afariak edo sortu diren ligeak, haserreak,
elkartean egin dituzten txapuzatxoak, egun baterako egin dituzten irteeratxoak edo burutu ahal
izan dituzten ekintza pribatu denak, izan ere,
gazte talde batek badu bere herrirako dinamizazio gura hori, baina baditu, orobat, bere intimitateak, tentsioak, izkutuko pozak eta ilusioak. Hala
ere, sarri kostatu egin izan zait bereiztea zerk
poztu izan gaituen gehiago elkartean, herriaren
aurrean egin abalizan den gazte-ekintza/gazterik
aipagarriena, txalotuena eta arrakastatsuena ala,
bestalde, gazte koadrilla jator horrek -elkar
AEDn ezagutu duen horrek- bere ohizko dinamikan izan duen ilusio, eguakoitzero-ostiralerobatzartzeko seriotasuna, eskatu ondorengo emateko prestotasuna eta bere alderdi ilun eta guzti.
Guzti hori, astero-asteroko konbibentzia batek
eman dezakeen aberastasuna da eta ez dago
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"Gazte-talde batek badu bere herrirako dinamizazio gura hori, baina baditu, orobat, bere intimitateak,
tentsioak, izkutuko pozak eta ilusioak".

ekintzarik berdinduko duenik.
Ekintzen artean, horra hor bada, aurreko
parrafoan agindutakoari jarraiki, AEDko Gazte
Mobidiek egin dituen aipagarrienak antolatuta
daramatzaten 15 hilabete hauetan:
Ozaetara irteera. Gazte Mobidak elkar ezagutzeko egin zuen lehen ekintza. Hiru egun egin
genituen baserri baten erreflexioa eta jai saioak
uztartuz.

zuten herriko elkarte batean, bertsolari gazteekin
eta prezio oso merkean.
"Aste Gazte" Aste Santuetan
• Nesken futbito txapelketa. Ikusirik zein
arrakasta duen mutillendako antolatzen denak,
neskena ere antolatu zen.
• Diapositiba emanaldiak. Ifturrategitarrek
emana.

Herriko Hika Ikastaroa. Gazteek hain galduta
dutena, 4 larunbatetako arratsaldeetan eman zen.

• Hiru Haundiak Hiru Egunetan. Mendi irteera bat da. Gorbea, Anboto eta Aizkorri igo ziren

hiru egun iraun zuen mendi abentura batean.
Gazteinerre Jana. Lehenagoko ohiturei
jarraituz, 200kilo gaztaina eta 150 litro sagardaurekin, izugarrizko jaia antolatu zen herriko plazan. Ez zen falta izan txalaparta, bertsolari eta
trikitilaririk.
Doneztebera Irteera. Gabonetan, etsaminen
stressa kentzeko asmoz, jaien tartean dauden
egunak aprobetxatuz ( 25etik 31ra) irteera egin
genuen Nafarroa aldera.
Santageda Eskean. Santageda bezperako
ohiturei jarraituz, Arrasateko kaleetan zehar jardun zen diru eskean. Ondoren, afaria egin zen
elkarte batean.
Bertso afari Gaztea. Bertso zaletasuna hain
erroturik izanik gazteon artean, afari bat antolatu
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San Juanetan Kamiseta. Mezua "Nahiz mozkor nahiz zintzo, euskaraz mintzo" eta herensuge
haundi bat panderua joten agertzen zela, kamiseta bat atera zen herriko gazteek jantzi zezaten
jaietan zehar. Jaietatik kanpo ere sarri ikusten da.
Auzolandegiak Iparraldean Seaskari laguntzeko. Auzolandegietan gazteak lana egiten du
egun erdiz eta beste egun erdian inguruak ezagutzen ditu. AEDko Gazte Mobidak SEASKAk
Kanbon duen lizeoa konpontzeko, 15 egunetako
hiru txanda antolatu zituen.
Masaia ikastaroa. Norberaren gorputzeko
atalak hobe ezagutzeko asmoz antolatua, lau
larunbat goizetan zehar izango da.
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"Gazte-sail batek aisialdirako ekintza-iharduera iraunkorra egituratu behar du, astea ikasten
ematen duten gazteendako".

Ekintzak oso laburki aipatu baditut ere,
esan, orokorrean oso arrakastatsuak izan direla
jendearen parte hartze aldetik. Hala ere, ekintza
bakoitzean zenbat jendek parte hartu duen goraipatu bank, azpimarratzea gustatuko litzaidake
Arrasateko gazte gehienek topatu dutela lekua
ekintza batean. Hain ezberdinak izan direnez
ekintzak, etorri den jendea ere oso ezberdina
izan da. Esan dezakegu, ekintza bakoitzak here
gazte parte hartzaile berezia duela.

2. GAZTE SAIL BATEN HELBURUAK
ETA EGITURAKETA
2.1. Helburuak
• Azken helburua izanik, euskaldunak, euskara hutsean bizitza guztia egin ahal izan dezagula lortzea, iritsi beharra dago gazteongana ere.
Izan ere, gazteak, gizarteko atal bat izateaz gain,
zoritxarrez, ezagupen-maila haundia izanagatik
erabilpen urna dutelako.
• Jakina da gazteek euskara gutxi darabiltela
eskolatik eta etxetik kanpo. Jakina da ere gaztaroan finkatzen dela hizkuntza-jokaera eta behin
harremanetarako hizkuntza-jokaera finkatu ondoren, zaila dela oso, aldatzea. Honi dela eta, oso
inportantea da gazteen munduan eragitea haien
gizarte-harremanetarako hizkuntza euskara izan
dadin eta are gehiago, biharko egunean, gizarte
estrukturatan euskaldun gertatuak eta kontzientziadunek, gaur dagoen hain hutsune haundia
estaldu dezaten. Horrez gain, gure elkarteetan
landu egin behar ditugu gazteak euron iniziatibekin eta hizkuntz jokabidearekin herriko gainon-

tzeko gazteontzat ereduemaleak izan daitezen.
• Helburuetan ordea, aipatu, Gazte Sail
batek aisialdirako ekintza-iharduera iraunkorra
egituratu behar duela, astea ikasten eman duten
gazteendako. Ez da helburua gazte batzuk elkarteko lokaletan batu eta astean hainbat egun
zurietan egon daitezela kontu kontari edo kontenplazioetan, ez! Gure helburua gazteak dira
baina beraien aisialdian, hau da, ostiraleko an atsaldeko eskola amaieratik igande ilunkera arte.
Gazteekin ekintza iharduera astean barrurako
egituratu gura izatea arriskutsua izan daiteke, ez
luke eta, gazte askoren parte hartzea ziurtatuko.Aurten, lehen Santageda-eguna, gainera otsailean etsamin garaian, astean ospatu zuten eta hainbeste jendek ezin etorria adierazi ondoren, pentsatua dute jadanik aurrerantzean Santageda
eskean aste horretako zapatuan jardutea, nahiz
eta eguna astezurian izan. Jaia norberaren neurrira egokitzea deritzaio horn. Horrez gain ez ahaztu bai elkartearentzat, bai gazteentzat ikasketak
aurrera ateratzeak ere lehenengokoaren pareko
helburua izan behar duela eta beraz inork jareinkeriarik izan ez dezan here betebeharretan zaindu beharra dago elkartetik ere.
• Gazteei gizartean parte hartzeko eta beraiei
dagozkien erabakiak hartu ahal izateko bidean
jartzea litzateke laugarren helburua. Jakin dezatela aurkitzen euren lekua gizarte honetan eta
horretarako, gazte-antolakuntza baten babesak
beste ikuspegi bat eman diezaieke gizarteari
buruz, beharbada bakarka jasoko ez luketena.
Horren haritik, erakutsi egin behar zaie dinamikoak eta konprometituak izaten, eretxi zabalarekin jokatzen eta bestearena errespetatzen. Pertso-

40

-

Jaztendo
VS1■1111

"Ezin dugu haurrekin izugarrizko lana egin 14 urte artean eta ondoren jarein edo
traiektoriarik jarraitu ez".

naren askatasunaren barruan bizi behar du baina
beti ere beste guztion askatasuna errespetatzen
ikasiz.
• Helburua ere bada, gazteak, gure herriak
berezko duen kulturan eta kultura horren hizkuntzan murgilduta hazi eta hezi daitezela
beraien asialdian ere. Baina frogaturik dago hezkuntzak izugarrizko ahalegina, lana eta fruituak
jaso arren, ez dela gauza haurren eta gazteen
munduan erabateko hizkuntz garaipena lortzeko
eta horregatik hezkuntza-denboratik aparte ere,
euren aisialdian inziditu beharra daukagula.
• Gaur egungo gizartean, dena antolatua
eskaintzen den honetan, gazteei dena antolatzen
zaie ikastea eta formakuntzari dagokionez.
Gizarteak ez die, ordea, neurri berean alternatibarik eskaintzen eskolatik kanporako eta horregatik hainbat eta hainbat gaztek ez dute kokapenik aisialdian. Hon i horrela da, gure gizarteko
gazteak orokorrean aspertu egiten dira asteburuetan, batean telebistaren aurrean, bestean betiko tabernarik taberna traguak hartzen. Gizarteak
badu gazteei aisialdia antolatzeko beharra eta
helburu izan behar dugu horn i ere erantzutea.
• Euskara-elkarteetan haur eta gazteen
aisialdia estrukturatu beharra daukagu. Ezin
dugu haurrekin izugarrizko lana egin 14urte artean udalekuak eta beste hainbat ekintza burutuz
eta ondoren jarein edo traiektoriarik jarraitu ez.
Estruktura bat sortu beharra dago, haur izan
diren artean elkartean topatu izan dituzten alternatiba guztiak, gazte direnean ere aurkitzeko
aukera izan dezaten.
• Egon daiteke beharbada helbururen bat
zuzena ez izanagatik zeharretara azalduko zaigu-
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na. Gazte horiek duten kontzientzia eta elkartearen eta honen helburuaren ezagupenarengatik,
etorkizunean eurak izatea elkartearen gidariak.
2.2. Aginte-organoak eta barne-antolaketa
Antolamendua aztertzera sarturik, hemen
ere, batez ere AEDko esperientzian oinarritutakoak azalduko ditut nahiz eta honek ez duen
esan gura azalduko dudana hobetu ezinekoa
denik edo beste erabateko antolamendu batek
arrakastarik ez lukeenik.
Momentu honetan, AEDn, ostiralero elkartzen den talde-eragile bat dago eta talde hau
arduratzen da ekintzak planifikatu, burutu eta
ondorengo ondorioak aztertu eta informatzeko.
Talde eragile honetako kideak berrizten direnean, sektore/kuadrilla/lantalde ezberdinetako jendeak osatua egon dadila gura izaten da, ahalik
eta errepresentagarritasun haundienaz jabetzeko.
Momentu honetan talde eragile honen
azpian ez dago azpi lantalde iraunkorrik baina
proiektuan badira hainbat. Aipatu, momentu
honetan talde bat badela txosten bat egiten gazteok izendatuta duten lokal baten erabilera arautzeko eta "lokalaren estatutuak" onartzen dituenean lehenik Gazte Mobidako talde eragileak eta
AEDko Zuzendaritza Batzordeak bigarrenez,
talde bat izendatuko dela lokala eta beraren inguruko kontuak bideratzeko.
Horrez gain bada beste talde bat, iraunkorra
ez izanagatik inportantzia gutxi ez duena. Bada,
AEDren 10. urteurrenaren inguruko ospakizunak
direla eta, gazteon lan talde puntual bat -musikan
adituez osatua- kontzertu bat montatzeaz arduratzen an dena.
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"Garrantzitsuena da pertsonen estruktura iraunkorrak osatzea, ekintzak bata bestearen
atzean egiten hastea baino".

Antolamendua horrelakoa izanik, lantalde
ezberdinen eginkizunak izan zitezkeenak, talde
eragileak bereganatzen ditu. Talde eragilean,
oraingoz, denon ardura izango duen gazterik ez
badago ere -behar bada liberatu edo nagusi baten
presentziak ez die emanzipatzeko aukerarik
eskaintzen- ekintza ezberdin bakoitzerako arduradun bat izendatzen da eta bera izaten da erantzule azken momenturaino talde eragilearen
aurrean. Komenigarria da aipatzea ez liberatuok,
ez helduok hitz batean, ez genukeela ezer egin
beharko ekintzak antolatzerakoan. Egin egin
batik, egin eragin behar dugu.
Momentu honetan ekintza guztien ardurak
banatzen dira gazteen artean eta Zuzendaritza
Batzordera joatea ere bada, neurri baten, ekintza
baten ardura bestekoa. Gazte Mobidako ordezkari bat badago Zuzendaritza Batzordean; gainontzeko lan taldeak bezela, gazteok ere ordezkatuak izan behar dutelako eta elkartearen martxa
orokorraz ardura izateaz gain, aportatzeko bideak ere eskaini egin behar zaizkielako.
Urtero urtero datoz gazte berriak, beraz
berriztera bultzatzen du eta estruktura honetan
jende berra sartuz joan beharko dugu, gure
gazte ekintzetan parte hartzearen ondorioz ezagutuko duguna eta poliki-poliki, egun dauden
gazte hauek "zahartu" heinean, beste ardura batzuk hartu beharko dituzte elkarte barman.
Gazte Mobidak gazte jarraitu dezan, jakin
egin behar dugu, orobat, gure elkarteetan 14 urte
artean udalekuetan ibili izan diren haur guztiak
geureganatzen 16 urte betetzen dituztenean. Helburu horrekin, azken urteotan, AEDn begirale
onentsuenak izendatu izan zaizkie udalekuetako
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azken mailakoei, Ian berezia egin ondoren udalekuetako haur kuadrila hauek gaztetxo-talde
moduan antolatu eta autonomiaz jardunari diezaieten. Haur izatetik gazte izatera saltoa emateko falta zaizkien 2 urte horietan zehar, gaztetxo
(14-16) talde hauek asteburuetan elkartuko dira
begirale arduradun batzuen ardurapean beraien
aisialdia euren gustora antolatzeko.
Beharrezkoa da beraz udalekuetako haurren
eta Gazte Mobiden artean enlaze hori egituratzea.
Konklusio gisa eta amaitzeko esango nuke,
elkarte batentzat orokorrean eta Gazte Sail
batentzat zehazki, garrantzitsuagoa dela pertsonen estruktura iraunkorra osatzea, ekintzak egitea baino, zeren inprobisatuko ekintzek nahiz
jende asko parte hartzera mogitu, hilkorrak dira
eta ez dute giza estruktura edo antolakuntzarik
sortzen. Alderantziz, ordea, giza estruktura batek
ekintzak sortuko ditu.
Bestela esanda, Gazte Ekintzek ez dute
Gazte Sailik edo Gazte Mobidarik sortzen baina
Gazte Sailek edo Gazte Mobidek bai ordea
Gazte Ekintza/gazteak.
Aurrez aipatu ditugun helburuak eta arrazoiak gutxi badira ere, eta horrez gain euskararekin eguneroko bizitzan konpromezu-maila altua
duten gazteak badaude gure herrietan eta, gainera, euskara-elkarterik badago herri horretan zilegitasuna emango diena ekintzak burutzeko gazte
hauei... ez dakit zeri begira egon behar dugun
bapatean gazteok lantzatzeko.

:Jazten,
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AREXOLA-LEIBA

Sentsibilizazio
arloa

O. SARRERA
• 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

. jaztends=
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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

jazten

,

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

50

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.

51

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.

EUSKALTZAINDIAREN OMENETAN
mihiak pindarra berbari emán dio
mihiak pindarra eman dio berbari
mihiak eman dio pindarra berbari
mihiak eman dio berbari pindarra
mihiak berbari eman dio pindarra
mihiak lberbari pindarra eman dio
pindarra berbari mihiak eman dio
pindarra berbari eman dio mihiak
pindarra mihiak berbari eman dio
pindarra eman dio berbari mihiak
pindarra eman dio mihiak berbari
eman dio mihiak pindarra berbari
eman dio mihiak berbari pindarra
eman dio pindarra berbari mihiak
eman dio berbari pindarra mihiak
eman dio berbari mihiak pindarra
berbari mihiak pindarra eman dio
berbari mihiak eman dio pindarra
berbari eman dio mihiak pindarra
berbari eman dio pindarra mihiak
berbari pindarra mihiak eman dio
berbari pindarra eman dio mihiak
(" aitak sagarra haurrari eman dio
aitak sagarra eman dio haurrari
aitak eman dio sagarra haurrari
aitak eman dio haurrari sagarra
aitak haurrari eman dio sagarra
aitak haurrari sagarra eman dio
sagarra haurrari aitak eman dio
sagarra haurrari eman dio aitak
sagarra aitak haurrari eman dio
sagarra eman dio haurrari aitak
sagarra eman dio aitak haurrari
eman dio aitak sagarra haurrari
eman dio aitak haurrari sagarra
eman dio sagarra haurrari aitak
eman dio haurrari sagarra aitak
eman dio haurrari aitak sagarra
haurrari aitak sagarra eman dio
haurrari aitak eman dio sagarra
haurrari eman dio aitak sagarra
haurrari eman dio sagarra.aitak
haurrari sagarra aitak eman dio
haurrari sagarra eman dio aitak" ( 1 ).
Gerardo Markuleta

aitak dio sagarra eman &turrar!, sagarra dio eman aitak baurrari, e.a.".
Gramatika Batzordea, Euskaltzaindia, Euskal Gramatika. Leben Urratsak4 (Eranskina),
Bilbo 1987, 23.orr.
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B

i dira, batez ere, azalpen honen ardatz edo
kezka nagusiak:

hitz egin dezakete. Horrenbestez, beren artean
euskaraz hitzegiteko ezinbestekoa da aukera hori
egitea eta aukera horretan, jakina, ez gara libreak
asko bait dira aukera horretan eragiten duten
aldagaiak.

• Euskararen erabileran eragiten duten oinarrizko baldintzen diagnosia
• herrietako euskara elkarteek euskararen
erabilera areagotzeko egin dezaketen ekarpenaren azterketa.

I. EUSKARAREN ERABILERAN ERAGITEN DUTEN OINARRIZKO BALDINTZEN DIAGNOSIA.
Euskararen erabilerari buruz ondoko bederatzi puntuak azpimarratuko nituzke:
I) Euskaldun elebakarrak ja guztiz desagertzen an dira.
Euskal Herrian, gaurregun, ja ez dago euskaldun elebakarrik. Euskaldun elebakarrak guztira 22.570 dira gutxi gora behera (biztanleria osoaren %1 eta euskaldunen %4,47) eta 20.000
lagunetik gorako kopurua beti oso kontutan hartzekoa izanik ere (adibidez, erroldaren arabera
1986ean 25.476 biztanle zituen Arrasatek eta
15.242 Bergarak) euskararen erabileraren ikuspegitik duela hamarkada gutxi arte gertatu ez
den fenomeno berri bat erakusten digu: euskaldunek euskaldunekin euskaraz ezezik erdaraz ere
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2) Egiturari dagozkion faktoreek norbanakoari dagozkionek baino eragin handiagoa
dute euskararen erabileran.
Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak, 199 lean, 16 urtetik gorako biztanleria kontutan izanik egindako soziolinguistikazko inkestan, besteak beste, familiako, lagunarteko nahiz
laneko hizkuntza erabilera aztertu dira zehatz
mehatz. Ikerketa lan honen arabera, gune horietako euskararen erabileran gehien eragiten duten
faktoreak hi eratakoak dira: egiturari dagozkionak (aipatutako esparru bakoitzean norberak
duen hurbileko harreman sarea euskalduna izatea
eta gune soziolinguistikoa), batetik, eta norbanakoari dagozkionak (norberak euskaraz edo erdaraz hitzegiteko duen erraztasuna) bestetik. (Ikus
1. taula
3) Familian, lagunartean nahiz lanean
euskara erabiltzeko beharrezkoa da solaskideen
arteko denek edo ja denek euskaraz jakitea.
• Esan bezala, harreman sarea euskalduna
izatea, hau da, solaskideen artean gehiengoa denak edo ia denak - euskaldunak izatea ia-ia

Jade n,is
1. Taula

Aldagaien arteko korrelazioak eta aldagai bakoitzaren esplikazio-maila

•

Familiako
euskararen
erabilera

Lagunarteko
euskararen
erabilera

Laneko
hizkuntza
erabilera

Harreman sare euskalduna:
Familian
Lagunartean
Lanean

0.6771
%45,8

0.7176
%51,5

0.8150
%66,4

Euskaraz hitzegiteko
erraztazuna:
Orohar
Lagunartean
Lanaz

0.6023
%36,3

0.6852
%46,9

0.5691
%32,4

0.4921 / %24,2

0.4560 / %20,8

0.3317/ %11,0

Gune soziolinguistikoa

2. Taula

FAMILIAN (DAKITE / ZEKITEN)
Guzt. Denek/ Erdiek
baino
ia
denek gehia.
GUZTIRA
Nola hitzegiten duzu etxean?
Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz

Erdiek Erdiek Inork/
ia
bait-10
gutxi. mark ez

100

100

100

100

100

100

44
9
17
9
21

62
11
16
7
5

11
6
32
18
32

4
4
13
17
62

0
0
2
8
90

100

LAGUNARTEAN (DAKITE)
Denek/ Erdiek
baino
ia
denek gehia.
Nola hitzegiten duzue zuen artean?
Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz

32
12
22
17
17

63
12
14
5
6

6
32
31
21
9

Erdiek

8
56
20
17

Erdiek mark
la
baino
gutxi. inork ez

6
56
38

4
96

LANKDIEEN ARTEAN (DAKITE)
Denek/ Erdiek
baino
la
denek gehia.
Nola hitzegiten duzu laneko lankideekin?
Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz

26
11
24
15
24
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69
13
9
5
4

6
35
37
15
7

Erdiek Erdiek Inork/
ia
baino
gutxi. inork ez

5
70
14
12

6
50
43

4
96

:Jazten
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3. Taula

ELEBITASUN MOTA
Erdal
Euskal
Elebidun
elebiduna orekatua elebiduna

Guztira

GUZTIRA

100

100

100

100

44
9
17
9
21

82
7
6
2
3

37
14
22
10
17

14
7
22
26
41

32
12
22
17
17

67
16
10
4
3

20
18
32
17
13

7
6
26
27
33

26
11
24
15
24

50
15
21
8
6

25
15
22
17
20

10
6
28
18
38

Nola hitzegiten duzu etxean?

Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz
Zein hizkuntzatan hitzegiten duzu lagunartean?

Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz
Nola hitzegiten duzu laneko zure lankideekin?

Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz

4. Tau la

SEKZIOEN TIPOLOGIA MULTZOKA
Guztira Euskal
> %80
GUZTIRA
Nola hitzegiten duzu etxean?
Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz

Euskal Euskal Euskal
/045-79 %20-44 < %20

0

100

100

100

100

100

44
9
17
9
21

77
7
9
4
3

46
11
21
9
13

29
11
18
13
29

17
4
15
13
51

32
12
22
17
17

65
13
13
5
4

31
14
23
18
14

17
14
30
20
19

10
7
22
23
38

26
11
24
15
24

51
13
18
7
11

22
11
27
19
20

16
15
30
13
25

15
4
19
18
45

Zein hizkuntzatan hitzegiten duzu lagunartean?

Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz

Nola hitzegiten duzu laneko zure lankideekin?

Beti euskaraz
Euskaraz erdaraz baino gehiago
Erdaraz euskaraz hainbat
Erdaraz euskaraz baino gehiago
Beti erdaraz
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Jaztendis
5. Tau la

Norberaren hizkuntza-harremanen sarea (euskaldunak bakarrik)
SEKZIOEN TIPOLOGIA MULTZOKA
Guztira Euskal Euskal Euskal Euskal
> %80 %45-79 %20-44 < %20
100

100

100

100

100

68
14
9
9
0

92
7
1
1

78
13
5
4

56
22
14
8
0

33
17
21
28
1

Senarrak / emazteak ba al daki / zekien euskaraz?
Bai
Ez
Ez daki / ez du erantzuten

75
25
0

93
7

85
15
0

66
34

43
57

Zenbatek daki euskaraz seme alaben artean?
Denek edo ia denek
Erdiek baino gehiagok
Erdiek
Erdiek baino gutxiagok
Inork edo ia inork ez

74
3
4
4
16

92
1
2
1
4

80
2
4
2
12

66
2
4
7
21

52
4
7
4
32

Zenbatek daki euskaraz lagun artean?
Denek edo ia denek
Erdiek baino gehiagok
Erdiek
Erdiek baino gutxiagok
Inork edo ia inork ez

48
16
17
13
6

85
9
4
1
0

50
20
17
10
2

30
22
25
18
6

21
11
21
27
20

Zenbatek daki euskaraz lankideen artean?
Denek edo ia denek
Erdiek baino gehiagok
Erdiek
Erdiek baino gutxiagok
lnork edo ia inork ez

36
15
21
15
14

61
13
14
7
5

33
19
24
15
9

29
13
29
17
12

19
13
13
20
34

GUZTIRA
Zenbatek daki / zekien euskaraz familian?
Denek edo ia denek
Erdiek baino gehiagok
Erdiek
Erdiek baino gutxiagok
Inork edo ia inork ez

-

6. Taula

AMA HIZKUNTZA
-

Guztira

GUZTIRA

Euskara

Euskara
eta erdara

Erdara

100

100

100

100

38
28
35

27
30
43

76
20
4

79
19
3

Nola hitzegiten duzu errazago oro har?

Erdaraz errazago
Berdin euskaraz eta erdaraz
Euskaraz errazago
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7. Taula

LEHEN-HIZKUNTZA
Guztira

Euskara

Euskara

Erdara

eta erdara

GUZTIRA

100

20

3

77

100
100
100
100
100

81
9
20
0
3

8
11
18
0
0

12
80
62
99
96

Gurasoek ba al dakite / zekiten euskaraz?

Biek dakite / zekiten
Aitak bai, amak ez
Aitak ez, amak bai
Ez batak ez besteak
Ez daki, ez du erantzuten

ezinbesteko baldintza da familian, lagunartean
edo lankideekin euskaraz egiteko. Esate baterako, familian denek edo ja denek euskaraz dakitenean gehiengoak (%62) euskaraz hitzegiten duen
bitartean euskaraz dakitenak erdiak baino gehiago edota erdiak direnean, portzentaia hori izugarri jaisten da: %8raino. Beste hainbeste gertatzen
da lagunartean eta lanean (Ikus 2. taula).
Era guztietara, denek edo ia denek euskaraz
jakiteak ez du, besterik gabe, euskaraz hitzegingo denik ziurtatzen. Tauletan ikus daitekeenez,
baldintza hori ematen denean ere nagusiki erdaraz hitzegiten dute familian euskaldunen %12ak,
lagunartean %llak eta lanean %9ak. Horrenbestez, baldintza hau ezinbestekoa den arren ez da
nahikoa euskararen erabilera ziurtatzeko.
4) Euskaraz hitzegiteko beharrezkoa da
euskaraz erdaraz bezain erraz edo errazago hitzegitea.
Euskararen erabileran gehien eragiten duten
faktoreen artean bigarrena alor edo esparru
bakoitzean euskaraz edo erdaraz hitzegiteko
erraztasuna ( 1 ) dela esan dugu. Aurrera egin
baino lehen, adierazi behar da euskaldunen
%38ak, orohar, erdaraz euskaraz baino errazago
hitzegiten duela; euskaraz erdaraz baino errazago hitzegiten dutenak %35 dira eta bietan berdintsu hitzegiten dutenak %28. Ondoko tauletan
ikus daitekeenez, euskaraz errazago hitzegiten
dutenen artean nagusi dira familian, lagunartean
nahiz lanean, beti edo nagusiki, euskaraz hitzegiten dutenak. Euskaraz zein erdaraz berdintsu hitzegiten dutenen artean berriz, nagusiki euskaraz
hitzegiten dutenak erdiak dira ozta-ozta. Azkenik, erdaraz errazago hitzegiten duten euskaldunen gehiengoak nagusiki erdaraz hitzegiten du
familian, lagunartean nahiz lanean. (Ikus 3.
taula)

• Bigarren puntuaren hasieran esan dugu
familian, lagunartean eta lanean egiten den euskararen erabileran gehien eragiten duen hirugarren faktorea gune soziolinguistikoa dela. Euskal
Herriko toki edo gune soziolinguistiko batetik
bestera oso desberdinak dira euskara eta erdaren
estatusa eta etnolinguistikazko bizitasuna hizkuntza bakoitzak demografiaren, politikaren,
ekonomiaren eta kulturaren ikuspegitik toki
bakoitzean duen indarra oso desberdina bait da.
Euskarak, han-hemenka duen bizitasun desberdinak ere eragin handia du gure etxeko, lagunarteko eta laneko hizkuntza erabileran: etxean,
beti euskaraz hitzegiten duen euskaldunen portzentaia %77koa da, gune soziolinguistikorik
euskaldunean, baina portzentaia %46raino jaisten da bigarren gunean, %29raino hirugarrenean,
gunerik erdaldunenean jaitsiera %17rainokoa
delarik. Beste hainbeste gertatzen da lagunarteko
eta laneko hizkuntza erabileran. (Ikus 4. taula).
6) Norberaren harreman sarean gune
soziolinguistikoaren era gina handia den arren
geuk egin eta alda ditzakegu geure harreman
sareak.
Bestalde, ondoko tallan ikus daitekeenez,
euskararen erabileran gehien eragiten duen faktorean ere, erabilera eremu bakoitzeko harreman
sarean, alegia, eragiten du gune soziolinguistikoak. Hala ere, geure esku dago geure harreman
sarea egin eta aldatzea: esate baterako, gune
sozilinguistikorik erdaldunenean geure seme-alaben artean euskaraz dakitenak familian, orohar,
lagunartean edota lankideen artean dakitenak
baino askoz ere gehiago dira. (Ikus 5. taula).

5) Gune soziolinguistiko bakoitzean euskarak duen indarrak eragin handia du euskararen eguneroko erabileran.
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7) Euskaldunberriek euskaraz baino errazago hitzegiten dute erdaraz.
Baina euskaraz edo erdaraz hitzegiteko
erraztasuna, batipat, lehen hizkuntzaren baitan
dago. Hain zuzen ere, lehen hizkuntza erdara eta
euskara, aldi berean, dutenen edota lehen hizkuntza erdara bakarrik dutenen, alegia, euskal-

,jaztendo
dunberrien gehiengoak erdaraz euskaraz baino
errazago hitzegiten du (%76 eta %79). (Ikus 6.
taula)
Euskaldunberriek euskara ikasteko egin
duten eta egiten duten ahalegina aitortu eta
goraipatzekoa da (euskaldunberriak dira Euskal
Herriko biztanleria osoaren %3 eta euskaldunen
% 13a) baina aitorpen eta gorazarre horretan
geratzea ez da aski. Euskaldunberri horiek euskaldunberri aktibo nola bihurtu da egun dugun
erronkarik handienetakoa.

Familia da euskara ikasi eta sendotzeko
gunerik apropos eta naturalena. Are gehiago, oso
zaila da hortik kanpo euskara ikastea edota ikasitakoari eustea. Kontutan izan behar da oso gutxi
direla lehen hizkuntza erdara izanik, bere kontura edota ikastaroetara joanez, inoiz euskara ikasten saiatu direnen artean ongi hitzegiteko gai
direla diotenak: %13,46 eta %17,72.
Esandakoa aski bedi euskararen erabilerari
buruzko diagonostikoari dagokionean. Gatozen
orain datozen urteotarako lehentasunak azpiman atu eta herrietako euskara elkarteek euskararen
erabilera nola areagotu dezaketen aztertzera.
-

"Datorren ham arkadarako
gure erro nkarik nagusiena
euskaraz dakiten euskaldun
zahar nahiz
euskaldunberrien
euskararen erabilera
gehitzeko aukerak eskaintzea
da, batez ere gazteenak
kontutan izanik"

IL HERRIETAKO EUSKARA ELKARTEEK NOLA AREAGOTU DEZAKETE
EUSKARAREN ERABILERA?
Herrietako euskara elkarteek egin dezaketen
ekarpenik handiena erabilera eremu ez formaletan, hots, familian, lagunartean eta auzoan, hots,
gertuko komunitatean, euskararen erabilera
gehitzen saiatzea da. Hiru dira horretarako arrazoi nagusiak:
• Gure egoera soziolinguistikoaren arabera
hizkuntza plangintzaren ikuspegitik horixe da
lehen hizkuntzaren transmisioaren oinarria.
• Hizkuntza plangintzagileek alor pribatuan
eragiteko egiten dituzten ahaleginak normalean
ez dira begi onez ikusten eta, gainera, Estatu edo
Gobernuarentzat oso zaila da herritarren alorrik
pribatu eta intimoenetan egiaz eragitea.
• Alor honetan, norberaren borondatea edo
nahia irabaziz bakarrik eragin daiteke, ez mor
behartuz. Hitzarmengintza da beraz bidea, ez
dekretu edo legegintza.

8) Gaurregun, duela hamar urte baino
askoz ere euskaldun gehiago izan arren euskararen galera ez da erabat geratu.
Orohar, duela hamar urte baino euskara
gehiago entzun eta hitzegiten da gaurregun. Eraberean, euskararentzat irabazia dira euskaldunberriak eta irabazi hori landu eta hobetzea lehentasuna, baina hori bezain garrantzitsua edo,
agian, garrantzitsuagoa da gertatzen an den euskararen galera lehen bait lehen geratzea. Eta
galera da bai, euskaldunzaharren laurdenak
(%27) erdaraz euskaraz baino errazago hitzegitea eta baita, ondoko laukiak erakusten duenez,
gurasoek -biek nahiz bietako batek bakarrikeuskaraz jakinik seme-alaben lehen hizkuntza
euskara ez izatea: aitak zein amak euskaraz dakiten hamar kasutik batean seme-alaben lehen hizkuntza erdara da (%12) eta ia beste kasu batean
euskara eta erdara (%8); egoera oraindik ere
larriagoa da euskaraz amak bakarrik dakienean
eta, are larriagoa, euskaraz dakien bakarra aita
denean. (Ikus 7. taula).
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Lehen ataleko zortzi puntuek Euskal Herriko Hizkuntza Biziberritzeko Saioetan nolako
ondorioak dituzten aipatzen saiatuko gara orain.
J. A. Fismanek dio (1991) Euskal Autonomi
Elkarteko hizkuntza plangintzagileek ahalegin
handiak egin dituztela, eta bitarteko ugari jarri,
ospe handiko esparru instituzional zenbait (hezkuntza, komunikabideak eta administrazioa, besteak beste) euskalduntzeko, alor horietan emaitza, benetan, ikusgarriak lortu direlarik. Baina
ahalegin horiek, agian, familia bidezko hizkuntza transmisioan edota familiako, lagunarteko
nahiz auzoko euskararen erabilerari arreta gutxiegi eginez ez ote diren egin da bere kezkarik
nagusienetakoa. Beretzat, etxegiroa, auzoingurua
eta gertuko komunitatea euskaraz trinkotzea da
euskararen transmisioaren oinarria. Hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioaren erdigunea gure eguneroko bizitzaren alorrik pribatuenetan dago, hots, familiako harreman sanean eta
lagunarteko harreman sanean. Beste esparru edo
alorretan hizkuntza biziberritzeko egiten diren
saio guztiak, epe luzera, hizkuntzaren belaunez

azten,

"Familia da euskara ikasi eta sendotzeko gunerik apropos eta naturalena".

belauneko transmisioa ziurtatzeko behar den
oinarria lortu bitartean, epe motzera, odenbora
erostea» baizik ez dira. Gertuko komunitatea irabazi ondoren beste maila edo esparruetan (hezkuntzan, administrazioan, komunikabideetan,
etab.) egindako ahalegin guztiek indarra, kolorea
eta zabaltasuna emango diote hizkuntzaren bizitzari baina, here kasa bakarrik, ezin diote haren
ahuldadeari aurre egin ez eta berau gainditu ere.
Hizkuntza plangintzaren helburu nagusitzat
belaunez belauneko hizkuntza transmisioa jartzea hain helburu anbizioso eta zaila izateak
bakarrik esplika dezake hainbat eta hainbat hizkuntza plangintzagilek horni arreta handiagorik
ez egitea.
Horrenbestez, euskararen erabileraren galera
geratu eta familian, lagunartean eta auzoan, euskararen erabilera bermatzea, hots, euskaraz bizitzea litzateke helburu nagusi eta orokorra. Horrek
euskaldungoaren talde barneko elkartasuna sendotu eta, gainera, herri mailako hainbat eta hainbat ekintzatan, hala nola, kultur ekoizpenean, lan
munduan eta politika nahiz gizarte mailan euskararen erabilera garatzea ekarriko luke.
Euskararen aide Ian egiteko, ordea, behar
beharrezkoa da nora joan nahi dugun argi eta
garbi izatea eta lehentasunetan gehiengoa ados
jartzea, adostasun hau ezinbestekoa delarik Hizkuntza Biziberritzeko saioei ekiteko.
Datorren hamarkadarako gure erronkarik
nagusiena euskaraz dakiten euskaldunzahar
nahiz euskaldunberrien euskararen erabilera
gehitzeko aukerak eskaintzea da, batez ere gazteenak kontutan izanik. Ezinbestekoa da beren
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euskararazko harreman sareak geroz eta ugariagoak izatea. Duten euskara maila, hau da, euskaraz hitzegiteko duten erraztasuna sendotu eta
areagotuko badute, ezinbestean, gehitu egin
behar dira beren familian, lagunartean, auzoan
eta biltzen diren tokietan euskaraz hitzegiteko
dituzten aukerak, horretarako, gazte euskaldunen
nahi eta interesak (kultur kezkak eta kirol zerbitzuak) bereziki zaindu eta garatzeko antolatutako
elkarte eta zentruak behar beharrezkoak direlarik.
Gertuko komunitateko harreman sarea trinkotzearen eragina ikusirik, herri mailako harreman sare euskaldun horiek indartu, trinkotu eta
sustatzeko interbentzio modu berriak bilatu eta
lantzea da herri mailako hizkuntza plangintzagileen eginkziun nagusia. Fishmanen ustez (1991),
herri mailan euskara biziberritzeko saioak antolatzen dituztenen ardura eta eginkizun nagusia
euskararen egoeraz interesatuak daudenak bildu
eta mugi arazteko sari edo intzentibo egokiak
bilatu eta proposatzea da, hala nola: euskarazko
haurtzaindegi edo eskolaurrea lortzea, aisialdirako euskarazko zentru bat, eskolako lanak egiteko
tutore eta akademia euskalduna, umeak zaintzeko neska-mutil euskaldunak bilatzea, euskarazko
prentsa, irrati edo telebista antolatzea, euskarazko lege-aholkularitza, euskarazko banku bat,
euskarazko urbanizazio bat egitea, euskarazko
kooperatiba bat, euskaldunentzat lana bilatzeko
bulegoren bat martxan jartzea, etab.
Sariak eta intzentiboak, azken finean, zerbitzuak eskaintzea ezinbestekoa da euskara biziberritzeko saioen inguruan gero eta jende, talde eta
elkarte gehiago biltzeko. Talde interes beretsuen

jazten
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inguruan bildutako pertsona, talde, elkarte edo
erakundeen garaipenerako ordea, ez da aski dei
edo diskurtso ideologikoetan bakarrik oinarritzea. Askoz areago joan behar da, dei horiek
goraxeago aipatu diren moduko zerbitzu eta intzentibo zehatzekin elkarlotu behar bait dira.

"Talde interes beretsuen
inguruan bildutako elkarteen
garaipenerako, ez da aski dei
ideologikoetan bakarrik
oinarritzea. Dei horiek
zerbitzu eta intzentibo
zehatzekin btu behar dira"
Testuinguru honetan giltzarri dira euskarazko harreman sareak zaindu, sustatu eta indartzeko zerbitzuak eskaintzen an diren herrietako
euskara talde eta elkarteak eta bertako partaide
eta euskara sustatzaile edo dinamizatzaileak.

Aipatutako zerbitzu horiek antolatuz, epe motzean, laguntza handia ematen diete euskaraz dakitenei edota eskolan, ikastaroetara joanez edo
bere kontura, euskara ikasi dutenei beren euskara maila sendotu eta finkatzeko aukera ematen
bait diete, honenbestez, epe erdian, harreman
sare euskaldunak gero eta ugariago eta gero eta
zabalagoak izateko lagun berriak irabaziz. Ikusi
dugunez, sareok gero eta euskaldunagoak izateak gero eta euskara gehiago erabiltzeko aukera
emango dute.
Azkenik, sareetan eragin nahi bada kontutan
izan behar da harreman sarea hainbat eta hainbat
elkarreragite prozesu gertatzen diren gunea dela,
prozesu horien ezaugarriak hauek direlarik J. C.
Mitchellek I969an gizarte sareei buruz egin
zuen lana aipatzen duen F. Requena irakaslearen
ustetan (1989): harremanaren edukia, norabidea,
iraupena, intentsitatea eta maiztasuna. Ondorio
gisa hauxe dio berak: «harreman sareak irauteko beharrezkoa da, batetik, helburu jakin eta
zehatzetarako balio duela ezagutu edo aitortzea
eta, bestetik, besteekiko eskubide eta betebeharrak gorde edo betetzen baldin badira. Gogo
onez onartutako eskubide eta betebeharrak elkarrekin zerbait egin nahi dutenen arteko lokarri
potentzial dira, eskubide eta betebehar horien
bitartez, helburu jakinak lor bait daitezke (onurak, zerbitzuak edota informazioa eta era gin edo
influentzia».

(1)
1) 16 urtetik gorako biztanleriari buruz Euskal Herri osoan egindako ikerketan sei multzo berezi
dira euskaraz edo erdaraz hitzegiteko erraztasunaren arabera:
I.- Euskaldun elebakarrak: euskaraz «ongi» edo «nahikoa ongi» hitz egiten dakite eta erdaraz
«zertxobait», «hitz batzuk» edo «ezer ez» hitz egiten dakite. Euskal Herriko biztanleria osoaren %1
dira hauek.

2.- Euskal elebidun funtzionalak: euskaraz nahiz erdaraz «ongi» edo «nahikoa ongi» hitz egiten
dakite eta orokorrean, «euskaraz erdaraz baino errezago» edo erosotasun handiagoarekin hitz egiten
dute. Biztanleria osoaren %7 dira.
3.- Elebidun funtzional orekatuak: euskaraz nahiz erdaraz «ongi» edo «nahikoa ongi» hitz egiten
dakite eta orokorrean, «berdin hitz egiten dute euskaraz eta erdaraz». Biztanleria osoaren %6 dira.
4.- Erdal elebidun funtzionalak: euskaraz nahiz erdaraz «ongi» edo «nahikoa ongi» hitz egiten
dakite eta orokorrean, «erdaraz euskaraz baMo errezago» edo erosotasun handiagoarekin hitz egiten
dute. Biztanleria osoaren %8 dira.
5.- Elebidun hartzailea: erdaraz «ongi» edo «nahikoa ongi» hitz egiten dakite eta euskaraz
«zertxobait» hitz egiten dakite edo euskaraz «hitz batzuk» edo «ezer ez» hitz egiten badakite «ongi»
edo «nahikoa ongi» ulertzen edota irakurtzen dute euskaraz. Biztanleria osoaren %8 dira.
6.- Erdaldun elebakarra: erdaraz «ongi» edo «nahikoa ongi» hitz egiten dakite eta euskaraz
«hitz batzu» edo «ezer ez» hitz egiten dakite eta euskaraz «hitz batzuk» edo «ezer ez» ulertu eta irakurtzen dute. Biztanleria osoaren %70 dira.
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HERRIAREN ALEGORIA 1
Noiz a e behar du gure historiak
eltxoa ta belarriarena bezalakoa izan?.
Noiz a e estali behar dute,
gure niiìtzoak mor esna ez dezan?.
liala ere j uìkin bezate gor ahaltsu horiek,
pipi4 egurrik gogorrenean bezala,
beldr-orbanaren antzera,
mill aldiz ebaki arren beste hainbestetan
sortlen den zizarea lez,
izanen garla setati, tematsu,
hiltzear agian,
baina iraupenaren trenean jarraitzeko prest
gutako bat bakarra gelditzen den bitartean.
Ortzia gris badager ere
guk bait dakigu nola bihur dAitekeen
rjauzi aurreko argia ostadar,
bait dakigu iluntasuna ez dela betirako
rvt 'stak jotzen badu su eta gar.
'
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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-

Jazten
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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.
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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).
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Euskal Nazioaren
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Baikortasun
Kritikoa
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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)
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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-

74

:Jaztendo

"Erabilpenaren aldeko lanean euskara-elkarteen ekimen-motak aurrerapausu handia ekarri du".

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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"Zoritxarrez, orain arte elkarlana euskara-elkarteekin egin izan da. Aukera hori herrimugimendu osoari eman behar zaiolakoan gaude".

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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"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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